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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 geografiskt toppläge, 
Nordens största hamn, effektiv 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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Läs vad andra läsare tycker om Intel
ligent Logistik.
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FRÅN 0 TILL 800.000 M2 
LOGISTIK PÅ TVÅ ÅR. OCH 
DET ÄR BARA BÖRJAN.

Järnåkravägen 3, SE-222 25 Lund

Telefon +46 70 217 83 88

christian.berglund@nlpasa.com 

www.nlpasa.com

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY startades 2006 med 

ett långsiktigt mål att bli en ledande ägare och utvecklare 

av logistikanläggningar i Norden och Östersjöländerna.

 Till dags dato har vi en portfölj på 19 attraktiva 

anläggningar med hyresgäster som ICA Gruppen, Green 

Cargo, DHL, Menigo och DSV m fl.

  Bolaget, som är noterat på Oslo-börsen, har en 

verksamhet som bygger på att äga, utveckla och hyra ut 

effektiva anläggningar som är lokaliserade i strategiska 

områden vid de stora handelsstråken i Östersjö-regionen, 

samt regionala marknader i Norden.  Allt vilar på en klar 

och tydlig strategi om att bara investera i logistikanlägg-

ningar av hög kvalitet och med attraktiva lägen.

  Vill du veta mer om oss eller hur vi kan växa tillsam-

mans, är du välkommen att kontakta oss. Vi har som sagt 

bara börjat vår starka tillväxtresa…

Northernlogistic_215x270.indd   1 08-09-25   11.08.30
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ledare

”Inköpschefsindex, PMI, störtdök till 42,3 i september, jämfört 
med 46,4 i augusti. Det visar att även svensk industri nu påverkas 
av den globala avmattningen.” Så skrev vi i ledaren i nr 7.

Men det skulle bli värre.
I oktober fortsatte PMI att falla till 39,0 – det pekar på ett re-

kordsvagt konjunkturläge i tillverkningsindustrin. Enligt inköps-
cheferna är konjunkturläget det mörkaste i PMI:s historia.

Samtliga delindex för produktion, orderingång, sysselsättning, 
leveranstider och lager gav negativa bidrag. 
Krympande orderstockar vittnar om sjun-
kande efterfrågetryck.

Framtidstron i industrin är också betyd-
ligt svagare. Företagens produktionspla-
ner för det kommande halvåret är kraftigt 
nedskrivna och index mätte rekordlåga 
39,5. Därmed ges signalen om ytterligare 
personalminskningar och varsel i tillverk-
ningsindustrin.

För andra månaden i rad föll också pristrycket i industrin, till 
nivåer nära tidigare lågkonjunkturer. Index sjönk till 38,2 tack 
vare lägre globala råvarupriser.  

Sedan januari 2008 har PMI fallit med hela 15,6 indexenheter. 
Ursprunget till dagens globala kris måste sökas i USA och fi-

nanskrisen som började där.

Den amerikanska satirtidningen The Onion konstaterar i sin va-
lanalys att USAs värsta skitjobb som väntat återigen har gått till 
en svart man. Jobbet var så otacksamt att det bara fanns en enda 
ytterligare sökande till, en pensionär som snart fyller 73 år. 

Skämt åsido – USA:s nye president har all anledning att ligga 
sömnlös. 

Utmaningarna är nämligen gigantiska. Läs på sidan 12 om hur 
krisen påverkar en av världens största logistikbyggare och studera 
också OECDs färska statistik på sidan 14 i det här numret. Det 

gäller för den nye presidenten Barack Obama att utse en klok 
finansminister. Ett byte av centralbankschef är också troligt.

Den första av två akuta utmaningar är lågkonjunkturen, som 
spritt sig från USA till Europa och vidare till tillväxtländerna. 
Finanskrisen, fallande huspriser och hög inflation har fått de mer 
mogna ekonomierna att tvärnita. Även tillväxtländerna, som sva-
rar för tre fjärdedelar av den globala tillväxten, växlar ned.

Men ska man tro OECD så kan krisen i form 
av krympande världshandel vända  redan  
efter nyår. Världshandeln som växte med 
4,7 procent under 2008 bottnar visserligen 
på årsbasis med plus 1,8 % under 2009. Men 
redan i början av 2009 kan världshandeln 
tillväxt vända uppåt igen, för att under 4:e 
kvartalet 2010 åter vara uppe på höga 7,3 
procent.

Ökad handel ökar också behovet av transportkapacitet, logisti-
kanläggningar och lagerhantering.

Det klokaste den svenska och andra regeringar nu kan göra är 
massiva statliga satsningar på utbyggd och moderniserad infra-
struktur. Som frihandelsland bör Sverige också fortsätta motarbe-
ta EUs protektionister med Frankrike i spetsen och t ex bekämpa 
nya och kvarstående antidumpningsavgifter.

Att USA skulle gå in för protektionism med en ny president 
och ny demokratisk majoritet är inte så säkert som det sagts. 

Det är också dags att blåsa liv i WTO och få fart på arbetet 
med att återupprätta det globala handelssystemet på en rättvis och 
jämlik grund, som tar hänsyn också till utvecklingsländernas krav.

Logistikens tillväxt och ökade betydelse är en följd av den 
ökade globala handeln. Men minskad konsumtion och krympande 
världshandel blir enligt OECD ett övergående fenomen.

Gösta Hultén, Chefredaktör
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lagerhantering

Från grosshandel till Sveriges största centrallager

I år fyller byggmaterialgrossisten Ahlsell 
135 år. Centrallagret i Hallsberg var trend-
sättande när det byggdes 1990. Det var ett 
av de första stora centrallagren i Sverige 
och ersatte 10 lokala lager. 

Ahlsell började som en grosshandel med 
kompletteringsförsäljning till yrkesmän. 
Lokala hämtlager för mindre komponenter 
inom rör-, värme- och sanitetsområdet kom 
i större skala på 1960-70- talen.  

Snabblager med självbetjäning kom på 
1970-talet, då Gör-Det-Själv-marknaden, 
GDS, växte fram. 1973 öppnade dåvarande 
Ahlsell & Ågrens första hämtlager med 
självbetjäning, ett s k snabblager på Norra 
Stationsgatan i Stockholm.

I början av 1970-talet växte nätet av 
lager och personalen utbildades i teknik 

och distribution. Snabblagren blev proffs-
marknader, ett slags mötesplaster för folk i 
branschen, med alltfler produkter – verk-
tyg, maskiner, järnhandelsvaror och arbets-
kläder. 

Tågpendel från Göteborg

Men behovet av en modern anläggning, 
som svarar mot nya logistikbehov, distribu-
tionsmönster och produktsortiment ledde, 
efter många omflyttningar, till ett jättelikt 
centrallager som blev något av en logistisk 
förebild för nya logistik- och distributions-
upplägg. 

Varför valde ni just Hallsberg ?
– Här är vår demografiska mittpunkt för 

Ahlsells verksamhet, säger Leif Christens-
son, logistikchef på Ahlsell. 

– Läget är strategiskt nära E20 och E 18.
Sedan 1990 har rangerbangården intill 

byggts ut till en växande kombiterminal.
Den blir allt viktigare för Ahlsells flö-

den.
– Sedan några månader har vi kommit 

igång med tågpendel från Göteborg för 500 

containrar årligen med varor från Asien, 
säger Leif Christensson. 

– Varorna från Asien är ca 10–15 % av 
våra volymer och kommer med två con-
tainrar om dagen. Genom att vår logistik-
partner ITS har tullklarering här i Halls-
berg, slipper vi tullhanteringen i Göteborg. 
Tågpendeln går till Hallsbergsterminalen, 
där man enkelt kan lyfta av containern från 
tågvagnen.

Fokus på norge

Mest känt är Ahlsell för vvs–porslin och 
artikar inom rör-, värme- och sanitet. Man 
vänder sig till professionella kunder. 

– Nu finns även en internetförsäljning, 
främst för de hantverkare som exakt vet 
vilka artiklar de behöver och som inte är i 
behov av kommunikation med en säljare.

Antalet artiklar i centrallagret är över  
100 000. Ca 500 personer arbetar här i skift.

 Ahlsell är i första hand ett svenskt före-
tag och finns i hela Sverige, från Gällivare 
till Ystad med 35 distributionsplatser

– Men vi kommer under de närmaste 

strategiskt placerat vid kombitermi-
nalen i Hallsberg, ligger sveriges 
största centrallager, byggmaterial-
grossisten ahlsells logistikcentrum.  

av lena sonne
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Centrallagret på 60 000 kvm servar 85 butiker, men det mesta går direkt till storkunderna i byggbranschen.
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lagerhantering

Nyligen beslutade Ahlsell bygga ut sin logistikanlägg-
ning i Hallsberg med ytterligare 10 000 kvm och blir 
därmed Nordeuropas största i sitt slag. Samtidigt 
köper Ahlsell fastigheten av Nordisk Renting och 
Hallsbergs Kommun. 

–  Trots en svagare konjunktur fortsätter vi investera i 
vår moderna logistikanläggning i Hallsberg. Kostnads- 
och kapitaleffektiv varuhantering med effektiva 
logistiksystem är navet i Ahlsells verksamhet, säger 
Göran Näsholm, VD och koncernchef. 

Ahlsell är idag ledande i Skandinavien och Baltikum 
inom installationsprodukter inom VVS, El, Verktyg & 
Maskiner, Bygg, Kyl och GDS (Gör det själv). Koncer-
nen har en årlig omsättning om ca 23 miljarder SEK 
och ca 5 000 anställda.

Ahlsell öppnar i höst också ett representationskontor i 
Kina för bevakning av den asiatiska marknaden.

– Utvecklingen i Kina får en allt större påverkan på 
våra affärer, säger Göran Näsholm.

Från grosshandel till Sveriges största centrallager
5 åren att vidareutveckla den befintliga 
marknaden i Norden. Ur logistiksynpunkt 
kommer stort fokus att riktas mot Norge. 

Företaget har växt främst genom förvärv 
och finns i hela Norden och sedan några 
år också i Baltikum och Ryssland.  Nyli-
gen köpte Ahlsell tre finska bolag som är 
distributörer av elprodukter och ett företag 
inom verktyg och maskiner i Estland. 

logistik på tre ben

– Vår logistik står på tre ben. Utflödena 
från lagret går till 80 % till distributions-
centraler, fr a till installatörsledets lagerhål-
lare som servar olika byggen.

– Ca 20 % går till butik. Centrallagret 
servar 85 butiker.  

Men den största delen går direkt till 
storkunder som NCC, Skanska m fl. 150 
lastbilar lämnar lagret varje dag. Det finns 
16 portar ut och 8 in. Ungefär 50 lastbilar 
kommer med inleveranser och 100 går ut.

–  Det beror på att inleveranserna kan 
vara bättre packade.

–  På en pall in får t ex 6 toalettstolar 
plats, men det är ju inte säkert att kunden 
köper exakt 6,  förklarar Leif Christensson. 

Alla utleveranser går med lastbil.
– Kapaciteten på järnväg måste öka, 

särskilt för den långväga godstrafiken. Men 

idag är det omöjligt att möta kundernas 
krav på flexibla och snabba leveranser och 
samtidigt transportera gods på järnväg.

– Vi har ju två stickspår in till lagret.  De 
första två åren på 90-talet använde vi mer 
järnväg, men det tog längre tid. 

Nu används inte spåren. 
– Lastbil tar bara ett dygn från beställ-

ning till hela Sverige. Lastbilen lämnar på 
kvällen och kan vara framme vid distribu-
tionscentralen vid 3-4 på morgonen, lastas 
om på lokala distributionsbilar och vara på 
byggarbetsplatsen före klockan 9.

– Till våra 35 terminaler borde varorna 
också kunna gå med järnväg, menar Leif 
Christensson.

– Järnvägstransporter är avgjort bil-
ligare, men lastbil är snabbare och våra 
leveranser är mycket tidskänsliga.

– Dessutom prioriteras persontrafik, inte 
gods idag, menar Leif Christensson

Ur hand i mun 

– Tre av fyra order ska ut dagen efter att 
de beställts. Ett bygge kan inte stå stilla på 
grund av försenad leverans. 

– Ahlsell lever ur hand i mun. 
Men beror inte kravet på snabba trans-

porter på dålig planering i byggbranschen?
– Jo, i slutändan är det alltid någon 

som får betala. Om man planerade bättre 
och beställde i förväg, kan transporterna 
bli både smartare och billigare, säger Leif 
Christensson. 

– En trend är att vi går mot minskade 
marginaler som kommer att kräva bättre 
framförhållning. Fyllnadsgraden i transpor-
terna kan öka med bättre planering och på 
så vis även miljöeffektiviteten. En föränd-
ring måste ske på branschnivå. Ett enskilt 
företag kan inte ensamt förändra.

Rösstyrning på väg att införas

Varorna kommer främst från Sverige, men 
också mycket från Europa, Italien, Tysk-
land, Polen, Ungern.

– Vi äger hela lagret själva, men har ett 
tätt förhållande till leverantörer och kun-
der. Utvecklingen går mot att vi ytterligare 
knyter samman och byter information.

– Vad som finns i lager bygger på histo-
rik och information som säljare inhämtar.

– CDC– tidigare Industrimatematik, har 
levererat affärssystemet. 

– Lagerstyrningssystemet är från Consa-

fe. Vi kommer att föra in ett röststyrnings-
system under nästa år.

–  Truckförarna får sina uppdrag via ra-
dio på en skärm i trucken. Vi har ännu inte 
RFID, utan scanners och streckkod.

Varorna ligger i snitt en månad i lagret  
d v s de omsätts ungefär 10 ggr/ år.

–  Buffertlagret finns i det 28 meter höga 
höglagret, som har halva omsättningshas-
tigheten. Det är helt automatiserat. Vi har 
även 12 Pater Nosterverk som går i en 
ändlös kedja.

ByGGeR UT TRoTS 
konjUnkTURen 
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Truckförarna får sina uppdrag via radio. 

– Järnvägstransporter är avgjort billigare, säger 
Leif Christensson, men lastbil är snabbare och våra 
leveranser är mycket tidskänsliga.
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lagerhantering

Affärssystemet förfinar Ahlsells logistik

CDC Software har ett 17-årigt samarbete 
med Ahlsell. CDC står för the Customer 
Driven Company och är specialiserade 
inom SCM, Supply Chain Management 
och CRM, Customer Relationship Mana-
gement.

– Trenden går mot mer integrerade 
system, mer automation, mer webbbaserad 
kundhantering, säger  Rune Hodell, mark-
nadschef på CDC Software.

CDC Software hette tidigare Industri-
Matematik och är med sina 41 år ett av de 
äldsta mjukvaruföretagen i världen. Före-
taget har sin hemmamarknad i de nord-
iska länderna, men finns även i Baltikum, 
Ryssland, England, Italien, Spanien, USA, 
Canada, Mexico och Kina.

Målet är att få stora beställningar

Eftersom Ahlsell expanderar och har köpt 
mer än 40 företag på kort tid och fyrdubb-
lat omsättningen, behövs ett affärssystem 
som man har möjlighet att växa i.

– Ahlsell vänder sig bl.a. till byggbran-
schen och för  byggbranschens logistik finns 
fortfarande mycket att göra i hela kedjan. 

– Målet är att minska lagernivåer, få 
stora beställningar, med flera orderrader 
per order, ett bättre rapporteringssystem 
och få koll i förväg på vad kunden vill ha, 

säger Rune Hodell. 
CDC Software har utvecklat och drift-

satt en ny, webbaserad kundtjänst och Ahl-
sell kommer i början på 2009 att driftsätta 
sitt nya CRM-system. Båda systemen är 
integrerade med Ahlsells affärssystem.

Måste vara enkelt

Både CDC Software och Ahlsell har 
samma krav på uppgradering av system: 
det ska vara enkelt.

– De specialsystem vi utvecklar blir för 
det allra mesta en standardlösning och nya 
avancerade funktioner förs in i våra stan-
dardsystem. 

Affärsstrukturer och därmed kundre-
lationer blir alltmer komplexa, vilket gör 
det än mer nödvändigt att automatisera 
informationshanteringen, samla den på ett 
ställe och hitta gemensamma metoder för 
att bedöma lönsamheten i affärsrelationer. 

– Vårt Pivotal CRM, eller ”ahead”, som 
vi ”ahlsellfierat” det till, är ett verktyg som 
hjälper oss att analysera och ta svåra dis-
kussioner ur ett faktaperspektiv. 

I systemet samlas alla kunduppgifter, 
så att man sedan kan analysera kundernas 
köpbeteende och vägleda till effektivare 
och lönsammare inköp för bägge parter.

Det CDC Software nu gör för Ahlsell 
kommer att bli en av de största största 
CRM-installationerna i Norden. 

e-kundtjänst 

På Ahlsell når e-handelsplattformen också 
nästa led - kunderna.  Utmaningen har 
varit att kunna hantera snabbt ökande vo-
lymer och komplexitet. Ahlsell kan ha 3000 
samtidiga användare.

Den nya e-kundtjänsten gör det möjligt 
för Ahlsells kunder att via Internetbutiken 

själva skapa sina offerter och sedan lägga 
sina order direkt i Ahlsells ordersystem. 

– Mindre bolag har inte tid och kraft att 
bygga upp ett eget offertsystem, därför har 
vi vidareutvecklat den klassiska e-handeln. 
Kunder kan skapa offertmallar direkt i sys-
temet, lägga på sin timdebitering och sedan 
skapa en riktig offert. Lagersaldo, kundens 
avtalspris och tidigare fakturor finns också 
med.

Förlängd kedja ger lägre kostnader

På Affärssystemmässan i Kista nyligen 
berättade Hans Person, Solution Architect, 
CDC Software, mer om den förlängda lo-
gistikkedjans möjligheter och vilka vinster 
som kan göras med integration av logistik-
processer.

Visibilitet är grundstenen i leverantörs-
integration.

– Vår uppgift  är att skapa transparens 
och att minska bristen på information, sä-
ger Hans Persson, 

– En studie från AMR Research visar 
att  87 % av de ledande företagen tar  in 
alla kundordrar i elektroniskt format. 47 % 
skickar även inköpsordrar elektroniskt. 

Det finns ett tydligt samband mellan 
e-handel och bättre nyckeltal. T ex är logis-
tikkostnaderna 19 % lägre och lagernivå-
erna 20 % lägre i dessa bägge fall.

– Det är viktigt att förstå framtida för-
säljning, att skapa en gemensam förståelse 
för säljplanerna och en transparent plan, 
där man kan mäta målen och köra sin ge-
mensamma sälj- och verksamhetsplanering 
ifrån.

Integration kan ske på flera plan. Men 
en förutsättning är alltid att det finns ge-
mensamma standarder och informations-
modeller.

eftersom ahlsell expanderar och har 
köpt mer än 40 företag på kort tid 
och fyrdubblat omsättningen, behövs 
ett affärssystem med möjligheter att 
växa i.

av lena sonne
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– Trenden går 
mot mer integre
rade system, mer 
automation och mer 
webbbaserad kund
hantering, säger 
Rune Hodell,

 ” När affärs-
strukturer och 

kundrelationer blir allt-
mer komplexa, blir det 
än mer nödvändigt att 
automatisera informa-
tionshanteringen.”

– Vår uppgift är att 
skapa transparens 
och att minska bris
ten på information i 
logistikkedjan, säger 
Hans Persson. 
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nyheter 

Fördelar som talar för sig

Sedan mer än 20 år har Vocollect levererat röststyrda 
lösningar som förbättrar både anställdas och företagets 
resultat. 

Våra handsfree-system talar bokstavligen operatörerna 
genom sina dagliga uppgifter. Detta förbättrar 
noggrannheten, säkerheten och snabbheten, vilket 
leder till större arbetstillfredsställelse. 

Tala med oss om hur ditt företag kan dra nytta av våra 
erfarenheter.

vocollect.com

Certifierade partner

Jernhusen, som äger många av Sveriges 
gods- och kombiterminaler, vill arbeta för 
mer gods på järnväg genom nya lösningar 
och samarbeten kring tillgänglighet och 
nya tjänster.

– Om järnvägen ska klara att ta större 
godsvolymer, måste alla aktörer få tillgång 
till våra terminaler, säger Per Berggren, VD 
Jernhusen.

Konkurrensneutralitet, sänkta kostnader 
och minskad miljöpåverkan är i fokus. Jern-

husen planerar att etablera neutrala termi-
nalbolag som marknadsför terminalerna.

För att diskutera nya terminal- och lo-
gistiklösningar, bjuder Jernhusen in till en 
rad marknadsträffar runt om i landet. 

– Vi vill lyssna på alla parter och bjuder 
in myndigheter, kommuner, terminal- och 
tågoperatörer, hamnar, åkerier och varuä-
gare, m fl, säger Olle Huusko, Jernhusens 
godsterminaler. 

