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År 2006 utsågs Göteborgsregionen till landets i särklass starkaste logistikläge. Samma sak har hänt i år igen. Vi tackar och bockar, igen.  
En bidragande orsak är ett framgångsrikt samarbete inom Logistic Hub Scandinavia. För det räcker inte bara med ett geogra�skt toppläge, 
Nordens största hamn, e�ektiv infrastruktur på framkant, spetsutbildningar och 43 procents tillväxt under de senaste 15 åren. Ett lagarbete 
måste också till. Det är då man vinner i det långa loppet. Är du på språng når du oss alla kvickt och lätt på www.logistichubscandinavia.se
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Richard Wilding varnar för farorna i 
global sourcing.
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– Systematiskt arbetssätt, synliga chefer 
och engagerade medarbetare är grunden 
för Lean, säger Maria Viidas.
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Förstklassiga förbindelser 
     till Spanien och Portugal

 Tillsammans är vi marknadsledande på landtransporter 
 i Europa och störst i Spanien/Portugal
 Våra kunder får tillgång till ett försörjnings- och distri-

  butions nätverk för transporter som omfattar 700 orter 
 i Europa och mer än 70 orter på Iberiska halvön.
 Vi erbjuder nu ett  ertal nya direktlinjer och ökad frek-

 vens för internationella landtransporter

Enkelt och e  ektivt i hela Europa: www.dbschenker.com

Vårt e  ektiva transportnät gör att ditt gods når dina 
kunder snabbt och säkert. Vi hämtar och levererar gods 
i hela Europa varje dag. Genom att knyta ihop Spain-Tir:s 
starka nationella nätverk och deras internationella 
transportverksamhet med DB Schenkers heltäckande 
transportnätverk, kan vi erbjuda våra kunder tydliga 
konkurrensfördelar. Vi  nns representerade med egna 
kontor från Portugal i väster till Sibirien i öst och från 
Finland i norr till Sicilien i söder.

Anzeigen_SWE_S_215x270.indd   1 06.05.2008   14:56:15 Uhr
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ledare

Globala inköp betraktas idag som ett måste. Men i intervjun med 
Richard Wilding (sid 6) resonerar han om ökade risker vid global 
sourcing. Låglöneländerna i Asien har länge lockat tillverknings-
industrin i arbetsintensiva branscher som textil-, dator-, elektronik 
och verkstadsindustri. Global sourcing kräver dock hög transpa-
rens, framförhållning och beredskap för oförutsedda händelser, 
vilket i sin tur kräver proaktivt samarbete mellan alla i försörj-
ningskedjan. 

Globala kedjor blir långa också när det gäller tiden från be-
ställning, försörjning av rå- och insatsvaror, till tillverkning och 
leverans.

”De externa riskerna gäller inte bara den ökade osäkerheten 
om efterfrågan vid längre ledtider, utan också risker i den omgi-
vande miljön, skärpta regler för etik och miljö, skärpta säkerhets-
krav, förändrade tullar och avgifter och andra faktorer,” säger 
Richard Wilding.

Hans forskning visar att kapitalbindningen ökar kraftigt i en 
förlängd försörjningskedja, som kan sträcka sig upp till 150 dagar. 
Risken är också att försäljningen till slut inte matchar ordern. 
Riskerna i global sourcing hamnar också i fokus när fördelen i att 
vara ”first mover” inte längre gäller. Till detta kommer att prisök-
ningstakten i t ex Kina nu närmar sig tvåsiffriga belopp.

Därför är det inte så förvånande att Svensk Industriförening 
nu anser sig ha belägg för att produktion nu börjar återvända till 
Sverige. (Sid 49)

20% av de tillfrågade underleverantörerna angav i april att 
produktion är på väg att återkomma till Sverige, jämfört med 14% 
i oktober 2007. Det är alltså 40% fler som upplever att outsour-
cingvinden vänt, jämfört med hösten 2007. Vad det beror på kan 
man spekulera i. Svensk Industriförening pekar på tre orsaker: 

Kostnaderna. Räknar man in alla kostnader, inklusive alla resor 
till Asien och en högre inflation, förändras förutsättningarna 
snabbt. 

Kompetensbehovet. I takt med att produktion tidigare lagts ut, 
försvinner kompetens från Sverige. Det slår snart direkt mot 
storindustrin. 

Hållbarhetstänkandet. Hur stor blir den totala miljöpåverkan 
för komponenter som transporteras runt jordklotet, jämfört med 
svenskproducerade? 

*
Apropå hållbarhet har Svenskt Näringsliv och Sveriges kom-

muner och landsting formulerat 10 punkter för ett hållbart och 
effektivt transportsystem (sid 14).

De kräver bl a att en del av det stora överskottet i statsbud-
geten satsas på infrastruktur, att anslagen räknas upp med de 
verkliga kostnadsökningarna, bättre konkurrens i upphandlingar, 
minskade koldioxidutsläpp, större satsningar på järnvägar, bättre 
kollektivtrafik och nya reseavdrag, som inte ensidigt gynnar bilre-
sor.

När näringslivet och kommunerna driver krav som förr drevs 
av Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen, då har något hänt i 
debatten.

Den debatten vill Intelligent Logistik spegla och fördjupa, 
både nu under mässan Logistik & Transport, inför infrastruktur-
propositionen i september och vid våra tre dagars seminarier på 
Tekniska Mässan i höst.

Gösta Hultén, Chefredaktör
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global sourcing

”Riskerna ökar dramatiskt med 
längre globala försörjningskedjor”

När Richard Wilding flög från London till 
Jönköping för att berätta om risker och 
sårbarhet, kom han direkt från ett drastiskt 
exempel – flygplatsen Heathrow i London.

När den nya Terminal 5 på Heathrow 
öppnades löpte det nya, avancerade data-
systemet som styr bagagehanteringen amok 
och orsakade köer, väntetider och många 
hundra inställda flyg. Det gav flygbolagen 
mångmiljonförluster. När det var som värst 
tvingades man sortera bagage i Italien. 
Fortfarande är flera tusen resväskor för-
svunna.

– Som tur var hade jag bara handbagage. 
Men flygkaoset på Heathrow illustrerar 
verkligen riskerna med att lägga alla ägg 
i samma korg och att lita på ny, oprövad 
teknik, säger Richard Wilding.

Richard Wilding var huvudtalare vid 
Swisslogs seminarium om riskhantering i 
supply chain i Jönköping nyligen. 

Att använda globala försörjningskedjor 
är ett strategiskt måste för alltfler företag. 
Att de ökar interna och externa risker, har 
säkert många redan fått erfara.  Det kan 
gälla risker av många olika slag.

– De externa riskerna gäller både den 
ökade osäkerheten om efterfrågan vid 
längre ledtider, men också risker i den om-
givande miljön, som nya regelverk för etik 
och miljö, skärpta säkerhetskrav, förändra-
de tullar och avgifter och andra faktorer.

Själv nämner han hur galna-ko-sjukan 
för några år sedan inte bara påverkade brit-
tiska lantbrukare. Bristen på läder gjorde 
att både en världsledande tillverkare av 
rugbybollar och av lyxbilstolar i läder fick 
ställa in produktionen.

– När det brann hos enda underleveran-
tören av en del till Toyota 1997, dröjde det 
bara två dar innan 20 av Toyotas 30 pro-
duktionslinjer stod stilla och full kapacitet 
nåddes inte förrän efter två månader.

Ett annat exempel är de nya ryska vir-
kestullar som drabbat finsk skogsindustri. 

När den irländska motsvarigheten till LRF 
nästan lyckades lobba igenom ett import-
stopp för nötkött från Brasilien till EU vid 
årsskiftet, drabbades den ledande nordiska 
köttimportören NorthTrade.

”Framgång kräver hög transparens”

Låglöneländer i Asien har länge attraherat 
tillverkningsindustri inom arbetsintensiva 
branscher som textil- och datorindustri, 
konsumentprodukter och verkstadsindu-
stri. Nu senast är det Ericsson som flyttar 
tillverkning till Kina. 

– Men framgång i global sourcing krä-
ver hög transparens, framförhållning och 
beredskap inför oförutsedda skeenden. Det 
i sin tur kräver bättre proaktivt samarbete 
mellan försörjningskedjans alla parter, un-
derstryker Richard Wilding. 

Högre kapitalkostnader

Globala kedjor tar också lång tid från be-
ställning till leverans. Den ökade tiden ökar 
inte värdet, utan är snarare ett nödvändigt 
ont.

– Vårt samarbete med Maersk Logistics 
visar att den globala försörjningskedjans 
ledtider bidrar med 30–50 procent av den 
totala kedjetiden, samtidigt som den bara 
ökar transaktionskostnaderna för artikeln 
med mellan 2–5 procent. 

Den andra konsekvensen handlar om att 
företagen får bär högre kapitalkostnader. 
Trycket blir så högt att inköpspriset måste 
sänkas till den punkt där kapaciteten börjar 
försvinna.

Kritisk punkt

– Vi har kommit till den punkt där bete-
endemönster hos producenter och köpare, 
som båda strävar efter att maximera sina 
marginaler på bekostnad av motparten, 
skapar en hög volatilitet. Försörjnings-
kedjan riskerar att kantas av allt större 
”otrohet” och opålitlighet, varnar Richard 
Wilding

Den förändrade dynamiken mellan till-
gång och efterfråga i kombination, bidrar 
till att öka transaktionsriskerna. För att på 
lång sikt dra nytta av global sourcing, måste 
man förstå dessa risker och hantera dem.

– Vår forskning visar att kapitalbind-
ningen ökar kraftigt i en förlängd försörj-
ningskedja som kan sträcka sig ända upp 
till 150 dagar. Risken med en förlängd ked-
ja är också att försäljningen inte matchar 
ordern.

Riskerna vid global sourcing kan åter 
hamna i fokus när fördelar av att vara ”first 
mover” inte längre är aktuella. 

– Det finns risk för att stigande totala 
inköpskostnader snart börjar tära på de 
initiala fördelarna av lågt inköpspris. 

– När faktorer som transport, hantering, 
tull och handelshinder är inräknade, kanske 
totalkostnaden inte länge är så attraktiv 
som vid första anblick. 

Den förlängda globala kedjan kan aldrig 
bli lika flexibel när det gäller variationer 
i efterfrågan som den lokala kedjan. Den 
minskade flexibiliteten kan bidra till att 
öka kostnaderna genom förlorade säljmöj-
ligheter.

Det finns risker även när det gäller 
kvalitet och utförande, med långa avstånd 
mellan beställare och tillverkare. Små fel 
och brister, eller missförstånd på grund av 
de långväga relationer, kan resultera i fel 
som ger merkostnader.

Värdefull know-how kan läcka och 
öppna för nya aktörer och värdefulla intel-
lektuella värden kan gå förlorade.

– Om Lean övergår i en anorektisk or-

– De ökade riskerna i våra globala försörjningskedjor måste mötas med ett 
effektivare samarbete mellan aktörerna, säger richard Wilding, professor i 
supply chain risk management vid ansedda cranfield management school i 
storbritannien.

av Gösta Hultén

– När alla faktorer räknas in, kanske totalkostnaden 
inte länge är så attraktiv som vid första anblick, 
säger professor Richard Wilding. 
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”Riskerna ökar dramatiskt med 
längre globala försörjningskedjor”

ganisation så ökar också riskerna påtagligt.  
Allt är beroende av god förmåga att 

hantera och upprätthålla informationsflö-
den, med de data som behövs för varje steg 
i försörjningskedjan. 

Detta är kopplat till hur väl informa-
tionen hanteras. Precision och hastighet 
genom hela kedjan är grundläggande.

– Vår forskning visar att de företag som 
lärt sig det nya spelet kan bibehålla sitt 
försprång när de rör sig från de tidiga stadi-
erna av snabba vinster mot det mer mogna 
stadierna av global sourcing. 

Inte långsiktigt hållbar

Richard Wildings slutsats är att global sour-
cing ändå inte är en så långsiktigt hållbar 
lösning som affärsmodeller anger: 

– Volatiliteten i affärsklimat, konsu-
mentkrav, modetrender, kvalitet på utfö-
randet och marknadsdynamiken bidrar alla 
till att göra slutresultatet minde säkert än 
planeringsmodellerna ger sken av. 

avgörande oMråden För att MInsKa rIsKerna

Enköping – Sveriges Närmaste Stad 
bäst i Mälardalen på service  

och support till företag
Enköping är den kommun i Stockholms- och Mälarregionen 
som månar mest om sina företag. I en nyligen gjord service-
undersökning i 43 av regionens kommuner, kom Enköping på 
1:a plats. Vi gläds även åt 33:e platsen bland 290 kommuner i 
Svenskt Näringslivs ranking över näringslivsklimatet i Sverige.

Enköping ligger mitt i den expansiva tillväxtregionen Stock-
holm-Mälardalen. Inom 60 minuters restid lever och verkar tre 
miljoner människor. Här möts E18, riksväg 55 och 70. Goda 
kommunikationer och närheten till tre internationella flygplatser, 
inom 40 minuter, gör Enköping till en naturlig och viktig mötes-
plats för handel och affärer. 

Under senaste året har 40 nya företag valt Enköping och 
580 nya arbetstillfällen har skapats. K G Knutsson, KungSängen, 
Chiquita, Sundolitt, Matfabriken och City Mail är några exempel 
på etableringar. Sedan tidigare finns här också AGA Gas, Lifco 
och Kronans Droghandel. Idag finns 600 000 m2 mark ledig för 
etablering.

Bäst i test!
Småstaden erbjuder också ett rikt liv för dem som väljer 

att bo och leva i Enköping. Boende- och levnadskostnaderna är 
relativt låga, den kommunala servicen god och fritidsutbudet 
rikligt och varierat. Människor lockas av våra gröna oaser och 
närheten till naturen och Mälaren och det byggs som aldrig 
förr. Känn dig varmt välkommen till Enköping.

Läs mer om Enköping på www.enkoping.se  
eller kontakta marknadschef Arne Wåhlstedt,  
arne.wahlstedt@enkoping.se · 0171-62 52 71.

Åtgärderna för att minska riskerna i globala 
försörjningskedjor gäller enligt Richard Wilding sex 
områden som alla är nödvändiga för att nå framgång.

1) Hantering av den totala anskaffningskostnaden. 
Förmågan att analysera och förutse den totala 
kostnaden från tillverkare till slutlig försäljnings-
punkt. Analysen ska inte bara ta med hela 
logistikkostnaden. Det är viktigt att analysera risker 
för prisförändringar och förlorade säljtillfällen 
genom att göra en profil för marknadsrisk och 
kostnadsrisk. Kostnader för inventering och 
lagerhållning måste också tas med. Analysen 
identifierar även de produkter som inte är lämpliga 
för långa ledtider.

2) ”One touch”-informationsflöde – Noggrannhet i 
informationsöverföring är en förutsättning för att 
hantera och mildra riskerna för fel som dubbel-
registrering, dubblering och misstag när en 
transaktion rör sig genom kontaktpunkterna i 
kedjan. Det är viktigt att ha överblick över den 
totala kedjan på en informationsplattform som 
samtidigt har förmågan att uppmärksamma brister. 

3) Total produktidentifikation – RFID eller 
streckkoder möjliggör snabb produkthantering och 

identifikation utan fördröjning. Tekniken måste 
kvalitetssäkras på plats på ett flertal platser och 
brister måste kunna åtgärdas där de uppstår.

4) ”Real Time Routing”– Full synlighet i kedjan och 
test av oförutsedda händelser gör det möjligt att 
tolka och bedöma effekterna av brister och fel som 
ännu inte inträffat. Det möjliggör framförhållning, 
men kräver samtidigt att kedjans parter samarbe-
tar och har transparens i sina flöden.

5) Utveckla leverantörerna. Förmågan att förstå och 
förbättra leverantörernas långsiktiga förmåga när 
det gäller cykeltid, anpassningsförmåga, kvalitet 
och precision, är mycket viktiga för att uppnå 
tidsvinster och riskreduktion. Målet är i slutändan 
att kunna lägga order med kortare ledtider, som 
återspeglar verklig efterfrågan eller bättre 
prognoser.Det kräver information från kedjans alla 
segment.

6) Informationsplattformen. För att kunna ge 
konsekvent information i rätt tid krävs förmågan 
att hantera och upprätthålla visibilitet i hela 
försörjningskedjan. 
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Doldisen som är störst i Norden  

Här finns stapelvaror och kolonialvaror, 
men även kylskåp, tvättmaskiner och 
dammsugare. Vi passerar stickspåret med 
en järnvägsvagn som står fullastad med 
Red Bull-burkar. Skyltmaterial och kam-
panjställ för choklad görs i ordning på ett 
annat ställe, klara att sättas ut i butiken. 
Här sköts också ompackning, ommärkning 
och prismärkning.

Jättelagret intill E4:an, som tidigare bar 
Dilas logga, är nu för litet. 

Det nya lagret som byggs intill är just nu 
en stor byggarbetsplats, en jättehall med 10 
meter i takhöjd. Taket är på plats och vid 
vårt besök gjuts golvet.

– Det nya lagret blir för non-food-varor, 
säger Fredrik Nygren, säljutvecklingschef.

Aditro Logistics ligger i Jönköpings 
snabbt växande logistikkluster, granne med 
Ikeas stora distributionscentral, Elgigan-
tens och Husqvarnas centrallager och snart 
också med Huyundais nya nordiska reserv-
delslager. 

totalt 85 000 kvm

Aditro Logistics ingår i Aditrokoncernen, 
som omsätter 3,2 miljarder SEK och har 
4100 anställda i 7 länder.

För många är Aditro ett ganska okänt 
namn.

Men med den nya terminalen befäster 
Aditro sin ställning som största nordiska 
företaget för handels-eller tredjepartslo-
gistik, TPL, med lagerytor på totalt 85 000 
kvm, bara i Jönköping.   

Aditro Logistics har man bara hetat 
sedan förra sommaren, efter en fusion av 
Dila, TotalLogistik, Eco Glocal,  som först 
slogs ihop under namnet Tradimus och 
sedan namnändrades till Aditro. Aditro Lo-
gistics finns också i, Umeå, Borås, Falken-
berg och Oslo. 

– Genom uppköpen har vi fått en ökad 
proffsighet och kompetens. Men vi har ju 
redan under flera år hanterat några av de 
största handelsföretagens varuflöden till 
konsumenter över hela Europa, säger To-
mas Axelsson, nu chef för Aditro Logistics i 
Jönköping och driftschef under Dila-tiden.

tjänster för hela kedjan

Aditro Logistics kärnverksamhet är tred-
jepartslogistik för i första hand distanshan-
delsföretagens leveranskedja. Men företa-
get erbjuder också en rad tilläggstjänster. 

–Vi erbjuder  integrerade logistiklös-
ningar för tillverkare och distributörer av 
konsument- och industriprodukter. Tjäns-
terna gäller hela kedjan, från order till 
betalnings- och returhantering. 

–Vi ansvarar t ex för just-in-time leve-
ranser av komponenter och förmonterade 
detaljer till produktionslinor i stora indu-
striföretag, säger Tomas Axelsson.

Logistik handlar om att ta hem samord-

ningsvinster, påpekar han:
– Vi har logistiktjänster för fack- och 

dagligvaruhandeln, där vi hanterar olika 
kollistorlekar, från styckepack till fulla last-
bärare och kan samtidigt ha många olika 
distributionskanaler, snabb cross-docking 
och samlastning av flera leverantörers pro-
dukter.

 Man har lång erfarenhet av att arbeta 
som first-tier-leverantör till fordonsindu-
strin. 

– Med denna erfarenhet i ryggen har vi 
utvecklat anpassade tjänster även för andra 
typer av industriföretag, som verkstads-
industri, elektronik, medicinteknik och 
bygg- och anläggningsföretag. För till-
verkare och leverantörer av industri- och 
konsumentprodukter har vi också utvecklat 
eftermarknadslösningar för hantering av 
reservdelar och tillbehör. 

Outsourcing av lagerhållning och dist-
ribution blir allt vanligare i samtliga dessa 
branscher. 

– Vi har stor efterfrågan på våra tjänster. 
Verksamheten växer hela tiden också  
p g a den ökande e-handeln, säger Fredrik 
Nygren.

skötte Ikeas distribution

Många e-handlare och andra distanshan-
delsföretag har insett att effektiv tredje-
partslogistik kan vara snabbaste vägen till 
en större konsumentmarknad. 

Från 1974 till 1999 sköttes Ikeas distri-
bution här, som en del av Ikea. Idag sköter 
Ikea sin distribution med egen personal.

– Och har man haft Ikea som kund  med 

aditro logistic, ledande tredjepartslo-
gistiker i norden, satsar på ytterligare 
en terminal på 45 000 kvm i torsvik, 
söder om Jönköping. 

av lena sonne 

Aditro Logistics utbyggda terminal i Jönköping på 
85 000 kvm blir det största nordiska centrallagret 
för handelslogistik, berättar Fredrik Nygren.

Skyltmaterial och kampanjställ för choklad görs i ordning.
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tpl

Mobila lösningar från Consafe Logistics skapar nya 
möjligheter för att optimera produktivitet och lönsamhet.

Våra lösningar erbjuder stora fördelar både för ditt företag och 
för individuella användare, kunder, partners och leverantörer.

■ På fältet   ■ På lagret
■ På vägen  ■ I butiken

Vi fokuserar på att hjälpa dig skapa mervärde för din 
verksamhet och för dina kunder  - varje dag.

Manufacturing
Warehouse & Distribution
Mobile Solutions
Supply Chain Consulting

www.consafelogistics.se

Öka din lönsamhet och effektivitet 
med mobila lösningar

alla krav, klarar man allt, säger Tomas Ax-
elsson skämtsamt.

Aditro Logistics vill koncentrera sig på 
snabbrörliga varor.  

–Vi tömmer lagret ungefär en gång i 
månaden eller 10–12 gånger per år. Vi kan 
t ex inte ha trädgårdsmöbler eller andra 
säsongsvaror som kräver stort lager och 
snabb utleverans under kort tid. De väljer 
vi bort.

samordningsvinster

Aditros distributionscentral är centrallager 
för många kända varumärken, som Heinz, 
Quaker, Red Bull, Lindt.  Här finns konsu-
mentprodukter, som livsmedel och andra 
dagligvaror, hygienprodukter, hälsokost, 
drycker och tobaksvaror, medieprodukter 
som böcker, cd och dvd, kapitalvaror och 
IT-produkter och produkter för övrig fack-
handel som bygg-, sport- och leksaker.

 Under samma tak finns flera konkurre-
rande varumärken. 

– Men det fungerar bra. Vi ser inte på 
försörjningskedjan känslomässigt utan ser 
till att få samordningsvinster, vilket blir 

billigare för alla, 
säger Tomas Axels-
son.

Från Jönköping 
når varor konsu-
menter i alla större 
befolkningscentra 
i Norden inom 24 
timmar. 

– Vi är trans-
portörsoberoende, 
men de flesta trans-
porter i Jönköping 
har Schenker och  
Posten, berättar 
Fredrik Nygren. 
Schenker är störst. 

– Eftersom vi är transportöroberoende 
kan vi hjälpa våra uppdragsgivare hitta de 
mest effektiva frakt- och distributionsupp-
läggen utifrån deras behov.

Härifrån går 15 fulla lastbilar per dag ut, 
ifrån 75 portar. Ungefär 20 bilar kommer in 
varje dag, med ca 500 sändningar.

Fortfarande går alla uttransporter och 
nästan alla intransporter med lastbil. Men 

det finns ett järnvägsspår som delas med de 
andra lagergiganterna.

– En kombiterminal är planerad, så vi 
hoppas på fler tågtransporter framöver.

Hur tänker ni utveckla logistiken?
– Transporterna kommer att ändras.
– Det är trångt på vägarna, säger han. 

Mer frakter måste gå på järnväg, container 
+ trailer och på hjul bara sista milen.

– Vi tror att det finns mycket inom in-
formationsflödet som kan förbättras, säger 
Tomas Axelsson. Information om vem som 
kör, om ordern i kedjan, track&trace, trans-
parenta IT-lösningar som ger spårbarhet 
nedbrutet på artikelnivå, är sådant som kan 
förbättras. 

– Vår ambition är att kombinera en 
effektiv logistikapparat, kostnadseffektiv 
distribution och branschanpassade, vär-
deadderande tilläggstjänster. 

– Bland våra värdeadderade tjänster 
ingår hantering av förpackningar och kam-
panjmaterial, hantering av reklamationer 
och returflöden och fakturautskrifter och 
betalningshantering.

– Vår kunskap från 
for  donsindustrin är till-
lämpbar i andra branscher, 
säger Tomas Axelsson.
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xx

Scania framstår som ett av de mest välsköt-
ta företagen i Sverige. Men vad är nyckeln 
till Scanias erkänt effektiva och lönsamma 
produktion?

Vi sökte svaret när Plan arrangerade ett 
studiebesök på Scania i Södertälje.

– Vi bedriver alla ett ständigt pågående 
förbättringsarbete, säger Patrik Rask, pro-
duktionstekniker som arbetat på Scania i 
över 20 år och är vår guide.

– Alla medarbetare hjälps åt att löpande 
utvärdera och 
förbättra sina 
arbetsmetoder. 
Det är nyck-
eln till Scanias 
erkänt effektiva 

och lönsamma produktion.
På Scania låter man inga fel passera, 

utan uppmuntrar alla att direkt stoppa linan 
och dra i snöret om något blir fel.

–Vi älskar avvikelser. Det är tillåtet att 
göra fel. Det är mänskligt. Det är ett gratis 
kvalitetsarbete, säger Patrik Rask.

Färre mellanchefer

Förbättringsarbetet började omkring 1990, 
redan då inspirerat av bl a leantänkande 
från Toyota. Det har sedan pågått kontinu-
erligt. 

– Mycket ansvar är delegerat. Arbets-
funktioner roterar och det är färre mellan-
chefer idag än förr.

– Vi har vunnit i effektivtet.1990  tillver-
kades 2,5 fordon per anställd, 2007 tillver-
kades 6,6 fordon per anställd.

– Vi började att städa på verkstan och 
tog bort allt onödigt och eliminerade det 
som kan betraktas som slöseri. Ordning och 
reda var steg 1. 

– Alla kan bidra till ständiga förbättring-
ar och allas kompetens ska tas till vara.

– Produktionsledarna måste gå ut och 
vara synliga. Det är de varje dag. Ledning-
ens fysiska närhet till produktionen är avgö-
rande för vår framgång, menar Patrik Rask. 

Därför gör också produktionsledarna 
själva ofta en dag på linan och monterar 

regelbundet, för att förstå detaljerna.
Det finns ett ”pulsrum” där en analys-

grupp tar pulsen på projekten. Alla berörda 
är med. 200 personer i de olika pulsgrupper-
na rapporterar av läget på utvecklingsavdel-
ningen på mindre än en minut. På en timme 
har man kartlagt läget och har en fullstän-
dig koll, som alla kan få överblick över.

– Det innebär enorma vinster att direkt 
kunna identifiera kvalitetsbrister, säger 
Patrik Rask.

 tänkande från toyota

Hakim Megdiche arbetar på en av produk-
tionsenheterna och berättar hur arbetet 
går till. Han har varit med sedan 1990-talet 
och berättar hur han fick flyga Business 
Class ner till fabriken i Holland en gång 
för att rätta till ett fel som uppstått på hans 
avdelning.

 Filosofin är nämligen att de som orsakat 
problemet, också är bäst på att rätta till.

– Tänkandet kommer mycket från Toy-
ota, men vi har gjort det ännu bättre och är 
idag världens bästa motorverkstad, försäk-
rar Hakim Megdiche.

– Vi har säkerhet och miljö som första 
prioritet, kvalitet som andra och leverans 
och ekonomi som tredje och fjärde. Och 
vi följer den prioriteringen, menar Hakim 
Megdiche. 

”vi älskar avvikelser”
scanias framgångsrika produktions-
filosofi bygger på ständiga förbätt-
ringar och på de vanliga medarbetar-
nas dagliga tänkande och handlande.

av lena sonne

– Man får en 
känsla av att man 
äger processen, 
säger Hakim 
Megdiche.

