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www.logistikregionen.se

Vad är egentligen ett bra logistikläge? Naturligtvis är det 
många faktorer som styr. Men för vår del tycker vi att det är
ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges befolkningsmässiga mitt-
punkt. Inom en trettiomilsradie bor det 6,5 miljoner människor. Här
möts två Europavägar, här finns torrhamn, kombiterminaler och en av 
Nordens största järnvägsknutar. Dessutom har vi Sveriges fjärde största 
fraktflygplats.
 Vi är Örebro, Arboga, Hallsberg och Kumla och tillsammans bildar vi 
Logistikregionen. Redan idag är det många som upptäckt de fördelar 
vårt läge kan ge. Flera centrallager har etablerats i vår region och nyli-
gen blev vi också centrum för Försvarsmaktens logistikfunktioner. 
 Vår långa erfarenhet inom området logistik gör också att vi har god 
tillgång på utbildad personal, mycket tack vare logistikutbildningar 
inom ramen för gymnasieskolan, yrkeshögskoleutbildningar och vid 
Örebro universitet.
 Kortare avstånd ger nöjdare kunder, nöjdare medarbetare, bättre 
lönsamhet och mindre miljöpåverkan. Läs mer på www.logistikregionen.
se och kontakta oss, så hittar vi den optimala etableringsplatsen utifrån 
dina önskemål och behov.
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Professor Jan Olhager:  
– Lean  är bäst vid lagerproduktion.
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Sven-Åke Andersson, Transfargo:
– Vi tror på inköpslogistik.
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Företagsintern och
öppen utbildning 

för effektiva flöden.

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

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

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

Starta förändringen på plan.se
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ledare

Vilken bättre start kan ett nummer om Lean få än en intervju 
med Leif Östling? 

Scanias produktionssystem är ingen kopia av Toyotas, men det 
var Toyota som inspirerade Scania att lägga om sitt produktions-
system vid mitten av 90-talet. Resultaten talar för sig själva. 

För Toyota var Lean redan från början ett kombinerat kvali-
tets- och ledningssystem. 

– Traditionellt så är vi i väst fokuserade på resultat. Sättet att 
leda liknar det militära eller ”Gör som jag säger eller försvinn.” 
säger Leif Östling bl a i intervjun.

Det ledarskapet fanns också på Scania före 1995, med hög 
sjukfrånvaro, hög personalomsättning, kvalitetsbrister och sti-
gande produktionskostnader.  

– Av Toyota lärde vi oss en helt annan ledningsstil. Deras 
chefer fungerade mer som lärare än som befäl. Deras ledarskap 
var holistiskt, tog bort klyftan mellan ledning och ledda, tog in 
information från de anställda och drog in dem i en daglig pro-
blemlösning.

Leif Östlings sätt att tolka Lean är lite försvenskat men nog 
också präglat av hans personlighet.  Jag uppfattar att Leif Östling 
har en ljus människosyn, som absolut inte är självklar hos en 
börs-VD. Det är den som präglat hans ledarskap på Scania.

Intresset för Lean tycks bara växa och det präglar också det 
här numret av Intelligent Logistik. Efter snart ett decennium 
fortsätter leanintresset att breddas från industri till tjänstesektor. 
Förklaringen är möjligen att Lean knyter an till ett tänkesätt som 
är djupt rotat i vårt arbetsliv.  En hälsosam respektlöshet för che-
fen, en god tradition av mindre klyftor mellan människor både 
på och utanför arbetsplatsen och en vilja att själv lösa problem 
och förkovra det man arbetar med, ligger i den svenska model-
len. Den modellen är bättre än sitt rykte och förklarar också den 
stadiga produktivitetshöjning som präglat svensk industri i mer 
än 50 år.

Men passar verkligen Lean i all varu- och tjänsteproduktion?  

På Hiak AB i Hedemora tillverkas kundanpassade system för 
bullerdämpning. Där var det självklart att alla i företaget skulle 
med på leanresan. Ibland brukar Lean bara drivas i produktio-
nen. ”Är andra avdelningar inte i behov av förbättringar” löd då 
den självklara frågan. Scania har också startat leanarbete inom 
F&U, vilket fortfarande är ovanligt.

I numrets intressanta Fou-artikel beskriver professor Jan Ol-
hager en enkätundersökning från Australien som visar vad även 
andra tidigare hävdat: Att lean fungerar bäst i standardiserad 
produktion mot lager, men sämre vid stor variantrikedom, omfat-
tande kundanpassningar och många små unika kundorder.

Läs och begrunda.
                                                                                               *
I fyra av årets nummer av Intelligent Logistik har fyra av våra 

främsta logistikforskare, Maria Huge-Brodin, Mats Abrahams-
son, Magnus Blinge och nu Sten Wandel, gjort samma analys av 
godstransporternas klimatpåverkan. I Sverige är det bara gods-
transporterna som fortsätter öka sina klodioxidutsläpp. 

Forskarna har dessutom alla kommit fram till liknande recept. 
Eller som professor Sten Wandel säger i det här numret:

”Det måste till en mix av beteendeförändringar, teknikfix och 
frivilliga åtgärder t ex CO2-märkning, höga avgifter för CO2-ut-
släpp, begränsningar av flyg och lastbil och tvingande samlastning 
i städer för att klara uppsatta miljömål.”

Nu har vi fått en ny infrastrukturminister. Det är gott och väl. 
Men järnvägstransporterna minskar, trots alla goda intentioner. 
I motsats till industriföretag, som kan ömsa skinn från varu- till 
tjänsteproduktion, är transportsystemet i Sverige oerhört trög-
rörligt och förändringsobenäget. Vad vi behöver är fortfarande 
en transportminister som kan ta ökande godstransportutsläpp vid 
hornen, hålla starka särintressen stången och styra mot långsik-
tiga miljömål. 

En sådan transportminister värd namnet väntar vi fortfarande 
på.

Gösta Hultén, Chefredaktör

I väntan på en transportminister
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leif östling

Av dagens ledare i svensk industri är Scanias 
koncernchef Leif Östling nog det närmaste 
man kommer en industriell ikon. Många 
minns hans fight när Investor för tio år sen 
ville slå samman Scania med Volvo Lastvag-
nar eller för fyra år sen, när han avstyrde 
tyska MANs planer att köpa Scania. 

En så hög profil, även mot egna huvudä-
gare, är mer än ovanlig på VD-nivå i svensk 
industri. 

Leif Östling är också den ledare inom 
svensk storindustri som längre än de flesta 
kunnat prägla det företag han leder. Redan 
1972 kom han med färsk dubbelexamen som 
civilingenjör och civilekonom till dåvarande 
Saab Scania.1989 blev han chef för Scania-
divisionen. När Scania blev självständigt 
företag 1994 blev han VD. 

Då började också Scanias Leanresa – 
med Toyota som förebild.

Vi träffas på SAMtalk, ett exklusivt semi-
narium arrangerat av SAM Samarbetande 
konsulter, som samarbetat med Scania sedan 
slutet av 80-talet. 

Seminariet handlar om Lean, den filosofi 
som präglar både Scania och Toyota, och 
de erfarenheter som kan dras ur den. Den 
andre huvudtalaren här, Ken Kreafle, pro-
duktionschef inom Toyota North America 
sedan starten där 1987, är värd sin egen 
historia.*

Modulsystemet en grund

Som ansvarig för sälj på kontinenten insåg 
Leif Östling redan från början att det är 
kunderna som bär upp företaget. Men det 
räcker förstås inte. Produktkvalitet skapas ju 
i produktionen.

Leif Östling talar lågmält och utan att 
höja rösten, men alla lyssnar ändå. 

– Jag föresatte mig att ta reda på orsaker-
na till Scanias långvariga framgång. Modula-
riseringen, som kom redan på 1950-talet, var 
naturligtvis viktig.

Med modultänkandet som grund, hade 
Scania behållit lönsamheten över konjunk-
turscyklerna i över 50 år. 

– Genom bl a SAM hörde vi talas om 
Toyotas speciella produktionssystem. När vi 
fick chansen att åka över, så besökte vi fabri-
ken i Kentucky första gången 1993.

– Vi visste att detta var en mycket pro-
duktiv fabrik, men vi visste inte varför. Jag 

la märke till den harmoniska stämningen på 
verkstadsgolvet. Trots att produktionstakten 
var hög, gick alla omkring lika lugnt som 
folk brukar i södra USA.

– På samma resa träffade jag Chrysler-
chefen Bob Lutz i Detroit och frågade ho-
nom vad han ansåg om Toyotas första fabrik 
i USA:

”Det är något speciellt med deras sätt att 
jobba, men jag vet inte exakt vad det är”, sa 
han.

Det var också mitt första intryck.
– Jag frågade också ledningen i Kentucky 

om deras garantikostnader för fel i nya Toy-
ota Camry. Den var 36 dollar. För Chrysler 
var den 300 dollar per fordon. Alltså måste 
hemligheten bl a handla om produktkvalitet. 

Toyotas nya ledningsstil

För Toyota var Lean redan från början ett 
kvalitets- och ledningssystem. 

– Traditionellt så är vi i väst fokuserade 
på resultat. Sättet att leda liknar traditio-
nellt det militära systemet, ”Order Giving 
Management” eller ”Gör som jag säger eller 
försvinn.”

Det här ledarskapet fanns också på Sca-
nia före 1995, menar Leif Östling.

– Vi hade hög sjukfrånvaro och hög per-
sonalomsättning. Vi hade kvalitetsbrister och 
stigande produktionskostnader. Arbetarna 
hade fått lära sig att de skulle lämna hjärnan 
utanför när de gick in genom fabriksgrinden. 

– Av Toyota lärde vi oss en helt annan 
ledningsstil. Deras chefer fungerade mer 
som lärare än som befäl. Deras ledarskap 
var holistiskt, tog bort klyftan mellan led-
ning och ledda, tog in information från de 
anställda och drog in dem i en daglig pro-
blemlösning.

– Människor vill lära. Vad vi lärt på Sca-
nia kan vi använda när vi kommer hem.

– Det går inte att styra med aldrig så 
sofistikerade IT-system. Det finns så mycket 
information i själva flödet som inte fångas 
om man inte finns där fysiskt.

Hur mäter Scania produktiviteten? 
– Standardiseringen i sig blottlägger 

hur tid och resurser används. Vi använder 
scorcards. Vi har många mål som vi styr mot. 
Men rent finansiella mål har vi övergett. Fy-
siska mått är bättre än finansiella. Kilo är ett 

Vilken	svensk	fordonstillverkare	har	
lyckats	behålla	lönsamhet	och	tillväxt	i	
hela	sin	75-åriga	historia?	Rätt	gissat.	
Det	handlar	om	scania.	Vi	har	träffat	
VD	leif	Östling.

aV	GÖsta	Hultén

”Toyota lärde oss en ny ledningsstil”
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– Toyota lärde oss en helt ny ledningsstil. Deras 
chefer fungerade mer som lärare än som befäl, säger 
Leif Östling.

DeT vISSTe Du InTe  
oM LeIf ÖSTLIng
Aktiv i SSU i hemstaden Luleå i sin ungdom.

Gillar att köra lastbil. Tog lastbilskörkort 
redan 1974.
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”Toyota lärde oss en ny ledningsstil”
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bra mått. Men vem kan relatera till något så 
abstrakt som ”overheadkostnader”. 

Lean i f&u

Nästa utmaning är att arbeta med lean också 
inom F&U:

– Från början fanns det en tvekan om 
leanprinciperna kunde användas på kreativt 
och innovativt arbete. Varje innovatör ser 
sig som lite av en konstnär, som vill måla sin 
egen tavla. 

