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Bo Andersson, VD ryska Gaz, vill ha nya 
underleverantörer också från Sverige
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ledare

”Sverige i världstoppen i logistikkompetens”. Så löd huvudnyhe-
ten i Intelligent Logistiks temabilaga i Dagens Industri tidigare 
i höstas. Sällan har en logistiknyhet fått sådant genomslag. I t ex 
Affärsvärlden vinklades vår nyhet snabbt upp och flera media 
följde efter.

Det är vi glada för. Men att Sverige tillhör de bästa i klassen 
när det gäller logistikkompetens var den goda nyheten. Den dåliga 
nyheten var att betyget är desto sämre när det gäller infrastruktur.

Inte bara Tyskland, Holland och Schweiz kommer betydligt 
bättre ut. Även Norge och Finland, som vi gärna jämför oss med, 
fick bättre betyg på sin infrastruktur.

Infrastrukturen framstår som svensk logistiks akilleshäl. 
Bergslagsbanan väster om Vänern väntar 

fortfarande på utbyggnad. För dubbelspår 
Hallsberg-Mjölby är bara 1/3-del finansierad i   
infrastrukturplanen. Hamnbanan till Göte-
borgs hamn slår i kapacitetstaket redan 2012. 
Generella åtgärder för ökad kapacitet, bärig-
het och fler dubbelspår är underfinansierade.

”Vad gör vi för fel när vi inte får gehör” 
frågade Guy Ehrling från Näringslivets Trans-
portråd uppgivet vid TTFs årliga logistikse-
minarium i november.

Troligen handlar det främst om den s k 
mänskliga faktorn. Problem med stillastående godståg får aldrig 
på långt när samma uppmärksamhet som inställd passagerartra-
fiken därför att konsekvenserna är så mycket lättare att beskriva 
och leva sig in i. Men att industrin tvingas dra ner på produktionen 
i brist på insatsvaror och svenska exportföretag drabbades av leve-
ransproblem är svårare att se följderna av. 

Om problemen upprepas i vinter är risken stor för ändrade 
transportmönster, till exempel överflyttning av transporter till 

vägarna. Men det kan även få andra konsekvenser som behov av 
större lagerhållning, övertidskostnader för godshantering med 
mera. 

”Det borde vara en självklarhet för politikerna att vårda svens-
ka folkets investeringar i den gemensamma infrastrukturen. År 
av eftersatt underhåll har lett till underhållsskulder på mer än 30 
miljarder bara inom det statliga väg- och järnvägsområdet, skrev 
Håkan Westerlund, chef för Centrum för Drift och Underhåll, vid 
KTH i Stockholm, nyligen i en debattartikel i DI.

Regeringens ambitioner är samtidigt att den spårbundna tra-
fikvolymen ska ökar kraftigt, eller cirka 10 procent på fem år. Men 
vad händer om  underhållsinsatserna som nu samtidigt minskar i 

ungefär samma takt? 
Industrins tilltro till järnvägstransporter 

fick en allvarlig törn förra vintern. Sedan 
dess har volymerna av järnvägsgods börjat 
minska istället för att öka. 

Sambandet är inte svårt att se.  
Trafikverkets plan – att öka järnvägsgod-

set med 30 % fram till 2020 – håller inte utan 
höjda anslag och upplåning av medel både 
till bättre underhåll och nysatsningar.

Under året har flera av landets ledande 
logistikforskare Mats Abrahamsson, Sten 

Wandel, Maria Huge-Brodin och Magnus Blinge, framträtt i In-
telligent Logistik och alla påpekat att godstransporternas ökade 
utsläpp av koldioxid måste brytas för att Sverige ska nå sina utlo-
vade klimatmål.

Även i det här årets sista nummer finns flera artiklar som pekar 
på vad logistiker kan göra. Men när det gäller infrastrukturen lig-
ger bollen hos regeringen.

Gösta Hultén, Chefredaktör
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bo andersson

När Gaz började ringa tog det två år att 
övertyga honom om att ta jobbet som 
ordförande och koncernchef för den ryska 
fordonstillverkaren Gaz. Det berättade Bo 
Andersson när vi träffade honom på DIs 
Stora Bildagen i Stockholm, där han var en 
av huvudtalarna.

Då gällde valet två fordonstillverkare i 
djup kris.

Bo Andersson, sa till slut ändå upp sig 
med omedelbar verkan en fredag i juni 2009. 
Strax därpå meddelade Rysslands största 
fordonstillverkare Gaz, att han skulle bli ny 
ordförande i bolaget

Efter 16 år i världens bilhuvudstad Detroit 
valde du till allmän förvåning ryska Gaz. Jag 
antar att det inte var ditt enda alternativ? 
Varför valde du Gaz?

– Nej, det var inte enda alternativet, men 
det var det mest utmanande.

Tuff kostnadspressare

Efter sex år på Saab i Trollhättan, sist som 
inköpschef, hade den f d majoren med rötter 
i Falkenberg gjort en vacker karriär i GM. 
1999 blev han chef för GM:s globala inköp 
och försörjningslogistik, med en budget på 
ca 500 miljarder SEK ochansvar för att 40 
000 bilar per dag fick delar i rätt tid och till 
rätt pris.

Bland GMs underleverantörer gjord han 
sig känd som tuff kostnadspressare. Under 
sin tid som inköpschef på GM sägs han ha 
sänkt inköpskostnaderna med ca 15 miljar-
der SEK - per år.

Att vända ett företag i förfall

Huvudägare i Gaz är Russian Machines 
Corporation, som ägs av Oleg Deripaska och 
hans företag Basic Element. Deripaska är en 
av världens rikaste och skapade sin förmö-
genhet i aluminiumindustrin.

Till en början arbetade Bo Andersson 
som konsult och rådgivare. Nu är han både 
ordförande och VD.

Han berättar engagerat om ett industrifö-
retag i förfall som steg för steg håller på att 

vändas till livskraft och lönsamhet.
En skillnad mot väst är den stora betydel-

se som politiker fortfarande har för företag-
samhet i Ryssland.

– Jag träffade Vladimir Putin i juni, säger 
han och berättar hur han i mötet med premi-
ärministern förklarade hur mycket omsätt-
ningen per anställd måste öka för att Gaz 
ska överleva.

– På bara ett år har omsättningen per 
anställd ändå i det närmaste sexdubblats till 
183 000 rubel per anställd.

– Putin verkar  uppskatta min militära 
bakgrund, anmärker Bo Andersson torrt.

Liknar Volvo

Gruppen består av 18 bolag. Gaz är Ryss-
lands största tillverkare av lätta lastbilar, 
bussar, minibussar, anläggningsmaskiner och 
specialfordon. Man tillverkar även tunga 
lastbilar, vans, anläggningsmaskiner, special-
fordon, motorer, växellådor och en mindre 
del personbilar under märket Lada. Förutom 
personbilarna, har Gaz breda produktutbud 
stora likheter med Volvo ABs.

– Vi är marknadsledande i Ryssland inom 
bussar, lätta lastbilar och distributionsbilar.

Dundermedicin

Som nybliven VD ordinerade han en dun-
dermedicin, med tredagarsvecka, sänkta 
löner och massavskedanden av anställda. 
Ännu 2007 var antalet anställda 127 000.

– När jag kom till GAZ 2009 var vi 95 000 
anställda. Nu är vi cirka 50 000.

Efter så hårda nedskärningar måste det 
vara en tuff uppgift att motivera de anställ-
da.

– Ja, men de som jobbar på våra bilfabri-
ker idag är ofta tredje generationen bilarbe-
tare. Bilarbetarna här är motiverad och 
vana att jobba med Toyota Production Sys-
tem, Lean och ständiga förbättringar, sedan 
flera år tillbaka.

Men mycket skiljer sig annars från övriga 
Europa.

– Vi har också behållit en del som fung-
erade bra under sovjettiden. Tanken att ta 

bort de fria måltiderna och fri läkarvård har 
vi t ex övergett. Det skulle annars inte fung-
era hos oss. Många av arbetarna bor också 
fortfarande i Gaz bostäder.

Minskar lagren

Men målen som Bo Andersson satt upp för 
produktionen känns igen från väst:

– Vi jobbar t ex hårt på att minska pro-
duktionslagren och har redan minskat dem 
med 61 % och vi ska gå vidare på den vägen.

– Vi fokuserar på kvalitetsförbättringar, 
färre fel som går på garantin och lägre drifts-
kostnader för våra kunder.

– Vi tar också helt bort färdigvarulagret.  
Återförsäljarna får betala för bilarna i för-
skott och får hämta dem själva.

Han är svensken som lämnade toppjobbet som General Motors inköpschef 
– med ansvar för GMs globala komponentköp – för ryska fordonstillverkaren 
Gaz, med placering i nizhniy novgorod.

av Gösta Hultén

”Att vända Gaz är min största  utmaning”

– Bilarbetarna här är motiverad och vana att jobba med Toyota Production System, Lean och ständiga förbättringar. 

 ”Putin verkar  
uppskatta min 

militära bakgrund.”
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bo andersson

”Att vända Gaz är min största  utmaning”

När det gäller att reducera fabriksytor 
lever Gaz också väl upp till leanmålen. På 
ett år har ytorna minskat med 42 %. Efter 
den strukturrationalisering som genomförts 
dras Gaz med enorma ytor av outnyttjad 
fabrikskapacitet.

– Vårt fabriksområde i Nizhny Novgo-
rod är på 3000 hektar, med 3 miljoner kvm 
fabriksyta. De närmare 500 fabriksbyggna-
derna har minskats med ungefär 50 per år. 

Byggnaderna är förfallna och istället för 
att underhålla rivs de ofta.

Allt ska bidra till kostnadsreduktion, 
minskad kapitalbindning och bättre kassa-
flöden – nödvändigt för att betala räntor på 
de stora lån som fortfarande belastar Gaz.

– Men i år kan vi faktiskt visa svarta 
siffror för första gången sedan 2007. Även 
om det blir ett litet positivt resultat bryter vi 
trenden.

Startade 1932 i samarbete med Ford

Gaz som står för Gorkovskij Awtomobilnyj 
Zavod, började tillverka personbilar redan 
1932, efter en uppgörelse mellan Ford och 

Sovjetunionen om import av Fordkompo-
nenter för montering i en ny fabrik i den 
stad som då hette Gorki och numera Nizhny 
Novgorod.

Den ryska bilmarknaden är alltså inte ny, 
men liksom i övriga världen drabbades den 
av krisen 2008.

– Som mest såldes 2,8 miljoner bilar år 
2007. Då trodde man i Ryssland att landet 
snart skulle bli världens tredje största bil-
marknad.

Men så blev det inte. Förra året stannade 
försäljningen på ca 1,4 miljoner. Höga tull-
lar minskar importen av utländska bilar. Ca 
2/3-delar av de sålda bilarna år 2010 tillver-
kade i Ryssland. BMW, Audi och Mercedes 
är populära bland välbärgade ryssar.  

Reservdelar på 24 timmar

Gaz vänder sig till en helt annan kategori av 
köpare.

– Priset är vårt starkaste försäljningsargu-
ment, men kundservicen är också ett starkt 
konkurrensmedel. Vi kan utlovar leverans 
av reservdelar inom 24 timmar i de större 

städerna i västra Ryssland.Och 93 procent 
av våra LCV kunder får bilen lagad samma 
dag.

Snabba leveranser sker med hjälp av dot-
terbolaget Ponny Express.

– Våra japanska ock  koreanska konkur-
renter har få reservdelslager i Ryssland och 
därför långa logistikkedjor. Låga priser och 
bra service är våra starka kort.

Tillverkar mycket själva

– Vi har en stark integration och tillverkar 
mycket av nyckelkomponenterna själva.

Kan svenska leverantörer hoppas på nya af-
färer med Gaz?

–Vi har redan stora svenska leverantörer, 
som Autoliv och SKF och för diskussioner 
med andra, berättar Bo Andersson.

– Svenska fordonsleverantörer 
kan bli intressanta för oss. Vi är 
trots allt en lite fordonstillverkare 

och därför kan det vara lättare för många 
svenska underleverantörer att göra affärer 
med oss, för tröskeln är lägre när det gäller 
volymer.

Insourcing från Kina

Ett sätt att fylla de många tomma fabriks-
lokalerna är insourcing av tillverkning. 
Nyligen skrev Gaz och kinesiska FAW på ett 
samarbetsavtal. Gaz tillhandahåller produk-
tionskapacitet, återförsäljar- och servicenät-
verk, medan FAW står för produkter, teknik, 
och ett nätverk.

Bo Andersson ser samarbetet som en väg 
in i Kina:

– Med hjälp av FAW får vi möjlighet att 
marknadsföra våra produkter i Kina.

Man planerar även att börja exportera 
lastbilar till EU nästa år, i första hand till 
Baltikum, men även till Norden och räknar 
med att klara EUs nya hårdare miljökrav på 
motorer.

– Kommersiella fordon – både bussar och 
lätta lastbilar – är den nisch där vi främst 
kan ta marknadsandelar.

– Bilarbetarna här är motiverad och vana att jobba med Toyota Production System, Lean och ständiga förbättringar. 

Personbilar är en del i Gaz.
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nyheter

Studien, som gjorts av Roland 
Berger Strategy Consultants i 
samarbete med tyska Bundes-
verband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik, BME, 
har titeln ”Sustainable sourcing 
– Next level in procurement 
excellence.” 

Mer än 250 ledande be-
slutsfattare inom inköp, supply 
chain och logistik har deltagit. 

– Studien visar att hållbar-
het har blivit hårdfakta, säger 
BMEs VD Holger Hildebrandt. 

– Inom en snar framtid 
kommer hållbarhet att spela en 
avgörande roll för företagens 

konkurrenskraft och framgång, 
säger Roland Schwientek, Part-
ner på Roland Berger Strategy 
Consultants. 

– Det kommer därmed 
också påverka alla traditionella 
affärsmål: pris, kostnad, leve-
ranstid, leveranssäkerhet och 
produktkvalitet.

Företagen använder inte 
bara ekonomiska värderingar i 
sina beslut och processer, utan 
också sociala och ekologiska.  
T ex genom att tillämpa håll-
bar utveckling inom inköp, 
agera mot korruption, barn- 
och tvångsarbete, respektera 
mänskliga rättigheter, miljö- 
och hälsoskydd och rättvisa 
arbetsvillkor. 

Den goda nyheten är att 
hållbarhet och lönsamhet inte 
utesluter varandra. För den 
överväldigande majoriteten, 

eller 83 %, är ”ekonomiskt re-
sultat” den främsta drivkraften 
bakom hållbarhetsarbetet. Där-
efter kommer ”kundkrav” 78% 
och ”företagsfilosofi” 77%. 

Studien visade vissa regio-
nala skillnader i hur mogen en 
hållbar verksamhet är: Västeu-
ropa är i täten. Där är 44 % av 

leverantörerna ”mogna” eller 
”mycket mogna” i termer av 
hållbarhet. I Nordamerika är 
siffran 32 %. 

38 % involverar aktivt leve-
rantörerna i hållbarhetsarbetet. 

Redan idag finns många in-
köpare som samarbetar endast 
med affärspartners som godtar 
deras uppförandekod. De som 
bryter mot uppförandekoden 
drabbas av sanktioner, inklu-
sive att stängas av. En dryg 
tredjedel av de tillfrågade i 
undersökningen 38 %, till-
lämpar redan detta mot sina 
leverantörer.

Men att integrera tidigare 
led är ovanligare. Bara 20 % 
har kontakt med sekundärle-
verantörer och färre än 5 % 
med sekundärleverantörernas 
leverantörer. 

66 % svarar att de är över-
tygade om att hållbarhet lönar 
sig. 89 % av företagen i studien 
uppger dock att de inte mäter, 
eller kan mäta, det mervärde 
som hållbarhet ger. 

Men det ändrar inte deras 
stöd för en hållbar verksamhet.

”Hållbarhet har blivit hårdfakta”

Bara en av fem inköpare har kontakt 
med sekundärleverentörer.  
Bild Fair Trade Center.

2/3-delar av alla stora 
företag tillämpar strikta 
principer för hållbarhet 
inom inköp och logistik 
visar ny studie.

Missa inte nästa
Tematidning

i Dagens Industri
Om: 

•Sveriges bästa logistiklägen 2011
• IT & Logistik • Sjöfart & Hamnar

• Miljölogistik

Utgivning: vecka 6 
Materialdag: 2 februari
Kontakt: 0176-22 83 50

gb@intelligentlogistik.se

www.intelligentlogistik.se

Intelligent Logistik
            INKÖP           LOGISTIK           PRODUKTION  AFFÄRER

Nu följer Axfoods logistikbolag 
Dagab Coops exempel och läg-
ger över importerade livsmedel 
från väg- till järnvägstransport.

Som en del av Dagabs 
miljöstrategi inom logistik och 
transport har ett nytt upplägg 
startats för att transportera  
livsmedel från Dagabs import-
lager i Göteborg till lagret i 
Jordbro.

Balanserar trafiken

Från oktober går dagliga 
avgångar mellan Göteborg 
och Jordbro. Syftet med 
tågtransporten är att minska 
utsläppen av växthusgaser.

– Upplägget är en lösning 
för att effektivt minska kol-
dioxidutsläppen, säger Hans 

Hagelberg, ansvarig för trans-
portupphandling på central 
transport på Dagab. 

Varje dag lastas omkring 50 
ton på Green Cargos tåg, som 
drivs med förnybar elenergi. 
Genom tågtransporten har 
koldioxidutsläppen minskats 
med 90 procent jämfört med 
om samma varor i stället gått 
på lastbil.

–Ytterligare en positiv mil-
jöaspekt är att Green Cargo 
balanserar denna trafik med 
volym tillbaka från Jordbro 
till Göteborg. Med den här 
nya affären får vi 100 procent 
balanserad trafik Stockholm 
– Göteborg – Stockholm, be-
rättar Lennart Andersson på 
Green Cargo.

Nu tar även Dagab tåget 
fo
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Logistics Understanding REAL ESTATE EXPERTISE

NREP LOGISTICS UTVECKLAR 
VOLYMEFFEKTIVA & MILJÖSMARTA 
LOGISTIKBYGGNADER MED MYCKET 
HÖG STANDARD TILL HYRESNIVÅER 

SOM FÅR DIG ATT HÄPNA!
LÅTER DET SOM SÄLJFLOSKLER? 

RING OSS OCH SYNA KORTEN: 08 678 16 63

+46 8 678 16 61 • www.nrep.se • Kungsgatan 42 • 111 35 Stockholm Sweden

NREP ÄGER OCH FÖRVALTAR
för närvarande 240.000 kvm modern 
effektiv logistik i Nordens logistiknoder.

VI KAN INOM 12 MÅNADER ERBJUDA 
inflyttning i nybyggda flexibla lokaler 
på följande orter:

Stockholm / Järfälla  5 – 20.000 kvm
Jönköping  15.000 – 50.000 kvm
Göteborg / Borås  10.000 – 30.000 kvm 

RING OSS FÖR MER INFORMATION
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Fastighetsbranschens årliga möte på 
Stockholm, Business Arena, arrangerat av 
Fastighetsnytt, lockade över 1500 deltagare. 
Ett av seminarierna handlade om logistik-
fastigheter.

Erik Barnekow, ansvarig för Europa-
verksamheten Logistics & Industrial, 
Colliers, var moderator och triggade igång 
kollegorna Christer Holmqvist, manager 
Logistics & Industrial Colliers, Rickard 
Svensson, partner NREP  (Nordic Real 
Estate) , Allan Lavén, regiondirektör Nor-
den, Prologis och Anders Silverbåge, VD 
Brinova i ett panelsamtal.

Fyra representanter för branschen

De fyra representanterna från branschen 
gav ganska samstämmiga svar utifrån sina 
olika erfarenheter.

– Nu återställs marknaden och når 
samma nivå som före krisen. Man ser över 
gamla anläggningar, kontrollerar kvalité och 
läge, sa Erik Barnekow. 

– Under krisen handlade mycket om 
konsolidering och vi är fortfarande i en kon-
solideringsfas, menade Rickard Svensson. 

– För fastighetsdelen har det inte varit 
problem för oss under krisen, medgav han. 

–Vi har haft långa kontrakt, men våra 
hyresgäster har märkt av minskade volymer, 
så efterfrågan minskade under krisen. Men 
nu är det stort intresse igen för moderna, 
energieffektiva lokaler i bra lägen.

Flera nya logistikfastigheter 

– Det kommer att byggas fler nya logistik-
fastigheter 2011, sa Erik Barnekow, Colliers.  
Det ser vi redan nu eftersom de kontrakte-
ras i år. 2006 var ett toppår, men 2010 har 
färdigställandena varit få. Nyinvesteringar-
na var nästan nere i noll, visar färsk statistik. 

– Det är ett års eftersläpning, eftersom 
avtal tecknas ca 1 år innan byggnaderna är 
klara, förklarade Erik Barnekow. 

För 2011 har återhämtningen kommit 
igång och om avtal sluts före årsskiftet, kan 
byggandet åter komma upp i 2009 års höga 
nivå.

Det betyder över 350 000 kvm ny logis-
tikfastighetsyta bara i objekt som är större 
än 10 000 kvm.

Toppåret 2006 byggdes över 375 000 
kvm. Men 2011 överträffas troligen bara av 
toppåren 2009 och 2006. 

– Men kontraktstiderna blir kortare, 10–5 
år. Det styrs av tillgång och efterfrågan och 
vad köparna är beredda att betala.

– Kortare kontraktstid, som 5 år kan 
dock kosta 30–40 % mer, påpekade Rickard 
Svensson.  Efter krisen har alla förstått vad 
som är ”prime” och vad som är ”non-pri-
me”, menade han. 

“Norden har knappast drabbats”

– Sverige är en liten marknad jämfört med 
Frankrike, Belgien och Storbritannien.  Där 
står fortfarande mycket tomt sedan krisen. 
Sverige och Norden har knappast drabbats. 
Här finns nästan inga vakanser, det mesta är 
uthyrt. Även i Jordbro, där vi byggde 17 000 
kvm på spekulation, är det fullt uthyrt idag, 
berättade Allan Lavén.