Kvalitetsarbetet sker till 95 % utifrån anställdas förbättringsförslag.
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scania

Scania Vabis grundades 1891 i Malmö, 
men flyttade till Södertälje 1911. Idag är 
Scania en globalt ledande tillverkare av 
tunga lastbilar och bussar. En växande del 
är produkter och tjänster inom service och 
finansiering. Scania är verksamt i ett hund-
ratal länder i Europa, Latinamerika, Asien, 
Afrika och Australien och har drygt 35 000 
anställda. Forskning och utveckling är 
koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker 
i Europa och Sydamerika. Busstillverk-
ningen sker i Sverige, Brasilien och Mexiko. 
Karossering av bussar sker i Polen och 
Ryssland. Under 2007 uppgick fakturering-
en till 84,5 miljarder kronor och resultatet 
efter skatt till 8,5 miljarder kronor.

satsning på ryssland

Man tillverkar runt 100 000 fordon. I Sö-
dertälje tillverkas ungefär 1/6. Huvudmark-
naden är Europa och det är viktigt och bil-
ligare än så länge att vara nära marknaden 
och även göra slutmonteringen i Sverige.

Scania säljer främst lastbilar på över 16 
ton.

Produktionen av lastbilar har ökat de 
senaste åren, men ökningen har skett grad-
vis ända sedan 1940-talet, då Scania inledde 
en ny strategi och satsade på export bl a till 
Sydamerika.

Scania har drygt 30 000 anställda värl-
den över, varav cirka 12 000 i Sverige. Dess-
utom arbetar ca 20 000 personer i Scanias 
fristående försäljnings- och serviceorgani-
sation.

I Sverige finns produktionsenheter i Sö-
dertälje, Luleå och Oskarshamn.
Nu sker en stor satsning på Ryssland.  2007 
var Ryssland den tredje största marknaden 
efter Brasilien och Storbritannien. 2008 
kommer Ryssland på första plats. 

Grundkonstruktion för lastbilar i USA 
är helt olik den svenska. Därför har man 
medvetet valt bort USA-marknaden. 

störst på etanolbussar

Bussar visar också en stigande försäljnings-
kurva. Scania har världens största flotta av 
etanoldrivna bussar. I nära 20 år har Scania 
tillverkat etanolbussar.  Många av bussarna 
i Stockholm t ex är Scanias etanolbussar. 
Scania anser att etanol i nuläget är det mest 
kostnadseffektiva förnybara bränslet för 
stadstrafik, eftersom det omedelbart kan 
bidra till att minska koldioxidutsläppen.  

Scanias industri- och marinmotorer 
används i generatoraggregat, entreprenad- 
och jordbruksmaskiner samt fartyg och 
fritidsbåtar.

Scania säljer även delar och verkstads-
tjänster i form av underhåll och reparatio-
ner. Olika former av service- och under-
hållsavtal kan också tecknas.

Lastbilarna är av tre slag; långdistans 
med låg vikt och som drar relativt lite 
bränsle, starka lastbilar för svår terräng och 
korta sträckor och bilar för speciella ända-
mål t ex brandbilar eller distributionsbilar.

 Scania bygger också Vägverkets gula 
färjor.

Världsledande tillverkare av lastbilar

Kvalitetsarbetet sker till 95% utifrån an-
ställdas förbättringsförslag.

En förbättring kan bestå i att man hittar 
ett sätt att spara tid, t ex 30 sekunder eller att 
eliminera slöseri.

Arbetet är standardiserat och följer en 
viss takt. På en skärm visas exakt tid för ar-
betet och aktuellt läge, så att var och en kan 
bedöma om man ligger efter och inte kom-
mer att hinna. Om man inte hinner på utsatt 
tid, drar man i snöret och linan stoppas.

– Det är ett sätt att sätta kvalitet främst. 
Då får det ta längre tid.

– Det viktiga är att få ett balanserat flöde.
För att hitta fel engageras alla. 
– Det gäller att aldrig bli nöjd, säger Ha-

kim Megdiche.
Han talar om respekten för individen, att 

känna sig värdefull som anställd och att alltid 
se varje kund som viktigast. 

8 minuter varje morgon

På 1990-talet var det 25% kortidsfrånvaro. 
Nu är det nere i några få procent, 3,75% på 
chassiavdelningen. 

– Men det finns mycket outnyttjad kom-
petens. Vilka har bäst detaljkunskap? Ansva-
ret om anställda är understimulerade, ligger 
på ledningen, anser han.  

– Det gäller att få med alla. Är man inte 
engagerad, utvecklas man inte.

Vid varje enhet finns bord och stolar och 
en anslagstavla. Där finns målen angivna  
t ex hur många motorer som man ska hinna 
med.  Här finns också lappar för problem 
som man stött på. Allt måste vara synligt för 
alla. Fel får inte döljas.

– Varje enhet träffas varje morgon i 8 
minuter och går igenom gårdagens problem 
och ser vad man kan förbättra. Alla i grup-
pen har sin uppgift. Två personer kan t ex 
avdelas för att arbeta med avvikelser, t ex att 
silikonmaskinen strulat dagen innan.

Det skapar experter som kommer med 
smarta lösningar på problem.

Varje onsdag träffas en förbättringsgrupp 
för ett möte på 30 minuter. Då kommer re-
presentanter från alla avdelningar och också 
tekniker och experter som logistiker och 
andra kan kallas in. Det är ett slags rollmöte, 
där kvalitén på hela linan tas upp. Syftet 
kan vara att sänka takttiden. Då träffas alla 
stopptidsansvariga. Målet är inte att jobba 
hårdare utan kan handla om att komma på 
en bättre metod eller hitta en maskin som 
skruvar i två skruvar samtidigt istället för en 
och därmed spara några sekunder.
Känner ni er respekterade som individer?

– Jovisst, säger Hakim Megdiche, annars 
skulle jag inte arbeta kvar. 

– Det innebär enorma vinster att direkt kunna identifiera kvalitetsbrister, säger Patrik Rask.
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lagerhantering

– Vi var tvungna att byta ut de 34 år gamla 
kranarna och fann att det blev effektivare 
att ha manuellt plock, säger Stipe Milicevic, 
processutvecklare och ”hjärnan” bakom 
omstruktureringen av lagret, där man gått 
från kranplockning till manuell hantering 
och samtidigt effektiviserat.

Han har arbetat på Electrolux Distri-
parts i 20 år och är väl förtrogen med lager-
arbetets alla moment.

Nu kan flexibelt antal plockare och 
inläggare arbeta samtidigt i gångarna. 
Tidigare fick bara en kranförare plats per 
krangång. Det fungerar betydligt bättre än i 
kranarna tidigare.

Detaljerna ligger i kartonglådor på 
lättåtkomliga hyllor för manuellt plock.  
Lådorna passar precis på millimetern och 
gångarna är exakt anpassade för plockmo-
pedens bredd.

– Vi har totalt cirka 175 personer som 
arbetar på lagret. Tidigare behövdes 9 
heltidstjänster för att sköta kranarna, idag 
behövs endast 6 för att sköta samma jobb. 
Vi har därmed kunnat spara in 3 heltids-
tjänster och blivit effektivare, säger Stipe 
Milicevic.

Reservdelslagret har funnits i Torsvik 
utanför Jönköping sedan 1974.  Här finns 
såväl smådelslager som pall-lager. Lagret 
har cirka 125 000 artiklar fysiskt i lager och 
totalytan är 35 000 kvm. 

Kranhanteringen inte lika effektiv

Sortimentet är i huvudsak uppdelat i 
vitvaror respektive skog & trädgårdspro-
dukter. Huvuddelen av arbetet består av 
Husqvarnakoncernens skog- och trädgårds-
produkter. Våren 2007 startade ett föränd-
ringsprojekt för att ersätta kranarna samt 
utöka antalet lagerplatser för en växande 
verksamhet, och för att modernisera och 
effektivisera driften.  

”Manuellt plock är  effektivare”
electrolux Distriparts aBs kranlager 
har ersatts med manuellt plock och 
samtidigt blivit effektivare. Hur är det 
möjligt?  

av lena sonne

Lagerchefen Jan Dahlström är mycket nöjd 
med den nya manuella lösningen.

fo
t

o
: l

e
n

a
 s

o
n

n
e



Intelligent Logistik 4-5/08  13

lagerhantering

”Manuellt plock är  effektivare”

I september 2007 började 
tömningen av kranlagret. Det 
slutfördes i  januari 2008. Ned-
monteringen av de sju kranarna 
startade sedan i februari 2008.

– Kranhanteringen var inef-
fektiv. Det blev också allt svåra-
re och dyrare med reservdelar 
och service till dem. Vid inleve-
rans och plock kunde bara en 
person per kran arbeta och det 
var fler moment än nu.

Manuell hantering bäst

Att byta ut kranarna till nya 
skulle innebära en stor kostnad. 

– Vi valde att helt stänga och 
ersätta kranarna.

Då visade sig manuell hante-
ring passa bäst.

– Vi behövde ett effektivt 
och flexibelt system. Nu kan 
man få in varan direkt på hyl-
lan och sparar ett avställnings-
moment.  

– Men vi har ännu inte ett 
system för att kunna läsa in de-
taljen direkt på plats i samband 
med inlagring. Här kan man 
också göra en tidsvinst i framti-
den, menar Stipe Milicevic.

Husqvarna AB är största 
kund även efter att Husqvarna 
AB och Electrolux AB skiljdes 

åt för några år sedan. Husqvar-
nas gamla reservdelslager, som 
låg i Husqvarna, var inte ända-
målsenligt och flyttades hit till 
Torsvik 1998.

Skog och trädgårdsdelen 
servar hela världen medan 
vitvarudelen servar främst Nor-
den men också en del export-
kunder och är ett av sju lager i 
Europa. Totalt går härifrån 150 
000 enheter eller 12 500 order-
rader ut per dag.

– Vi har en växande tredje-
partslogistik och sköter även 
andra kunders lagerdistribu-
tion. Men vår största kund Hus-
qvarna växer, så de frigjorda 
ytorna har gått åt, säger Jan 
Dahlström, som är lagerchef. 

– Vi får inleveranser från t 
ex Electrolux i Mariestad och 
Motala. 

Kompaktlager sparar yta

Constructor har stått för 
lösningen att ersätta kranlagret 
med 20 000 hyllmeter med 16 
000 hyllplan med tätt packade 
produkter. Bengt Petersson 
från Constructor har varit en-
gagerad i projektet och hjälpt 
till att skräddarsy en passande 
lösning för Electrolux Distri-

parts speciella behov.
Behovet var att flytta  

83 000 reservdelar och till-
behör, mest små delar, varav 
50 000 lågfrekventa detaljer. 
De ligger tätt packade i små 
papplådor. Det finns 43 920 
smålådor som är åtkomliga i 
ett kompaktlager. Här får man 
vrida på en ratt, så att hyllan 
flyttar sig, för att öppna gången 
– ett vanligt system i arkiv.

–  Med kompaktlager sparar 
man runt  50–60% av totala 
ytan beroende på hylldjup och 
gångbredd, säger Stipe Mili-
cevic.

– Idealiskt för lagring av små 
och lågfrekventa detaljer!

–  Det  här förefaller ju som 
ett steg tillbaka, men är ett steg 
framåt, sammanfattar Bengt 
Petersson.

 ” Det förefaller som  
ett steg tillbaka,  

men är ett steg framåt.”

– Det unika är att vi tagit bort kranlagret, övergått till ett manuellt plocklager 
och vunnit i effektivitet, sammanfattar Bengt Petersson från Constructor och 
Stipe Milicevic, Electrolux Distriparts.

 

www.brinova.se

Logistikoptimering låter krång-
ligt. Men vi har helt enkelt valt 
att placera våra fastigheter så 
att vi minimerar transporterna. 
Så lätt kan det vara.

Stor i orden
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infrastruktur

10 krav för ett hållbart och effektivt transportsystem

Väl fungerande infrastruktur krävs för att 
skapa trygga och attraktiva livsmiljöer, 
rörlighet på arbetsmarknaden, bra nä-
ringsklimat och hållbar regional tillväxt. 
För ett avlångt och handelsberoende land 
som Sverige är det särskilt viktigt med 
ett heltäckande transportsystem där ett 
finmaskigt vägnät och järnvägar komplet-
terar varandra.

Under många år har staten eftersatt in-
vesteringar och underhåll av järnvägar och 
vägar. Vägverket och Banverket uppskattar 
behovet av investeringar i infrastrukturen 
till cirka 250—275 miljarder kronor vardera 
fram till 2013. De statliga anslagen täcker 
endast cirka 40 procent av behoven. I takt 
med att satsningar uteblir växer klyftan 
mellan behov och satsade medel. Följden 
blir trängsel, köer och förseningar i trafi-
ken, bristande tillgänglighet, låg säkerhet 
och ökade utsläpp.

växande underhållsberg

Även det så kallade underhållsberget väx-
er. Uppskattningsvis 38 miljarder kronor 
behövs i dag för att återställa funktionen i 

det statliga väg- och järnvägsnätet. Sverige 
har inte råd med den här typen av kapital-
förstöring.

Internationellt sett ligger vi efter. Räk-
nat i BNP per capita satsar till exempel 
Tyskland ungefär tre gånger så mycket 
som Sverige på vägar. Även på drifts- och 
underhållssidan av järnvägsnätet ligger vi 
långt efter, där Sverige bara satsar hälften 
så mycket som många andra EU-länder.

Nu ställer svenskt näringsliv och svenska 
kommuner och landsting krav på regering-
en i tio-punkter:

1. Använd överskotten i statsbudgeten.
Osäkerheten är stor kring några av Sveri-
ges viktigaste infrastrukturprojekt. Redan 
planerade och beslutade väg- och järnvägs-
satsningar riskerar att skjutas på framtiden. 
Orsaken uppges vara resursbrist. Samtidigt 
har staten större överskott i budgeten än 
på bra länge. För 2008 blir statens bud-
getöverskott 101 miljarder kronor enligt 
Riksgälden. Använd en del av överskotten 
till att investera för framtiden, i stället för 
att betala av på statsskulden.

2. Korta planeringstiderna.
Det tar ofta många år, ibland årtionden, 
från identifierat behov till klar väg eller 
järnväg. Den komplicerade planeringspro-
cessen med flera parallella regelverk och 
ibland dubbelprövningar är en anledning 

till att det tar tid. Bara regeringens til-
låtlighetsprövning har i genomsnitt en 
handläggningstid på närmare två år. Vi vill 
att lagstiftningen ses över så att handlägg-
nings- och tillståndsprövningstider kortas.

3. Skriv av investeringar successivt.
Investeringar i vägar och järnvägar är 
långsiktiga satsningar för framtiden. Därför 
är det förvånande att staten betraktar dessa 
tunga investeringar som engångskostnader 
i budgeten. Skriv av investeringar i vägar 
och järnvägar på samma sätt som andra 
investeringar, successivt.

4. Använd ett relevant branschindex.
Mellan 2004 och 2007 var kostnadsökning-
arna för anläggningsarbeten inom väg- 
och järnvägssektorn cirka 16-17 procent. 
Samtidigt räknades anslagen bara upp med 
en procent. På så vis urholkas investe-
ringsramarna snabbt. Staten måste snarast 
börja använda ett relevant branschindex 
vid uppräkning av anslagen och värdesäkra 
planerna.

5. Öka förnyelsen och produktivitetsut
vecklingen i anläggningsbranschen.
Stimulera konkurrens och förnyelse genom 
att utveckla upphandlingsprocessen och 
skapa bättre möjligheter för utländska 
aktörer att agera på den svenska mark-
naden. Modernisera avtalen så att det går 

regeringen har aviserat att infra-
strukturpropositionen skjuts fram till 
i höst. med ett tiopunktsprogram kan 
regeringen hitta framkomliga lösning-
ar för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart sverige, skriver svenskt 
näringsliv och sveriges kommuner 
och landsting i ett gemensamt brev.

Investeringar i kombiterminaler, vägar och järnvägar är långsiktiga satsningar för framtiden. inte engångs-
kostnader i budgeten. Skriv av investeringar i vägar och järnvägar på samma sätt som andra investeringar, 
successivt är uppmaningen.

Sverige satsar bara hälften av EU-snittet på under-
håll av järnvägar.
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att utnyttja maskinparken fler timmar per 
dygn.

6. Minska utsläppen. 
Transportsektorn står för cirka en tredjedel 
av koldioxidutsläppen i Sverige. Det finns 
en stor potential för minskade utsläpp. Bra 
underhåll och utbyggnad av transportnätet 
kan tillsammans med satsningar på hållbart 
resande och miljöteknik minska utsläppen.

7. Satsa på kollektivtrafik.
Fler skulle ställa bilen och åka kollektivt 
om förutsättningarna var bättre. Med 
effektiv kollektivtrafik kan människors 
restid kortas. På många håll i landet är det 
spårbrist som leder till förseningar och att 
tågens turtäthet inte kan öka. Det behövs 
stora satsningar på järnvägssystemet. Sta-
ten kan dessutom uppmuntra fler att åka 
kollektivt genom att göra reseavdraget till 
ett avståndsbaserat system som är obero-
ende av färdmedel och inte bara premierar 

bilresor. Och kollektivtrafikkort borde vara 
en skattefri förmån. 

8. Alternativ finansiering och OPS är kom
plement.
Väg- och järnvägsinvesteringar ska hu-
vudsakligen finansieras via statsbudgeten. 
Privat finansiering (OPS), annan låne-
finansiering, eller tillförsel av regionala 
utvecklingsmedel kan i vissa fall användas 
som komplement för att kunna öka takten 
på infrastrukturinvesteringarna. OPS är 
betydligt mer än en alternativ finansiering, 
det är en ny upphandlings- och genomför-
andemetod.

9. Ta ett samlat grepp kring godstran
sporter. 
Sverige är ett av världens mest handels-
beroende länder. Exporten utgör mer än 
hälften av vår BNP. För att hävda oss i den 
internationella konkurrensen måste vi satsa 
på effektivare logistik, moderna hamnar 

och terminaler och aktivt arbeta för att föra 
över godstransporter från väg till järnväg 
och sjöfart. Sverige bör även sträva efter en 
ökad harmonisering inom den europeiska 
järnvägssektorn.

10. Öka de lokala och regionala aktörer
nas inflytande. 
Ta tillvara viktiga kunskaper hos kom-
muner, landsting och lokalt näringsliv. De 
ser behoven i transportsystemet kopplat 
till bebyggelseplanering, utvecklingspla-
ner, EU-projekt, arbetsmarknad, pendling, 
handel, produktion, förädling, försäljning 
och annat. Beslut om infrastruktursats-
ningar bör därför ske med ökat inflytande 
av regionala och lokala aktörer.

Signhild Arnegård-Hansen,  
ordförande  Svenskt näringsliv

Anders Knape, ordförande  
Sveriges kommuner och landsting

10 krav för ett hållbart och effektivt transportsystem

25 meter från en vältrafikerad motor-
väg. Järnvägen alldeles runt knuten. 
Industriområde så långt ögat kan nå. 

Herregud, vad vackert.

Vi är specialister på logistikanlägg-
ningar. Och var de ska ligga. Hör 
gärna av dig så berättar vi mer.

Beställ Lilla Logistikguiden 
på skanska.se/logistik eller 
tel 020-33 90 00.

skanska.se/logistik

048-0241_IntellLogistik_no4.indd   1 08-04-18   09.13.56
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Det hävdar Carl-Magnus Carlsson, pro-
jektledare för Innovation och utveckling 
vid Malmö Högskola och aktiv i STMØ-
projektet, Strategic Transport Management 
i Öresundsregionen.

Det EU-stödda STMØ ska identifiera 
barriärer och möjligheter i transportflö-
dena i Öresundsregionen, i syfte att skapa 
nya konkurrensmöjligheter för regionen att 
hävda sig som transport- och logistikcen-
trum för norra Europa. 

Åtskilliga utredningar har pekat på slag-
styrkan i regionen. Men Carl-Magnus Carls-
son menar att det är viktigare att definiera 
hoten än att låta sig förblindas av de senaste 
tio årens stora infrastruktursatsningar.

–Marknadsintegration borgar historiskt 
nästan alltid för ökad tillväxt. Infrastruktur 
och transportmöjligheter är väsentliga. Det 
finns en god underliggande styrka i regio-
nen. 

Det största problemet är att ländernas 
olika syn när det gäller infrastruktursats-
ningar. 

Grovt kan det uttryckas som att den 
svenska synen är mer övergripande, medan 
danskarna gärna tittar på varje ämne isole-
rat. 

Utbildning kan ge samsyn

Utbildningen kan på sikt bidra till en önsk-
värd samsyn. 

– En väg att på sikt undanröja hinder och 
olikheter med koppling till logistiska förut-
sättningar och ambitioner, är att introducera 
en Öresundsövergripande magisterutbild-
ning inom Strategic Transport Management. 
Den kan skapa förutsättningar för en kom-
petensintegration på olika utbildningsnivå-
er, som kan leda till att undanröja barriärer 
för integration och stärka regionens interna-
tionella konkurrenskraft

-Det handlar inte främst om att likrikta 
utbildningar utan mer om att studenter på 
svenska och danska sidan ska ha insikt och  
kännedom om de olikheter som finns i af-

färskultur och politiska synsätt, menar Carl-
Magnus Carlsson.

I höst ska det bli möjligt för deltagare 
inom Transport Management och andra 
logistik- utbildningar att läsa gemensamma 
kurser. Samarbetet sker mellan Malmö 
Högskolas  Transport Managementutbild-
ning, Copenhagen Business School och 
Danmarks tekniska universitet. Inom kort 
ska de studenter som går logistikutbildning 

ges möjlighet att under sin valfria termin gå 
STMØ–märkta kurser med Öresundsprägel.

– På grund av administrativa hinder 
i form av olika utbildningssystem är det 
idag inte möjligt att skapa en gemensam, 
landsöverskridande utbildning. Vi hoppas 
att STMØ blir ett första avstamp mot en 
gemensamt utformad magister- eller civilin-
genjörsutbildning.

STMØ har nu släppt sin andra rapport 

Dansk-svensk oenighet kan bromsa  Öresundsregionen
– Politiska och affärskulturella 
olikheter och bristen på övergripande 
samsyn riskerar att bromsa utveck-
lingen av öresundsregionen och 
försämra dess potential som fram-
tida logistikcentrum i norra europa.

av JoHan ericHs

Sverige vill se en tunnel vid Helsingborg men danskarna är inte intresserade

– Det är inte någon stor fråga i den 
danska debatten”, säger Carina Christen-
sen till nyhetsbrevet Nytt från Öresund. 

Det är inte säkert att en förbindelse 
kommer före 2030. Den danska infra-
strukturkommissionen säger i sin infra-
strukturrapport för tiden fram till 2030 
nej till en tunnel mellan Helsingborg och 
Helsingör. Men Skånetrafiken räknar med 
att Öresundsbron kommer att nå sitt ka-
pacitetstak runt 2025 S enast då behövs en 
ny förbindelse.

När de danska och svenska transport-

ministrarna träffades i Malmö kom de 
överrens om att låta Banverket, Banesty-
relsen, Vägverket och Vejdirektoratet i de 
båda länderna analysera transportflödena 
över gränserna. Från svensk sida hop-
pas man att danskarna då ska få större 
intresse för en järnvägstunnel.

Det stora infrastrukturprojekt som nu 
diskuteras i Danmark är, förutom bron till 
Tyskland, en tredje bro över Lilla Bält och 
en enorm Kattegattbro mellan Själland 
och Jylland.

Åsa Torstensson var irriterad över att 
Danmark ser sina förbindelser enbart i ett 
nationellt perspektiv. 

– En tunnel mellan Helsingborg och 
Helsingör kan ha stor betydelse för fler 
länder än Danmark.

Olika syn på HH-tunnel
Danskarna är tveksamma till en förbindelse 
mellan städerna Helsingsborg och Helsingör 
under de kommande 20 åren. Det säger 
den danska infrastrukturministern Carina 
Christensen.
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Dansk-svensk oenighet kan bromsa  Öresundsregionen
om transportbarriärer i Öresundsregionen.

Utgångspunkten är ett hållbart trans-
portsystem som är bra för så många som 
möjligt. Men i expansionsperioder uppstår 
ofta en målkonflikt mellan person- och 
godstransport. Och i det perspektivet är det 
nödvändigt med ytterligare en fast förbin-
delse över Öresund, mellan Helsingborg 
och Helsingør  

– Dessutom tar vi upp frågan om träng-
selavgifter. Om regionen inför sådana 
avgifter, så bör det vara samma system i 
Köpenhamn och Malmö för att underlätta 
för nyttotrafiken och ta tillvara det starka 
symbolvärde en sådan praktisk handling 
medför.

När kan en tunnel under Öresund bli 
aktuell?

– En tunnel blir säkert verklighet, men 
kommer först i fokus när det blir allvarlig 
trängsel på  Öresundsbron. Jag skulle tippa 
att länderna inom tio är mogna att besluta 
om en fast HH förbindelse.

Fyrdubblad pendling

Beräkningar visar att pendlingen över 
Öresund fram till 2020 kan komma att 
fyrdubblas från dagens volym på ca 20 000 
till 80 000 dagliga pendlare. Det innebär att 
godstågen inte får plats och då krävs en fast 
förbindelse, även om danskarna idag inte är 
särskilt angelägna.

Rapporten pekar på en rad drivkrafter 
som påverkar attraktionen för etableringar 
i Öresundsregionen

– Infrastrukturen är ingen avgörande 
faktor för lokalisering, utan ses som en 
grundförutsättning. Tillgänglighet till mark-
nader i regionens närhet och storleken på 
regionens marknad är viktiga faktorer. God 
tillgänglighet ger korta ledtider och gör 
transporterna till slutkund kostnadseffekti-
va. Köpenhamn och Malmö - Sjælland och 
Skåne är tillsammans en region som kan 
mäta sig både med Hamburg och Berlin, 
påpekar Carl-Magnus Carlsson.

De företag som etablerat sig i Öresunds-
regionen nämner ofta samma faktorer som 
avgörande för etableringen. Ett företag 
som belyses i rapporten är spanska Ace-
rinox Scandinavia AB. 

De omsätter ca 40 miljarder SEK och är 
världens tredje största producent av rost-
fritt stål. I Malmö lagerhålls och bearbetas 
material för Norden, Baltikum, Ryssland, 

Ukraina och Polen. 
Acerinox ledning 

nämner tillgången till 
både sjö, järnväg och 
väg, Malmö hamns stra-
tegiska läge, Öresunds-
bron, färjeförbindel-
ser med Finland och 
Baltikum och möjlighet 
att utvidga österut som 
avgörande faktorer för 
sin etablering i Malmö.

lyckat hamnsamarbete

CMP, Copenhagen 
Malmö Port, bildades 
till följd av beslutet om 
Öresundsförbindelsen 
och de nya möjligheter 
och synergier inom 
transport och logistik 
som öppnade sig inom 
regionen och den till-
växtpotential de förde 
med sig. Sedan fusionen 
2001 har CMP haft en 
fantastisk utveckling, 
inte minst som logistik-
center för den sjöburna 
bilimporten för mark-
naderna i Skandinavien, 
Baltikum och Ryssland. 

I dagsläget pågår en utvidgning av ham-
nen. Den ska ge plats för bostäder i den ur-
sprungliga hamnen, men framförallt bereda 
plats åt fler och större fartyg, genom bredd-
ning av inseglingsrännor och nya kajer.

– Det betyder mycket att det skapas 
mark för nya företagsetableringar. Ut-
rymme för nyetablering med närhet till 
transportflöden och olika logistiklösningar 
kan vara avgörande för framtiden.

Men enligt Carl-Magnus Carlsson kan 
det också finna en fara i den starka konkur-
rensen som råder i Skåne mellan ham-
narna.

– Konkurrens är av godo, men jag efter-
lyser ändå en viss samsyn och ett samarbete 
när det gäller godsflöden. Risken är annars 
att det blir felaktiga lokala satsningar och 
att vi får en region med brister, istället för 
med möjligheter. 

– Jag har föreslagit att det ska inrättas 
en regional infrastrukturmyndighet med 
ansvar för Öresund, inget beslutande organ 

utan ett rådgivande, med ett helhetsgrepp. 
När vi får Fehmarn Belt förbindelsen, 
som är planerad till 2018 och ska förbinda 
danska Lolland och tyska Fehmarn, blir det 
helt nya förutsättningar. Då öppnas nya 
marknader och det finns risk att ett logis-
tikcentrum i Öresundsregionen förskjuts i 
riktning mot kontinentaleuropa. Därför är 
det viktigt att agera nu, fånga tillfället och 
skapa förutsättningar för ett expansivt sam-
arbete mellan Danmark och Sverige.  

– Lyckas samarbetet mellan Sverige och 
Danmark skapa en långsiktig planerings-
horisont för hela Öresundsregionen, så kan 
regionen utvecklas till ett ännu starkare 
logistikcentrum än idag.

Den framtida arbetsmarknaden i 
Öresundsregionen för logistiker ser, enligt 
Carl-Magnus Carlsson, oerhört gynnsam ut.