Men nu har leanarbetet startat även här.
– Vi har ett möte varje måndagsmorgon. 

Första steget är ju att ta reda på var vi är. 
Håller vi tiden i  olika projekt? 

– Nu ska vi se till att få ett balanserat 
flöde också  i innovationsarbetet. Vi har an-
tagligen ett ”waste” på 50 procent också där. 

Det handlar naturligtvis också om att ti-
digt få med inköp och produktion i produkt-
utvecklingen.

”Det kostar att avskeda”  

När finanskrisen slog till 2008 valde Scania 
en annan väg än övrig fordonsindustri:

– Vi förlorade 2/3 av volymerna i ett slag. 
Ändå kunde vi klara företaget genom krisen 
utan förluster, bl a genom att gå ner till 4-da-
garsvecka.

– Vi har aldrig behövt sparka folk. Att re-
ducera antalet anställda är inte en besparing. 
Fråga istället hur var och en kan tillföra mer 
värde. 

– Det tar tid att träna upp nyanställda. 
Det går mycket fortare att få upp volymerna 
för oss nu.

– Använd de resurser som frigörs till att 
förbättra produktkvaliteten. 

Nu ökar volymerna. Det betyder att Sca-
nia anställer igen.

– 80 % av de ca 500 vi nu anställt, har tidi-
gare varit anställda hos Scania. En del har 

lämnat andra jobb för att komma tillbaka 
till oss.

– Vi har haft oförändrat antal anställda i 
produktionen, ca 12 000, från 1990 och fram 
till 2008 och samtidigt gått från 30 000 for-
don i produktion till över 80 000 under 2008. 
Om 7 till 8 år bör vi kunna tillverka 150 000 
fordon med oförändrad bemanning, d v s c:a 
15 fordon per anställd.

Ett steg i Scanias produktionssystem 
var att ta bort ackorden. Nu har alla fast 
månadslön plus tillägg för erfarenhet och 
svårighet i 4 steg. Efter en omröstning gick 
alla anställda med på 20 % kortad arbets-
vecka, med 15 % lägre lön. Under en period 
arbetade de två dar i veckan och gick på 
utbildning två dar.

Lika bra i Sverige och Brasilien

En del tror att det nya produktionssättet 
bara gäller i Södertälje. Men det är fel.

– Vårt produktionssystem fungerar lika 

bra i Sverige, Frankrike eller Brasilien. 
Leif Östling är förvånad över hur arbe-

tare och tjänstemän i Brasilien tar till sig 
arbetssättet. Men att vilja lära ligger i den 
mänskliga naturen.

– Många har aldrig kommit i  kontakt 
med systematiserat arbetssätt tidigare. Men 
de är verkligen entusiastiska. Det nya sättet 
att arbeta sprids genom sitt eget momentum.

– Många företagsledare har inte en aning 
om vad som händer på verkstadsgolvet. Jag 
gillar att vara ute på verkstadsgolvet. Det 
är väldigt nyttigt. Du känner av temperatu-
ren genom att prata med folk. När du visar 
intresse för deras problem, så blir de också 
mer intresserade. 

Men Leif Östling är inte nöjd. 
– Jag tror att vi kan fortsätta öka produk-

tiviteten med 5–10 % per år. 

* En längre intervju med Ken Krefle publiceras i kommande 
nummer av Intelligent Logistik.

Sju goDa råD från LeIf ÖSTLIng
• Kunden i centrum. 

• Lyssna.

• Arbeta med detaljerna, men se sammanhangen.

• Agera nu, men tänk långsiktigt.

• Stimulera engagemang genom allas deltagande. 

• Undvik varsel så behåller ni kompetens.

• Visa respekt för varje individ.

Scanias produktionssystem fungerar lika bra i Sverige, Frankrike och Brasilien. 
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vinjett

Tre månader efter invigningen i maj i år är 
arbetsmiljön i Volvo Powertrains nybyggda 
gjuteri i Skövde fortfarande förvånansvärt 
sval, ren och tyst. 

Automationsgraden är mycket hög.  Varje 
kokill gjuts helautomatiskt. Gjutningspro-
cessen, som kräver temperaturer på uppe-

mot 1500 grader, övervakas via monitorer i 
kontorsliknande rum bakom glasrutor, där 
allt som händer kan ses, antingen direkt eller 
på monitorer. 

All förflyttning av gods och en stor del av 
själva bearbetningen sköts av robotar.

Bemanningen är nu bara 10 personer i 
två skift.

Bara rensningen av godset är delvis ma-
nuell.

Byggstart i värsta krisen

Det var 2007 som Volvo började planera 
att bygga nytt gjuteri vid Volvo Powertrain. 
Investering blev totalt på närmare en miljard 

SEK. Vid själva byggstarten i augusti 2008, 
var man mitt i upptakten till den djupaste 
lågkonjunkturen på decennier och en explo-
derande finanskris.  Antalet beställda tunga 
Volvolastbilar var då nästan nere i noll.

Men projektet fullföljdes, även om pro-
duktionsstarten av olika skäl blev något 
försenad.

Byggnadsytan är på 9600 kvm och själva 
gjuteridelen 1200 kvm. 

I det nya gjuteriet kan 80 000 cylinderhu-
vud till Volvos tunga motorer tillverkas per 
år med treskift. När gjuteriet går för fullt vid 
treskift, sysselsätts totalt 55 personer

Här gjuts cylinderblock, cylinderhuvud 

Rent och svalt i världens  mest avancerade gjuteri
Gjuterier	förknippar	vi	med	hetta,	
rök,	svart	damm	och	buller.	Men	
Volvo	Powertrains	nya	gjuteri	i	
skövde	trotsar	alla	våra	fördomar	om	
ett	gjuteri	som	arbetsplats.	

aV	GÖsta	Hultén.	BilDeR:	lena	sonne

Bara rensningen av godset är delvis manuell. 

Gjuteriet i Skövde är troligen det mest 
avancerade gjuteriet i världen

Gjutningsprocessen kräver tem-
peraturer upp mot 1500 grader. 
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Rent och svalt i världens  mest avancerade gjuteri
japansk miljörabatt 
ger draghjälp
Volvo är Europas största och världens näst största 
tillverkare av tunga lastbilar. Japan är en stor mark
nad för Volvos motorer. Volvoägda japanska Nissan 
Diesel Motor bytte tidigare i år namn till UD Trucks 
Corporation. UD står för Ultimate Dependability, 
det varumärke som Nissan Diesels lastbilar även 
tidigare sålts under i Japan.

UD Trucks är ledande i Japan inom bränsle
effektivitet, vilket gynnat bolaget sedan Japan 
som första land i världen nyligen infört en stor 
miljörabatt på bränslesnåla lastbilar. 

Det har lett till ökade marknadsandelar och att UD 
erövrat en fjärdedel av den japanska marknaden 
för tunga lastbilar. 

Man har också genom ett samriskbolag med 
kinesiska Dongfeng Motor Corporation, DND, 
produktion och försäljning av tunga lastbilar på den 
växande kinesiska marknaden. 

2001 köpte Volvo Renault Trucks med huvudmark
nad i Sydeuropa och Mack med sin marknad i 
Nordamerika.

och bromsskivor. När vi är på besök gjuts 
cylinderhuvud. Det är den hårdast utsatta 
motordelen, som ska klara stort tryck- och 
hög värmepåkänning under hela motorns 
livstid. 

vill vara självförsörjande på gjutgods

Volvo AB, som ju tillverkar både lastbilar, 
bussar och tunga anläggningsmaskiner för 
hela världen, vill vara helt självförsörjande 
på gjutgods. Alternativet, att köpa in den 
nyckelkomponent i motorn som främst av 
allt kräver precision och hög och jämn kvali-
tet, var aldrig ett alternativ.

Att ha motorutveckling, gjuteri, bearbet-
ning och montering samlat på ett ställe, ger 
både logistiska fördelar och ett helhetsgrepp 
på motortillverkningen. Konstruktörerna 
kan enklare testa och utnyttja gjuteriproces-
sens möjligheter tvärs över gatan. Närheten 
kan också underlätta bearbetning, monte-
ring och anpassningar. Det ger en effek-
tivitet som är svår att uppnå om de olika 
momenten i motortillverkningen är skilda åt 
geografiskt och ägarmässigt. 

återanvänd sand 

Ett gjuteri av den här typen kräver extremt 
mycket energi, jämfört med annan industri. 
Men det nya gjuteriet i Skövde är också 
inkopplat på stadens fjärrvärmenät och le-
vererar överskottsvärme från avsvalningen, 

både till de övriga Volvoanläggningarna i 
Skövde och till kommunen. 

Gjuterisanden som används för gjutfor-
marna processas också med hjälp av robotar 
och sanden återvinns nu till 45 %. Målet är 
att återvinna 80 %. Den sand som inte åter-
vinns, levereras till Cementas tillverkning i 
Skövde. 

All frånluft från gjuteriprocessen renas 
och allt damm tas om hand i en stor silo. 
Ventilationen klarar hela 100 000 kubikme-
ter luft i timmen.

Mest avancerade gjuteriet 

Projektsamordnaren Tommy Aronsson är 
med rätta stolt över det nya gjuteriet:

– Produktionseffektivitet, kvalitet, energi 
och miljö har varit de viktigaste målen med 
den nya anläggningen och det visar vi här att 
vi har uppnått, säger Tommy Aronsson.

Tung basindustri är idag både högauto-
matiserad och högteknologisk. I Sverige har 
dock många gjuterier efterhand lagts ner. 
Att det byggs nya är mycket ovanligt.

Anläggningen i Skövde är troligen det 
mest avancerade gjuteriet i världen idag.

– Det gör att vi kan vara konkurrenskraf-
tiga i förhållande till andra gjuterier. 

Därför är Volvo väl rustat när marknaden 
för tunga lastbilar nu ökar rejält. Senaste 
månaden var försäljningsökningen nära 90 
procent. 

Volvo Powertrains nybyggda gjuteri i Skövde är  
fortfarande förvånansvärt svalt, rent och tyst

All förflyttning av gods och en stor del av  
bearbetningen sköts av robotar

Tommy Aronsson visar ingredienserna i götet. 
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lean

Hiak AB i Hedemora arbetar med buller-
dämpning, d v s att bygga in eller stänga ute 
ljud i industriella miljöer. I sitt leanarbete 
tillsammans med Produktionslyftet har de 
fokuserat på standardisering och ständiga 
förbättringar, med personalen som drivande 
kraft

Förutom bullerdämpning i industriella 
miljöer tillverkar Hiak AB ”bullersäkra” 
dörrar och portar, brand- och säkerhetsklas-
sade, för person- och godstrafik. Produktut-
budet är med andra ord brett, men nästan 
allt levereras kundanpassat – i stort sett rör 
det sig om enstycksproduktion.

Hiak har exempelvis levererat skjutpor-
tar till en av scenerna i Köpenhamns kon-
serthus, vackert belagda med träpaneler. 

Ett annat exempel är anläggningar för 
bullerdämpning vid testning av flygplans-
motorer. Det rör sig om hela hus – eller 
minihangarer – där flygplanen spänns fast 
och jetstrålen passerar genom Hiaks buller-
dämpande system. 

Tiden inte mogen

– Vi tar ansvar för hela huset, från kon-
struktion och byggnation till färdig anlägg-
ning. Allt enligt vårt motto att leverera 
helhetslösningar. Det finns egentligen 
ingenting som vi inte klarar av, säger Mats 
Ljustell.