KF och LRF har inlett ett samarbete för 
att öka utbudet av lokalt producerad mat. 
Lokalt producerade produkter finns redan 
idag. Satsningen ska leda till att sortimentet 
successivt ökar. 

LRF har regionala nätverk för produ-
center och Coop har en motsvarande or-
ganisation som tillsammans med LRF ska 
kvalitetssäkra produkterna. 

– Intresset för lokal mat är stort och 
ökar. Kunderna vill kunna välja god mat 

med lokal karaktär, som minimerar klimat-
påverkan, säger Lars Idermark, VD och 
koncernchef i KF. 

– Två av tre bönder vill att mer av deras 
produktion säljs på närmarknaden. Också 
konsumenterna vill ha mer närproducerad 
mat. Genom samarbetet med Coop kan 
vi öka utbudet i butik och skapa bättre 
lönsamhet för såväl bönder som handlare, 
säger LRFs ordförande Lars-Göran Pet-
tersson.

Green Cargo bygger ut 20 000 kvm till sina 
lagerlokaler på Händelö i Norrköping för 
att kunna ta hand om DT Groups lager 
som består av Beijers, Cheapy och Silvan. 
Tidigare har koncernen haft lager i Örebro 
och i Danmark. 

– Norrköping ligger bra till, säger Maria 
Andersson, logistikchef på Beijer Byggma-
terial. 

– Närheten till hamn var också viktigt 
för oss. Det nya lagret är helt avsett för den 
svenska marknaden.

Green Cargo har sedan tidigare Bau-
haus som kund i sin anläggning på Hän-
delö.  

Green Cargo har i dag 100 000 kvm 
lageryta i Norrköping. Det är ungefär hälf-
ten av företagets totala lagerytor i Sverige. 
Green Cargo bygger 50 000 kvm nya lager-
lokaler i Sverige nästa år och 20 000 kvm 
av dess blir alltså i Norrköping. 

Nytt storlager 
till Norrköping

Jernhusen vill ha nya godsterminaler

KF och LRF i samarbete för närproducerat
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Många vägar kan leda till logistikverk-
samhet. För Ulf Dahl och hans företag 
ITS Logistikpartner började det hela med 
tullhantering i liten skala hemma i källaren 
i Åsbro 1984. Det hände  när Tullverket la 
ner sin tullkammare i Örebro. 

– Från början jobbade vi med import- 
och tullservice för några kunders räkning, 
berättar Ulf Dahl, grundare och VD.

Snart växte antalet anställda till fem 
och källaren var för liten. Det första lagret 
byggdes i Åsbro, för 20 år sedan.

Nu är man totalt 35 fast anställda och för 
tillfället 10-15 inhyrda lageranställda i det 
just utbyggda lagret i Hallsberg och i det 
tidigare i Åsbro någon mil bort.

Det nya lagret är på 9000 kvm mot 2000 
kvm i det tidigare.

– Fortfarande är tullagring en av våra 
specialiteter. Det betyder att vi kan hålla 
varor i lager så länge kunden vill utan att 
han behöver betala tull och moms.

Mer från Fjärran Östern

Det som fick ITS verksamhet att lyfta var 
främst den ständigt ökande importen från 
Kina.

För strömmen av importerade varor gör 
man sedan flera år tulldeklarationerna åt 
storföretag som Ahlsell, som har sitt cen-
trallager bara ett par hundra meter bort och 
Atlas Copco, med sin fabrik inne i Örebro.

– Vår kund Ahlsell letar hela tiden efter 
fler leverantörer från Fjärran Östern och 

det styr också hur gods-
flödena går.

 2006 hyrda man in 
sig i det första, nya lagret 
vid kombiterminalen i 
Hallsberg. 

– Vi har hyrt lokaler 
i halva Närke. Nu i höst 
har vi slagit samman tre 
mindre lager i Åsbro, tre 
i Hallsberg ett i Laxå och 
ett i Kumla och flyttat till 
ett nytt och större här.

– Vi såg möjligheten 
med samarbete med 

Hallsbergsterminalen. Till en början kom 
godset med lastbil från Norrköpings hamn. 
Nu kommer containers med gods från Fjär-
ran Östern med tåg från Göteborgs hamn 
och från Europa med direkttåg från Italien, 
säger Ulf Dahl.

Hallsberg är ett utmärkt logistikläge, när 
E 20, E18 och riksväg 50 och med kombi-
terminalen och järnvägen som den stora 
tillgången.

– Inom 25 mil når vi 6,2 miljoner eller  
71 % av Sveriges befolkning och även syd-
östra Norge ligger inom ett rimligt avstånd.

– Miljödiskussionen har gynnat oss. 

Fördubblade omsättningen

ITS har ökat omsättningen ganska jämnt 
från år till år, utan att ta några Gasell-
språng.

– Men från 2007 till i år har vi nära nog 
fördubblat omsättningen, från 29 miljoner 
SEK 2007, till 50 miljoner 2008.

Hur förbereder man sig då för lågkon-
junkturen?

En tredjepartslogistiker har ständigt en 
press på sig att effektivisera. Vid en lågkon-
junktur blir det lite speciellt, understryker 
Ulf Dahl.

– Jag har varit med om ganska många 
lågkonjunkturer sedan vi startade. När det 
är högkonjunktur hinner kunderna inte 
tänka så mycket på bättre logistiklösningar. 
Men när det blir lågkonjunktur brukar de 
få tid att tänka på vad de kan göra bättre, 
funderar Ulf Dahl.

I en lågkonjunktur vill kunderna inte 
heller riskera att bli liggande med stora 
lager. 

– Istället kanske antalet leveranser ökar 
och det kan ge oss mer jobb.

Man måste också vara extra lyhörd för 
vad kunderna vill ha för tjänster.

– Jag tror det gäller att ha en bredd. 
Därför är det bra att kunna erbjuda både 
åkeritjänster, lagring och tullhantering, som 
vi ju har gjort från början.

I erbjudandet ingår också att upphandla 
transporter för kundernas räkning.

– Senaste året har vi upphandlat frakter 
åt kunder för ca 5 miljoner SEK.

Färdiga filer från kunderna

I lagret hanteras det mesta, från lättare gods 
som böcker, presentartiklar och städma-
terial till restaurangmaskiner och riktigt 
tunga motorer och maskindelar för ett 
20-tal kunder. 

IT-stödet måste också förfinas hela tiden:
– Vi har bytt ut vårt gamla administrativa 

system till ett nytt från Visma. Vi ser nu till 
så att kunderna kan skicka oss färdiga filer, 
där de själva har lagt in sina ordrar.

För Atlas Copco och Volvo arbetar ITS i 
deras stora affärssystem. 

En liknande lösning är också på gång för 
Ahlsells räkning.

Andra saker Ulf Dahl vill ta itu med är 
att börja använda handhållna streckkodslä-
sare i lagerhanteringen. 

Ett led i ett breddat utbud är också att 
man nu förmonterar de tunga motorer, ax-
lar och kylare som ska sitta i Atlas Copcos 
gruvborrmaskiner.

– För det här nya åtagandet har vi fått 
ta in nytt folk, som först fick lära upp sig på 
Atlas Copco.

”Lågkonjunkturen ger tid för förbättringar” 
kombiterminalen i Hallsberg är en 
magnet för nya logistikaktörer. 
tredjepartslogistikern Its logistik-
partner har slagit samman 8 mindre 
lager i södra närke och fyrdubblar sin 
yta här.

av gösta Hultén

–  På ITS förmonterar särskilt utbildad personal tunga motorer som ska sitta i gruvmaskiner.

– Jag har varit 
med om flera låg
konjunkturer. Då 
brukar företagen få 
tid att tänka på vad 
de kan göra bättre, 
säger Ulf Dahl.
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lösningar för lagerhantering är en 
bransch som är mycket konkurrens-
utsatt.  tyska schäfer är specialise-
rad på automatiska lösningar.

av lena sonne

Elva döttrar tar över tysk lagerspecialist

I Sverige har Schäfer levererat lösningar 
till bl a Stadium i Norrköping i samarbete 
med Swisslog och Carlsberg i Falkenberg 
hösten 2007. 

– Vi har lösningar för både mycket små 
företag och stora och erbjuder ett helhets-
sortiment, berättar Nils Pärletun, ny VD för 
Schäfer, Sverige. 

– Vi är kanske något dyrare än konkur-
renter som t ex Constructor, men i större 
projekt kan vi vinna skalfördelar och 
komma ner i pris, tror Nils Pärletun.

– Om man ska karakterisera Schäfer så 
är det mer massiv tysk ingenjörskonst.

–  Inom koncernen har vi allt från pall-
ställ, hyllställ och lådor till högautomatiska 
lösningar för lagerhantering.

 Nils Pärletun tror på fler helautoma-

tiska lösningar och pekar på utvecklingen i 
Danmark som han anser ligger före Sveri-
ge. På Jysk t ex har man nyligen vågat satsa 
på ett nytt helautomatiskt kranlager.

– Kanske har det något med mentalite-
ten att göra, men samtidigt spelar Dan-
marks högre löneläge en viktig roll. 

Nils Pärletun tror att också små företag 
kan vinna på mindre, automatiserade lös-
ningar.

– Lagerutrustning är en bransch i för-
yngring. 60-70 –talister tar över allt mer. 
Men det gäller att säkra kunskapen från 
40-talisterna som har dominerat branschen, 
säger han och alltjämt gör det till stor del. 
På Schäfer är det fler yngre nu men genom-
snittsåldern i branschen tror han ligger på 
55 år.

– Själv fick jag min bästa skolning i 
Consafe Logistics, fd. MA-system, i 5 år 
med Per Grettve som god förebild. Där 
arbetade jag bl a med Ikea i USA. 

Från 2001 var Nils Pärletun kundansva-
rig på MA-system.

– Vi kommer att fortsätta på inslagen 

linje, mot både stora, mindre och med-
elstora företag. Vi kommer intensifiera 
samarbetet med vårt skandinaviska kom-
petenscenter på automation i Danmark, för 
att bredda Schäfers närvaro och marknad 
i Sverige.

Schäfer är ett familjeföretag som star-
tades på 1930-talet av Fritz Schäfer. Hans 
fyra söner tog sedan över och har drivit 
företaget sedan 40-talet. På tur står deras 
elva döttrar att ta över koncernen.

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
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– Danmark är öppnare än Sverige på att pröva auto
matiska lagerlösningar, tycker Nils Pärletun
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(BOSTON, USA)

Precis när amerikanska transport- och 
logistikföretag drog en lättnadens suck 
över sjunkande bränslekostnader, föll efter-
frågan i industrin dramatiskt, i takt med 
störtdykande börsnoteringar. 

Företrädare för ett antal logistikföretag 
diskuterade nyligen den pågående finans-
krisens följder branchen vid ett seminarium 
i Boston. 

Syftet var att mitt i finanskrisen finna in-
citament för ökad lönsamhet, framför allt i 
storstäderna längs den amerikanska östkus-
ten. Trots denna geografiska begränsning 
berördes även krisens verkningar inom 
hela den amerikanska och globala supply 
chain-marknaden.   

Diskussionerna i Boston Convention 
Center strax före det amerikanska presi-
dentvalet präglades av oro för framtiden. 
Det hördes dock en del lugnande röster.  
Varje jämförelse med 1929-års börskrasch 
ansågs överdriven. 

kina fortsätter bygga ut 

Det var framför allt Kinas behov av distri-
butionskapacitet och logistiktjänster som 
sågs som räddningen mitt i finanskrisen. 

Faktum är att Kina bygger och investe-

rar i en rasande takt. 10 flygplatser och 20 
hamnar byggs ut. Behovet av nya distri-
butionscentraler är enormt, nya järnvägar 
planeras och man ska bygga minst 14 nya 
motorvägar, bl a hela vägen från Peking till 
Hong Kong och Macao. 

Kina kommer enligt flera av semina-
riets talare snart att vara ikapp och förbi 
västvärlden även teknologiskt sett. Man är 
den näst största mottagaren av utländska 
direktinvesteringar i världen idag. Över 8 
miljard SEK investeras – varje vecka.  

Stora investeringar i atlanta 

Men vissa logistikföretag fortsätter inves-
tera som om ingenting hänt. Ett av dessa är 
Prologis, ett globalt Denver-baserat, inter-
nationellt företag, som bygger, äger och hyr 
ut moderna logistikanläggningar. 

Kina hoppet när USAs
logistikmarknad tvärbromsar
krisen i usa är den värsta på 80 år. 
världskonjunkturen dämpas när usa 
inte längre kan agera draglok, men 
logistikjätten Prologis sätter sitt 
hopp till kina. 

av markku björkman

Bostadslösa tältar och utspisas i ett soppkök i en park i Boston. Ett tecken på USAs värsta ekonomiska kris på 80 år. 
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Prologis´ verksamhet omfattar 121 
marknader i Europa, Nordamerika och 
Asien. Antalet anläggningar uppgår till 2 
817, med en sammanlagd yta på ca 59 mil-
joner kvm. ProLogis har cirka 1 500 medar-
betare världen över.

 ProLogis etablerade sig i Kina 2004 och 
har idag 2.8 miljoner kvm distributionsyta 
i  nyckelregioner i landet. Enligt Ming Mei, 
VD för ProLogis i Kina och andra asia-
tiska utvecklingsmarknader, fortsätter den 
kinesiska marknaden, trots en dämpad 
konjunktur, att erbjuda enorma möjligheter 
för leverantörer som kan förse landet med 
högkvalitativa logistikanläggningar.

Boom i atlanta

Prologis´VD, Jeff Schwartz, räknar med att 
konjunkturnedgången slår igenom med full 
kraft först under nästa år. Rapporterna från 
årets fjärde kvartal kommer tidigast att ge 
klarare indikationer om riktningen inom 

logistikmarknader.
– Än så länge har flera av logistikmark-

nadens stora aktörer mer eller mindre fulla 
orderböcker, men utsikterna för det kom-
mande året är allt annat än ljusa, sade Jeff 
Schwartz.

Stora regionala skillnader kan dock 
skönjas ifråga om finanskrisens verkningar. 
På samma sätt som husköpare på USA:s 
aktuella villa- och bostadsmarknad, kan 
även logistikföretag idag göra lyckade 
klipp. Förutsatt att ”de umgåtts minimalt 
med Lehman Brothers”, som en av talarna 
uttryckte sig.

Under september – oktober underteck-
nade ProLogis åtta nya hyreskontrakt i 
Atlanta för nya distributionslokaler med en 
total yta på 300 000 kvm.

– Vi är myckets glada över att vårt team 
i Atlanta på så kort tid lyckats hyra ut en så 
anmärkningsvärt stor yta lagerutrymmen, 
konstaterade Prologis vice-VD och region-

chef, Richard Strader. 
2007 tecknade Prologis två nya avtal om 

utveckling av ca. 360 000 kvm lagerytor i 
östra USA för biltillverkaren BMW i Nord-
amerika. Nu minskar dock bilförsäljningen 
i Tyskland dramatiskt och flera tillverkare 
av större personbilar avskedar anställda.

– Finanskrisen påverkade Prologis ne-
gativt under årets tredje kvartal. Kunderna 
avvaktade inför nästa steg. Orsaken är 
det alltmer osäkra marknadsläget, sa Jeff 
Schwartz.

Det gäller uppenbarligen ännu inte i 

– Vi fortsätter inte med projekt som nu befinner 
sig på planeringsstadiet säger ProLogis´ VD Jeff 
Schwartz.

 ” Det är stora regionala skillnader  
ifråga om finanskrisens verkningar.”



I SveRIGe Sedan 2002
Med en total yta om 6,4 miljoner kvm är Pro-
logis ett av de största företagen som erbjuder 
logistikanläggningar. De största kunderna inklu-
derar bl a Adidas, Best Buy, DHL, FedEx, L’Oreal, 
Nikon, Nokia, Wal-Mart, Samsung och Sanyo.

Sedan starten i Sverige 2002, har ProLogis här 
etablerat och hyrt ut logistikanläggningar med 
en sammanlagd yta på 168 000 kvadratmeter. 
Ytterligare 118 000 kvadratmeter är planerade.
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Sydkorea, där Prologisägda Korea Pro-
perty Fund i slutet av oktober öppnade ett 
nytt distributionscenter i Ichon City. Bland 
kunderna finns bl a Converse och Kappa. 
Den 36 400 kvm stora, tre våningar höga 
lagerbyggnaden motsvarar de ledande 
klädtillverkarenas anspråk på toppmodern 
supply-chainutrustning. 

Parallellt med de första rapporterna om 
konkurshotade banker utsågs Prologis till 
bästa företag att utveckla logistikanlägg-
ningar i Asien och i Kina. 

Det var Euromoney Liquid Real Estate 
Magazine, som fokuserar på internationella 
fastighetsmarknader, som för andra året 
i rad utsåg ProLogis till “Best Industrial/
Warehouse Developer in Asia” och “Best 
Industrial/Warehouse Developer in China”.

Bakom utmärkelsen låg förhoppningsvis 
också företagets åtagande att finansiera en 
ny skola i Kina varje gång man färdigstäl-
ler 460 000 kvm lageryta i landet. Som ett 
resultat av åtagandet invigde ProLogis sin 
första Hope School i katastrofområdet 
Guangxi 2007. 

Stoppar projekt

Ännu under tredje kvartalet höll ProLogis 
på med att utveckla flera nya logistiska 
byggprojekt, de flesta i Asien till ett värde 
av 15 miljarder SEK. Den nedåtpekanden 
trenden blir dock alltmer uppenbar, en 
minskning på 2,12 miljarder kvm från slutet 
av andra kvartalet.

Marginalerna för nya logistikterminaler 
och andra supply chain-anläggningar krym-
per också enligt Jeff Schwartz.

– Med anledning av marknadens utma-
ningar, har vi beslutat att inte fortsätta med 
projekt som nu befinner sig på planerings-
stadiet. Istället kommer vi att att begränsa 
volymen för nya projekt till ca 21 miljarder 
SEK för år 2008.

Flyttar verksamhet till asien

Allt tyder på att Prologis kommer att få 
ytterligare känning av krisen, men mycket 

kan hända nu efter presidentvalet.
Frågan är dock hur supply chain- och 

aktiemarknaden reagerar fram till presi-
dent Obama tar över i januari. 

”Kom ihåg att dollarn stärktes också un-
der USA:s värsta ekonomiska kris på 80 år, 
vilket visar att USA fortfarande är världens 
dominerande ekonomi, skrev Bostontid-
ningen Market Watch´s näringslivsreporter 
i sin rapport från seminariet.

Enligt branschkännare har Prologis 
skaffat sig betydande marknadsfördelar in-
för en eventuell fördjupad ekonomisk kris 
genom att i god tid ha flyttat verksamhet 
till Fjärran Östern.

– Imitation är den ärligaste formen av 
smicker, sade Prologis´VD Jeff Schwartz 
när han fick frågan om vad han personligen 
tyckte om konkurrenter som försöker an-
vända samma marknadsstrategi som hans.

– Jag räknar med betydligt färre uppdrag nästa år, säger den beskymrade speditören John McTyre

2008 2009 2010 Q4 / Q4

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 2010

procent

BNP-tillväxt
USA 1.4  -0.9  1.6  -0.3 -2.8 -2.0 -0.8 0.6 1.2 1.7 2.1 2.7 2.9 0.1  -0.3  2.3  
Japan 0.5  -0.1  0.6  -0.4 -1.0 0.8 0.6 -0.3 0.2 0.7 0.9 1.0 1.0 -0.4  0.3  0.9  
Euro-området 1.1  -0.5  1.2  -0.5 -1.0 -0.8 -0.4 0.1 0.7 1.3 1.7 2.1 2.5 0.1  -0.1  1.9  
Total OECD 1.4  -0.3  1.5  0.0 -1.4 -0.8 -0.2 0.5 1.1 1.7 2.0 2.5 2.7 0.2  0.2  2.2  

Inflation per år och kvartal 
USA 3.6  1.2  1.3  4.4 2.8 2.1 1.3 0.3 1.1 1.3 1.3 1.2 1.2 
Japan 1.4  0.3  -0.1  2.0 1.4 1.1 0.5 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 
Euro-området 3.4  1.4  1.3  3.9 2.7 1.9 1.4 1.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 
Total OECD 3.3  1.7  1.5  3.8 2.9 2.3 1.7 1.1 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 

Arbetslöshet
USA 5.7  7.3  7.5  6.0 6.5 6.9 7.2 7.4 7.5 7.6 7.6 7.5 7.4 
Japan 4.1  4.4  4.4  4.1 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 
Euro-området 7.4  8.6  9.0  7.5 7.8 8.2 8.5 8.8 9.0 9.1 9.1 9.0 9.0 
Total OECD 5.9  6.9  7.2  6.0 6.3 6.6 6.9 7.1 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 

Världshandelstillväxt 4.7  1.8  5.0  3.0 1.0 1.3 1.9 2.5 3.8 5.3 6.2 6.9 7.3 2.8  2.4  6.4  

2008 2009 2010 

*

* I procent av arbetskraften
Källa_ OECD   

Prognoser för USA, Japan, EU och hela OECD



logistikfastigheter

–Vi tror att vi kan komma att gå stärkta 
ur krisen. Lager och hantering följer inte 
riktigt samma konjunkturspår. Vi har hög-
konjunktur när andra outsourcar. 