– I Storbritannien måste man köpa mark 
och investera innan man har en kund.  
I Norden byggs sällan på spekulation.  Det 
är inte heller vårt uppdrag. Här finns alltid 
en kund i botten. Vi jobbar mot använ-
darna..

I Norden finns också mycket mark.  
I Centraleuropa är det brist.

– Här är en bra logistikmarknad för 
nyetableringar. Vi har relativt låga hyror i 
nyproduktion och kan dra nytta av stordrift 
i byggandet. Men det är viktigt att göra rätt 
från början. Annars står vi med en stor, tom 
skokartong.

Läget viktigast

Att läget är viktigast, var alla överens om.
– Läget är absolut det viktigaste, sa Rick-

ard Svensson, NREP. Det måste finnas bra 
väg- och järnvägsaccess. I Jönköping har vi 
byggt och har Bring som hyresgäst och vi 
fortsätter att bygga intill. Här blir det också 
järnvägsanslutning. 

Vilka städer är mest aktuella ?
– Norrköping har ett bra läge med närhet 

till hamn, järnväg och motorväg, men det 
har varit svårare att snabbt få tillgång till 
mark att bygga på, enligt Rickard Svensson. 

– I Jönköping har det däremot varit 
lätt att få tillgång till mark. Kommunen är 
mycket positiv till logistiketableringar.

Bara vissa orter är gångbara och kan 
fungera som hublägen, som Jönköping, 

2011 nytt toppår för svenska   logistikfastigheter
2011 blir ett nytt toppår för nya 
logistikfastigheter i sverige. logistik-
läget blir allt viktigare och “gröna 
lager” efterfrågas alltmer.

text ocH bild lena sonne

– Vi får 17 % lägre driftskostnad i Experts nya lager i 
Jönköping/Vaggeryd, sa Allan Lavén (t.v). 
– Det blir ingen affär utan certifierade miljöbygg-
nader. Frågan reses från alla håll, säger Christer. 
Holmqvist. 

– Det kommer att byggas fler nya logistikfastigheter 
2011, men 2010 har nybyggnaderna varit få enligt Eric 
Barnekow.

logistikfastigheter
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2011 nytt toppår för svenska   logistikfastigheter

Norrköping, Örebro, säger Allan Levén. 
Av dessa har Jönköping mest nybyggda 

kvadratmeter de senaste åren. 
– Vi måste alltid tänka på ”livet efter”. 

Vem vill hyra nästa gång, sa Allan Levén.
– Det som driver marknaden är distri-

butionsmönstret och tyngdpunkten. Många 
faktorer spelar in. I Göteborg har fordons-
industrin varit drivande. Tillgång på arbets-
kraft är viktig t ex för Biltema som byggt sitt 
centrallager i Halmstad eller Clas Ohlson 
i Insjön. Det finns inga generella flöden i 
Insjön. Om Clas Ohlson läggs ner, skulle det 
vara svårt att hitta andra hyresgäster där. 

– Allt gods kommer in via Göteborg och 
Skåne – därför är det bra lägen där de stora 
flödena går, i Danmark och södra Sverige. Vi 
satsar därför mest, ungefär fifty - fifty i södra 
Sverige och Danmark, sa Anders Silverbåge.

– Men Danmark har en negativ hyres-
lagstiftning som gör att investeringarna där 
minskar för vår del.

TPL är otrogna kunder

Vad gör det för skillnad att ha hyresgäster 
med 3 PL-verksamhet eller att varuägare 
med egna lager?

– 3PL har mognat och har numera ef-
fektiva logistiksystem, sa Erik Barnekow. 
Varuägarna följer efter, men logistik kräver 
idag speciella produktionsbolag.

– 3 PL är otrognare kunder. Det är viktigt 
att hamna rätt för dem – de är mest be-
roende av ett bra logistikläge och de kan 
skifta kunder och har kortare kontraktstider. 

Varuägare är mer långsiktiga och specialise-
rade. Deras lager kan ligga i lägen som inga 
andra hyresgäster skulle vara intresserade 
av. Därför är det viktigt för oss att bygga där 
vi lätt kan få andra hyresgäster, sa Anders 
Silverbåge.

Om det blir kilometerskatt och därmed 
dyrare transporter – vilken betydelse får det? 
Blir det fler lokala distributionscentra i stäl-
let för centrallager?

– Det kan bli så att några då väljer att 
ha fler distributionscentra istället för ett 
centrallager, särskilt för varor med lågt värd, 
trodde Christer Holmqvist. 

–Vi har sett att en del delar upp lager för 
att komma närmare konsumenter. Men tren-
den idag är fortfarande centrallager. 

– Mindre lager läggs ner och nyetable-
ringar sker på bra lägen nära infrastruktur. 
T ex lägger Expert ner i Norge, Finland och 
Norrköping när de nu bygger nytt i Vagge-
ryd. 

Konsolideringen fortsätter. Varuägarna 
är mer försiktiga nu. Riskerna är större. 
50–60% av varuägarna äger sina lagerfastig-
heter idag. Intresset för investeringar i fast-
igheter ökar.

Hur viktig är gröna frågor?
– På bara 5 år har kraven kommit på 

”green building” och mijöcertifiering. Om 10 
år går det inte att sälja eller hyra ut en fast-
ighet som inte är miljöklassad, sa Christer 
Holmqvist. 

– Miljötänk går igen i allt. Det blir ingen 
affär utan certifierade miljöbyggnader. Frå-
gan reses från alla håll, förklarade han.

Bergvärme, solceller, energisnål belys-
ning, välisolerade byggnader, låga driftskost-
nader är miljötänk som slagit igenom.

– Vi bygger i betong och har mätt energi-
effektivitet och jämfört med andra material. 
Vi har 30–40 % lägre energiförbrukning än 
om vi skulle ha byggt i aluminium, sa Rick-
ard Svensson.

Driftskostnaderna halveras på några år.

– Vi får 17 % lägre driftskostnad i Experts 
nya lager i Jönköping/Vaggeryd, sa Allan 
Lavén. 

– Kraven på spåranslutning har kommit 
starkt.  Man vill ha järnväg även om den inte 
används. I Torsvik investeras t ex nu för 100 
miljoner.

– Efterfrågan på tåganslutning kommer 
att öka, trodde också Rickard Svensson, 
NREP.

Hur ser framtiden ut?
Men panelen beskrev också svårigheter: 
Bankerna har en mer njugg inställning nu 
efter krisen.

– Våra frågor före etablering är, hur stort  
lagret ska vara -det får inte vara under  
10 000 kvm. Är expansion möjligt och hur är 
läget? exemplifierade Allan Lavén.

– Gamla industri- och logistikområden 
som t ex Lundaområdet, som ligger lite avsi-
des utanför Stockholm utan bra infrastruk-
tur, kommer att slås ut. Men i storstadsområ-
den kan lagren få en alternativ användning. 
Men logistikbyggnader i sämre lägen ute i 
landet kommer att gapa tomma. Hyresmark-
naden för andrahandsuthyrning får anpassas. 

Marknaden kräver effektiva lokaler 
– olika för olika branscher och segment. 
Dagligvaruhandeln med livsmedel har sina 
speciella behov. En stark trend är att 3 PL 
växer.  

– Efter krisen har alla förstått vad som är ”prime” och 
vad som är ”non-prime”, menade Rickard Svensson. 

– Det är viktigt för oss att bygga där vi lätt kan få 
andra hyresgäster, sa Anders Silverbåge.

 ” Det blir ingen 
affär utan  

miljöcertifierade  
byggnader,”
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Marknaden för logistikfastigheter i Europa 
håller så sakta på att vända efter krisåren. 
Det visar flera av de sammanställningar 
som redovisas i den färska rapporten ”Pan-
European Property Market Review” från 
ProLogis.

Ett tecken på detta är att de totala ut-
hyrda ytorna vuxit i år jämfört med 2009. 
Efter att de uthyrda logistikytorna har 
legat kvar på omkring 86 % ända sedan 
finanskrisens början, har de uthyrda ytorna 
börjat öka märkbart under 2010.

De ligger nu stadigt över 90 % både i 
Nordeuropa och Sydeuropa, medan både 
Storbritannien och Centraleuropa i genom-
snitt fortfarande bara har 83-84 % uthyrt.

Efterfrågan på logistikytor har också 
ökat i Europa. Den drivs av förändrade 
försörjningskedjor och behovet av ökad ef-
fektivitet inom pan-europeisk distribution. 

Nordeuropa, som i det här samman-
hanget omfattar både Norden, Tyskland 
Belgien och Nederländerna, är den region 
där det åter har börjat byggas nya logistik-
fastigheter, dock uteslutande på beställning 
från slutanvändare.

Hyrorna planar ut

Vid halvårsskiftet hade också hyrorna för 
logistikytor slutat sjunka och börjat plana 
ut och ligger på en jämfört med t ex USA, 
ovanligt hög nivå.

Trots fortsatt finansiell oro i skuldkri-
sens spår, har de europeiska ekonomierna 
börjat återhämta sig.

Det gäller dock inte Storbritannien där 
logistikhyrorna sjunkit kraftigt, många 
lager står tomma och nyproduktionen gått 
i stå.

Under hela första halvåret i år omfatta-
de byggstarterna för nya logistikfastigheter 
i Storbritannien bara 133 000 kvm. De sex 

nya lager som hade byggstart under första 
halvåret var alla beställda av varuägare och 
5 av de 6  gällde lager för detaljhandel. 

I Frankrike, Spanien och Italien star-
tades bara 4 lagerbyggen på 115 000 kvm 
under samma tid. I Centraleuropa startades 
däremot byggen på 301 000 kvm. Av dessa 
byggdes 213 000 kvm i Polen.

Nordeuropa ljuspunkt

Ljuspunkten var enligt rapporten Nord-
europa. I Tyskland, Belgien och Nederlän-
derna färdigställdes 445 000 kvm lagerytor 
under första halvåret.  

Rapporten räknar med att 2010 kommer 
att överträffa 2009 när det gäller färdig-
ställda lagerytor, d v s det kommer att  
byggas mer än 700 000 kvm.  

Även på kontinenten har hyror och ut-
nyttjande sjunkit. Särskilt i Paris och Lyon 
är nedgången kraftig, medan den är mer 
begränsad i Tyskland. 

Vid halvårsskiftet visar den nya rappor-
ten att situationen har stabiliserats och på 
flera håll börjat att vända.

Även investerarna har börjat återvända 
till logistikfastighetsmarknaden. Skillna-
den mellan första och andra kvartalet är 
här markant. Under kvartal 1 investerades 
knappt 12 miljarder SEK, medan inves-
teringarna under kvartal 2 hade stigit till 
nästan 30 miljarder SEK.

Sverige lockar nyinvesteringar

Tyskland, Storbritannien och Sverige 
lockade tillsammans 77 % av alla logis-
tikinvesteringar i Europa under andra 
kvartalet 2010. 

Mest investerades det i Storbritannien 
med ca 12 miljarder. Därefter kom Tysk-
land med 6 miljarder och Sverige med 4,5 
miljarder. 

Sett till innevånarantal blev Sverige där-
med det land som lockade mest logistikin-
vesteringar i Europa under andra kvartalet 
om man får tro rapporten.

Det återstår också att se om den trenden 
håller i sig när siffrorna för hela 2010 of-
fentliggjorts.

De enorma statsskulderna gjorde att 
investerarna flydde Grekland, Irland, Spa-
nien och Portugal, medan Italien klarade 
sig bättre.

investeringarna i logistikfastigheter 
ökade under första halvåret 2010, 
men hyrorna fortsatte nedåt, visar en 
färsk rapport från Prologis.
sverige var det land som lockade 
störst nyinvesteringar per capita.

av Gösta Hultén

Sverige lockar mest  
nyinvesteringar i Europa
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Sett till innevånarantal blev Sverige det land som lockade mest logistikinvesteringar i Europa.
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Ledande logistiker har bedömt 153 länders effektivitet  
när det gäller internationell logistik.
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Grönare lagerhantering 
nyckelfråga för klimatet

”Om man ser till alla delar av näringsli-
vet representerar supply chain troligen 
det största förbättringsområdet, sett till 
företagens hela miljöpåverkan.” Det skriver 
Swisslog, en av världens största aktörer 
inom lagerhantering i ett White Paper kallat 
Green Logistic Solutions – a natural way of 
doing profitable business.

En översyn kan börja med att analy-
sera hur försörjningskedjor, nätverk och 
lagerhållning hänger samman. En optime-
ring måste därför ha både bredd och djup. 
Därefter kan fokus läggas på de ”gröna” 
möjligheterna i och omkring själva lagren 
och även ta upp frågor kring byggande, ar-
kitektur och användning av automation och 

mekatronik, d v s att kombinera mekanik, 
elektronik, IT och datorer i materialflödet.

Från retorik till praktik 

En rapport från logistikfastighetsbolaget 
Aberdeen Group, visar att mer än 50 % 
av 350 tillfrågade storföretag pekar på 
möjligheten att sänka totala kostnader som 
viktigaste skäl att starta ”gröna” initiativ.

Företagets hållbarhets- och CSR-specia-
list, Jhana Senxian, säger så här om möjlig-
heten att göra logistiska processer grönare 
och mindre energikrävande:

– En miljöoptimerad supply chain har 
hamnat i fokus helt enkelt för att den har så 
stark inverkan på effektivitet och lönsamhet 
och påverkar relationerna i hela den globala 
värdekedjan.

– Vår rapport visar att alltfler företag 
går från grön retorik till hållbar praktik. 83 
% av respondenterna svarar att de fullföljt 
eller planerar grön omställning av hela eller 
viktiga delar av sin supply chain.

Automation sänker energiförbrukningen

Transporter är särskilt avgörande om man 

ser till klimatpåverkan och koldioxidut-
släpp. De står för ca 2/3-delar av den totala 
energiförbrukningen i supply chain. Men för 
att optimera miljömässigt och spara pengar 
i infrastruktur och processer, är det viktigt 
att förstå hur lagerhantering och transporter 
påverkar varandra. 

Det kan t ex vara både ekonomiskt och 
ekologiskt motiverat att öka energiför-
brukningen i ett lager för att höja automa-
tionsgraden, så att den energi som krävs för 
transporter kan reduceras t ex genom ökad 
ordersäkerhet, effektivare truckanvändning, 
förbättrad sortering, färre fel och optimala 
distributionsnätverk.

Logistikkedjorna har blivit mer glob-
bala, transportavstånden har ökat genom 
billigare transporter och lägre arbetskrafts-
kostnader i lågkostnadsländer. Genom 
distributionsnätets stora inverkan på miljön 
är en optimal lokalisering av nya distribu-
tionscentra och lagerbyggnader i förhållan-
de till transportinfrastruktur som hamnar, 
järnvägar,landsvägar och flygplatser viktig. 
Rätt transportmedel har en stor inverkan på 
utsläpp och kostnader som är förknippade 
med bränsleförbrukning. 

Som en jämförelse:
Långa transporter med flyg orsakar 30-40 

gånger mer koldioxidutsläpp än sjötranspor-
ter. Transporter med lastbil ger 5–6 gånger 
större koldioxidutsläpp än järnväg.

Kortare sekundärtransporter 

Om man vill utforma ett nätverk med så 
liten miljöpåverkan som möjligt, så måste 
traditionella parametrarna som kapacitet, 
servicenivå, tillgänglighet, kompletteras med 
miljökostnaden d v s koldioxidutsläppens 
samhälleliga kostnader. Mer bränslesnåla 
primärtransporter bör utvecklas, ev. med 
flera, mindre distributionscentra, så att 
sekundärtransporterna förkortas.

Studien Five Pressures for a Green Supp-
ly Chain (Infor 2008) visade att optimering 
av ett genomsnittligt supply chain-nätverk i 
genomsnitt ger en kostnadsreduktion på  
7 %, medan koldioxidutsläppen kan minska 
med 25 %.  Om man sedan kombinerade 

frågor om klimat och miljö blir allt 
viktigare också för logistiker. Med 
Green Logistics Solutions vill 
swisslog starta en diskussion om 
hur lager och lagerhantering kan 
bidra.

av Gösta Hultén

Att anpassa byggnaden till landskapet, att bygga in delar av byggnaden i miljön och att välja färger som går 
ihop med landskapet minskar lagerbyggnaders miljöpåverkan. På bilden PorLogis anläggning i Norrköping.

grönare hantering
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modellen för kostnadsoptimering med mil-
jömässiga kriterier, så kunde emissionerna 
reduceras med 50 %.

Det intuitiva antagandet att högt auto-
matiserade lager förbrukar mer energi än de 
manuella kan inte beläggas i fallstudier. Det 
finns områden där hög automation direkt bi-
drar till att sänka både energikostnader och 
totalkostnader.

Den mer kompakta utformningen av ett 
automatiserat höglager reducerar energibe-
hovet och det minskade behovet av arbets-
kraft minskar miljöbelastningen, särskilt på 
platser med långa arbetsresor och där kollek-
tiva kommunikationer saknas.

Arkitektonisk utformningen och val av 
tekniska installationer öppnar också för 
gröna lösningar.

Att sänka kostnaderna för lagerbyggna-
dens drift är en nyckelfråga och gäller bygg-
nadens utformning, uppvärmning, naturligt 
ljusinsläpp via fönster, belysning, luftkondi-
tionering och isolering.

Eldrift av utrustningen motsvarar ca  
50 % av hela energibehovet i ett lager. Elek-
tronisk optimering, hastighetsanpassning och 
urkoppling av system vid stand-by kan bidra 
till energibesparing.

Miljöanpassning med ERP

Hanteringen kan energioptimeras genom att 
conveyorrörelser är så korta som möjligt och 
att  naturlig gravitation utnyttjas för att flytta 
pallar och containers på rullbanor. Dynamisk 
ERP-styrd slottfördelning kan minimera 
kranrörelser, minska energiförbrukning och 
slitage och öka genomströmningstakten.

Automatiserat plock möjliggör papperslös 
hantering och återanvändning av förbruk-
ningsmaterial. Automatisering har också stor 
inverkan på ordersäkerhet och minimerar 
skador och feltransporter som ger ökade 
utsläpp.

20 % av alla lastbilar rullar tomma, visar 
färska studier i Tyskland.  30 % av lastbilar-
nas lastkapacitet utnyttjas inte. Det går ofta 
att minska både kostnader och utsläpp med 
ca 20 % med lastoptimeringssystem.

Den främsta källan till direkt mätbara 
ekonomiska vinster är initiativ för att sänka 
energiförbrukningen. Systematisk energiåter-
vinning kan i vertikal hantering spara upp till 
80 % av energin.

Bergvärme och -kylning kan vara alterna-
tiv. Att bygga på redan använd mark, istället 
för på jungfrulig naturmark, att anpassa 
byggnaden till landskapet, att bygga in delar 
av byggnaden i miljön, att välja färger som 
går ihop med landskapet är olika sätt att 
minska lagerbyggnaders miljöpåverkan.

Att vinna acceptans

Ofta riktas kritik mot logistiksatsningar för 
att de förstör natur- och åkermark eller ökar 
lastbilstrafiken i närbelägna bostadsområden. 

Att optimera genomfartstrafik och dock-
ning och lägga om tillfartsvägar för att 
minska buller och andra störningar kan ge 
ökad accept även från de närboende.

Att helt eller delvis bygga lager i trä kan, 
inte minst i Sverige, vara ett både mer mil-
jöanpassat och ekonomiskt alternativ. Att 
använda naturliga material inne i lagerbygg-
naden kan öka trivseln och förbättra arbets-

miljön. 
Regeringar i hela världen har lovat följa 

Kyotoprotokollets krav på minskade utsläpp. 
Samtidigt tyder det mesta på att el- olja, 
gas och annan energi blir allt dyrare. Denna 
ökade kostnad och det ökade miljömedve-
tandet, kommer att snabba på övergången till 
”grönare” och mer hållbar lagerhantering i 
framtiden heter det i detta White Paper från 
Swisslog. 

Den kompakta utformningen av ett automatiserat höglager reducerar energibehovet och det minskade behovet 
av arbetskraft och arbetsresor minskar miljöbelastningen.

 ”Traditionella 
parametrarna 

som kapacitet, service-
nivå och tillgänglighet 
måste kompletteras 
med miljökostnaden,  
d v s koldioxidutsläp-
pens samhälleliga 
kostnader.” 

PoSTEN KRäVER  
KoLLEKTIVTRAFIK  
TILL NyTT LAgER 
Ahlsells centrallager i Hallsberg är en av Sveri-
ges största lagerarbetsplatser.

Länstrafiken i Örebro län erbjöd i somras 
anställda där att gratis prova på kollektivtrafik 
under två veckor och inte köra bil till och från 
arbetet. 

 - Ahlsell har arbetat med miljöfrågorna under 
en lång tid, vi ser detta som mycket positivt och 
en möjlighet för medarbetare att själva göra 
ett aktivt miljöval. En förbättrad kollektivtrafik 
stärker orten och möjliggör miljösmarta val, sa 
Leif Christersson, logistikchef Ahlsell.

 -Vi har byggt cykelvägar och försöker få fler och 
bättre busslinjer bl a till Ahlsell. När Posten nu 
bygger ny logistikanläggning i samma område, 
är det ett krav från Postens sida att det  finns 
kollektivtrafik dit, säger Ola Sjölin, projektledare 
Hallsbergs kommun.
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logistikfastigheter

Aberdeen Asset Management En av 
Europas ledande förvaltare av fastighetska-
pital. De arbetar med investeringsanalyser, 
förvärv, bolagshantering, projektutveckling, 
fastighetsförvaltning, uthyrning och cen-
trumledning. Koncernen har 31 kontor i 24 
länder och ca 1800 anställda. Den svenska 
verksamheten har ca 80 anställda med  tre 
regionkontor och huvudkontor i Stockholm 
men kontor.

Aberdeen Sverige, förvaltar totalt ca 30 
miljarder SEK i fastighetsinvesteringar.