Hiak har idag ca 70 anställda, lika många 
tjänstemän som operatörer. 

Redan i slutet av 2007 diskuterades Lean 
och Produktionslyftet, men tiden var inte 
mogen. De hade prövat olika varianter av 
förbättringsarbete med fokus på produk-
tion. 

– Tanken var från början att skapa en 
ökad känsla av delaktighet och ansvar 
genom hela företaget. Produktionslyftets 
metodik gav oss ett mycket bra avstamp, 
säger Mats Ljustell.

Leanarbetet genomförs på alla avdel-
ningar, vilket har lett till att både samver-
kan och förståelse mellan dem har ökat. 

Arbetet med Produktionslyftet startade 
i maj 2009. Redan från början hade de be-
slutat sig för att Lean-satsningen skulle om-
fatta hela företaget, inte bara verkstaden, 
eller produktionen. Ofta hamnar fokus på 
just produktionen, vilket får personalen där 
att ställa sig den självklara frågan ”behöver 
inte andra avdelningar förbättra sig?”

Den utökade styrgruppen, samordnings-
gruppen, presenterade de identifierade 
principerna för hela företaget under två 
dagar i oktober 2009. Arbetet ledde till 
att fokus i mångt och mycket hamnat på 
samordningsgruppen istället för styrgrup-
pen, vilket visar nyttan i Lean-arbete  med 
tvärfunktionella kontakter.

16 förbättringsgrupper

 Idag är operatörerna ofta med redan vid 
konstruktionsstadiet. Företagets Leankoor-
dinatorer – Niklas Bergström på konstruk-
tionssidan och Lars Olsson på produktions-
sidan – rapporterar direkt till VD Lars 
Tallkvist.

– Under den här perioden har vi sett 
grymma förbättringar, säger Lars Olsson. 
Det har krävts en lång planering, men vi 
har genomfört mycket av arbetet väldigt 
snabbt.

Förbättringsgrupper är lite av nyck-

eln bakom företagets Leanframgång. De 
började med en pilot i verkstaden, vilket 
verkligen inspirerade resten av företaget. 
Idag har man hela 16 förbättringsgrupper, 
rakt igenom hela företaget, som engagerar 
all personal. 

Vid arbetsstationerna hade tidigare alla 
sitt eget skåp med ”egna” verktyg; idag är 
verktygen bundna till stationen och verk-
tygstavlan är alltid laddad.

– I början gick personal från andra sta-
tioner för att låna verktyg från pilotområ-
det, där de visste att allt fanns på sin plats, 
berättar Lars Olsson. 

– Det gjorde att systemet fick en naturlig 
spridning. Ett roligt exempel är att en av de 
som var mest svårövertalad kring denna del 
av 5S och standardisering, idag är den som 
leder utvecklingsarbetet.

250 förbättringsförslag

Både Mats och Lars har sett många föränd-
ringar, både i arbetsklimat och resultatmäs-
sigt, även om det sistnämnda är svårt att 
härleda exakt. De är i vilket fall som helst 
överraskade över den positiva effekt som 
leanarbetet har inneburit.

– Det är ett ordentligt drag i förbätt-
ringsgrupperna och tänket har verkligen 
”satt” sig, säger Mats Ljustell.

ALLA SKA MED på HIAKS LEAnrESA
ofta	hamnar	fokus	vid	leanarbete	på	
just	produktionen.	På	Hiak	aB	i	
Hedemora	fick	det	produktionsperso-
nalen	där	att	ställa	den	självklara	
frågan;	”Behöver	inte	andra	avdel-
ningar	förbättra	sig?”

aV	BjÖRn	stenVall
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Produktionschef Mats Ljustell,( t v) och produktionstekniker och leankoordinator Lars Olsson ser  inga pro-
blem att kombinera enstycksproduktion med Lean.



lean

ALLA SKA MED på HIAKS LEAnrESA
– Idag pratas det mindre om hur vi gör 

och hur vi håller rutinerna igång, utan mer 
om hur personalen vill gå vidare med arbe-
tet.

Bara från januari 2010 fram till årets se-
mester har 250 förbättringsförslag genom-
förts och ”förbättringslådan” fylls stadigt på. 
Förbättringsgrupperna har möten varje mån-
dag, var grupp för sig. Tisdagar följs dessa 
upp, då de viktigaste punkterna tas vidare till 
en tvärfunktionell grupp. Var sjätte månad 
byts gruppledaren ut inom gruppen, allt 
för att maximera delaktigheten. Varannan 
fredag klockan 11:00 genomförs dessutom 
pulsmöten, där eventuella avvikelser tas upp.

– Lars och Niklas gör ett jättejobb, det är 
de som är motorerna i det hela, framhåller 
Mats Ljustell. 

– En viktig del av arbetet är att de spridit 
ansvaret i företaget, mycket tack vare att de 
är en leankoordinator från produktion och 
en från konstruktion.

Det tuffaste arbetet var att få en samsyn 
i samordningsgruppen, eftersom de hade 
ganska kort tid till förfogande. Det är alltid 

svårt att ändra tankesätt, alla har sin egen 
”ryggsäck”. Mats och Lars betonar dock att 
det arbetet var viktigt; utan den samsynen 
hade lean-arbetet inte fungerat. 

Produktionslyftets coacher var med vid 
dessa möten och styrde försiktigt, men det 
var ändå företagets egna idéer som fick växa 
fram.

– Vi gick in med den inställningen att ac-
ceptera bra idéer, och coachningen från Pro-
duktionslyftets coacher Åsa Mårtensson och 
Bosse Warg har fungerat mycket bra, säger 
Mats Ljustell. 

– Utan Produktionslyftet hade vi inte 
kommit så här långt, även om vi säkert gjort 
något. Det hade dock varit mer svårjobbat.

vill börja mäta genomloppstider

Idag menar Mats och Lars att leantänket har 
satt sig i organisationen, där Produktions-
lyftets metodik har varit en grund att luta 
sig mot. Däremot är det som alltid svårt att 
lyfta fram ”nyckeltal” som direkt påverkats 
av Lean-arbetet, varför de funderar på att 
kontinuerligt börja mäta genomloppstiden. 

Samtidigt fokuserar de på förbättringsgrup-
per och ständiga förbättringar, eftersom 
de insett att om de arbetar rätt, så kommer 
resultatet automatiskt.

– Och vi ser inga problem med att kom-
binera enstycksproduktion med lean, säger 
Lars Olsson. Det är inget hinder, enstycks-
produktion är vedertaget för kundanpass-
ning. Sedan tillkommer ständiga förbätt-
ringar.

– När vi pratar förbättringar så är det 
viktigt att framhålla att vi inte pratar om en-
skilda personer, utan om sättet vi utför våra 
uppgifter, avslutar Mats Ljustell. Det rör sig 
inte om ekonomiska målsättningar, utan hur 
agerar vi som människor. Det är människor-
na som är det viktiga.

Ett bra exempel. När vi lämnar företaget  
träffar vi VD Lars Tallkvist, som naturligt 
sätter sig ner och pratar en stund. Det första 
han gör är att framhålla Lars Olssons och 
Niklas Bergströms avgörande arbete för att 
leantankarna har satt sig i företaget. Och han 
framhåller personalens delaktighet som en 
avgörande del för företagets framgång.

SWISSLOG ÄR EN 
LEDANDE LEVERANTÖR 
AV DISTRIBUTIONS- OCH 
LAGERLÖSNINGAR

> Rådgivning & Design

> Helhetslösningar

> Automation

> Produkter & WMS 

> Service & Support

Swisslog AB
Brodalsvägen 13 B
433 21 Partille

Telefon: +46 31 336 60 00
Mail: wds.se@swisslog.com
www.swisslog.se
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framtidens industri

På seminariet ”Framtidens automation 
inom processindustrin” i Karlstad nyligen, 
fick deltagarna många bevis för att vi står 
inför ökad uppkoppling och automation 
på många områden, både i industrin och 
privat. 

Nyligen presenterade Ericsson Business 
Unit Networks sin s k ”50 billion Vision”. 
Den säger att år 2020 kommer det att fin-
nas 50 miljarder enheter uppkopplade till 
internet. Det berättade Monica Byhlén från 
Ericsson, en av talarna på seminariet.

– Vi kommer i ökad utsträckning att se, 
inte bara att maskiner ”pratar” med varan-
dra, utan också att de kommer att fatta be-
slut oändligt mycket snabbare och säkrare 
än vad någon människa kan. 

Intelligenta transportsystem kommer 
också att få en mycket större roll i framti-
den. 

Leveranser mellan nätverkare

– Det tillkommer en miljard nya medel-
klasskonsumenter i världen fram till år 
2020. Mer och mer service kommer att le-
vereras helt oberoende, mellan nätverkare. 
Allt som kan användas trådlöst – köps och 
används mer och mer. Det handlar t ex om 
områden som livsstil, hälsa och säkerhet, sa 
Monica Byhlén.

– Kostnaden för att koppla upp olika 
nätverk / bredband kommer att sjunka och 
vi får bredband på fler och fler ställen.”

En annan talare vid seminariet var Olof 
Ferritsius, från finska konsultföretaget Pö-
yry. Han talade om ”Kontroll i processindu-
strin om 10 år”. 

– Idag försöker vi efterlikna människans 
arbete i digitala system / nätverk. Men det 
är viktigt att chef och operatörer förstår 
varandra och resonerar om hur man skapar 
bättre förutsättningar.

– Det kommer fler och fler sensorer i 
maskiner och material – som skickar data 

till chauffören eller operatören.  Kommu-
nikationen är fundamentet. Därför är det 
också viktigt att vi utnyttjar systemen och 
styrningen i processen och inte köper nya 
system innan vi hunnit lära oss de gamla,  
sa Olof Ferritsius.

fjärrstyrd fabrik i norge

Magnus Davidsson från Akzo Nobel / Eka 
Chemicals berättade om företagets fabrik 
i Rjukan i Norge som sedan 20 år styrs 
automatiskt från Bohus i Sverige.  

– Teknologin möjliggör för oss att vara 
tillgängliga när det behövs, sa Magnus Da-
vidsson.

 – Pappers- och massaindustrin föränd-
ras. Därför måste också underleverantö-
rerna förändras i samma takt.

 – Det gäller att göra informationen till-
gänglig för många. Att kombinera intuition, 
kunskap och information för att öka för-
ståelsen. Men det här lönar sig inte på alla 
fabriker, sa Magnus Davidsson. 

Däremot är avståndet inget hinder. I fal-
let med fabriken i Rjukan handlar det om 
ett avstånd på hela 50 mil.

 – Och det bygger också på att sprida 
information från leverantörer, via IT-tjäns-
ter och information från universitet och 
forskning.

Ander OE Johansson, från Luleå Tek-
niska högskola, ansåg att det finns massor 
av pengar att tjäna genom ökad automa-
tion, fler sensorer och effektivare system. 

– Det handlar kanske om miljardbelopp 
för skogsindustrin.

 Men ny teknik kostar också pengar.
– Här har skogsindustrin mycket att 

göra. Många mellanchefer frestas att köpa 
den senaste tekniken, den senaste program-
varan innan man hunnit lära sig den senast 
inköpta.

 – Det bör bli enklare att köpa, instal-
lera, konfigurera, integrera, utöka, ersätta, 
förstå och använda systemen. – Det är den 
stora utmaningen för dagens IT-leverantö-
rer, menade Anders OE Johansson.