Det sa Mikael Hal-
ling, vice VD i Brinova, 
när han föreläste på 
Intelligent Logistiks se-
minarium på Tekniska 
Mässan i Stockholm.

– Våra lager finns 
på strategiska platser i 
Sverige, som vi kommit 
fram till efter  grund-
lig undersökning. De 
sammanfaller ganska 
väl med de orter som 
Godstransportdelega-
tionens utredning från 

2006 och Hamnstrategiutredningen från 
2008, pekade ut som mest lämpliga för lo-
gistiketableringar.

– Det är viktigt att se trender, möjlighe-
ter och hitta rätt läge och inte bara se var 
det finns mark.

– Nu senast har Brinova byggt nya lager-
ytor i Katrineholm, som börjar fungera som 
torrhamn åt Göteborgs hamn.

– I samarbete med Katrineholms kom-
mun har avtal tecknats med den första kun-
den i Katrineholms logistikcentrum Setra, 
en  ledande träindustriaktör . Det gäller 
köp av befintlig fastighet samt tillbyggnad 
med 5000 kvm till över 12 000 kvm för 
drygt 30 miljoner SEK.

Skåne strategiskt 

– Nordvästra Skåne kommer att expandera, 
tror Mikael Halling. 

– Skåne blir alltmer strategiskt för 
distribution till hela Skandinavien. Men 
ännu finns tyvärr inget samarbete mellan 
hamnarna. 

Brinova erbjuder tre olika typhus för in-

dustrilokaler. De riktigt billiga ligger under 
3000 SEK per kvm i byggkostnad, exklu-
sive markkostnaden.  

– Mycket lagring behöver bara ett 
asfaltgolv och ett tak.  Andra behöver ett 
betonggolv och lastbryggor och några be-
höver dyrare anläggningar.

Islänningar lämnar banan

Brinova är en avknoppning från byggbola-
get Peab.

– Det var när vi såg att vi ägde logis-
tikfastigheter för en miljard 2002 som vi 
beslöt att skapa ett separat fastighetsbolag 
för detta.

– Om vi bara ligger rätt placerade är det 
ingen fara för oss att ha kortare kontrakts-
tider för uthyrning av lokaler. Om någon 
aktör lämnar finns det nya som kanske har 
tagit över verksamheten som kan passa in, 
menar Mikael Halling.

– När det gäller ägandet av logistiklo-
kaler ser vi nu hur t ex isländska aktörer 
lämnar banan, men det kommer nya ägare 
istället.

Logistikfastigheter ljusglimt i finansmörkret
svenska logistikfastigheter är en 
ljusglimt, mitt i den mörkaste finans- 
och fastighetskrisen. 

av lena sonne

Mikael Halling tror 
att Brinova kan gå 
stärkta ur krisen.

DB Schenker har satt miljön på dagordningen.

Vi använder en effektiv kombination av transportmedel. Med våra simuleringsverktyg kan vi beräkna 
koldioxidutsläppen i förväg. DB Schenkers nätverk erbjuder samlastning, turlistebaserade transporter och 
optimalt utnyttjande av fordonen. Detta ger färre mil, lägre bränsleförbrukning och mindre koldioxidutsläpp - 
vi kallar det för kollektivtrafik för gods. www.dbschenker.com/yes

Yes.
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krisen & logistiken

TORSVIK JÖNKÖPING
Sveriges modernaste logistikcenter

Högkvalitativ anläggning om cirka 85 000 m² med fri 
höjd 11 meter. Gott om plats med en 55 meter djup 
lastbilsgård. Beräknas vara inflytt ningsklar i april 
2009.

Kontakta Patrik Carlsson på 031-743 00 97 
eller patrik.carlsson@colliers.se. 

”aTT avSkeda äR 
enkelT Men dyRT”
”I USA handlar det mesta i företagen nu 
om att rädda ett sjunkande skepp. Att 
avskeda folk är enklast, men i längden 
är det dyrt, det hotar kreativiteten och 
skapar en kultur av rädsla. Lean och 
Toyota Production System gör att Toy-
ota är bättre förberett och vet vad man 
kan skära i utan att avskeda personal. 

Men självklart drab-
bas även Toyota 
av den minskade 
bilförsäljningen.”

Mike Morrison, 
författare och 
tidigare chef för 
Toyotas Företagsu
niversitet i USA

”FleR väljeR  
enkla lÖSnInGaR”
”De mer exklusiva sling- och speciallös-
ningarna kan bli för dyra och fler väljer 
kanske standardlösningar. Det betyder 
en återgång till en enklare logistik.

Samlastning kommer att öka. 

Vi behöver inte leta chaufförer. Inom 
infrastrukturen borde man inves-
tera inom alla områden och också 
beakta godsets behov. Jag hoppas att 

branschen inte gör 
avkall på miljö- och 
kvalitetsarbetet, 
men det är risk att 
hållbarhetsfrågorna 
prioriteras ner.”

Ingvar Nilsson, VD 
Schenker 

”pRISpReSSen  
koMMeR aTT Öka”
”Det finns en stabil transportbas, så jag 
tror att transportbranschen klarar sig 
ganska bra. Men volymerna kommer att 
minska och det ger kraftig överkapaci-
tet. Det kommer att bli billigare varor 
än tidigare och prispressen kommer att 
öka. Vi får också en förskjutning mot 

enklare lösningar.

Jag vill inte tro att 
man ger efter på 
kvalitet och miljö.” 

Kenth Lums
den, professor 
Chalmers Tekniska 
Högskola.

”SToR nedGånG 
 ockSå I kIna”
” En intressant fråga är vad som kom-
mer att hända i Kina. Jag tror att det blir 
en stor nedgång också där. Det bör bli 
en bullwipp-effekt där i efterhand. Där 
åker de anställda ut över dagen.

De försöker nu dämpa effekten av den 
internationella krisen genom att satsa 

många statliga  
miljarder på ny 
infrastruktur.”

Susanne Hertz, 
professor 
Internationella 
Handelshögskolan 
i Jönköping

”vI FåR Se eTT ÖkaT  
koSTnadSFokUS”
Vi kommer att få se ett ökat kostnads-
fokus, vilket medför högre krav på 
utdelning av vår logistiksatsning. Vi 

måste hämta hem 
vinsterna av en väl 
fungerande varuflö-
deskedja.” 

Daniel Johans
son, logistikchef 
Stadium

”SvåRT aTT SIa oM 
djUpeT ”
”Vi förväntar oss en uppbromsning, 
men det är ju mycket svårt att sia om 
djupet och längden av en lågkonjunk-
tur. Det är ju första gången vi haft en 

lågkonjunktur 
inledd med en djup 
finanskris som 
avslut på en global 
handelsperiod utan 
motstycke.” 

Erik Zetterlund, 
VD Oxelösunds 
hamn:

 ”BRa TIllFälle aTT 
FÖRBäTTRa FlÖden”
”Just nu håller många bolag på att flytta 
fram sina investeringar med ett halvt, 
ett år eller ännu mera. Det har vi också 
redan noterat i vår orderbok. Nu är en 
bra tid att utnyttja de möjligheter som 
utveckling av affärssystem eller kom-
pletterande mjukvara ger, att göra sina 
processer smidigare och flödestiderna 
kortare. På så sättet frigör man både re-
surser och sparar kostnader. Men ännu 
viktigare är att man kan erbjuda sina 

kunder bättre ser-
vice och snabbare 
leveranser och är 
bättre positionerad 
när vändningen 
uppåt sker.” 

Juha Mikkola, VD, 
Done Logistics Oy

Vad betyder krisen för logistiken?
finanskris, konjunkturnedgång, alltfler varsel i industrin. vi har frågat 
chefer, logistiker och logistikprofessorer hur de tror att krisen kommer 
att påverka logistiken.

 ”Jag vill 
inte tro 

att man ger  
efter på kvalitet 
och miljö.”
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inköp

Sverige har en stor andel företag där inköp 
av produkter, material och service står för 
upp till 60-70 % av den totala kostnadsmas-
san. Den nuvarande ekonomiska lågkon-
junkturen kommer att tvinga många företag 
att se över dessa kostnader. 

– I en lågkonjunktur kan en översyn 
av inköpsstrategierna bidra till att kraftigt 
minska kostnaderna. Det är en situation att 
föredra istället för att säga upp personal, 
som medför förluster både för företaget och 
för den enskilda personen. 

– Dessutom är nedskärningar i personal-
styrkan kostsamt, eftersom det bl a medför 
avgångsersättningar. Det säger Bo Kaunitz, 
partner på A.T. Kearney:s Stockholmskon-
tor. 

– Att adressera inköp kan ge väl så stora 
effekter som att dra ner på personal. I den 
konjunktur som råder går det att vara tuff i 
prisförhandlingarna med leverantörer och 
t o m att uppnå retroaktiva prissänkningar, 
menar Bo Kaunitz.

 ny studie om inköp

A.T. Kearney har nyligen släppt sin sjätte 
globala studie om inköp och hur ledande 
organisationer kan vinna konkurrensförde-
lar genom strategiska inköp. Studien är den 
mest omfattande i sitt slag och baseras på 
uppgifter från mer än 300 storföretag som 
representerar 28 olika industrier. Företa-
gen har lämnat detaljerad information om 
den egna inköpsfunktionen, som sedan har 
jämförts med andra organisationers.

– Statusen på inköpsfunktionen höjs 
kontinuerligt och kraven på relevant aka-
demisk utbildning  gäller numera genom-
gående. 

– Inköpsansvariga ingår numera ofta i 
ledningsgruppen, inte bara i industriföre-
tag utan även i tjänsteföretagen, säger Bo 
Kaunitz. 

Fem nyckelresultat kan sammanfatta 
studien: 

1. Skillnaderna minskar mellan bolagen 

Skillnaden i uppnådda årliga besparingar 

minskar mellan de ledande företagen som 
har en inköpsorganisation i världsklass och 
de företag som kommer på efterkälken. Se-
dan den senaste studien som kom 2004 har 
skillnaden, totalt sett, minskat med över  
50 %. De ledande företagen uppnådde 
4,5 % i årliga besparingar, mot 3,6 % för 
företagen på efterkälken. Det betyder att 
de sämre företagen har tagit igen en stor del 
av gapet.

2. Bredare uppdrag

De ledande inköpsorganisationerna arbetar 
mycket bredare och mer integrerat inom 
sina organisationer. De kan t ex arbeta mer 
strategiskt och vara involverade i företagets 
affärsplaner samt arbeta aktivt i syfte att 
stärka den tvärfunktionella samverkan.

3. nya inköpsstrategier

De ledande inköpsorganisationerna har 
systematiskt anpassat sina traditionella 

inköpsprocesser för att de ska harmoniera 
med nya strategier. 

De ledande företagen förlitar sig mer och 
mer på sina underleverantörers expertis och 
är därmed även redo att flytta ut kärnverk-
samheter, som t ex utveckling, till dem.  

4. de ledande integrerar hållbarhet 

De ledande inköpsorganisationerna adres-
serar nya utmaningar och arbetar konse-
kvent med dem i processer och i samarbe-
ten med sina underleverantörer. Speciellt 
intressant för årets studie är hållbarhet och 
dess påverkan på inköpsprocessen, vad gäl-
ler ekonomiska, ekologiska och etiska frå-
gor. 94 %  av de ledande företagen arbetar 
integrerat med hållbarhet, men endast 58 % 
av eftersläntrarna gör det.

5. de ledande satsar mer på utbildning

De ledande inköpsorganisationerna vär-
desätter de anställdas utvecklingspotential 
mycket högt. Skräddarsydda processer för 
att attrahera, träna och behålla den mest 
kvalificerade personalen är en särskiljande 
faktor. 

Runt 85 % av de ledande företagen 
erbjuder sin inköpspersonal systematiskt 
grundläggande eller avancerad utbildning, 
att jämföra med bara 50 % för efterslän-
trarna. 

– Att nu dra ner på utbildning inom in-
köp är därför inte heller någon bra lösning. 
Passa på att utbilda nu istället, nu när det 
finns tid, är Bo Kaunitz råd.  

A.T. Kearney är ett globalt management-
konsultföretag som stöttar kunder i att utar-
beta och genomföra globaliseringsstrategier 
bl a inom inköp och med kontor i 33 länder.

”Bättre inköp alternativ till varsel”
I en lågkonjunktur kan en översyn av 
inköpsstrategierna snabbt och 
kraftfullt minska kostnaderna och 
vara att föredra istället för att säga 
upp personal.

av gösta Hultén

– Att arbeta strategiskt med inköp kan ge väl så 
stora och även snabbare effekter än att dra ner på 
personal, menar Bo Kaunitz.  

Källa: inkop-112.atspace.com

OPERATIVT INKÖP

STRATEGISKT 
INKÖP TEKNISKT INKÖP

Inköps olika 
delar:



18 Intelligent Logistik 8/08

röststyrning

Röststyrt plock ökar snabbt 

Rösten är det mest naturliga sättet för oss 
att kommunicera. Om man får plockin-
struktionerna genom det talade ordet, kan 
man alltid få dem på sitt eget språk, ja till 
och med på sin egen dialekt. 

Lagerhantering har ofta stor personal-
omsättning och det kan ofta finnas behov 
att ta in ny eller extra personal vid toppar i 
volymen. 

Med röststyrning blir det både lättare 
och snabbare att lära upp sig och komma in 
i ett nytt arbete. Därför kan upplärningsti-
den halveras.

Ökad produktivitet

Många tunga lyft med en hand, har ofta 
gett plockare förslitningsskador. Om man 
kan lyfta med båda händerna, är det lättare 
och skadorna blir färre. Plockhastigheten 
ökar och felplocken minskar också med 
röststyrning.

Produktiviteten anses öka med 10–25 
procent och antalet felplock kan i regel 
mer än halveras. 

Därför håller röststyrd orderplockning 
nu snabbt på att slå igenom i Europa.

Hemligheten bakom den snabba till-
växten är helt enkelt att det blir så mycket 
enklare och säkrare att kunna plocka varor 
med båda händerna och slippa både långa 
krångliga papperslistor eller en scanner i 
ena handen och att balansera godset i den 
andra. Så måste man ju göra om man håller 
en scanner i ena handen.

De första applikationerna gjordes i 
arbetsintensiva lager som livsmedel. Men 
numera har användningen breddats till t ex 
boklager, modeföretag och även till tredje-
partslogistiker. 

– Idag används röststyrda system dagli-
gen av över 70 000 anställda i Europa och 
över 200 000 i hela världen. Under förra 
året var ökningstakten i Europa hela 35 
procent, berättar Gary Glessner, chef för 
världsledande röstsystemleverantören Vo-
collect i Europa, som levererat röststyrda 
system sedan slutet av 1980-talet.

Bara under förra året såldes röststyr-
ningssystem till 12 000 nya användare i 
Europa.

I USA har röststyrning idag ca 90 000 

användare, i Europa är antalet ca 70 000. 
Av dessa finns 7000 i Norden. Här har 
Finland varit snabbast att ta till sig den nya 
tekniken.

I Finland har finska partnern Optiscan 
bidragit till en snabb ökning av installerade 
röststyrningssystem i landet.

Vocollect är världsledande inom pick-
by-voice och har en marknadsandel på ca 
80 procent av världsmarknaden.

– Den globala handelns stadiga ökning 
betyder att allt fler företag skickar alltfler 
olika varor till alltfler destinationer, under 
ständigt ökad kostnadspress och ökade 
krav på säkerhet.

Det säger Vocollects grundare och VD 
Roger Byford. 

70 000 i europa och över 200 000 i 
hela världen använder dagligen 
röststyrning i sitt lagerarbete. 

av gösta Hultén

Så FUnkaR deT
1. Varje användare talar in ett röstprov som lagras i en 

databas. Den gör det möjligt att förstå talet oavsett 
språk, dialekt eller om man är hes en dag. 

2. Plockdata om en order som finns i värdsystemet 
”översätts” till ett röstkommando. 

3. En liten, bärbar terminal i bältet är koppad till ett 
head-set. Plockaren på golvet hör vart han ska gå el-
ler köra och hur mycket som ska plockas. Plockaren 
ger talad respons för att bekräfta att rätt vara och 
antal plockats.

4. Användarens svar har ”översatts” till data och gått 
tillbaka in i systemet som automatiskt producerar 
följesedel, frakthandling och adresslapp

Så BÖRjade deT
1995   Vocollect lanserar Talkman som börjar använ-
das vid kvalitetsavsyning i Ford Motor Company´s 
huvudfabrik i USA

1996   Butikskedjan WalMart gör sin första instal-
lation av ett röststyrt system.

2002   6800 Talkman sålda globalt varav ca 800 i 
Europa.

2005   Head-sets kan nu kombineras med RFID och 
streckkodsläsare.

2008  Över 200 000 anställda använder röststyr-
ning dagligen, därav ca 70 000 i Europa.

En ny undersökning från Gartner pekar ut röststyrd lagerplockning som den mest lovande tekniken de 
närmaste 12 månaderna.

Röststyrd orderplockning håller nu 
snabbt på att slå igenom i Europa.



röststyrning

Röststyrt plock ökar snabbt Även om röststyrningstekniken först 
introducerades i USA, ökar den nu betydligt 
snabbare i Europa.

– Användningsområdet är också bredare 
i Europa än i USA. Inom ett år räknar jag 
faktiskt med att det kommer att finnas fler 
användare i Europa än i USA, säger Roger 
Byford.

Vid ett användarseminarium i London 
nyligen presenterades färsk statistik och det 
gavs många nya exempel på användare både 
Storbritannien, Irland och Belgien, Spanien, 
Frankrike och Skandinavien.

kostar 25–35 000 Sek

I Sverige tillhör Coop användarna, medan 
ICA i Norge –men inte i Sverige – börjat 
använda röststyrning i sina distributionscen-
traler.

När konkurrens- och kostnadstrycket 
ökar blir röststyrd plockning ett av de mest 
kraftfulla sätten att öka produktiviteten i ett 
lager.

Man kan tycka att arbetet i ett lager blir 
hårt styrt när en röst hela tiden ger nya 
order. Men de flesta som prövat tycks gilla 
systemet och vill ogärna gå tillbaka till tradi-
tionella plockmetoder, uppger Vocollect.

Varje arbetsstation kostar ca 25-35 000 
SEK i inköp. Även om mjukvara och tek-
nisk support tillkommer, innebär det att 
investeringen betalar sig mycket snabbt.

Röststyrning och RFId

Röststyrning kan användas för annat än 
lagerarbete. Att lägga in uppgifter i patient-
journaler eller att styra industrirobotar med 
rösten, är sådana exempel.

Sedan flera år har det forskats intensivt 
kring möjligheten att kombinera röststyr-
ning och bärbar RFID.

I USA har prototyper som kombinerar 
de bägge teknikerna testats, med gott resul-
tat. I en väl kontrollerad miljö fungerar det 
bra. Problemen hittills har varit att införa 
RFID i processer som ännu inte är automa-
tiserade och att sätta tags på individuella 
produkter kan bara komma i fråga om det 
gäller mycket högvärdiga produkter.

Med RFID kan varje container eller an-
nan lastbärare identifieras säkert och varje 
produkt och plockplats verifieras.

– Vi tror att vi mycket snart har en kom-
mersiell produkt att erbjuda också i Europa, 
säger Gary Glessner.

Genom att man då kan kombinera två 

nya teknologier i frontlinjen har den kallats 
”The killer application” 

–Röststyrning i kombination med RFID 
gör det möjligt att både få bort flaskhalsar 
i flödet och öka produktivitet och säkerhet. 
Därför förtjänar den det namnet säger Gary 
Glessner.

Ett första genombrott väntar han sig 
inom hantering av medicinprodukter, där 
kraven på högsta säkerhet är a och o.

coops lager i Bro

Coops centrallager i Bro är Nordens största 
livsmedelslager med 900 anställda och 
levererar till 700 Coop-butiker och 500 OK/
Q8-stationer runt hela landet. Från termi-
nalen, som är 120 000 kvm stor, hanteras 65 
miljoner paket varje år. I somras installera-
des ett nytt röststyrt trucksystem  i en första 
fas med 12 truckar. Nya truckar från Toyota 
Material Handling/BT levererades med 
Pick-n-Go automationssystem. Systemet in-
tegrerades med det röststyrda plocksystemet 
från Vocollect. (Mer om det på sidan 24.)