Den svenska fastighetsdelen av Aberdeen 
har sitt ursprung i SPP:s fastighetsavdelning, 
som blev Celexa 1998. Celexa köptes år 2000 
av Aberdeen.

Aberdeens fastighetskapitalförvaltning 
omfattar totalt ca 250 miljarder SEK.

Axfast Fristående koncern inom Axel John-
son Gruppen, specialiserad på fastigheter för 
handel och logistik i Stockholm, Göteborg, 
Öresund, Uppsala och Norrköping och kon-
torsfastigheter i Stockholm. Vid utgången av 
2009 värderades beståndet till 4,1 miljarder 
kronor. Hyresintäkterna för 2010 kommer 
att uppgå till ca 300 Mkr.

Tillväxt kommer under de närmaste åren 
ske genom förvärv av kontorsfastigheter i 
Stockholm, handels- och logistikfastigheter i 
Göteborgs- och Öresundsregionen och pro-
jekt- och fastighetsutveckling inom samtliga 
regioner.  

Bockasjökoncernen Arbetar med att 
bygga, äga, förädla och och förvalta fastig-
heter inom lager, logistik, lagershopar och 
lätt industri i Skandinavien. De skräddarsyr 
fastigheter för hyresgästens behov genom 
nyproduktion eller anpassar befintlig fastig-
het genom ombyggnad och renovering bl a 
åt bolag som Ericsson, Europalage i Borås, 
DHL och NetOnNet.

Bockasjö AB ägs till 50% vardera av 
Joakim Hedin och Paul Frankenius och har 
huvudkontor i Borås.

Har 65 000 kvm logistiytor och ca  
100 000 kvm under produktion. Några aktu-
ella projekt;

Ny DHL-terminal  på 48 000 kvm i Borås, 
nytt storlager i Tostarp och för Schenker Lo-
gistics i Helsingborg.

Brinova Bildades i december 2002.Noterat 
på Stockholmsbörsen OMX MidCap.

Inriktningen är att förvärva, förvalta och 
försälja fastigheter ,både logistikfastigheter 
och andra kommersiella fastigheter och bo-
stadsfastigheter, främst i södra och mellersta 
Sverige.

Brinova har bl a byggt ett 4400 kvm 
stort varuhus i Landskrona med Bergen-
dahlsgruppen som hyresgäst. Engagemang 
inom logistikfastigheter ökar stadigt med 
nätverket Logistikposition.com. Brinova är 
delägare i flera nybildade svenska fastighets-
bolag som Platzer Fastigheter, Fastighets AB 
Tornet och Katrineholms Logistikfastigheter 
AB.

Corem Ett fastighetsbolag som äger och 
förvaltar fastigheter i regionerna Stockholm, 
Mellansverige/Väst, Öresund, Mälardalen 
och Norr samt i Danmark. Fastighetsbestån-

det består huvudsakligen av industri-, lager- 
och logistikfastigheter. 128 fastigheter med 
en uthyrbar area på   
789 911 kvm.

Av hyresintäkterna  svarar Stockholm för 
38 procent, Öresund 11 procent, Mälardalen 
13 procent, Mellansverige/Väst 29 procent 
och Norr 9 procent. Affärsidén är att utveck-
la och förädla fastighetsbeståndet. Fastighe-
ternas totala marknadsvärde uppgick till 4,8 
miljarder SEK.

Hemfosa Fastigheter Ett nystartat fast-
ighetsbolag som äger, förvaltar och handlar 
med fastigheter inklusive logistikfastigheter 
Bolaget grundades i juni 2009. De har  nio 
fastigheter  i Kristanstad, en i Göteborg/ 
Gamlestaden och fyra fastigheter i Uppsala 
på totalt ca 50 000 kvm.

Fokus ska ligga på fastigheter och förvalt-
ning, transaktioner och riskanalys, kom-
mersiella fastigheter med hög avkastning 
och stabila kassaflöden, utan geografiska 
gränsdragningar mer än att det huvudsakli-
gen handlar om Sverige.

Jernhusen Har bildats ur SJs fastigheter. 
De säljer av en del och behåller en del  till 
ändrade villkor.En av Sveriges största 
fastighetsägare av stationsmiljöer, depåer 
och godsterminaler och har en nyckelroll för 
kombitrafikens utveckling. Många godster-
minaler ligger på orter av central betydelse 
för godsflödet. Jernhusen vill ha konkurrens-
neutrala kombiterminaler tillgängliga för 
alla tågoperatörer och åkerier. De konkur-
rensutsätter därför driften av terminalerna 
och släpper in nya aktörer som kan utveckla 
nya logistiklösningar.

Kilenkrysset Bildades under fastighetskri-
sen i början av 1990-talet  och har huvud-
kontor i Strängnäs. Bolagen äger 2,5 miloner 
kvm planlagd mark, främst för logistikända-
mål

Kilenkrysset äger omfattande mark, indu-
stri- och logistiklokaler.  

Har sålt bl a GBs fryslager i Flen, parti-
hallarna i Tumba och H&Ms gamla lager i 
Stockholm. På på senare år byggt bl a Spend-
rups huvudkontor i Huddinge och Mekono-
mens  nya lager i Strängnäs.  

Största satsningsområdet idag är Stock-
holm Norr, strax söder om Arlanda, där 
Kilenkrysset köpt större markområden och 
byggt åt bl a Bonnier Samdistribution, No-
kian Tyre och DHL.

Här är listan på aktörer inom logistikfastigheter
intelligent logistik har gjort den första 
svenska kartläggningen av logistik-
fastigheter och deras ägare.

researcH: lena sonne

– Vi har satsat 3 miljarder i år på lager och logistikfastigheter, säger Lars Thagesson, 
på det snabbväxande fastighetsbolaget Hemfosa.  

– Idag har vi fastigheter bland annat i Malmö, Landskrona, Helsingborg, Växjö, 
Västerås, Värnamo och Göteborg.

Nyligen genomförde man en stor affär på 500 miljoner för logistikfastigheter i södra 
och mellersta Sverige.

– Logistikfastigheter är intressant för oss, säger han, men det är stor konkurrens.

Bolaget grundades så sent som i juni 2009. 

Innan förvärvet  äger Hemfosa  fastigheter även i Kristanstad och Uppsala.

– Vårt fokus ligger på fastigheter och förvaltning, transaktioner och riskanalys, kom-
mersiella fastigheter med hög avkastning och stabila kassaflöden, utan geografiska 
gränsdragningar mer än att det främst gäller Sverige.

UPPSTICKAREN HEMFoSA KöPER FöR 500 MILJoNER

Lars Thagesson
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Här är listan på aktörer inom logistikfastigheter
Kungsleden Sprunget ur fastighetsbubb-
lan efter 1990-talets bankkris och de statliga 
krisbolagen Retriva AB och Securum AB 
då banker blev sittande med överbelå-
nade fastigheter. Snart 20 år senare hade 
fastighetsportföljen mångdubblats i värde. 
Kungsleden äger hela 559 fastigheter med 
en yta på 2,6 miljoner kvm till ett värde av 
22 miljarder SEK och finns i 130 kommuner 
i Sverige. Har även viss verksamhet i Norge, 
Danmark och Tyskland. Affärsidén är att 
äga och förvalta bostäder och kommersiella 
fastigheter. Noterat på Stockholmsbörsen. 
Kungsledens kommersiella fastigheter i form 
av kontor, industri, lager och affärsytor står 
för 43 procent av omsättning. Logistik är en 
mndre del.

Mattssons Familjeföretag med rötter 
i Norrköping. Arbetar med fastighetsut-
veckling och förvärvar mark eller befint-
liga fastigheter,som de sedan utvecklar. 
Ett färskt exempel är Postens tredje stora 
anläggning för 3PL som etablerats i Norr-
köping. Verksamheten flyttar in i Mattssons 
fastighet Syret 1 på Herstaberg och blir 
därmed granne med Stadiums centrallager 
som också byggts av Mattssons.

De är också aktiva på andra håll i Sve-
rige t ex i nya Norra Hamnen i Malmö, där 
Mattssons har 60 000 kvm mark och en lo-
gistikfastighet på 30 000 kvm, nära framtida 
kombiterminal och hamn.

Nordic Real Estate Partner Investerar 
i fastigheter i Norden med fokus på logistik 
och handel. Kapitalet kommer i huvudsak 
från  kapitalförvaltare med ca 100 miljarder 
SEK under förvaltning. NREP har kontor i 
Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors.
Den svenska logistikportföljen består av 
nybyggda logistikfastigheter i en rad av de 
främsta logistiklägena i Sverige. Portföljen 
är koncentrerad till Borås, Jönköping och 
Stockholm .Hyresgäster är bl a DSV, DHL, 
PNL, Pan Nordic Logistics, Box Delivery 
och Spendrups. Den totala uthyrbara ytan är 
340 000 kvm.

Northern Logistic Property Grundades 
2006 och är sedan 2007 listade på börsen i 
Oslo. NLPs affärsidé är långsiktiga inves-
teringar i och utveckling av logistik- och 
lagerfastigheter. Geografiskt fokuserar NLP 
på Norden för nya investeringar och projekt. 
I dagsläget finns NLPs fastigheterna framfö-
rallt inom Sverige, från Umeå i norr till Trel-

leborg i söder. Den totala uthyrningsbara 
ytan på drygt 700 000 kvm, fördelade på 19 
fastigheter gör NLP till en ledande fastig-
hetsägare inom logistikområdet i Norden.

NCC Property Development Med kon-
ceptet Future Logistics är NCC fastighets-
utvecklare för nya logistiketableringar. De 
skräddarsyr moderna logistikanläggningar 
som är en prioriterad del. Ett exempel är 
en logistikpark på 170 000 kvm som NCC 
bygger i Göteborgs hamn –  
i ett av landets mest attraktiva logistiklä-
gena. Ett annat är  Eskilstuna logistikpark, 
där NCC också är engagerad och Stockholm 
Nord Logistikcenter  i  Rosersberg där NCC 
byggt lokaler åt CEVA Logistics AB, Scan 
Global Logistics, Expohouse SC Auto och 
Baxter Medical AB.

NCC har ca 300 000 kvm mark för logis-
tik i Göteborg och Malmö. NCC säljer sina 
logistikprojekt efter att debyggts.

ProLogis Ett världsledande globalt företag 
som utvecklar och hyr ut logistikanlägg-
ningar till mer än 4 400 kunder i Nordame-
rika, Europa och Asien. Anläggningarnas yta 
totalt omfattar ca 44 miljoner kvm

Kunder är verksamma inom tillverknings-
industrin, återförsäljarledet, transportsek-
torn, tredjepartslogistik och andra områden 
med storskaliga yt- och distributionsbehov.

I Sverige har Prologis 286 000 kvm ut-
hyrningsbar logistikyta och har 73 000 kvm 
under produktion. Finns i Götborg, Jönkö-
ping/Vaggeryd, Norrköping, Örebro, Jordbro 
och Arlanda.

Sagax Svenskt fastighetsbolag med affärs-
idé att investera i kommersiella fastigheter, 
främst inom lager och lätt industri. Fastig-
hetsinnehavet  uppgår totalt till strax över 
1miljon kvm fördelat på 127 fastigheter. Av 
dessa finns 42 % i Stockholm, 6 % i övriga 
Svealand 6 %, 12 % i Östra Götaland 13 % i 
Västra Götaland och 27 % i andra länder bl 
a Finland, där Sagax nyligen har avtalat om 
förvärv av 10 fastigheter i Helsingfors. 

Skanska Initierar och utvecklar fastighets-
projekt inom kontor, logistik och affärshus. 
Utvecklingen av logistikfastigheter bedrivs 
på strategiska orter i Sverige och i Köpen-
hamnsområdet.

Skanska har i samarbete med DHL byggt 
deras nya stora terminal i Hissings Backa 
utanför Göteborg. Det är en modern logis-

tikanläggning med effektivare gods- och 
pakethantering,som ersätter DHLs tidigare 
lokaler i centrala Göteborg. Skanska  har 
också fått totaluppdraget att projektera, 
bygga, driva och underhålla det nya univer-
sitetssjukhuset Nya Karolinska Solna (NKS) 
i Solna. Ca 20 000 kvm logistikyta under 
produktion i Nybro..

Svea Real Äger, förvaltar och utvecklar  
750 000 kvm logistikyta i växande logistik-
centra och har dessutom kommersiella fast-
igheter för kontor, verksamhet och handel 
på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige.

Logistikanläggningar och lager är ett 
prioriterat område och man renodlar nu sitt 
bestånd mot fastigheter för logistik/lager 
och kontor. Utbudet sträcker sig från mindre 
enheter till stora logistikanläggningar för 
ledande företag inom transportbranschen.

I Jönköping, Norrköping, Västerås och 
Malmö har man lediga logistikytor.

Köpte i december ytterligare 23 000 kvm 
i Borås.



nyheter

Delivering solutions.

DB Schenker – specialister på tredjepartslogistik för en snabb och effektiv leveranskedja.

Du tar hand om produktplaceringen, vi ser till att varorna hamnar på hyllan, redo till försäljning. Våra  
logistiklösningar omfattar allt från stöd i produktionsprocessen till orderhantering av färdiga varor. På så  
sätt sänker du dina kostnader, ökar din effektivitet och gör din service ännu tillförlitligare. Mer information  
på www.dbschenker.com/se/contractlogistics.

– Det är uppenbart att Västerås 
har ett starkt logistikläge säger 
Thomas Zetterblom, terminal-
chef.  

– Tillsammans kan vi skapa 
mervärden, sänka utsläpp, av-
lasta vägar och bygga ett fram-
tida hållbart transportnät. 

Mälarhamnar delägare

Västerås Kombiterminal AB, 
samägt av Jernhusen och 
Mälarhamnar AB, öppnades i 
februari 2010. Här planeras nu 
en förlängning av spåren, en 

utökning av terminalytan samt 
lager för att möta regionens 
behov.

– Vi har 3-4 varuägare som 
visat ett starkt intresse för att få 
ett välbeläget lager intill kom-
biterminalen, säger Thomas 
Zetterblom.

– Lagringsmöjligheter och 

byggnader för strippning och 
stuffning kan underlätta för ter-
minalens kunder, menar han.

På en kundträff i höstas vi-
sade flera företag intresse att ta 
mer gods via terminalen.

– Terminalkonceptet bygger 
på att ge terminalens kunder 
mervärde i form av ökad ef-

fektivitet, service och säkerhet. 
Varuägare får en möjlighet att 
samtidigt dra nytta av kombi-
trafikens fördelar, säger Anders 
Holmberg, affärsutvecklare 
Jernhusen.  

Flera lagerprojekt

Jernhusens satsningar på att ut-
veckla lager- och logistikfastig-
heter vid kombiterminalerna 
ska ge effektivare godshante-
ring. För de som väljer tåget i 
sina transportupplägg, ges även 
möjlighet att ytterligare minska 
sina vägtransporter. 

Flera lagerprojekt är i start-
groparna, bl a i Helsingborg, 
där Jernhusen planerar en ny, 
modern kombiterminal på den 
befintliga godsterminalen, som 
ej används idag. 

Även Stockholm Årsta 
Kombiterminal står på tur att 
kunna erbjuda lagertjänster.

lagerbyggnader i direkt 
anslutning till kombiterminaler 
kan skapa bättre förutsättningar 
för godstrafik på järnväg. nu 
satsar Jernhusen på att utveckla 
logistikfastigheter på eller i 
anslutning till sina terminaler. 
västerås är först ut.

av Gösta Hultén

Jernhusen satsar på nya lager

Med stora godsflöden, bra infrastruktur och företag som ICA och ABB ligger 
Västerås Kombiterminal väl till. 
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Göteborg är den enda hamn i Norden som 
kan matcha kontinentens storhamnar i 
kampen om flera transoceana direktanlöp.

Och det är inte bara en sak för Göte-
borgsregionen enligt hamnens VD Magnus 
Kårestedt på seminarium i november med 
temat ”Var ska terminalen ligga ?” 

Arrangörer var förutom Göteborgs 
Hamn, även Västra Götalandsregionen och 
det EU-stödda Dryportprojektet.

– Egentligen kunde temat för semina-
riet ha formulerats “Hur ska Sverige stå 
sig i den globala konkurrens och hur ska vi 
bygga konkurrenskraftiga logistiksystem? 
sa Magnus Kårestedt. 

Trenden är att containerfartygen blir allt 
större. Ett av Maersk Super Post Panamax-  
fartyg kan ta 14500 TEU. Det gör att anta-
let containers ökar och snart inte längre får 
plats i hamnen.

– Därför måste logistiksystemen kopplas 
ihop. Ingen aktör kan agera ensam, beto-
nade  Magnus Kårestedt. 

Sista hamnen

 Flödena både till Göteborg, Helsingborg, 
Norrköping, och Gävle går via Rotterdam 
eller någon annan stor hamn i Europa. Men 
fler kan med fördel gå till Göteborg och 
sedan med järnvägspendel till Sverige eller 
Norge. 

Göteborg är nämligen ofta sista hamnen 
på en slinga från Asiens storhamnar och till 
Europa. Världens största containerhamn är 
Singapore, som hanterar 3 000 000 TEU per 
år. Därefter kommer Shanghai och Hong-
kong. Här går utvecklingen snabbt.  

 Sverige och Norge har sammanlagt 1,8 
miljoner TEU, varav enbart Sverige står 
för 1,4 miljoner TEU. Målet är att få fler 

direktanlöp till Göteborg med anknutna 
tidtabellbundna järnvägssystem. 

– Järnvägen är också en miljöklok länk 
i logistikkedjan, underströk Magnus Kå-
restedt.

Det finns stort intresse att skapa fler 
effektiva kombiterminaler, helst i form av 
torrhamnar i inlandet med närhet till kun-
derna som sin styrka. 

Omlastning i t ex Rotterdam blir 
kostsam. Göteborg har ett bättre läge 
än danska Århus, inte samma närhet till 
konkurrerande stora hamnar och ett större 
upptagningsområde. Göteborg är idealisk 
för järnvägslösningar.

Exempel på anknutna terminaler idag är 
Hallsberg, Örebro, Falköping, Katrineholm, 
Eskilstuna, Gävle, Insjön, Norrköping, 
Nässjö, Stockholm, Södertälje, Vaggeryd, 
Västerås, och Åhus.  Umeå och övriga 
Norrland är utvecklingsområdena, liksom 
Osloområdet.

Vaggeryd pilotprojekt

– Vi tittar på var folk bor och konsumerar 
och var industrin producerar. Nu har vi 
t ex fokus på Osloregionen. Den senast 
öppnade terminalen är Vaggeryd, berättar 
Stig-Göran Thorén, försäljningsansvarig 
Järnväg vid Göteborgs hamn.

– Vi arbetar med effektiva logistiklös-
ningar med järnvägen som bas och ser ter-
minalen som en del av järnvägslogistiken.

– Vi startar ett pilotprojekt nu i decem-
ber med en ny pendel till Vaggeryd, där 
gods kan förtullas istället för att ligga och 
vänta i Göteborgs hamn.

– Det är mycket positivt för oss i Vagge-
ryd som har mycket tung industri i regio-
nen, säger Carl Gunnar Karlsson, Vagger-

yds kommun. 
Kombiterminalen här är ett privat ini-

tiativ i sann Gnosjöanda och blir Sveriges 
första fullfjädrade torrhamn där all admi-
nistration kan skötas, inklusive förtullning. 

Från i somras går också en tågpendel i 
syd-nordlig riktning mellan Vaggeryd och 
Hamburg.  Experts  nya Nordenlager i Vag-
geryd ger ett 90-tal arbetstillfällen. 

Litet tapp

 Tågpendelgodset klarade finanskrisen 
bättre än andra godsflöden. Under 2009 
ökade volymerna med 9 %. Göteborgs 
hamn klarade sig lindrigt, med ett tapp på  
5 %. Hamburg tappade 25 %. 

Tågpendlarna har sedan start ökat från 
140 000 till 370 000 TEU. Ca 50 % går nu 
med tåg, vilket betyder färre lastbilar  ge-
nom Göteborg och stora miljövinster.  

 Med konceptet Railport Scandina-
via samarbetar man kring utveckling och 
marknadsföring. Göteborgs hamn genere-
rar volym och marknadsför Railport och 
terminaler, men bestämmer inte vart flö-
dena går - det gör kunderna. Men konkur-
renskraftiga regioner och inlandsterminaler 
kan påverka vart volymerna går, menar 
Stig-Göran Thorén.

– Det som ger framgång är faktorer 
som infrastruktur, regional och kommunal 
support, upphandling av terminaloperatör, 
säljorganisation, efterfrågan  från import-/
exportindustri. Volymerna bör inte vara 
mindre än 30 enheter per riktning och dag.

Claes Sundmark, försäljningschef, Cargo 
om utvecklingen av containersjöfarten och 
hur handeln ökar:

– Trenden är att alltmer högvärdigt gods 
transporteras i container på järnväg.

Göteborgs hamn är navet i nordens 
enda railportsystem. från hamnen 
går dagliga pendlar till 26 orter. att 
skapa ännu fler tågpendlar är recep-
tet för att fördubbla volymerna.

av lena sonne

Torrhamnar ska få Göteborgs hamn att växa

Kranarna klarar de 23 containerrader breda fartygen.

– Vi tittar på var folk bor 
och konsumerar och var 
industrin producerar. 
Nu har vi t ex fokus på 
Osloregionen, säger 
Stig-Göran Thorén. 
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Transportforum 2011
12–13 januari i Linköping

Program och anmälan finns på 
www.vti.se/transportforum

Att julgranen är framme i tid är ett skall-krav även när den köps på nätet

Lars Strålman VD och koncernchef 
i Axfood, är en av de toppchefer i 
nordiska dagligvaror som framträder 
på Logistik & Transport.

Postens och Handelns utred-
ningsinstituts (HUI) senaste 
e-handelsbarometer visar att 
e-handeln i Sverige steg med 
14 procent under årets tredje 
kvartal.E-handelns tillväxt tycks 
därmed ha fått fart igen, efter 
svackan i fjol.