Driftpersonalen kungar

 – Kungarna idag på bruken är operatö-
rerna och driftspersonalen. Det är mycket 
viktigt att det sker ett samspel mellan de 
som bygger den nya tekniken och drifts-
personalen. Faktum är att det är drifts-
personalen som har den bästa kontrollen, 
och de bör alltid finnas med för att se till 
att användargränssnittet till produktionen 
blir rätt, menade Peter Nilsson från Capee 
Group. 

Moderator för seminariet Lars Sand-
berg, från DOTANK, sammanfattade så 
här:.

 – Tekniska framsteg ger hela tiden 
nya möjligheter. Vi står nu inför oändliga 
möjligheter, som den fortsatta utvecklingen 
inom IT- och Telekom industrin ger oss.

Arrangörer för seminariet var Compare 
och The Paper Province. 

svensk	industri	har	i	decennier	legat	
långt	fram	i	användningen	av	fjärr-
övervakning	och	fjärrstyrning	av	
produktionen.	Det	är	ett	av	de	områ-
den	som	kommer	att	växa	ytterligare	
i	processindustrin.

Fjärrstyrd produktion i  
framtidens processindustri 
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Det är driftspersonalen som har den bästa kontrol-
len, och de bör alltid finnas med för att se till att 
användargränssnittet till produktionen blir rätt.
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Drömmer du om snabbare 
orderplockning? Utmana oss.

Smarta logistiklösningar kan vara helt avgörande för att stärka 
konkurrenskraften när marginalerna räknas i sekunder och ören.

Med en OSR Shuttle™ (Order Storage and Retrieval) kan kapaciteten 
ökas till 800 plock i timmen! Vi visar gärna hur.

Moving konstruerar, producerar och levererar logistiklösningar för 
lager, transport, plockning och godshantering.

Vi ger oss inte förrän vi funnit den mest effektiva och lönsamma 
lösningen för ditt lager.

Att utmana oss är en god affär.

www.knapp-moving.eu
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Stora pengar att tjäna  
på bättre indirekt  inköp

Som inköpsansvarig inom direkt mate-
rial vid några av ABBs fabriker i Ludvika 
1991–2001 och därefter på inköp av indirekt 
material till ABBs 30-tal fabriker i Sverige, 
kan Johan Svartengren jämföra inköps två 
världar; inköp av direkt respektive indirekt 
material/tjänster.

– Ja, även om inköp alltid handlar mycket 
om avtal, är arbetssättet och förutsättning-
arna olika, säger Johan Svartengren. 

I hela världen har svensk-schweiziska 
ABB över 100 000 anställda, i Sverige ca  
8 700. Svenska ABB är ledande leverantör 
av produkter och system dels för kraftöver-
föring, dels för process- och industriautoma-

tion. Största verksamhetsorter är Västerås 
med ca 4 200 medarbetare och Ludvika med 
ca 2 600. 

Direkt inköp är starkt integrerat med 
själva produktionen. Det är starkt resultat-
påverkande, eftersom inköp i industrin ofta 
står för 50–75 % av produktens värde. För 
en inköpare av denna typ av inköp handlar 
det mer om att säkerställa produktion och 
leveranser, än att förhandla kring priser.

– Indirekt inköp däremot kan koncern-
samordnas. Här är leveranssäkerheten 
mindre viktig, men priset är desto viktigare. 
Förhandlingar och avtal upptar en större del 
av verksamheten, säger Johan Svartengren.

Å andra sidan är det just inköp av tjäns-
ter, både av konsulter och produktionsper-
sonal, som ökar snabbast.

epokgörande matris

När man talar om direkt inköp dyker ofta 
namnet Peter Kraljic upp. Det är nu över 
25 år sedan som han i Harward Business 

Review publicerade den epokgörande arti-
kel som hävdade att inköp måste bli supply 
management och presenterade den inköps-
matris som bär hans namn.

Grunden för hans resonemang är att 
olika komponenter har olika betydelse för 
slutprodukten. Han föreslog att försörj-
ningsstrategierna formas utifrån en klassifi-
cering i en matris, där hävstångsprodukter, 
strategiska produkter, okritiska produkter 
och flaskhalsprodukter placeras in och där 
de två axlarna är deras vinstpåverkande roll, 
respektive försörjningsrisk eller försörj-
ningsmarknadens komplexitet. 

Hur viktig har Kraljics matris egentligen 
varit för inköpsarbetets praktik?

– Han var viktig genom att presentera en 
användbar metodik, menar Johan Svarten-
gren.

– Att indela leverantörerna i kategorier 
är sedan dess en grundläggande metodik för 
allt professionellt inköpsarbete.

–	inköp	blir	mer	och	mer	köp	av	
tjänster.	företagen	idag	har	allra	mest	
att	tjäna	på	att	förbättra		sina	indi-
rekta	inköp,	säger	johan	svartengren,	
contract	manager	inom	aBB	sverige.

aV	GÖsta	Hultén

Omriktningen av strömmen från växelström till likström och tillbaka igen görs i HVDC Light ventiler. På bilden testas ventiler till ett projekt som är under leverans.
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e– Men han var ju inte först med att på-

peka att inköp måste knytas till företagets 
övergripande strategi, d v s bli en del av 
management.

för få a-leverantörer

– För oss gjorde köpvarumatrisen det t ex 
möjligt att styra vår parametersättning 
bättre. Men vi arbetade också på ett annat 
sätt med matrisen, för att gruppera våra 
leverantörer. 

Leverantörer av hävstångs- och strategis-
ka produkter kallades A-leverantörer, leve-
rantörer av kritiska flaskhalsprodukter blev 
B-leverantörer och leverantörer av okritiska 
produkter blev C-leverantörer. 

– Trots att vi tyckte  att vi totalt hade för 
många leverantörer, så upptäckte vi genom 
grupperingen till vår förvåning att vi hade 
för få A-leverantörer till vissa nyckelkompo-
nenter.

– I vissa fall kom vi då fram till att designa 
om flaskhalskomponenter, istället för att  
jaga B-leverantörer.

Högspänningsbrytare gör det möjligt att 
bryta strömmen i högspänningsledningar. 
ABBs tillverkning i Ludvika är världsledan-
de på området. Mer än 90 % går på export.

– I en högspänningsbrytare ingår ca 100 
komponenter. Nästan alla är inköpta. 

10–15 personer arbetade med direkt in-
köp i Ludvika.

– Från början var vi ganska jämnt förde-
lade efter antalet leverantörer.

–Men genom grupperingen kom vi fram 
till att alla skulle koncentrera sig på de 
viktiga produkterna och att det räckte med 
en person för den mängd leverantörer vi 
kallade C-leverantörer, dvs. leverantörer av 
okritiska produkter.

från direkt till indirekt inköp

De senaste tio åren har Johan Svartengren 
i stället arbetat med indirekt inköp för alla 
ABB-koncernens ca 30 fabriker i Sverige.

Indirekt inköp kan omfatta så olika saker 
som verktygsförnödenheter, kontorsmaterial, 
transporter, resor eller inhyrning av verk-
stadspersonal och konsulter. 

Men trots att inköpsvolymen nu är 3-4 
gånger så stor, består inköpsavdelningen här 
bara av 10 personer, indelade efter varu-
gruppsområden. 

– Att köpa in direkt respektive indirekt 
material och tjänster är två olika saker. Men 
inköp blir mer och mer köp av tjänster och 

frågan är om inte företagen idag har allra 
mest att tjäna på att förbättra sina indirekta 
inköp. 

Både inköp av direkt och indirekt mate-
rial och/tjänster är automatiserbara på olika 
sätt.

– I 9 fall av 10 kommer köpsignalen på di-
rekt material från ERP-systemet och köpen 
sker ofta med automatik. Nästan alla inköp 
bygger på ramvatal. 

– Indirekt material kan ofta köpas via 
ABBs inköpssystem ISM, Indirect Spend 
Management system, där alla som är nomi-
nerade som leverantörer läggs in när syste-
met är i full drift.

– När det gäller tjänsteinköp, som att ta 
in extra personal vid en stor order till någon 
fabrik, är det dock fortfarande manuella me-
toder som gäller. 

Här växer volymen hela tiden, så högre 
automation eftersträvas.

Automatisering är huvudmetod för att 
minska de administrativa kostnaderna. 

– Här finns fortfarande stora besparings-
möjligheter, menar Johan Svartengren.

Men all automatisering och digitalisering 
är inte så kostnadsbesparande som teknikle-
verantörer gör gällande. 

E-auktioner används bara någon enstaka 
gång, som för att köpa hotellövernattningar.

– Verktygen är inte tillräckligt mogna 
ännu, utan det krävs trots allt fortfarande för 
mycket jobb.

från pappers- till e-faktura

Förra sommaren övergick ABB från pap-
pers- till e-fakturor – en effektivisering för 
både leverantörerna och ABB. 

Leverantören kan antingen skicka e-
faktura som EDI/XML-fil, använda en 
färdig lösning på marknaden eller registrera 
fakturan i ABB:s fakturaportal. För leveran-
tören är fördelarna att arbetstid, kostnader 
för utskrift och porto minskar och att tiden 
att posta försvinner. Fakturaprocessen blir 
snabbare, leverantören kan få betalt snab-
bare och leverantörerna kan själva se när 
fakturan godkänts. 

– För ABB innebär e-fakturering minskad 
administration och bättre processkvalitet.

De flesta leverantörer erbjuder sig att 
skapa samlingsfakturor för att minska ad-
ministrationskostnader. Det kan dock bli 
kontraproduktivt. 

– Om en av 10 fakturor innehåller fel, 
kommer alla samlingsfakturor som innehål-

ler 10 delfakturor att stoppas pga felet. Bätt-
re är att skicka alla småfakturorna separat, 
men utnyttja e-fakturering så att administra-
tionskostnaden sjunker.

Landvinningar lyser med sin frånvaro

Johan Svartengren är sedan 2005 också ord-
förande för Logistikföreningen PLAN. Även 
om PLAN breddats bl a mot produktions-
inköp, så är huvuddelen av medlemmarna 
produktionslogistiker.

– Men jag är också medlem i Silf, som 
främst organiserar inköpare, påpekar han.

Han tycker att de bägge organisationerna 
kompletterar varandra.

– Inköp och logistik är två världar. Som 
organisationer är vi väl bra på olika saker 
och kan kanske  också lära av varandra.

Men när det gäller akademiska utbild-
nings- och forskningsresurser så borde inköp 
ha mer, tycker han.

– Nya metoder och landvinningar lyser 
med sin frånvaro inom inköpsområdet. Ty-
värr leder detta också till att kunskapen om 
området sjunker inom företagen, eftersom 
yngre förmågor inte utbildas i tillräcklig 
grad.

– I många företag har utbildningen på 
inköpsområdet koncentrerats till förhand-
lingssidan. När äldre anställda går i pension, 
minskar därför kunskapsnivån på den tradi-
tionella produktionsinköpssidan.

– Företagen inser inte alltid att även gam-
mal kunskap måste förnyas.

 ”När det gäller akademiska utbildnings- och  
forskningsresurser så borde inköp ha mer”

– Nya metoder och landvinningar lyser med sin 
frånvaro inom inköpsområdet. Tyvärr leder detta 
också till att kunskapen om området sjunker inom 
företagen, varnar Johan Svartengren.
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vinjett

Transfargo flyttade sitt huvudkontor till nya 
lokaler i början av 2009.  