Men en sak är säker:
Röststyrning kan inte i sig bringa ordning 

i röriga lager, med dålig kontroll av gods och 
processer.

Fullpackade långtradare dånar utanför fönstret. Tågen 
går i skytteltrafik. Nära till hamnen och precis under 
inflygningsrutten till flygplatsen.

Snacka om A-läge.

Vi är specialister på logistikanläggningar. 
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

Utökad, 
uppdaterad 
och gratis!

048-0283_Ann_I&L_nr8.indd   1 08-10-24   11.40.09
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”Vi erbjuder hälsokontroll av försörjningskedjan”  

Lösningar för effektiv lagerstyrning blir allt 
viktigare för att få effektivitet. De flesta 
vanliga integrerade affärssystem lovar att 
klara det. Men i praktiken är utfallet ofta 
inte lika lovande. 

AntVision har med framgång utnyttjat 
möjligheten som nischspelare inom system 
för lagerstyrning. 

Företaget startades 1998 av systemut-
vecklare och logistikkonsulter och har ut-
vecklat programvara för lagerstyrning, men 
erbjuder också konsulttjänster.

I vissa fall av lagerstyrning är det inte 
möjligt att alls använda affärssystemets 
funktioner, t.ex. när leverantören fyller på 
kundens lager (VMI) eller om man ska 
styra flera olika produkter tillsammans i 
produktfamiljer. 

Det kan även vara svårt att använda af-
färssystemet när kundernas behov ändras 
fort och det krävs mycket snabba beslut. 

Hälsokontroll

– Vi har tagit fram metoder för att styra 
lagerpåfyllnad i de fall affärssystemet inte 
har den flexibilitet som krävs. 

– Vi erbjuder lagerhanterare en slags 
hälsokontroll av försörjningskedjan, en ge-
nomgång av företagets hela lagerstyrning, 
säger Anders Borgström, VD och en av 
fyra grundare. 

– Vi gör en studie, vi gör beräkningar 
utifrån simuleringar och ger förslag på hur 
vi skulle vilja styra om och värderar sedan 
förslaget tillsammans med våra kunder. 

Man vänder sig till logistikansvariga och 
logistikkonsulter som behöver överblick 
och beslutsstöd.  

– Behovet av våra tjänster finns hos 
både stora och små industriföretag, sär-
skilt reservdelsföretag med komplicerade 
logistikfrågor, t ex med tiotusentals olika 
artiklar med långa ledtider, lågfrekventa 
leveranser men höga krav på service, säger 
Anders Borgström.

– Vi visar vilken potential det finns att 
bli effektivare, sänka kostnader och öka 
lönsamheten inom en hel försörjningskedja. 
Vår ambition är också att öka kunskapen i 

branschen, säger Anders Borgström.
– I de flesta affärssystem styrs varulager 

utifrån antagandet att artiklarnas förbruk-
ning är normalfördelad.  Men den ger 
sällan önskad servicenivå och problemen 
blir större vid lägre uttagsfrekvenser och 
kortare ledtider. 

– Få artiklar följer normalfördelningen. 
Det skulle förutsätta en jämn efterfrågan 
och den förekommer sällan, påpekar An-
ders Borgström.

Att normalfördelningen ofta ger en mar-
kant skillnad mellan önskad och verklig 
servicenivå  har också professor Stig-Arne 
Mattsson påpekat .

– Därför behövs det en modell som kla-
rar både låg- och högfrekventa artiklar. Det 
gör vår modell. 

Det visste man inte först på AntVision. 
– Först trodde vi att vår modell bara var 

bättre för lågfrekventa produkter. Nu har 
vi svart på vitt på att den är bättre även för 
högfrekventa.

– Vår modell går att kombinera med alla 
affärssystem

lågfrekventa artiklar stort problem

På Plans forsknings- och tillämpningskon-
ferens redovisade Anders Borgström och 
Gunilla Linde, utvecklare och program-

merare på AntVision  en  ny studie som 
jämför olika styrmodeller för dimensione-
ring av lager. 

Gunilla Linde har bl a arbetat med de 
matematiska modellerna och gjort simu-
leringarna för studien. I studien har man 
hämtat inspiration från andra simulerings-
studier som tidigare gjorts av bl.a. Stig-
Arne Mattsson

– Vi jämförde AntVisions styrmodell 
mot en normalfördelningsbaserad modell, 
dels för ett lågfrekvent artikelsortiment 
och dels ett högfrekvent sortiment med 
säsongssvängningar.

– Vi visste att lågfrekventa artiklar är ett 
stort problem och att vår modell gör det 
lättare att räkna fram beställningspunkten. 

Den nya studien visar är att modellen 
också ger goda resultat för högfrekventa 
produkter.

empirisk modell

– Vår lagerstyrningsmodell är empirisk och 
bygger på beräkning av hur stort prognos-
felet varit historiskt, säger Gunilla Linde.

– Vi beräknar prognosen för en artikels 
förbrukning under en månad. Sedan jämför 
vi denna prognos mot det verkliga utfallet 
för samma period och får fram ett prognos-
fel. Om vi gör denna prognosfelsberäkning 
för ett antal artiklar och ett antal månader, 
får vi ett datamaterial med vars hjälp vi 
kan bestämma en prognosfelsfördelning. 
Den kan användas för att beräkna hur stort 
säkerhetslager som krävs.

Syftet med modellen är att bättre styra 
mot önskad målservice och också kunna 
hantera lågfrekventa artiklar.

Resultaten visar att den normalfördel-
ningsbaserade modellen ger lägre service 
än önskat för alla simuleringsfall utom ett. 

– Största avvikelserna blir det för låg-
frekventa artiklar. AntVisions modell ger 
ett utfall som är mycket närmare målser-
vicen, både när det gäller högfrekvent och 
lågfrekvent artikelsortiment, säger Anders 
Borgström. 

Byggt simuleringsverktyg

– Vår studie visar hur den normalfördel-
ningsbaserade metoden uppför sig, och hur 
den förhåller sig till vår styrmodell. Därför 
har vi byggt ett simuleringsverktyg för att 
metodiskt kunna jämföra modellerna med 
varandra, säger Anders Borgström.

För att utvärdera de olika lagerstyr-

antvision, ett litet It-företag i Hudiks-
vall, har byggt en egen modell för 
dimensionering av lager. 

av lena sonne 

 – Normalfördelningen ger inte önskad servicenivå 
och  problemen blir större vid lägre uttagsfrekven
ser och kortare ledtider, säger Anders Borgström.
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ningsmodellerna mäter man hur väl den 
genomsnittligt simulerade servicen, snitt-
servicen, stämmer överens med den service 
som modellen styrt mot, målservicen. 

Lagerstyrningsmodellens effektivitet 
beror främst på tre faktorer: prognos, sä-
kerhetslager och orderkvantitet. 

kort återbetalning

Säkerhetslagrets uppgift är att kompensera 
för osäkerheten i prognoserna - en dålig 
prognos kräver ett högt säkerhetslager. 

 – För lågfrekventa artiklar, som bara 
förbrukas någon enstaka gång per år, 
använder vi dock inte denna modell för 
prognosberäkning. Vi använder då en be-
räkningsmodell som bygger på att prognos-
tisera transaktionernas storlek istället för 
periodens förbrukning. 

- Dessa två modeller sätts sedan sam-
man till en beräkningsmodell, som hanterar 
både lågfrekventa och högfrekventa artik-

lar och gör det möjligt att styra säkerhets-
lagret mot kraven på service.

 – Det är fullt möjligt att ha allt i samma 
affärssystem. Men det är också möjligt att 
knyta ihop olika affärssystem, så att pla-
nerarna får bättre koll, förklarar Anders 
Borgström

Det kan ge riktigt stora besparingar, 
menar Anders Borgström

– Grovt räknat är återbetalningen min-
dre än ett år – ibland bara några månader, 
säger Anders Borgström

Märker inte lågkonjunkturen

AntVision har en stark efterfrågan. 
– Företagen vill kunna styra allt bättre. 
–Vi märker inte av någon konjunktur-

nedgång. 
För konsulter inom logistik och lager-

styrning har man en webbtjänst som  gör 
det möjligt för konsulten att skicka ett 
datautdrag från företagets affärssystem 

till en analysserver för utvärdering. Indata 
till analyserna tas fram med hjälp av den 
exportfunktion som finns i alla moderna 
affärssystem. 

Behövs ett centrallager?

Det finns många frågeställningar som en 
logistiker kan få svar på genom simule-
ringar, innan de införs i verkligheten. Med 
simuleringar ser man tydligt vad det skulle 
innebära för effekter på lagernivåer, trans-
portvolymer, kundservice mm om ett visst 
scenario realiseras.

–Vi hjälper konsulter med  simuleringar 
av olika scenarier. Vi kan t.ex. visa vad som 
skulle hända om flera lager slås ihop till ett 
enda centrallager, eller om distributions-
strategin ändras så att vissa artikelsorti-
ment flyttas från ett lager till ett annat.

SWISSLOG ÄR EN 
LEDANDE LEVERANTÖR 
AV DISTRIBUTIONS- OCH 
LAGERLÖSNINGAR

> Rådgivning &Design

> Helhetslösningar

> Automation

> Produkter & WMS 

> Service & Support

Swisslog-Accalon AB
Brodalsvägen 13
433 38 Partille

Telefon: +46 31 336 60 00
Mail: info@swisslog-accalon.com
www.swisslog-accalon.com 
www.swisslog.com
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abb i finland först med rfID  i hela flödet

ABB Oy Drives fabrik i 
Sockenbacka utanför Helsing-
fors, utvecklar, tillverkar och 
marknadsför frekvensomriktare 
för elmotorer, som gör motorer 
effektivare. Nyckelordet för 
företagets hela verksamhet 
är effektivitet. ABB Drives 
är det första industriföretaget 
i Finland som i stor skala ut-
nyttjar RFID-teknik för att bli 
effektivare. 

Företaget har tre RFID/
EPC-applikationer i skarp drift: 
en för inkommande pallar, en 
för inkommande kanban-lådor, 
och en för fabrikens utgående 
produktflöde.

Julle Ala-Lahti är ansvarig 
för RFID/EPC-lösningen för 
det utgående produktflödet:

– Genom lösningen blir fa-
brikens utgående flöde enklare, 
snabbare och tillförlitligare. 
Tidigare läste vi av enheterna 
manuellt. Då inträffade ofta fel 
som berodde på den mänskliga 
faktorn. De har vi nu eliminerat. 

Mindre buffertlager

Ari Myller var tidigare ansvarig 
för RFID-applikationerna för 
det inkommande materialflödet.

– Våra RFID-system ökar 
produktiviteten och effekti-
viteten i företagets material-
hantering. Nu går det betydligt 
fortare än tidigare att skapa en 
order och ta emot gods, samti-
digt som buffertlagret har kun-
nat minskas.

 Det ingående materialflö-

det från leverantörerna ökade 
20–35 procent årligen i början 
av 2000-talet.

– Vi hade använt streckkoder 
sedan 1990. Men processen var 
inte effektiv. Den tog för lång 
tid. När materialflödet fortsatte 
växa, var vi tvungna att göra 
något. Vi beslutade att regist-

reringen av inkommande gods 
skulle ske automatiskt, utan att 
några förändringar behövde 
göras i systemet för övrigt. 

För inflödet används dels 
pallar, dels kanban-lådor, där 
processen nedströms automa-
tiskt avropar material. Kanban-
systemet skapar en order varje 

abb är först i finland med 
storskaligt använd rfID-
teknik i skarp drift. 

 av måns vIDman

När godset kommer till fabriken blir det registrerat av en RFIDportal som sänder informationen till resursplaneringssys
temet. Pallen går in i ett buffertlager. När pallen flyttas från buffertlager till produktionen, registreras den av en RFID
portal. Då skapas automatiskt en ny order som går till underleverantören.

”Global standard ger skjuts åt RFId”
RFID står för Radio Frequency 
Identification. Det är en trådlös 
teknik för att ta fram informatio
nen där den skapas och i realtid 
förflytta den dit där den behövs. 

För ett par år sedan skrevs 
det mycket om RFID som en 
ny och spännande teknik. Det 
fanns skäl att tala om hype. 
RFID skulle revolutionera 
logistik och hantering. 

Något tekniksprång har det 
inte blivit. Men under 2007 och 

2008 har RFID börjat användas 
alltmer både i försörjningsked-
jor och andra sammanhang. 

–Teknik börjar nu komma 
även med passiva transpondrar. 
Det öppnar många nya möjlig-
heter.

Det som saknats för att 
RFID på allvar skall lyfta i 
logistiksammanhang, har varit 
globala standarder.

Organisationer som GS1 
Sweden, (tidigare EAN Swe-
den), ISO, ODETTE, SIS och 

RFID Nordic, har drivit på för 
att få fram sådana standarder.

– Förutom att priserna har 
sänkts, har det nu kommit fram 
verkligt globala standarder, sä-
ger Alice Mukaru, projektledare 
för RFID/EPC vid GS1 Sweden.

– Vi har utvecklat EPCglo-
bal, som blivit den mest kända 
RFID-standarden. Den har fått 
fler att få större förtroende för 
tekniken. 

EPCglobal är idag den stan-
dard som alla stora RFID-pro-

jekt bygger 
på. 

– Det finns 
nu också 
många bra 
exempel på 
hur EPC 
används 
inom handel, 
tillverkning, 
hälso- och 
sjukvård och 
logistik, säger 
Alice Mukaru.

– Lägre priser och 
globala standarder 
gynnar RFID, säger 
Alice Mukaru.
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gång en kanban-låda har tömts. 
Även för kanban-lådor be-
hövde orderprocessen automa-
tiseras.

pilotprojekt 2005

2004 levererades ett RFID-
system som automatiserar 
mottagandet av pallar och ett 
RFID/EPC-baserat avropssys-
tem för kanban-leverantörer. 
Ett pilotprojekt i samarbete 
med 17 leverantörer pågick till 
mitten av 2005.

 – Det visade att RFID/
EPC-systemen kunde förbättra 
processen påtagligt.

Därefter gick RFID/EPC-
systemen i skarp drift. Antalet 
leverantörer ökades till 25.

 Börjar med order 

Processen kan sägas börja med 
att leverantören får en order 
från ABB. När godset kommer 
till fabriken blir det registrerat i 
en RFID-portal som sänder in-
formationen till affärssystemet 
SAP R/3. Pallen går in i ett buf-
fertlager. När den flyttas däri-
från till produktionen, registre-
ras den av en RFID-portal. Då 
skapas automatiskt en ny order, 
som går till underleverantören. 
För en kanban-låda skapas den 
nya ordern när lådan passerar 
en RFID-portal på väg ut från 
fabriken.

– Tidigare skapades en order 
med handhållna streckkods-
läsare. Nu krävs det betydligt 
mindre arbetskraft och pap-
persarbete vid godsmottag-
ningen. Trafiken går att följa av 
de inblandade parterna på ett 
gemensamt extranet, säger Ari 
Myller 

 Full spårbarhet – färre fel

Systemet ger full spårbarhet 
av pallar och lådor. Godsmot-
tagningen har blivit upp till 80 
procent  effektivare. Buf-
fertlagernivån har minskat 25 
procent.

– Den stora fördelen med 

lösningen är att vi har elimine-
rat den manuella avläsningen 
av streckkoder. Med streck-
kodssystemet tog det åtta mi-
nuter att läsa av ett parti gods 
innan det skickades vidare till 
produktionslinjen. Med RFID 
går det automatiskt och tar 
inte mer än några få sekunder. 
Dessutom blir det betydligt 
färre fel än tidigare.

En viktig fördel är också att 
systemet genererar statistisk 
information som kan användas 
för analyser av materialflödet.

 nytta även för leverantörer

Av fabrikens totalt 150 leveran-
törer använder 25 i dag RFID. 

– Nu satsar vi på att expan-
dera systemet, säger Ari Myller. 
Därför måste vi motivera fler 
leverantörer att sätta RFID/
EPC-taggar på sitt gods.   

– Om vi hade valt att an-
vända streckkoder i stället hade 
skillnaden i effektivitet inte bli-
vit så stor, men med RFID blir 
den stor, säger Julle Ala-Lahti. 

Frigör både arbete och yta

– ABB sparar mycket tid och 
pengar genom lösningen. Den 
största fördelen är att vi har eli-
minerat de manuella delarna av 
processerna och att de numera 
felfria lastningsrapporterna 
genereras automatiskt. 

Eftersom de färdiga pro-
dukterna inte längre behöver 
lagras, utan direkt kan förflyttas 
till lastbilen, frigörs golvyta i 
fabriken som kan användas för 
produktion. 

I dag används systemet för 
ungefär 50 procent av det utgå-
ende produktflödet.  

– Nu ska vi analysera de 
totala fördelarna lite noggran-
nare. Sedan bestämmer vi när 
RFID/EPC-lösningen ska an-
vändas för det totala produkt-
flödet, säger Julle Ala-Lahti.

(Artikeln tidigare publicerad i 
Fokus GSD1 nr 3/2008)
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Röststyrning och 
autotruckar trivs ihop

Pick-n-go-systemet innebär att två nyare 
tekniker kombineras, automatiska truckar 
och röststyrning. De två teknikerna, ett 
lasernavigerat styrsystem för truckarna 
och röststyrd plockning, är var för sig inget 
nytt. Det är kombinationen av dem som 
är innovationen.  Nästan som magi och 
så intressant att kungen och drottningen 
kom på besök till Coop i våras när det nya 
lagersystemet invigdes.

Så här går det till:
Trucken kör fram, följd av sin plock-

are. Vid första stopp får plockaren besked 

i sitt headset vad denne ska lasta på den 
tomma lastpallen. Plockaren bekräftar sitt 
plock genom att säga antalet t ex om att 
han lastat på två lådor med senap. Trucken 
kör vidare, stannar vid nästa hylla, där det 
finns tre lådor ketchup och proceduren 
upprepas. 

När pallen är fullastad kör trucken fram 
till den stora inplastningsmaskinen, som 
sveper in pallen i glänsande plast och kör 
själv automatiskt iväg till utlastningen, utan 
någon förare. 

Sparar tid

Det här momentet sparar mycket tid. 
Plockaren begär under tiden en ny order 
och beger sig direkt till nästa orders första 
hylla. 

Där står redan en ny, tom truck och 
väntar.
Coops  lager i Upplands Bro utanför 

Stockholm är en av norra Europas största 
terminaler för dagligvaror  och var när 
det byggdes på 1970-talet ett av de första 
stora centrallagren i Sverige, med hela 100 
portar. 

Hit kommer 300 lastbilar om dagen.
– Vi la ner 17 mindre lager och var bland 

de första som byggde ett nationellt central-
lager, berättar Sune Montonen, som är 
platschef.

Förebild från Tyskland

Förebilden till den nya, intelligenta lager-
lösningen är ett tyskt lager som han och 
andra från Coop gjorde studiebesök på 
i slutet av oktober 2007. Därefter beslöt 
Coop att köpa tolv truckar på prov. 

Coops centrallager i Bro är först i Sve-
rige med dessa röststyrda truckar. 

Nu kör 32 nya automattruckar runt i 
lagret och får samma order som plocka-

coop har valt röststyrning i kombina-
tion med automatiska truckar för sitt 
jättelager i upplands bro. 

– ”voicen” är den största succén, 
säger sune montonen, platschef.

av lena sonne
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– Jag tycker att det fungerar bra med röststyrningen nu, säger GunBritt Holter, som har varit plockare här i tre år på Coop, både utan och med röststyrning. 
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ren. Pappersorder och plocklistor tillhör 
gårdagens system. De automatiska truck-
arna visar vägen för de gående plockarna. 
Truckarna hittar själva med hjälp av det 
lasernavigerade styrsystemet och smyger 
sig själva fram i gångarna och stannar just 
där den ska. 

Plockaren får instruktion i hörlurarna 
om vart han eller hon ska gå och vad som 
skall plockas – den truck som är närmast 
ansluter.

När uppdraget är klart, begär plockaren 
ett nytt uppdrag och får så gå till närmaste 
skrivare – som är utplacerade på olika 
ställen i den stora lagerhallen. Skrivaren 
skriver ut etiketterna med streckkoder som 
sedan ska fästas på de plockade varorna. 

Rösten säger vilken gång och vilken 
hylla han/hon ska gå till och vilken vara 
som ska plockas. Röstsystemet och trucken 
tar samma order. Så glider den automatiska 
trucken fram till nästa plockplats. Alltid 
den truck som befinner sig närmast. 

var och en har egen röstprofil

Sune Montonen är mycket nöjd med 
systemet. 