Över 80 procent av de tillfrå-
gade konsumenterna säger att 
de planerar att handla varor på 
internet det kommande halv-
året och företagen spår rekord 
för julhandeln över nätet.

Men den snabbt växande e-
handeln kräver också att logisti-
ken anpassas.

– E-handelns framtida 
krav på logistikbranschen var 
också temat på Arlanda Logistic 
Networks seminarium den 19 
november.

Richard Bergman, COO 
Shipstedägda Blocket, visade på 
den gigantiska tillväxten inom 
e-handel C2C. 

Både han och Peter Carls-
son, VD Pricerunner, pekade 
dock på att den svenska e-
handelsandelen på 4,5 % av den 
totala handeln liigger långt efter 
USAs ca 7 % och Storbritan-
niens ca 6 %.

– En stark trend är att e-
handelsföretagen i USA alltmer 
erbjuder fri frakt. 

Ett annat kostnadsproblem 
för e-handeln är också de 
många returerna. Distanshan-
delsföretaget Halléns har i sina 
interna mätningar sett att 
nästan varannan e-handelskund 
som köper kläder, returnerar ett 
av plaggen när de köper två – 
för att behålla en storlek som 
passar.

En möjlig framtidslösning 

lanseras av det svenska företa-
get Combiplate som berättade 
om sitt upplägg med gemen-
samma brev- och serviceboxar i 
varje uppgång i flerbostadshus. 

Trots en start som måste 
betecknas som ett fiasko er-
bjuds i år åter att få julgranen 
hemkörd vid e-inköp. Det är 
www.hemgran.se som står för 
erbjudandet.

Om det första försöket med 

hemgran via e-handel berättade 
Jonas Lindell, DHL:

– Vi fick massor av granar 
som skulle vara beställda enligt 
e-handelsföretaget. Dagarna 
före jul var våra terminaler 
fyllda av 26 000 julgranar. Men 
tyvärr hade vi inte fått leverans-
adresserna.

– Min julgran fick jag den 
4 januari året efter, sa Jonas 
Lindell.

Nu är det e-jul igen
företagen spår rekord för 
julhandeln över nätet.

Sedan starten har Logistik & 
Transport på Svenska Mässan i 
Göteborg haft en stark och väx-
ande bas bland transportföretag 
och leverantörer av tjänster och 
produkter för transport och 
logistik. 

2011 blir mässan och konfe-
rensen ännu bredare, genom att 
både Transportindustriförbun-
det och Näringslivets Trans-
portråd håller årsmöte här. 
Konferensprogrammet utökas 
också genom flera seminarier 
för varuägare. Toppcheferna för 
ICA, Coop, Dagab och Norges-
gruppen kommer alla att fram-
träda som föredragshållare.

– Logistikfrågorna får ju allt 
större betydelse i dagligvaru-
sektorn, säger Jan Nilsson, pro-
jektledare. Därför är det extra 
glädjande att den här gruppen 
väljer Logistik & Transport som 
mötesplats.

– Maskinleverantörerna, 
som samlar truckbranschen, har 

också skrivit långtidskontrakt 
att ställa ut ända fram till 2018.

Som vanligt har konferens-
programmet många seminarier 
kring industrins och handelns 
logistik.

Intelligent Logistik är även i 
år mediapartner och arrangerar 
ett inslag om nordisk logistik 
idag på aktivitetstorget.

Fler varuägare breddar  
Logistik & Transport 25-27/5  2011



sundsvall

Lager och logistik
nära järnvägen

www.kombiterminaler.se

Allt fl er ser idag över sina transporter ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Därför utvecklar vi nu lager- och logistikfastigheter i anslutning till våra 
kombiterminaler i centrala lägen.  Dessa godsterminalområden innebär 
en möjlighet att ytterligare minska koldioxidutsläppen på våra vägar. 

Vill du veta mer om lager nära järnvägen?
Kontakta Anders Holmberg, 08-410 032 61.
www.kombiterminaler.se

En viktig pusselbit är en ny 
järnväg i Maland, som ska 
knyta ihop Ådalsbanan med 
järnvägsspåret till bland an-
nat Tunadals sågverk. Det är 
nödvändigt för att kunna få ett 
effektivt och hållbart flöde av 
godståg till Tunadals sågverk, 
den planerade kombitermi-
nalen, hamnen och Ortvikens 
pappersbruk.

Det är flera delar i denna 
Sundsvalls största logistiksats-
ning genom tiderna med en 
kombiterminal, ca 2 km nytt 
järnvägsspår, elektrifiering av 

en dubbelt  så lång sträcka och 
ett logistikområde på totalt ca 
700 000 kvm. Det nuvarande 
skedet fokuserar Sundsvall Lo-
gistikpark AB mötena på järn-
vägsanslutning i Maland och 
en ny kombiterminal i Granli/
Petersvik norr om centrala 
Sundsvall. 

– Vi har kommunens upp-
drag att samordna utvecklingen 
av det här området enligt 
den fördjupade översiktplan 
som finns, säger Åke Jonsson, 
nytillträdd VD för Sundsvall 
Logistikpark.

– Vi räknar med att kombi-
terminalen ska öppnas 2015. Då 
kommer den totala investering-
en att ligga på över 1 miljard 
SEK, säger Åke Jonsson.

I den gigantiska satsningen 
ingår också en ny hamn. För 

spårutbyggnaderna står Tra-
fikverket för kostnaden men 
SCA är också en viktig partner 
för kommunen.

Sundsvall Logistikpark 
AB bildades 2009 och är det 
kommunala bolaget som ska 
samordna utvecklingen av ett 

effektivt och hållbart transport-
nav med kopplingar mellan väg, 
järnväg och sjöfart i området 
Tunadal-Korsta-Ortviken. 

– Satsningen här görs både 
för regionens tillväxt och för 
miljön, säger Åke Jonsson.

Kommunala sundsvalls 
logistikpark ab arbetar för 
att utveckla ett nytt järn-
vägsanslutet logistikom-
råde med kombiterminal.

Miljard till logistik i Sundsvall

I den gigantiska satsningen ingår också en ny hamn. 
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– Halmstad har en fantastisk 
infrastruktur i nord-syd, med 
E6 som motorväg och Väst-
kustbanan som dubbelspår, 
påpekar Björn Nilsson, ny VD 
för Halmstad Hamn & Stuveri.

– Nu vill vi knyta ihop oss 
också med öst, med förbätt-
ringar av Tvärleden och bättre 
knyta ihop Halmstad och väst-
kusten med sydöstra Sverige. 

– Sverige måste ännu tyd-

ligare prioritera tanke på en 
växande öst-västlig godskorri-
dor över Östersjön . Som hamn 
behöver vi också förbättrad 

infrastruktur mot Gnosjösre-
gionen i västra Småland som 
är en stor del av vår nuvarande 
och framtida marknad, säger 
Björn Nilsson. 

 Halmstads hamn har redan 
idag ett starkt linjenät och 
servicen från Halmstad kan 
snart att utökas med ytterligare 
avgångar per vecka. 

– Vi arbetar även för nysats-
ningar på järnvägspendlar. 

– Vårt mål är att öka voly-
merna i Halmstad Hamn med 
50 procent de kommande fem 
åren. 

De logistiksatsningar som nu 
skett i Halmstad, som Biltemas 
centrallager, kommer att följas 

av fler hoppas Björn Nilsson. 
– Vi har ett utmärkt logistik-

läge och mark som lämpar sig 
väl för nyetableringar i närhe-
ten av hamnen.

Planerade investeringar un-
der de kommande fem åren lig-
ger kring en halv miljard i form 
av utbyggd hamn, modernare 
utrustning och muddring. 

Logistik är ett av stadens 
prioriterade områden och enig-
heten är stor om hamnens bety-
delse för stadens och regionens 
tillväxt och utveckling. 

– Jag har mötts av fantastiskt 
positiva signaler från alla håll 
och känner ett stort stöd för det 
arbete som ligger framför oss.

Södertälje Hamn är den första 
hamnen i Sverige som öppnar 
en station med DPE-status 
enligt EU:s nya regelverk för 
livsmedelsimport från 2010. 
Det innebär att den nu kan ta 
emot gods med icke-animaliska 
livsmedel som ska kontrolleras 
av Livsmedelsverket.

DPE är en förkortning av 
Designated Point of Entry.  
Södertälje Hamn är första 
svenska hamn som öppnar en 
station med DPE-status. 

– Att vi blir en DPE-hamn 

är ett viktigt steg till komplett 
hamn. Rederier behöver inte 
längre tveka om vilken ostkust-
hamn de ska välja för import 
av t ex ris, frukt, grönsaker eller 
nötter, säger Per Fredman, Sö-
dertälje Hamn.

Importen av livsmedel via 
Södertälje har ökat under året 
och nu räknar hamnen med yt-
terligare volymökningar. Idag 
är tre svenska hamnar godkän-
da som gränskontrollstationer 
som även kan ta emot kött och 
andra animaliska livsmedel.

EU fortsätter sin satsning på 
”sjömotorvägar” som ett led 
i TEN-T-programmet, Trans-
European Transport Network.

Sjömotorvägarna ska samla 
godstransporter från flera 
olika hamnar, antingen genom 
förbättring av existerande sjö-
förbindelser eller genom nya, 
regelbundna sjörutter för gods 
mellan EU-länderna. De ska 
även ses som ett led i utveck-
lingen av samlade logistisksys-
tem, med sjötransporter, ham-
nar och fastlandsförbindelser.

Minst två EU-länder

Östersjöländerna samarbetar 
nu kring sjömotorvägar i regio-
nen och uppmanar konsor tier 
av hamnar och transportföretag 
att föreslå nya sjömotorvägar i 
Östersjöområdet.

 Ett sjömotorvägsprojekt 
kan få EU-bidrag på upp till 20 
procent av de samlade pro-
jektkostnaderna. Det ska då 
minst omfatta etablering eller 
upprustning av utrustning eller 
infrastruktur, t ex i form av nya 
anslutningsvägar till och från 

hamnarna, i minst två hamnar i 
minst två EU-länder.

Konkreta projekt ska fö-
reslås av minst två EU-länder 
och förslagen ska kombinera 
offentliga och privata intressen. 
Sedan en tid är det också möj-
ligt att få upp till 50 procents 
medfinansiering av pilotpro-
jekt, för utveckling och igång-
sättande av nya koncept och/
eller teknologier.

 I Sverige har anläggningar 
för hamninfrastruktur i Mal-
mös nya norra hamn och den 
nya trafikleden Partihallsför-
bindelsen i Göteborg fått ca 50 
respektive 150 miljoner SEK i 
EU-stöd.

Peter lorin

Den 7 december invigde Log 
Point South Sweden det nya 
triangelspåret och kombiter-
minalen i Torsvik söder om 
centrala Jönköping. Därmed 
får ett av landets största och 
mest expansiva logistikområ-
den en väsentligt förbättrad 
infrastruktur. 

Triangelspåret gör det möj-
ligt att ta gods direkt till Tors-
vik från hamnar i Sverige och 
övriga Europa, utan att först 
gå via Jönköping. Dessutom 
har spåret sänkts för att klarar 

längre och tyngre tåg. Kombi-
terminalen gör det möjligt att 
lasta och lossa containers på 
plats, vilket inte går idag. Kom-
biterminalen minskar också 
längre lastbilstransporter av 
gods i länet.

Satsningarna är resultat 
av det långsiktiga arbetet att 
utveckla Torsviksområdet och 
förstärka positionen som ett 
av Sveriges ledande logistik-
lägen. Idag listas området som 
det fjärde bästa logistikläget i 
Sverige. 

Halmstads Hamn planerar 
investeringar på ca en halv 
miljard och att växa i volymer 
med 50 % de närmaste fem 
åren.

av Gösta Hultén

Halmstads Hamn storinvesterar för att växa

Livsmedel via Södertälje Hamn

Triangelspår och ny  
kombiterminal i Torsvik

Svenska hamnprojekt 
får EU-stöd

– Vi arbetar även för nysatsningar på 
järnvägspendlar, säger Björn Nilsson.

Malmö nya hamn har fått 50 miljoner 
i EU-stöd.
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Integration och helhetssyn har alltid varit 
nyckelbegrepp inom logistiken. Detta 
framgår redan av den första definitionen av 
Materialadministration/Logistik från 1969: 
”MA/Logistik är ett synsätt och en uppsätt-
ning metoder och tekniker för att utveckla, 
planera, samordna, organisera, styra och 
kontrollera materialflödet från råmaterial-
leverantör till slutlig förbrukare”. 

Vid den tiden var det svenska begreppet 
MA betydligt bredare och mer helhetsori-
enterat än de motsvarande amerikanska be-
greppen Logistics, Materials Management  
och Physical Distribution Management. 
Det fysiska flödet i hela distributionskana-
len fokuserades och likheten med senare 
definitioner av Supply Chain Management 
är uppenbar. 

Det betonades också att MA inte är en 
specifik organisationsstruktur utan ett sätt 
att se problem och möjligheter med ett hel-
hetsperspektiv. Totalkostnader i flödet är ett 
nyckelbegrepp.

I synsättets ”bruksanvisning” ingick ock-
så betoning och beskrivningar av nödvän-
digheten att åstadkomma samordning och 
koordination över funktionsgränser, det vill 
säga en fokusering på interfunktionella och 
interorganisatoriska flöden.  Process- och 
flödesorientering beskrevs som nödvändiga 
förutsättningar för framgångsrik och bestå-
ende tillämpning av begreppet.

Ny doktorsavhandling

Nu, 40 år senare, förs åter kravet på integra-
tion och samarbete, främst mellan mark-
nadsföring/försäljning och logistik/SCM, 
fram. Produktutvecklingens roll i samspelet 
diskuteras också. 

Det finns flera skäl till denna renässans, 
men ett av de viktigaste är att funktionerna 
tenderat att glida isär vilket accentuerats 
av klart suboptimerande belönings- och 
mätsystem. 

Ett annat viktigt skäl är att konkurrens-
utvecklingen med betoning av innovation 
och korta ledtider leder till krav på ökat 
interfunktionellt samarbete.

I en nyligen framlagd doktorsavhandling 
vid Chalmers Demand-supply chain mana-
gement, diskuterar Per Hilletofth behovet 
av en samlad begreppsmässig referensram 

för demand/supply chain management.
Han ger en mycket ingående redovisning 

av den senaste forskningslitteraturen inom 
området och kompletterar med en fallstu-
die av ett företag som tillämpar synsättet.

Fokus på kunden

Logistik/SCM kan sägas fokusera på det 
som inom forskningen kallas transaktions-
fullföljande aktiviter, vilket är den ena 
halvan i den helhet som skapar kundvärde. 
Inom detta område har ett stort antal meto-
der och tekniker för praktisk tillämpning av 
kostnadseffektiva lösningar utvecklats. 

Den andra halvan av kundvärdeskapan-
de utgörs av det som brukar kallas transak-
tionsskapande aktiviteter, dvs framförallt 
marknadsföring/försäljning. Market medi-
ation, vilket närmast kan översättas som 
anpassning av utbud och efterfrågan, är en 
term som ofta används för denna kommer-
siella funktion. 

På senare tid har Customer Relationship 
Management (CRM) vuxit fram som en af-
färsfilosofi där relationsmarknadsföringens 
värderingar och strategier omsätts i prak-
tisk tillämpning. 

CRM fokuserar på kundtillfredsställelse 
genom samspel mellan informationsteknik 
och mänskliga aktiviteter. CRM fångar upp 
och analyserar relevanta data från kun-
derna, vilket ger förståelse för kundernas 
behov och möjligheterna att behandla olika 
kunder på olika sätt. CRM utgör alltså en 
logisk komplettering till SCM och det är 
naturligt att en strävan efter integration 
vuxit fram.

”Back-to-the-future”

På många sätt är den nuvarande diskussio-
nen rörande samordning en sorts ”back to 
the future”-diskussion. 

I den klassiska företagsekonomin hölls 
de transaktionsskapande och transaktions-
fullföljande aktiviteterna ihop under rub-
riken distribution. Senare gled ansatserna 
isär, logistikerna fokuserade på kostnadsef-
fektivitet, medan marknadsförarna fokuse-
rade intäkter och marginaler. 

Problemen med denna disparata ut-
veckling accentuerades vid uppbyggnad av 
mått och mätmetoder för belöningssystem 

och finansiell redovisning. Detta har lett 
till avsevärda problem med suboptimering 
och ”gränstvister” mellan olika funktioner, 
vilket belysts i artikeln ”Hetast på listan i 
en komplex logistikvärld: enkelhet och sunt 
förnuft” (Intelligent Logistik nr 6/09). 

Artikelförfattarna hävdar att kostnader 
och ledtider skulle kunna reduceras med 
50 % om man ändrar belöningssystem och 
använder mer sunt förnuft i det dagliga 
arbetet.

Ett stort antal akademiska artiklar och 
forskningspapper har också skrivits om be-
hovet av integration och samordning mellan 
försäljning och logistik. 

Per Hilletofth har gjort en noggrann ge-
nomgång av den existerande forskningslit-
teraturen och sedan följt upp med en ingå-
ende studie av ett företag för att diskutera 
och analysera skillnader och likheter mellan 
teori och praktik. 

Studien visar att transaktionsskapande 
och transaktionsfullföljande processer 
måste integreras och samordnas på en över-
gripande nivå om man vill uppnå avgörande 
konkurrensfördelar i en alltmer fragmente-
rad och konkurrensutsatt marknad.

För att kunna utveckla en differentierad 
och kundanpassad logistikstrategi måste 
man först definiera produktstrukturen med 
avseende på produkternas olika livscykler, 
prognoserbarhet, efterfrågevariationer, och 
krav på ledtider och servicenivå.  

Sedan differentierar man sina logistik-
satsningar efter dessa krav, där huvudgrup-

utifrån en ny doktorsavhandling vid chalmers, diskuterar dag ericsson, 
professor i logistik vid Högskolan i borås, logistikens begreppsbildning och 
dess förankring i verklighetens problem. 

av daG ericsson

Demand Chain Management – modenyck eller megatrend?

Dag Ericsson skriver om en ny doktorsavhandling.
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Demand Chain Management – modenyck eller megatrend?
perna blir standardprodukter 
och innovativa produkter. För 
standardprodukter finns oftast 
ett väl inarbetat kostnadseffek-
tivt arbetssätt baserat på logistik 
och SCM.

Innovativa produkter

Problemen kommer när man 
försöker använda sig av den 
traditionella kostnadsoriente-
rade ansatsen också för innova-
tiva produkter, vilket inte alls är 
ovanligt i praktiken. 

Jag har själv suttit i möten där 
VD lägger ut texten om hur man 
nu satsar på innovativa produk-
ter och ökad kundservice. Strax 
efteråt uppmanar han logistik-
chefen att hålla nere kostna-
derna, vilket kan vara direkt 
kontraproduktivt. 

Logistikfunktionen är idag 
inte bara ett kostnadscenter utan 
minst lika mycket ett intäktscen-
ter! För att lyckas måste mark-
nads- och logistikstrategierna 
samordnas och synkroniseras 
och det är här det brister i till-
lämpningarna. Problemet med 
innovativa produkter är man 
först måste acceptera att dessa 
produkter rent definitionsmäs-
sigt säljs under genuin osäkerhet, 
vilket leder till krav på en annan 
typ av affärsmodell. 

Samarbetet med marknads-
föring/försäljning och CRM blir 
avgörande för framgång. Inga 
traditionella prognosmodeller 
kan lösa problemen och därför 
behövs djupgående konsument- 
och kundinsikt. 

Man måste inrikta sig på att 
reducera osäkerheten på olika 
sätt, t ex genom att identifiera in-
dikatorer som tidigt kan antyda 
utvecklingen. Inom möbelhan-
deln kan man t ex studera och 
analysera utvecklingen inom ar-
kitektur, konst, mode mm för att 
tidigt kunna identifiera trender. 

I Hilletofths studie har 
fallföretaget uppmärksammat 
att man måste omfördela och 
omfokusera sina resurser från ett 
”inifrån och ut”- till ett ”utifrån 

och in” – perspektiv, dvs att gå 
från att försöka ”sälja produkter 
man kan tillverka till att tillverka 
produkter man kan sälja”. Man 
måste bli mer innovativ, flexibel, 
differentierad OCH kostnadsef-
fektiv för att reducera priskon-
kurrensen och öka lönsamheten. 

Syftet är att leverera innova-
tiva produkter med en kundser-
vice som köparna är villiga att 
betala ett premiumpris för. Man 
har därför definierat ”product 
management flow” och ”demand 
flow leadership” som två av före-
tagets kärnprocesser. 

I det studerade företaget finns 
ett visst samspel mellan dessa 
processer, men för att få ut den 
fulla effekten krävs att man änd-
rar företagskulturen och affärs-
modellen och anpassar funktio-
nella strategier och beteenden. 

Användbar och pragmatisk

Trots insikten om behovet av 
samordning av logistik/SCM och 
marknadsföring/försäljning så 
fortsätter företagen med sina 
uppenbart suboptimerande 
ansatser. 

Överbetoning av transak-
tionsskapande kan leda till höga 
kostnader och ineffektiv och 
långsam produktleverans. Över-
betoning av transaktionsfullföl-
jande, å andra sidan, kan leda till 
effektiva leveranser men av fel 
sorts produkter.  

Såväl Hilletofths avhandling 
som ett antal empiriska studier 
visar att bristande ömsesidig 
anpassning är ett av företagens 
stora problem idag. DCM är en 
referensram för denna integra-
tion och syntes av CRM och 
SCM.

Åter till frågan i rubriken 
om DCM som modenyck el-
ler megatrend. Nya termer och 
begrepp löser i sig inga problem, 
men de kan medverka till att 
skapa en nödvändig fokusering. 
Behovet av en sådan fokuse-
ring är som nämnts stort inom 
näringslivet, men inga ”akade-
miska” begrepp kommer att få 

genomslag om man inte inom 
företagen ser behovet och nyttan 
av användningen. 

DCS ökar

Empiriska studier visar att 
användningen av synsättet DCM 
ökar, även om man inte alltid 
använder sig av termen DCM. 