– Det har blivit ett klart lyft för oss med 
Trippel-A-läge intill Yttre Ringvägen i Mal-
mö, både vad det gäller miljö och logistik. 
Dessutom har vi nu möjlighet att fortsätta 
växa. Flytten är avgörande för vår utveck-
ling, menar Hans-Gunnar Andersson.

Transfargo är starkt inriktat på tredje-
partslogistik, men är liksom många andra 
branschaktörer tveksamma om konjunktur-
utvecklingen.

– Lågkonjunkturen har satt hack i kur-
van. Även om det under en tid med låg 
aktivitet ofta är rätt tid att sourca ut, så 
verkar många verksamheter ha drabbats 
av beslutsångest och har svårt att ta beslut. 
Men på sikt tror vi på en stark utveckling 
för tredjepartslogistik.

Som grundare av Transfargo har du 32-årig 
erfarenhet av branschen? Hur är den här 
konjunkturnedgången jämfört med tidigare 
svackor? 

– Den här nedgången är värre. Den kom 
väldigt snabbt och blev ovanligt djup. Nu ser 
vi vissa tendenser till förbättring.  Vi ser inga 

dramatiska signaler men det är betydligt 
positivare nu än för ett år sedan. Tittar vi 
utomlands som på Tyskland, så utvecklas 
marknaden där just nu enormt starkt. Så 
förhoppningsvis spiller deras uppgång över 
en del på grannländerna.

Vilka tecken ser ni framåt?
– En del svaga volymökningar när det 

gäller utlandstrafiken.  Men det är långt 
ifrån att det går att skönja en säker kurva 
för uppgång. Det går inte att säga när det 
vänder. Det är förmodligen att överdriva att 
tala om en så kallad ”dubbel-dip”. Men vi är 
i ett kritiskt läge nu under hösten. 

– Vi behöver en stark höst. Dessutom 
upplever vi nu en väldigt starkt svensk valu-
ta. Det är en komplicerad mix att ta hänsyn 
till. Vi ser inga tydliga tecken nu även om 
det ser bättre ut nu än tidigare.

Vad betyder den kommande Fehmarn Bält-
förbindelsen för Öresundsregionen?

– Förmodligen får den en betydande 
inverkan. Färjebiten kommer dock att leva 
kvar och behålla sin starka ställning. Men 
för att säkerställa en positiv utveckling 

måste vi få ökad kapacitet för järnvägstra-
fiken. Kombinerade transportlösningar blir 
allt viktigare för framtiden, menar Hans-
Gunnar Andersson. 

Stor potential i inköpslogistik

Inköpslogistiken är enligt Hans-Gunnar 
Andersson ett område med goda utveck-
lingsmöjligheter:

– Inom tredjepartslogistik har vi tidigare 
fokuserat mycket på utflödet. Men nu inrik-
tar vi oss mer på att ta hand om hela proces-
sen, kopplat till inflödet, som hantering och 
bevakning av inköpsorder, bevakning av 
leveranser, samordning av andra inleveran-
ser exempelvis till en produktion. 

– Genom att få bättre struktur på inflödet 
går det att undvika extrakostnader. Tidsögat 
är en kritisk faktor och här kan vi som logis-
tikaktör tillföra en hel del. Dessutom kan vi 
ta ansvar för alla leveranskontakter och på 
så sätt förenkla kontaktytan och underlätta 
informationsflödet för kunden, förklarar 
Hans-Gunnar Andersson.

Industrin har sällan fokuserat fullt ut på 
den totala inköpsprocessen.

– Vi kan tillföra mycket och bidra till 
både besparingar och högre kvalitet. Det 
finns en god tillväxtpotential inom inköpslo-
gistik, inte minst på den administrativa 
delen. 

Hans-Gunnar Andersson menar att det 
ofta är för starkt fokus på det fysiska flödet.

– Det ledet svarar i regel bara för en fem-
tedel av den totala kostnaden i värdekedjan. 
Det är i de andra delarna som det går att 
utveckla och göra stora besparingar.

Inköpsfokus kan ge lyft när det vänder
Malmöbaserade	transfargos	VD	
Hans-Gunnar	andersson	ser	idag	
ingen	glasklar	konjunkturriktning.	Men	
när	väl	konjunkturen	tar	fart,	tror	han	
att	inköpslogistik	blir	ett	inslag	som	
kommer	att	växa.

aV	joHan	eRicHs

fo
t

o
:	t

o
M

M
y

	B
lo

M
q

u
is

t

– Vi ser en betydande 
potential att bidra till 
att utveckla kundföre-
tagens inköpslogistik, 
berättar Hans-Gunnar 
Andersson, VD på 
Transfargo.

Transfargo är starkt inriktat 
på tredjepartslogistik.
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logistikprofilen

Med snart 25 år i logistikbranschen är Lena 
Dyfverman, tidigare bl a VD och grundare 
av 4PL, VD för Consafe Logistics Consulting 
sedan början av året VD för Proxio. 

Proxio säljer mjukvara som hjälper trans-
portköpare att minska såväl miljöbelastning 
som fraktkostnader genom optimering av 
transportstrukturen.

Redan i 20-årsåldern började hon jobba 
som speditör, vid sidan av högsskolestudier-
na.Under sin karriär har hon sedan hela ti-
den arbetat med spedition och logistik, men 
i sex olika företag, alla i Göteborgstrakten. 
Proxio är hennes tredje arbetsgivare sedan 
2007. Varför så många byten?

– Jag är väl ganska nyfiken av mig och 
för mig är det här ett sätt att gå vidare, säger 
Lena Dyfverman. 

– Att Proxio har det vassaste och kraftful-
laste verktyget för att maximera miljöhänsyn 
och samtidigt minimera kostnaderna, fick 
mig intresserad. Ägargruppens samman-
sättning och de tydliga målen för bolagets 
framtid, avgjorde mitt beslut att ta jobbet 
som VD i Proxio. 

Lenas Dyfvermans stora erfarenhet från 
logistikområdet och logistikanvändning 
kommer också väl till pass i hennes nya roll.  

Proxio grundades 2006 av IT-entreprenö-
ren Christian Lauritzen, som fortfarande är 
delägare, tillsammans med de båda huvud-
ägarna Volvo Technology Transfer och KTH 
Chalmers Capital. Man har sitt huvudkonto-
ret i Mölnlycke, strax utanför Göteborg. 

Både miljö och kostnad

Dagens logistikköpare efterfrågar mer och 
mer möjligheten att kunna påverka den mil-
jöbelastning, som deras transporter orsakar. 
Det behovet har Proxio upptäckt.

Proxio Optimizer är ett kraftfullt data-
program som sänker transportkostnaderna 
för transportköpare och beräknar kostna-
den och de miljömässiga resultaten av olika 
transportupplägg. Programmet föreslår 
förändringar i transportupplägg, som att 
byta hubbar eller ändra rutter i delsteg som 
tillsammans kan minska både kostnaden och 
miljöbelastningen rejält.

– Man kan byta dagar för att få bättre 
samlastningseffekter. Vi vågar fråga om man 
verkligen alltid behöver så snabba och täta 
leveranser. Man måste våga fråga om alter-
nativa, ”grönare” upplägg.

går att spara mycket

– I normalfallet sänker Proxio Optimizer 
den totala transportkostnaden med mellan 
10-40 %, men besparingar på upp till 50 % 
är fullt möjliga. 

– Vår mjukvara analyserar, jämför och 
skapar flera olika transportlösningsförslag 
enligt transportköparens egna preferenser, 
förklarar Lena Dyfverman. 

Programmet är ett mångsidigt redskap, 
som gör det möjligt att verkligen spara 
transportkostnader.

– Nyligen kunde vi t ex se resultaten när 
en av landets detaljhandelsjättar använde 
vårt program.

De har minskat kostnaderna för sina in-
transporter med 29 %. 

– 10 % sparar de på designen av logistik-
upplägget.10 % sparar de på tarifferna och 
resten på att välja rätt dagar och tider för 
sina transporter, säger Lena Dyfverman.

vasst verktyg

– Under snart 25 år i branschen har jag inte 
tidigare sett en produkt, som kan åstad-
komma så mycket, både när det handlar om 
ekonomi och om miljö, säger Lena Dyfver-
man.

– Det krävs mycket datakraft för att 
beräkna tusentals transporter mot hundra-

 
Lena Dyfverman vill alltid gå  vidare  

Med	snart	25	år	i	branschen	och	med	erfarenhet	från	sex	olika	logistikföretag	i	
Göteborg,	är	lena	Dyfverman	ny	VD	för	Proxio.

aV	GÖsta	Hultén

– Att Proxio har det vassaste och kraftfullaste verk-
tyget för att maximera miljöhänsyn och minimera 
kostnader avgjorde mitt beslut att ta jobbet som 
VD i Proxio.
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PerSonLIgT
Namn: Lena Marianne Dyfverman

Arbetslivserfarenhet: 198694 SGS, Seldén, TNT, 
19942000 Fraktmäklarna,

20002007 4PL (Nu en del av Actea),

20072008 Consafe Logistics Consulting, 

20082009 Hogia Transport Systems, 2009 Proxio

Ålder: 44 år

Bor: Villa  i Västra Frölunda, Göteborg.

Familj: Man, två döttrar, två katter.

Fritidsintressen: Tennis, gym, skidor.

 ”Det krävs 
mycket  

datakraft för att  
beräkna tusentals 
transporter mot 
hundratals tariffer.”
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Lena Dyfverman vill alltid gå  vidare  

tals tariffer. Det är också när man kan köra 
riktigt stora datamängder som resultatet 
verkligen gör skillnad. Vi har byggt flera 
unika applikationer. 

– Ett exempel är vår nya Proxio Ship-
ments, som ritar upp både flöden och kost-
nadsströmmar på kartan och i tabell på en 
bråkdel av tidigare tidsåtgång.

Hos Proxio finns också några av bran-
schens kraftfullaste datorer, där det går att 
köra riktigt stora och komplicerade kund-
case.

– Innan man köper in mjukvara vill kun-
den ofta köra en simulering. Då kan vi köra 
ett pilotcase, för att påvisa värdet för att 
kunden sedan tryggt kan använda mjukva-
ran själva eller med hjälp av konsulter.

växte även under krisen

Proxio befinner sig just nu i en mycket ex-
pansiv fas med stor efterfrågan på företagets 
lösningar.

– Vi fortsatte att växa även under krisen. 
Nu nyanställer vi flera nya medarbetare, 
systemutvecklare och konsulter.

– Det gäller t ex att hela tiden göra mjuk-
varan mer lättanvänd 

Men numera erbjuder man inte bara sys-
tem, utan också konsulttjänster.

Mer och mer tjänster

– Numera handlar det mera och mer om 
tjänster och inte bara om system. Proxio er-
bjuder också transportörer och 3PL-företag 
att använda mjukvaran för att kunna effek-
tivisera sina egna strukturer och tariffer.

Speditörerna ser hon som en jättemark-
nad, på längre sikt. 

Bland Proxios kunder finns bl a Volvo 
Logistics, Scania, Coop, H&M, Outokumpu, 
Schenker Consulting och Green Cargo.  

– Green Cargo använder systemet i sin 
TPL- och speditionsverksamhet. 

Ett av Sveriges största 4PL företag, som 

omsätter ca 1 miljard, använder sig också av 
Proxios tjänster i form av kontrolltornslös-
ningar. 

Snabbare utvärdering

En stor och tidig kund är Volvo Logistics 
som designar, hanterar och utvecklar hel-
täckande logistiksystem, inte bara för Volvo 
utan för ett flertal kunder inom bilindustrin 
som GM, Land Rover, Jaguar, Aston Martin 
och för underleverantörer inom bilindustrin. 