– Nu går det dubbelt så fort att plocka 
ihop samma mängd varor, säger han. 

En truck ersätter en plockare.
–”Voicen” är den största succén, säger 

Sune Montonen. Det blir nästa aldrig några 
felplock  med ett röststyrt system. Det 

handlar i så fall om någon promille.
Varje plockare läser första gången in sin 

egen röstprofil, med sin dialekt eller bryt-
ning, så att systemet förstår när just han 
eller hon talar om i sin mikrofon vad som 
plockats.

– Det fungerar mycket bra, säger Hans 
Dahlman, som visar oss runt på lagret.  
T o m om man stammar eller har något 
talfel.

Här finns 160 dosor som var och en själv 
plockar ut, istället för att ha utlämning på 
kontoret. När skiftet är över, lämnar man 
själv in sin dosa. Ingen har hittills kommit 
bort. Det kan annars vara lätt att t ex lägga 
ifrån sig dosan på trucken, när man ska gå 
på rast.  Men alla har kommit till rätta. Alla 
har också sitt eget personliga headset. Det 
går sönder ibland, annars är det en robust 
utrustning.

vad säger personalen?

Man skulle ju kunna tro att plockarna 
skulle känna sig som en robot, säger Hans 
Dahlman som är instruktör. Men de är 
positiva.

Förutom tidsvinsterna leder systemet 
till bättre arbetsmiljö för plockarna. Med 
Voice slipper man läsa etiketter/listor som 
annars är tröttande och riskerar minska 
uppmärksamheten. Man har bägge händer-
na fria vilket är ergonomiskt bättre och ger 
jämnare belastning och färre förslitnings-
skador. De automatiska truckarnas gafflar 
kan lyftas till valfri arbetshöjd och man 
slipper vibrationerna vid truckkörningen 
Hela trafiksituationen blir lugnare och säk-
rare, autotruckarna stannar vid hinder och 
krockar inte med andra truckar, gods eller 
människor. 

Vi frågar Gun-Britt Holter, som har va-
rit plockare i tre år på Coop, både utan och 
med röststyrning och autotruckar. 

– Jag tycker att det fungerar bra med 
röststyrningen nu, när jag har vant mig, 
säger hon. 

– Vi har kört röststyrt system i ett och 
ett halvt år och det är inte alltid lätt att lära. 
De flesta lär sig dock på en dag, sedan tar 
det en dag att lära sig hitta rätt – efter tre 
veckor är våra 120 sommarjobbare fullärda 
både med röststyrning och automattruckar, 
säger Hans Dahlman.

– Plockaren gör det kvalificerade job-
bet – tar rätt produkt och antal, samt lastar 
så att det inte uppstår godsskador, medan 
trucken gör det ”dumma” jobbet – flyttar 
pallen.  

Nästa steg i utvecklingen på många la-
ger är försök att plocka i zoner med samma 
plockare och truckar – för att ytterligare 
vinna tid och minska körsträcka. 

Trimmar systemet 

På Coop försöker man hela tiden trimma 
systemet och se hur man kan utnyttja 
truckarna maximalt – om de t ex kan byta 
sopburar och andra transporter som sekun-
därt uppdrag eller nattetid. 

– Vi försöker också se om vi kan låta 
plastmaskinen sätta på adressetiketterna. 
Då skulle plockaren slippa gå till en av de 
sjutton printrarna som är spridda i lagret 
samtidigt som etiketten hamnar på utsidan 
eftersom den är svåravläst under plasten.  
Det skulle underlätta när chaufförerna 
scannar av etiketten vid lastning på bilen, 
säger Sune Montonen.

Pick-n-go-truckarna är standardtruckar 
från BT/Toyota Material Handling, för-
sedda med ett lasernavigerat styrsystem 
från Danaher Motion och röststyrning från 
Zetes.

20 nya truckar

Först provkördes några på två avdelningar. 
Truckarna har uppfyllt förväntningarna – 
kapacitetsökningen blev 100 procent. I höst 
kom 20 truckar till, med samma utrustning. 

 – Sedan får vi utvärdera och bestämma 
om vi ska ersätta fler av de konventionella 
truckarna som fortfarande körs av plock-
arna, säger Sune Montonen. 

Plockarna hinner nu plocka dubbelt 
så mycket. Det gör att de lyfter mer än 10 
ton per dag, maxtyngden som rekommen-
deras ur arbetsmiljösynpunkt. Därför kan 
plockaren fråga och få besked via röstsyste-
met om antalet plockade kilo hittills under 
arbetspasset.

Tack vare WMS- systemet kan 10 plock-
are samtidigt plocka till en stor butik som 
kanske ska ha 40 pallar. Det kunde ta 3 
timmar tidigare. Nu kan det gå på en halv-
timme. 

 Systemet håller reda på vad som fattas 
och i vilken ordning varorna ska plockas, så 
att man t ex får lätta varor som chips och 
cornflakes sist och överst. 

– Man snackar helt enkelt med trucken så gör den job
bet på halva tiden, säger Sune Montonen.

 ” Kapacitets-
ökningen blev 

100 procent.”
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sjukvårdslogistik

– Ett viktigt steg i utvecklingen 
av framtidens logistik för Karo-
linska Universitetssjukhuset, sa 
Anders Karlsson, avdelnings-
chef för servicetjänster & logis-
tik när han invigningstalade vid 
truckpremiären. 

För fem år sedan slogs Hud-
dinge sjukhus ihop med Karo-
linska sjukhuset i Solna. En stor 
omvandling på logistikområdet 
är på gång. 

Numera ligger de under sam-
ma administration, d v s Nya 
Karolinska Huddinge (NKH) 
och Nya Karolinska Solna 
(NKS). Ett nytt universitets-
sjukhus planeras inom en del 

av nuvarande sjukhusområdet i 
Solna, där den fysiska varuför-
sörjningen kan knytas samman 
logistiskt.

Ilar fram i kulvertarna

Sjukvårdsprodukterna levereras 
till en depå utanför sjukhus-
området och som försörjer 
flera enheter. Här sorteras och 
samlas ankommande gods per 
avdelning. Fyllda vagnar sänds 
till sjukhusets godsterminal, där 
de sprids till de olika avdelning-
arna, via sjukhusets kulvertsys-
tem. Det är här de nya förarlösa 
truckarna ilar fram.

Mathias Elmfeldt, projekt-

ledare för ”Framtidens logis-
tik” på Karolinska sjukhuset 
har, tillsammmans med Arne 
Kardbom, Alfakonsult, skrivit 
slutrapporten. Målet är att vara 
ett av Europas fem bästa uni-
versitetssjukhus år 2011. 

Ett systerprojekt är ”Vem 
gör vad?”, som strävar efter 
specialisering av servicetjäns-
ter, där patienttransporter och 
lagerhantering med förrådsstra-
tegi ingår. 

Vårdpersonal utför idag 
många icke-vårdande arbets-
uppgifter som patienttran-
sporter, varubeställning och 
uppackning.

– Automatiska transporter 
är en är en bärande princip för 
framtidens logistikprocesser. 
Kraven på effektivitet, tillgäng-
lighet och snabbhet i ledtider 
ökar. Därför måsta en infra-
struktur med automatiska la-
serstyrda truckar och smågods-
transportörer i rörpost byggas, 
menar Mathias Elmfeldt.

Halverad transportkostnad

17 nya automatiska truckar 
från brittiska JBT (John Bean 
Technologies) – AGV (Automa-
tic Guided Vehicles)-system för 
interntransporter på Huddinge 
universitetssjukhus visades upp 
vid invigningen i november. I 

de långa, breda sjukhuskorrido-
rerna far de förarlösa truckarna 
snabbt fram och tillbaka. Men 
man behöver inte vara rädd att 
bli påkörd. De stannar automa-
tiskt om något är i vägen.

Truckarna är helt automa-
tiska och tillverkade i USA. De 
hämtar inkommande gods, kör 
själva, kallar på och åker hiss 
och lämnar varorna på en för-
sörjningsstation, utan att någon 
personal behöver vara med vid 
leverans. 

– Det blir halva transport-
kostnaden, säger Anders Karls-
son. 

In på avdelningarna

– Nästa steg är att de auto-
matiska truckarna kan köra 
in på sjukhusavdelningarna. 
Det kommer nästa. Då kan 
truckarna röra sig också bland 
patienterna. 

De har en rad finesser som 
laser, RFID-läsare i varje truck, 
stötdämpare, optiska fält som 
varierar hastigheten.

Det är de första auto- truck-
arna på ett sjukhus i Sverige. 
I Norge finns de på sjukhus i 
Trondheim och Akershus.

Automatiska truckar har 
använts i över 20 år i industrin 
– först i USA. På sjukhus har de 
använts i USA sedan år 2000.

Autotruckar tar steget in i sjukvården
17 automatiska, laserstyrda truckar för sjukhusets 
internlogistik har levererats till Huddinge sjukhus. De är 
de första automatiska sjukhustruckarna i sverige.

av lena sonne
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– Nästa steg är att de automatiska truckarna kan köra in på avdelningarna och 
röra sig också bland personal och patienter, säger Anders Karlsson. 
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logistik i EU

Logistiksektorn i Europa har växt till en 
blomstrande sektor, med en jämn positiv 
marknadstillväxt inom världens ledande 
handelsområde.

Logistiksektorn omfattar över en miljon 
företag som beräknas sysselsätta över  5 
miljoner människor i Europa.

Flera faktorer förklarar den här utveck-
lingen: tullfrihet, globalisering, utveckling 
av containersektorn, ett högpresterande 
väg- och järnvägsnätverk, högeffektiva 
hamn- och flygplatser och olika typer av 
sjö- och landtransporter, IT- och kommu-
nikationsnätverk för optimal logistik och 
hantering.

Ikea till Fos-sur-Mer

I Frankrike sysselsätts ca 1,5 miljioner 
inom logistiksektorn. Vid sidan av stora 
franska men hos oss okända specialföretag 
som Norbert Dentressangle, Stef-TFE, 
Géodis, FM Logistics, är även raden av 
internationella aktörer verksamma här och 
gör stora investeringar i logistik.  

Nya investeringar bekräftar Frankrikes 
position. IKEA har t ex öppnat sitt europe-
iska logistikcenter i Fos-sur-Mer, med 500 
arbetstillfällen, och Amazon har öppnat ett 
andra distributionscenter i regionen Loiret.

låga lagerhyror i Frankrike

Invest in France Agency, IFA, ger stöd 
och råd vid internationell investering i 
Frankrike. IFA är aktivt i hela världen och 
samarbetar med regionkontor för att er-
bjuda internationella investerare affärsmöj-
ligheter och skräddarsydda tjänster i hela 
Frankrike.

Philippe Favre, VD Invest in France 
Agency:

– Frankrike har anmärkningsvärda för-
delar och kan erbjuda otaliga utvecklings-
möjligheter för företag i den här sektorn: 
En extremt gynnad geografisk placering, 

som erbjuder en naturlig inkörsport till 
Europa med 450 miljoner konsumenter; ett 
modernt, högpresterande och säkert trans-
portnätverk med de största europeiska 
länderna; en mogen marknad som är öppen 
för konkurrens och som erbjuder expert-
kunnande i hela logistikkedjan.

Hyreskostnaderna är mycket konkur-
renskraftiga och ofta subventionerade av 
kommunen:De ligger på ca 500 SEK/kvm i 
Paris och i Lyon, i jämförelse med ca 1700 
SEK i London, 1000 SEK i Barcelona, 600 
SEK i Rotterdam och 700 SEK i t ex Mün-
chen.

Nya förändringar gör Frankrike ännu 
attraktivare på marknaden menar Phi-
lippe Favre: fler privata hamnoperatörer, 
flygplatsöverlåtelser till privata operatö-
rer; avreglering av järnvägstransporter och 
skapande av korridorer och kanalnätverk 
inom EU-nätverket, Europrojektet Seine 
Nord. 

Tyskland ledande

Med sitt centrala läge i det nya, gränslösa 
Europa, satsar också Tyskland hårt på att 
locka utländska företag att etablera cen-

trallager och hubar i Tyskland.
– Tyskland är det idealiska läget för 

logistikhubar och distributionscentra, säger 
David Chasdi, Invest In Germany. Han är 
specialist på flygfrakt och pekar på DHLs 
flytt av flygfrakthub från Bryssel till Leip-
zig. 

En av de största satsningar just nu är 
utbyggnaden av hamnen i Bremerhaven till 
stor containerhamn.

Under många år har Tyskland varit 
världens främsta exportland. Dess logistik-
marknad omsatte enligt Invest In Germany 
förra året 2000 miljarder SEK och växte 
då med 8,5 procent d v s mer än dubbelt så 
mycket som hela ekonomin.

– Härifrån når man snabbt inte bara 82 
miljoner tyskar utan 150 miljoner ytterli-
gare i 9 grannländer och nära 500 miljoner 
människor i Europa, säger David Chasdi.

Tyskland är också globalt ledande inom 
högre logistikutbildning, med över 100 
universitet och högskolor med utbildning i 
logistik.

Förutom DHL och Schenker, världsle-
dande fraktföretag, är Tyskland världsle-
dande inom t ex truckar, lagersystem och 
lagerutrustning. Världens största affärssys-
temleverantör SAP är  också tysk.

Vi träffar David Chasdi i Invest In 
Germany´s stora monter på CeMAT i Han-
nover, f ö världens största logistikmässa.

Sverige är inte med

På CeMat deltar en rad länder med mont-
rar som vill locka till logistiketableringar.

Dock inte Sverige.
Invest in Sweden,  ISAs budget minskar 

från närmare 100 miljoner SEK 2007 till 
ca 70 miljoner SEK i år. Minskningen med 
omkring 25 procent, har bl a betytt att det 
centrala och lokala arbetet för att locka 
logistiketableringar till Sverige har upp-
hört. Det innebära en neddragning av ISAs 
verksamhet både i Sverige och utomlands. 

 ”ISA beklagar den planerade neddrag-
ningen, särskilt i en tid när betydelsen av 
de globala investeringarna för tillväxt och 
sysselsättning bara ökar och andra länder 
satsar ambitiöst på att attrahera investe-
ringar sa ISAs avgående GD Kai Hamme-
rich då i en kommentar.

Tyskland och Frankrike satsar 
på fler logistiketableringar
trots att sverige är bästa logistik-
etableringsland i norden, lägger Isa, 
Invest in sweden, ner sin verksamhet 
att locka logistikinvesterare hit. 
tyskland och frankrike gör tvärtom.

av gösta Hultén

Tyskland är Europas viktigaste logistikhub. 2,5 
miljoner tyskar arbetar inom logistiksektorn, säger 
David Chasdi, Invest In Germany.
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lagersystem

Westfalia är specialister på automatisering 
av logistisksystem för lager och materialflö-
den i hela försörjningskedjan. 

–Vår främsta nisch är kran- och lagera-
utomation för högdensitetslager samt han-
tering av gods i olika format, säger Joakim 
Waern, försäljningsansvarig för Westfalia i 
Sverige  

– Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar 
enligt vår devis ”allt från en källa”, d v s 
lagerhyllor, ställage, kranar och automatise-
rade system, säger Joakim Waern, 

– Men det vi är mest kända för är våra 
högdensitetslager och fryshuslösningar.

Man brukar tala om enkel och dubbel-
djup i lager.

När kunden har få artiklar, men behov 
av många pallplatser, passar högdensitets-
lager, som ger högre utnyttjandegrad av 
volymen, vilket inte minst är intressant om 
vi pratar fryslager. 

– Våra automatiserade system klarar 
lager med mer än 15 pallars djup (med s k 
Satellithantering) och höglager upp till 40 

meter, säger Joakim Waern. 
– Men vi har också automatiserade 

lösningar för genomloppslager, säger Joa-
kim Waern. Både högdensitetslager och 
genomloppslager ger en lägra kostnad per 
pallplats och gör oss mycket konkurrens-
kraftiga

automatiserade lösningar

– Det vi främst sysslar med är hel- och 
halvautomatiska lösningar med automat-
kranar av olika modeller.

 Men är automatiserade lösningar alltid 
bäst?

– Nej! Man kan diskutera automatio-
nens för- och nackdelar.  När man är i be-
hov av stor flexibilitet är helautomatiserade 
lösningar inte alltid bästa alternativet. Det 
som har hög repeterbarhet, är förutsägbart 
och är i skick att kunna hanteras auto-
matiskt, bör så göras. Till resten finns det 
andra, mer manuella lösningar. Det finns en 
brytpunkt där man måste avgöra om auto-
mation är lönsam, säger Joakim Waern.

Man erbjuder också halvautomatiska 
lösningar. T ex kan lastning och lossning 
automatiseras med hjälp av specialtrailers 
och ”rullande golv” samt att lastsäkringen 
kan ske med hjälp av ett airbag-system. 
Båda dessa sparar väldigt mycket tid och 
ger betydligt färre skador.   

– Vi kan dels transportera många olika 
typer av pallar, dels pallar av dålig kva-
litet med vårt Satellitsystem. Vi har som 
standard ”triple support” både på våra 
Satelliter och på de skenor som monteras i 
pallställaget vilket ger en god stabilitet och 

minskar risken för 
skador 

– Inlagring, 
utleverans, sorte-
ring, plockning och 
palletering – allt 
kan hanteras au-
tomatiskt och vårt 
system Savanna.
NET håller ordning 
på vad som ska 
vart. Savanna.NET 
är ett av de nyaste, 
modernaste syste-
men i branschen 
och stödjer de flesta 

funktioner som kan tänkas användbara 
inom materialhanteringen, t ex pick by 
voice, ruttplanering och RFID, förklarar 
Joakim Waern.

Satsar på norden

Westfalia är t ex störst i tyskspråkiga delar 
av Europa och i USA. 

Just nu satsar Westfalia kraftfullt i Sve-
rige och i Norden.

– Nyligen har vi byggt ett automatiserat 
lagersystem i Norge och vi har ytterligare 
fyra installationer, varav två i Danmark, en 
i Finland och en i Sverige. 

– Osram i Jordbro har tre stycken 
kranar med satellitteknik, berättar Joa-
kim Waern. Osram i Madrid har nästan 
ett identiskt system, men för något större 
volymer.

Lagret består av tre avdelningar och har 
ett helautomatiskt höglager. 

Varje plockare är ansvarig för sin or-
der genom hela flödeskedjan, från plock, 
konsolidering, paketering och ända till 
utleveransen.

På så sätt garanteras man optimal in-
teraktion mellan människa och maskin i 
det logistiska systemet, menar Jesus Orte, 
logistikchef på Osram i Madrid.

Automatiserade lagersystem 
bäst för komplex hantering
tysk lagerhanteringsteknik anses 
världsledande, men flera tyska 
företag är relativt okända i norden, 
också bland folk i logistikbranschen. 
Westfalia är ett sådant.

av lena sonne

Ett fryslager, som här hos bagerikoncernen Bre
zelbäckerei Ditsch kan vara 4–5 våningar högt och 
hålla –27 grader, en temperatur mer lämpad för 
automation än för människor.

650 aUToMaTISeRade  
laGeRSySTeM
Westfalia är specialist på Supply Chain Automation. 
Företaget planerar, producerar och installerar 
automatiska system för lager, materialhantering 
och plockning t.ex. i höglager. Automatiseringen 
omfattar styrning och IT-stöd för systemen med 
logistisk programvara som t ex den egna produkten 
Savanna.NET. 

Men Westfalia binder även samman interna flöden 
med transporter i form  av automatiska system för 
lastning och lossning av lastbilar eller automatiska 
lastsäkringssystem. 

Under sina  35 år har Westfalia installerat ca 650 
automatiserade lagersystem över hela världen. Det 
familjeägda företaget har huvudkontor i Borgholz-
hausen i Nordreihn-Westfalen i nordvästra Tyskland 
och sysselsätter omkring 300 anställda.

– Vår främsta nisch är 
kran och lagerautoma
tion för högdensitetsla
ger, säger Joakim Waern. 
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Detta nummer av PLAN-nytt innehål-
ler en artikel om dimensionering av 
säkerhetslager. Säkerhetslager används 
normalt för att hantera variationer och 
osäkerheter av olika slag, så att företag 
trots dessa kan tillhandahålla önskad 
servicenivå. 

Det är emellertid vanligt att företag 
använder säkerhetslager som motsvarar 
ett antal dagars eller veckors förbruk-
ning, med samma antal för samtliga 
artiklar. 

På detta sätt kommer vissa artik-
lar ha för höga säkerhetslager, medan 
andra har för låga. I artikeln presente-
ras ett sätt att bestämma säkerhetsla-
ger utifrån statistiska modeller för att 
differentiera bland artiklar och undvika 

för höga säkerhetslager för artiklar där 
osäkerheterna är låga och för små där 
osäkerheterna är stora. 