Det var för övrigt likadant 
med tillämpningen av MA/Lo-
gistik under 1970-talet då synsät-
tet spred sig även om man inte 
alltid använde sig av en gemen-
sam nomenklatur. Begreppet 
MA/logistik kom emellertid att 
fylla en praktisk, samordnande 
och tydliggörande funktion 
under den fortsatta spridningen. 
(Se t ex 3 och 4).

En användbar och pragmatisk 
definition av DCM skulle kunna 
underlätta fortsatt spridning. 
Varför inte helt enkelt definiera 

DCM som: 
”Ett synsätt och en uppsätt-

ning metoder och tekniker för 
att skapa ökat kundvärde genom 
förbättrat samarbete mellan ef-
terfrågeskapande (CRM) och ef-
terfrågetillfredsställande (SCM) 
aktiviteter”.

UT VALDA LÄGEN

Var med från början och påverka hur du vill ha din 
nya logistikanläggning. Vi bygger 5 000-30 000 
kvm med bästa läge i Jordbro. Läs mer på axfast.se 
eller ring 08-752 53 00.

Gissa var driftskostnaderna 
tar vägen med en klimatsmart 
logistik anläggning i Jordbro?

Annons Jordbro 90x125.indd   1 10-09-29   09.45.06
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lagerhantering

klockan 06.48
Emil Svenssons arbetsdag inleds med 

en 30 minuter lång pendeltågsresa från 
Stockholms Central till Rosersberg. Resti-
den utnyttjar han nämligen till att förbereda 
dagens alla möten. Sedan promenerar han 12 
minuter: över ett fält, genom ett skogsparti, 
förbi en skrothög till Metallvägen. 

klockan 7.30 är han framme vid Sam-
distributions stora lagerlokal i Rosersberg, 
nära Arlanda.

I entrén sitter en tavla med färgglada 
stapeldiagram. Här presenteras utvecklingen 
de senaste tre åren, mätt utifrån företagets 
nyckeltal. Man kan bl a tyda att produk-
tiviteten ökat med 40 procent sedan 2007. 

Då fick Samdistribution också en ny VD i 
Anders Kandelin, med bakgrund som mana-
gementkonsult och med effektivisering som 
mål. 

Strax därefter kom nya mellanchefer på 
plats, en var Emil Svensson, 34. Han hade 
visat goda resultat som produktionschef på 
Martin Olsson, och handplockades av An-
ders Kandelin till positionen som lagerchef. 

Tillsammans med sin 20 personer stora 
arbetsgrupp har lagerchefen ansvar för att 
rätt bok ligger på rätt plats i lagret vid rätt 
tillfälle, för att de sedan ska kunna skickas 
ut till bokhandlar och privatkunder runtom 
i Sverige. Samdistribution levererar böcker 
från Bonniers samtliga förlag sedan 1960-ta-
let.

Det susar från de knallgula truckarna 
när de kör genom gångarna i lagerlokalen. 
Truckterminalsystemet, nytt sen i våras, är 
företagets stolthet. Sedan det infördes an-
vänder truckförarna inte längre papperslis-
tor. Istället finns det handterminaler på varje 
truck och en dator som talar om för föraren 
exakt vilken pall som ska hämtas och vart 
den ska köras.

– Det här gör att det blir mindre stress. 
Förut såg truckförarna bunten med papper 
och det kunde bli diskussioner om vilken 
lista som skulle prioriteras. 

Målet är att få bort papperslistorna helt 
och att införa röststyrning, Men Emil Svens-
son tror att det kommer att bli en utmaning 
för personalen, som är vana vid papper och 
penna men ser det som sin uppgift att moti-
vera sina medarbetare.

klockan 08.30 äter produktionspersona-
len frukost i personalrestaurangen. För Emil 
Svensson är det ett tillfälle att träffa medar-
betarna på ett avslappnat sätt. Idag är nästan 
alla bord fulla. Jultidningsförlaget har hyrt in 
sig i lokalerna och anställt 30 ungdomar som 
arbetar fram till jul, vilket sänker medelål-
dern betydligt på en arbetsplats där medel-
åldern annars är ca 50 år. Emil Svensson är 
yngre än många i personalgruppen, men det 
ser han inte som ett problem. 

– Men det har krävts en hel del arbete för 
att bygga upp det förtroende jag känner från 
gruppen idag.

En dag i Emil Svenssons liv
frågor om arbetsmiljö och medarbe-
tarutveckling står på agendan när vi 
följer emil svensson, lagerchef på 
bonnier samdistribution i rosersberg, 
en dag på jobbet. 

text ocH bild anna-Maria norMan

Tillsammans med sin 20 personer stora arbetsgrupp 
har Emil Svensson ansvar för att rätt bok ligger på 

rätt plats vid rätt tillfälle.
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En dag i Emil Svenssons liv
klockan 9.30 börjar arbetsmiljökommit-
téns möte i ett konferensrum med neddrag-
na persienner. VD Anders Kandelin är tidigt 
på plats och sitter i ena änden av ett ovalt 
bord och tittar bekymrat in i sin datorskärm. 
Projektorn är på, men visar bara ett blått 
sken. Emil Svensson erbjuder att använda 
hans dator istället, och snart visas rapporten 
från skyddsronden på den vita duken. I juni 
genomfördes en skyddsrond och mötet stäm-
mer av att det som rapporterats har åtgär-
dats. Punkt för punkt gås igenom: inleverans, 
påfyllningen, höglagergång, motionsrum och 
så vidare. Rapporten läggs till handlingarna, 
Anders Kandelin stänger ner dokumentet 
och öppnar mejlen, som nu syns stort på den 
vita duken.

– Det är min mejl du öppnar, säger Emil 
Svensson. Inget hemligt, men du kommer 
inte att hitta det du söker. Ett leende går 
genom rummet.

Nu står frågan om tillbudsrapporter på 
dagordningen. Varför så få tillbudsrappor-
ter? En av personalrepresentanterna säger:

– Förut gick man ju till skyddsombudet, 
det kan ju ha med det att göra. Man vet inte 
vem man ska kontakta nu när vi inte längre 
har skyddsombud.

Anders Kandelin nickar och håller med 
om att det kom in fler tillbudsrapporter när 
det fanns skyddsombud.

Inga skyddsombud

Under våren 2010 genomgick Samdistribu-
tion stora nedskärningar och 15 personer 
varslades och idag finns ingen fackklubb på 
arbetsplatsen, och således inte heller några 
skyddsombud. Nedskärningarna berodde 
dels på att Samdistribution hade förlorat en 
stor kund och dels på att effektiviseringen 
gjorde att man inte behövde lika mycket 
personal. Ledningen har valt att ta in beman-
ningsföretag de dagar det är mycket jobb, 

vilket kritiserades hårt av facket. I våras tog 
SAC ut sina medlemmar i strejk och kritise-
rade ledningen för att bemanningsföretagen 
slog ut anställningstryggheten. Anders Kan-
delin förklarar utvecklingen med att behovet 
av arbetskraft varierar beroende på dag.

– Vissa dagar behövs det 100 personer 
och andra dagar bara 40, det är ett dilemma 
som måste lösas, säger han.

I Emil Svenssons arbetsgrupp tas det inte 
in personal från bemanningsföretag.

– Det skulle kunna vara riskabelt att ta in 
personer från bemanningsföretag som kör 
truck. Istället har vi infört rotation mellan 
arbetslagen och det har visat sig vara en bra 
metod, säger han.

klockan 11.00 är det arbetsledarmöte på 
Emil Svenssons kontor:

– Ni kan ta större ansvar. Det är ni som 
avgör om det behövs mer personal i er ar-
betsgrupp. Ni får helt enkelt kommunicera 
med varandra, säger han.

De två arbetsledarna som sitter på 
besöks stolarna framför skrivbordet ser 
fundersamma ut, och den ena arbetsledaren 
nickar försiktigt.

– Nu gäller det ju bara att gruppen lyssnar 
på oss också, säger den andra.

Emil Svenssons ambition är att delegera 
mer ansvar till arbetsledarna. Han är överty-

gad om att gruppen presterar bättre om de 
känner förtroende. 

– Det är ju ni som arbetar på golvet som 
ser de konkreta behoven. Ni fixar det, säger 
han.

Klockan 12.00 börjar lunchen. Korv 
Stroganoff och paj står på menyn och Emil 
Svensson äter tillsammans med några andra 
mellanchefer och en av produktionsledarna. 
Under en halvtimme hinner de diskutera 
barnens intressen och avsaknaden av restau-
ranger runt omkring. Lunchen avslutas med 
kaffe i pappersmugg.

Efter en promenad genom lagerlokalen 
och samtal med medarbetare börjar nästa 
möte. 

Klockan är 13.00 och det är dags att 
träffa produktionsledarna Ulrika Naglitsch 
och Gordana Luketa i ett kontor bakom 
glasfönster på lagrets ena kortsida. På väg-
gen sitter en väl använd whiteboard och 
många listor. Det är här de dagliga operativa 
logistiska lösningarna avgörs. Emil Svensson 
är här för ett veckomöte, som kompletterar 
det dagliga samarbetet. 

– Emballaget behöver vi väl inte ha här 
nere. Jag föreslår att vi tar upp det och tar 
in någon som kan mata på successivt, säger 
han.

Handdatorer är grundredskapet på Samdistribution. Nu planeras för att införa röststyrning.

 ”Ledningen  
har valt att  

ta in bemannings- 
företag när det är 
mycket jobb.”
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lagerledning

Idag handlar mötet till stor del om hur 
man ska optimera utnyttjandet av den flexi-
bla ytan, eller den så kallade flexytan. Sam-
talet fortsätter samtidigt som det packas 
böcker i lådor utanför glasfönstret.

efter klockan 14.00 på eftermidda-
garna har Emil Svensson sällan inbokade 
möten. Det är nu han stämmer av produk-
tionsläget med personalen på inleverans 
och ringer arbetsledarna för att höra hur 
det ser ut inför nästa dag. Han sitter i sitt 
kontor en våning ovanför lagerlokalen 
när telefonen ringer. En stor leverans har 
kommit tre dagar för tidigt. Det gör att 
det måste göras en arbetsrotation mellan 
arbetslagen.

Klockan 16.00 är det dags för hemgång 
med en promenad längs Metallvägen, ge-
nom skogspartiet, förbi skrothögen, genom 
en lerig stig och sedan pendeltåget hem. 

Under resan planerar han morgonda-
gens möte med personalgruppen, som bl a 
ska handla om trakasserier på arbetsplat-
sen. För att alla medarbetare ska kunna 
delta aktivt i framtida förändringar, behövs 

det ett bra samtalsklimat, menar han.
När jag tidigare frågade Emil Svensson 

vad han är mest stolt över i sitt arbete, hade 
han svårt att svara. Han valde att likna sitt 
arbete vid en idrottares uppgift, som utgår 
ifrån dagliga mål. 

– Det handlar alltid om att hantera något 
på direkten eller inför morgondagen.

Men under färden hem kommer han på 
vad som skulle göra honom stolt.

– När det går att se att arbetet med 
värdegrundsfrågor har bidragit till både 
personlig utveckling hos medarbetarna och 
effektivisering av verksamheten, då kom-
mer jag att vara stolt.

BITO
Lagerlösningar…

… En snabb och 
säker väg till  
dina kunder!

BITO Lagersystem
Florettgatan 29c 
SE 254 67 Helsingborg

Tlf.: 042-151 910
info@bito.se
www.bito.se

Besök www.bito.se och 
beställ din produktkatalog för  
inspiration och lagerutveckling!

LAGERLÖSNINGAR
innovativa

Vissa dagar klaras hanteringen i det stora lagret av 40 personer. Men nu inför julen har Jultidningsförlaget 
hyrt in sig med 30 tillfälligt anställda ungdomar.

I mitten av 1980-talet öppnade 
Jula Postorder AB sitt första 
varuhus i hemorten Skara. Cen-
trallagret där idag har vuxit till 
cirka 62 000 kvm och med 80 
000 lagerplatser. Men efter en 
kraftig expansion de senaste åren 
är lagret nu alldeles för litet. Nu 
byggs det tidigare lagret därför 
till med över 38 000 kvm vilket 
ger en total golvyta på över 100 
000 kvm. Julas nya centrallager 
väntas vara klart i början av 2011

− Den här nya utbyggnaden 
är livsnödvändig för oss, säger 
Lennart Karlsson, logistikchef på 
Jula Postorder AB.

Familjeägda Jula har växt 

kraftigt och har 40 varuhus i 
Sverige och Norge och nu med 
planer på expansion i Polen.

– Expansionen i Norge bör-
jade 2008 och där har vi nu 9 
varuhus.  Ett nytt varuhus byggs 
i Haninge, Stockholm.  I Polen 
öppnar vi 3 nya varuhus under 
2011, berättar Lennart Karlsson.

Mest över göteborgs hamn

Inflödena av varor kommer mest 
från Asien, men också mycket 
från Europa. Det mesta går över 
Göteborgs hamn. Utflödena från 
lagret till butikerna går bara med 
lastbil.

– Det är enda sättet för här 
finns ingen järnvägsanslutning.  
Men i framtiden är det inte ute-
slutet att vi tar gods på järnväg 
om möjligheter finns t ex via 
närmaste kombiterminal  som 
ligger i  Falköping, säger Lennart 
Karlsson.

Julas centrallager i skara är 
för litet och nu bygger man 
ut så att den totala golvytan 
blir över 100 000 kvm.

av lena sonne

Jula bygger ut sitt 
lager i Skara
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Lätt och billig AGV sänker  
automationströskeln

Van Ho, invandrare från Vietnam, har gjort 
sig ett namn i logistikbranschen med lätta, 
flexibla och billiga racks i rörkonstruktioner. 

Hans företag Li-Hu Logistik AB startade 
som spin-off på deltid från Scanias hyttfa-
brik, där Van Ho jobbat som montör. Nu har 
hans enmansföretag vuxit till fem anställda.

– Vi startade mitt i krisen, men försälj-
ningen av racks har gått bättre och bättre, 
säger Van Ho, VD och grundare av företa-
get.

Billig i inköp

 Sedan i höstas är Li-Hu Logistik AB ge-
neralagenter för en smidig, liten AGV som 
tillverkas i Kina och där motorn utvecklats 
i Japan. Den följer en lättmonterad magnet-
remsa på golvet. 

– Den är mycket mindre och smidigare 
än de AGVer som nu finns på marknaden. 
En annan stor fördel är att den kommer 
vara betydligt billigare i inköp, enkel att 
hantera och i stort sett underhållsfri. 

Den kan vara ett alternativ till mera 
kostsam hantering med truckar och stora 
EU-pallar. 

– Den här lösningen kan både ersätta 
manuella moment och spara utrymme vid 
varje arbetsplats med större flöden och 
det  är lätt skala upp produktionen på ett 
smidigt sätt, vilket ger utrymme för fler 
variationer. 

– Jag tänker mig att den kan användas 
både i industrin och i t ex sjukhus, säger Van 
Ho.

AGVn lämpar sig främst för lätta och 
medeltunga produkter, men den klarar vik-
ter upp till 500 kg.

Enkel väg till automation

– I många företag har materialhanteringen 
egentligen inte utvecklats så mycket de 
senaste åren. I många fall har produktionen 
bara utökats, utan att själva materialhante-
ringen förbättrats. 

I och med krisen 2008 har många företag 
fått tänka om, menar han. 

– Under krisen stod många produktions-
anläggningar stilla. Därmed uppstod stora 

kostnader. Företagen har blivit tvungna 
att förändra sin inre infrastruktur, för att 
minska kostnaderna och förbättra sin mate-
rialhantering. 

– Ytterligare en anledning att förändra 
produktionen är minskningen av personal 
under krisen och den nu växande efterfrå-
gan som ställer nya krav på företagaren. 

– Nyanställning av kvalificerad personal 
går inte i takt med utvecklingen. Det är här 
behovet av enkel automation som AGVn 
kommer in i bilden, menar Van Ho. 

Stöd för nytänkande

– Vår nya, lilla AGV, i kombination med 
lean och annat nytänkanden inom materi-
alhanteringen som t ex 2-bings- system, gör 
det enkelt att höja takten och öka produk-
tionen på ett smidigt sätt. Li-Hu Logistik  
har också utvecklat lätt hanterbara kombi-
nationer av sina Flow Racks och den nya 
AGV-tekniken, som alternativ till traditio-
nella materialhantering.

– Att visa upp AGV-lösningen på en 
logistikmässa kräver en så stor monter att 
det blir alldels för dyrt, säger Van Ho i sant 
småländsk anda. 

– Vi bjuder istället in intresserade kunder 
att ta en titt på vår demonstrationshall i Os-
karshamn på öppet hus varje fredag. 

Varför heter ni Li Hu?
– Det betyder helt enkelt hej på  

kinesiska.

en tyst, säker, billig och nästan 
underhållsfri aGv kan sänka tröskeln 
för automatiserad hantering i företag 
och verksamheter som tidigare inte 
tänkt i automation. 

av Gösta Hultén

– Den nya, enkla AGVn har ett brett användningsområde även i företag som ännu inte automatiserat sina materialflöden, menar Van Ho, VD och Holger Ruoss,  
marknads- och försäljningschef i Li Hu Logistik.

 ”I många företag 
har material-

hanteringen egentligen 
inte utvecklats så myck-
et de senaste åren.” 
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Att tänka på när man skaffar molntjänster

Att satsa på molntjänster är en viktig 
strategi för att spara pengar som företagen 
tidigare spenderade på nya system. Matson 
i San Fransisco är dock ett ovanligt före-
tag, inte för att man ökar användningen av 
mjukvara som sköts av någon annan, utan 
för att man väljer ut tjänsterna med hjälp av 
en sammanhållen, affärsinriktad strategi och 
sammankopplar dem genom att använda en 
öppen plattform, byggd för ändamålet.

Peter Weis, informationschef på Matson 
Navigation, berättar att företaget håller på 
att gå över från DOS och AS/400-system till 
en Java-baserad plattform. Därför plane-
rar man nu att flytta över så många av sina 
affärsapplikationer som möjligt till externa 
leverantörer.

Men Kamesh Pemmaraju, chef för 
”molnsektionen” på amerikanska konsult-
firman Sand Hill Group, säger att man ofta 
ser företag som hoppar på molnprojekt, 
utan att ha en övergripande strategi.

– Det kommer ofta initiativ från olika 
delar av företaget, och visst kan de få snabb 
avkastning. Men ofta saknas den samord-
ning som krävs för att man ska få ut ett 
verkligt värde av molnet globalt.

Varför  molntjänster ?

Flexibilitet snarare än kostnadsbesparingar 
är huvudorsaken till att företag intresserar 
sig för molnet visar en undersökning från 
Sand Hill Group tidigare i år. Av 500 IT- och 
affärschefer svarade 49 % att flexibilitet 
var viktigaste anledningen. 46 % svarade 
kostnadseffektivitet. 

På tredje plats, med 22 %, kom ”att fri-
göra IT-resurser för att fokusera på innova-
tion.”

– Men ofta använder företagen inte 

de strategiska riktlinjer som finns för att 
försäkra sig om att samma funktionaliteten 
inte anskaffas flera gånger eller krockar 
med andra verktyg, menar Kamesh Pem-
maraju.

– Man ser ofta molntjänster som ett 
teknikval och det är det inte. Det är ett af-
färsval, som ger dig TILLGÅNG till teknik 
som anpassats till dina affärsbehov. Om du 
enbart ser det som ett teknikval, kan du inte 
se hur det hjälper dig att nå dina mål. 

Innan Peter Weis skrev kontrakt med 
en leverantör ägnade han och hans med-
arbetare ett år åt att inventera företagets 
existerande system och bygga en referens-
plattform med mellanprogramvara och app-
likationsservrar för att koppla samman nya 
och redan existerande applikationer.

Inventera och kasta bort 

Få företag med en mer omfattande IT-
infrastruktur har total kontroll över de 
applikationer de kör. Alla konsulter har 
skräckhistorier att berätta.

Kamesh Pemmaraju berättar om en CIO 
på ett Fortune- 500-företag som erkände att 
han hade en IT-portfölj med 15 000– 20 000 
applikationer som han inte hade en aning 
om vad de var bra för eller vad de var sam-
mankopplade med.

– Att ha dubletter av applikationer kos-
tar mer för allting som berör IT, förvaring, 
licenser, support, allt. Det är ett extremt 
vanligt problem.

Peter Weis på Matson menar att man 
bara tagit det första steget att matcha 
interna och moln-baserade applikationer. 
Back-office-applikationer fungerar bra att 
flytta till molnet, liksom ekonomisystem, 
HR och redovisning. Men de applikationer 
som det ställs särskilda krav på lämpar sig 
inte nödvändigtvis för överflyttning.

– Inom sjöfrakt finns ca 30 stora trans-
portföretag. Det är inte en marknad som 
är tillräckligt stor för att det ska sitta en 
massa utvecklare och bygga system för den. 
Det betyder att boknings- och ordersystem 

måste vara specialanpassade, eftersom do-
kumentationen, affärsreglerna och kraven 
är så specifika.

Kamesh Pemmaraju menar att det krävs 
hård kontroll för den som vill vara säker på 
att hitta rätta leverantör. 

– Mer ambitiösa projekt kräver att leve-
rantören kan erbjuda rätt verktyg för en tät 
sammankoppling med existerande applika-
tioner. 

Svårt jämföra priser

Mjukvara ser dyr ut för att kunder måste 
hosta upp huvuddelen direkt eller de första 
åren. Sedan ligger det i kundens ekono-
miska intresse att behålla det man betalat 
för tills de betalat sig. Det betyder att man 
förlitar sig på äldre mjukvara och missar 
potentiella fördelar i nyare versioner.

– Molnlösningar ser billiga ut, eftersom 
prenumerationen är billigare än köp, och 
leverantörerna börjar leverera användbara 
funktioner snabbt.

Men utan en sammanhängande strategi 
och en lista av kriterier som man vill uppnå, 
är det omöjligt att veta om en applikation 
skapar mervärde.