Eftersom man inte har några egna 
transportfordon, är transportupphandlings-
processen mycket viktig för att ta till vara 
möjliga besparingar.

I denna process är Proxios mjukvara 
mycket användbart för att analysera de 
kostnadsförslag och erbjudanden från olika 
transportsäljare. Samtidigt kan det också 
vara ett användbart redskap för att designa 
bolagets eget transportnätverk så effektivt 
som möjligt. 

real
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innovationservice resultsrelationships The leader in industrial real estate

När du behöver logistikyta som verkligen motsvarar dina behov, vad är det 
egentligen du söker?
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stora lagerdagen

ergonomi, automation och  
röststyrning i fokus på lagerdag

Hur många lager behövs egentligen? Hur 
ser en optimal lagerlayot ut? Var är bästa 
logistikläget? Manuell hantering eller 
automation? Egen regi eller outsourcing? 
När passar TPL? Vilka tekniker är bäst – 
lager automater, pater noster- hissautoma-
ter eller vertikala karuseller? 

Dessa och andra aktuella frågor diskute-
rades på TTFs Stora Lagerdag i Stockholm. 

Gunnar Schrewelius från Schenker Con-
sulting var moderator och Matthias Kettel-
hoit, VD Aditro Logistic, inledare. 

Kristian Hamberger från Alfakonsult 
gav åhörarna en lektion i val av layout och 
lagrings- och plockteknik. 

Sven-Arne Karlsson från Constructor, 
berättade när det passar bäst med olika 
typer av hissautomater och karuseller. 

– Ergonomin har förbättrats och det blir 
säkrare plock. Plocktiderna blir 4–5 gånger 
kortare med lagerautomater.

– Karusellerna används mycket i Eu-
ropa, men är sämre ergonomiskt och här i 
Sverige är vi medvetna om ergonomin. 

Nu finns programvara som kan hantera 
viktoptimering, batchplockning  och t o m 
hitta tomma lagerplatser.  Lagerhantering 
är idag i regel helt papperslös.

Claes-Göran Pettersson, driftschef på-
Servistik, talade om sina erfarenheter av 
lagerautomater.

– Vi inriktar oss också på bygg logistik, 
där man ännu inte kommit så långt som i 
industrin.  Man måste hitta smartare sätt 
att jobba där.  En svarvare i industrin skulle 
aldrig behöva gå och hämta sina egna verk-
tyg varje dag som man gör i byggindustrin.

orättvist dålig klang

Joakim Stannow, Sverigechef  Optiscan, 
talade om röststyrning.

– Röststyrning har egentligen dålig 
klang.  Men det är plockaren som anger när 
han är klar- inte systemet.  Fördelen med 
röststyrning är också att man kan spela 
in en konstgjord röst på vilket språk som 
helst. 

– Men plocksäkerheten är 99,98 %, 
produktiviteten ökar med 10–35 % utan att 
plockarna upplever att de arbetar hårdare, 
arbetsmiljö och säkerhet förbättras och 
återbetalningstiden är normalt under 12 
månader. 

– T o m på sommaren, med ovana se-
mestervikarier, ökar plockeffektiviteten 
med röststyrning.

Hur man kan utveckla plockprocessen 
inom modelogistik och kundservicen, ta-
lade Stefan Karlsson från DHL Freight.

estradsamtal om trucktrender

Ett estradsamtal  samlande representanter 
för de fyra stora truckleverantörerna i Sve-
rige Toyota Material Handling, Junghein-
rich, Linde Material Handling och Atlet 
avslutade dagen.

– I Sverige talar man mer om ergo-

nomi och säkerhet och här har 15 % mer 
investerats i förarmiljö, påpekade Lennart 
Dahlberg , VD Jungheinrich .

– Förare måste ha en bra arbetsmiljö, 
betonade Karl Johan Lindahl, marknads-
chef Linde Material Handling.

Automatiska truckar som ”pratar” med 
andra system blir allt vanligare. 

– Ecodriving och batteridrift kommer 
mer och mer, påpekade Joakim Krona, för-
säljningschef Atlet.

Per Fyrenius, direktör Toyota Material 
Handling berättade att Toyota halverade 
sin försäljning under krisen, men att man 
nu tagit igen med ungefär halva nedgången. 
De övriga trucktillverkarna hade liknande 
erfarenheter.

Bara 35 % använder vetenskaplig 
lagerstyrning

Nils Robertssons, VD Promosoft, visade 
hur man med vetenskapliga metoder kan 
beräkna kapitalbindning och leveransför-
måga och skapa konkurrenskraft.

Han undrar varför bara 35 % använder 
vetenskaplig lagerstyrning – resten gör 
uppskattningar.

– Ofta går det till så att en svettig inkö-
pare får det tufft när varor är slut. Då ökar 
han inköpen och beställer för mycket och 
får ”double trouble”.

Han visade hur variationer i efterfrågan 
kan beräknas och hur olika varor kräver 
olika servicegrad.

Dagen avslutades med Mats Bäckman, 
logistikdirektör på Åhlens som redogjorde 
för sitt leanarbete med inriktning på ledar-
skapets betydelse för effektiviteten. Han 
ansåg att byte av chefer ibland kan ge stor 
effekt.

– Lean blev nästan som en religiös upp-
levelse, vittnade han.

ergonomi,	automatisering	och	
röst	styrning	är	viktiga	trender	i	nya	
lager.		Det	framkom	på	stora	lager-
dagen,	när	branschen	träffades	i	
stockholm.

text	ocH	foto	lena	sonne

Kristian Hamberger 
från Alfakonsult gav 
en lektion i val av 
layout, lagrings- och 
plockteknik. 

Mats Bäckman, logis-
tikdirektör på Åhlens, 
berättade om leanar-
bete med inriktning på 
ledarskap.

Nils Robertssons, 
VD Promosoft  
visade hur varia-
tioner i efterfrågan 
kan beräknas. 

 ”I Sverige talar 
man mer om 

ergonomi och säkerhet 
och här har 15 % mer 
investerats i förarmiljö,”



Intelligent Logistik 6/10		 21	

fabian bengtsson

prispress sätter logistiken i fokus 

Fabian Bengtsson blev rikskänd när han 
kidnappades på väg till jobbet i Göteborg 
en januarimorgon 2005 och upplevde 17 
skräckfyllda dygn instängd i en ljudisolerad 
trälåda.  Men trots det han varit med om 
fortsatte han i ledningen för familjeföreta-
get och nu ser han bara positivt på framti-
den.

Siba är en hemelektronikkedja som 2011 
fyller 60 år. Det var farfar Folke Bengtsson 
som på 50 -talet började sälja radioappa-
rater och radiogrammofoner. Sonen Bengt 
Bengtsson tog över på 60-talet.

Ägare är nu, förutom Fabian Bengtsson, 
hans far och ytterligare tre familjemedlem-
mar. I koncernen ingår 56 varuhus i Sverige, 
Norge och Danmark. År 2000 öppnades det 
första varuhuset i Norge och där har man 
sedan dess öppnat ett flertal.

Under 80-talet expanderade SIBA i 
västra och södra Sverige och sedan i Stock-
holmsområdet. På 90-talet introducerades 
vitvaror vid sidan av telekom- och dator-
produkter . 

”Måste ha svinlåga priser

Vi träffar Fabian Bengtsson när han berät-
tar om Sibas logistik på konferensen ”600 
Minutes” i Stockholm i september.

– Vår devis ”Lägre priser – bättre ser-
vice” myntades redan på 60-talet, berättar 
Fabian Bengtsson.

–Vi måste ha svinlåga priser och hög 
service, förklarar Fabian Bengtsson. Låga 
priser kräver låga kostnader. Logistiken har 
därför blivit avgörande för lönsamhet.   

– Vi fann att våra lager band mycket 
kapital. Fakta visade oss att vi kunde spara 
mycket i flödeshanteringen. 

Flödeshantering är liktydigt med logistik 
och det ligger numera högst på prioritetslis-
tan för Siba. 

Förr hade SIBA ett 50-tal olika logis-
tikleverantörer.

– Vi har centraliserat lagerhållningen 
och allierat oss med en helhetsleverantör, 
Posten och dess TPL-lösning. 

– TPL-lagret ligger i Göteborg för vi vill 
ha det nära. 

– Det har resulterat i 37% mindre i kapi-

talbindning. Vi har lyckat minska kapital-
bindningen 17 % bara i år. Och vi fortsätter 
ytterligare.  

Började som 13-åring

Fabian Bengtsson började som 13-åring i 
sin pappas butik på Järntorget i Göteborg 
och har varit 25 år i företaget, berättar han.  

– Det verkar kanske nästan som man är 
livegen, men så är det inte. 

Här är några av hans erfarenheter:
Marknadsföringen driver flödet av varor.
– Mötet i butik är allra viktigast. Vi har 

sett att de flesta vill köpa i butik och vill ha 
omgående leverans. Det ställer höga krav 
på lageroptimering.

– Snabba beslut måste tas varje dag, för 
att inte ligga fel i lager. Vi har övergått från 
månadsleveranser från våra leverantörer 
till veckoleveranser. Vi planerar tre måna-
der i förväg och levererar måndag – fredag 
till samtliga våra varuhus i Norden.

fallande priser

Det utmärkande för hemelektronikbran-
schen är att priserna hela tiden faller och 
kunderna är mer uppdaterade än någonsin. 
Att köpa in mer är då inte lika med bil-

ligare pris, konstaterar han. 
Han frågar publiken: ”När kan du köpa 

den billigaste mobiltelefonen?” 
Och svarar själv: ”Dagen innan du dör.”
– Morgondagens elektronik är alltid 

bättre och billigare. En inköpt vara blir all-
tid billigare imorgon.  

Det är svårt att förutse ett logiskt be-
teende. En het vara idag, kan vara kall 
imorgon.

– När nya produkter, som Iphone och 
MP3-spelare introduceras på marknaden, 
gäller det att sänka priset mycket från bör-
jan. För det krävs låga kostnader. Logisti-
ken har därför högsta prioritet. 

– Flödeshanteringen måste integreras 
med inköp, marknad och försäljning, beto-
nar Fabian Bengtsson. 

– Det måste vara en tydlig arbetsfördel-
ning i kedjan, vem som gör vad och ett bra 
samarbete mellan inköp, marknad, logistik 
och försäljning. 

Fokus ligger på ökad omsättningshas-
tighet av lager. Målet är en minskning med 
30 %.

Alla i ledande befattning i företaget 
måste få ”passion” för flödeshanteringen. 
Ofta sopas problem under mattan.  Det är 
viktigt att få en gemensam målbild. Men 
när loket är genom tunneln, ser vagnarna 
längst bak bara mörker.  Man måste inse att 
när t ex ledningen redan ser ljuset i tunneln 
har många i företaget inte börjat processen 
ännu.

Miljösajt

En idé som kom upp förra året var att ta 
fram en elcykel till samma pris som vanliga 
cyklar. De elcyklar som såldes i Sverige 
hade då ett snittpris på14 000 kronor och 
var alltså för dyra.

– Så vi vände oss till våra kontakter i 
Kina, som kunde ta fram elcyklar för 5 990, 
7 990 och 9 990 kronor.  För att få fart på 
försäljningen erbjuds kunden en vanlig cy-
kel på köpet om man köper en elcykel. 

Det är en strategi som man redan prövat 
på 90-talet, när man fick en cykel på köpet 
när man köpte en platt TV. Elcykel ingår i 
satsningen på miljö. 