– Studenterna får ofta jobb redan under 
utbildningstiden. Och vi ser ingenting som 
får efterfrågan att mattas. 

– Köpenhamn och Malmö-Sjælland och Skåne, som nu binds samman av 
Öresundsbron, är tillsammans en region som kan mäta sig med Hamburg 
och Berlin, påpekar Carl-Magnus Carlsson.

infrastruktur
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Åsa Torstensson vill ha längre lastbilar

– Det öppnar för effektivare godstranspor-
ter mellan våra länder sa Åsa Torstensson 
när hon träffade Danmarks infrastruktur-
minister Carina Christensen vid ett möte i 
Malmö i april. 

Man blev då överens om att sträva efter 
att få igång samma försök i andra EU-län-
der. Hamnar och logistikföretag i Danmark 
vill ha den längre lastbilslängden, eftersom 
den är anpassad efter det modulsystem som 
är rådande inom sjötransporter.

– Det finns en miljövinst med 25,5 meter 
långa lastbilar. Tre kortare lastbilar kan 
ersättas med två långa, säger Åsa Torstens-
son. Hon pekar vidare på studier i det hol-
ländska godstransportsystemet som påvisar 
att de långa lastbilarna inte hotar en önsk-
värd ökning av godstransport på järnväg.

30 meter långa lastbilar 

I ett EU-perspektiv är upp till 30 meter 
långa s k road trains eller modulfordon. 
d v s extra långa lastbilsekipage aktuella. 

Frågan drivs bl a av Storbritannien och av 
den svenska skogsindustrin.

I projektet ”En trave till” vid Skogs-
forskningsinstitutet, Skogsforsk, föresprå-
kas svenska timmerbilar med upp till 30 
meters längd och en vikt på 88 ton.

Enligt Skogsforsk, skogsnäringen, for-
donsindustrin och Sveriges Åkeriföretag 
skulle såväl miljö- som trafiksäkehetsvin-
ster bli positiva effekter.

Idag får svenska lastbilar vara maximalt 
24 meter långa. Men i t ex Australien är 
det sedan länge vanligt med s k road-trains, 
som är 27,5 meter långa och där den bakre 
trailern kan dras upp på den främre vid 
tomkörning.

– Med ett begränsat tillskott av kapital 
och energi får man ett effektivare trans-
portarbete. Det betyder att kostnaden per 
kubikmeter och utsläppen per kubikme-
ter sjunker rejält, hävdar Gert Andersson, 
projektledare för logistikforskning vid 
Skogsforsk.

Minskar koldioxidutsläppen

Kombinationen av större virkeslaster per 
lastbil ska minska både dieselförbrukning 
och koldioxidutsläpp totalt sett. Med 11 
axlar som bär en totalvikt på 88 ton blir 
det möjligt att lasta ca 60 ton timmer på 
ett 30 meter lång timmerbil, jämfört med i 
dag som mest 44 ton på ett 24 meter långt 
fordon.

Enligt Skogs-
forsk skulle 
transportkost-
naderna med 
30-meters-fordon 
minska med ca 20 
procent jämfört 
med idag och 
miljöbelastning-
en sjunka med 
20-30 procent. 
Med ett sänkt 
totalt axeltryck 
genom fler axlar 
på fordonet blir 
vägslitaget dess-
utom mindre, samtidigt som färre tunga 
fordon i trafik är bra för trafiksäkerheten.

2009 ska 30 meter långa testfordon kö-
ras mellan Piteå och Överkalix i Norrbot-
ten.

Ett problem i sammanhanget är främst 
vägbroar med för låg bärighet för riktigt 
tunga fordon och även att vissa vägsträckor 
måste förstärkas för att klara så tunga last-
bilsekipage.

– Översynen som är på gång inom EU 
vad gäller 25,5 meter långa lastbilsekipage, 
lär dröja minst ett år. Men redan idag tillåts 
ju vissa undantag från de generella reglerna 
enligt ”EuroVignette”-systemet, påpekar 
transportdirektör Staffan Thonfors vid 
Skogsindustrierna.

infrastrukturminister Åsa torstens-
son stöder Danmarks beslut att från 
oktober i år under ett treårigt försök 
tillåta 25,5 meter långa lastbilar för 
tunga transporter. men i eu finns 
planer på ännu lägre ekipage.

av Peter lorin

Den internationella vägtransportorganisatio-
nen IRU protesterar nu mot de nya regler för 
kommersiella kontrakt för vägtransporter 
som EU vill införa.

av Peter lorin

IRU hävdar att de föreslagna reglerna 
riskerar att destabilisera de internationella 
relationerna för vägtransportsektorn. EU 
pekar å sin sida på behovet av ett samord-
nat regelverk för den växande unionen 
och menar även att transportkundernas 
skydd behöver stärkas vid kontraktsstri-
der.

– Om det nya regelverket antas innebär 
det att man från EU:s sida helt ignorerar 
det faktum att ett flertal FN-konventioner, 
som t ex CVR och CMR, redan idag reg-

lerar sådana typer av kontraktskonflikter 
vad gäller vägtransporter av både gods 
och människor, betonar IRU:s ordförande 
Paul Laeremans.

”Ingen fråga för eU”

IRU fruktar att existerande FN-konven-
tioner för vägtransporter kan komma i 
konflikt med det nya regelverk som EU 
förbereder.

IRU uppmanar därför EU:s minister-
råd att inte godkänna de föreslagna nya 
kontraktsreglerna.

Även Näringslivets Transportråd ut-
trycker kritik mot EU-planerna.

– Vi anser att detta är en kommersiell 
fråga som parterna på transportmarkna-
den bör kunna lösa själva. Det är tvek-

samt om EU ska gå in i dessa frågor, säger 
Guy Ehrling, kanslichef vid Näringslivets 
Transportråd, som företräder de kommer-
siella transportköparnas intressen.

EU vill ha nya regler för transportköpare

– Det finns en miljövinst med 
långa lastbilar, säger Åsa 
Torstensson.

Det behövs ingen ny EU-konvention för väg-
transporter anser transportköparna.
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tomtransporter

Skogsrelaterade transporter av 
timmer, massaved och flis orsa-
kar en stor andel av de svenska 
koldioxidutsläppen

 Oftast går dessa transpor-
ter i glesbygd där det inte finns 
några alternativ.

Men när timmerbilarna kör 
tillbaka tomma, släpper de ut 
nästan lika mycket koldioxid 
som med full last.

Om lastbilarna då kunde 
köra på lägre motorstyrka 
skulle de spara både dyr diesel 
och miljö.

tomma returlastbilar

Det här problemet har Urban 
Jonsson, ägare till Nilsby Åkeri 
AB i Värmland funderat över.

– När dieseln är så dyr som 
idag blir problemet akut, säger 
Urban Jonsson.

– Vi måste ju alla hjälpa till 
för att få ner utsläppen. Vi gör 
det vi kan med miljövänliga 
oljor och effektiva däck och 
fälgar. Men det stora problemet 
med tomma returlastbilar rår vi 
inte på, säger han.

Nilsby Åker i har fem 
lastbilar. Fyra av dessa är tim-

merbilar, som främst kör på 
kontrakt för Stora Enso till 
Skoghallsverken och Gruvöns 
sågverk utanför Karlstad.  2007 
köpte man tre nya timmerbilar 
från Volvo för ca 2,6 miljoner 
kronor styck. 

spara på tomtransporterna

Transportsträckan är oftast 
8–10 mil. Men att få returlast 
tillbaka är inte lätt. Klentimmer 
till Likanäs sågverk i Branäs är 
det enda som kommer ifråga..

– Men den stora vinsten 
vore om vi kunde köra tomt-
ransporterna tillbaka med lägre 
bränsleförbrukning och därmed 
lägre utsläpp. Timmerbilarna 
har ju motorer på 500 hk

– Men när de går tomma 
skulle 350 hk mycket väl räcka. 
Om lastbilstillverkarna skulle 
kunna erbjuda ett tillval för 
timmerbilar där det gick att 
koppla ur en cylinder när hela 
motorstyrkan inte behövs, så 
skulle det spara mycket diesel, 
menar Urban Jonsson,

För egen del har han räknat 
ut att besparingen skulle kunna 
bli hela 1 miljon SEK per år.

Anpassade tomtransporter 
kan spara diesel och miljö
transportsektorn måste minska sina koldioxidutsläpp 
kraftigt de närmaste åren. Godstransporter ska stå för 
hälften av sveriges utlovade stora minskning av koldioxid-
utsläpp fram till år 2020. frågan är hur det ska gå till. 

Timmertransporter står för en stor del av de svenska koldioxidutsläppen.

Har du rätt 
personer på 
rätt plats?
Vi gör ett helhjärtat jobb vare sig det gäller order-
plock, packning, adressering eller returhantering.  
Med högsta kvalitet klarar vi också specialhantering 
av känsliga varor – exempelvis renrumsförpackning 
av medicinska produkter.

 Med 22 000 starkt motiverade medarbetare  
på 250 platser över hela Sverige är vi unikt mång-
sidiga. Vi har stor kunskap i att matcha rätt person 
med rätt jobb och därför blir resultatet så bra.  
Att bemanna uppdragen du ser här är drömjobb för 
oss.  Men det bästa är att kunderna tycker att vi  
gör ett drömjobb för dem. Vad kan vi göra hos dig?  
Kontakta oss på www.samhall.se

Vi hanterar post  
hos CityMail

Vi jobbar med logistik 
hos InkClub

Vi förpackar livsmedel hos 
Konfektyrfabriken Aroma

fo
t

o
: l

e
n

a
 s

o
n

n
e



20 Intelligent Logistik 4-5/08

kombiterminal

Ny kombiterminal vid stambanan i Småland

Stockarydsterminalen AB ägs till hälften 
vardera av Sävsjö kommun och Sävsjö

Transport AB. Bolagets syfte är att driva 
en ny omlastningsterminal från lastbil till 
tåg vid Stockaryds station på småländska 
höglandet. 

– Järnvägsterminalen kommer att vara 
i drift redan till sommaren. Här kommer 
då att finnas flera möjligheter att utnyttja 
den stora transportpotential som järnvägen 
erbjuder, säger Stefan Arbin, VD för termi-
nalen och tidigare chef för Sävsjö Transport 
AB.

Redan 2005 skrev Sävsjö kommun till 
Banverket för att få en terminal i Stocka-
ryd.

– Det var efter den stora januaristormen 
Gudrun 2005 som många transportföretag i 
Småland på allvar fick upp ögonen för järn-
vägarnas potential, säger Stefan Arbin.

Inga begränsningar

Stockarydsterminalen erbjuder lösningar 
för omlastning mellan lastbil och järnväg.

I första skedet satsar man på att etablera 
terminalen som råvaruterminal för papper, 
sågade trävaror och skogsbiprodukter. 

– Vi ser dock inte någon begränsning 
alls när det gäller andra varuslag och när 
det gäller att utveckla andra lösningar för 
transporter eller omlastning av exempelvis 
container och trailers, säger Stefan Arbin.

– Från Växjöområdet går idag stora 
godsflöden på lastbil till Mellansverige och 
Norrland. En del av dem skulle med fördel 
kunna lastas över på järnväg här, menar 
Stefan Arbin.

– Men även andra logistikrelaterade 
verksamheter borde ha intresse att etablera 
sig här.

Bolaget förfogar idag över en terminaly-
ta på över 80 000 kvm, med option på ytter-
ligare 75 000 kvm samt ett stickspår på 500 
meter. Spåren är elektrifierade så därför 

behövs inga diesellok för driften. Termina-
len ska svara för driften av den allmänna 
terminalen och av spåren inom områdena. 
En del av terminalen är också avsatt för 
delägaren Stora Ensos behov.

Totalt äger Sävsjö kommun hela 78 hek-
tar mark i anslutning till terminalen. Med 
sina 35 hektar är själva terminalområdet ett 
av de största i södra Sverige.

Sävsjö kommun, Banverket och Stora 
Enso AB har tillsammans satsat omkring 
60 miljoner SEK med 1/3-del var. Man har 
också fått bidrag från europeiska socialfon-
dens mål 2-program. 

närhet till stora vägar

Svenska järnvägar är idag både effektiva 
och miljöriktiga och därmed en bra logis-
tiklösning.

Terminalens placering vid södra stam-
banan och närhet till både riksväg 30 och 
E4, borgar för att nyttjandegraden kan op-
timeras. Industriorter som Växjö, Värnamo, 
Jönköping, Nässjö och Vetlanda ligger bara 
40–50  minuters bilväg bort.

– Terminalen är öppen för alla intresse-
rade tågoperatörer, med bra affärsidéer. Vi 
tar hand om omlastning, lagerhållning samt 
vidaretransporter till mottagande kund 
eller gods från avsändare i regionen, säger 
Stefan Arbin.

Terminalen betyder att en ansenlig 
mängd utsläpp av växthusgaser, kan und-

vikas. Placeringen erbjuder tågoperatörer 
möjlighet att utveckla moderna och effek-
tiva logistiklösningar när de vill samordna 
olika transportslag.

Första tåget i juni

Under 2007 ökade vägtransporterna av 
gods i Sverige rekordartat eller med ca 6%. 
Privatbilsåkandet ökade med 3%.

Andra kvartalet 2007 transporterades 
10 622 miljoner tonkilometer på lastbil i 
Sverige. På järnväg transporterades bara ca 
hälften av vad som transporterades på last-
bil, beräknat efter mängden gods multipli-
cerat med transporterad sträcka.

Ur både miljö-, trafiksäkerhets- och 
kostnadssynpunkt krävs en förskjutning 
från lastbil mot ökade transporter av gods 
på järnväg de närmaste åren om Sverige 
ska leva upp till de mål för minskade koldi-
oxidutsläpp som regeringen satt upp.

Stockarydsterminalen är bara en av 
många nya kombiterminaler som nu byggs, 
byggs ut eller planeras. På vissa sträckor är 
spårkapaciteten dock det främst hindret att 
flytta över mer gods på järnväg.

I Stockaryd är markarbeten på spår-
området redan klara, liksom schakt och 
uppfyllning för terminalytor och underlag 
för lastspåren.

Nu läggs lastspåren ut och en bit in i juni 
kan det första tåget med skogsråvara rulla 
ut från Stockarydsterminalen

i hjärtat av småland öppnas i som-
mar en ny kombiterminal för skogs-
produkter.

– vi ser dock inte någon begräns-
ning när det gäller varuslag och att 
utveckla andra lösningar, exempelvis 
för container och trailers, säger 
stefan arbin, vD för stockarydster-
minalen aB

av Gösta Hultén

Sävsjö kommun, Banverket och Stora Enso AB har tillsammans satsat omkring 60 miljoner på den nya 
terminalen som öppnas i juni.
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its

Årets europeiska ITS konfe-
rens äger rum i Geneve den 3-6 
juni. Arrangörerna räknar med 
ca 500 deltagare. ITS Sweden är 
med som utställare.

Årets nationella ITS-kon-
ferens i Sverige äger rum den 
24–25 september i Stockholm. 
Där presenteras vad som hän-
der inom ITS-området  inom 
forskning och utveckling utifrån 
både ett europeiskt och ett 
svenskt perspektiv. 

I år belyses också speciellt 
hur ITS stöder de olika mål 
som samhället och industrin har 
ställt upp och hur ITS används i 
vår vardag.

Konferensen inleds med ett 
antal presentationer av repre-
sentanter från EU, om vad som 
är på gång internationellt och 
i Europa. Deltagarna kommer 
bl. a. att få höra om de nya sats-
ningarna inom ITS som presen-
teras inför EU-parlamentet den 
18 september.

Förbereder världskongressen

Arbetet med Världskongressen 
inom ITS 2009, som ska hållas i 
Stockholm den 21-25 september 
2009, har redan kommit långt.

Roberto Bauducco, ansvarig 
för bl a företagsbesök, har sänt 
ut en förfrågan om vilka företag 
och regioner som är intresse-
rade av att arrangera besök och 
demonstrationer.

Mer än 300 aktiviteter ska 
kopplas till världskongressen. 
Aktiviteterna berör alla fyra 
transportslagen. Speciella sats-
ningsområdena är trafikledning, 
trafikantinformation, logistik, 
stödsystem för ökad säkerhet 
och betalningsområdet.

Klara som huvudsponsorer 
för världskongressen 2009 är, 
när detta skrivs, Scania, Saab, 
Volvo AB, Green Cargo, Logica 
och Bombardie. 

Värdar för kongressen blir 
Vägverket, Vinnova och ITS-
Sweden.

Allt material och informa-
tion om kontaktvägar till de oli-
ka ansvariga kan ni hämta via 
vår hemsida www.its-sweden.se 
och sedan välja fliken ”World 
Congress 2009” längst upp till 
vänster på första sidan.

nationell forskarskola

Forskarskolan är ett samarbete 
mellan Linköpings universi-
tet, LiU, Blekinge Tekniska 
Högskola, BTH, Chalmers 
Tekniska Högskola, Högsko-
lan Dalarna, HDa, Kungliga 
Tekniska Högskolan, KTH 
och Lunds Universitet, LU, 
samt ITS-Sweden och ett antal 
intressenter/problemägare. I en 
första utlysning har man sökt 
doktorander inom:
• Transport- och försörjnings-

kedjor (LiU/Green Cargo)
• E-betalningar (BTH/Netport 

Karlshamn)
• Trafikantinformation (Chal-

mers/SL)
• Trafikstyrning (HDa/Banver-

ket)
• Personlig säkerhet (KTH/

Stockholms stad)
• Trafiksäkerhet (LU/Vägver-

ket)

Forskarskolan är till stor del 
ett resultat av att Sverige 2009 
står som värld för världskon-
gressen i ITS för att komplette-
ra industrins implementerings- 
och demonstrationsprojekt med 
motsvarande långsiktiga kom-

petensuppbyggnad i akademin.
–Vi är glada över alla kan-

didater, som vi nu fått till de 
flesta av platserna i Forskarsko-
lan. Arbetet med att utforma 
såväl de gemensamma som de 
individuella kurserna tar nu 
vid,kommenterar Jan Lundgren 
på LiTH, som är koordinator 
för arbetet med Forskarskolan. 

Den kommer att ha en första 

officiell ”kick off” i samband 
med den nationella konferen-
sen i september.

ITS-Sweden har under våren 
inlett förhandlingar om sam-
arbete med ITS-Arab. Vid en 
konferens i Bahrain den 14–15 
april 2008 undertecknades ett 
MoU om samarbete med ITS 
Sweden.. 

 ITS-Arab omfattar ITS-
verksamhet i 22 arabisktalande 
länder i Mellanöstern och norra 
Afrika. Ordförande i ITS-Arab 
är Abdullah Al-Mogbel, som är 
vice transportminister i Saudia-
rabien.

Förhandlingarna har redan 
gett nya positiva kontakter med 
ett företag i Saudiarabien, med 
förfrågan om samarbete med 
svenska ITS-företag. För att 
möta intresset för svensk tek-
nologi har detta har ett forum 
bildats.

Svenska ITS laddar för världskongress 2009
Intelligenta Transportsystem, 
ITS, är en stark svensk teknik-
gren. Nästa år, när svenska ITS 
arrangerar världskongressen i 
Stockholm, ska Sverige visa upp 
hela sitt kunnande.

Systemet som tar ut vägavgift i Santiago i Chile har utvecklats i Sverige.

fOTO:kapScH
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Japansk containerjätte 
ökar  på Göteborg 

– När nuvarande VD Lars Green  anställ-
des av japanska NYK 1976, hanterade man 
119 TEU på ett år. Dedan dess har man 
växt kontinuerligt. Förra året omsattes  
100 000 TEU.

Dotterbolaget NYK Logistics hade då 
fyra lager på olika håll i Göteborg. Det var 
varken effektivt eller lönsamt. 

När beslutet om ett nytt lager väl var 
fattat, gick det hela snabbt. 

– Vi behövde ett strategiskt läge och 
valde mellan Malmö, Jönköping och Gö-
teborg. 

En förstudie 2005 visade att Göteborg  
hade de fördelar vi sökte; ett strategiskt 
läge i triangeln Malmö-Oslo-Stockholm, en 
god infrastruktur med väg, järnväg och flyg, 
och inte minst, ett värdefullt kompetensk-
luster. 

På Arendal i Göteborgs hamn hittade 
NYK en tomt, som skulle räcka för ett 
lager på ca 25 000 kvm. Kommunen hjälpte 
till med vägar och anslutning till kommunal 
service och i augusti 2005 sattes spaden i 
jorden. 

Inte nöjd med infrastrukturen

– Det tog inte ens ett år att bygga, berättar 
Lars Green. I juni 2006 kunde vi flytta in 
och då hade vi inte bara hållit tidsplanen 
utan också budgeten. Jag tror att det fak-
tiskt är något av ett rekord. 

I fyra år, från 2002 till 2006, var han 
placerad i London, som Europachef för re-
deriets containersjöfart. 2006 återkom han 
till hemstaden Göteborg. 

– Jag kallades tillbaka till Göteborg för 
att städa och för att strama upp logistiken. 

Han har nu en dubbelroll, han arbetar 
med strategiska europaprojekt för kontoret 
i London och är samtidigt Vd och ”senior 
resident representativ” i Göteborg, med 
uppgift att bibehålla och utveckla nyckelre-
lationer i Skandinavien. 

Han och NYK är dock inte helt nöjd 
med infrastrukturen. 

– Älvsborgsbron och tunneln räcker inte 
till för all godstrafik, säger Lars Green. Vi 
behöver snarast ytterligare en älvförbindel-
se och både väg- och järnvägsanslutning-
arna till hamnen måste förbättras. 

Det gäller också säkerheten. 
– När jag flyttade hem från London 

trodde jag mig ha hamnat i Chicago. 
Eftersom vi hanterar högvärdigt gods, 

som dyrbar hemelektronik, har vi byggt 
vårt lager inbrottssäkert för att skydda oss 
mot rån och stölder. 

Vi har också gett Securitas en nattbas på 
vårt område. 

– När vi hade lagren kvar i Hisingsbacka 
var den nattliga ”aktiviteten” stor, det var 
rena Vilda Västern. Nu har gängen börjat 

flytta ut också till hamnen och Arendal, där 
många containrar, dock inte våra, lagras på 
öppna ytor. 

–Vi ser hur brottsligheten växer runt oss, 
med stölder och väpnade rån. Nu har Göte-
borgs stad börjat ta itu med problemet och 
det är en minut för sent. 

täcker hela skandinavien

Från terminalen i Göteborg täcker NYK 
Logistics hela Skandinavien och från 
Finland även till viss del Ryssland och 
Baltikum. 

Ett mindre lager på 5 000 kvadratme-
ter finns i Kotka. Därifrån har också NYK 
Line sedan december 2007 en egen ma-
tartrafik, BAX, Baltic Express Service, till 
Hamburg och Amsterdam, via St Peters-
burg. I övrigt anlitar man de stora matarre-
derierna Unifeeder och Team Lines. 

I Göteborg har man länge frågat om 
NYK Lines skall bli det andra container-
rederiet efter Maersk med direktanlöp till 
Ostasien. När kommer det första fartyget? 
Eller är 100 000 TEU esom volym inte stor 
nog? 

– Det har inte bara med volym att göra, 
svarar Lars Green. Men fler matarlinjer 
från Östersjön till Göteborg skulle stärka 
underlaget. 

Tillsammans med Göteborgs hamn ar-
betar vi aktivt för att få sådan trafik. 

– I övrigt är det många faktorer, som 
skall passa in. Skall vi driva en trafik i egen 
regi eller i allians med ett att annat rederi? 
Vilken betydelse har en avvikelse från kon-
tinenthamnarna till Göteborg? Det kanske 
är logistiskt bättre, kanske snabbare och 
lika billigt, med matartrafik till Hamburg 
eller till vår egen terminal i Amsterdam, 
och direkttrafik därifrån. 

Även bränslekostnaderna har en inver-
kan? 

– Tidigare var stigande bunkerpriser en 

Det japanska rederiet nYk line omsatte förra året 100 000 teu (containrar 
om 20 fot) i Göteborg. Där finns hela den skandinaviska verksamheten 
samlad. 

av nils-erik linDell 

– Ur regional synpunkt vore ytterligare direktanlöp 
på Göteborg från Sydostasien önskvärt. Men när 
och om det kommer handlar inte bara om TEU-
volymer, säger Lars Green. 
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NYK – Nippon Yuesen Kaisha - är Japans 
ledande rederi, som utvecklat sig till en 
global logistikoperatör. Över 90% av NYKs 
verksamhet är transportorienterad, därav 
är 63% sjöfart. 

NYK Lines har 114 containerfartyg med 
en kapacitet på 363 625 TEU. Ytterligare 
33 är under byggnad. NYK Lines ingår i 
Grand Alliance, tillsammans med Hapag-
Lloyd, Malaysia International Shipping 
och Orient Overseas Line i Hongkong. 
Grand Alliance i sin tur samarbetar med 
New World Alliance. Tillsammans kryper 
dessa samverkande rederier högre upp 
på skalan, allt närmare världsledande 
Maersk Line. 

NYK har också 25 biltransportfartyg 
och är med 18 % marknadsandel störst i 
världen. Tillsammans med Wallenius äger 

man därtill UECC, som transporterar 
bilar inom Europa. 

NYK har 119 postpanamax-bulkfar-
tyg, vilket är den tredje största flottan i 
världen. 

1973, just innan oljekrisen, sålde NYK 
sina råoljetankfartyg och slapp helskin-
nad ur krisen. Nu har man byggt upp flot-
tan igen och äger 33 stortankers, vilket 
ger en tredje plats i världen.  

NYK är också världsledande inom 
kryssningsindustrin under varumärket 
Crystal Cruises. 

NYK har egna terminaler i mer än 20 
hamnar världen runt. 2003 köpte rederiet 
Ceres-terminalen i Amsterdam. 

Man har drygt en miljon kvm lageryta 
i många. I Göteborg har NYK Logistics 
ett lager på 25 0000 kvadratmeter.

NYKs containervolymer i Göteborg har vuxit 
enormt.

Japans ledande rederi

given hämsko i containertrafiken. Nu är 
priserna så höga att vi kan tvingas sänka 
farten och det betyder i sin tur att vi måste 
sätta in flera fartyg för att klara våra voly-
mer. Det kan ge öppningar för Göteborg. 
Men hittills har den ökande trafiken på 
Kina slukat all ny kapacitet och nya hamn-
anlöp. 

– Men ser man det ur regional synpunkt 
– och jag är ju göteborgare – så vore en 
direkttrafik på Sverige önskvärd. 

Kanske blir det verklighet 2010. 

Stockholm · Tel. 08-402 36 70
Göteborg · Tel. 031-743 00 90

Malmö · Tel. 040-330 880

S T O C K H O L M   G Ö T E B O R G   M A L M Ö   K Ö P E N H A M N   Å R H U S   O D E N S E   A A L B O R G   V E J L E

www.colliers.se

Unikt tillfälle att hyra kombinerad 
kontor/ lagerfastighet med bästa 
skyltläge vid E4:an
Fastigheten Släpet 8 med adressen Hammarbacken 8 beläget i Sollentuna ger 
Ert företag ett utmärkt skyltläge emot E4: an. Här har Ni nu möjlighet att hyra 
5 000 m² kontor samt 10 000 m² lager. 

Kontorslokalerna är i fem plan med ca 1 000 m² per plan. Våningsplanen är idag 
rumsindelade med antingen trä eller aluminiumpartier. Golven består av laminat- 
eller parkettbeläggning. Det översta tillbyggda våningsplanet har en mycket bra 
takhöjd samt synnerligen njutbar utsikt, här fi nns även ett stort konferensrum för 
utbildning och/eller möten. Då byggnaden har en pelarstomme går lokalerna att 
anpassa efter Ert företags önskemål. 

Lagerdelen är ett närmast kvadratiskt lager på 10 000 m² som motsvarar dagens 
krav på effektiv logistik. Pelaravstånd 21×11 meter. Takhöjd 8,5 meter fritt under 
balk. Mycket bra angöring med ett stort antal portar samt markinlastning.

För mer information kontakta:
Karl Henrik Lenneryd · Tel. 08-402 36 83 · E-mail: karl.henrik.lenneryd@colliers.se
Thomas Bubbat · Tel. 08-402 36 80 · E-mail: thomas.bubbat@colliers.se
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– Om man låter godset ta vattenvägen förbi 
köerna, kan man enkelt få klimatsmarta 
transporter, säger Karl-Erik Hermansson, 
operativ chef på Färjerederiet/Vägverket.