– Utan bra integrationsverktyg och 
kompetens för att utnyttja applikationerna, 
måste användare repetera samma utvärde-
ringscykel: test, distribution och hantering 
av varje applikation. 

Peter Weis håller med om att integrering-
en är den stora utmaningen. 

– Man måste vara säker på att plattfor-
men som applikationerna distribueras från, 
enkelt kan koppla ihop dem. 

Slutresultatet är i bästa fall mindre för-
virring, större effektivitet och bättre hante-
ring av den praktiska verksamheten.

I Peter Weis värld innebär det snarare att 
man vet vilken container som är på vilket 
fartyg, hur lång tid det kommer att dröja 
innan skeppet når land, än att veta var data 
förvaras och vems server som kör applika-
tionen. 

förr ledde ordet ”molntjänster” 
kanske tankarna till väderleksrappor-
ten eller himlen. Men nu handlar det 
om något helt annat – tjänster som 
är tillgängligt via internet.
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vinjett

Säkrare godsflöden med venläsning

Ett pågående forskningsprojekt i Göteborg 
ska genom en effektivisering av informa-
tionsflödet i transportkedjan kapa körtider 
och minimera risken för godstölder. Dess-
utom ska säkerheten mot stölder stärkas 
genom avancerad gods- och föraridentifika-
tion.

Årligen stjäls det i Sverige gods eller 
godstransporter till ett värde av nästan en 
halv miljard kronor. En stor del av stöl-
derna sker när godset inte år skyddat eller 
övervakat och ofta när fordon och trailers 
är uppställda i närheten av hamnar och om-
lastningscentraler i väntan på att få tillträde. 

I forskningsprojektet Hamnpiloten 
som drivs av Security Arena prövas olika 
metoder för att minimera risken att obe-

höriga får kontroll över fordon och gods. 
Security Arena Lindholmen är en nationell 
plattform för samarbete inom forskning 
och utveckling på säkerhetsområdet bland 
annat inom temat samhällskritiska trans-
porter. Syftet är att utveckla koncept och 
lösningar för ett säkrare samhälle. Samarbe-
tet är utformat enligt Triple Helix-modellen 
där akademi, industri och samhälle arbetar 
tillsammans. 

I rörelse

– Utgångspunkten är att hitta metoder och 
teknik som gör att ett lastfordon hela tiden 
kan vara i rörelse eftersom det då är svårare 
att komma åt för tjuvar och stöldligor. 
Genom ett effektivt och optimerat flöde 
för fordonet så minskar risken för stölder 
påtagligt, berättar. Magnus Gunnarsson, 
utvecklings- och teknologiansvarig inom 
projektet och knuten till Volvo Technology, 
Volvokoncernens forsknings- och innova-
tionsföretag.

Inom projektramen undersöks metoder 
som läsning av fingeravtryck, läsning av 
fingervener och ansiktsigenkänning. Det 
bakomliggande syftet är att underlätta en 
snabb och säker identifikation och underlät-
ta för föraren att stanna i fordonet så långt 
det är möjligt.

Initiativtagare till Hamnpiloten är MSB, 
Myndigheten för samhällsskydd och krisbe-
redskap. Uppdraget för forskarna är i första 

hand att säkra landtransporter in och ut ur 
hamnområden. Som kommersiella partners 
i projektet medverkar DSV, SAAB, Stena 
Line, Tullverket, Volvo och Wackfelts Åkeri.

Måste lämna fordonet

En avgörande fråga i forskningssatsningen 
är hur föraren på enkelt, snabbt och säkert 
ska kunna identifiera sig vid ut- och inpas-
sage i hamnområden.

– Det finns en rad hinder idag för att 
identifieringen ska kunna ske effektivt. 
Många hamnar har idag så hårda säker-
hetskrav att föraren ofta måste lämna sitt 
fordon för att identifiera sig. Ofta lämnas 
då fordonet på en parkeringsplats som inte 
är bevakad. Är det dessutom kö i samband 
med identifiering och dokumentläsning kan 
de gå lång tid som föraren inte är i närheten 
av sitt fordon, berättar Camilla Borgö, pro-
jektledare i Hamnpiloten och till vardags 
verksam inom Volvo Technology.

Studerat olika metoder

I forskningsprojektet har deltagarna stude-
rat vilka typer av biometrisk identifiering 
som är bäst lämpade att säkra ett effektivt 
godsflöde.

– Vi tittar på avläsning av fingeravtryck, 
ansiktsigenkänning och en vidareutveck-
ling av fingeravstryckssensorn som tittar på 
venerna inuti ett finger, en fingervenssensor, 
förklarar Magnus Gunnarsson.

ny teknik, med avläsning av fingerve-
ner kan säkra och effektivisera 
framtidens lastbilstransporter visar 
ett pilotprojekt i Göteborg.
av JoHan eriscHs

Att läsa av fingervener är en intressant metod som prövas. Wackfelts åkeri deltar i pilotprojektet i Göteborgs hamn.

 ”Idag är  
chaufförerna 

till hälften brevbärare.”



identifiering

Försöken med fingervenssensor har fung-
erat fullt tillfredsställande, medan försöken 
med ansiktsigenkänning inte gett önskar re-
sultat, beroende på att den metoden kräver 
en snäv kameravinkel samt goda ljusförhål-
landen för att fungera.

Identifiering genom fingeravtryck ansågs 
länge som en helt tillförlitlig metod.

– Men det har visat sig att det går att lura 
en fingeravtrycksläsare ganska enkelt bland 
genom latexavgjutningar. En fingervensen-
het är betydligt svårare att lura. 

Vid användning av fingervenssensor 
identifierar sig föraren via en ”touchscreen”

– Med den metod vi tagit fram slipper 
föraren att lämna bilen och identifieringen 
kan enkelt göras genom att föraren låter sitt 
finger och fingervenerna bli avlästa inne i 
förarhytten, berättar Camilla Borgö.

Bland de lastbilar som deltagit i projektet 
har förarna helt och hållet kunnat undvika 
att lämna sina fordon vid in- och utpassage.

Effektivare hantering

En tidsödande och administrativt besvärlig 
syssla är all pappershantering i samband 

med in- och utpassage på olika omlastnings-
ställen. Projektet i Göteborg syftar till att 
göra denna hantering papperslös.

– Vår avsikt är att samla all detaljerad 
information om transporten elektroniskt i 
ett system som kan följas av alla parter som 
har rätt till informationen. Information ska 
kunna filtreras, för att på så sätt anpassas till 
olika aktörer i transportkedjan.

Till hälften brevbärare

I samband med de pilotstudier som gjorts, 
hyllar de medverkande parterna det nya 
papperslösa systemet.

– Samtliga menar att de sätt att infor-
mera och kommunicera som vi presenterar i 
piloten är helt överlägset dagens hantering.

Wackfelts Åkeri i Göteborg deltar i pro-
jektet:

– Vi ser bara fördelar med ett system 
som förenklar för föraren och gör transpor-
terna säkrare. Idag är förarna till hälften 
brevbärare och till hälften chaufförer. Pap-
per kommer bort och är felplacerade. Får 
vi ett smidigt, papperslöst system, sparar 
vi mycket tid. Dessutom är det betydligt 

bättre ur stöldsynpunkt om föraren inte 
tvingas lämna hytten vid in- och utpassage 
till hamnar och godsterminaler, menar Jonas 
Wackfelt.

Informationsägare

Projektet är nu inne i fasen där det gäller att 
identifiera olika affärsmodeller för pappers-
lösa transporter. Nästa steg blir att försöka 
skapa relationer mellan olika ägare av den 
information som förekommer i de olika 
leden i en godstransport.

– Vi måste hitta modeller där alla bo-
lagen ser en nytta med att lämna ifrån sig 
information. En fråga är hur långt de är 
beredda att tillåta insyn i sina egna system. 
Men jag tror att värdet av högre säkerhet, 
ökad effektvitet och förenklad kommunika-
tion är så viktigt att de flesta aktörer inser 
att de måste dela med sig av den egna infor-
mationen för att gemensamt bygga upp ett 
effektivare logistiksystem. 

– Jag hoppas att vi inom ramen för pro-
jektet kan vara på banan med ett fungeran-
de kommersiellt system inom fem år, säger 
Magnus Gunnarsson.
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sandvik

De långa autotruckarna fungerar som taxibilar när de hämtar stålstängerna från en given plats och kör dem till en given destination.                                                                                                                       

Automatiska jättetruckar i Sandviks nya borrstålsfabrik

Världens gruvindustri går återigen för 
högtryck efter finanskrisens svacka. Sand-
vikkoncernen består av affärsområdena 
Tooling, Mining & Construction samt Mate-
rials Technology med stor exponering mot 
världens gruvindustri.  

Koncernen hade 2009 totalt cirka 44 000 
anställda, försäljning i mer än 130 länder 
och omsättningen uppgick till ca 72 miljar-
der SEK. 

Huvudfabriken finns fortfarande i Sand-
viken.

Bergborrstål är runda eller sexkantiga 
stålstänger, med en hålighet i mitten för 
kylvattnet. De är en mycket viktig produkt 

inom affärsområdet Materials Technology. 
Sandvik Materials Technology är marknads-
ledande i världen i denna nisch. Kunderna, 
av vilka de två största är Atlas Copco och 
Sandvik Mining & Construction, vidarefö-
rädlar stängerna genom att till exempel app-
licera borrkronor på dem. Slutprodukterna 
används huvudsakligen inom gruv- och 
anläggningsindustrin runt om i världen. 

Allt under samma tak 

En viktig del av Sandvik Materials Tech-
nologys senaste investering är nya, 15 
meter långa automattruckar, som hanterar 
borrstängerna mellan fabrikslager, riktning, 
kapning och utskeppning.

Fabriken i Sandviken har förlängts med 
230 meter så att den nu är 400 meter lång 
och 40 meter bred. 

– Det är en markant förbättring att allt 
material nu finns under samma tak, nära 
kapmaskinerna. Tidigare låg lagret utspritt 

i olika fabrikslokaler, säger fabrikens tek-
niska chef Anders Eriksson, som ansvarar 
för automattruckarna och maskininstallatio-
nerna i nybygget.

Kortare ledtid huvudmålet

Han säger att man övergick till automa-
tiserad materialhantering, därför att den 
utbyggda fabriken blev så lång. Att flytta 
stängerna på traditionellt vis, med traverser, 
hade inte gett de effektiviseringsvinster som 
var målsättningen.

– Eftersom ett huvudmål med utbyggna-

sandvik Materials technology har 
utvidgar och automatiserar sin 
produktion av bergborrstål i sandvi-
ken, där största delen av världens 
borrstänger tillverkas.  ”Det är en mar-

kant förbättring 
att allt material finns 
under samma tak..”
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Automatiska jättetruckar i Sandviks nya borrstålsfabrik
den var att förkorta ledtiderna 
mot våra kunder, började vi titta 
på automattruckar som kunde 
skräddarsys för våra behov. 

Detta på grund av att det inte 
fanns några standardprodukter 
som lämpade sig för ändamålet.  

Helt nytt hanteringssystem

När det stod klart vilka egenska-
per trucken i stora drag skulle 
ha, gick Sandvik ut med en 
generell offertrunda bland inter-
nationella trucktillverkare.

– Det är fråga om mycket 
specifika produkter, som inte 
fanns färdiga någonstans och 
som inte många tillverkare i 
världen har kompetens att göra. 
Slutligen stod det klart att finska 
Solving hade gett den helhets-
mässigt bästa offerten, så vi fort-
satte att arbeta tillsammans med 
dem, säger Anders Eriksson. 

Solving AB i Jakobstad på 
västkusten i Finland har tillver-
kat skräddarsydd materialhan-
teringsutrustning i över 30 år. 
Produktsortimentet omfattar 
allt från manuella truckar till 
kompletta automatiska system. 
Truckarna är utrustade med 
antingen luftkuddar eller hjul 
och används idag av kunder i 
ett 50-tal länder främst inom 
pappers- och grafisk industri, 
fordonsindustri och tung verk-
stadsindustri. 

Nytt hanteringssystem

Anders Eriksson betonar att 
fabriksbygget var krävande och 
att specifikationerna omarbeta-
des flera gånger i takt med att 
projektet avancerade. Upphand-
lingen hade gjorts 2008 och 
fabriken stod helt färdig för  
drift i slutet av sommaren 2010. 

– Som en del av projektet 
införde vi också ett helt nytt 
materialhanteringssystem, med 
automattruckarna som en inte-
grerad del. Det räcker med att 
operatören läser en streckkod så 
sköter truckarna transporterna 
inom fabriken.

Det första arbetsmomen-

tet för truckarna är att från 
riktningen föra de 7–14 meter 
långa, riktade borrstängerna till 
fabrikationslagret. 

– När kunderna beställer bor-
rar upprättas en körorder som 
berättar vilka produkter och 
längder som skall processas. 

Operatören i fabrikations-
lagret får då en anvisning om 
vad som skall lastas upp till de 
av- och påhämtningsbord som 
löper längs lokalen. 

Tekniksprång

När så en last av stänger är upp-
lagd, hämtar trucken den och 
lämnar till avsedd kapmaskin 
för att kapa borrstängerna till 
beställd längd. Därefter lyfts de 
kapade stängerna med travers 
till en robotanläggning, där de 
synas och bandas.    

– Till sist för truckarna varje 
färdigt kolli till utlastningshallen 
för skeppning mot rätt destina-
tion i världen, berättar Anders 
Eriksson

Det svåraste i projektet var 
enligt hans åsikt tekniksprånget 
från manuell hantering, med till 
exempel travers, till helautoma-
tiska, laserstyrda automattruck-
ar och andra högteknologiska 
lösningar.

– Projektet var utmanande 
också av den anledningen att 
produktionen måste hållas igång 
under hela byggnadsskedet.

Nästa leverans på gång

Den nya tekniken, med långa 
automattruckar krävde ett gott 
samarbete mellan Sandvik och 
Solving. Projektledaren Leif 
Löfholm på Solving konstaterar 
att det var ett modigt steg av 
Sandvik att gå in för helt nya 
metoder i fabrikslogistiken.

– Men genom att matcha 
deras behov med vår realistiska 
syn på vad truckarna kan göra 
och inte kan göra, har vi tillsam-
mans fått allting att fungera som 
det ska. 

Nu är företaget redan på 
gång med nästa leverans av 

automattruckar till en annan fa-
brik inom Sandvik-koncernen.

– De går till en annan fabrik 
på samma fabriksområde och 
ska hantera rörprodukter för 

kärnkraftsindustrin. Den här 
gången är vi underleverantör till 
ett större transportsystem, som 
levereras av ett annat finländskt 
företag, säger Leif Löfholm./isn

– När vi skaffade de långa automattruckarna lade vi samtidigt om hela 
materialflödet i den utbyggda fabriken, säger fabrikens tekniske chef Anders 
Eriksson, som ansvarade för automattruckarna och maskininstallationerna.                                                       
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transportforum

Smidigt, grönt och tryggt 
– teman på Transportforum 2011

Transportforum är Nordens 
största årliga konferens för 
transportsektorn. 2010 deltog 
drygt 1 800 och antalet förelä-
sare brukar vara över 500.

Arrangör är VTI, oberoende 
forskningsinstitut inom trans-
portsektorn med internationell 
inriktning och bas i Linköping. 
De arbetar med samtliga tra-
fikslag, men kärnkompetensen 
finns inom trafiksäkerhet, eko-
nomi, miljö, trafik- och transpor-
tanalys, kollektivtrafik, trans-
portsystem och infrastruktur.

VTIs generaldirektör Jonas 
Bjelfvenstam inledningstalar 
kring vad som krävs för att 
klara framtida utmaningar, hur 
transporterna behöver förnyas 
och behovet av innovation och 
samverkan i transportsektorn.

Nya infrastrukturministern 
Catharina Elmsäter-Svärd inled-
ningstalar också den 12 januari.

Modeller för hållbar logistik

Några ytterligare axplock ur det 
digra programmet med koppling 
till logistik:

På session 25 behandlas bl a 
varuflöden och godstransport-
prognoser.  Under temat ”Af-
färsmodeller för hållbar logistik” 
med Maria Björklund, LiU, som 
moderator, diskuteras utveckling 
och prissättning av miljölogisti-
kerbjudandet av Karin Isaks-
son, LiU. Om logistikföretagens 
miljöerbjudanden och varuägar-
nas önskemål  matchar varandra 
diskuterar Uni Martinsen, LiU. 
Logistikföretagens miljöar-
bete och erbjudanden – ur ett 
resursperspektiv tar Christina 

Maack, LiU upp. Framtidens 
citylogistik behandlas av Mats 
Abrahamsson, LiU och Maria 
Huge Brodin talar om mätning 
och fördelning av emissioner i 
logistiksystem.

Intermodala godstransporter

Session 26 handlar om intermo-
dala godstransporter. Ordfö-
rande är Peter Bark, TFK

Ur programmet:
Förstudie om Transporteffek-

tivitet med Sofia Ohnell, Volvo 
Logistics AB.

Pendeltrafik för flyggods på 
järnväg. En systemansats med 
omlastningsproblematik i fokus, 
av Rikard Jonsson, TFK.

IT-stöd för planering av inter-
modala transporter med Johan 
Holmgren, BTH.

LETS Gods (långsiktiga håll-
bara logistik- och godstransport-
lösningar) med Henrik Pålsson, 
LTH. 

Jerker Sjögren, Näringsdepar-
tementet, talar om regeringens 
nya handlingsplan för logistik 
och godstransporter och om city-
logistik i nationellt perspektiv 
talar Fredrik Bärthel, TFK, Jo-
nas Flodén, Göteborgs Universi-
tet tar upp intermodala distribu-
tionssystem för livsmedel.

Hållbara transportlösningar 
för dagligvaror är Janni Jensens, 
TFK, ämne.

Transportoptimering för 
byggprojekt behandlas av Gab-
riel Westrell, Logica Sverige.

Miljöanpassat fordonskon-
cept för effektivare varudistribu-
tion tas upp av Peter Bark, TFK.

Närsjöfart

Session 29 handlar bl a om 
sjöfart i ett miljöanpassat trans-
portsystem och om närsjöfart/ 
inrikessjöfart i ett brett perspek-
tiv. Kent Lumsden, Chalmers, 
talar om närsjöfartens utveck-
lingsmöjligheter och Per Erik 
Holmberg, Viktoriainstitutet,  
om Göta älv/Vänersjöfart.

Désirée Nilsson, Trafikanalys, 
behandlar svenska godstranspor-
ter ur ett europeiskt perspektiv.

Om uppföljning av konkur-
rensutsättningen av godstran-
sporter på järnväg i Sverige talar 
Inge Vierth, VTI. Vad likabe-
handling av trafikslagen skulle 
innebära för kustsjöfarten är 
temat för Per Kågeson, KTH.

Om ekonomiska styrmedel 
som kilometerstkatter och han-
del med utsläppsrätter i trans-
portsektorn och deras överfö-
ringseffekter mellan trafikslagen 

på godssidan talar Niclas Dams-
gaard, Pöyry.

gröna korridorer 

Session 57 handlar om gröna 
korridorer och gröna initiativ för 
gods på väg.

Försöket med modulvagnståg 
i Danmark värderas av Helena 
Kyster-Hansen, Tetraplan A/S.

Trafiksäkerhetseffekterna av 
längre och tyngre lastbilar tas 
upp av Mattias Hjort, VTI.

Om statliga Logistikforums 
arbete med s k Gröna Korrido-
rer  berättar Jerker Sjögren, Nä-
ringsdepartementet från senaste 
mötet den 14 december.

Om förutsättningar för ska-
pandet av en grön tågkorridor 
Hallsberg–Maschen talar Lars 
Hultkrantz, Örebro universitet.

Möjligheter med intelligent 
gods tas upp av Jan Persson, 
BTH.

Effektiva och integrerade 
transportprocesser i industrin 
belyses av Sten Lindgren och 
Jörgen Ljunggren, Odette Swe-
den AB.

Session 58 behandlar kombi-
terminalernas roll i transportsys-
temet. 

trafikverket inleder årets 
transportforum 12–13 januari på 
temat ”våga tänka vidare – så 
att alla kommer fram smidigt, 
grönt och tryggt”.

text ocH bild lena sonne  

Nya infrastrukturministern Catharina 
Elmsäter-Svärd inledningstalar på 
Transportforums första dag den 12 
januari.

Jerker Sjögren, Näringsdepartemen-
tet talar om Logistikforums arbete 
med Gröna Korridorer.  (Session 57 )
och Handlingsplan för logistik och 
godstransporter och city-logistik i ett 
nationellt perspektiv.

Maria Huge Brodin, LiU talar under 
rubriken Mätning och fördelning av 
emissioner i logistiksystem.



utbildning

Ny logistikhögskola ger jobbgaranti

– Tack vare ett samarbete kan vi erbjuda 
alla som går utbildningen garanterat jobb, 
säger Logistikhögskolans VD, Stefan Ny-
ström.

– Att vi nu startar en yrkeshögskola för 

logistiker även i Göteborg beror på att 
det lokala näringslivet har tryckt på. Här 
finns ett stort behov av yrkeskompetens. 
Göteborg är navet och logistikbranschens 
centrum, inte minst med tanke på att en av 
de största hamnarna i Nordeuropa finns 
här, säger Stefan Nyström.

Alternativ

Kent Lumsden är professor i ämnet integre-
rade transportsystem på Chalmers tekniska 
högskola. Han välkomnar den nya utbild-
ningen.

– Allt som tillför högre kompetens på 
logistikområdet är bra för Göteborg.

Yrkeshögskolan är ett alternativ till de 
högskoleutbildningar som bedrivs av Chal-
mers och Handelshögskolan, där studen-
terna får en akademisk examen.

 – Man kan likna behovet vid en pyra-
mid. Den väldigt smala spetsen utgörs av ci-
vilingenjörer och företagsekonomer. Under 
spetsen blir behovet betydligt bredare, av 
exempelvis arbetsledare och mellanchefer, 
säger Stefan Nyström. 