– Nu finns en miljösajt, Gröna spartips, 
där kunder får råd om hur man använder 
sina elektronikprodukter så att man sparar 
pengar och miljö. 

– Vi tar också vårt ansvar i miljöarbetet 
genom att öppna våra lastkajer för återvin-
ning av uttjänta elektronikprodukter.

–	Vi	började	fokusera	på	logistik	först	
2007.	Men	nu	har	det	högsta	priori-
tet,	säger	fabian	Bengtsson,	VD	på	
elektronikkedjan	siba.	

aV	lena	sonne

– Låga priser kräver låga kostnader, så logistiken 
har blivit avgörande för lönsamhet, säger Fabian 
Bengtsson. 
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apoteket

Den första juli 2009 ändrades lagen så att 
det från 1 juli 2010 blev möjligt för andra än 
Apoteket AB att äga och driva apotek. Det 
skapade inte bara helt nya marknadsförut-
sättningar och spelregler.  Hela försörjnings-
kedjan måste göras om. 

– Vi skulle bygga upp en ny fysisk lösning 
på bara 4 månader, förhandla med varuleve-
rantörer, sätta nya leveransscheman för 400 
apotek, med krav på dagliga leveranser och 
24 timmars ledtid. 

Man skulle också ta hänsyn till kunder-
nas olika krav på dagleverans, nattleverans, 
zonsortering etc och säkerställa rutiner, 
dokumentation och lagerkrav, för att kunna 
ansöka om partihandelstillstånd för läkeme-
del. 

– Vi skulle dessutom utbilda både Apo-
tekets egen personal och nya partners och 
samtidigt minimera påverkan hos de 400 
apoteken – innan semestern.

Snabbt ändrade villkor

Apoteket var före omregleringen ett av 
landets mest värdefulla varumärken, enligt 
många mätningar, med mycket nöjda kun-
der, bra service och låga priser.

Men efter det ideologiskt betingade be-
slutet att privatisera apoteksväsendet, blev 
villkoren snabbt förändrade. Alla väl fung-
erande försörjningskedjor måste göras om.

– Tänk er att ni jobbar i ett av Sveriges 
mest kända detaljhandelsföretag, som för 
stora delar av sortimentet inte styr vilka 
varor som ska säljas, inte sätter sina priser 
och inte ansvarar för distributionen till sina 
butiker. Nu ska ni ge er ut på en konkurrens-

utsatt marknad, där era tidigare partners blir 
era konkurrenter, säger Jens Boström. 

frustrerande

Förutsättningarna var alltså helt nya. Med 
en kort startsträcka på fyra månader, skulle 
man få igång en ny, fungerande logistik, med 
nya fysiska lösningar. 

– Apoteket fick i uppdrag att förbereda 
för avregleringen och därmed bereda vägen 
för konkurrenter. Under tiden var vi ålagda 
av ägaren/staten att inte bedriva affärsut-
veckling samtidigt som vi såg våra konkur-
renter arbeta för fullt med nya lösningar. 

– När ”stand still” väl var släppt, återstod 
bara 4 månader till dess att nya distribu-
tionsförutsättningar började gälla. 

– Då var konkurrenterna på god väg att 
etablera sig och vi fick börja affärsutveckla 
igen. 

Apoteket Omstrukturerings AB, som 
fanns under den här perioden, skulle skapa 
en ny övergångslösning med IT-system och 
lösningar för administration av driften av 
lokala apotek för alla nya apoteksaktörer. 

Syftet var att säkerställa säkerhet och 
kvalitet i läkemedelshanteringen. 

– Visst har det ibland varit frustrerande 
att arbeta för konkurrenter och se dem 
ladda upp, erkänner Jens Boström.

Lades på is

Logistikavdelningen har under de senaste 
åren arbetat fram flera förslag på logistik-
lösningar. Men alla lades på is p g a ovisshet 
inför framtiden. 

– Den lösning som man hade förhopp-
ningar om att få implementera när så små-
ningom ”stand still” släpptes, visade sig så 
sent som vid julen 2009, inte vara möjlig att 
genomföra eftersom den tilltänkta partnern 
hoppade av ett framtida samarbete redan 
innan det hade påbörjats. 

Nu stod logistikerna plötsligt inför en ny 
situation. Ledningen vill ha en ny distribu-
tionslösning på plats snarast. Då var det bara 
ett halvår kvar till 1 juli 2010, när omregle-
ringen skulle träda i kraft. 

– Det har varit spännande att vara logis-
tikchef under denna period. Ibland lite för 
spännande, säger Jens Boström

nytt centrallager i arlandastad 

Apoteket tog hjälp med implementeringen 
från bl a konsultföretaget Connecta, som 
varit en av Apotekets konsultpartner inom 
logistik de senaste tre åren. Man upphand-
lade en ny 3PL lösning från Schenkers innan 
kritiska etableringsfasen. 

I det nya centrallagret i Arlandastad finns 
4000 pallplatser och 3500 plockplatser. Varje 
dag hanteras 15 000 orderrader och under 
2011 kommer 25 000 orderrader att hante-
ras dagligen. Här finns allt som ett modernt 
lager kräver. Sortimentet består f n av 2000 
varunummer, men kommer att växa kraftigt 
under 2011 och 2012. 

Det är schaktat och klart för en utbygg-
nad på 8000 kvm som ska stå klar 2011. Det 
finns därefter möjlighet att bygga ut ytterli-
gare 8 000 kvm.

Lagret är ett s k mångkundslager på totalt 
25 000 kvm.

– Ju fler som kan använda samma system 
desto mer kostnadseffektivt, säger Fredrik 
Hedlund, Schenker.

Kundkraven gör att det är mycket att la-
gerhålla. 70 % är lågfrekventa varor. 

Schenker var den leverantör som föll 
bäst ut i den upphandling och utvärdering 
av logistikpartners som gjordes. Schenker 
var innovativa och kunde erbjuda en flexibel 
lösning och ett bra IT-system, säger Jens 
Boström.  

En egen varuförsörjning gör att vi har bra 

– Det har varit spän-
nande att vara logis-
tikchef under den här 
perioden, säger Jens 
Boström. Ibland lite 
för spännande. 

Apoteket tvingat till logistikprestation i rekordfart
omregleringen	av	apoteket	blev	en	
logistisk	rekordinsats	för	det	tidigare	
monopolet.	

–	På	bara	fyra	månader	skapade	vi	
en	helt	ny	varuförsörjningslösning,	
säger	jens	Boström,	logistikchef	
apoteket.

aV	lena	sonne
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apoteket

DB Schenker i Sverige erbjuder allt från landtransporter, internationella 
sjö- och flygfrakter och konsulttjänster till lager- och logistiklösningar. 
Vi har 4 000 medarbetare och finns representerade på ett 50-tal orter i 
Sverige. Vi ingår i Deutsche Bahn AG:s transport- och logistikdivision.
För mer information gå in på www.dbschenker.com/se

Vi transporterar tusentals ton hemelektronik till termi-
naler, hamnar och lager. Men vi levererar mer än så. Vi 
gör det möjligt för dig att se ditt favoritprogram i wide-
screen, chatta med dina vänner och utmana familjen i en 
rafflande spelturnering. Kort sagt sånt som gör tillvaron 
lite roligare.

DB Schenker är ett globalt transportnätverk där vi hante-
rar allt från små paket till komplexa skräddarsydda trans-
portupplägg. Vi är också bra på att kombinera 
olika transportsätt – bil, båt, tåg och flyg – 
så att vi kan hitta den bästa logistiklösningen. 
Vårt mål är att bli den miljömässigt mest 
hållbara logistikleverantören i världen.

Vi levererar glädje,   
   spänning och mysiga 
hemmakvällar

koll på våra varuflöden och inte blir bero-
ende av konkurrenter.  

– Samarbetet har gått bra – vi har hållit 
vår deadline och arbetat hårt för att få bol-
len i mål.

Ett fungerande IT-system hos Schen-
ker har också varit en förutsättning för att 
lyckas.

Varuförsörjningen består av tre delar; 
1) En grossistfunktionen, där Apoteket 
ansvarar för inköp till centrallagret och 
inköpsavtal.  
2) Det nya centrallagret, där varor lagras, 
packas och plockas 
3) Transportlösningen som Panaxia ansvarar 
för.

Distributörer blev konkurrenter

– Vi behövde en egen varuförsörjning för 
att vara säkra på att våra apotek kommer 
i första hand när varor levereras. Vi får 
kontroll över de villkor som styr hur varorna 
kommer från fabrikerna till butikerna.  Vi 
kan  också samarbeta och förhandla med 

leverantörerna på ett annat sätt. 
– Våra nuvarande distributörer, där några 

är nya konkurrenter, får inte information om 
produkterbjudanden, kampanjer, sortiment 
och priser.

– Vi räknar nu dessutom med ökad lön-
samhet och minskad distributionskostnad.

 Apotekens service ska  ha högkostnads-
databas, receptregister m m till alla apoteks-
aktörer.

 En rad lagkrav omgärdar läkemedels-
hanteringen. 

– T ex får man inte ha priskampanjer på 
receptbelagda läkemedel, som heller inte får 
samlastas med andra varor, så det behövs en 
separat distributionslösning.

”vi har lyckats”

Samarbetet med Schenker, Panaxia och 
Connecta flöt bra, tack vare bl a en mycket 
kompetent projektgrupp, en engagerad 
styrgrupp,  rak kommunikation och vecko-
uppföljning.

– Jag tycker vi har lyckats riktigt bra. Det 

blev heller inga stora fadäser 1 juli – däre-
mot en del mindre strul, men det måste man 
räkna med vid uppstart av en ny verksamhet. 

T.ex. kapades en teliakabel någonstans i 
landet i samband med uppstarta, så att 1/3 av 
kundorderna inte kom fram. 

– Vi skickade med en chokladask  i nästa 
leverans som en uppmuntran för persona-
lens tålamod. Vi fick mail med tack tillbaka, 
men till ett apotek kom bara chokladasken 
fram den dagen. Vi fick då ett mejl från 
apotekschefen som tackade för gesten, men 
påpekade att man helst också ville ha sin 
order levererad, säger Jens Boström med ett 
snett leende.

Syftet med förändringen var att Sverige 
ska få fler apotek med längre öppettider så 
att konsumenter lättare ska få tag på läke-
medel.

Blir medicinen billigare för oss konsu-
menter nu?

– Tveksamt, det får framtiden utvisa, sä-
ger Jens Boström. Kanske för vissa recept-
fria läkemedel.