– En ny färjelinje skulle kunna gå från 
Slagsta färjeläge vid E4 norr om Södertälje 
och till  ett nytt färjeläge i Bällsta industri-
område i Solna. Den linjen skulle också 
knyta ihop Mälaröarna med norra och väs-
tra Storstockholm.

– Det man vinner är att tung trafik som 
ska norrut eller söderut förbi Stockholm 
och annars måste köra långa omvägar, då 
skulle kunna ta färjan och direkt kunna 
komma förbi Stockholm, menar Karl-Erik 
Hermansson. 

– Många fastnar i köer. Essingeledens 
problem visar sig också vid Brommaplan 
och på Drottningholmsvägen.

Karl-Erik Hermansson har många argu-
ment för färjelinjer. 

– På det här sättet skulle man slippa 
lastbilarna genom centrala stan. Man kan 
ta en paus på färjan, innan ankomst eller 
under tranporten. Det blir ett bättre nytt-

jande av befintligt tonnage och man sparar 
vägnätet och miljön.

essingeleden klara inte trafiken

Idag är det förbjudet för tyngre lastbilar 
och dispenstrafik över 60 ton som mobil-
kranar t ex, att köra på Essingeleden. Es-
singeleden klarar inte den trafiken. 

Många tunga fordon ska också till och 
från Värtan och vidare till Finland, Estland, 
Lettland och Ryssland.  

– Tunga lastbilar är dyra och tidsödande 
transporter, som sliter på vägarna. De tar i 
dagsläget en stor omväg via Strängnäs- En-
köping. De skulle istället med fördel kunna 
ta färja.

Finansieringen tror Karl-Erik Hermans-
son att Vägverket kan stå för. Dessutom 
skulle en viss avgift kunna tas ut.

 Ett ytterligare förslag är en färjelinje 
från Kvarnholmen i Nacka till Värtan / 
Frihamnen.

– Just nu förhandlar vi med Nacka kom-
mun.

– Om det fanns en färjelinje mellan 
Frihamnen och Nacka skulle en del av sö-
dergående trafik från färjorna som nu går 
genom stan direkt kunna komma söderut 
via Södra Länken.

– En ny vattenväg till södra sidan av 

Stockholm mot Södra Länken sparar kötid, 
avstånd och körtid, men framför allt miljö. 

– I väntan på Österleden -  använd vat-
tenvägarna, för att knyta ihop öster med 
norr och vidare västerut, menar Karl-Erik 
Hermansson.

En personbilsfärja är också på förslag 
mellan Nacka och Lidingö, för alla de 
pendlare som annars måste ta sig genom 
stan eller på Essingeleden.

– Även personbilar minskar belastning-
en på vägnätet och miljön om de tar färjan. 

”det måste hända något”

Karl-Erik Hermansson menar att det är 
möjligt att använda linfärjor för att minska 
miljöpåverkan. Linfärjor som drivs med el, 
är en möjlighet på vissa ställen. 

Färjerederiet utvecklar också något de 
kallar”Sjöliften”,  en eldriven cykel- och 
passagerarfärja för stadsmiljö, där bilen 
inte är nödvändig.

– Vi har stora förhoppningar att kunna 
genomföra dessa förslag och att snabbt 
komma igång. Det fattas bara politiska 
beslut. 

Färjorna finns redan.
– Men nu måste det hända något, menar 

Karl-Erik Hermansson. Alltför ofta blir det 
bara utredningar. Det är vi alla trötta på.

Godstrafik i och förbi stockholm har 
länge varit ett stort problem. för att 
avlasta vägnätet föreslår karl-erik 
Hermansson, operativ chef på 
färjerederiet/vägverket, flera nya 
färjelinjer för gods.

av lena sonne

”Låt godset ta vattenvägen”

Karl-Erik Hermansson vill ha nya färjor för tung trafik från Slagsta till Bällsta och från Värtan till Nacka.

63 gUla Färjor 
Vägverket Färjerederiet har 63 gula färjor som 
transporterar 11 miljoner fordon och 21 miljoner 
passagerare per år. På uppdrag av Vägverket 
trafikeras 37 vägfärjeleder i det allmänna vägnätet. 

Färjerederiet har, i motsats till de stora östersjöfär-
jorna, använt MK1 miljöbränsle på samtliga fartyg 
sedan 1996. 

En av färjorna, Maj på Malöleden, är Sveriges enda 
batteridrivna fartyg i kommersiell drift. 

De gula färjorna kan också hyras för andra uppdrag,  
t ex för tunga transporter, som arbetsplattformar eller 
för transport av passagerare. Färjerederiet säljer, 
bygger och levererar Sjöliften, en obemannad linfärja 
för passagerare. 

Färjerederiet har två egna varv, Tenövarvet utanför 
Vaxholm och Fridhems varv i Lysekil. 
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sjöfart

– Returlasterna har växt 
drama  tiskt, säger nye koncern-
chefen Carl-Johan Hagman. Vi 
har ännu inte klarat av volym-
svängningarna, vi går fullastade 
hem, men måste fylla upp med 
ballast i västlig riktning. 

– Vi försöker nu omförhand-
la våra långa kontrakt, men det 
är inte lätt, eftersom industrin 
är pressad av konjunkturläget.      

– Vår industriella sjöfart i 
Europa fungerar bra och är 
lönsam, framhåller Carl-Johan 
Hagman. 

Det gäller speciellt roro-

sjöfarten med skogsprodukter 
i Östersjön. Småbulk går också 
bra, liksom matartrafiken med 
containrar mellan Sverige och 
England. 

– Men detta är små verk-
samheter och vi behöver växa 
med fler destinationer och 
större fartyg.

Transatlantic har ändå inte 
beställt något nytt tonnage. 

– Beställer vi nu får vi ingen 
leverans förrän 2011-2012. Det 
är för sent, därför ser vi oss om 
efter begagnat att köpa eller 
hyra. 

Dotterbolaget Trans Lumi 
Line är en integrerad del i Sto-
ra Ensos transportsystem. Tre 
nya container/roro-fartyg går 
i fast trafik mellan hamnarna 
Kemi, Uleåborg, Göteborg och 
Lübeck. Stora Enso använder 
omkring 60 procent av kapa-
citeten, resten säljs till tredje 
part.       

– Vi har mestadels full be-
läggning i fartygen, både ut och 
hem, säger Carl-Johan Hag-
man. Men marknaden ändrar 
sig hela tiden och vi måste 

stötta trafiken med våra mindre 
bulkfartyg.              

Transatlantic redovisade en 
ordentlig resultatförbättring för 
2007. Driftresultatet steg från 
216 miljoner kronor till 281. 
Resultatet efter skatt blev 186 
miljoner. 

Alla divisioner visar positiva 
resultat, men offshore drar 
hem de största pengarna, med 
230 miljoner, en vinstmarginal 
på 64,1 procent. Koncernens 
omsättning uppgick till 2,53 
miljarder kronor.

Dollarfallet vänder 
transportflödet
Dollarfallet har vänt transportströmmen. Förr fraktade Transatlantic 
papper och virke från Europa till Nordamerika, ofta utan returlast. Nu 
går fartygen istället fyllda med samma produkttyper - till Europa.     

av nils-erik linDell

Returlasterna till Europa har växt 
dramatiskt för Transatlantic tack 
vare dollarfallet.  
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Mer än 50 000 personer 
i Europa använder  
Vocollect Voice®  
i sitt dagliga arbete

Bättre arbetsförhållanden med en säkrare, 
hälsosammare arbetsmiljö är fördelar som  
Vocollect Voice® levererar dagligen till 
lagerpersonal – med större arbetstillfredsställelse 
och ökad produktivitet hos hela personalstyrkan.

Vill du veta hur du kan uppnå större noggrannhet 
och en ROI inom 12 månader eller till och med 
fortare än så – besök:
vocollect.com/users   
voc_emea@vocollect.com

Voice-Directed Work®
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intermodalitet

En kombination av tåg- och 
vägtransport ska transportera 
ca 22 000 ton gods per år mel-
lan de skandinaviska länderna 
och Italien.

– Vi sätter in två tåg i veckan 
med 15 vagnar, berättar Lars 
Adgård, VD för Frigoscandia 
Distribution.   

Transporter med lastbil från 
Sverige läggs över på tåg vid 
gränsen mellan Danmark och 
Tyskland och går till Verona 
i Italien, där det distribueras 
lokalt med lastbil. 

– De stora miljövinsterna 
uppstår när man ersätter mer-
parten av vägtransporterna 
med tåg.

– Vi kommer igång i höst och 
beräknas vara klara våren 2009.

Transporterna från Sverige 
som går med lastbil nu, försöker 
man också hitta lösningar för. 

– Men vi är glada över att 
vara i framkanten av en miljö-
utveckling, säger han. Miljö-
mässiga lösningar är här för att 
stanna, anser Lars Adgård 

Är det större efterfrågan på 
tåglösningar nu?

– Ja, definitivt. Logistiklös-
ningen är utvecklad i linje med 
det strategiska miljöarbete som 
pågår inom Frigoscandia just 
nu, säger Lars Adgård. 

– Idag vill många företag ta 
sitt miljöansvar och minska sitt 
koldioxidavtryck. Alternativa 
logistiklösningar som denna är 
efterfrågade.

Frigoscandia Distributions 
intermodala logistiklösning har 
GPS-positionering och tem-
peraturövervakning och det 
är viktigt att det är en obruten 
köldkedja genom hela flödet.

Vilka varor gäller det i den nya 
lösningen?

– Största delen består av 
frysta livsmedel som går från 
södra Sverige till södra Italien. 
Övrigt är non-food varor och 
temperaturkontrollerade livs-
medel från Italien till Danmark, 
Sverige, Norge och Finland. 

– Vilka andra kunder har ni?
I Sverige har vi kyltranspor-

ter för t ex  Ica, Coop, Findus  
m fl. Vi tar också hand om en 
del av IKEAs flöden.

Blir det dyrare med tåg?
– Ekonomiskt är det ingen 

stor skillnad. Vi lyfter över trai-
lers på tågvagnar och kan lasta 
mer. Samtidigt är det lite dyrare 
med tåg, men det jämnar nästan 
ut sig.

unilever har ingått ett tvåårigt avtal med frigoscandia 
Distribution om en intermodal tåglösning.

Den innebär att man ersätter merparten av väg-
transporterna med tåg och därmed minskar sina totala 
fossila utsläpp med 43%.

 av lena sonne

Intermodal tåglösning minskar utsläpp

Frigoscandia Distributions nya 
transportterminal för  tempere-
rad livsmedelslogistik i Jordbro 
söder om Stockholm invigdes 
i april.

Arbetet med projekteringen 
påbörjades under sommaren 
2006.

Terminalen är på 4000 kvm 
och har tre temperaturzoner. 
Lasthus och all kringutrust-
ning motsvarar marknadens 

allt högre kvalitetskrav i kyl- 
och fryskedjan.

Transportterminalen har 
ett bra logistikläge i Jordbro, 
som spelar en central roll i 
Frigoscandias transportverk-
samhet i Stockholmsområdet. 
En stor andel kunder, såväl 
mottagare som avsändare, 
finns representerade här. 
Dessutom finns ett av Fri-
goscandias nyligen tillbyggda 
fryshus placerat i området.

Ny kylterminal i Jordbro

Växtkraft.
Nu öppnar vi Eskilstuna Logistikpark. 
Ett nytt logistikcenter med stark miljöprofil. 
På mässan Logistik och Transport 20–22 maj
berättar vi mer. Välkommen till monter B02:49. 
     
Mer information hittar du på: 
www.eskilstunalogistik.se eller slå en 
signal till Mikael Jonsson, 016-710 84 04.

Eskilstuna Logistik
Fågelvägen till bättre affärer.

Med trailers på tågvagnar kan man minska utsläppen.



I sin avhandling ”Flytande 
identitet – NetOnNet och  
e-handelns återkomst”, som las 
fram vid Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet i april, 
har Johan Hagberg skildrat e-
handelns framväxt i Sverige. 

Det var på en konferens i 
Chicago 1995 som Johan Hag-
bergs först stötte på e-handel. 
På uppdrag av postorderföreta-
get Josefsson var han där för att 
lära om nya trender. Det prata-
des mycket om en ny teknik för 
försäljning via Internet. 

– Amazon hade startat året 
innan. Men det gick långsamt 
och kändes väldigt taffligt att 
beställa varor på internet. Men 
ändå fanns det något lock-
ande. Snart ville alltfler företag 
använda det nya mediet. Runt 
millennieskiftet exploderade 
antalet nya företag och intres-
set från investerare och media. 
Boo.com och Dressmart var 
några av de mest medialt expo-
nerade.

– De försvann och gjorde 
det dels för att de missade 
logistiken. Men folk började 
samtidigt ifrågasätt om varorna 
blev billigare när man räknade 
in frakten, säger Johan Hag-
berg.

exemplet netonet

När IT-bubblan sprack arbe-
tade Johan Hagberg på Total-
Logistik i Borås och märkte 
där av ökningen av företag som 
ville sälja via Internet. 

2001 började han sina fors-
karstudier. Han ville studera 
e-handelns framväxt och hur 
detaljhandeln förändrades.

-I en fallstudie har jag följa 

företaget NetOnNet, i Borås, 
ett av de tongivande i e-han-
delns framväxt i Sverige.

NetOnNet öppnade på 
Internet 1999. Affärsidé - att 
sälja kvalitetsprodukter inom 
hemelektronik till lägre pris än 
i vanliga butiker. 

Kombinationen internet- 
och lagershop håller nere kost-
naderna så att man kan sälja 
till lägsta pris. Då en stor del av 
försäljningen sker via internet, 
har man låga kostnader för 
försäljning och distribution. Bu-
tiksexponering, lokalhyror och 
butikspersonal behövs inte.  

NetOnNet är ett av de fö-
retag som överlevde. Många 
företag försvann och många 
nya har kommit. Postorderföre-
tag och butikskedjor har också 
börjat med e-handel. 

genombrottet 

Avhandlingen ger en inblick 
i e-handelns genombrott och 
för strukturförändringar inom 
detaljhandeln. Studien är en 
berättelse, som startar hösten 
1998 och går fram till somma-
ren 2004, då det angavs i flera 
artiklar i svensk affärspress att 
det hade skett ett trendbrott 
för e-handeln. Under flera år 
tidigare hade media nästan 
uteslutande rapporterats om 
spruckna förväntningar och 
konkurser. 

En fråga som Johan Hag-
berg behandlar är konflikter 
mellan olika detaljhandelsfor-
mer, vilket var särskilt tydlig 
under e-handelns framväxt: 
Vem skulle klara av försäljning-
en bäst –postorderföretagen, 
butikskedjorna eller e-handels-

företagen? 
Det blev t ex inledningsvis 

en konflikt mellan postorderfö-
retag och de nya uppstickarna 
inom e-handel, där erfarenhet 
ställdes mot innovationsför-
måga. Postorderföretagen 
framhävde traditionen att sälja 
via katalog och telefon och lo-
gistikkunskap. 

– Efterhand som postorder 
och e-handel har flätats sam-
man, inte minst eftersom post-
orderföretagen till största del 
säljer via Internet idag, har man 
alltmer börjat prata i termer 
av distanshandel, säger Johan 
Hagberg. 

”Flytande identitet” 

Johan Hagberg visar i sin 
avhandling hur NetOnNet 
förändrat sin verksamhet och 
rekonstruerat sin identitet i 
förhållande till sin omvärld. 

– Med flytande identitet 
menas att man har flera för-
änderliga identiteter. Det sker 
parallellt med försök att skapa 
enhetlighet och kontinuitet. 
Hela tiden balanserar man mel-
lan att visa på skillnader och 
likheter mellan sitt företag och 
andra. 

Olika aspekter betonas 
också vid olika tidpunkter och i 
olika sammanhang. 

En annan slutsats i Johan 
Hagbergs avhandling är att fö-
retag anammar varandras idéer 
men gör det på sitt eget sätt. 

– Förändringar i detaljhan-
deln sker inför öppen ridå. Det 
gör det möjligt för företag att 
snabbt ta efter varandra. Före-
tag hittar också på nya sätt att 
skilja ut sig från konkurrenter. 

särskild dynamik

Eftersom detta pågår hela tiden 
skapar det en särskild dynamik. 

– Internet har ökat den dy-
namiken och därmed bidragit 
till att vitalisera handeln som 
helhet.

De första som började 
handla via e-handel var yngre 
män. Idag är kunderna fler och 
åldersmässigt mer blandade.

– Även om nätbutikerna 
också kan ha bidragit till att 
slå ut viss sällanköpshandel 
på mindre orter så kan man 
ändå säga att e-handeln ökat 
tillgängligheten för varor som 
hemelektronik, CD och böcker 
på glesbygden.
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e-handel

Så har e-handeln vitaliserat detaljhandeln
– Även om nätbutikerna också kan bidra till att slå  
ut viss sällanköpshandel på mindre orter, så har 
e-handeln ökat tillgängligheten för varor som hem-
elektronik, cD och böcker på glesbygden, säger Johan 
Hagberg, som doktorerat på e-handelns framväxt.

av Gösta Hultén

På några få år har en ny detaljhandelsform och helt nya handelsmönster vuxit 
fram. Internet har vitaliserat handeln som helhet.
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brev & paket

När  Posten Sverige nyligen bildade ett 
gemensamt bolag tillsammans med Post 
Danmark blev det den största logistikaktö-
ren i Norden. Huvudkonkurrenten norska 
posten är inte längre störst, utan nummer 
två.  

Posten Norge hade 2007 en omsättning 
på 31,7 miljarder SEK. Posten i Sverige 
hade en omsättning på 30 miljarder SEK 
och Posten Danmark 15 miljarder. 

– Vi är fortfarande den största aktören 
inom logistik i Sverige, konstaterar press-
chef Kjell S. Rakkenes, norska posten. 

Men Posten Norge har inte gett upp 
kampen om att vara ledande och tänker 
fortsätta den nordiska expansionen.

expansion i sverige

Målsättningen är att Posten Norge skall le-
verera post till 60% av de svenska hushål-
len inom två år. 

– Vi kommer att fortsätta konsolidering-
en och siktar på att ta stora andelar av den 
nordiska logistikmarknaden, säger Arne 
Bjørndahl, VD för norska Posten Logistik.

I mars godkändes ett obligationslån på 
1,5 miljarder NOK för att stödja norska 
postens tillväxtstrategi. Expansionen i Sve-
rige ger 160 nya arbetstillfällen bara i år.

Norska posten har under de tre senaste  
åren investerat 5 miljarder SEK i köp av 
nordiska post- och logistikföretag.

– Vi avser att under de närmaste tre 

Sverige viktigt för norska  posten
med den svensk-danska postfusio-
nen skärps konkurrensen i norden.

– målet är att fördubbla omsätt-
ningen utanför norge före 2011, 
säger arne Bjørndahl, vD för norska 
Posten logistik till intelligent logistik. 

av lena sonne

Bråket om Citymail har gjort norska och svenska 
posten till skarpa konkurrenter om den svenska 
logistikmarknaden.
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brev & paket

 åren expandera i samma takt 
som vi gjort hittills, säger Arne 
Bjørndahl

Samtidigt som Posten Norge 
har  brevmonopol på hem-
maplan fram till 2011, kan  de 
expandera i sina grannländer. 
Citymail, som är helägt dotter-
bolag, når 2,3 miljoner hushåll 
i Sverige, fler än norska Posten  
distribuerar till i Norge. Posten 
Norge når också en miljon 
danska hushåll.

23 procent av intäkterna 
2007 kom från verksamhet 
utanför Norge. Sverige är den 
viktigaste marknaden. De för-
värvade verksamheterna har 
ökat koncernens omsättning 
med 10 miljarder på tre år och 
motsvarande expansion plane-
ras för de kommande åren.

sverige först att avreglera

Svenska posten var först med 
att avreglera 1993.

Var det en fördel eller nackdel 
för svenska posten med den 
tidiga avregleringen?

– Jag tror att det var en 
fördel, säger Arne Björndahl. 
Svenska Posten är idag ett av 
Europas effektivaste logistik-

företag.
– Posten Norge kommer att 

täcka nordiska kunders behov 
av helhetslösningar för post- 
och logistiktjänster, samtidigt 
som de enskilda bolagen, bl a 
CityMail, Box, Frigoscandia 
och Nor-Cargo kommer att till-
föra specialistkompetens, säger 
Arne Bjørndahl.

Expansionen har inneburit 
att Posten Norges portfölj inne-
håller ett stort antal olika varu-
märken. Därför ska koncernen 
nu profilera sig gemensamt i 
Norden. Ett av resultaten av 
det arbetet är att koncernen 
väljer grönt som huvudfärg för 
den nordiska post- och logis-
tikverksamheten men har kvar 
den röda färgen på hemmaplan. 

Posten Norge vill göra verk-
samheten mer miljövänlig. 

– Samhället, kunderna och 
de anställda förväntar sig att vi 
ökar våra insatser för en grö-
nare omvärld. Vi kommer att gå 
igenom alla delar av vår verk-
samhet, säger koncernchefen 
Dag Mejdell i en kommentar.

Posten Norge äger redan 
Box, Frigoscandia och Citymail. 
Citymail delar ut brev också i 
Danmark i Köpenhamnsområ-

det  sedan 1 januari 2007 och 
har specialiserat sig på före-
tagspost.

– Vi har upplevt en konkur-
renssituation i Sverige sedan 
vi startade 1991 och ständigt 
försökt utveckla vår affär. Det 
fortsätter vi att göra, med en 
kraftig geografisk expansion i 
Sverige. På samma sätt är det i 
Danmark, där vi nyligen etab-
lerade oss i Köpenhamn, säger 
Citymail Swedens VD Mats 
Forsberg i en kommentar. 

På sikt räknar han med att 
konkurrensen kommer att 

hårdna även med stora inter-
nationella operatörer, som 
holländska TNT. Deutsche Post, 
som äger DHL, kan ge sig in 
på det nordiska slagfältet med 
förvärv. 

Hittills har bara Sverige va-
rit fullt avreglerat, men avreg-
lering är på gång i hela EU. I 
höstas enades EU-länderna om 
att inleda sista etappen senast 
2013. Fram till dess gäller att 
EUs medlemsländer får behålla 
monopolet på brev upp till 50 
gram.

Sverige viktigt för norska  posten

BråKet oM CItyMaIl
Bror Anders Månsson startade Citymail 1991 – under rådande postmonopol  och 
började förmedla brev i Stockholms innerstad. Posten protesterade och ville att 
Citymail skulle fällas för monopolintrång. När monopolet avskaffades 1993 klarade 
sig Citymail undan rättslig prövning. Istället köpte Posten 75% av Citymail och 
försatte företaget i konkurs.

Men Bror Anders Månsson köpte tillbaka Citymail från konkursförvaltaren och 
startade verksamheter i Göteborg, Malmö och på Gotland. 

Posten Norge köpte huvuddelen av Citymail 2002. 2006 köpte de ut de övriga 
delägarna, inklusive Bror Anders Månsson. Samtidigt köpte norska Posten 
Frigo  scandia och Box Delivery.  Det är i linje med den planen som alla Posten 
Norge-bolag i år ska samlas under ett varumärke och omsättningen fördubblas till 
2011.

Bråket om Citymail är säkert en förklaring till att det blev fusion med danska Posten, 
inte med den norska. 

TA K E  T H E  L E A D  W I T H

www.unitedlog.com
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Matthias Kettelhoit har varit i logistik- och 
transportbranschen i över 20 år.

– Men intresse för miljöfrågorna väcktes 
först i mitten av 90-talet, säger han. 

Det var också då han själv insåg logis-
tikens betydelse för miljön. Som VD för 
Schenker Consulting är han drivande för 
en klimatsmart logistik och engagerad i 
transportbranschens gemensamma klima-
tinitiativ, där målet är att halvera utsläppen 
från fossila bränslen fram till 2020.

– På miljöseminarier kom tidigare ofta 
bara miljöchefer, säger han.

Men på Plankonferensens välbesökta 
seminarium, är de flesta logistiker. Ett tyd-
ligt framsteg, tycker han. Men han är både 
pessimistisk och optimistisk.

– De flesta logistikupplägg klarar inte en 
djupanalys idag.

Han är övertygad om att allra störst 
effekt för miljön nämligen är att ändra lo-
gistikupplägg. 

– Det är det första steget i en förändring, 

men också det svåraste. Det är vi som är 
logistiker som sätter parametern för miljön. 
En miljöchef kommer ofta in för sent för 
att påverka på operativ nivå.

Miljökraven har hamnat för långt ner 

– Men miljöhänsyn i logistikbranschen 
hamnar ofta långt ner på prioriteringslistan. 
Miljökrav har egentligen bara påverkat 
marginellt hittills. 

Priset är fortfarande det överlägset 
dominerande argumentet att välja en viss 
logistikpartner, visar en undersökning av 
260 tillfrågade svenska företag. 

En annan undersökning visar att främsta 
kundönskemål är en smidigare organisa-
tion och skräddarsydda lösningar. 

– Lågt pris och kortare ledtid är de fak-
torer som har störst betydelse i praktiken 
för val av transportlösning. Miljöanpass-
ning kommer lågt ner i undersökningarna.

Kundkraven har eskalerat. Kunderna 
vill ha sent orderstopp och fler och snab-

bare leveranser. Generellt ger det  lägre 
fyllnadsgrad inom distributionen i storstä-
der där kraven på mycket snabba leveran-
ser eskalerar. 

Dessa krav på service, som logistikföre-
tag försöker leva upp till, påverkar miljön, 
understryker Matthias Kettelhoit.

efterlyser en logistikstrategi 

Men han ser ändå flera tecken på och tror 
själv att denna ordning kommer att ändras. 

– Transportbranschen står inför valet 
att anpassa sig till kundens krav eller hitta 
intelligentare och miljövänligare logistik-
lösningar. 

– Men transportbranschen måste vara 
aktivt pådrivande.

Matthias Kettelhoit vill möta marknads-
kraven med en klimatsmart logistikstrategi. 
Pengar är nu den enda drivkraften. Men 
det går inte bara att höja priset på trans-
porter.

– Visserligen kommer transporterna att 

– Det är vi som är logistiker som sätter parametern för miljön, säger Matthias Kettelhoit.

”tål er logistik en granskning ur ett 
miljöperspektiv?” Den frågan ställde 
matthias kettelhoit, vD schenker 
consulting, vid Plankonferensen i 
april.

av lena sonne

”De flesta logistikupplägg  
klarar inte en miljöanalys”
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bli dyrare. Men även om de blir dubbelt så 
dyra, så kommer det inte att påverka efter-
frågan  mer än marginellt

 Transportkostnaden som läggs på en 
vara blir fortfarande bara några få procent 
av varans värde.

Han efterlyser en logistikstrategi från de 
transportköpande företagens sida.

– Ofta finns en affärsstrategi, men 
många företag saknar en logistik- och mil-
jöstrategi. 

– Att köra extra till en kund måste kosta 
mer. Alla har inte samma behov. Det är inte 
alltid bråttom med leveransen.  Därför bör 
servicenivån vara differentierad. 

– Som aktörer bör vi premiera de som är 
duktiga på att planera, säger han. 

Det är inte alltid mer service som be-
hövs.

– Ta Ikeas vinnande koncept. De har 
valt att plocka bort aktiviteter och erbjuder 
en lägre ”service” jämfört med de traditio-
nella konkurrenterna. 

– Kunderna får ju själva hämta på lag-
ret, transportera hem och skruva ihop sin 
möbel. 

Men kunderna är ändå nöjda för de vet 
att de tjänar på upplägget och denna vinst 
delar kunden med IKEA.

omsvängning 

Matthias Kettelhoit ser nu en kraftig om-
svängning i miljömedvetande. 

– När det gäller framtida krav står mil-
jön alltmer i fokus ur ett kundperspektiv. 
50% av stora kunder hos Schenker vill ha 
miljöanpassade lösningar – i framtiden. 

Men frågan är när framtiden infaller?
Han tror också mycket på konsument-

makt, att kundval kommer att få stor bety-
delse.  

Men verkligheten ser f.n dyster ut. 
Siffror visar att det är vägtransporterna 
som ökar utsläppen, trots ökat miljömed-
vetande. 

– Transportindustrin förmår mycket lite 
att styra över efterfrågan av transporter. 

– De som skapat en konstant ökad ef-
terfrågan på transporter är globaliseringen, 
den höjda levnadsstandarden med den 
ökade köpkraften, urbaniseringen – att folk 
flyttar till städerna och den industriella ma-
terialstyrningen enligt just-in-time-filosofin. 

Några exempel på vad åtgärder för mil-
jön kan ge:

Sänkt hastighet med 2 km/ tim innebär 
1,5% minskade koldioxidutsläpp. 