Besök gärna vår hemsida för infor-
mation om aktuella aktiviteter inom 
PLAN. Aktuellt just nu är bland annat 
ett Fokus på-seminarium med temat 
Logistikkostnadernas utveckling som 
arrangeras den 11 december i samar-
bete med Vinnova och CSCMP. Hela 
programmet för seminariet samt övriga 
aktuella aktiviteter finner ni som vanligt 
på www.plan.se. 

Om dimensionering  
av säkerhetslager

Pär brander

redaktör Plan-nytt
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Varför är säkerhetslager så extra viktiga?
Även i dagens värld av Lean, JIT, Kan-

ban och VMI är säkerhetslagret en viktig 
del av service och lagerstyrning. Kanban-
storlekar, buffertar, beställningspunkter, 
Min/max-nivåer måste sättas av någon 
(helst någon annan?) och hur de sätts styr 
både service och lagervärde. 

Samtidigt som vi vill ha säkerhetslagret 
vill vi inte ha en krona för mycket investe-
rad i lagret. 

Därför är det så viktigt HUR vi be-
räknar det. Ju fler påverkande faktorer 
och variabler vi kan förstå och ta med 
i beräkningen, desto effektivare kan vi 
styra säkerhetslagerpengarna dit de gör 
mest nytta.

Vi betonar i denna artikel beräknings-
processen och dess principer och faktorer. 
Det är inte bara en matematisk process, 
utan en process för att bestämma det 
bästa säkerhetslagret. Jämför med proces-
ser för att fastställa en prognos. Det krävs 
mer än en matematisk formel för ett bra 
resultat.

I. principer
Först presenterar jag några principer som 
i sig är basen för en robust säkerhetslager-
process.

Allra viktigast: Använd en statistiskt 
grundad modell för säkerhetslagerberäk-
ning. Använd inte beräkningar som tre 
veckors behov, procent av årsförbrukningi. 
Den typen av beräkningar drar alla artik-
lar över samma kam, statistiska modeller 
allokerar lagerpengarna till de artiklar 
som behöver dem mest. På det sättet slip-
per man för höga säkerhetslager där de 
inte behövs och för lite där de behövs. Ar-
tikelns viktigaste budskap är att tillämpa 

statistiska modeller för säkerhetslagerbe-
stämning .

processdokumentation. 

Som med alla processer, processen för att 
bestämma säkerhetslager skall dokumen-
teras. Detta hjälper oss i tre avseenden:
• Repeterbarhet
• Förbättringar tack vare en vetenskaplig 

metodik
• Reducerad variation i processen. 

Hur många gånger har vi uppfunnit 
hjulet för att vi inte dokumenterat vad vi 
redan gjort?  En del av dokumentationen 
skall omfatta hur ofta säkerhetslagren 
skall revideras. Jag rekommenderar revi-
dering med samma frekvens som vi har 
för prognosrevidering.

produktklassificering:

Detta är en viktig del för att styra och för 
att hantera stora artikelmängder (SKU). 
Vanliga är ABC, 4-Kvadrantmetoden  och 
efterfrågemönster. Vi på Moen använder 
en matris för efterfrågemönster. De tio 
grupperna styrs av variation i efterfrågan, 
antal sålda enheter, trender och andra 
faktorer som bestäms av aktuell lagersta-
tus. Klassificeringarna hjälper till genom 
att de medger olika tillämpning av olika 
faktorer.

II. Faktorer i säkerhetslager- 
beräkningen
Igen, vi behandlar bara statistiska meto-
der

efterfrågevariation:

Basen för säkerhetslagerberäkning enligt 
statistiska metoder är variationers storlek. 
Artiklar med liten variation kräver min-

dre säkerhetslager än artiklar med stor 
variation, allt annat lika. Även om efter-
frågehistorik kan användas för säkerhets-
lagerberäkning så är historiken över prog-
nosfel överlägsen. Prognosfelet länkar 
ihop prognosprecision och säkerhetslager. 
Om prognosprecisionen kan förbättras 
så sänks behovet av säkerhetslager, med 
en statistiskt grundad beräkning så sänks 
beräknat säkerhetslager med automatik.

Det finns ett begrepp ”Forecast offset” 
som är en viktig pusselbit. Vi ger ett exem-
pel. Utgå från att när vi mäter prognosfel 
för januari så använder vi den prognos för 
januari som vi fastställde i november och 
jämför med verkligt utfall i januari . I det 
exemplet är ”Forecast offset” två måna-
der. Den ”Forecast offset” vi skall använ-
da skall baseras på ledtiden. Är ledtiden 
en månad skall ”Forecast offset” vara 
minst en månad, kanske två. Om progno-
sen inte uppdateras i beställningssystemet 
förrän i slutet av aktuell månad så får den 
nya prognosen ingen effekt i försörjnings-
kedjan förrän påföljande månad.

Efterfrågevariationen är:
Faktor efterfrågevariation = Standard-
avvikelsen  för prognosfel
Anges som σFE

variation i inleverans

På samma sätt som man skall ta hänsyn 
till variation i efterfrågan skall variation 
i försörjning beaktas. Den är inte lika en-
kelt att direkt beräkna som för variation 
i efterfrågan, men det finns ändå metoder 
att använda. Vi kan använda variation i 
ledtiden som begrepp.  Det finns de som 
menar att man inte skall ta hänsyn till 
variation i försörjning vid beräkning av 
säkerhetslager. Motiveringen är att den 

I affärslivet är kundservice syret och lagret är bränslet. utan syre är bränslet inte till någon nytta. styrning av 
säkerhetslagret är att finna bästa balansen mellan syret kundservice och bränslet nyttigt lager!  säkerhetslagret 
är en buffert mellan inleveranser och efterfrågan. Det skall säkerställa utleveransförmågan under givna förutsätt-
ningar för inleverans.

av kent lInDforD.  Publicerad i apics magazine 2007/4. översatt och publicerad med tillstånd av författaren kent lindford och av apics magazine.  
översättning Hans-göran melander Imloq ab

Dimensionering 
av säkerhetslager 
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är mer händelseberoende (t.ex. akuta 
problem med en viss leverantör) än den 
är en normal repetitiv variation. Den skall 
därför hanteras med korrigerande åtgär-
der, inte med höjda säkerhetslager.

Faktor variation i inleverans 
Faktor variation i inleverans  
= Uppmätt standardavvikelse för ledtid
Anges som σLT

ledtidsfaktor

Vi utgår från definitionen för återanskaff-
ningstid: Den tid som åtgår från det att 
ett påfyllnadsbehov uppstår till dess att 
påfyllnaden finns på plats och är tillgäng-
lig för utleverans. Den ledtid dina kunder 
(kanske) ger dig för utleverans skall 
subtraheras från återanskaffningstiden för 
att erhålla en nettoåteranskaffningstid. 
Det är den vi skall använda i säkerhetsbe-
räkningen.

Om återanskaffningstiden kan kortas 
genom olika förbättringsaktiviteter så 
minskar behovet av säkerhetslager. Däri 
finns värdet av att inkludera återanskaff-
ningstid vid beräkning av säkerhetslager.  
Vid beräkning av säkerhetslager som 
antal dagars förbrukning så förändras 
inte det beräknade säkerhetslagret med 
automatik som resultat av en ledtidsför-
ändring.

Eftersom återanskaffningstiden van-

ligen inte är densamma som intervallet 
mellan prognosrevideringar måste vi 
göra en korrigering vid beräkningen. Vi 
beräknar ju variationen i efterfrågan mel-
lan prognostillfällen som vår variation i 
efterfrågan, men för säkerhetslagerberäk-
ning är vi är intresserade av den variation 
som hinner ske under återanskaffningsti-
den. Ett element i i denna ledtidsjustering 
är en variabel som benämns beta.  Den 
används som en exponent i omräkningen. 
I den vanligaste litteraturen, liksom i 
APICS curriculum, rekommenderas ett 
beta mellan 0,5 och 0,7. 

Ledtidsfaktor (Återanskaffnings- 
tidsfaktor):
Ledtidsfaktor = (Ledtidsintervall  / prog-
nosintervall)beta

Anges som (LTI/FI)beta

Servicefaktor 

En annan viktig aspekt i beräkning av sä-
kerhetslager är önskad servicenivå. Servi-
cefaktorn (servicenivåfaktorn) inkluderas 
genom att vi applicerar standardavvikel-
ser vid normalfördelning som styrtal för 
den servicenivå du vill ha för den aktuella 
artikeln/artikelgruppen. 

Ett effektivt sätt att använda investe-
ringen i lager är att stratifiera sortimentet 
och ge olika grupper olika servicefaktorer 
vid säkerhetslagerberäkningen.  Grund-

tanken är att sätta en högre servicefaktor 
på artikelgrupper med stabil efterfrågan/
låga prognosfel. Samtidigt så ges grupper 
med stora variationer i efterfrågan/stora 
prognosfel en lägre servicefaktor. På detta 
sätt får du högsta totala servicenivå för 
lägsta totala investering i säkerhetslager. 
Ett dynamiskt simuleringsverktyg är till 
stor nytta för att testa olika scenarios. En 
återrapportering/uppföljning av erhållen 
servicenivå är likaså värdefullt vid beslut 
om justering av servicefaktorer.

Service faktor:
Service faktor = z värdet av en normalför-
delning  vid en sannolikhet = servicefak-
tor : Z]
(Excelfunctionen NORMSINV beräknar  
z värdet för en given servicefaktor)

Inleveransfrekvens

En ofta förbisedd faktor. Vi börjar med att 
konstatera att risken för att gå i brist är 
som störst omedelbart före nästa inleve-
rans. Med alla andra förutsättningar lika 
så kommer artiklar med fler inleveranser 
per år att behöva ett högre säkerhetsla-
ger som kompensation för fler tillfällen 
med risk (fler tillfällen ”omedelbart före 
inleverans”). En artikel med en inleverans 
per år har ett risktillfälle per år, en artikel 
med daglig inleverans 365 risktillfällen 
per år.

”I affärslivet är kundservice syret och lagret är bränslet.”
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En faktor för att ta hänsyn till inleve-
ransfrekvensen ger en ökad kvalitet på 
resultatet av säkerhetslagerberäkningen. 

 
Faktor inleveransfrekvens:
Faktor inleveransfrekvens=  (Prognosin-
tervall / inleveransintervall)beta 
 (FI/OCI)beta

III. komplett beräkningsmodell
Vi kombinerar allt i en formel:

Säkerhetslager = √ [{σFE * (LTI/FI)beta}2 + 
{σLT * D}2] * Z * (FI/OCI)beta

Värdet för D är takt, alltså behov per 
enhet av återanskaffningstiden. Om exem-
pelvis återanskaffningstiden är angiven i 
dagar så ange efterfrågan per dag. 

Några kommentarer:
Faktorerna under rottecknet är de 

som representerar variationer; efterfrå-
gevariation, prognosfelsvariation och 
variation i återanskaffningtid. Alla tre är 
representerade av standardavvikelser och 
de kan inte adderas. Däremot kan man 
addera kvadraten på standardavvikel-
ser, varianserna. Efter additionen av de 
kvadrerade värdena beräknar vi roten ur 
de summerade varianserna och erhåller 
summa standardavvikelsen av variablerna. 
Denna multipliceras med med z-värdet 
som representerar önskad servicenivå. Vi 
multiplicerar därefter med orderfrekvens-
faktorn för att ta hänsyn till frekvensen 
av riskexponeringar som sista steg i vår 
säkerhetslager beräkning. 

Hör ni till dem som inte vill ha med 
variation i inleverans så utesluter ni helt 
enkelt den variabeln ur formeln. 

Har ni väl förstått och accepterat de 
olika faktorerna så är rimligen inte for-
meln svår att förstå.

Den enkla delen är att sätta dem sam-
man i formeln.

Iv. Förbättringar av beräkningen

Tak och golv

Tak och golv sätter gränser för rekom-
menderat säkerhetslager. De tar hand 
om artiklar med avvikande mönster, 
”outliers”. Kanske en artikel har så stora 
variationer (dags att revidera histori-
ken?) att beräkningsmodellen föreslår 
ett säkerhetslager som i sig motsvarar sex 
månaders förbrukning. Det kan ju vara 
olämpligt (för t.ex. tomater, köttfärs och 
en del andra produkter) så vi kan behöva 

sätta en maxgräns på kanske X dagars 
behov.

Kanske vet du att en ny kund kommer 
att börja köpa kvantiteter som du inte har 
med i din historik. Då kan ett golv (minsta 
säkerhetslager) vara bra. 

Utjämningsfaktorer

Säkerhetslager skall vara en buffert mot 
variationer i vår efterfrågan . Säkerhetsla-
ger skall i sig samtidigt inte skapa ryckig-
het för leverantören. En utjämningsfaktor 
kan som exempel vara en maximalt 
tillåten ändring av säkerhetslagret vid en 
revidering. Den kan gälla ökning eller 
minskning och sätts lämpligen i % av 
befintligt säkerhetslager.  Om du lyckas 
reducera variationerna genom förbätt-
ringsarbete så kan du på sikt minska 
utjämningsfaktorn. Du kan ha olika stora 
faktorer för ökning och minskning.

kontroll av prognosavvikelser

Även om prognosmakarna gör sitt bästa 
så kommer det att finnas prognosfel. Det 
är viktigt att följa upp både positiva och 
negativa prognosfel när mätetalen skall 
användas för som bas för beräkning av 
säkerhetslager. 

Negativa prognosfel visar att progno-
sen är högre än efterfrågan (Prognosfel 
= Efterfrågan - Prognos). Ett negativt 
prognosfel behöver inte kompenseras av 
ett säkerhetslager. Kompensera för nega-
tiva prognosfel genom att leta fram det 
historiskt sett största negativa prognos-
felet och applicera ledtidsfaktorn. Detta 
värde representerar det högsta negativa 
prognosfelet under en återanskaffningstid. 
Jämför detta värde med standardavvikel-
sen under återanskaffningstiden. Välj det 
lägsta av de två värdena som representa-
tivt för efterfrågevariation vid beräkning 
av säkerhetslager.

Ett exempel på hur regeln fungerar är 
när man konstant har en överprognos.  
I det fallet behövs inget säkerhetslager 
(men prognosmetoden kanske bör ses 
över).

Ett annat exempel är en artikel som 
ständigt fått för låg prognos. I beräknings-
modellen vi använder kan detta till och 
med innebära att beräknat säkerhetsla-
ger minskas om variationen i efterfrågan 
minskar.  Detta trots att ett minskat sä-
kerhetslager inte borde bli resultatet. 

Positiva prognosfel bör kontrolleras 
enligt följande: Beräkna Tracking signal 
för de senaste X månaderna (Jag an-
vänder X=3), om tracking signal når en 

bestämd tröskelnivå, acceptera inte en 
säkerhetslagersänkning. Vi ger ett exem-
pel: En artikel som ständigt har en för låg 
prognos, lika mycket för låg alla månader. 
Standardavvikelsen för efterfrågevaria-
tion är =0. Vår statistiska beräknings-
modell förutsätter en normalfördelad 
efterfrågan, vi vet att det inte alltid är så i 
verkligheten. 

Servicenivåavstämning

Jämförelse mellan inställd och erhållen 
servicenivå är en viktig del av lagerstyr-
ningen. Hur bra beräkningsmodell vi än 
har så kan vi aldrig täcka in alla variabler.  
Just därför är det viktigt med en åter-
koppling till verkligt utfall. Om en artikel 
ligger på en lägre tillgänglighet än den in-
ställda och därmed förväntade, låt inte en 
beräknad sänkning av säkerhetslagret slå 
igenom. Även det omvända kan vara en 
spärr: Om vi har en tillgänglighet som är 
högre än inställd och därmed förväntad, 
tillåt inte en höjning av säkerhetslagret. 
Om det är vanligt att vi får ett högre verk-
ligt utfall än inställt så kan det vara en 
signal om att vi har fel i någon variabel.

Servicenivåavstämning är ett tveeggat 
svärd. I princip så tillåts inte en höjning 
av säkerhetslager förrän vi sänkt tillgäng-
ligheten under målet. Ett sätt att undvika 
den effekten är att bara tillämpa korrige-
ring när servicenivån är lägre än styrmål 
alternativt att acceptera en säkerhetsla-
gerökning om utfallet ligger inom X% av 
inställt mål.

v. analys av beräknings- 
resultatet:

lägg till subjektiv information

Ett viktigt inslag i säkerhetslagerproces-
sen är en genomgång med produktan-
svariga/sortimentsansvariga. Den totala 
förändringen i säkerhetslagervärde liksom 
stora förändringar för enskilda produk-
ter bör stämmas av. Avstämningen görs i 
värde och i %. Syftet med avstämningen 
är att tillföra förklaringar till varför vissa 
SKU får så stora förändringar. Därefter 
kan man besluta om de nya beräknade 
säkerhetslagernivåerna skall accepteras, 
förkastas eller kanske justeras. 

Det är även viktigt att få ledningens 
förståelse och accept av säkerhetsla-
gernivåer. När ledningen väl accepterat 
metoderna och processen så kommer de 
att vara komfortabla med kunskapen om 
vilket säkerhetslager som behövs för att 
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uppnå önskad servicenivå.

analys av lagerinvestering

Bara för att vi beräknat storleken på alla 
säkerhetslager är vi inte klara. Som en 
del i säkerhetslagerprocessen måste vi  
även göra en analys över investeringarna 
i säkerhetslager. Vi redovisar för varje 
speciell grupp hur stor investering vi gör 
per kundorderrad (eller per order om det 
är så ni vill följa upp). Grupperna i denna 
uppföljning är naturligtvis desamma som 
för styrningen av servicenivån.  I samma 
redovisning så skall inställd service och 
utfall redovisas. Det går ofta att hitta 
grupper där det krävs små investeringar 
för att höja servicenivån samtidigt som 
man i andra grupper kan frigöra investe-
ringar utan att det påverkar servicenivån 
märkbart.

Appendix A visar ett exempel på en 
analys över säkerhetslagerinvestering. 

Sammanfattning
Genom att föra in och använda de beräk-
ningar och principer vi redovisar i artikeln 
får du en stabil process för beräkning av 
säkerhetslager.  I rutan här nedan får du 
de fjorton nycklarna till en robust och sta-
bil beräkningsprocess för säkerhetslager.

Lycka till på vägen mot lagerstyrning-
ens Nirvana!

Tillämpa de 14 nycklarna och lycka till 
med din lagerstyrning!