Logistikföretaget Logent är sedan i maj 
delägare i Logistikhögskolan. Företaget och 
högskolan delar lokaler. När studenterna är 
utexaminerade är det bara att gå från ena 
delen av huset till den andra och söka jobb.

– Det finns ju ingenting som säger att 
alla ska jobba just inom Logent, kommen-
terar Stefan Nyström. Men det finns ett sug 
efter den här typen av personal, så någon 
arbetslöshet lär det inte bli tal om, oavsett 
om de söker jobb hos Logent eller någon 
annanstans, säger Stefan Nyström.

– Vi får också tillgång till en värdefull 
förstärkning på lärarsidan genom Logents 
seniora konsulter kommer att bedriva un-
dervisning och hålla föreläsningar

 För lageransvariga

 Den 10 januari 2011 startar nästa kurs, en 
utbildning som leder till en yrkeskompetens 
som lager- och terminalansvarig. Transport-
ledarutbildningen har 30 platser och Lager 
& Terminalansvarigutbildningen får 25. 
Båda utbildningarna lovar garanterat jobb 
efter examen.

den 15 november fick Göteborg sin 
första yrkeshögskoleutbildning med 
jobbgaranti. utbildningen är ettårig 
och leder fram till examen som   

transportledare.

Valcon kan LEAN
Gör som våra kunder – välj erfarna konsulter 

Läs mer om oss på valcon.se 

Valcon_annons_m-billeder_2.indd   1 26-11-2010   09:55:31

– Allt som tillför högre 
kompetens på logis-
tikområdet är bra för 
Göteborg, säger Kent 
Lumsden.
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logistikscenen

Kunskapstätt på Intelligent Logistiks logistikscen

Bo Sjögren, Weland Lagersys-
tem AB talade om de senaste 
lagertrenderna och hur Weland 
Lagersystem fyllt den f d däck-
fabriken i Gislaved med verk-
samheter för smart lagerteknik.

Weland har satsat stort och 
långsiktigt i den tidigare däck-
fabriken som Continental lade 
ner 2002. De har nu hela 900 
anställda och tillverkar grenställ, 
pallställ, hissautomater, utdrags-
enheter och sigmabalk.

– En hissautomat kan spara 
upp till 90 % av golvytan och 
väntetiderna kan reducras till 
noll, sa Bo Sjögren, marknads-
chef  när han framträdde på 
Logistikscenen. Hanteringen 
går upp till 4 gånger snabbare, 
jämfört med plock i traditionella 
system.

– I krisens spår har många 
företag velat spara in på perso-
nal och golvyta och konsoliderar  
sin verksamhet.

– Andra trender som vi ser 
är en fortsatt kostnadsfokus på 
snabbhet, omsättningshastig-
het och rationaliseringar. Man 
vill ha både större och mindre 
enheter – större för skalfördelar 
och mindre för lokal förank-
ring och mindre transporter. 

Närproducerat/härproducerat 
blir viktigare. Miljöeffektivitet 
och miljöpåverkan blir viktigare 
faktorer, enligt Bo Sjögren.

– Tredjepartslogistiken går 
fortfarande framåt. Men man tar 
även hem sina lager och erbju-
der lagringsutrymme t ex åt sina 
industrigrannar.

Snart truckförbud i pallställ 

– På några års sikt kommer man 
inte att få köra manuellt styrda 
truckar och hämta i pallställ. 
AGV, LGV och  mer automa-
tion, robotar, lagerautomater, 
banor för sortering och pack-
ning kommer starkt.

Det kommer allt större krav 
på spårbarhet. E-handeln växer 
och det blir mer webbaserad 
kundhantering. 

– Det blir allt viktigare med 
integrerade system som WMS/
ERP – även i det mindre lagret. 
Det kommer mer sofistikerade  
och integrerade  ERP/ CRM/ 
WMS-system. 

Tänkande sjukhusrobot 

Hans Skoog, RobCab, berättade 
om världens första tänkande 
sjukhusrobot. På länssjukhu-
set i Eskilstuna har en sådan 
tänkande robot testats för att ta 
hand om tunga och frekventa 
förflyttningar på avdelningarna i 
själva sjukhusmiljön.

Jan Kyrk, VD Mälartåg och 
Klas Bringert från Tåg i Mälar-

dalen talade om hur ny teknik 
och infrastruktur  krymper Mä-
lardalen och hur snabbare tåg 
ska göra Mälardalen till en enda 
arbetsmarknadsregion.

– Mälardalen är ett logis-
tiskt tjänstesamhälle, sa Jan 
Kyrk. Det är flera regioner som 
tillsammans skapar en arbets-
marknad. Infrastrukturen, 
snabbtågen spelar en avgörande 
roll. Under 2010-talet kom-
mer en kraftig utbyggnad av 
infrastrukturen med Cityba-
nan, nya snabbtåg, Mälarbanan: 
Stockholm-Västerås-Örebro och  
Svealandsbanan-Stockholm-
Södertälje-Eskilstuna.

Tror på Katrineholm

Roger Andersson, projektledare 
Katrineholms Logistikcen-
trum och Mikael Halling, vice 
VD, Brinova AB talade om 
nysatsningarna på logistik och 
infrastruktur i Katrineholm, som 
blivit en bubblare bland Mel-
lansveriges logistiklägen. Ka-
trineholm ligger där södra och 
västra stambanan möts och blir 
torrhamn för både Göteborg 
och Norrköping. Mikael Halling 
förklarade varför Brinova tror 
på Katrineholm som ett starkt 
logistikläge för Mellan-Sverige.

– Rätt läge betyder sänkta 
kostnader. Vi bygger bra bygg-
nader på de bästa lägena.

Brinova har i stort följt 
Godstransportdelegationens 

utpekade noder för sina inves-
teringar vid viktiga transport-
leder och hamnar. De satsar 
i  Helsingborg, Katrineholm, 
Karlshamn, Stockholm, Jönkö-
ping, Örebro och Malmö och 
Göteborg är under projektering.

Per Andersson, Håbo mark-
nads AB och  Svante Andersson, 
Benders AB talade om ett nytt 
tågupplägg Bålsta-Oslo som 
vann DB Schenkers Logistikpris 
2010.

– Vi har rustat upp ett befint-
ligt industrispår och har en spå-
ransluten lagringsplats utanför 
Oslo, berättar Svante Anders-
son. Vår vision är att bygga upp 
fler tågpendlar till i Norden och 
ta alla långa transporter med 
tåg.

Energisparande

Peter Östevik,  Addiva AB 
talade om energbesparing kan 
kartläggas.

– Vi har tagit fram ett be-
slutsstödprogram som bygger på 
kartläggning av energiförbruk-
ning för företag  och som  visar 
t ex  hur man kan spara energi 
genom att planera bättre.  

– Det finns mycket pengar 
att tjäna – lika mycket som ett 
kärnkraftverk – på  att ta ett 
samlat grepp om energiförbruk-
ningen och ha en tidsstyrning av 
elförbrukning, sa Peter Östevik.

för fjärde året arrangerade 
intelligent logistik semina-
rier på tekniska Mässan. 

text ocH bild: lena sonne

Nya snabbtåg och ny infrastruktur  
krymper Mälardalen, säger  Jan Kyrk.

– På några års sikt kommer man inte 
att få köra med manuellt styrda truck-
ar bland pallställ, säger Bo Sjögren. 

– Det finns mycket pengar att tjäna 
på  en tidsstyrning av elförbrukning, 
säger Peter Östevik.

Roger Andersson visade hur Katrine-
holms logistiksatsning blåst nytt liv 
i staden. 



Intelligent Logistik 7/10  39 

vinjett

Därför vill vi bli logistiker

På Södertörns högskola finns en civileko-
nomutbildning med logistikinriktning.

På Intelligent Logistiks seminarium på 
Tekniska Mässan berättade Göran Grape 
och Therese Andersson, kurssekreterare, 
tillsammans med elever från Södertörns 
Högskola om utbildningen.

Göran Grape och Therese Andersson 
var med att starta upp logistikutbildningen 
1998 i samarbete med KTH Syd. Men sedan 
hösten 2008 är all utbildning förlagd till 
Södertörns högskola i Stockholm

– Nu finns det 40 platser men flera behö-
riga som sökt har inte fått plats, vilket visar 
på ett ökat intresse, säger Therese Anders-
son.  

Miljöhänsyn

Åk 1 har i år  tagit in 51 studenter.
–  I vår utbildning har vi anpassat ut-

bildningen  till de mål och strategier som är 
utformade i enlighet med FN-deklarationer, 
OECDs mål och riktlinjer, EUs s k Lis-
sabonstrategi och nordisk strategi. I våra 
riktlinjer betonas därför långsiktigt hållbar 
utveckling, effektiv resursanvändning, mil-
jöhänsyn och ansvarstagande, säger Göran 
Grape.

– Kurserna i åk 1 omfattar företagseko-

nomi, grundläggande och tillämpad logistik, 
grundläggande kvalitetsteknik och miljö-
teknik, säger Therese Andersson.

Åk 2 fortsätter med företagsekonomi 
och har också kurser i EG-rätt för logistik-
företag, civilrätt och statistik för ekonomer. 
Under åk 3 läser man om logistiksystem, 
transportsystem, inköpslogistik och till-
lämpad logistik, men också en fördjupning i 
företagsekonomi.

– Under sista delen är våra elever ute 
på praktik på arbetsplatser som Scania, 
GANT, H&M, Försvarsmakten, Manpower 
m fl.

Alla får jobb

Efter 3 år på civilekonomutbildningen med 
logistikinriktning får alla jobb, säger Göran 
Grape.

Stefan Andersson, 23 år, går åk 3.
– Mitt önskejobb är att arbeta med in-

köp inom produktion, säger han.

Linda Thunell går andra året och tycker 
att utbildningen är en bra mix. Hon vill 
allra helst jobba med inköp på H&M.

Andreas Strandberg, 28 år, har erfaren-
het från processindustri  i Norrland  och 
vill komma tillbaka tillbaka dit, med mer 
logistikkompetens i bagaget.

Ett av skälen är förstås att flickvännen 
bor i Sundsvall.

David Thorsell, 27 år, går tredje året och 
har tidigare erfarenhet från Ikea, dit han 
gärna vill tillbaka och arbeta med supply 
chain. Han ser logistik mer som ett sätt att 
strukturera problem och han  tycker att det 
är en bra utbildning.

– Jag har tidigare jobbat med ordersys-
tem och operativt inköp på Ikea.

Mer om handelsregler

Björn Klang, 22 år, har tidigare kört lastbil 
och blev på så sätt intresserad av logistik.

– Jag såg att mycket kunde effektiviseras 
och bli bättre, bli mer miljövänligt,  förbätt-
rad fyllnadsgrad, mer tågtransporter etc.

– Jag vill gärna ha en transportledarroll i 
framtiden , säger han.

En fördel med en så pass ny utbildning 
som den här är studenternas möjligheter att 
påverka utbildningen:

– Studenterna har påverkat utbildningen, 
säger Göran Grape. De ville t ex läsa mer 
om handelsregler,  EG-rätt och juridik, vil-
ket numera också ingår i kursen.

– Ett annat önskemål som vi elever har 
framfört  är att kunna arbeta med simule-
ringsmodeller för t ex lagerflöden och gods-
flöden, säger David Thorsell.

stockholms största logistikutbildning 
vid södertörns Högskola, blir allt popu-
lärare, berättar högskolelektor Göran 
Grape, ämnesansvarig. Men skälen att 
välja logistikutbildning varierar.

text ocH bild lena sonne

Från vänster Björn Klang, David Thorsell, Andreas Strandberg, Linda Thunell och Stefan Andersson går på logistikutbildning på Södertörns högskola. T.h. Göran 
Grape, lärare och Gösta Hultén, moderator.

Linda Thunell blev in-
tresserad av inköp och 
logistik när hon sålde 
kläder på H&M.

Andreas Strandberg 
tycker att logistik lig-
ger rätt i tiden och vill 
tillbaka till Norrland.



incoterms

I internationell handel känner parterna ofta 
inte till de leveransvillkor som gäller på res-
pektive parts hemmamarknad. Incoterms är 
International Chamber of Commerce, ICC:s 
officiella regler för tolkning av handelster-
mer. Incoterms är internationellt erkända 
regler som beskriver vem som bär ansvaret 
för varan under transporten och hur länge 
ansvaret gäller. Genom att hänvisa till dessa 
regler kan säljare och köpare undvika onö-
diga missförstånd. Reglerna har ändrats flera 
gånger under årens lopp för att anpassas till 
handelns utveckling. 

Tidigare termer försvinner

Det finns flera stora förändringar. i de nya 
reglerna. Flera termer försvinner, bl a DDU. 
Istället tillkommer två nya termer:

DAT - Delivered At Terminal
DAP - Delivered At Place
I regelverket beskrivs hur de nya termer-

na kan användas för att ersätta DAF, DES, 
DEQ och DDU som alltså försvinner i den 
nya versionen. Reglerna har också modifie-
rats så att de lättare ska gå att använda vid 
inhemska affärer. 

En av de viktigaste förändringarna är att 
punkten där ”avlämnande” sker har flyttats 
vad gäller FOB (fritt ombord) m m. Det är 
inte längre tal om när relingen passeras.

Regelverkets användarvänlighet har för-
bättrats. Det ska vara lätt att hitta den term 
som passar. Därför  skiljs nu mellan regler 

för sjötransporter och för andra transporter.
Det är viktigt att alltid skriva kontrakt 

om vad som ska gälla under transporten. 
Leveransvillkoret bestämmer vem som ska 
betala transportförsäkringen och när risken 
för varorna övergår från säljare till köpare.  

Det gäller att fastställa vem som står för 
risken för varorna och vem som ska ombe-
sörja och betala transporten. Det har bety-
delse för vilken av parterna som ska lämna 
uppdraget till transportör eller speditör. 

För att undvika missförstånd rekommen-
deras att leveransvillkoret anges med 3-stäl-
lig kod eller full text på engelska, med ort, 
följt av Incoterms 2010.

vid årsskiftet kommer nya regler för 
leveransvillkor “incoterms 2010”. 

av lena sonne

Nya regler för internationell handel

INCoTERMS TALAR oM: 
• Vem som ska betala transport, försäkring och 

andra kostnader.

• Till vilken plats transporten ska ske.

• Om avlastning ingår.

• När risken övergår från säljaren till köparen

TÄNK STORT!
Det finns hamnar som är större än vi, men 
inte i vår del av världen. Göteborgs Hamn är 
störst i Skandinavien, med 175 fartygsanlöp i 
veckan. Tack vare effektiva och hållbara trans-
porter når vi 70% av den nordiska marknadens 
industriproduk tion inom sex timmar. Med 
våra 26 dagliga tågpendlar till viktiga logistik-
centra i Sverige och Norge har vi en avgörande 
roll i Sveriges samhällsutveckling. Med direkta 
avgångar till både Nordamerika och Fjärran 
Östern skapar vi optimala förutsättningar för 
landets internationella konkurrenskraft. Vi har 
stora planer för framtiden. Tänk stort du också.  

www.portgot.se

Relingen har förloratt sin betydelse i Incoterms 2010.
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inköp & ekonomi

Karakteristika            Internationellt             Skandinavien

Antal dagars faktisk    49  43 
betalningstid

Antal fakturor                  73 299                34 715
per företag och år

Antal leverantörer                   2 726                     2 070

Antal heltidsanställda    20  24
inköpare per företag

Antal heltidsanställda     17   15
på fakturaavdelningen

Inköpsavdelningens                      61%                    74%
andel av alla inköp

I Skandinavien ansvarar inköpsavdelningen för 74 procent  
av företagets samlade utgifter för inköp.  
Det är mer än i världen i övrigt.

Ekonomichefers bristande överblick över 
central ekonomisk information minskar 
förtroendet för deras egen avdelning och 
verksamhet. Det kan i sin tur leda till tvivel 
om företagets hela ekonomi. 

På grund av bristande information har 
många företag svårt för att fatta rätt beslut, 
sätta rätt prognos och arbeta utifrån rätt 
information om sina kosttnader.

Knappt hälften tror på sina egna siffror

Endast 45 procent av de tillfrågade ekono-
micheferna känner att de kan lita på att de 

har rätt siffror. Det visar en internationell 
undersökning bland 550 ekonomichefer 
i företag med 1 000 till 50 000 anställda 
i USA, Storbritannien, Skandinavien, 
Tyskland, Benelux, Österrike, Frankrike och 
Australien.   

Den utfördes för Basware av researchfö-
retaget Loudhouse. Cost of Control 2010 – 
Where is the money, är framtagen av profes-
sorerna Markus Maedler och Adrian Fone, 
IESE Business School i Barcelona, Steve 
Jones och Mark Frohlich, Kelley School of 
Business i Indianapolis.

Känner igen slutsatsen

Farzin Saber, inköpsavdelningen på De-
loitte Business Consulting, känner igen rap-
portens slutsatser från sin egen erfarenhet: 

– Ekonomichefer är oroliga för om de 
har rätt information om möjligheten att gå 
med vinst och var det finns risker som krä-
ver åtgärder. 

– Ändamålsenlig hantering av kostna-

der, effektiva förbättringar, tvärfunktionellt 
samarbete och till slut verksamhetens sam-
lade vinst och riskhantering är alla beroen-
de av korrekt finansiell information. 

Verksamhetskritisk kunskap går förlorad 

Den skandinaviska delen av undersök-
ningen, där 100 företag deltog, visar att 
74 procent av kostnaderna genereras av 
inköpsavdelningen. 

Men över hälften rapporterar direkt till 
styrelsen, utan att gå via ekonomiavdel-
ningen. 

Mats Norbäck, försäljningschef Basware, 
Sverige:
– Det finns en stigande medvetenhet om att 
något är allvarligt fel i den interna över-
blicken över finansiell information i många 
verksamheter. 
– Det är först när företaget har full över-
blick över sina resurser som de kan fatta 
rätt finansiella beslut.

Inköp och ekonomi talar 
inte med varandra
en ny internationell undersökning 
visar att färre än hälften av alla 
ekonomichefer känner att de har full 
kontroll över företagets utgifter. det 
beror främst på att ekonomi- och 
inköpsavdelningarna inte talar med 
varandra.  

4 goDA RåD 
1. Full insyn: 
Det är viktig att företaget har full insyn i både 
direkta och indirekta kostnader. Det är först när 
företaget har en samlad bild av kostnaderna 
som de kan fatta svåra ekonomiska beslut.

2. Kostnadskontroll: 
Företagen måste försäkra sig om att de har 
kontroll över vem som kan använda pengarna 
och till vad. 

3. Effektivitet: 
Alltför få företag har automatiserat sin inköps- 
och fakturahantering. Det finns ett tydligt 
samband mellan förtroendet för företagets 
siffror och automatiserade system.

4. Samarbete: 
Endast genom ett bra strategiskt samarbete 
kan inköps- och ekonomiavdelningarna fatta 
beslut som är fördelaktiga för hela företaget. 
Samarbetet måste starta på ledningsnivå .

 74%
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recension

På dagens arbetsplatser använder, skapar 
och lagrar alltfler människor allt större 
mängder av digital information. De arbets-
uppgifter som skall utföras strömmar, i 
bästa fall, i hög hastighet genom informa-
tionssystemen. 

Men samtidigt som digitaliseringen 
onekligen snabbar upp och underlättar, 
skapar den i sig också ny ineffektivitet och 
tidsslöseri, genom att man t ex tvingas läsa 
irrelevant e-post, delta i egentligen onödiga 
processer, onödig rapportering, s k mul-
titasking och andra typer av automatiska 
prestationsdrivare. 

Den nya boken ”Far from the Factory: 
Lean for the Information Age”( Produc-
tivity Press Taylor & Francis Group New 
York, 2011) av Linus Larsson och  George 
Gonzalez-Rivas beskriver de tillvägagångs-
sätt, tekniker och verktyg som kan behövas 
för att anpassa vedertagna begrepp inom 
Lean Manufacturing, som slöseri, (muda), 
värdeskapande, flödestänkande och stän-
diga förbättringar till kunskapsarbetare 
i moderna, icke tillverkande företag och 
organisationer.

Vem är kunskapsarbetare

Men vad är egentligen kunskapsarbetare? 
I dagens kunskapsintensiva industri är väl 
de allra flesta kunskapsarbetare i någon 
mening.

Lean härstammar från Toyota och har 
länge tillämpats i företag som Scania och 
AstraZeneca och där numera inte bara i 
produktionen, utan också på kontoret.

Effektiv tillgång till rätt information och 
smarta sätt att utveckla och utbyta den, är 
en av de mest kritiska faktorerna som på-
verkar resultatet av de uppgifter kunskaps-
arbetare utför. Boken ”Far from the Factory 
” förklarar hur man skapar en arbetsplats 
där kunskapsarbetare inte bara kan lösa 
problem snabbare, men också kan använda 
information och kunskap på ett effektivare 

sätt i sitt beslutsfattande och därmed fatta 
bättre beslut.

Lean på ett nytt område

Boken tillämpar lean på ett delvis nytt 
område med nya idéer och bryter därmed 
ny mark i förhållande till traditionellt 
lean-tänkande. Det handlar om IT-stödd 
informationsspridning, kunskapsutveck-
ling, projektledning och administration.

Den beskriver en leanprocess i fem 
steg för kunskapsarbetare, hur man skapar 
en bestående leankultur och hur man ut-
vecklar användbara nyckeltal för styrning 
och uppföljning.

Linus Larsson har under 20 år arbetat 
som konsult med svenska och interna-
tionella företag och organisationer i olika 
branscher och hjälpt kunder att införa 
Lean. 

George Gonzalez-Rivas har verkat som 
rådgivare i ledarskap och verksamhetsut-
veckling och har haft ledande befattningar i 
flera globala management- och IT-företag.

Att synliggöra slöseri

Boken innehåller många verkliga exempel, 
utmärkta illustrationer och tips för fram-
gång. Författarna har väl fångat kraften i 
processtänket för globala och kunskaps-
drivna organisationer.

Den är tankeväckande, rik på nya idéer 
och koncept som ofta lyckas sammanföra 
de klassiska Leanprinciperna med nya syn-
sätt och verktyg som passar för en modern 
webmiljö. 