– Det kan tyckas obetydligt, men om 
samtliga fordon i Schenkers inrikestrafik 
sänker sin hastighet med 2 km per timme 
innebär det en besparing 1,665 miljoner 
liter diesel vid en årsförbrukning om 111 
miljoner liter diesel. Tidsmässigt innebär 
en hastighetssänkningen bara cirka 10 mi-
nuters längre körtid mellan Göteborg och 
Stockholm.

– Fordonsutvecklingen kommer på sikt 
sannolikt att förenkla ett bättre hastighets-
anpassat körsätt, med mindre bränsleför-
brukning.

På kort sikt (0-5 år)föreslås bränslen 
med ökad inblandning av biobränslen. På 
längre sikt hybridmotorer för stadsdistri-
bution och ytterligare ökad användning av 
biobränslen.  Att ersätta gamla motorer bi-
drar på kort sikt med en bränslebesparing 
på upp till 10% . 

– Kapacitetsutnyttjandet på järnvägsspå-
ren och kombiterminalernas lokalisering, 
tillgänglighet, och öppettider är viktiga för 
möjligheterna att använda dem i ”över-
natten-trafik”. 

Kombi ökade med 18%

Schenker är idag en stor användare av 
kombi i Sverige. Runt 10% all Schenkers 
volym i tonkm transporteras intermodalt. 
Ökningen för första kvartalet i år jämfört 
med samma period förra året var 18%.

 Om ökningen omfattade alla 12 kombi-
terminaler skulle de volymer Schenker kör 
intermodalt öka med 20–30%. 

Men fortfarande är det trögt att lägga 
om transporter till järnväg. 

Schenker resonerar kring det positivt 
laddade begreppet ”kollektivtrafik” och 
talar om kollektivtrafik för gods.  Här finns 
en logistikstrategi som påminner om buss-
trafik – fasta turer som tar och lämnar gods 
på fasta hållplatser.

– Tidtabellstyrda linjer i lokaltrafiken, 
som lastar av och på gods på samma tur, är 
mer miljöeffektiva. 

Om det dessutom kan ske på järnväg 
skulle det bli betydande miljövinster.

– Om det var möjligt att trafikera ett 
begränsat vägnät kvälls-/nattetid med 32 
metersekipage, skulle vi på dessa relationer 
potentiellt kunna reducera antalet fjärrfor-
don med 25%.

Dagens kaotiska citylogistik bidrar 
starkt till både trängsel och miljöproblem.

– Möjligheten att minska antalet lastbi-
lar i stadsmiljö är mycket stor om mer gods 
transporteras i ”kollektivtrafiken gods”.

– Firmabilar och dedikerade transporter 
har snabbare ledtider, och mindre termi-
nalhantering, Därför kan de ibland vara 
billigare än samlastade transporter. Men de 
påverkar miljön negativt, eftersom de inte 
når upp till samma fyllnadsgrader.

smartare citylogistik

 Stora miljövinster kan göras med samord-
nad citylogistik, som handlar om åtgärder 
kring infrastruktur, avgiftssystem, tillstånd 
för nattleveranser mm.

Matthias Kettelhoit har också varit en-
gagerad i sådana projekt.

I Stockholm har försök gjorts, men av-
stannat med en ny politisk majoritet. 

 Schenker vann upphandlingen av trans-
porterna för Stockholm stad för två år se-
dan och genomförde delvis sitt nya upplägg 
med samordnade transporter.

Ett förslag går ut på att bygga strategisk 
placerade terminaler utanför stadskär-
norna. En sådan finns i Stockholm, men 
utnyttjas inte idag. 

– Schenker bedömer dock att om vi får 
gehör för våra idéer så finns det en poten-
tial att effektivisera landets citylogistik som 
motsvarar en totalt sänkt bränsleförbruk-
ning med 2–4%.

– Staten och kommunerna, som är 
mycket stora köpare av transporter, kan 
göra mycket mer än de gör idag.

sjU pUnKter För  
KlIMatsMart logIstIK
Diskussionerna hos Schenker har lett till ett 
sjupunktsprogram för att effektivisera inrikes 
godstransporter.

•Sparsam körning

•Sänkta hastigheter

•Nya fordon, bättre bränslen

•Intermodalitet och kombitrafik

•Längre fordon för nattrafik

•Ökad fyllnadsgrad / kortare körsträcka

•Smartare citylogistik

 ” När det gäller framtida krav ställer 
kunderna alltmer miljön i fokus.”
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Matproduktionen står för ca 1/5-del av de 
växthusgaser vi släpper ut i Sverige. Nio av 
tio konsumenter vill ha en klimatmärkning 
visar undersökningar. 

Snart får vi chansen. 
– Det blir lättare att välja lokalt pro-

ducerad mat i butiken, säger Johan Cejie, 
KRAV, som varit med och tagit första ste-
get mot en märkning.

– Det är roligt att vi faktiskt lyckats hitta 
de viktigaste klimatpåverkande faktorerna 
i matproduktionen.

Svårigheten är att väga ihop olika 
bidragande faktorer och samtidigt få ett 
hanterbart system, som är lätt för kunden 
att förstå. 

Initiativet till klimatmärkningen har 
tagits av KRAV och Svenskt Sigill. Även 
Lantmännen, LRF, Milko och Skånemeje-
rier står bakom förslaget. 

Man har identifierat de steg i livsmed-
elskedjan som har störst klimatpåverkan 
och sedan föreslagit krav på åtgärder som 
minskar klimatpåverkan i de stegen. 

svenska tomater först

I en första omgång ingår enbart produkter 
producerade i Sverige, anslutna till KRAV 
eller Svenskt Sigill. 

De produkter som uppfyller reglerna 
för klimatmärkningen ska produceras på 
ett sätt som rejält minskar utsläppen av kli-
matgaser, jämfört med andra produkter.

– Förslaget nu gäller bl a frukt, grönsa-
ker, spannmål, fisk och skaldjur. Nästa steg 
är att ta fram regler för import och för kött 
och mjölkprodukter. Det påbörjas i höst. 

 I växthus är det uppvärmningen av 
växthuset som står för största delen av 
klimatpåverkan. Därför ställs kravet att 
minst 80% av bränslet som används till 
uppvärmningen skall vara förnybart, t.ex. 
flis. Krav på isolering finns också. Det inne-
bär att utsläppen av växthusgaser minskar 
dramatiskt.

Tomater från fliseldade svenska växthus 
kan bli först att godkännas.

Ekologiska morötter och potatis är 

andra exempel.
Hur själva märket ska se ut är inte 

bestämt. Men det kommer inte att ange 
mängden koldioxidutsläpp, utan bara om 
produkten är godkänd. 

Klimatmärkningen är en s.k. produk-
tionsmärkning som omfattar hela kedjan, 
från fiskebåten eller åkern, till förpackning-
ar och lagring. Märkningen ska presentera 
de bästa klimatalternativen inom varje 
produktkategori.

Vissa typer av plastförpackning – t ex de 
plastlådor som cocktailtomater packas i – 
får t ex inte godkänt. Inte heller grönsaker 
odlade i humusrik mulljord, eftersom den 
avger växthusgaser. 

Djurhållningen är komplicerad ur kli-
matsynvinkel, så där tar vi lite mer tid på 
oss, säger Johan Cejie. 

När märkningen finns i butikerna beror 
på livsmedelskedjorna. Sören Persson, VD 
Svenskt Sigill, hoppas att de första pro-
dukterna med klimatmärkningen finns i 
butikerna till hösten. 

transportmärkning svårare

– Transportmärkning är det svåraste, enligt 
Johan Cejie, men vi diskuterar reglerna nu. 

– Transportmärkning kommer först som 
en separat märkning och sedan integrerad i 
övriga KRAV-regler, säger Zahrah Ekmark 
på KRAV.

Avståndet är inte alltid avgörande. Det 
som fraktas med båt från Nya Zeeland kan 
vara bättre än sådant som kommer med 
lastbil från Italien eller Spanien.

Båttransporter är resurssnåla, medan 
bilfrakt ger stora utsläpp. I många fall är 
det ändå själva odlingen som står för mer-
parten av utsläppen, inte transporten.

– Ur klimatsynpunkt är det bättre att 
köpa rosor från Kenya än från Holland. De 
holländska växthusen drar stora mängder 
energi, medan de kenyanska odlingarna 
inte behöver värmas.

Handla säsongsmart

Diskussioner har förts kring olika trans-
portsätt. 

– Vi har funderat på ett förbud mot flyg-
frakt. Men det lutar åt att inte ange trans-
portsätt, utan att ha ett maxtak för koldiox-
idutsläpp per vikt- eller volymenhet.

När det gäller tåg eller lastbil är det inte 
heller alltid så lätt, visar det sig. Tåg är inte 
alltid miljövänligast. 

Om folk handlar säsongssmart är 
mycket vunnet. Att köpa äpplen från Nya 
Zeeland mitt under svensk äppelsäsong är 
inte klimatsmart.

Inte bara KRAV och Svenskt Sigill 
arbetar med förslag på klimatmärkning. 
Miljöstyrningsrådet arbetar med ett förslag 
till europeisk klimatmärkning åt EU-kom-
missionen, tillsammans med ett italienskt 
företag och ska vara klara i juni. Märket är 
tänkt att kopplas till den s k EU-blomman, 
det europeiska miljömärket som aldrig 
blivit någon hit. Mätmetoden ska kunna 
användas inte bara på mat. Just nu prövas 
den på skor och papper.  Men det kan dröja 
innan det blir verklighet

snart går det att köpa klimatmärkt 
mat i svenska livsmedelsaffärer.

– regelverk för klimatmärkt mat 
blir klart till sommaren, säger Johan 
cejie, regelchef på krav.

av lena sonne

Tomater från fliseldade svenska växthus blir snart klimatmärkta.

klimatmärkt mat kommer
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Våren är här och det första vårteck-
net har redan visat sig då årets PLAN-
konferens har gått av stapeln. Liksom 
tidigare år blev konferensen en succé, 
med författaren till ”The Toyota way”, 
Dr. Jeffrey K. Liker, som det stora drag-
plåstret. Under Guru-dagen höll han en 
väldigt uppskattad presentation av sina 
erfarenheter från Toyota. 

I övrigt bjöd konferensen som van-
ligt på många intressanta föredrag och 
allmänt nätverkande. I detta nummer 
av PLAN-nytt finner ni ett reportage 
från konferensen. 

Samtidigt vill jag också påminna om 
nästa konferens, Forsknings- och til-
lämpningskonferensen, som i år arrang-
eras den 27-28 augusti i samarbete med 
Chalmers i Göteborg. Denna konferens 
blandar föreläsare från akademin och 
industrin, vilket gör att den har både 

bredd och djup. Notera datumen redan 
nu, så att du inte riskerar att missa den! 

I detta nummer av PLAN-nytt finner 
ni också en artikel om logistik, trans-
port och infrastruktur av Jan Henrics-
son. Jan har över 30 års erfarenhet från 
logistikbranschen och är också ordfö-
rande för PLANs sydligaste regionala 
kommitté. 

Syd är en av de fem kommittéer som 
står för PLANs regionala verksam-
het, övriga är Mitt, Väst, Öst och Norr. 
Dessa arrangerar kontinuerligt aktivi-
teter så som exempelvis företagsträffar, 
workshops och seminarium. 

Besök vår hemsida för information 
om aktuella aktiviteter inom respektive 
region. På www.plan.se finner ni som 
vanligt också hela vårt kursutbud. 

pLaN-konferensen  
blev en succé

Pär Brander,

redaktör Plan-nytt
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Plankonferensen samlade  rekorddeltagande igen
Årets plankonferens blev återigen mycket lyckad och samlade hela 660 deltagare.

– Bara när eli Goldratt var här får två år sedan var vi fler, säger en glad anna Prosell.

BilD & text: lena sonne

I år var det också ett lockande program, 
med rätt mycket fokus på lean. Dr Jeff K. 
Liker var främsta dragplåstret. Nytt för i 
år och mycket uppskattat var spännande 
föreläsningar om lean i sjukvården. Läka-
ren och utvecklingschefen Magnus Lord 
berättade om sitt leanprojekt på Lunds 
Universitetssjukhus.

Plankonferensen inleddes med först-
klassig ”stand-up management”. Troed 
Troedson, samhälls- och framtidsanalyti-
ker, utlöste många skrattsalvor och fick 
samtidigt många av oss att byta perspek-
tiv och tänka i nya banor. Han talade på 
temat Kommunikationsåldern – när infor-
mationen blir värdelös och efterlyste ett 

nytt förhållningssätt till det kunskapssam-
hälle som vi enligt honom levt i i 150 år. 

– Hela världen översvämmas idag av 
välutbildade människor. Vi går 13,3 år i 
skolan i Sverige i snitt, ett världsrekord. 
Våra barn tar ofta dubbelexamen. Men 
oavsett om vi har en ingenjörsutbildning 
eller upphovsrätten till en bok, vet hur 
man konfigurerar data eller gör en ekono-
misk kalkyl, så får vi allt mindre betalt för 
det kunnandet. 

– Information och fakta finns ju gratis 
via Internet och själva kunskapsinnehavet 
är på väg att bli värdelöst. 

– Det är kommunikationsförmågan och 
nätverken som har betydelse idag. Vinnar-

na fram till 2030 är de som kan generera, 
revidera och transformera kunskap och 
information.

Förlorarna blir de som tror att man 
kan tjäna pengar på att äga, förvara, distri-
buera eller försvara kunskap och infor-
mation. 

 – Framtiden kommer att bestå av 
stora, globala nätverk. Och ju fler nätverk 
man tillhör, desto större chanser till fram-
gång. 

Det tog också de nära 700 deltagarna 
fasta på. För Plankonferensen är den 
svenska logistikvärldens stora nätverks-
event.

Helena Nylén, Swedish Orphan, talade 
om framgångsrika distributionsstruktu-
rer och ökad kundservice.

christoffer kohn från Establish  diskute-
rar med fredrik Lindqvist, Ica om miljö- 
och affärsfördelar genom Lean Logistics.

Jeffrey k. Liker, 
författare till ”The 
Toyota Way”och en 
av en av världens 
främsta leanex-
perter, talade på 
plankonferensen.

anna prosell från 
plans kansli var 
glad över det 
rekordstora publik-
intresset.

kristina Lundblad, 
atlas copco, talade 
om hur visualiserig 
kan ge bättre ef-
fektivitet.

Troed Troedson, 
en underhållande 
est radör, som inled-
ningstalade om 
kommunikationsål-
dern.

peter framelius, 
från JMac var en 
av de rekordmånga 
utställarna.

konferensgenera-
len patrik färdow 
hade alla skäl att 
se nöjd ut.

christian Obbe-
kaer Hansen, från 
DRf, Danmark,  
passade på att 
nätverka aktivt.

Martin Holden 
pej strup från 
systerorganisatio-
nen DILf, Danish 
purchasing and 
Logistics forum, 
var där.
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annica Gustavsson, anette Tagesson 
och annika Mässing läser en  3-årig 
utbildning i Transport Management med 
logistik på distans på Malmö högskola.

Jan Sundling 
påpekade att  nat-
tetid kan befintliga 
järnvägsspår svälja 
ytterligare 30% 
mer gods.

per Gustavsson, 
posten Logistik, 
berättade att pos-
ten Logistik aB ska 
lansera sig under 
eget varumärke 
under året.

Lena Dyfverman, 
consafe Logistic 
aB hade många 
besökare i sin 
monter.

Ron Hollebrands, 
Returnpool, Hol-
land berättade om 
global returlogistik.

pelle Björk, från 
Birkebo konsult aB 
var där.

Sofia forss, Emma alfredsson och 
Helena Nielsen är intresserade av lean i 
sjukvården.

Stig-arne Mattson, chalmers och peter 
Björkman, comactivity samtalade i en 
paus.

Oskar Jellbo, Högskolan Väst, Sven-Erik andersson, acando aB och Bo Johansson,      
Oracle fick motta certifieringen cScp av Rickard Sjöström, kanslichef pLaN.
Joakim andersson, Meridion, cecilia Jacobsen, Siemens Industrial Turbomachinery
Stefan Gustafsson, Göteborgs kex, fredrik Dahlgren, Smurfit kappa Sverige,
Urban Lundgren, Wipro Engineering, Jenny Bäckstrand, Tekniska högskolan i Jönkö-
ping, Sara Hall, Tetra pak packaging Solutions aB, Thomas Green, TG konsultbyrå  
fick motta certifieringen cpIM. foto: per asplund.

Matthias kettelhoit, Hans Jeppsson och Gösta Hultén diskute-
rar citylogistik

karin Nordell, Stora Enso, som föreläste 
om hur man praktiskt arbetar med håll-
bar logistik och produktion, i samspråk 
med Gunnar Schrewelius från Schenker 
Logistics.
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En gång i tiden färdades vi längre sträckor 
nästan enbart på vatten. Det fanns ingen 
annan infrastruktur helt enkelt. Flod- och 
åmynningarna blev hamnar där man 
lastade om från mindre båtar till större 
båtar. Här byggdes sågverk och kvarnar. 
Här bildades samhällen som sedan växte 
till städer. Dessa logistiska förutsättningar 
ligger i stor utsträckning till grund för vårt 
samhällsbyggande helt enkelt.

Följer vi media och även den inre 
debatten inom företag samt annan om-
världsinformation, ser man snabbt att det 
finns ett stort glapp mellan verkligheten, 
önskemål och de logistiska behoven. Det 
odlas också många myter som inte möts 
av verklig logistikkunskap och därför får 
dessa myter gro och lämna utrymme till 
att låta bli att fatta beslut, vilket påverkar 
vår vardag och vår framtidsplanering. 

Logistiken levererar tids- och platsnyt-
ta åt kunder och producenter. Logistiken 
levererar denna nytta för såväl personer 
som gods.

När vi lyssnar på att fattigdomen på 
några årtionden halverats och våra guru 
pratar om att detta är handelns förtjänst, 
får jag en funderare om definitioner. I min 
värld är det produkter med rätt kvalité 
och logistiken som i huvudsak gjort denna 
insats. Duktiga handelsmäns insatser 
består i att kunna beskriva produkter och 
etablera ett för båda parter acceptabelt 
pris och se till att pengarna flyttar sig. 
Produktionen producerar och logistiken 
samordnar produktionen och förflyttar 
produkterna. Dagens ”Ostindienfarare” 
är stora containerfartyg, kopplade till ef-
fektiva distributionslager och butiker. All-
tifrån Ostindienfararnas tid har det varit 
logistiklösningarna som varit möjliggörar-
na. Det är dags att lyfta fram logistikerns 
roll och inte bara hedra handlaren.   

Fjärrjärnvägens problem  
och möjligheter

Under lång tid har man byggt enkelspår 
och nu när transportvolymerna för gods 
och persontrafik ökar, är det ett stort 

problem med att man har enkelriktad 
trafik. Transportvärlden är inte så enkel 
att man skall transportera i endast en 
riktning, man måste helt enkelt ha tillbaka 
tågen för nästa tur, som mötande trafik på 
samma spår. Detta genererar stora kapaci-
tetsförluster i transportsystemet. 

Det andra grundproblemet, utöver en-
kelriktad trafik, är att godstågen inte följt 
med i hastighetsökningen på persontågen. 
Om man tog riktigt tag i att öka hastighe-
ten på godstågen, skulle dessa inte vara i 
vägen för den prioriterade persontrafiken. 

lokal, regional och annan  
spårbunden trafik

Man diskuterar mycket idag kring 
intermodala resor och transporter, d v s 
att använda flera olika transportslag på 
en resa för såväl gods som persontrafik. 
Problemet är inte tekniskt enligt många 
logistiker utan hur man snabbt, smidigt, 
kostnadseffektivt och öppet skall kunna 
byta transportslag och smidigt dela på 
intäkterna. 

Idag har många städer tunnelbanor och 
många andra drömmer om att på detta 
sätt snabbt förflytta sig under markytan. 
Grundproblemet är att trafikintensiteten 
är så hög att befintliga gator inte har till-
räcklig kapacitet. Det andra problemet är 
att det är extremt dyrt att bygga tunnlar. 
Alternativet är att förlägga dessa några 
meter över marken. 

I nätversionen visas exempel på Mo-

norail i Sydney och olika lösningar för att 
flytta gångtrafik till ett andra våningsplan.

Flygtransporter

Flyget har haft svårt att försvara sig mot 
allehanda påhopp. Hur mycket branschen 
än förbättrar sig ligger ändå myterna kvar 
och upprepas i media. På några årtionden 
har man minskat sin ”flygbränsleförbruk-
ning” med omkring 70 % och man är nu 
nere i cirka 0,3 liter per mil och person. 
Här har personbil och motorcykel lite 
svårt att hänga med neråt, även om man 
fyller bilen med passagerare. Med hjälp 
av allt modernare flygplan pekar förbruk-
ningskurvan fortfarande nedåt.

Om vi sedan jämför med investeringar 
i vägar, behöver man bara bygga några 
få kilometer startbana och detta räcker 
för flygplan som sedan klarar att färdas 
runt halva jordklotet. Det går åt enormt 
mycket energi att bygga vägar för samma 
sträcka om man nu skulle jämföra. När 
logistikbehoven förändras, kan man på 
kort tid bygga en start och landningsbana 
och om behovet försvinner är det bara att 
återställa marken. Flyget har sina fördelar.

I nätversionen ges exempel på lös-
ningar såsom ”snabbt höghöjdsflyg” och 
Zeppelinare.

Investerings- och kalkylmetoder.

Vårt stora dilemma när det gäller inves-
tering i logistik- och infrastruktur, är våra 
politikers kalkylmetoder. När ett företag 
ser ett investeringsbehov, d v s behöver 

Logistik, transport och infrastruktur – en realistisk utopi
Produktionen producerar och logistiken samordnar produktionen och förflyttar pro-
dukterna. alltifrån ostindienfararnas tid har det varit logistiklösningarna som varit 
möjliggörarna för höjd levnadsstandard. Det är dags att lyfta fram logistikerns roll och 
inte bara hedra handlaren, skriver Jan Henricsson.   

av Jan Henricsson

Monorail i Sidney

Övergång mellan våningar.
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köpa något som skall brukas och göra 
nytta i företaget lång tid framåt, räknar 
man ut återbetalningen, skaffar pengar 
och gör avskrivning efter hand som maski-
nen brukas och genererar intäkter. 

När en politiker tar beslut är det som 
om en investering är en engångsutgift. 
Man pratar mycket mer om siffrans stor-
lek än intäktsmassan över tiden. Det finns 
heller inga bra löpande efterkalkylmeto-
der etablerade där man följer ”Return On 
Invest”. Politikerna jobbar alltså lite som 
om en investering är en engångskostnad. 
Därför genomförs inte många större och 
mycket lönsamma investeringar. 

Hur kan man då komma till stånd med 
en förändring? Det känns ibland som om 
nationalstaten behöver ta på sig nya rol-
ler och släppa på sådant som man förstår 
bättre ute i regionerna. Norrlänningar för-
står ofta betydligt bättre vad som är bra 
för Norrland och väst- och sörlänningar 
förstår i många stycken bättre vad som är 
bra och dåligt för dem. Inom industrin har 
vi under många år flyttat ner många beslut 
dit där kunskapen och snabbheten finns. 
Detta är en global trend som kallas ”Em-
powerment”. Klarar inte nationalstaten 
sitt effektiva logistikbyggande, måste detta 
ner på den nivå där nytta och vardagskun-
skapen finns och återbetalningen upplevs. 

I nätversionen finns en beskrivning av 
penningflödena och hur snabbt utbetalda 
pengar till infrastrukturinvesteringar åter-
vänder till statskassan.

vägbyggnadsstrategi och byggteknik 
ur produktionslogistisk synvinkel

Ett exempel på stor förbättringspotential 
är att gå från små dyra projekt till indu-
striell serieproduktion. Idag bygger man 
korta ”stumpar” motorväg som projekt 
och ofta intill städerna, ibland som en del 
av deras eget trafikflöde. När man skall 
bygga en halv eller en hel mil motorväg, 
sätts ett projekt upp med ett antal företag 
och projektanställda personal. Detta ar-
betssätt är ett stort slöseri med pengar och 
mänskliga resurser. Om man exempelvis 
tar ett nationellt beslut om att bygga en 
motorväg längs hela E22:an från Malmö 
till Norrköping i ett beslut, får vi ett helt 
annat arbetssätt. Man delar exempelvis 
upp sträckan i etapper om 3 mil per år 
från Malmö och 3 mil per år från Norrkö-

ping. Man rekryterar de olika personal-
kategorierna som behövs och låter dessa 
flytta sin arbetsplats 3 mil framåt per år. 

I nätversionen visas hur man kan 
reducera kostnaden, öka effektiviteten, 
vägbyggarnas trivsel och skapa framtids-
tro hos resenärer och företag.

sjöfart och östersjöns möjligheter

Öster om oss finns nu en öppen värld med 
fantastiska affärsmöjligheter. Dock har vi 
inte utrustat Östersjön med tillräckligt bra 
logistiklösningar. Detta har hindrat många 
möjligheter till handels- och industriellt 
utbyte på komponent-, system- och färdig-
varunivå. Det har byggts upp diverse små 
lokala lösningar mellan hamnar på båda 
sidor Östersjön. Eftersom de inte är an-
slutna till ett större system och flöde, kan 
de nästan liknas vid ett antal små lokala 
”telefoniöar” utan tillgång till rikstelefoni. 
Låt oss leka med tanken att skapa ett 
sjöbaserat logistiksystem eftersom sjöfart 
är den enda möjligheten på grund av allt 
vatten. 

I nätversionen redovisas ett tankeexpe-
riment som bygger på pentamaraner och 
ett nav på Gotland som integreras med ett 
snabbt godsflöde från Kina via Transsibi-
riska järnvägen. 

lastbilstrafiken får ofta stå vid skam-
pålen som ineffektiva miljöbovar

Man kan göra ganska mycket åt detta 

genom att titta lite okonventionellt på 
orsakerna. Eftersom lastbilar står för hu-
vuddelen av fjärrtransporterna fokuserar 
vi på dessa. Det finns två huvudorsaker till 
att lastbilar drar energi, det ena är för att 
övervinna däckens friktion mot vägen och 
den andra är luftmotståndet. När det gäl-
ler luftmotståndet, formulerades samban-
den redan på 1800-talet i en formel. 

I nätversionen visas på ett antal lös-
ningar som skulle kunna sänka bränsle-
kostnaden drastiskt, minska antalet for-
don utan att minska varuflödet. Exempel 
har hämtats från Australien som komplet-
terats med en svensk utmaning.

Inom PLAN´s medlemskår på närmare 
3 000 personer, finns en enorm logis-
tisk erfarenhet och kompetens. Med rätt 
inställning skulle många av dessa kunna 
berika våra olika kommunala, regionala 
och nationella organ samt remissinstanser 
på ett sätt som skulle öka många männis-
kors livskvalité. 

Vi bör enligt min uppfattning, inte ha 
en infrastrukturminister och en handels-
minister vi bör ha en ”LOGISTIKMINIS-
TER” med utmärkt utbildning och djup 
erfarenhet i Supply Chain Management 
och som också kan Business. Förmåga till 
politiskt hantverk är ingen nackdel. Det är 
livskvalité som skall levereras.

Detta är en nerkortad version av 
artikeln. På PLAN´s hemsida under fli-
ken ”Tidningen PLAN-Nytt” finns den 
kompletta versionen med exempel och fler 
bilder..

I nätversionen ges också Supply Chain-
exempel på lösningar såsom ”X2000 
gods”, snabbtåg till Norrland, ”Time Based 
Management” och kopplingar till ”24-
timmarsmyndigheten” och inlärd svensk 
beslutsoförmåga.

Logistik, transport och infrastruktur – en realistisk utopi

Vägskylt i Australien.
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Nu är det dags att reservera tid i almanackan för Sveriges 
ledande logistikforum för utbyte mellan forskare och prakti-
ker verksamma i företag och organisationer. I år genomförs 
Forsknings- och tillämpningskonferensen i samarbete med 
Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
     Gör din intresseanmälan på www.plan.se/f&t så får du 
programmet när det är klart.