Kent Lindford 
Global De-
mand Planning 
Manager, Moen 
Incorporated—
Creative Special-
ties International 
division
Creative Special-
ties International 
provides creative 
and innovative so-
lutions for today’s 

bath. From the ultimate in style to the 
utmost in safety. Specialties International 
(CSI), is a division of Moen Incorporated, 
a Fortune Brands Company. As a division 
of Moen, we have the distinct advantage 
of partnering with one of the most well-
known names in the plumbing arena. As 
a result, our company is a market leading 
organization providing creative and inno-
vative solutions for today’s bath. We offer a 
wide variety of bath accessories - including 
stylish products for consumers, coordi-
nating items with Moen faucets, durable 
products for commercial applications, and 
ADA-compliant bath safety items

Artikeln tidigare publicerad i Apics Maga-
zine 2007/4. Översatt och publicerad med 
tillstånd av författaren Kent Lindford och 
av Apics Magazine. Översättning Hans-
Göran Melander Imloq AB

SäkeRHeTSlaGeR:  
14 nycklaR FÖR en STaBIl 
BeRäknInGSpRoceSS 
Principer:

 1.  Statistisk beräkningsmodell

 2. Dokumenterad process

 3.  Produktklassificering

Beräkningsfaktorer:

 4.  Faktor visande variation i efterfrågan

 5.  Faktor visande variation i inleverans

 6.  Ledtidsfaktor

 7.  Servicefaktor

 8.  Ordercykelfaktor

Begränsningsfaktorer:

 9.  Tak och golv för artikels säkerhetslager 

 10.  Utjämningsfaktor

 11.  Filter för vissa prognosfel 

 12.  Servicenivåkontroll

Analys av beräkningsresultat:

 13.  Subjektiv Analys

 14.  Investeringsanalys

For more information on the superiority of statistical safety stocks, see: Basar, Steve CPIM, and Wadovick, John D. CPIM, CIRM, “Rediscovering Safety Stock”, 2002 APICS International Conference 
Proceedings and Mant, Jeremy MIOM, “Reducing Safety Stocks by Improving Forecast Accuracy”, Control, October 2001 and Smart, Charles N., “Sweet Spot”, APICS Magazine, February 2004.                                                   

For an example of a quadrant analysis see: Boyle, Robert D., & Foster Finley,  “Manage Those Finished Goods,” APICS Magazine, October 2003

APICS CPIM Participant Guide: Detailed Scheduling and Planning,  Session 2 “Inventory Management: Customer Service”, p. 2-23

Ibid., p. 2-21

Piasecki, Dave, “Optimizing Safety Stock”, www.inventoryops.com

S-lager 
Lager-

omsättning 
Mål

Lager- 
omsättning  

Utfall

Säkerhets-
lager Dollar 

S-lager 
Dollar 

per order-
 rad

Utlev.-
värde per år     

Dollar 

Kund- 
orderrader 

per år

Lager-
tillgäng-

lighet

Lager-
värde
Dollar

Direkt 
utleverade 

rader per år

Efter-
fråge-

mönster 

Grupp Given Given Given Given Given =C2/B2 =E2/B2 =(D2*12)/F2 =(D2*12)/E2

01 25.276  23.990  791.802 25.344 537.565 94.9%  $   56  37  40 

02 5.783  5.469  1.209.056 584.118 661.012  94.6% 101  22  25 

03 7.300  7.045  2.191.142 959.072 1.094.686  96.5% 131  24  27 

04 5.201  5.067  233.301 137.759 292.603 97.4% 26  10  20 

05 2.282  2.274 249.005 226.651  1.800.850  99.6% 99  2   13 

07 3.353  3.124 652.852 8  1.597.066  93.2% 0  5  69 

08 8.076  7.387  1.818.470 766.012  749.179  91.5% 95  29   28 

09 15.228  15.014 2.732.057 942.764  1.627.225  98.6% 62  20   35 
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RappoRT FRån MedleMSReGISTReT Tabellen nedan visar aktuellt antal medlemmar
20081031         
 ÖST VÄST SYD NORR MITT UTLAND RIKET 

Medl. Antal 862 655  592 214 486   24  2702  

På ingående 24  29  18 3 17 1 102 

Mitt
Linda Hallberg Lawson Product Development AB
Pär Bengtar Linköpings Universitet

norr 
Johan Tingström Luleå Tekniska Universitet

Syd 
Annett Kromann-Nilsson Lantmännen Cerealia AB
Håkan Joelsson Moblis
Anna Ilien Optilon AB
Tomas Marsell Optilon AB
Fia Lindgren Procordia Food AB
Helena Eklöv Siggelin Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB
Mattias Björkemar Sigma 4M AB
Henrik Borg Tacticus AB
Ellinor Andersson Tarkett AB

väst 
Emma Wedegård 
Britt-Marie Johansson KY-Akademierna i Mölnlycke
Ulas Altuntas MölnlyckeAkademierna
Andreas Börselid Nobel Biocare AB
Margareta Thornqvist Sjukhuset i Varberg
Oskar Hultquist SKF Sverige AB

Öst 
Peter Lindqvist ABB AB
Sandra Engström ABB AB, Process Automation
Sanela Sahuric ABB AB, SA Products
Cristin Lans Bombardier Transportation AB
Mari Erixon Bombardier Transportation Sweden AB
David Tegenmark Certus Executives
Gunilla Kristoffersen Ericsson AB
Kenneth Lundell Green Cargo AB
Johan Uddin ICA Sverige AB
Henrik Lundstedt Kanthal
Johan Ek KY-Logistikutbildning
Daniel Birkbeck Lawson Software Operation AB
Johan Tetzlaff Lawson Software Operation AB
Fredrik Tofft LRF Media
Tomas Bellander Sandvik Tooling AB
Lars Hansson SAP Sverige AB
Sveto Djordjevic Sveto AB
Martin Wong Sweco Industry AB

Övriga 
Sören Nielsen Logis A/S

Nya medlemmar 2008-10-31 
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        Skicka in ditt bidrag senast 31 december till exjobb@plan.se. 
Mer information på www.plan.se/student
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logistik

– Det blir billigare logistik och är miljövän-
ligare och enklare att hantera, säger Nils G 
Storhagen, docent i logistik, med  mångårig 
erfarenhet av intelligentare logistiklös-
ningar.

Han är engagerad i Retursystem Bygg-
pall, där producenter, byggvaruhandel och 
byggare gått samman och skapat ett ge-
mensamt retursystem för lastpallar.

Inom byggbranschen har det tidigare 
inte funnits något väl fungerande retursys-
tem för lastpallar. Den tuffa hanteringen 
gör att EUR-systemets A-pallar snabbt 
klassas ner till B-pallar, d v s icke god-
kända. Många har därför valt att skicka 
godset på B-pall redan från början, eller på 
engångspall. 

Kvalitén är mycket varierande och att 
bli av med pallarna är dyrt. Att slänga en 
pall i en container kostar upp till 30 kr. 
Pallkvalitén har sänkts, men debiteringsni-
våerna har ofta legat kvar på samma nivå 
som för en A-pall, och många gånger till 
och med högre. Byggbranschens pallhante-
ring har därför blivit orimligt dyr.

Två miljoner pallar 

Minst två miljoner lastpallar hanteras i 
byggindustrin varje år. De pallar som ingår 
i systemet kallas Byggpall och är en begag-
nad EUR-pall med en fastställd kvalitets-
nivå. Pallen är tydligt märkt med symbolen 
för Retursystem Byggpall på höger kloss. 
Systemet omfattar leverans av pallar till 
producenter, hämtning och återköp hos 
slutanvändarna samt kvalitetsbedömning 
och reparation vid behov.

– Eftersom Retursystem Byggpall drivs 
branschgemensamt är prissättningen öppen 
och enhetlig. Man betalar 65 kr per pall. 
Återköpspris för en hel Byggpall är 40 kr 
och för en trasig 20 kr. Knappt 20 % måste 
repareras. Frakten ingår i priset vid beställ-
ning av minst 85 pallar. Vid mindre volymer 
debiteras en frakt på 200 kr. 

Schenker och DHL transporterar pal-
larna och Norrlandspall AB har för närva-
rande ansvaret för leverans och kvalitets-

kontroll samt reparation av trasiga pallar.
Systemet har initierats och drivs av en 

referensgrupp. I gruppen finns representan-
ter från Sveriges Byggindustrier, Sveriges 
Bygg- och Järnhandlarförbund (SBJF), In-
dustrins Byggmaterialgrupp, Trä- och Mö-
belindustriförbundet (TMF) och Sveriges 
Speditörförbund. Returlogistik AB har i en 
tredjepartsroll systemansvaret och uppdra-
get att sjösätta systemet.

Minskar godsskadorna

–  Branschen har länge efterfrågat bättre 
hantering av lastpallar. Idén bygger på 
att pallen ska ha en anpassad och säk-
rad kvalitet. Det minskar godsskadorna. 
Arbetsmiljö och säkerhet blir bättre och 
återanvändning av pallar gynnar miljön. 
Pantvärdet påverkas inte av regn, snö 
eller nedsmutsning på samma sätt som 
den godkända EUR-pallen. Byggpallen 
lägger fokus på funktion. Den ska fungera i 
byggarbetsplatsens hårda miljö och den ska 
fungera i produktion med kedjetranspor-
törer, rullbanor och automatisk packning, 
säger Nils G Storhagen. 

Systemet har varit igång ett par år. Det 
täckte redan från början hela landet och 
expanderar nu kraftigt.

Byggentreprenören representerar en ty-
pisk slutförbrukare i byggmaterialkedjan:
– För det första så får vi byggmateria-

let levererade på kvalitetskontrollerade 
byggpallar, vilket underlättar vår hantering 
på byggplatsen. För det andra så får vi ett 
organiserat system för att omhänderta 
returpallar, vilket torde innebära minskat 
svinn och oetisk handel med returpallar. 
Och för det tredje så löser vi ett miljöpro-
blem, eftersom överblivna pallar inte får 
läggas på deponi längre, säger Claes Rising, 
biträdande regionchef, Peab i Stockholm.

användarna glada

– Vi har marknadsfört det här internt och 
det har mottagits väldigt positivt.

– Ordning och reda och enkel hante-
ring ger fördelar både för handlare och 
kunder. Det är viktigt att systemet får bred 
anslutning, från leverantör/tillverkare – via 
handeln – till slutförbrukare, säger Ulf S 
Gustafsson, VD, Sveriges Bygg- och Järn-
handlareförbund.

– Den stora fördelen för oss är att få 
arbeta med en enhetlig pall i samtliga fabri-
ker och att slippa diskussioner med kunder 
om kvalitet på pallarna.

–  Den stora fördelen för branschen 
som helhet är att få enhetlighet i allt, från 
prissättning och kvalitetsbedömningar, till 
returflöde. Den stora utmaningen blir nu 
att sprida systemet ända ut i alla grenar av 
branschen, säger Lennart Jansson, projekt-
ledare på Maxit AB.

slöseri och engångshanteringar 
ifrågasätts allt mer av kostnads- och 
miljömässiga skäl.  effektiva returlös-
ningar blir allt intressantare. retur-
system för lastpallar i byggbranschen 
är ett aktuellt exempel.

av lena sonne

Äntligen bättre ordning i palldjungeln

I byggbranschen har tidigare inte funnits något väl fungerande retursystem för lastpallar
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Svenska SCA Timber är ett av Europas 
största sågverksföretag med sju sågverk, 
träförädlingsenheter, distributions- och 
grossistverksamhet. Den totala produktio-
nen av sågade trävaror uppgår till ungefär 
1,8 miljoner kubikmeter per år.

SCA Timber Supply är ett brittiskt dot-
terbolag till SCA Timber. Storbritannien 
är en av SCA Timbers huvudmarknader. 
Dit fraktas trävaror med fartyg från Umeå 
till terminallagret i Hull. Varannan vecka 
anländer fartyg lastade med träbaserade 
produkter,.. 

Terminalen i Hull tar årligen emot unge-
fär 215 000 kubikmeter sågade trävaror och 
har en lagerkapacitet på sammanlagt  
25 000 kvm, varav 15 000 under tak. Här 
mellanlagras trävarorna innan de transpor-
teras vidare till den egna distributionscen-
tralen i Stoke-on-Trent.

varor till 1000 byggvaruhus

Från distributionscentralen i Stoke on Trent 
levereras produkter ut till kunder inom 
både gör-det-själv- och byggvaruhandeln. 
Varje vecka skickas varor ut till nära 1000 
byggvaruhus över hela Storbritannien. 
I Storbritannien har SCA Timber Supply 
nyligen bytt logistikleverantör till Irlam-
koncernen, vars policy är att minimera de 
tomma transporterna. Genom att samordna 
leveranserna av SCA:s gör-det-själv-pro-
dukter med lättrörliga konsumtionsvaror 
har transportutsläppen minskat med 
ungefär hälften för SCA Timber Supplys 
produkter.

– Vi har kunnat halvera utsläppen genom 
att Irlam Logistics ser till att maximera 
effektiviteten genom att övervaka allt på 
ledningsnivå, säger SCA Timber Supplys 
verksamhetschef Neil Emsley. 

Irlam har valt att stationera en person 
vid distributionscentralen i Stoke-on-Trent, 
som enbart ägnar sig åt planering av retur-
lasten. 

– De använder sig av sina största kunder 
inom lättrörliga konsumtionsvaror för att 
optimera lasten och minska bränsleanvänd-
ningen, förklarar Neil Emsley.

Enkelt uttryckt är SCA Timber Supplys 
supply chain koncept uppbyggt av effektiva 
IT-lösningar med exempelvis affärssystem 
och transportplanering och streckkods-
märkta produkter som finns färdigpake-
terade i lager. För SCA Timber innebär 
supply-chain-konceptet att den traditionella 
köpar- och säljarrollen ersatts av ett leve-
rantörs- och kundupplägg, där ett definierat 
produktsortiment inlevereras automatiskt 
till ett antal försäljningsställen utifrån över-
enskomna lagernivåer

veckovisa leveranser

Konceptet är i första hand anpassat för gör-
det-själv-handeln. Det bygger på veckovisa 
leveranser till nästan byggvaruhus över hela 
Storbritannien. Varuhusen beställer sina 
varor elektroniskt via EDI, med automa-
tiserade rutiner för att förenkla handeln 
mellan kund och leverantör. Alla produkter 
i lagret är redan förpackade och försedda 
med streckkoder.

Den ena delen av SCA Timber Supply 
levererar konsumentprodukter till gör-det-
själv-butiker. Det handlar om produkter 
som t ex spånskivor, limfogsskivor, hyvlade 
trävaror, lister, trädgårdsträ och bänkskivor 
för kök. 

Den andra delen av SCA Timber Supp-
lys distributionsverksamhet i Stoke-on-
Trent tillgodoser byggvaruhandeln med 

mer standardiserade produkter som främst 
är avsedda för yrkesverksamma inom bygg 
och snickeri. Det betyder exempelvis hyvla-
de trävaror av furu och gran, lister, golvträ, 
dörrkarmset och trädgårdsträ.

I folkrika Midlands

Den geografiska lokaliseringen i Stoke-on-
Trent är också en viktig pusselbit i möjlig-
heterna att minska utsläppen. Stoke ligger 
mitt i folkrika Midlands och har därmed en 
stor andel av Englands totala befolkning 
inom en radie på bara tio mil. Distributions-
centralen och lagret har en kapacitet på  
250 000 kvm under tak, där det finns plats 
för lastning av fyra lastbilar samtidigt. Ut-
omhus finns ytterligare 200 000 kvm.

Det stora brittiska transportföretaget 
Stobart Group Ltd, som integrerar väg-, 
järnvägs och sjötransport, har för avsikt är 
att köpa upp Irlam-koncernen. Det är något 
som Neil Emsley tror kommer att gynna 
både SCA:s kunder och miljön än mer.

– Vi får tillgång till Stobart-koncernens 
27 logistik- och distributionscentra runt om 
i Storbritannien, säger Neil Emsley. På lång 
sikt kan Stobarts integrerade transporter, 
med järnvägstransport och sjöfart på inre 
vattenvägar, leda till ytterligare möjligheter 
för oss att minska de transportrelaterade 
utsläppen.

Brittisk kombilogistik halverar utsläppen
genom att kombinera transporter av 
virke och trävaror med lättrörliga 
konsumtionsvaror har sca timber 
supply halverat utsläppen från sina 
transporter i storbritannien.

av gunnar anDersson
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Terminalen i Hull tar årligen emot 215 000 kubikmeter sågade trävaror.
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Konceptet bygger på att täcka 
stora delar av Sverige med idag 
24 godspendlar.

Mer och mer containergods 
lastas om till järnvägsskyttlar 
och fraktas vidare till en av de 
terminaler som är anslutna till 
systemet, för att slutligen lyftas 
över till bil för att distribueras 
den sista biten till slutkund.

På så vis har Göteborgs 
Hamn i princip lyckats sprida 
ut sitt upptagningsområde över 
hela Sverige, minskat trängseln 
i hamnområdet, ökat genom-
strömningen i hamnen och gjort 
en viktig insats för miljön.

40% går på järnväg

– 40 % av containrarna går nu 
på järnväg. En både ekonomisk 
och miljömässig vinst för alla 
inblandade, säger Johan Wox-
enius, professor på Handelshög-
skolan i Göteborg och medlem 
i Schenkers vetenskapsråd, den 
jury som utsett årets vinnare. 
Där ingår sju logistikprofes-
sorer, förutom Johan Woxenius 
och Arne Jensen, Göteborgs 
Handelshögskola, Kenth 
Lumsden och Patrik Jonsson, 
Chalmers, Gunilla Jönsson och 
Kaj Ringsberg, Lunds Tekniska 
Högskola och Susanne Hertz, 
Internationella Handelshögsko-
lan i Jönköping. 

Priset delades ut i samband 
med Schenkers Logistikforum 
den 5 november på IVA i Stock-
holm.

De två övriga nominerade 
företagen var e-handelsföreta-
get Komplett.se för en lösning 
där nätkunderna kan välja 

hur mycket de vill betala för 
leveransen, beroende på vilken 
service de vill ha, från att få 
varor levererade hem eller att 
hämta dem själv på ett utläm-
ningsställe.

– Komplett.se har förstått att 
det gäller att identifiera vilken 
service en kund vill ha för en 
viss summa pengar och att inte 
ge varken mer eller mindre. 
Bråttom till dörren är dyrt, lång-
samt till en hub kostar inte lika 
mycket, säger Arne Jensen.

– De har frikopplat trans-
aktionskanalen från logistik-
kanalen, d v s det fysiska flödet, 
vilket är intressant, menar Arne 
Jensen.

volvo nominerat

Volvo Cars nominerades för sin 
reservdelshantering. Genom ett 
system med mega- och mikrola-
ger, får verkstäderna tillgång till 
25 000 artikelnummer istället 
för 6 000 som tidigare. Inför en 
reparation, eller service leve-
reras allt till en viss bil i ett och 
samma kolli i en plastbox.

– Det har gett ökad servi-
cegrad och fler nöjda och lojala 
kunder, säger Susanne Hertz, 
professor i logistik och supply 
chain management vid Inter-

nationella Handelshögskolan i 
Jönköping.

Genom åren har många 
framgångsrika företag och insti-
tutioner fått priset för utmär-
kande insatser inom logistikom-
rådet – Scania, Sandvik, SKF, 
Electrolux, Stora Enso, Atlas 
Copco, Volvo, IKEA, Tetra La-
val, Chalmers Tekniska Högsko-
la för att nämna några.

Tågpendlar gav pris 
till Göteborgs hamn
göteborgs hamn får 
schenkers logistikpris 
2008 för sitt koncept med 
tågpendlar över hela 
sverige. 

av gösta Hultén

fo
t

o
: g

ö
t

e
b

o
r

g
s

 H
a

m
n

 

Göteborgs hamn fick Schenkers logistikpris 2008 för sitt koncept att täcka 
stora delar av Sverige med 24 godspendlar.
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Både peRSoneR ocH 
oRGanISaTIoneR
Syftet med priset är främst att höja 
uppmärksamheten kring logistik i 
Sverige och belöna speciella initiativ 
och innovationer.

Kriterierna för att bli nominerad till 
Schenkers Logistikpris är följande:

• Det ska vara en logistiskt realiserbar 
innovation.

• Vem som helst kan nomineras, inget 
krav att det är en Schenkerkund. 
Både personer och organisationer 
kan nomineras, men på senare år har 
bara företag fått priset.

• Innovationen/initiativet ska ha 
koppling till Sverige.

• Lösningen ska ligga nära i tiden, 
men måste ha visat sig fungera i 
praktiken.
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Med avstamp i Intelligent Logistiks lista 
över Sveriges 20 bästa logistiklägen deltog 
logistikaktörer, representanter för kommu-
ner och regioner, forskare och logistikche-
fer. Gösta Hultén från Intelligent Logistik 
var moderator. 

Göteborgs hamns vVD Eric Nilsson för-
klarade varför Göteborg ligger etta:

– Göteborg har alltid varit en handels-
plats. Inom 6 timmar når man tre huvudstä-
der, där en majoritet av befolkningen bor. 

– Vårt railportsystem, som började med 
en linje till Karlstad för 10 år sedan, är en 
finess. Det har skapat 500 nya jobb inom 
logistik. Containerhanteringen växer och 

hamnen har också kapacitet att växa. 
– Amerikanska konsulter säger att ham-

nen kan växa med 1,5 miljoner TEU. En 
tysk konsult säger 3,5 TEU. Nu ska vi anlita 
en kinesisk konsult för att se över hante-
ringstekniken och vi förväntar oss att kunna 
växa ännu mer.

– Men konjunkturen har drabbat Göte-
borg hårt. Aldrig har jag varit med om att 
alla drar i handbromsen samtidigt, sa Erik 
Nilsson, som varit i branschen i 35 år.  

GH: Är Århus, Danmarks största contai-
nerhamn, en konkurrent eller en framtida 
samarbetspartner till Göteborg?

– If you can´t beat them, join them, 
brukar det heta. Visst är Århus en konkur-
rent. Men utvecklingen går mot samverkan. 
Redare vill ju fylla containrar. Det driver 
fram samverkan.

olika logistiklägen passar olika varor

Pär Sandström, tidigare logistikchef på 
Stadium och nu logistikkonsult är med i 
regeringens Logistikforum liksom Erik 
Nilsson.

– För oss handlar det om att få politiker 
att förstå vad logistik är, ansåg de.

Pär Sandström talade om sina erfarenhe-
ter från processen att välja centrallagerpla-
ceringar för Unilever och Stadium. 

– Det är viktigt att ställa frågan vilka va-
ror ett visst logistikläge är bra för och göra 
en grundlig lokaliseringsanalys.