Författarna lär oss t ex hur man kan 
synliggöra slöseri även i komplicerade in-
formationsflöden och beskriver hur verkliga 
förbättringsmöjligheter kan uppnås även 
bland de som  t ex jobbar med forskning 
och utveckling.

Många har länge använt värdeflödesana-
lyser som verktyg för processförbättringar 
i projekt- och administrationsarbete. Men 

tillämpning av lean-tänkande för kunskaps-
arbetare är ännu relativt nytt. Att tillämpa 
Lean på  moderna kunskapsföretag är 
nästa steg i den leanimplementering som 
väl ännu bara börjat i svenska företag och 
organisationer. Den här boken fyller därför 
definitivt ett tomrum. 

De många konkreta exemplen på hur 
e-post och sociala medier skapar nya vari-
anter av slöseri och icke-produktiv tid är en 
av bokens starka sidor.

Vällovligt syfte

Den ambitiösa uppslagsdelen gör boken än 
mer användbar. 

Att boken fått ”2011” som utgivningsår 
har förstås ett vällovligt syfte, att hålla den 
färsk längre, men det är åtminstone för mig 
en innovation för mycket – den kom ju fak-
tiskt ut i 2010.

Boken är skriven på engelska. Det är en 
nackdel, som tyvärr många inte fullt ut för-
står begränsningarna i. Även vi som själva 
tror oss behärska detta språk, (Minns förre 
Ericssonchefens verbala magplask i Mexi-
kanska Golfen i våras) behärskar det sällan 
så bra som vi själva tror. 

Därför förtjänar boken en svensk ut-
gåva, eller varför inte, en svensk uppföljare 
i ett hyperaktuellt ämne.

När Lean kliver in på kontoret
en nyutkommen bok tillämpar lean på ett delvis nytt område. det handlar 
om it-stödd informationsspridning, kunskapsutveckling, projektledning och 
administration, kort sagt, lean på kontoret.

av Gösta Hultén

Ny bok tillämpar lean på nya områden.

 ”I dagens kunskapsintensiva industri  
är väl de flesta kunskapsarbetare”.
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råvaror

Totalt steg råvaruprisindexet 
räknat i dollar med hela 5,5 % i 
oktober, jämfört med månaden 
innan. För den största prisök-
ningen svarade industrimetal-
lerna, följt av energi, med råolja 
i spetsen.

Det innebär att Råvarupris-
index ligger på den högsta nivån 
sedan krisen hösten 2008. För 
svenska företag med hög råva-
ruanvändning i produktionen, 
innebär det en ökad press, även 
om kronförstärkningen dämpat 
effekten.

Stöd av konjunkturen

Den globala råvaruefterfrågan 
visar inga omedelbara tecken 
på försvagning. Konjunkturindi-
katorerna tycks snarare ge stöd 
för en fortsatt prisökning, efter 
att inköpschefsindex stigit både 
i USA, Kina och i EU.  Kronans 
och eurons förstärkning mot 
dollarn dämpar dock företagens 
råvarukostnader. 

Industrimetaller var den 
varugrupp som steg kraftigast 
i pris, eller med 8,1 % jämfört 
med månaden innan. Zink 
svarade för den allra största 
månatliga ökningen med 10,3 % 
följt av bly som steg 8,9 % och 
och aluminium som steg med 
8,5 %. På årsbasis är koppar 
och nickel de metaller som haft 
kraftigast prisuppgång, medan 
priset på zink och bly i stort sett 
legat stilla .

Krympande metallager

– Det är en växande metallkon-
sumtion i tillväxtekonomierna 
med Kina i spetsen som svarar 
för merparten av ökningen i 
den globala råvarukonsumtio-
nen, men produktionsproblem i 
gruvindustrin har också bidragit 
till fallande lagerstockar, säger 
Jörgen Kennemar, ekonom på 
Swedbank.

Lagren av tenn har näs-

tan halverats sedan årsskiftet, 
och även av koppar och nickel 
krymper lagren. 

Oberoende bedömare spår 
ett kopparpris kring 9 000– 
10 000 dollar per ton under 2011 
jämfört dagens pris kring 8 500 
dollar, delvis p g a fortsatta pro-
duktionsproblem. För zink, bly 
och aluminium är utbudet dock 
större.

Prisindex för energiråvaror, 
som varit relativt stabilt under 
det senaste halvåret, steg med 
hela 7,1 % i oktober, jämfört 
med månaden innan, drivet av 
ett högre råoljepris. 

Signaler finns också om lägre 
amerikanska oljelager. Eftersom 
USA alltjämt är världens största 
oljekonsument påverkar föränd-
ringar i den amerikanska oljean-
vändningen prisbilden både på 
råolja, diesel och bensin.

Det högre oljepriset kan även 
dra upp priserna på biobränsle 
som etanol.

I USA går 25–30 % av pro-
duktionen av korn och majs till 
etanolframställning, en andel 
som kan öka ytterligare vid ett 
högre oljepris. 

– Det kan äventyra den fram-
tida livsmedelsförsörjningen, 
såvida inte den globala livsmed-
elsproduktionen ökar påtagligt, 
menar Jörgen Kennemar.

Kraftigt ökade priser

Ökad global livsmedelsproduk-
tion tar tid och kräver omfat-
tande investeringar.

Sedan i somras har de globala 
livsmedelspriserna i Swedbanks 
Råvaruprisindex stigit med 27 
% i dollar. Den minskade ryska 
veteproduktionen i somras, har 
följts av en väsentligt lägre ame-
rikansk spannmålsproduktion i 
höst, vilket driver upp livsmed-
elspriserna på bred front. 

Ris, bomull, gummi och so-
jaböner är jordbruksvaror där 
prisuppgången varit kraftig på 
grund av torka, översvämningar 
och andra klimatfaktorer. De 
högre priserna på livsmedels  

och andra jordbruksprodukter 
ökar oron för inflation, främst 
i fattiga länder, där livsmedel 
är en stor del av hushållens 
utgifter.

Prisuppgången på ädelmetal-
ler drivs delvis av oron för högre 
inflation på grund av USAs ex-

pansiva ekonomiska politik och 
växande offentliga skuldberg. 

– Ett antal asiatiska central-
banker har under det senaste 
året minskat dollarexponering-
en, till förmån för guld, påpekar 
Jörgen Kennemar.

 

Prisuppgången på råvaror väntas fortsätta 
råvaruprisindex har stigit till en 
ny rekordnivå.

av Gösta Hultén

Koppar är en av de metaller som haft kraftigast prisuppgång,

Konsulttjänster, tull, utbildning, hamn- och terminaltjänster, 
bemannings- och entreprenadlösningar för logistikintensiva 

företag och organisationer.

Ring 08-41 00 62 eller besök www.logent.se
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inköp

I boken ”Inköp i förändring – om orga-
nisation, roll och styrning”, (Liber, 2010), 
belyser Anders Kron och Mikael Wallgren 
en rad aktuella frågor om inköp idag. Vi 
träffas för ett samtal om trender, tendenser 
och framtid inom inköp utifrån deras bok.

Anders Kron är konsult och civilekonom 
med lång erfarenhet från bank och finans-
sektorn, som inköpschef på Postgirot bank 
och som konsult i Indevo, WM-data och 
Pharos.

Mikael Wallgren är konsult och civilin-
genjör och har arbetat bl a på Norstedts 
Förlag, Liber och DN.

”Om man mäter inköps roll som andel 
av företagets försäljning, ligger den sällan 
under 30 procent och ofta uppemot 65-70 
procent. Dessutom ökar den trendmässigt.”

Så skriver professor Björn Axelsson i 
bokens förord.

Men av det 20-tal företag och organisa-
tioner där främst de inköpsansvariga djup-
intervjuats för boken, är det bara ett fåtal 
där inköpsfunktionen sitter med i ledningen 
bl a i Lantmännen, Skanska, Siemens, Auto-
liv och Preem.

Det tycks gå långsamt att få med inköp i 
ledningsgrupperna.

–Vi kan se två trender. Dels att fler 
producerande företag väljer att ha inköp i 
ledningsgruppen. Men det finns också en 
annan tendens - att ledningsgruppen mins-
kar och därmed försvinner fler funktioner, 
bl a inköp, säger Mikael Wallgren.

Ett exempel på ett företag som har en 
uppgraderad inköpsfunktion är den fram-
gångsrika bilbältes- och krockkuddsleve-
rantören Autoliv som klarade sig bra även 
under fordonskrisen. Här sitter inköpsdi-
rektören Halvar Jonzon med i koncernled-
ningen.

– För Autoliv är inköp en viktig del av 
kärnverksamheten. I deras årsredovisning 
finns inköp med som lönsamhetsdrivande. 
Inköp är direkt involverat i företagets lön-
samhet.

Men inköps ställning varierar också be-

roende på bransch och tillverkningsprocess.
– Preem har t ex en specialvariant. 

Mindre än 5 % av deras inköp består av 
traditionellt inköp som hanteras av inköps-
avdelningen. Över 95 % hanteras inom af-
färsområdet varuförsörjning, där man köper 
upp råolja. Då måste naturligtvis den funk-
tionen ha tätare koppling till ledningsgrup-
pen än vad inköp har, säger Anders Kron.

Er bok är upplagd som en lärobok i inköp. 
Men inköp finns inte med som program på 
någon högskola eller universitet, bara som 
enstaka kurser i andra utbildningar. Vilka 
vänder ni er till?

–Vi vänder oss till alla yrkesverksam-
ma i en inköpsfunktion. Det behövs mer 
kompetens. Inköpare måste förstå hela 
verksamheten. Vår bok är också till viss del 
efterfrågestyrd. Det har inte funnits någon 
svenskspråkig handbok i ledning och styr-
ning inom inköp, säger Anders Kron.

Tre frågor sticker ut

I en studie från Boston Consulting Group 
2008 svarade ett 30-tal inköpsdirektörer på 
vilka frågor de såg som mest utmanande. 
Tre utmaningar toppade deras lista:

1. Att lyckas utbilda och utveckla perso-
nalen inom inköp inklusive rekrytering och 
att hitta karriärvägar i och utom inköpsor-
ganisationen.

2. Att arbeta med global sourcing. Hur 
kan lokal sourcing i lågkostnadsländer 
kopplas till huvudkontoret och till andra 
funktioner i organisationen?

3. Att utveckla och fördjupa samverkan 
mellan inköp och övriga delar av organisa-
tionen.

Inköp har av tradition samverkat med 
konstruktion- och tillverkning i produce-
rande företag, men samverkan med finans-, 
marknads- försäljnings- och personalfunk-
tionerna är ofta sämre.

– Globalisering, outsourcing och en ut-
vecklad samverkan mellan inköp och den 
övriga verksamheten framstår som de stora 
utmaningarna. I boken presenterar vi också 

en kompetens- och effektivitetsmatris för 
inköp säger Mikael Wallgren.

– Flera inköpsansvariga som intervjuats 
tar upp globaliseringen som en alltmer på-
verkande faktor för inköpsarbetet.

– Den ökande globaliseringen har gjort 
att de företag som har verksamhet i flera 
länder ofta har börjat bygga upp en regio-
nal eller global samverkan kring inköp. Re-
sor, telekom och IT är ofta det första  man 
försöker samordna över landsgränserna.

– Globaliseringen har också medfört att 
flera organisationer skapar kostnadseffek-
tivitet genom att lokalisera enheter för till 
exempel kundservice i Baltikum eller forna 
Östeuropa, som IBM, eller att lägga help-
deskfunktionen i Indien.

– Vissa inköpsfunktioner får också krav 
på sig att hitta nya leverantörer i lågkost-
nadsländer. Bl a Autoliv har styr- och måltal 
för sourcing i lågkostnadsländer.

Indien och Kina som alternativ

Flera företag lägger idag hela eller delar av 
sin utveckling i t ex Indien eller Kina som 
alternativ till Europa och USA.

– Vissa menar dock att det finns  fa-
ror med att bygga en strategi på sourcing 
från lågkostnadsländer. Det är viktigt att 
säkerställa att man utvecklar en långsiktig 
strategi och inte bara utnyttjar tillfälliga 
prisfördelar på bekostnad av andra fakto-
rer, menar Mikael Wallgren.

Speciella risker som Mikael Wallgren 

när är inköp en del av kärnverksamheten? Hur ser inköp ut i framtidens allt mer globaliserade 
värld? lena sonne har träffat författarna till en nyutkommen bok om inköp. 

av lena sonne

Ny bok:

Inköp – nyckelfunktion i förändring

I boken presenterar Mikael Wallgren (t.v) och 
Anders Kron en kompetensmatris för inköp.
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vinjett

 ” I Autolivs års-
redovisning är 

inköp en lönsamhets-
drivare.”

pekar på är transportkostnader, patent, 
instabilitet och störningar i leveransmark-
naden och problem med att uppfylla krav 
på miljö och etik.

Asien letar leverantörer hos oss

I den globala finanskrisens spår har vissa 
valutor från västvärlden försvagats kraf-
tigt i jämförelse med till exempel asiatiska 
valutor. Det innebär att inköpare i Asien nu 
börjar leta efter leverantörer från utveck-
lade marknader.

– En annan variant på ”global sourcing” 
som blivit aktuell på senare tid kan vi kalla 
”glocal sourcing”. I takt med att konsumen-
ter reagerar mot att till exempel livsmedel 
transporteras över halva jordklotet för att 
konsumeras, men också i takt med etiska 
och arbetsrättsliga hänsyn, uppstår en ef-
terfrågan på lokalt producerade varor och 
tjänster. Inköpsenheten får här ofta en ut-
maning att ta fram en optimal sourcingmix 
– där lokalt och globalt producerade varor 
ska kombineras, påpekar Anders Kron.

En fråga som ibland dyker upp är om 
inköp kan outsourcas.

– Förutsättningen för en lyckad outsour-
cing är alltid att man har bra kontroll på 
sina processer, annars blir det dyrt, och har 

bra stödsystem, annars tappar man kontrol-
len över inköpen.

–Vid outsourcing av andra stödjande 
processer, t ex ekonomiadministration som 
har tagit fart under de senaste åren, är det 
viktigt att den outsourcande organisationen 
bygger upp en egen beställarkompetens för 
att projektet ska bli framgångsrikt, menar 
Anders Kron.

– Det är förvånansvärt många som har 
övervägt att outsourca själva inköpsverk-
samheten. Volvo menar att det allmänt 
ökade kostnadstrycket har bidragit till det 
stora intresset för outsourcing. De flesta av 
de intervjuade är dock eniga om att en för-
utsättning är att den tilltänkta processen är 
standardiserad, säger Mikael Wallgren.

 – Många outsourcingavtal sägs av olika 
anledningar upp efter den första avtals-
perioden. De kalkylerade fördelarna som 
man hoppats uppnå kanske inte gick att nå  
eller så var man helt enkelt inte nöjd med 
utförandet av tjänsten eller relationen till 
utföraren, menar Mikael Wallgren.

Inköp och kostnadsreducering

– Vi  har sett att inköp på senare år har 
fått ta på sig ett allmänt kostnadsreduce-
ringsansvar. Det innebär att man använder 
inköps erfarenhet från effektivisering, till 
liknande projekt i organisationen i övrigt. 
Volvo upplever t ex att outsourcing också 
kan användas för att få en allmän kostnads-
medvetenhet i organisationen. Trenden mot 
ökad fokus på effektivitet gynnar också 
inköps status.

– Inköp står ju, förutom för sänkta in-
köpskostnader, för en potential till ekono-
miadministrativ effektivisering. Ett nära 

samarbete mellan inköp och produktionen 
kan ge avsevärda besparingsmöjligheter 
inom exempelvis materialadministration, 
säger Anders Kron.

Det finns dock en fara i att inköpsorga-
nisationen får en intern stämpel på sig av 
att vara en ren besparingsorganisation. Det 
kan innebära att inköp inte blir involverad i 
affärsutveckling på marknadssidan.

– Inom själva inköpsområdet finns också 
effektiviseringar att göra, exempelvis i form 
av bättre rutiner för att återanvända erfa-
renheter från tidigare upphandlingar.

Hur kan man veta vad som faktiskt är en 
förbättring som inköp åstadkommit, eller 
som t ex konstruktion bidragit med under 
projektets gång?

– Ett sätt att lösa den knuten kan vara 
att antingen mäta ”cost-takeout” eller att 
mäta besparing mellan erhållen affär och 
slutgiltig offert, säger Anders Kroon.

Att utveckla leverantörsrelationerna

– Även partnerskap med leverantörer i 
form av till exempel gemensam utveckling 
betonas. Här måste en avvägning ske mel-
lan dessa fördelar och den risk som single 
”sourcing” innebär. Trenden bland åtmins-
tone större företag förefaller snarare vara 
att gå ifrån att ha en strategisk leveran-
tör till att alltid ha minst två leverantörer 
(”dual sorcing”) inom varje kategori.

– En företeelse som börjat på IT-om-
rådet och som säkert ökar i takt med att 
tjänsteinköp ökar, är s k ”Contract Manage-
ment”. Det innebär att man i stället för att 
fokusera på hela inköpsprocessen, hanterar 
hela processen för varje enskild leveran-

Preem, med stora inköp av råolja och gas, är ett 
av de företag som är djupintervjuade i boken.
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inköp

törsrelation, till en början förmodligen då 
bara på stora leverantörer, säger Anders 
Kron.

– En motsvarande utveckling fanns på 
kundsidan för tio år sedan när sk ”key ac-
count management” utvecklades. Det nya 
förhållningssättet mot leverantörerna kan 
på sikt få en inverkan på organisationen av 
inköp, så att man istället för att organisera 
sig kring varugrupper gör det kring nyckel-
leverantörer.

Inköp som ”affärsmannaskap”

 En annan trend som betonas är kraven 
på inköp att förstå slutkundens krav och 
önskemål.  Det spelar ju ingen roll om 
inköp har pressat styckpriset på en kompo-
nent med X procent om slutkunden ändå är 
missnöjd med funktion och kvalitet.

Här är i stort sett alla intervjupersoner 
eniga – inköp måste utveckla en högre grad 
av ”affärsmannaskap” i sitt agerande. Målet 
måste vara att inköp upplevs som en inte-
grerad del av affären.

– På Siemens menar man t ex att inköp 
ska vara i ”driver seat” när företaget ut-
vecklas från teknikdrivet till marknadsdri-
vet. Det innebär bl a att man måste förstå 
hur kundernas krav utvecklas och hur det 
påverkar inköp.

Hur ska man arbeta affärsmässigt och inte 
fastna i operativt inköpsarbete?

– Här menar t ex Skanska och TeliaSone-
ra att en hög automatisering på avropssidan 
gör det möjligt att fokusera på strategiska 
frågor. Effektivare verktyg för upphandling 
är också något som flera organisationer 

efterlyser, säger Mikael Wallgren.
– I detta sammanhang är ett nytt be-

grepp under uppsegling, Demand Chain 
Management eller DCM som bl a logis-
tiknestorn Dag Eriksson, nu professor 
vid Borås högskola, lanserat. Han menar 
att mot bakgrund av t ex IT-utvecklingen, 
tjänstesektorns ökade andel av ekonomin 
och intresset för slutkunden, måste man fo-
kusera inköpsprocesserna i högre grad mot 
slutkundernas efterfrågan, istället för mot 
vad som är effektivt att producera, säger 
Anders Kron.

I IBMs stora undersökning 2009, där 400 
Supply Chain-ansvariga runt om i världen 
intervjuades, framkom att en av de vikti-
gaste frågorna inför framtiden är att synlig-
göra informationsflödet. D v s att anpassa 
IT-stödet så att man kan överblicka hela 
supply chain-processen.

– Trots, eller kanske just på grund av, alla 
system för att övervaka och styra verksam-
heten har man svårt att sålla fram den rele-
vanta informationen i den väldiga informa-
tionsströmmen, säger Mikael Wallgren

Vart är inköp på väg?
– Det sista steget på inköps mognads-

trappa är ”entreprenöriellt inköp”, säger 
Mikael Wallgren.

– I det stadiet agerar inköp som ett eget 
kostnads- och intäktsställe inom organisa-
tionen. Inköp bygger då på eget initiativ 
nätverk av leverantörer, som sedan erbjuds 
den övriga organisationen.

– Dessutom fungerar inköp som motorer 
för affärsutveckling när man hämtar hem 
idéer från leverantörerna och presenterar 

dem i organisationen. Det är inte längre 
inköp som reagerar på organisationens krav 
och önskemål, utan det omvända.

– Inköpsorganisationen triggar den 
övriga verksamheten till ny utveckling av 
tjänster, produkter och affärer. Detta är 
långt ifrån den traditionella rollen.

– Av de intervjuade organisationerna 
märks detta framför allt hos Autoliv, som 
anser att det är viktigt att inköp får en aktiv 
roll för företagets framtida lönsamhet.

Är det denna utveckling vi kan förvänta oss 
under de kommande 10-15 åren?

– Troligen inte som universell lösning för 
alla organisationstyper och branscher. Men 
vi börjar redan se den utvecklingen för vissa 
inköpsfunktioner inom producerande- och 
tjänsteföretag.
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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.
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Logistik, bostad, projekt och kommersiella fastigheter www.brinova.se

Miljöklassat byggande ligger i tiden och därför är det ingen slump att 

Postens nya terminal i Göteborg är en så kallad Green Building. Den låga 

energiförbrukningen uppnås genom en mängd genomtänkta detaljer – 

allt från avancerade system för att minska värmeläckage vid lastning och 

lossning, till rörelsestyrd belysning. Den senaste tiden har det uppförts 

ett antal byggnader i Sverige som uppfyller kraven för EU-certifieringen 

Green Building och det kändes naturligt att erbjuda Posten en miljöklassad 

byggnad. Eftersom Brinova äger fastigheten är det inte så konstigt att 

även läget är optimalt ur både logistiska och miljömässiga aspekter med 

järnvägsspår in till fastigheten.

Vi hälsar Posten hjärtligt välkommen till sin nya gröna terminal!

Brinova gör Posten grön