Logistikutveckling – teori möter praktik
PLANs forsknings- och tillämpningskonferens
Göteborg 27–28 augusti

rapport Från MedleMsregIstret  
Tabellen nedan visar aktuellt antal medlemmar  
2008-03-31         
 ÖST VÄST SYD NORR MITT UTLAND RIKET 

Medl. Antal 827 618  560 208 466   23  2702  

På ingående 25  30  20 8 18 1 102 

Mitt
Daniel Jönsson 
Anna Bergström Elfa Sweden AB
Ermin Karahasanovic Scapa Bedding AB
Karin Brüning Siemens Industrial Turbomachi-
nery AB
Olimpia Grigore Thule Sweden AB
Andreas Lennartsson Tranås UtbildningsCentrum

norr 
Fredrik Pettersson Ericsson Network Technologies AB
Charlie Lagervik Logica Sverige AB

syd 
Hanna Flygare ABB AB
Thobias Jemjeby ABB AB High Voltage Cables
Bengt Gebert BGLarus
Tommy Hedström Flextronics Sweden AB Karlskrona
Mathias Fransson Mysigma Lund AB
Katarina Jensen Swedwood International AB
Elisabet Rohman Swedwood International AB
Niclas Nellhag Swedwood International AB

Nils Björk Swedwood International AB
Lisa Hilding Tetra Pak Technical Service AB

väst 
Claes Larsson Aditro Logistics Borås AB
Christina Broms Alfakonsult AB
Klas H Elwing Denosce AB
Anna Bjelm Hanson & Möhring AB
Andreas Lindahl Jede AB
Helene Ahlström LPK Scandinavia AB
Lena Kokko LärCenter Falköping
Anders Hellman Olw Sverige AB
Mattias Bergström Proxio AB
Christian Lauritzen Proxio AB
David Leifsson Remeka
Barbro Sundström SIK-institutet för livsmedel och 
bioteknik
Andreas Holmén Tour & Andersson AB
Per Johansson Tour & Andersson AB
Conny Andersson Volvo Aero Corporation
Christian Secund Volvo Construction Equipment AB
Stefan Karlsson Volvo Lastvagnar AB

öst 
Jan Bjällerstedt CMV Costmanagement Västerås
Viveca Janeklev Delaval International AB
Ragnar Wilton DHL Air & Sea
Peter Tell Ericsson AB
Bosse Nilsson Erteco Rubber & Plastics AB
Per Thunström HIT AB
Andreas Fredriksson KTH
Andreas Wellén KTH
Joakim Georgsson Munters Europe AB
Göran Johansson Ohde & Co
Peter Salomonsson Posten Logistik AB
Håkan Nyström Psion Teklogix AB
Stefan Olofsson Recipharm Stockholm AB
Pia Öberg Volvo Powertrain Sweden
Malin Jahr W-M Alitea AB
Sanna Strömstedt Westinghouse Electric Sweden AB

övrig 
Per Granlund Ahola Transport

Nya medlemmar 2008-04-30 
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certifiering

Tracy Cheetham har själv en bakgrund 
både från tillverkningsindustri och som 
logistikkonsult. Sedan 2007 är hon chef för 
internationell service inom APICS, med 
placering i Sydafrika. Hon besökte årets 
PLAN-konferens för att informera om 
APICS certifieringar och samarbetet med 
PLAN.

– Intressant program och en imponeran-
de uppslutning, tyckte hon.

APICS, The Association for Operations 
Management, grundades i USA 1957 och är 
den normgivande medlemsorganisationen 

för professionella inom produktion, lager, 
inköp och logistik, med ca 60 000 medlem-
mar. PLAN har varit med sedan 1992.

Det finns tre olika certifieringar, enligt 
APICS standard.

Basics of Supply Chain Management 
är en internationell grundcertifiering inom 
produktionslogistik.

CPIM, Certified in Production and 
Inventory Management, är en internatio-
nell certifiering i produktionslogistik. Den 

harfem moduler, där PLAN Utbildning har 
en kurs för varje modul. 

CSCP, Certified Supply Chain Profes-
sional, är en hög internationall certifiering 
i supply chain management, baserad på 
innehållet i utbildningsprogrammet CSCP. 
Bägge certifieringarna ska underhållas och 
förnyas vart femte år.

Över 80 000 personer har certifierats i 
detta världens största internationella cer-
tifieringsprogram inom logistik. I Sverige 
har över 300 logistiker certifierats genom 
PLAN. 

- Certifieringen är väl värd mödan, en 
global kvalitetsgaranti och viktig att ha i sin 
CV, säger Tracy Cheetham.

PLAN har kompletterat det från början 
amerikanska kursmaterialet för att det 
skall passa i Sverige. Alla OH-bilder är på 
svenska, för grundkursen finns hela kursbo-
ken på svenska och man har lagt till avsnitt 
om utvecklingen inom supply chain, om 
produktionssimulering och om hur Lean 
Thinking påverkar logistikbegreppen.

– idén med certifiering är att säkra 
och kontrollera dina yrkeskunskaper. 
en certifiering är bekräftelse på att 
dina kunskaper är levande, både för 
dig själv, din arbetsgivare och kunder 
överallt i världen, säger tracy cheet-
ham. 

av Gösta Hultén

”certifiering är bra för ditt cV”

fo
t

o
: l

e
n

a
 s

o
n

n
e

-Om du vill arbeta inter-
nationellt eller med 
internationella kunder 
är det en styrka att 
ha ett allmänt erkänt 
kompetensbevis som 
CPIM-certifikatet, säger 
Tracy Cheetham.

Missa inte att synas 
i kommande nummer!

Nr 6: Temabilagan i Dagens Industri
Utkommer 12/9 Materialdag 1/9

Om: Tekniska Mässan/Logistics (extraupplaga)
Industriell Logistik/Logistiklägen

Nr 7 av Affärsmagasinet
Om: LEAN/Produktionslogistik

Utkommer v 40 Materialdag: 21/9

Nr 8 av Affärsmagasinet
Om: Logistikfastigheter/Lager/3PL

Utkommer v 46 Materialdag: 25/10

Nr 9 av Affärsmagasinet
Om: Nätverk & Kompetens

Utkommer v 51 Materialdag: 30/11

För annonspriser och info, ring 0176-22 83 50
Eller maila på: gb@intelligentlogistik.se

www.intelligentlogistik.se

Intelligent Logistik
INKOP        LOGISTIK       PRODUKTION       AFFÄRERSamgåendet mellan Posten och 

Post Danmark skapar en ny nord-
isk struktur som stärker logistiker-
bjudandet, enligt koncernchefen 
Erik Olsson.

– Verksamheten har fokus på 
att skapa en nordisk struktur 
för ökad kundnytta, ökad ef-
fektivitet och specialisering på 
den nordiska marknaden med 
målet att stärka Posten Logistiks 
position och framtida konkur-
renskraft, säger koncernchefenb 
Erik Olsson i en kommentar. 

Strålfors fortsätter sin starka 
tillväxt inom informationslogistik 

med viktiga order från stora fö-
retag med en bred bas i Norden. 

– Strålfors europeiska platt-
form kommer att skapa nya och 
intressanta affärsmöjligheter i 
en gemensam koncern med Post 
Danmark i takt med att den eu-
ropeiska postmarknaden avreg-
leras, säger Erik Olsson 

– Den avsiktsförklaring som 
Postens och Post Danmarks 
huvudägare har tecknat om ett 
samgående mellan Posten och 
Post Danmark är ett logiskt och 
strategiskt viktigt beslut. 

– Med en större hemmamark-
nad och ett bredare tjänsteut-
bud kommer den gemensamma 
koncernen att bli en attraktivare 
samarbetspartner på den nord-
iska marknaden. Detta tillsam-
mans med identifierade kost-
nadssynergier kommer att skapa 
en konkurrenskraftigare koncern 
som även i framtiden kan levere-
ra en postservice som motsvarar 
svenska och danska folkets högt 
ställda förväntningar.

”Samgåendet stärker oss”

–En nordisk 
struktur ger 
ökad kundnytta, 
säger Postens 
koncernchefen 
Erik Olsson.
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biobränsle

SEKAB planerar att bygga ut ett nät av 
tankställen med etanol för lastbilar i hela 
landet.

De tyngre fordonen som nu kör på 
etanol är främst stadsbussar. Nu hoppas 
SEKAB att även lastbilar ska byta bränsle.

– Vi ska sätta upp tankställen över hela 
landet. Vi har förut kört ut bränsle till bus-
sar, som tankas vid garaget. Genom de nya 
tankställena ska även långtradare kunna 
använda etanol som bränsle, säger Anders 
Fredriksson, vice VD på SEKAB.

Det som är flaskhalsen är lastbilsmoto-
rerna. Både Scania och Volvo har signalerat 
att de är intresserade. Scania meddelade 
under våren att de kan erbjuda världens 
första lastbilar för etanoldrift.

De första etanolpumparna för lastbilar 
kommer troligen att ligga längs de stora 
lederna, som E4 och E6. 

Billig sommaretanol 

SEKAB svarar redan för merparten av 
distributionen av den etanol som nu säljs 
på ca 1200 mackar i Sverige. Den kommer 
främst från brasilianska sockerrör och bara 
till en mindre del från cellulosa.

Priset på etanol har varit ett problem, 
Nyligen sänktes etanolpriset med ca 60 öre 
per liter. Eftersom oljepriserna stigit kraf-
tigt, är kostnaden att köra på E85 nu betyd-
ligt lägre per mil jämfört med bensin. Den 
sommarkvalitet av E85 som nu säljs har en 
högre andel etanol än vinterbränslet. Det 

förklarar prissänkningen, eftersom skatten 
då blir lägre. Det betyder att drivmedels-
kostnaden för E85, med den högre förbruk-
ningen per mil inräknad, nu är betydligt 
lägre än bensin och diesel. 

När ca 100 000 etanolbilsägare ersatt 
bensin och diesel med etanol,  betyder det 
väsentligt lägre utsläpp av koldioxid. 

produktion i afrika

Men SEKABs etanolproduktion ska 
snart ske i Afrika, berättar Per Carstedt, 
SEKABs VD från en taxi i Dar Es Salaam  
i Tanzania.

– Vi har redan 20 anställda här och räk-
nar med att starta den första fabriken här i 
Tanzani år 2011, säger han.

– Vi räknar med att om 20 år kunna 
bidra till att Tanzania och Moçambique blir 
oberoende av olja, kraftfullt kunna öka sin 
elproduktion och samtidigt exporterar flera 
miljarder liter etanol från de fabriker vi 
planerar. 

För att bygga fabrikerna krävs dock 
lokala partners. 

Delar av Afrika med sitt tropiska klimat 
och outnyttjade arealer med bra vattentill-
gång har enligt Per Carstedt goda naturliga 
förutsättningar för odling av biomassa, 
både för el och biodrivmedel. 

SEKAB bedriver nu med en egen orga-
nisation på plats planering och projektering 
för massproduktion av etanol med start i 
Tanzania och sedan i Moçambique.

– Detta är närmast en revolution, som 
bidrar till att stärka några av världens sva-
gaste ekonomier, säger Per Carstedt. 

-Samtidigt visar det vägen för övriga 
Afrika att minska de fossila koldioxidut-
släppen globalt och öka energisäkerheten 
för alla. 

Den första fabriken i Tanzania ska 
följas av många nya de närmaste 30 åren. 

SEKAB siktar på att stödja och leda de 
nationella satsningarna på biodrivmedel 
genom en långsiktig utveckling av över 
400 000 hektar för bioenergiproduktion. 
Exportvolymerna av etanol skulle räcka för 
att ersätta alla bensin och diesel i trafiken i 
Sverige och Norge, om plug-in teknik sam-
tidigt införs i fordonen. 

Fyra gånger större än sverige

Länderna har en yta som är nästan fyra 
gånger större än Sverige. Idag är Moçam-
bique och Tanzania helt beroende av im-
porterade oljeprodukter, vilket kostar dem 
nästan 100 procent av exportinkomsterna. 

Sockerrörsrester och durra är de enk-
laste och mest kostnadseffektiva råvarorna 
för etanolproduktion. Med dagens oljepri-
ser kan en framtida etanolindustri i Afrika 
kostnadsmässigt mycket väl konkurrera 
med bensin och diesel. 

– Det finns outnyttjade arealer på 
många miljoner hektar både i Tanzania och 
i Moçambique, som inte konkurrerar med 
livsmedelsproduktion eller hotar den biolo-
giska mångfalden, framhåller Per Carstedt. 

Förutsättningarna beträffande klimat, 
mark och vatten liknar Brasiliens – idag 
världens ledande producent av bioetanol. 
Men arbetsförhållandena där har fått hård 
kritik

Regeringen i Tanzania har med stöd 
av SIDA och Energimyndigheten skapat 
ett särskilt organ – National Biofuels Task 
Force (NBTF) – som hanterar alla frågor 
och beslut kring en biodrivmedelsindustri i 
vardande. En nationell strategi, med tydliga 
regelverk håller på att utvecklas för att 
säkra en hållbar utveckling av den snabbt 
växande industrisektorn. 

– Det är viktigt att Sverige finns med 
och företräder en socialt och ekologiskt 
uthållig utveckling, betonar Per Carstedt. 

Länderna behöver tillgång till våra 
marknader, initialt stöd med teknik och ka-
pital för industriell utveckling samt resurser 
i infrastruktur, utbildning och hälsa. 

världsledande cellulosateknik 

När den svenska spetstekniken för produk-
tion av cellulosaetanol, som nu utvecklas i 
pilotanläggningen vid SEKAB i Örnskölds-
vik, når kommersiell nivå, är det meningen 
att den skall kopplas till verksamheten i 
Tanzania och Moçambique för att utvinna 
cellulosan ur restprodukterna från socker-
röret, s k bagasse. Den nya tekniken kan 

Snart kommer vår etanol från  afrika
sekaB satsar på etanoldistribution 
för lastbilar i sverige och i framtiden 
på produktion i tanzania och mo-
cambique.

av Gösta Hultén

Sockerrörsplantage i Tanzania.

SEKAB har en egen organisation på plats i Dar-
es-Salaam för planering och projektering för 
massproduktion av etanol både för inhemskt och 
svenskt behov.
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biobränsle

öka produktionen med 50 procent per 
hektar. 

Samtidigt kan samhället få tillgång till 
energi för småskalig industri, matlagning, 
kyl, frys och belysning. 

SEKAB är sedan decennier ledande 
leverantör av förnybara fordonsbränslen. 
Bolaget fokuserar på distribution av bio-
etanol för den nordeuropeiska marknaden 
samt uppbyggnad och drift av storskaliga 
etanolproduktionsanläggningar. SEKAB 
tillhör de världsledande inom teknologi för 
produktion av etanol ur cellulosa, med en 
pilotanläggning i drift sedan 2004. 

SEKAB har ca 170 anställda och omsät-
ter över 2 miljarder SEK, vilket gör bolaget 
till ett av de största nordiska miljöteknikfö-
retagen. SEKAB startades av Akso Nobel 
och Domsjö fabriker, men såldes 2005 
till ett regionalt konsortium som består 
av Övik Energi, Umeå Energi, Skellefteå 
Kraft, Länsförsäkringar i Västerbotten, OK 
och EcoDevelopment. Huvudkontor och 
pilotanläggning finns i Örnsköldsvik. 

ghana kommer före norrland

Men planerna på nya fabriker i Norrland 
tycks nu mer avlägsna. 

Nyligen skrev SEKAB kontrakt om eta-
nolleveranser från Ghana på 150 miljoner 
liter etanol per år. Det motsvarar årsför-
brukningen för Sverige. Det är brasilianska 
industrin som utvecklar en ny anläggningen 
i Ghana.  Om två år börjar leveranserna.

Trots de ljusa framtidsutsikterna i kli-
matdebattens spår har företagets färd varit 
osäker genom ändrade bränsleskatteregler 
och växlande politiska etanolklimat. Det 
senaste året har ekonomin varit ansträngd 
och olika kommuners planer på etanolfa-
briker i Norrland, har skjutits på framtiden. 

Konkurrens om skogsråvara

Den allt hårdare konkurrensen om svensk 
skogsråvara kan göra råvarutillgången 
osäker. Ett stort underskott på biomassa i 
Europa väntas, i takt med att användningen 
av fossila bränslen minskas.

Detta kan också drabba Björn Gillbergs 
projekt Värmlandsmetanol AB; att tillverka 
metanol ur skogsråvara vid en fabrik i 
Hagfors.

Men Per Carstedt försäkrar att SE-
KABs planerna ligger fast. Det gäller bara 
att hitta rätt etableringsläge och de bästa 
lokala förutsättningarna för nya fabriker i 
Norrland.

Snart kommer vår etanol från  afrika

Höjda matpriser har slagit hårt mot den 
fattiga världen med mänskligt lidande, 
många döda, demonstrationer och hung-
eruppror som följd. Jordbruken i Afrika 
har varit eftersatt i årtionden och inte ökat 
produktionen. Det är i stor utsträckning 
kvinnor som sköter jordbruken och de 
räknas inte i huvudstäderna. 

I stället för att satsa på jordbruket im-
porterar fattiga länder ofta de livsmedel 
som behövs. 

Det senaste året har stigande oljepriser, 
etanolproduktion på jordbruksmark, torka 
och översvämningar lett till matbrist. 

Att stödja livsmedelsproduktion i de 
fattiga länderna är viktigast om matbristen 
ska minska. 

Christina Engfeldt, FN:s livsmedelsorga-
nisations Sverigekontor säger i en kom-
mentar: 

– De rika länderna måste sluta subven-
tionera det egna jordbruket. 

Hon tycker inte att det är rimligt att 
USA:s bönder får 54 % subventioner på 
majsproduktion, samtidigt som landet be-
slutat om importtullar på 51 % på etanol 
från Brasilien. 

USA och EU måste därför upphöra med 
sin egoistiska jordbrukspolitik och stoppa 
biobränsleproduktionen på åkermark.  

Befolkningen växer 

I dag ska 6,1 miljarder människor dela på 
jordens tillgångar. Enligt FN kommer jor-
dens befolkning att uppgå till 9,2 miljarder 
2050. 

I Indien och Kina växer medelklassen 
och fler och fler vill äta kött. Under de 
senaste tjugo åren har köttkonsumtionen i 
Kina stigit från 20 till 50 kilo per person. 

Att producera kött är oekonomiskt. Nä-
ringsvärdet i ett kilo kött är bara en tiondel 
av näringsvärdet i den mat som djuret ätit. 

Det krävs 8 kilo foder och 15 000 liter vat-
ten för att skapa ett kilo kött. 

Klimatförändringarna 

Den globala uppvärmningen kan leda till 
torka, stormar och översvämningar. Vete-
producenten Australien har haft torka flera 
år i rad. Hösten 2007 skapade häftiga regn 
översvämningar söder om Sahara.  

De skenande oljepriserna, nu långt över 
100 dollar per fat, ger högre fraktpriser och 
dyrare diesel. Tillverkningen av konstgöd-
sel kräver olja, vilket gör den dyrare. 

Produktion av biobränsle har blivit in-
tressant för politiker och energiföretag. Att 
göra etanol av t ex majs har nästan bara 
nackdelar. ”Majsbränslet” är smutsigt och 
att odla drivmedel på åkermark bidrar till 
stigande matpriser. 

De stigande priserna har bl a gjort att 
bönder i Sydamerika huggit ner regnskog i 
Amazonas för att öka åkerarealen. 

så draBBar  
MatprIsCHoCKen
Elfenbenskusten: Priset på ris fördubblat på ett år. 
Senegal: Vetepriset fördubblat på ett år.
Nigeria: Priset på hirs och durra fördubblat på fem 
månader. 
Somalia: Priset på vetemjöl nästan tredubblat det 
senaste året. 
Sudan: Priserna på vete var i februari 90 procent 
högre än i fjor. 
Etiopien: Majspriset fördubblat på ett år.  
Källa: FAO

Biobränsle kan förvärra 
matkrisen
Produktion av biobränsle har blivit 
intressant för politiker och energifö-
retag runt om i världen. men att göra 
etanol av majs har nästan bara 
nackdelar. Även etanol från sockerrör 
kan i praktiken konkurrera om 
jordbruksmark.

av Gösta Hultén

Den svenska etanolen kommer från Bra-
silien.
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lagerarbete

Ofta kommer innovationer från golvet, 
ibland ur akademisk forskning. Den första 
vetenskapliga artikeln om ”bucket briga-
des” skrevs i USA 1996. Plockmetoden 
började snart också användas i ameri-
kanska företag, som Fords bilreservdelar,  
McGraw-Hill för böcker och snabbmatked-
jan Subway för att göra sandwichs.

– Men så vitt vi vet var metoden okänd 
och användes inte i Sverige när vi startade 
vårt examensarbete, säger Joakim Fage-
rudd, som tillsammans med Henrik Jönsson 
utvärderat den nya plockmetoden i ett exa-
mensarbete vid Lund tekniska Högskola, 
LTH  med professor Stig-Arne Mattsson 
och Fredrik Ohm och Benny Thögersen 
från Consafe Logistics som handledare. 

I ett ”bucket-brigade”-system följer alla 
arbeten en speciell slinga, medan de pro-
cessas. Varje lagerarbetare gör sitt arbete 
längs hela slingan och rör sig mot slingans 
slut. När den siste plockaren i systemet har 
avslutat ett arbete och nått slingans slut, 
går han tillbaka till sin föregångare och tar 
över dennes arbete.

Denne går i sin tur tillbaka till sin före-
gångare för att ta över dennes arbete o s v. 
En serie överlämningar går från slutet till 
början av slingan. 

pressen kan bli ett problem

Lagerarbetarna i systemet är sorterade 
efter arbetshastighet, så att alla har en 
snabbare arbetare framför sig. Därmed 
kommer den snabbaste arbetaren att finnas 
i slutet av slingan och den långsammaste i 
början av slingan.

Men blir det inte problem när män-
niskor som av olika skäl inte plockar lika 
snabbt som kamraterna exponeras negativt 
på det här sättet ?

– Jo, det kan naturligtvis bli ett problem. 
Men i allmänhet är de långsammare plock-
arna också nyare på arbetsuppgiften och 
då känns det inte konstigt. Dessutom är det 
lättare för oerfarna att komma in i arbetet 
eftersom var och en behöver plocka varor 
från en begränsad del av lagret.

– Men en tänkbar nackdel är att plock-
arna kan tycka att arbetet blir monotont.

Examensarbetet hade enligt honom tre 
huvudsyften; att bestämma när bucket bri-
gades är lämpliga att använda på vilket sätt 
metoden bör användas och vad effekterna 
blir.

Examensarbetet är baserat på multipla 
fallstudier och simulering.

– Vi har besökt och intervjuat medarbe-
tare i sju olika nordiska lager. 

En simuleringsmodell skapades för att 
utvärdera hur väl bucket brigades 

skulle fungera i en speciell situation, 
kallad pickomatkluster. Konceptet visade 
sig vara tillräckligt lovande för att ett av 
de svenska lager som besöktes skulle vilja 
testa att använda metoden. 

– Lagerchefen var så positivt att han sa 
att bucket brigades fungerade “sanslöst 
bra” för deras lager och de använder nu-
mera metoden permanent. 

Plockarna blev tillfrågade om de ville 
gå tillbaka till den gamla metoden, men de 
föredrog bucket brigades. 

– Deras erfarenhet av att byta order-
plockmetod till bucket brigades var att det 
var enkelt och fungerade från början. 

Inte bra med truck

När är då bucket brigades lämpligt att 
använda? 

– För att överväga att använda bucket 
brigades bör en eller flera av dessa kriterier 
vara uppfyllda:

Att överlämningar kan göras snabbt. Att 
huvuddelen av orderplockarnas tid spende-
ras på plockaktivitet och inte på transport.
Vid pick-to-belt eller orderplock till vagnar, 
kan bucket brigades också vara bra.

– Men metoden är inte lämplig om 
någon form av truck används i orderplock-
andet. 

En del pickomatkluster, d v s regioner 
i lager där det finns flera pickomater som 
kräver mer än en heltidsbemanning, kan 
också dra nytta av bucket brigades. Några 
av de viktigaste faktorerna för ett lyckat 
införande är att säkerställa snabba över-
lämningar, att skapa en jämn fördelning av 
plock längs plockslingan, att göra så stora 
batcher som möjligt och att på ett bra sätt 
hantera ordningen mellan plockarna efter 
arbetstakt. 

”Hinkbrigad” lät inte bra

– Den viktigaste effekten är ökningen i 
plockeffektivitet. Förbättringen i plock-
effektivitet beror på två faktorer. Bucket 
brigades är självbalanserande och kan 
minska mängden blockeringar i systemet. 
Den andra är att mindre tid läggs på icke-
värdeadderande aktiviteter. 

Maximal plockkapacitet kan också höjas 
genom att man kan använda fler plockare 
i ett område än med andra plockmetoder, 
utan att orsaka svåra stockningar. Flexibili-
teten i systemet ökas genom att det är lätt 
att lägga till och ta bort plockare och inget 
administrativt arbete med att balansera ar-
betsfördelningen på plocklinjen krävs. 

– Nya plockare kan bli produktiva snab-
bare, eftersom de börjar arbeta i en begrän-
sad del av lagret – en del de snabbt kan lära 
sig bra. Beteendet blir jämnt och förutsäg-
bart och produkter i arbete är minimalt.

Bucket brigades är ett engelskt uttryck. 
Finns det inget svenskt ?

– Nja, vi prövade med ”hinkbrigad” men 
vi tycker det lät lite nedsättande.

”Bucket brigades” nytt sätt att plocka
Bucket brigades är ett nytt sätt att 
organisera lagerplock, som kan få 
fördelningen av arbete i systemet att bli 
självbalanserande. orderplock av små 
artiklar är ett tillämpningsområden. 

av Gösta Hultén

Metoden kan användas vid orderplock av små detaljer eller som här vid produktion av sandwiches.
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lean forum

Lean Forum Konferens arbetar för att 
bredda Lean-intresset i samhället. Med 
exempel utanför traditionell produktion, 
exempelvis från kommuner och sjukhus, in-
spirerar konferensen även andra områden 
att studera Lean lite närmare.

Conny Svensson har arbetat många år 
som kvalitets- och Leanansvarig på Parker 
Hannifin, bl a på Division Pumps Motors i 
Trollhättan. 

Företaget startade med processkartlägg-
ning så tidigt som 1993.

– Vi ritade och studerade flöden, inte 
lika avancerad analys som idag, men vi 
lärde oss. 

Att arbeta i Trollhättan innebar att ar-
beta i en region med ett stort Lean-intresse, 
vilket i sig var både utmanande och inspi-
rerande.

vara lean

Redan 1998 fokuserade Parker Hannifin på 
Lean-arbetet med bl a förbättringsgrupper 
och värdeflödesorganisation, säkert då som 
ett av de första företagen i landet. Conny 
Svensson fick också möjlighet att arbeta i 
systerfabriken i Chemnitz i Tyskland, där 
de upprepade arbetet från Sverige. Enligt 
honom har det fungerat lika bra där.

Maria Viidas, som är kvalitetsansvarig 
inom Vara kommun, har en helt annan 
bakgrund. Hennes styrka är områden som 

delaktighet och stödjande ledarskap, vilka 
båda är bärande delar inom Lean. I Vara 
kommun inleddes Lean-arbetet i samband 
med ett projekt för nya arbetstider.

– Det skulle frisättas resurser för både 
personal- och verksamhetsutveckling. För 
det sistnämnda valde vi att med hjälp av 
externa konsulter titta närmare på Lean.  
Arbete blev en framgång och när vi under 
2006 ville fortsätta med Lean, valde vi att 
satsa på en egen Lean-expert.

Idag finns två  heltidsanställda Lean- 
experter inom kommunen. 

Maria Viidas menar att erfarenheten 
med systematiskt arbetssätt, synliga chefer 
och engagerade anställda lagt en viktig 
grund. 

– Det gör att vi har lätt att få driv i 
utvecklingsarbetet på lokal nivå. Däremot 
är det fortfarande viktigt att föra ständiga 
samtal kring Lean. Teknik och metoder 
har sin givna plats, men också lärandet av 
varandra.

aktiva i föreningen

Conny Svensson och Maria Viidas är båda 
aktiva i Lean Forums styrelse och därmed 
två av dem som är engagerade i arbetet 
med Lean Forum Konferens som i år går 
den 8–9 oktober i Göteborg.

– I år ska vi ge mer tid för ”interakti-
viteter” mellan deltagarna, säger Conny 
Svensson. Mitt tips till deltagarna är att 
förbereda sig med frågor. Tanken är att de 
ska få gott om tid att träffa både föreläsare 
och kollegor och dra nytta av det.

En traditionell konferens består av att 
sitta ner, anteckna och ta korta pauser. 
Lean Forum Konferens erbjuder en röd 
tråd, med mer tid mellan föreläsningarna 
och fler möten.

– Vi kommer att mötas av mångfald, 
många olika branscher och verksamhets-
områden, säger Maria Viidas. Genom att 
prata med människor som alla kommit 
olika långt i sitt Lean-arbete, kan man hitta 
sin egen plats i utvecklingsskedet. Det 
kommer att vara inspirerande.