– Svaret beror ju helt på var man har 
sina kunder och var man vill expandera – i 

Tekniska Mässan:

Växande intresse för 
logistikens geografi 
för andra året arrangerade Intelligent logistik i samarbete med tekniska 
mässan miniseminarier på temat logistiklägen. antalet utställare under temat 
logistiklägen i år hade mer än fördubblats. 

text ocH bIlD lena sonne

Många ville lära mer om logistik i Intelligent Logistiks aktivitetsmonter på Tekniska Mässan.
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Stadiums fall österut mot Ryssland.
– För Stadium var Norrköping optimalt 

eftersom där fanns både, mark, närhet till 
infrastruktur med vägar, järnväg, hamn och 
flygplats och en engagerad kommunled-
ning.

– Kostnaderna för inflödet skilde sig inte 
så mycket i vår analys. Däremot för utfrak-
terna kunde det skilja så mycket som 20 % 
eller 35 000 liter diesel per år, i vår analys.

Pär Sandström råd:
– Rör ej varorna förrän du vet vart de 

ska. Dessutom måste man inse att lagerlo-
gistiker är ett yrke som kräver kompetens. 

Han diskuterade också logistikkluster 
och tesen ”mycket logistik föder mer”. 

I Norrköping vill nu också Intersport 
etablera sig. Stadiums placering fungerar 
som magnet och Norrköping kan bli ett 
centrum för sport och textil, liksom Borås 
blivit kluster för textil. 

kommunens agerande avgör

En kommun måste vara aktiv, profilera sig 
och slåss för nya etableringar:

Ett lysande exempel på det gav Holger 
Jonasson från Nässjö, och berättar hur lilla 

Nässjö dragit till sig riktigt stora danska 
centrallagren som Jysk till Logistic Park i 
Nässjö, som investerat 500 miljoner SEK.

 Han berättar hur ”mjuka värden” blev 
helt avgörande i slutskedet, som att agera 
snabbt och vara extremt serviceinriktad.

– Mjukvara kan också vara hårdvara. 
När en grupp kineser var här i februari för 
en affär som ännu inte är klar, bjöd vi på 
kinesiskt fyrverkeri.

– Samarbetet med den tidigare kon-
kurrenten Jönköping har också gett nya 
möjligheter.

Andra kommuner gör på liknade sätt 
idag. 10 kommuner i nordvästra Skåne, 
med bl a Helsingborg och Landskrona, 
har ett välutvecklat samarbete. Färskaste 
exemplet är, Logistikregionen, det nya sam-
arbetet mellan Örebro, Arboga, Hallsberg 
och Kumla.

– Vi hade utländska gäster som vi till-
sammans visade runt i regionen. Då föddes 
idén till regional samverkan, berättade Lars 
Ekevärn, näringslivschef, Örebro som för 
första gången ställde ut och berättade om 
Logistikregionen.

Södertälje hamn har haft en stor ökning 

framför allt av containers och är numera 
största containerhamnen i Stockholmsom-
rådet.

Containerhanteringen växer med ytterli-
gare 18 % i år, sa VD Erik Froste.

– När kunder ute i Europa frågar är det 
närhet till motorväg som gäller. Andra fak-
torer är närhet till marknaden, järnväg och 
billig mark.

Men trots Södertäljes gynnsamma läge 
med hamn, stambanor, E4 och E20 och 
bara 2 mil från Stockholm har Södertälje 
kommun inte hittills lockat till sig fler logis-
tiketableringar. 

– Alla kommuner i Mälardalen utom 
Södertälje kallar sig logistikorter, påpekar 
Erik Froste.

– Man har inte velat ha så många last-
bilar. Men jag brukar säga att lastbilarna 
redan passerar här.

Grannkommunen Nykvarn fick VWs 
nya centrallager genom att erbjuda mark 
och stickspår.

– Men Södertälje kommun har köpt upp 
mark som gränsar till Nykvarn och mark-
naden ligger runt hörnet. Logistiketable-
ringar är viktiga för att kunna erbjuda jobb, 

Den viktigaste frågan för hamnarna idag är samverkan, sa Erik Nilsson

–  Det är viktigt att ställa 
frågan vilka varor ett bra 
logistikläge är bra för, menar 
Pär Sandström.

– Försvarets centrallager blir 
klart för inflyttning septem
ber 2009, sa Göran Dahlén.

– 70% av Skanskas logistikfastig
heter finns på de 6 första orterna 
på listan, sa Örjan Rystedt.

– Containerhanteringen 
växer med ytterligare 18 % i 
år, sa Erik Froste.

Nu går Kinnarps transpor
ter med på Volvotågen, sa 
Morgan Svensson.

– Vi jobbar bara i de 16 plus
kommunerna, sa Jan Persson 
från Kilenkrysset.

– Railportsystemet stärker 
hela regionen, menar Leif 
Bigsten.
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inte minst åt alla nya svenskar i Södertälje, 
förklarade Erik Froste.

– Mälarsjöfarten kan också utvecklas. 
Vi diskuterar att lasta om gods till pråmar, 
som i t ex Antwerpen.

”Flyger över arlanda”

Carsten Bjärbo, fraktchef på Arlanda och 
aktiv i Arlanda Logistic Network, talade 
för Arlandas  utmärkta läge och om raden 
av nya fraktlinjer.

–  Från Peking till NewYork går kortaste 
flygsträckan över Arlanda. Via Frankfurt är 
det 994 km längre, via London 709 km och 
via Köpenhamn 399 km längre.

Anna Granlund, forskare vid Mälarda-

len högskola, berättade att forskning om 
logistikautomation är en av de nya aktivite-
terna i Robotdalen. Satsningen handlar om 
hur automation kan länka ihop värdeflöde-
skedjan.

– Intelligent Logistiks lista var ett skäl 
att starta det här projektet. ICA var en av 
initiativtagarna.

”vi satsar bara i pluskommuner”

– Vi har en vision att bygga upp en ny, 
stark kompetensprofil i Mälardalen. ICAs 
automatiska packning av rullcontainers 
i Västerås är ett intressant initiativ inom 
området, som stöds av Robotdalen. 

Jan Persson, VD och grundare av Ki-

lenkrysset lockade stor publik och bjöd på 
sig själv när han berättade om sin vind-
lande väg till fastighetsbranschen eller hur 
”en bondpojke från Strängnäs med 6 års 
folkskola” kan driva ett företag  med 700 
miljoner i omsättning. 

Kilenkryssets logistiketableringar 
sammanfaller ganska väl med Intelligent 
Logistiks lista över bästa logistiklägen. I 
Stor- Stockholm har Kilenkrysset ett 10-tal 
etableringar.

– Den politiska färgen spelar ingen roll, 
bara det finns en stark kommunledning, 
gärna en ”snäll diktator”.

– Vi sätter plus och minus på kommu-
nerna. Vi arbetar bara i de 16 pluskom-
munerna. Sigtuna är en pluskommun och 
växer enormt. Eskilstuna är också en plus-
kommun.        

Har vänt utvecklingen

Arne Wåhlstedt, näringslivschef Enköpings 
kommun, berättar om hur man lyckats 
vända en negativ utveckling och dra till sig 
nya logistiketableringar:

– Vi fick en  snabb hantering när vi be-
slöt att flytta vårt centrallager till Enkö-
ping, sa Lars Nilsson, fastighetschef KG 
Knutsson AB. Det nya lagret på 33 000 kvm 
byggs färdigt nästa år. 

– Det gick rekordsnabbt att få det 
planlagt från augusti 2007 till mars 2008. I 
Stockholm är det svårt att hitta mark.

– Vi ägde inte marken, berättade Arne 
Wåhlstedt men kunden är kärnan i vår 
verksamhet så vi snabbade på. Vi har 700 
000 kvm industrimark att erbjuda. Många 
byggföretag som jobbar mot Stockholm 
finns här.

– Örjan Rystedt, Skanska Logistikfastig-
heter, redogjorde för var Skanska bygger 
sina logistikfastigheter och jämförde med 
Intelligent Logistiks lista. Sedan 2002 har 

– Sverige är faktiskt unikt – inga andra län-
der har fått igång liknande railportsystem, 
sa Kaj Ringsberg på seminariet. 

Därför finns det nu ett stort internatio-
nellt intresse för det svenska systemet med 
torrhamnar, inte minst i Europa.

– Vi har arbetat under många år med att 
utveckla tre typer av kombiterminaler, long 
range, med sträckor på 30 mil och mer, som 
exempelvis Hallsberg, medium range på 
12–15 mil, där Falköping blir den första och 
close range, som bara ligger 15–20 km från 
själva hamnen. 

Logistikforskare i både Lund och Gö-
teborg har konstaterat att gods på järnväg 
även lönar sig för kortare sträckor. 

– Det är vanligt att man lägger kombi-

terminalen utanför storstäderna och en bra 
bit ifrån hamnarna i Australien. Sidney har 
kommit längst. 

– De har bestämt att turismen är viktig 
för staden. Det samma gäller också Hel-
singborg, Stockholm och Göteborg, som 
kan hitta liknande lösningar. 

– Järnvägsknuten Åstorp kan  t ex bli 
en ”close range”-terminal för både Malmö 
och Helsingborg, säger Kaj Ringsberg.

– En ”closerange” 
lösning med kom
biterminal i Åstorp 
vara en bra lösning 
för både Helsing
borg och Malmö 
anser professor Kaj 
Ringsberg.

Kaj Ringsberg, logistikprofessor och fors
kare från Lunds tekniska högskola, är en av 
idégivarna till railportsystemet. Han arbetar 
med flera torrhamnsprojekt i Sverige och på 
kontinenten. 

”Sveriges torrhamnssystem Europaledande”

– Intelligent Logistiks lista var 
ett skäl att starta vårt forsk
ningsprojekt om logistikauto
mation, sa Anna Granlund.

– Mjukvara är hårdvara, sa Hol
ger Jonasson och visade hur en 
liten kommun som Nässjö kan 
locka till sig logistikföretag.

–  Vi ägde inte ens marken 
men löste det ändå, sa 
Arne Wåhlstedt, Enkö
pings kommun.

– Vi har påbörjat ett nytt re
gionsamarbete mellan Örebro, 
Arboga, Hallsberg och Kumla, 
berättade Lars Ekevärn.

–  Från Peking till NewYork 
går kortaste flygsträckan över 
Arlanda, sa Carsten Bjärbo.
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Skanska ett särskilt bolag för logistikfastig-
heter.

– 70 % av Skanskas logistikfastighe-
ter finns på de 6 första orterna på listan, 
konstaterade han. Skanskas projekt finns 
främst i de tre största storstadsområdena 
Göteborg, Malmö - Helsingborg (Väla) och 
Stockholm ( Arlandastad, Jordbro).  De 
faktorer som styr är geografiskt läge, infra-
struktur, utbildningsnivå, samarbetsklimat, 
pris och tillgång på mark.

– Men för Skanska kommer Göteborg 
först på sjätte plats och Öresund på 8:e, 
men kommer att växa, sa Örjan Rystedt.

Finanskrisen gör dock att det blir få nya 
avtal för 2009.

Försvaret flyttar in i september

Göran Dahlén, näringslivschef Arboga 
kommun, uppdaterade oss om Försvars-
maktens centrallager, klart för inflyttning i 
september 2009.

All materiel från försvaret kommer att 
finnas här, utom vapen och ammunition.

– Lagret kommer att vara helt automati-
serat och ha en kontrolltornslösning. Sonat 
har fått uppdraget att lägga upp och sköta 
logistiken.

Leif Bigsten, Falköpings kommun menar 
att Falköping och Skaraborg med 15 kom-
muner har ett mycket bra logistiskt läge för 
den Skandinaviska marknaden. Falköpings 
torrhamn får 80 % av sina flöden från 
Göteborgs hamn. 

– Företag som Arla Food, Volvo, Ikea, 
Kinnarps, Marbodal, Cylinda och Electro-
lux har sina flöden i Skaraborg och bildar 
ett logistikkluster.

– Vi är nu klara med första etappen.  
Containerpendeln går 4 gånger i veckan. 
En virkespendel finns för Sydved/Stora 
Enso.  Railportsystemet stärker hela regio-
nen. Det bygger på samordning av trans-
porter. 

– I framtiden hoppas vi på en ny virkes- 
och flisningsterminal och en ny Dryport- 
och samlastningsterminal.

– Logistic Center Skaraborg ingår i ett 

EU-projekt tillsammans med Skottland, 
England, Holland, Belgien.

Roland Bertilsson, transportstrateg Kin-
narp AB berättade om miljöprofilen och de 
nya tåglösningarna.

– Man måste lägga prestigen åt sidan. Vi 
har gemensamma intressen av samordnade 
transporter, sa Morgan Svensson, logistik-
chef Volvo PV, Floby

– Volvo  har nu ett tåg om dagen ner till 
Gent.

Nu går Kinnarps transporter med på 
Volvotågen. Man ser om man kan hitta ge-
mensamma transporter också till England.

KY-utbildning sker i nära samarbetet med 
näringslivet.

– Men i Stockholmsområdet är det svårt 
att hitta praktikplatser, säger Walter Roth, 
lärare på KY-utbildningen i Nynäshamn. 
Men när vi kommer ut kan det bli mycket 
positivt.

– Nyligen var vi i Nynäshamns hamn.  
I gruppen finns många som behärskar flera 
språk bl a ryska. Det kom väl till pass. En 
elev fick direkt hjälpa till att skriva skyltar 
för ryska lastbilschaufförer.

Claudia Karppinen, student vid Söder-
törns högskola på programmet Logistik 
och ekonomi, lyssnade också. Hon är mitt i 
arbetet med sin D-uppsats om hur företa-
gens lärandeprocess kan leda till intelligen-

tare logistiklösningar.
 John Järesten går på EC-Utbildning 

Logistik och transportinformatik, en 2-årig 
KY-utbildning  i Hammarby Sjöstad.

– Jag ville först bli sjökapten och gick 
utbildning i Kalmar. Men när jag gjorde 
praktik på ett rederi blev jag mer intresse-
rad av logistik. 

John Järesten går  en 
2årig KYutbildning 
i Logistik och trans
portinformatik.

Claudia Karppinen, 
student vid Söder
törns högskolas 
program Logistik 
och ekonomi, skriver 
Duppsats om 
lärandeprocesser i 
logistikföretag.   

Walter Roth, lärare på KYutbildning i Nynäshamn, 
var med på Intelligent Logistiks seminarier på 
Tekniska mässan med sina elever. 

I Stockholmsområdet finns KYutbildning i 
Kista, Sigtuna och Nynäshamn och logistikut
bildning på högskola på KTH Syd i Södertälje 
och vid Södertörns högskola. Därifrån kom 
flera studenter till miniseminarierna.

Språkkunskap dold talang hos KYelever

– Helsingborgs hamn är 
Sveriges näst största contai
nerhamn och fortsätter att 
växa, sa Andréas Eriksson, 
marknadschef där, som hit
tade flera kolleger i vimlet.

– 10 kommuner i nordvästra Skåne är ett exempel på ett välutvecklat sam
arbete som pågått i 3–4 år, berättar Claes Nilsson, EvaLotta Bergström 
och Karin Kroon Gunnarsson som deltog som utställare . 
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läsarenkät

Med en upplaga på 125 000 per temabilaga 
i Dagens Industri, ca 11 000 per magasin 
och alltfler läsare av nyhetstidningen på nä-
tet, är Intelligent Logistik den tidning inom 
logistik och supply chain management som 
når överlägset flest läsare. 

Men vad tycker läsarna egentligen om 
vad de får och vad vill de se mer?

Det har logistiknätverket Plan, med ca 
2800 medlemmar som får tidningen som 
medlemstidning, frågat läsarna i en am-
bitiöst upplagd enkät. Det är ungefär en 
fjärdedel av hela läsekretsen. 

Närmare 400 av de tillfrågade har svarat 
på läsarundersökningen .

73,9 procent nöjda

73,9 procent har svarat ”Ja” på frågan 
om de är nöjda med tidningen Intelligent 
Logistik med PLAN-Nytt. 9,4 procent har 
svarat ”Nej” på frågan. 

Över 25 procent av medlemmarna i 
PLAN svarar att de i huvudsak är medlem-
mar för att få tidningen.
Läsarna har också fått svara på frågan: 
”Hur vill du att PLANs tidningspartner 
”Intelligent Logistik” ska utvecklas?”

Hela 114 läsare har hört av sig med egna 
skriftliga svar på frågan. 

Ganska många är nöjda, men en del vill 
se en annan inriktning på tidningen.

Många PLAN-medlemmar vill se mer 

fokus på produktionslogistik och mindre på 
transporter och distribution.

”Mer beskrivning av praktikfall” och 
”Mer supply chain management” är andra 
synpunkter som återkommer.

Mer forskningsinformation, gärna mer 
forskning/utveckling efterfrågas också. 
Flera vill också läsa om nya trender inom 
industrin. ”Mer mot teori och mindre suc-
cess stories”, mer artiklar om forskning och 
studieresultat.” 

”Spegla hela IT-sidan”

– Inom hela IT-sidan, med affärssystem, 
beslutsstödssystem och system för elek-
tronisk handel  händer det mycket och det 
handlar ju om logistik. Man kan ju också 
se inköp som en del av logistiken. Logis-
tikfrågor berör ju inte heller bara industri 
utan också handel. Allt detta tror jag Intel-
ligent Logistik ska spegla, helst i form av 
konkreta case och reportage, säger Peter 
Fredholm, föreläsare, konsult och medlem i 
redaktionsrådet.

– När det gäller forskningsnytt får ar-
tiklarna inte bli för tunga, djupa och långa. 
Men jag vill gärna läsa om nya forsknings-
rön, rapporter eller avhandlingar inom 
området, kanske kompletterade med inter-
vjuer med forskare.

–  Det finns tidningar om transporter 
och om inköp, men ingen annan tidning 
med tydlig profil mot logistik. Att ut-
veckla bevakningen av hela logistiken gör 
att Intelligent Logistik blir den naturliga 
logistiktidningen, säger Nils G Storhagen, 
docent i logistik och också han medlem i 
redaktionsrådet.

* Flera efterlyser tidningen på webben 
– i själva verket finns den där redan under 
www.intellligentlogistik.se Vad tycker du 
om tidningen och vad vill du ändra eller se 
mer av mejla gärna ls@intelligentlogistik.se
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Intelligent Logistik HB

SVARSPOST

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, män-
niskor eller pengar.

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

villkor. Denna insikt och överblick får du genom
att läsa tidningen Intelligent Logistik. Håll dig
ständigt uppdaterad och ligg steget före genom
att prenumerera på branschens bästa tidning!

Fyll i och sänd in talongen. Vi bjuder på portot. 
Du får 7 nummer 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!

Intelligent Logistik
 INKÖP            LOGISTIK            PRODUKTION            AFFÄRER

Med PLAN-nytt
Lean på Scania, Volvo och i Vara

Miljölogistik med förhinder

Globaliseringens gränser

Infrastruktur

Sommarnummer

Låt transporterna 

ta vattenvägen

Intelligent Logistik

Huggsexa om 

Apotekets affärer

Tema: Svenska 

logistiklägen

Intelligent Logistik

Citylogistik 

i Göteborg

Reportage från 

Ericsson i Borås

Intelligent Logistik får bra betyg
en läsarundersökning visar att 
Intelligent logistik är uppskattad. 
men svaren ger också uppslag kring 
hur tidningens innehåll kan utvecklas. 

av lena sonne

Ca 74 procent är nöjda med tidningen. 

HäR äR nåGRa läSaRcITaT:
”Skulle vara intressant med ökad fokus på det inter-
nationella planet. T ex möjligheter och problem kring 
lagerhantering i ”free trade”-zoner Dubai, Malaysia, 
Singapore, Panama och Kina.”

”Saknar hur man kan utveckla globala lösningar kring 
transporter och affärssystem”

”Ut och leta mer vardagsförbättringar hos era med-
lemmar och skriv om dem.”

”Lite inriktning mot ledarskap vore inte så fel.”

”Tillämpning av logistikkoncept. Kritisk granskning.”

”Fortsätt i samma anda som nu”

Öppna ögon och öron för nyheter”

”Fortsätt följa upp nyheter och trender inom logistik-
området och granska det kritiskt.”
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Julhandeln slår alla rekord! Det gör den varje år. För att det ska 
kunna ske krävs att en enorm mängd varor finns på rätt plats i rätt 
tid. Kort sagt: 

Väl fungerande logistik.

Med Brinova som partner hjälper du tomten. Vi har placerat våra 
moderna logistikanläggningar strategiskt utmed de viktigaste 
kommunikationslederna och knutpunkterna, för att göra logistiken 
så effektiv som möjligt. Så att tindrande barnögon på julafton inte 
ska bli tårfyllda.

Hur ser dina logistikplaner ut?

Vi får julen att snurra.
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