– Genom att få kontakt med vitt skilda 
verksamheter får man idéer till helt nya 
lösningar, säger Maria Viidas. 

– Lean Forum Konferens har precis rätt 
storlek; lagom stor för att vara spännande, 
lagom liten för att vara överblickbar.

Möjligheter till samtal

Konferensen är ett forum som ger möjlig-
heter till samtal, där det går att varva nya 
impulser med bekräftelser på att satsningen 
är rätt. 

– Den ger också en möjlighet för alla att 
se hur andra har gjort, att kunna lära sig av 
de misstag som gjorts, menar Conny Svens-
son. Jag frågar ofta efter vilka misstag de 
kan dela med sig av.

Att träffa likasinnade som sitter i lik-
nande situationer, är alltid givande. Detta 
oavsett om de kommit längre eller bara är 
i startfasen. 

– Lean Forum och dess konferens ska 
vara den naturliga startpunkten för den 
som vill påbörja en Lean-satsning.

Även om Lean Forum Konferens är 
ett väletablerat begrepp bland alla Lean-
intresserade, så är dess ”moderförening” 
kanske mindre välkänd.  

– Vi är en ideell förening, där alla har 
egna arbeten. Vi säljer inte oss själva, utan 
arbetar för att sprida Lean-kunskap. Och 
vår marknadsföring består mindre av att 
lyfta fram Lean Forum och mer av att lyfta 
fram det vi står för.

Lean Forum är den förening som sätter 
en kvalitetsstämpel på olika Lean-verktyg 
genom exempelvis översättningar av böck-
er etc. Är föreningen engagerade i något, så 
står det för kvalitet. Det gäller även Lean 
Forum Konferens.

– Det är viktigt att föreningen syns, 
tycker Maria Viidas. 

– Själv minns jag min första Lean Forum 
Konferens. Då skulle jag ha uppskattat om 
Lean Forum hade synts tydligare. Det hade 
bjudit in till diskussion och frågor – för  jag 
hade många. – Det har vi tagit med oss till 
årets konferens.

Maria Viidas arbetar med lean- och kvalitetsfrågor i 
Vara kommun.

Vara vill gärna vara lean
– Genom att få kontakt med vitt 
skilda verksamheter får man idéer till 
helt nya lösningar, säger maria viidas, 
kvalitetschef för utvecklingsarbetet i 
vara kommun, som sedan något år 
satsar på lean.

av BJörn stenvall
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debatt

”Jag känner stor oro. Jag hade hoppats att 
det skulle ha stabiliserats. Men det senaste 
året har tyvärr utsläppen av koldioxid ökat 
med ungefär två procent, vilket är den 
största ökningen jag har varit med om.” 
Lars Nilsson, miljödirektör på Vägverket, i 
Dagens Eko 080402. 

Hittills har prognoserna pekat på av en 
ökning transporternas koldioxidutsläpp 
i Sverige med drygt tio procent till 2020. 
Men med årets trend kan ökningen bli mer 
än dubbelt så hög, tjugo procent eller mer. 

Samtidigt ställer EU krav på att trans-
portsektorns utsläpp ska minska med 
femton procent eller mer till 2020. Detta 
kräver ett omtänkande i planeringen för 
infrastruktur, boende och vägar.  

Långsiktigt behövs betydligt mer in-
termodala transporter och mer långväga 
transporter på järnväg. Men detta kräver 
stora investeringar i nya godsnät, så att inte 
godstrafiken stör persontågen. Planeringen 
för dessa investeringar har idag inte ens 
börjat.  Lätta fordon, framför allt person-
trafik, står för tre fjärdedelar av transport-
sektorns utsläpp. Persontrafiken måste 
därför stå för huvuddelen av de utsläpps-
minskningar som transportsektorn åläggs. 

Bygger nytt bilberoende

Detta kan inte lösas enbart genom högre 
bränsleskatter. Det krävs också att inves-
teringarna i transportsystem och boende 
läggs om.  I våra storstäder handlar detta i 
hög grad om att investera och stadsplanera 
så att kollektivtrafiken blir det naturliga al-
ternativet för en ökad del av arbetsresorna. 

I Storstockholm planerar politikerna att 
göra precis tvärtom och satsa minst 25 mil-
jarder (dagsnoteringen - slutsumman blir 
troligen över 40 miljarder) på nya motor-
vägssystem för persontrafiken. ”Förbifart 
Stockholm” under och genom Mälaröarna 
väster om Stockholm är också en exploa-

teringsled för att bygga nya bilberoende 
förortssamhällen som är mycket svåra att 
försörja med bra kollektivtrafik. Det inne-
bär en satsning på en utglesad storstadstyp 
av amerikansk mellanvästernmodell, som 
kraftigt ökar personbilresandets andel 
av trafikarbetet och tar utsläppsutrymme 
för den tunga trafiken. Knappa offentliga 
medel sätts alltså på projekt som i prakti-
ken försvårar för den ekonomiskt viktiga 
yrkestrafiken.  

Bygg för effektiv spårtrafik

De medel som är tänkta till den nya 
exploateringsleden bör i stället användas 
för en utbyggnad av effektiv spårtrafik. 
För att underlätta den långväga logistiken 
och lösa de akuta trafikproblemen, främst 
det s k Essingeledseländet, med timslånga 
köer på Essingeleden efter en olycka, bör 
Stockholmspolitikerna aktivt använda 
trängselskatterna. I dagsläget är nämligen 
en stor del av Essingeleden belastad med 
måltrafik till Stockholms innerstad. Denna 
nerfarts- och uppfartstrafik till/från inner-
staden sätter särskilt ner kapaciteten på Es-
singeleden. Den genomgående trafiken är 
betydligt mindre kapacitetskrävande, men 
fastnar idag i de allmänna propparna. Med 
höjda trängselavgifter minskar trafiken 
till innerstan och Essingeleden kommer 
huvudsakligen att nyttjas för trafik som 
inte stör huvudflödet, transporter mellan 
förorterna och långväga trafik. 

En höjning av trängselskatterna är där-
för effektiv både för att komma åt Essinge-

ledseländet och för att gynna yrkestrafiken.
EUs klimatkrav innebär ett minskat 

utsläppstak. För att värna godstransporter-
na bör Stockholm skrota planerna på den 
exploateringsled som förskönande kallas 
”Förbifart Stockholm”, kraftigt bygga ut ef-
fektiva spårförbindelser och aktivt använda 
trängselskatterna för att skapa trafikflyt på 
viktiga förbindelser som Essingeleden.

I samklang med klimatkraven: 

Skrota ”förbifart Stockholm” 
”förbifart stockholm är en förskö-
nande omskrivning av ett projekt 
som strider mot målet att minska 
koldioxidutsläppen från trafiken” 
skriver christian Berggren, professor 
i industriell organisation vid linkö-
pings universitet. 

av cHristian BerGGren

För att underlätta den långväga logistiken och lösa de akuta trafikproblemen, bör Stockholmspolitikerna 
mer aktivt använda trängselskatten, skriver professor Christian Berggren.

Förbifart Stockholm, som är en ny motorväg  
mellan Kungens Kurva och Häggvik, kan öka 
personbilsresandet.
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konjukturen

Den mjuka inbromsning i 
svensk industrikonjunktur som 
inleddes under 2007 fortsätter. 
Inköpschefsindex har nu nått 
den lägsta nivån sedan septem-
ber 2003. 

Tolkningar av enstaka må-
natliga svängningar ska givetvis 
tas med viss försiktighet. Detta 
ändrar dock inte bilden av att 
svensk industri uppvisar en 
lägre aktivitet än i slutet av 
förra året.

Av PMI:s fem delkompo-
nenter svarade orderingången 
för den största nedgången i 
april jämfört med mars, med ett 
fall på 9,4 indexenheter. Även 
indexet för orderstockarna 
hamnade under 50-strecket, 
vilket reser frågor om styrkan 
i den svenska industrikonjunk-
turen.

Delindexet för produktio-
nen är dock alltjämt i tillväxt-
zonen, trots en svagare order-
ingång.

Indexet över företagens le-
veranstider sjönk i april med 5 
indexenheter och är ett tecken 
på att efterfrågetrycket i indu-

strin har fortsatt försvagas.
Delindexet för sysselsätt-

ningen sjönk under 50-strecket 
i april. Det innebär att perioden 
med nyanställningar i industrin 
bröts. Ett mindre fördelaktigt 
orderläge samt stigande mate-
rial- och arbetskostnader mins-
kar behovet av nyanstäälningar 
i svensk tillverkningsindustri. 
Indexet för industriföretagens 
produktionsplaner för det när-
maste halvåret har också skru-
vats ned ytterligare och nådde 
i april 61,9, den lägsta nivån 
sedan september 2003.

Det tyder på att företagen 
har en mindre optimistisk syn 
på den framtida konjunkturen 
jämfört med i början av året.

Prisökningstakten på rå- 
och insatsvaror är fortsatt 
uppåtriktad, trots en dämpad 
industrikonjunktur och kronans 
förstärkning mot dollarn. Även 
om indexet sjönk marginellt i 
april till 69,6 från 70,4 i mars, 
är det alltjämt en övervikt av 
företag som redovisar stigande 
rå- och insatsvarupriser.

Den svenska industri- 
konjunkturen dämpas
Det svenska inköpschefsindex, Pmi, sjönk från 54,7 i mars 
till 50.1 i april. Det innebär att den trendmässiga konjunk-
turdämpningen fortsätter och förstärks.

Inköpschefsindex sjönk i april.

SÖKER DU UTRYMME? >>

www.prologis.se

ProLogis är specialister på utveckling och 
uthyrning av moderna, effektiva logistik-
byggnader. Anläggningarna är strategiskt
belägna i anslutning till infrastruktur som
större vägstråk, järnvägsnät, hamnar och 
flygplatser. På den svenska marknaden
koncentrerar vi verksamheten till Mälardalen,
Göteborgsområdet, Jönköping och 
Öresundsregionen. 

Genom ProLogis europeiska nätverk av 
fastighetsspecialister erbjuder vi avancerade, 
flexibla lösningar som efterfrågas av företag
inom tillverkningsindustrin, detaljhandeln och
transport- och logistiksektorn. 
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Besök oss på Logistik & Transport 
Göteborg den 20 - 22 maj
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mässor & konferens

Logistik spänner över allt, från produktions-
logistik, IT, material- och produktionsstyr-
ning till transporter av färdiga produkter. 
Produktionslogistik har utvecklats starkt 
på senare år, inte minst som en följd av det 
stigande intresset för lean production.

– Produktionslogistik, lageroptimering, 
trimmade materialflöden och kundorder-
styrning är några exempel där logistik 
och produktion flätas samman i allt högre 
utsträckning, säger Per Junbrink, projektan-
svarig för avdelningen Logistics på Tekniska 
Mässan. 

Den här utvecklingen avspeglas tydligt 
på avdelningen Logistics som i år blir större 
än tidigare. 

Allt inom lagerhantering, transport, 
truckar, flödesoptimering, logistik, mate-
rialhantering och stöd för kundorderstyrd 
produktion kommer att finnas med på av-
delningen.

robotics 2008

Nordic Conference on Robotics 2008, är ett 
internationellt robotevenemang med se-
miniarier, utställning och demonstrationer. 
Huvudinriktning är robotbaserad automa-
tion, produktion och produktivitet. 

Konferensen arrangeras av den svenska 
branschorganisationen SWIRA i samar-
bete med de finska, norska och danska 

robotbranschföreningarna i samband med 
Tekniska Mässan.

Tekniska Mässan har under en rad år 
haft robotar och robotteknik som inslag. 
Sverige är sedan lång tid en av världens 
ledande nationer när det gäller robottek-
nik och automation. En stark bredd och 
djup kompetens inom området har gjort 
att svenska företag nått världsframgångar, 
samtidigt som utländska tillverkare valt att 
satsa i Sverige.

– Kunnandet inom robotteknik och auto-
mation är en av svensk industris viktigaste 
styrkefaktorer, som ger oss chans att vara 
kvar som ledande industrination även i 
framtiden, säger Gunnar Iggendal, projekt-
ledare för Nordic Conference on Robotics 
2008. Allt fler företag jobbar med att införa 
Lean production och utvecklar därmed sina 
tillverkningstekniker, arbetssätt och logistik 
i en kedja av ständiga förbättringar. Robot-
evenemanget  kommer att fokusera på detta 
och blir en ny mötesplats för alla i Norden 
med intresse för robotteknik och automati-
serad produktion att träffas, titta på ny tek-
nik, utbyta idéer, diskutera och göra affärer.

– Robottekniken utvecklas rasande 
snabbt, mycket av det som robotarna kan 
idag var omöjligt för bara ett år sedan 
och likadant kommer det att se ut framåt, 
förklarar Johnny Jarhall, ordförande för 
SWIRA. Dessutom har priserna på kompo-
nenter och system sjunkit dramatiskt på se-
nare år och idag kan även små tillverkande 
företag köpa robotteknik och effektivisera 
sin verksamhet. 

För några år sedan var Sverige världens 
robottätaste land räknat på antalet invå-

nare. Idag ligger Japan, Tyskland och Italien 
före.

– En ny trend är att länder som Kina och 
i Baltikum också väljer att investera i robot-
teknik. 

Detta och mycket annat behandlas på 
konferensen som gästas av både svenska 
och internationella experter inom området, 
liksom representanter från köpare av robot-
teknik.

rFId och mobilt It

Scandinavian RFID Expo & Conference är 
ett internationellt möte som följer upp förra 
årets RFID-satsning. Till mötet inbjuds 
deltagare och utställare från hela Östersjö-
regionen. Mötet omfattar en stor utställning, 
ett internationellt betalseminarium och ett 
kostnadsfritt seminarium på svenska med 
verksamhetsnära ämnen och aktiviteter 
med mera.

Mobil IT är ett annat spännande område 
med många nyheter och med fokus på 
systemlösningar och utrustning för mobil 
datakommunikation, navigering, ruttplane-
ring och optimering, telematik, transport-
ledningssystem samt affärssystem. 

– Mobilt IT flyttar ut gränserna för 
informationsflödena ytterligare, säger Per 
Junbrink. Här finns mycket användbart att 
ta del av som kan bidra till kortare ledtider 
och ökad lönsamhet samtidigt som arbets-
innehåll och miljö utvecklas på ett positivt 
sätt.

logistiklägen växer

Andra områden som visas på Logistics är la-
ger, materialhantering och kringutrustning. 
Logistiklägen var ett nytt inslag på Tekniska 
Mässan i höstas som återkommer till 2008 
års mässa.

Förra årets utställare återkommer och vi 
har också flera ny, säger Per Junbrink.

– Det blir två pass med miniseminarier 
varje dag och intervjuer med experter och 
företrädare för industrier, kommuner, regio-
ner, hamnar och högskolor där vi i samarbe-
te med tidningen Intelligent Logistik lyfter 
fram hur företagen resonerar när de väljer 
plats för centrallager och logistikhub, säger 
Björn Lindforss, som är mässans projektle-
dare. 

Miniseminarierna pågår den 21, 22 och 
24 oktober.

Den 24 oktober står Arlanda Logistics 
Network som värd för ett heldagssemina-
rium. 

Logistics växer på Tekniska Mässan
sedan förra året är logistics ett 
årligen återkommande inslag på 
tekniska mässan på stockholmsmäs-
san. i år utökas avdelningen logistics 
ytterligare. 

Tekniska Mässan har ca 25 000 besökare.
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logistik & transport

– Vi önskar alla våra utställare och besökare 
varmt välkomna till årets viktigaste mötes-
plats för logistik- och transportbranschen. 
Vi är särskilt glada över att så många nya 
företag har sett värdet av att vara med på 
mässan. I år är bredden större än någonsin, 
säger projektledaren Jan Nilsson.

– Jag vill påstå att vi med den här mäs-
san stärker vårt grepp som logistik- och 
transportbranschens viktigaste mötesplats i 
Norden.

– Antalet utställare och besökare ökar 
år från år. Konferensen blir en allt viktigare 
och tyngre del av mässan, som särskilt i år 
ger eko långt utanför Sveriges och Nordens 
gränser.

Det beror på det faktum att Eurolog 
integreras i konferensdelen på Logistik & 
Transport.

– Detta blir därmed faktiskt en av de 
viktigaste logistikkonferenserna i Europa 
i år. Eurolog tillsammans med vår egen 
konferens kommer att ge avtryck i debatten 
för lång tid framåt, det är jag övertygad om, 
säger Jan Nilsson.

– Jag är stolt över att konferensrådet 
lyckats överträffa sig själv ännu en gång. 
Man har  verkligen lyckats skapa ett oerhört 
intressant, viktigt och tidsenligt program, 
med en mix av tunga talare och intressanta 
spår, som gör konferenserna till något extra.

Bredd av utställare

– Lägg till detta en enorm bredd av utstäl-
lare – från Posten Logistik till Scania och 
SCA Packaging Sweden, som visar hur vik-
tig förpackningen är för logistiken, liksom 
alla övriga både små och stora företag inte 
att förglömma. Årets Transport & Logistik 
blir något alldeles speciellt. Det kan jag 
lova, säger Jan Nilsson.

I år blir alltså konferensdelen extra spän-
nande genom att Eurolog, en av Europas 
mest prestigefyllda logistikkonferenser, 

kommer att integreras i seminarieprogram-
met. 

Eurolog-delen av konferenserna går på 
engelska.

Eurolog kommer att bidra till att de eu-
ropeiska och globala frågeställningarna be-
handlas ännu bättre och både Europa, Kina 
och Indien uppmärksammas särskilt.

Många ställer sig kritiska till att trans-
porterna fortsätter att öka sina koldioxid-
utsläpp trots alla konferenser och utspel. 
Frågor kring uthålliga logistiklösningar med 
avseende på både effektivitet, servicegrad 
och miljöpåverkan kommer därför allt mer 
i fokus. 

I samband med etappredovisningen av 
transportbranschens projekt ”Klimatneutra-
la godstransporter på väg” som startade på 
förra årets mässa, kommer infrastrukturmi-
nister Åsa Torstensson till Logistik & Trans-
port. Hon framträder på scenen på mässans 
aktivitetstorg, tisdagen den 20 maj klockan 
13.30. Då öppnar hon också årets Eurolog, 
tillsammans med ELAs högste ansvarige 
Roland Dachs.

globaliseringens gränser

”Har globaliseringen nått sina gränser?” är 
frågan vid en paneldiskussion på eftermid-
dagen den 20 maj, där Kjell-Åke Hvittfeldt, 
global inköpsdirektör Volvo Logistics, är 
moderator och där bl a Wilfried Hauenstein, 

globalt logistikansvarig inom sportskotill-
verkaren Puma och Birgitte Olsen från 
Internationella Röda Korset, finns bland 
deltagarna.

”Demand Chain Management – from vi-
sion to action” är ett annat intressant semi-
narium som går samtidigt och där professor 
Dag Ericsson är moderator.

För övrigt kommer klimatprojektet att 
presenteras tillsammans med utställarsemi-
narierna varje dag under mässan. Klimat-
projektet kommer också att belysas på en 
särskild paneldebatt med efterföljande 
frågestund.

Ett möte med regeringens Logistikforum 
är också preliminärt inplanerat på eftermid-
dagen den 20 maj, med Åsa Torstensson 
som ordförande.

Intelligent Logistik är mediapartner till 
Logistik & Transport och ställer givetvis 
också ut på mässan också i år.

Monternummer B03:52.
I år är det också möjligt att via Logistik 

& Transport få tillträde till sjöfartsmässan 
RoRo 2008 som går samtidigt och i angräns-
ande lokaler på Svenska Mässan.

Kvällen den 20 maj träffas kollegor och 
kunder till en trevlig middag för logistikans-
variga från hela Europa. 

Också på kvällen den 21 maj kan man 
träffa kolleger och vänner under lite mer 
avspända former.

Nordens ledande mötesplats 
för logistik- och transportfolk
Bättre logistik är en nyckel till ökat 
välstånd och levnadsstandard och en 
av grundpelarna i utvecklingen av 
världsekonomin. På logistik & trans-
port den 20–22 maj på svenska 
mässan i Göteborg visas det svenska 
och nordiska kunnandet upp.

På eftermiddagen den 20 maj inviger infrastrukturminister Åsa Torstensson Logistik & Transport. Både här 
och på konferenserna utlovas ett intressant program. 
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nyheter logistik & transport

Nyligen har man implemen-
terat ett nytt koncept för flera 
hamnar i Danmark. ”One stop 
booking” bygger på en sam-
ordning av logistikprocesser 
mellan terminaler, tåg, lastbilar 
och sjötransporter.
– Konceptet är klart att imple-
menteras också i Sverige

– Spårbarhet och styrbarhet 
av gods blir allt viktigare. Öka-
de miljökrav för sjötransporter 
och större krav på säkerhet gör 
att säkerhetsfrågan hamnat i 
fokus, säger Kent-Ove Moberg, 
InPort.

Andra faktorer är kravet på 
automatiskt flöde av informa-

tion och informationskvalitet i 
realtid.

I dag finns ett stort problem 
med tomma containrar som 
ökar kostnaderna.

– Allt mer gods går via 
containers och ända upp till 50 
procent av containrarna går 
tomma. Här finns stora optime-
ringsmöjligheter, då cirka 15 
miljoner containrar är i omlopp 
i världen. Antalet beräknas öka 
med 8,5 procent per år, menar 
Kent-Ove Moberg.

Sammantaget gör dessa fak-
torer att utbyte av information 
blir allt viktigare. 

Idag finns ofta olika system 

i hamnar, terminaler och vid 
bokningar. 

InPort har hittat ett system 
som redan i bokningsläget ser 
till att lasten kommer med rätt 
rutt. Via dess ”One Stop Boo-
king” kan bokningssystemen 

synkroniseras mellan hamnar-
nas, terminalernas, åkeriernas 
och tågoperatörernas system. 

Därmed kan alla led i logis-
tikkedjan klaras av i en enda 
bokning. 

Monter B01:40.

Intelligent containerhantering

– Spårbarhet och styrbarhet av gods blir allt viktigare, säger Kent-Ove Moberg.

inPort arbetar med it-stöd och konsulting för optimering 
av logistikprocesser, med kunder inom hamn-, terminal- 
och shippingverksamheter. företaget finns i Danmark och 
sverige med kontor i karlstad.

Telefon 026-17 88 43
gavle.hamn@gavle.se
www.gavlehamn.se

Välkommen till  
ostkustens logistiknav

GÄVLE HAMN är hjärtat för import och export på 
ostkusten. Här möts trä och stål på väg ut i världen, 

samt kaffe och olja på väg in i Sverige. Ett logistiknav 
för samordning av fartyg, tåg, bilar och containers.
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Att utveckla en grönare logistik 
är konferenstemat vid RORO 
2008 på Svenska Mässan i Göte-
borg den 20–22 maj.

– Varje session i konferensde-
len får ett grönt tema. Vi kom-
mer att ta upp miljöaspekterna 
av avancerad fartygsdesign, 
utvecklingen inom emissions-
begränsningar och använd-
ningen av alternativa bränslen, 
hur fartyg kan bli mer energi-
snåla i hamn, ökad användning 
av de inre vattenvägarna och 
den fortsatta intermodala 
utmaningen, säger Alex von 
Stempel, projektledare för kon-
ferensdelen på RORO 2008.

RORO 2008 är det mest 
välbesökta evenemanget för 
befraktare, rederier och alla 
andra som är intresserade av 
RORO-sektorn. 

Ca 150 utställare beräknas 
delta. Bland utställarna finns 
bl a Copenhagen Malmö Port, 
CMP, Göteborgs Hamn, Karls-
hamn-Karlskrona Hamnar och 

Wallhamn.
Årets evenemang är det 25:e 

som går i Göteborg.
Sammanlagt framträder 

55 framstående föredragshål-
lare på konferensdelen med 
deltagare från bl a Wallenius, 
Daimler, P&O Ferries, Grimal-
di, Mitsui och Norfolk Line.

Arild Borgund Iversen, 
VD och koncernchef i Wal-
lenius Wilhelmsen Logistics 
öppnar konferensen, med ett 
inledningstal som väntas mana 
branschen till att sätta upp hö-
gre mål för sjöfartens miljös-
tandard. 

Konferensprogrammet har 
sex teman:
1. Motorvägar till sjöss, med 
Eimship som värd.
2. Grön fartygsdesign med Nor-
ges Redarförening som värd.
3. Bilindustrins krav på sjöfar-
ten
4. Skogsindustrin och mötet 
fartyg och hamn.
5. Alternativa bränslen
6. Säkerhet och pålitlighet

Grönare logistik på RORO 2008
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nyheter

trenden håller på att vända. 
tidigare utflyttad produk-
tion till lågprisländer 
återvänder nu till sverige, 
enligt svensk industrifören-
ings senaste underleveran-
törsbarometer.

av Gösta Hultén

20% av de tillfrågade under-
leverantörerna angav i april 
att produktion är på väg att 
återkomma till Sverige, jämfört 
med 14% i oktober 2007

Under våren 2008 är det 
alltså 40% fler som upplever att 
outsourcingvinden vänt, jämfört 
med hösten 2007. 

Svensk Industriförenings 
Underleverantörsbarometer för 
första kvartalet 2008 har flera 
positiva tecken. 

–Vi har tydliga indikationer 
på att storindustrin är på väg 
att byta strategi. Fler underle-
verantörer lokalt är ett konkur-
renskraftigt alternativ till pro-
duktion i lågprisländer, . säger 
Anders Ekdahl, VD på Svensk 
Industriförening.

tre orsaker

Vad det beror på kan man 
spekulera i. 

Svensk Industriförening, som 
organiserar många mindre och 
medelstora underleverantörs-
företag, tror att det finns tre 
orsaker: 

• Kostnaderna. Räknar man 
in alla kostnader inklusive egen 
personals resor till Asien samt 
en hög inflation, förändras för-
utsättningarna snabbt. 

• Kompetensbehovet. I takt 
med att produktionen tidigare 
lagts ut, försvinner underlaget 
för att behålla och utveckla 
kompetens i Sverige. Det slår 
direkt mot storindustrin. 

• Hållbarhetstänkande. Hur 
stor blir den totala miljöpåver-
kan för komponenter som trans-
porteras runt jordklotet, jämfört 
med svenskproducerade? 

En styrka i underleverantörs-
industrin är enligt Svensk Indu-
striförening den höga andelen 
ägarledda företag.

 – Jämfört med börsföreta-
gens fokus på kvartalsrapporter 
kan de mindre företagen arbeta 
mer långsiktigt, visserligen med 
högre risk och högre ekono-
misk känslighet ,säger Anders 
Ekdahl. 

I undersökningen har även 
betalningsmoralen mätts. I 
förhållande till förra mätningen 
för ett halvår sedan har en svag 
förbättring skett. Nu betalar 
35% av kunderna alltid eller 
nästan alltid i tid jämfört med 
33% tidigare. 

Fortfarande stor brist på 
arbetskraft

 Trots en svagt avtagande till-
växt också för underleverantö-
rerna, är det 45% av företagen 
som anger att omsättningen 
växer, 35% som anser att ligger 
på tidigare nivå och 20% som 
noterat omsättningstapp. 75% 
anger att de har oförändrad el-
ler ökad lönsamhet, medan hela 
90 % bedömer att produktivite-
ten är oförändrad eller har ökat. 

Bristen på arbetskraft är 
fortfarande mycket stor. 47% 
anger att tillgången på utbildad 
arbetskraft är ett problem. In-

vesteringsprioriteringen ligger 
primärt på industrirobotar. För-
väntningarna på den närmaste 
framtiden är positiva. 53% 

förväntar ökad orderingång det 
närmaste kvartalet, jämfört med 
46% vid föregående mätperiod 
i januari Det är också fler som 
anger att de kommer att öka 
personalstyrkan, 24% nu jäm-
fört med 22% i januari. 

Svensk Industriförening har 
drygt 1 200 medlemsföretag. 
Föreningen mäter i sin underle-
verantörsbarometer stämningen 
bland de mindre och medelstora 
företagen som är underleveran-
törer till svenska storföretag. 
Den senaste undersökningen 
är gjord under april månad och 
är riktad till ca 500 medlemsfö-
retag. 

Bland de företag som svarat 
finns de flesta inom elektronik- 
och plastindustrin, den meka-
niska industrin och form- och 
pressverktygsindustrin. 

POSITION SCANDINAVIA
■ 

Nu återvänder produktionen till Sverige 

IROs produktionslinje i Ulricehamn – ett exempel på svensk pro-
duktion som klarar konkurrens från lågprisländer.
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Volvo Powertrain är den affärsenhet inom 
Volvokoncernen som ansvarar för till-
verkning, utveckling och inköp av tunga 
motorer, växellådor och drivaxlar till 
lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. 
Volvo Powertrain har tillverkande enheter i 
Sverige, Frankrike, Brasilien och USA. 

De senaste åren har de olika tillverk-
ningsenheterna knutits allt närmare 
varandra, bl a genom att de tillsammans 
utvecklat nya motorplattformar. De nya 
plattformarna skall ytterligare stärka Vol-
vos position på marknaden som en säker 
och flexibel leverantör av drivlinor, som 
uppfyller alla de senaste miljökraven. 

Volvokoncernen arbetar med parallella 
spår för att möta miljökraven och minska 
behovet av fossila bränslen. Ett handlar om 
att göra motorerna effektivare med dagens 
bränslen, ett annat om att hitta alternativa 
bränslen. Att optimera dieselmotorn för 
drift med andra drivmedel är, enligt Volvo, 
inget stort problem. I stället är utmaningen 
att få fram tillräckliga volymer och att 
distribuera dem. Ett tredje spår handlar om 
alternativa drivlinor, som komplement till 
dieselmotorn, t ex så kallade hybriddrivli-
nor. 

Förbättringsarbete från 1990-talet

Inom Volvo har arbetet med moderna för-
bättringsfilosofier pågått i många år. Redan 
i början av 1990-talet hade Volvo ett pågå-
ende förbättringsarbete. Då kallade Volvo 
arbetet för Totalt Produktivt Underhåll 
(TPU), vilket är en tidig variant av det som 

senare blev internationellt känt som Total 
Productive Maintenance (TPM). 

Något senare, 1992, utförde Volvo i 
Skövde pilotstudier med TPM på valda 
områden för att sedan, under 1996, arbeta 
med TPM på en bredare front över hela 
företaget. Efter det har utvecklingen av nya 
arbetssätt och metoder pågått oavbrutet. 

Tillsammans med Volvo Powertrains an-
läggningar i Brasilien, USA och Frankrike 
har de svenska Volvoanläggningarna legat 
långt fram när det gäller att utveckla verk-
samhetsprocesser, såväl inom verksamheter 
som mellan aktörer i försörjningskedjor. 
Alla Volvoanläggningar har tillsammans 
arbetat fram riktlinjer till vad som idag kal-
las Volvo Production System (VPS). Enligt 
Volvo är VPS de gemensamma principer, 
arbetssätt, metoder, verktyg och värdegrun-
der som all Volvos verksamhet grundar sig 
på. VPS är ett övergripande samlingsnamn 
för innehållet från en rad kända produk-
tionsfilosofier och metoder. Filosofin har 
utvecklats från verksamhetens egna erfa-
renheter av förbättrings- och förändrings-
arbeten tillsammans med lärdomar från  
bl a Nissan, Toyota, Faurecia och Scania. 

Den grundläggande filosofin försöker 
Volvo bevara genom att rekrytera ledare 
från de egna leden. På detta sätt tror Volvo 
Powertrains ledning att arbetssätten och 
tankarna kring dessa ska ”stanna innanför 
väggarna”. 

Det är alltså inte ovanligt att en chef 
inom Volvo Powertrain har gått den ”långa 
vägen”, via verkstadsgolvet och andra 

tjänster. VPS är präglat av en rad kända 
managementkoncept där varje del är noga 
utredd och uppfyller ett speciellt syfte.  

Kamaxelfabriken i skövde

I kamaxelfabriken sker tillverkningen av 
axlar i två näst intill identiska och paral-
lella linjer. Flödet är U-format och in- och 
utlastning sker således i samma del av 
lokalen. Det ingående materialet är solida 
stålstänger, som bearbetas till färdiga 
kamaxlar. 

I grova drag sker tillverkning i följande 
steg; svarvning, borrning, putsning, härd-
ning, slipning, visuell kontroll och packning. 

Till varje tillverkande avdelning 
inom Volvo Powertrain finns ett till-
hörande produktionsteam. Produk-
tionsteamet består av personal från 
produktionsledningen,operativa repre-
sentanter från avdelningen samt represen-
tanter från de omkringliggande stöd-
funktionerna. Teamets uppgift är att få 
avdelningen att arbeta långsiktigt enligt en 
fastlagd strategi mot de mål som teamet 
brutit ner från högre instanser. Vidare arbe-
tar teamet aktivt för att stödja och ständigt 
efterfråga avdelningens utvecklingsarbete. 
Avdelningens förbättringsarbete mäts och 
följs upp av teamet som sammanställer 
och analyserar avdelningens resultat. Det 
är således produktionsteamet som på en 
operativ nivå planerar och styr avdelning-
ens produktions- och förbättringsarbete. 
Produktionen planeras idag med så få 
omställningar som möjligt. På sikt strävar 

Lean på 
Volvo Powertrain  
inom volvo har arbetet med moderna förbättringsfilosofier pågått länge. redan i början av 
1990 talet drev volvo ett förbättringsarbete kallat totalt Produktivt underhåll.

idag har lean-arbetet hos volvo Powertrain i skövde fått genomslag på alla organisatoriska 
nivåer, från verkstadsarbetarnas operativa beslut till ledningens strategiska beslut. koppling-
arna till Jeffrey k likers 14 principer i boken ”the toyota Way,” är tydliga. 

av Peter JoHansson ocH Jens norD 
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verksamheten att, med hjälp av SMED-
aktiviteter, producera enligt ”först in- först 
ut”-principen. Avdelningen strävar efter 
att allt mindre tid skall läggas på problem-
lösning, och att tiden istället skall läggas på 
förebyggande åtgärder. De förebyggande 
åtgärderna innefattar arbetet med att 
bygga in kvalitet från början i verksamhe-
tens processer. 

I kamaxelfabriken består detta arbete 
av att felsäkra maskiner och maskinverktyg 
genom att installera mekanismer och införa 
rutiner för att undvika fel. Detta görs ge-
nom att verktyg och maskiner förses med 
styrspår, styrklackar eller andra mekanis-

mer som gör att verktyg bara kan instal-
leras på rätt sätt. Tillsammans med tydliga 
och enkla instruktioner säkerställs att alla 
produkter, oavsett tillverkningsparti, pro-
duceras inom ramen för tillåtna toleranser. 

Som ytterligare en del i kvalitetsarbetet 
söker företaget att kontinuerligt följa upp 
och vidareutveckla operatörernas kompe-
tens. Detta säkerställs genom att indivi-
duella möten hålls två gånger per år, där 
bland annat planer för individens kompe-
tensutveckling följs upp och uppdateras. 

att eliminera orsaken till problem

De gånger då problem inte kan undvikas, 
analyseras problemets art för att avsätta 
rätt resurser för att få bukt med dess ro-
torsaker. Att själv se och på så sätt iden-
tifiera problemet är en devis som fått stor 
betydelse för problemlösningsarbetet. Det 
är först när en medarbetare sökt korrekta 
fakta som denne kan fatta korrekta beslut. 
Problemlösningsmetodiken i kamaxelfabri-
ken har visualiserats i en figur där proble-
mets komplexitet styr vilka resurser som 
bör används för att långsiktigt få bukt med 
problemet. 

På de problem som operatörerna kan 
eliminera med egna initiativ används ofta 
metoderna 5S och ”5 Varför.” 5S avser 

arbetsplatsens ordning och reda, medan ”5 
Varför” är av mer generell art. Metodiken 
syftar till att den som är avsatt att eliminera 
problemet fem gånger skall fråga sig var-
för problemet uppkommit. Svaret på den 
femte frågan är ofta rotorsak. 

Om personalen lyckas eliminera rot-
orsaken till ett problem, minskas risken 
att samma problem uppstår igen. De lite 
mer komplexa problem som uppstår, som 
inte direkt kan bearbetas av en enskild 
individ på verkstadsgolvet, hanteras av en 
arbetsgrupp bestående av operatörer med 
erfarenhet av liknande maskinområden 
och arbetssituationer (sektionsteam). För 
att eliminera problem på denna komplexi-
tetsnivå har gruppmedlemmarna utbildning 
och erfarenhet av Demings PDCA-hjul,  
(d v s Edward Demings cirkel, uttryckt som 
Plan, Do, Check, Act) och användandet av 
prioriteringsdiagram (Pareto).

På så sätt arbetar personalen för att 
uppnå ett systematiskt tillvägagångssätt 
inom produktionen.

databas över allt förbättringsarbete

När värdet av att problemet löses stiger 
ytterligare och de tidigare nämnda meto-
derna på förhand anses vara otillräckliga, 
kopplas en tvärfunktionell grupp in i arbe-

proBleM åtgärd

Det ligger en pöl av olja på golvet Städa upp oljan

för att maskinen läcker olja Laga maskinen

för att en packning har gått sönder Byt ut packningen

för att packningarna vi köper är Ställ högre krav på packningar 
av låg kvalitet

för att vi har fått ett mycket bra pris Ändra inköpspolicyn 
på packningarna

för att inköparen blir utvärderad efter Ändra policyn på hur inköpare blir utvärderade 
kortsiktiga kostnadsbesparingar

Tabell 1 Beskrivning av arbetsgång vid ”5 Varför”. källa: Liker (2004) Sid. 253

varför?

varför?

varför?

varför?

varför?

Tillverkning av kamaxlar är i hög grad auto-
matiserad.
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tet. Dess uppgift är att med mer analyse-
rande verktyg finna rotorsaker till problem. 
Att lösa problem på denna komplexitets-
nivå är än mer tids- och resurskrävande än 
tidigare metodval. Här, och till viss del i de 
tidigare metoderna, är Volvos databas över 
problem, problemorsaker och lösningar 
(GIFFA) en värdefull källa till problemlös-
ningsidéer. Denna databas innehåller infor-
mation om alla de förbättringsarbeten som 
skett på Volvos fabriker runt om i världen 
med beskrivningar av fel, följdfel, diagnos, 
lösning, tillvägagångssätt, omfattning etc. 
som sökbara algoritmer.

Vid problem av svåraste art hanteras 
dessa genom att ett Sex Sigma-projekt 
initieras, i syfte att finna och eliminera 
rotorsakerna till problemet. Detta resultat-
inriktade och systematiska arbetssätt, som 
ofta baseras på mer avancerade statistiska 
metoder med ett tydligt analytiskt fokus, 
är en mycket omfattande metod, som bara 
appliceras på de problem som verksam-
heten i förhand beräknar kunna lösa med 
95% säkerhet. Samverkan mellan affärs-
enheter inom koncernen, men även mellan 
externa parter och annan extern konsul-
tation, är mycket omfattande i situationer 
som kräver detta slags analysarbete. Denna 
typ av problemlösningsprojekt har alltid 
förankring i ledningsgruppen, till vilken av-
rapportering under projektets gång också 
sker.

sex verktyg för ökad produktivitet 

Vid sidan av dessa mycket problem-
lösningsorienterade verktyg använder 
kamaxelfabriken en lång rad verktyg i syfte 
att förbättra anläggningens produktivitet, 
effektivitet och lönsamhet. Nedan följer en 
kort beskrivning av när och hur kamaxelfa-
briken använder sig av respektive verktyg. 

• Processkartläggning – Att kartlägga 
verksamhetens aktiviteter och proces-
ser är en nyckelaktivitet i verksamheten. 
Kartläggningen ger en värdefull nuläges-
beskrivning som är utgångspunkten i det 
fortsatta förbättringsarbetet. Beroende 
på vad bilden av dagens verksamhet visar 

antas olika verktyg för att behandla de 
identifierade problemområdena. 

• Värdeflödesanalys – Ett begrepp som så-
väl inom Volvo Powertrain som i teorin är 
nära besläktat med processkartläggningen 
är värdeflödesanalysen. Här används 
processkartläggningens rådata ur ett tids-
perspektiv och söker identifiera värdeska-
pande- och icke värdeskapande tid. Den 
värdeskapande tiden försöker personalen 
sedan med effektiviseringsverkyg opti-
mera, medan de försöker omvandla den 
icke värdeskapande tiden till värdeska-
pande eller helt eliminera den. Den icke 
värdeskapande tiden utgörs till stor del av 
väntetid, mellan bearbetningsmoment. 

• Slöserieliminering – Som vi skrev under 
föregående punkt är tid ett slöseri som 
hos Volvo Powertrain i Skövde ses 
med oblida ögon. Det finns dock andra 
slöserier som verksamheten på olika 
problemlösningsnivåer försöker få bukt 
med. Kunskap om vilka slöserier som 
förekommer i en verkstadsmiljö uppskat-
tar TPM-koordinator Fredrik Johansson 
som relativt god och vetskapen om hur 
personalen bör hantera dessa i en upp-
kommen situation finns till stor del inom 
koncernens väggar. 

• SMED – Analys och kontinuerlig utvärd-
ering av maskinernas omställningar görs i 
jakt på dyrbara effektiviseringssekunder. 
Genom framtagande av nya arbetsrutiner 
vid omställningar samt att genom utbild-
ning höja personalens medvetenhet kring 
SMED och dess positiva påverkan har en 
halverad omställningstid i flera maskiner 
åstadkommits. 

• Flaskhalsanalys – I kamaxelavdelningen 
finns det hela tiden en identifierad flask-
hals. Vid flaskhalsen sker en mycket nog-
grann kontinuerlig utvärdering av nuläget. 
På en strukturerad tavla invid flaskhals-
maskinen redovisas OEE-mätningar flera 
gånger per skift, aktuell tillverkningstakt 
per timma undersöks och redovisas kon-

tinuerligt tillsammans med måltakten per 
timma, fel och felorsaker beskrivs i text 
och bilder samt att prioriteringslistor över 
det fortsatta arbetet finns beskrivna. En 
tid innan arbetet med effektiviseringen 
av en flaskhals är avklarat startar arbetet 
med att identifiera nästa flaskhals. Detta 
sker genom att personal från avdelningen 
och stödfunktioner under ett dygn följer 
flödet i syfte att ur en rad aspekter identi-
fiera nästa flaskhals.

 • Visuell styrning – Informationsspridning 
och en öppenhet kring denna är påtagligt 
hos Volvo Powertrain i Skövde. Vid varje 
avdelning finns en informationstavla där 
mycket utav den information som rör 
avdelningen finns anslagen. Nuläge och 
mål på en rad nyckeltal, produktionsut-
fall, OEE-mätningar och felfrekvenser 
finns där tillsammans med en idépool och 
information om tillfälligt personalbortfall. 
Den flaskhalstavla som beskrevs under 
föregående punkt är ett ytterligare exem-
pel på hur information sprids och används 
i verksamhetsutvecklande syfte. 

Uppföljning inom fyra huvudområden

Varje morgon samlas produktionschefer 
tillsammans med stödfunktioner för att gå 
igenom produktions- och kvalitetsutfall 
samt framtida operativ planering. Utifrån 
mötet utformas en prioritetsordning för 
fabrikens kommande tillverkning. 

På en gemensam intranätssida finns kon-
tinuerlig uppföljning av en lång rad nyckel-
tal tillgänglig för alla anställda. 

Uppföljningen sker inom fyra huvudom-
råden; kvalitet, leverans, ekonomi och med-
arbetare/miljö. Inom varje huvudområde 
finns ett flertal nivåer med nyckeltal som 
kan brytas ner och härledas i olika steg. 
För vart och ett av dessa nyckeltal finns en 
handlingsplan formulerad, där det beskrivs 
vad som mäts, hur det mäts och hur det 
påverkar andra områden och nyckeltal. 
Vid respektive maskin finns det visuella 
signaler som uppmärksammar operatören 
och andra i dess närhet om tillverknings-
statusen för tillfället. Lampor visar när ma-

Förbättringsarbetet vid Volvo Powertrain i 
Skövde, som startade redan i början av 1990-
talet är nu starkt kopplade till de 14 princi-
perna i Jeffrey K Likers bok ”The Toyota Way”. 
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skinen bearbetar produkter, när maskinen 
väntar på material från aktiviteter som lig-
ger tidigare i flödet, när maskinen väntar på 
operatör samt när maskinen stål stilla eller 
har andra problem.

de 14 principerna 

I professorn och Toyotaexperten Jeffery K 
Likers bok ”The Toyota way” beskrivs 14 
principer som sammanfattar grunden för 
Toyotas produktionssystem.

1. Basera alla beslut på lång sikt.
2.  Skapa ett kontinuerligt flöde i din  
 process.
3.  Använd dragande system för att und- 
 vika överproduktion.
4.  Jämna ut beläggningen.
5.  Skapa en företagskultur som skapar  
 kvalitet från början.
6.  Standardiserade uppgifter är funda- 
 mentet.
7.  Använd visuell kontroll så att inga  
 problem kan döljas.
8.  Använd bara pålitlig och testad tekno- 
 logi.
9.  Skapa ledare som förstår arbetet och  
 lever filosofin.
10. Utveckla exceptionella medarbetare  
 och team.
11.  Respektera ditt nätverk av partners.
12.  Gå och titta själv för att förstå  
 problemet.
13.  Ta beslut genom samstämmighet.
14.  Bli en lärande organisation.

Vilka delar av Leanarbetet inom Volvo 
Powertrain kan då kopplas till dessa 14 
principer?

Arbetet med resurssnål produktion har 
ju på Volvo Powertrain i Skövde pågått 
under lång tid. Arbetet har genom långa 
och omfattande utbildningar fått en stark 
teoretisk förankring på flera plan. De bred-
dande interna utbildningarna för ”alla”, 
samt de fördjupande utbildningarna för 
medarbetare med ansvar för Lean-oriente-
rade områden, har tillsammans möjliggjort 
den utveckling som skett fram till idag. 

Lean-arbetet hos Volvo Powertrain 

har fått genomslag på alla organisatoriska 
nivåer, från verkstadsarbetarnas operativa 
beslut till högsta ledningens strategiska 
beslut på längre sikt. 

långsiktigt förtroende

Genom de mångåriga framgångarna med 
produktionseffektivisering inom företa-
get, har ett långvarigt förtroende för att 
metoderna verkligen fungerar byggts upp 
hos både anställda och hos ledning. Detta 
förtroende på individnivå har lett till ett 
inbyggt tålamod på organisatorisk nivå. Bil-
dandet av och tilliten till produktionstea-
mens arbete är bevis för att verksamheten 
tror på att långsiktighet är bra för alla.

Att lägga ner flera månaders arbete på 
att förkorta genomloppstiden i en flask-
hals med några sekunder kan nog i många 
verksamheter verka vara omöjligt att för-
svara ekonomiskt. Beslutsfattarna på Volvo 
Powertrain har tryggheten från tidigare 
arbete med sig och är på många plan villiga 
att fatta ekonomiska beslut på längre sikt. 
Utformningen av de gemensamma motor-
plattformarna, som på sikt skall visa sig 
vara en stark konkurrensfördel, främst av 
miljömässiga och variantförenklande skäl, 
är också bevis på långsiktigt ekonomiskt 
intresse. 

Denna långsiktighet kan kopplas till 
den första av Toyotas 14 principer; ”Basera 
alla beslut på lång sikt”. Kamaxeltillverk-
ningen sker i en i stor grad automatiserad 
och processorienterad linjetillverkning, där 
produkterna följer ett rakt och logiskt flöde 
med få onödiga rörelser. 

Denna kundorderstyrda tillverknings-
process sker i enstyckspartier, men är inte 
helt utan mellanlager, som beskrivningen 

av Toyotas andra princip (”Skapa ett kon-
tinuerligt flöde i din process”) syftar till. 
Mellanlagrens storlek hålls dock begrän-
sade för att inte låta kapitalbindningen öka 
i alltför hög grad. 

Mellanlagren kan dölja processproblem

Den teoretiska beskrivningen av principen 
vill påpeka att om tillverkning sker på ett 
liknande sätt som det hos Volvo Power-
train, finns viss risk att processproblem 
döljs av mellanlagrens storlek. All tillverk-
ning av kamaxlar sker mot kundorder, 
vilket gör kopplingen till Toyotas tredje 
princip tydlig. Överproduktion av större 
kvantiteter är således inte något reellt 
problem i denna verksamhet. 

Volvo Powertrains kompetenshöjande 
utbildningar tillsammans med det aktiva 
arbetet med att felsäkra verksamhetens 
processer, har gjort att en kvalitetskultur 
växt sig stark med tiden. Kopplingar till den 
femte principen, ”Skapa en företagskultur 
som skapar kvalitet från början”, är därför 
påtagliga. 

Det omfattande problemlösningsarbe-
tet med allt från enkla individuella idéer 
till tvärfunktionella och tidskrävande 6 
Sigma-projekt syftar till att undvika fel och 
problem i framtiden, vilket alltså fungerar 
som en kvalitetssäkring. Även det faktum 
att verksamhetens processer genom pro-
cesskartläggningar och värdeflödesanalyser 
är beskrivna och att slumpmässighet däri-
genom byggs bort, visar sig som en sorts 
kvalitetssäkring. 

Utvecklingen från små lokala förbätt-
ringsarbeten (TPU-arbetet i början av 
1990-talet) till globala, långsiktiga och 
heltäckande koncept (Volvo Production 
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figur 3 Lean-hus källa: connstep Inc. http://www.connstep.org/imgs/services/lean/
lean-diagram.jpg [2007-05-12] figuren har omarbetats av författarna.
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20492681

761 10 Norrtälje

Frankeras ej
mottagaren 

betalar portot

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

Och oavsett om du är VD, logistik- eller inköps-
ansvarig, produktions- eller verksamhetschef vill
du ha full insikt i och överblick över verksamhe-
tens 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. Vi bjuder på portot. 
Du får 8 nummer (sex magasin och två temabi-
lagor) till priset 375:- inkl. moms. Du kan även
faxa in talongen på 0176-22 83 49.

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

System) har lett till att många av verk-
samheternas gemensamma processer har 
standardiserats. Enligt teorin kan en pro-
cess bara långsiktigt förbättras om den är 
standardiserad, vilket tas som en sanning 
hos Volvo Powertrain över hela världen. 
Kopplingen till Toyotas sjätte princip, 
”Standardiserade uppgifter är fundamen-
tet”, är därmed lika tydlig i kamaxelfa-
briken i Skövde som i de andra av Volvo 
Powertrains fabriker runt om i världen. 

dölj inga problem

Informationshanteringen finns tillgänglig 
för ett huvudsakligt syfte; effektivisering 
genom öppenhet. Att Volvomedarbetarna 
med noggrannhet löpande kan följa resul-
taten av en process ska enligt teorin kunna 
minska risken för att fel döljs och därmed 
aldrig rättas till. 

Informationstavlor vid avdelningar och 
flaskhalsmaskiner, tillsammans med den 
datorbaserade nyckeltalsportalen som 
beskrevs tidigare, är tydliga exempel på det 
som beskrivs i Toyotas sjunde princip; ”An-
vänd visuell kontroll så att inga problem 
kan döljas”. Processen vid rekrytering av 
chefer inom Volvo Powertrain har en tydlig 
koppling till den nionde principen inom 
Toyotas produktionssystem, ”Skapa ledare 

som förstår arbetet och lever filosofin”. 
Teorin beskriver tydligt en process där che-
fer rekryteras via ”de egna leden” som på 
många punkter överensstämmer med Volvo 
Powertrains motsvarande process. Inom 
Volvo Powertrain drivs såväl tillverkning 
och förbättringsarbete i mer eller mindre 
självstyrande grupper. Dessa är samman-
satta med hänsyn till gruppens samlade 
kompetenser och kan, i de fall de är nöd-
vändigt, skifta medlemmar. Fortlöpande 
kompetensutveckling av gruppens indivi-
der är en viktig del i arbetet och kopplad 
till Toyotas princip ”Utveckla exceptionella 
medarbetare och team”. Att gå och titta 
själv för att förstå problemet är en uttalad 
policy vid Volvo Powertrains problemlös-
ningsarbete och kopplingar till Toyotas 
princip med samma namn är uppenbara. 
Att själv se problemet är enligt Volvo Po-
wertrain alltid en viktig byggsten, oavsett 
vilken befattning en person har i företaget 
och var i verksamheten problemet uppstår, 
för att ha ett korrekt underlag för beslut. 

Inom Volvo Powertrains produktion 
finns styrande team. Dessa team är bemyn-
digade att bland annat följa upp, besluta, 
säkerställa resurser och fördela uppdrag 
inom sin egen process. Detta arbete kan 
knytas till Toyotas trettonde princip, ” Ta 

beslut genom samstämmighet”. För att 
skapa en långsiktig och varaktig förbättring 
i en verksamhet krävs att den förvärvade 
kunskapen kan behållas över tid. Syftet 
med ett flertal av de verktyg som Volvo 
Powertrain använder idag är just att finna 
nya och utvecklande sätt att lösa arbets-
uppgifter. Användandet av ”5 Varför” är ett 
sätt att lära genom att utröna rotorsaker till 
problem, som, om de inte identifieras, döljs 
och säkerligen orsakar samma problem 
vid ett flertal tillfällen. Med att lära menas 
alltså att ha kapaciteten att bygga vidare 
på kunskapen och röra sig framåt, hellre 
än att uppfinna hjulet igen. Kopplingen till 
den sista av Toyotas fjorton principer, ”Bli 
en lärande organisation”, är därmed up-
penbar. 

Artikeln, bygger på författarnas examensarbete vid 
Högskolan i Skövde, ”Lean inom Astra Zeneca och 
Volvo Powertrain” som behandlar hur tre företag valt 
att implementera Lean i sin verksamhet. I tre 
fallstudier redogörs för de verktyg de valt och de 
resultat de uppnått. En utförligare version, som även 
behandlar Lean inom AstraZeneca, publiceras i 
Ledarskapshandboken Inköp&Logistik, nr 3 2008, 
Bonnier Business Publishing.

figur 4 Historiska milstolpar. källa: Egenutvecklad



www.aditro.com 

175000m² möjligheter!
Aditro Logistics är Nordens ledande transportörsoberoende tredjepartslogistiker. Vi är specialister på effektiva, 
integrerade logistiklösningar – från lagerhållning och distribution till fullt integrerad logistik för fack- och 
detaljhandel, e-handel samt industri.

Vi hjälper våra kunder till skalfördelar, kostnadseffektivitet och flexibilitet. I Sverige förfogar vi över drygt 
175 000 m² lager och vi driver idag effektiva nordiska centrallager för många världskända och ledande 
varumärken.

Nu dubblar vi kapaciteten i Jönköping - Nordens demografiska mitt och ett guldläge för nordiska centrallager!

Ring någon av våra säljare så berättar vi mer om Aditro, hur vi hjälpt andra och vad vi kan göra för dig.

Fredrik Nygren 036-362230, Johan Widheimer 036-362219, Maria Andersson 033-171337

logistics@aditro.com
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Logistics – varje år! Allt fler företag går över till orderstyrd produk-
tion. Traditionella lager ersätts av centrallager samtidigt som till-
verkningen sker i mindre volymer med kortare ledtider. Det ökar
kraven på mer flexibel logistik.  

Här visar ledande företag inom intern och extern logistik hur
logistikprocesserna kan förbättras för en mer effektiv försörjnings-
kedja. Spännande aktiviteter som RFID Expo och Mobil IT.

Dessutom återkommer Logistiklägen där landets mest alerta
kommuner och näringsliv visar hur de satsar på sin infrastruktur.

Välkommen till Tekniska Mässan 2008 – mötesplatsen för
den tillverkande industrin! Här möts användare från industrin, till-
verkarna, leverantörerna och forskarvärlden för att knyta värde-
fulla kontakter och göra affärer!

Dina kunder är här. Boka din plats nu!
Per Junbrink, tel 08-749 91 13, e-mail per.junbrink@stofair.se
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Tekniska Mässan 2008
Automatiserad produktion och effektiva logistikpro-
cesser. Nyckeln till ökad produktivitet och konkur-
renskraft.

Produktutveckling
Konstruktion, Design, CAD, Friformsframställning,
PLM

Automation/Produktion
Skärande bearbetning, Robot/Automation, Kontroll,
Ytbehandling, Sammanfogning, Driftsäker Produktion
& Underhåll, Montering, Energieffektiv Produktion

Logistik
Produktionslogistik, Lager- och materialhantering,
Truckar, Logistiklägen, RFID, Mobil IT

Speciella evenemang 2008
Nordic Conference on Robotics 2008
MERA-konferensen 2008
Scandinavian RFID Expo & Conference
Nordic Welding Competition
PLM Strategi & Vision 08
Embedded Conference Scandinavia
Match-making for Business

I samarbete med:

RFID
Expo

Scandinavian

& Conference
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