Apoteket tvingat till logistikprestation i rekordfart
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Företag MonterNr
3D Scanners Norden AB A17:30
3Nine A19:20
A. Rubertsson AB A18:11
AB Bayrock A10:49
AB Exponytt 
ABB AB A02:20
ABB AB A02:21
Abene Machine AB A27:20
Absolent AB A14:19
AC Maskinservice AB A27:20
Acandia AB A17:28
ACG Fyrtal AB A40:12
Adixen Scandinavia AB A15:38
Agaria A18:52
Ahlsell Maskin AB A24:21
Alfa Tool AB A36:20
ALMI Företagspartner  
Jönköping AB A42:10
AME AB A33:01
Anlagen Technik Luhden GmbH A24:31
APEM AB AG:03
Auran Technologies AB A27:48
Axson AB A04:18
Axxos Industrisystem AB A12:01
BAE Systems AB A41:12
Bellows Automatik Produkter AB A18:28
BevaTools AB A37:30
Binar QuickLift Systems AB A09:20
Bnearit AB 
Bonthron & Ewing AB A31:20
Bromi Maskin A34:10
Bruker AXS Nordic A14:36
Böhler Welding Group Nordic  
Sales AB A09:30
CADtorget 
Carl Zeiss AB A12:20
Cascade Computing AB A12:40
Ceasare Galdabini S.P.A A24:31
Cedoc A07:10
Cencema AB A20:10
CGTech Ltd A12:29
Chang Hua Die Casting Ind. Co. Ltd. A18:50
Chuckcenter AB A34:28
CityData Future CAD in Sweden AB A02:30
CNC Factory A02:10
CoastOne Oy A21:06
Collinder Märksystem AB A40:20
Colly Flowtech AB A21:02
CRT Machine AB A27:51
Dala Plåtteknik AB A40:20
Damalini AB /Easy Laser A40:20
Dankab Verktygsmaskiner AB A24:11
Digital Instrument Sweden AB A30:03
Dmg Scandinavia Sverige AB A27:11
Dominator Pump AB A21:02
Douglas Hellström AB A35:40
Duroc Machine Tool AB A28:40
Edge Technology AB A25:02
Edströms Maskin AB A14:10
Edströms Maskin AB 
Ejderstedts Maskin & Verktyg A18:38
Elektronik i Norden 
Elga AB A10:40
Elos Fixturlaser AB A15:40
EMA Indutec GmbH A24:31
EMO Oberflächentechnik GmbH A24:31
Erisma Technologies AB A09:03
Erowa Technology Scandinavia A/S A34:20

Företag MonterNr
Esab Sverige AB A06:50
Euro Expo A40:20
Euromaskin AB A24:31
Exportreform TLO AB A20:39
Fambra AB A04:28
Fanuc Cnc Nordic AB A12:10
Fastems AB A24:51
Finlands Mässa A21:50
First Machinery Group Sweden AB A20:20
Fructus Data AB A22:18
GelinsKGK AB A21:26
Georg Render GmbH A12:18
GJS Verktygs AB A35:20
GMA Garnet Europe A21:38
Granlund Tools AB A36:28
Gühring Sweden AB A37:20
H2O North Europe AB A14:02
Hainbuch Svenska AB A33:38
HAUG Räderpoliertechnich GmbH A39:18
HBM Sverige A18:27
Heidenhain AB A34:31
Hexagon Metrology Nordic AB A10:20
Hexanova Mediagroup AB A41:15
Hexanova Publishing AB A41:15
Hintze Maskin A37:10
HiST Fakturamotak A07:41
Holotech DAD / CAM AB A30:01
Hydraultransport AB A14:44
Hyss AB A40:30
Håbo Marknads AB A40:31
Håkansson Sågblad AB A33:51
Hösel GmbH A24:31
Ikaros AB A40:20
INDEX  TRAUB AB A35:10
Info Struct AB A09:19
Ingenjörsamfundet  Finn upp AG:05
Instrument & Calibration  
Sweden AB A12:28
INTAB A12:39
Intelligent Logistik Logistikscenen
Intercut Sverige AB A18:10
Interlift AB A40:20
Intratech AB A40:30
Iscar Sverige AB A33:20
Jergo AB A09:29
JG Verktygsmaskiner AB A20:20
JK Lab AB A15:20
JL Sweden AB A07:10
Johan Nordström  
Verktygsmaskiner AB A27:32
Kenson Component AB A29:30
Kimblad Technology  AB A20:40
KMC Ytbehandling AB A18:30
KMK Instrument AB A12:20
KP Skyltfabrik AB A12:39
LENIMA Machine Tools A18:48
LENIMA Machine Tools A18:40
Lichron AB A24:10
Lifts All AB A18:02
LK Scandinavia AB A17:20
LPW Reinigungssysteme GmbH A24:31
Lubricool AB A31:28
Luna Sverige AB A38:20
Lunds Tekniska Högskola, LTH A04:01
Lundwalls AB A30:10
Långshyttans Slipservice AB A31:30
Machine Tool Factory POREBA  
Co Ltd A24:31

Företag MonterNr
Marposs AB A14:22
Maskin AB Fransson A24:30
Maskingården Verktygs 
maskiner AB A20:20
MecanoLav Ridel S.A A24:31
Mectool Sweden AB A41:41
Mekar AB A24:41
Mentor Communications AB A31:31
Mercatus Engineering AB A39:39
Metrologic ApS A14:22
Mikron AB A10:30
Mitutoyo Scandinavia AB A14:20
Monitor Industriutveckling AB A09:18
Mons media AB/Tidningen Maskinoperatö
ren A24:50
Motoman Robotics AB A04:10
MPI Teknik AB A10:10
Multi Trolley AB A42:30
Mytolerans AB A15:31
Nederman Sverige AB A40:20
Nermans Märksystem AB A41:10
Norclean, AB A40:20
Nordic Galvanizers   
Zinc Info Norden AB A40:10
Nordiska Wemag AB A18:19
Ny Teknik A09:28
Nyli AB A14:30
OGP Scandinavia AB A12:31
Partille Tool Trading AB A33:50
Patent och Registreringsverket,  
PRV A41:19
Pemamek Oy A06:40
Piltorps Varmluft AB A24:01
Plantool OY A21:49
Platsjournalen A41:18
PMH International AB A36:06
Polska Handelsrådets byrå A01:19
Poltech Information System AB A40:42
Powertools AB A36:38
Promet AB A12:31
Pronomic AB A40:20
Protech AB A02:50
Psion Teklogix A41:31
Qimtek AB A27:50
RAM Nordic AB A06:29
Ravema AB A24:20
Rejlers Ingenjörer AB A12:01
Renishaw AB A15:30
Robotdalen A02:15
Runa AB A18:01
Rösler Oberflächentechnik Gmbh A39:10
Sandvall AB A36:50
Sandvik Nora AB A37:38
Scandinavian Tool System AB A31:11
Schenker A09:02
Scherer Feinbau Maschinen GmbH A24:31
Schunk Intec AB A18:20
Schwäbische WerkzeugMaschinen  
GmbH A24:31
Servus AB A28:30
SHW Werkzeugmaschinen GmbH A24:31
Siemens  AB A20:30
Sign Communication Sweden AB A02:41
Simson Power Tools AB A17:48
Sjöborgs Maskin AB A15:28
Skoogs Maskin & Svets A02:18
Skärpverktyg AB A30:02
Smart Storing AB A44:10

Företag MonterNr
Smicut AB A31:38
SMV BC Verktyg AB A36:30
SMV Industrier AB A36:30
SMV Ramström Verktyg AB A36:30
Solectro AB A27:40
Solljus AB 
Solme AB A07:19
Solving OY, AB A02:24
Specma Tools AB A33:52
SPT Plasmateknik AB A07:30
SPV Spintec AB A33:40
Square Tools AB A39:31
STAR Micronics GmbH A18:40
Star Servus Verktygsmaskiner AB A21:10
Statoil Lubricants A31:22
Stenberg AB, Sigfrid A29:20
Stenberg AB, Sigfrid A31:21
Stenberg AB, Sigfrid A37:18
Stenborgs Truckar AB A05:02
STF Ingenjörsutbildning AB A40:14
Struers A/S, Sverige A15:23
Susanne Swärds Verktygs 
maskiner AB A27:02
Sutton Tools Europe A35:40
SWEDAC A14:29
Sweden Hydro Tools AB A04:20
Swederma AB A44:24
Svenska Magnet Fabriken AB A01:11
Svetskommissionen A06:30
Svetskommissionen 
System 3R International AB Nordic A36:02
System Andersson AB A40:40
Systemverktyg AB A34:40
Tawi AB A06:18
Team RIX AB A31:40
Tebeco Industriprodukter, AB A17:40
Tebis Scandinavia AB A35:11
Techpoint Systemteknik AB A27:32
TeijoViverk AB A17:38
Teknikförlaget Halmstad AB A44:22
TL Maskinpartner AB A31:10
Toolus AB A34:39
Topflight AB A40:20
Tormek AB A27:04
Torque Checker AB A30:38
Travensa AB A30:30
Treffo AB A36:48
Triator Beslag & Verktyg i JKPG AB A39:51
Trilogiq Sweden AB A07:18
Trumlingsaktiebolaget A28:30
Trumpf Maskin AB A09:10
Tungaloy Scandinavia AB A39:41
UneGravyr AB A15:02
Wasa Kredit AB A21:04
Water Jet Sweden AB A22:10
Wedevåg Tools AB A34:41
Weingärtner GmbH A24:31
Weland Lagersystem AB A39:32
Venso Elektronik AB A14:40
Westlings Industri AB A31:39
WhizCut of Sweden AB A18:48
WIKUS Sågenfabrik. WilhelmH.  
Kullman GmbH & Co.hG A21:30
VS Maskin Sverige AB A34:10
Västsvenska Verktygsdepån AB A33:02
XPonent Stålinredningar AB A39:30
Östling Märksystem AB A31:11

här är aLLa uTSTäLLare På TeknISka MäSSan:

tekniska mässan
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Logistikscen nyhet på 
årets Tekniska Mässan

Antalet utställare är i det närmaste 
fördubblat (se alla på sid 24)  och han 
räknar också med betydligt fler mässbe-
sökare än förra året. 

– Vi märker ju att konjunkturen är på 
väg upp igen efter ett par tunga år, säger 
han.

–Logistik är ju egentligen en del av 
många företags verksamhet och kommer 
in på många sätt på mässan. Med Logis-
tikscenen vill vi markera kontinuitet och 
skapa en samlingsplats. Nästa år räknar 
vi med att kunna satsa betydligt hårdare 
på logistik, säger Björn Lindforss.

 Tisdagen den 19 oktober är Intelli-

gent Logistik värd på Tekniska Mässans 
Logistikscen. Tisdagen den 21 oktober 
är Silf Competence värd på scenen och 
den 22 oktober är RFID Nordic värd på 
scenen.

Intelligent Logistiks program täcker 
både automation, lager och hantering, 
logistiklägen, transporter och logistikut-
bildning.

–	nu	lämnar	vi	lågkonjunkturen	
bakom	oss.	signalerna	är	väldigt	
positiva	inför	årets	tekniska	
Mässan,	säger	projektledaren	
Björn	lindforss.

Här är hela programmet  
tisdagen den 19 oktober
11.00-11.30 Hans Skoog. Robcab – världens första tänkande  
 sjukhusrobot.

11.30-12.00  Weland Lagersystem AB. Om de senaste lagertrenderna

LUNCH

14.00-14.30  Jan Kyrk VD Trafik i Mälardalen. Hur snabba tåg och smarta  
 människor krymper Mälardalen.

14.30-15.00  Katrineholm – bubblare bland Mellansveriges logistiklägen.  
 Roger Andersson, projektledare Katrineholms Logistikcen- 
 trum, Mikael Halling, vice VD, Brinova AB.

15.00-15.30  Nytt prisbelönt tågupplägg Mälardalen- Oslo. Per Anders- 
 son, Håbo marknads AB, Svante Andersson, Benders AB.

15.30-16.00.  ”Därför vill vi bli logistiker”. Högskolelektor Göran Grape och  
 studenter från Södertörns Högskola.

Moderator: Gösta Hultén, chefredaktör Intelligent Logistik

För Silf Competence program den 21/10 se www.silf.se.  
För RFID Nordics program den 22/10, se www.rfidnordic.se

– Logistik är ju en 
del av många före-
tags verksamhet 
och kommer in 
på många sätt på 
mässan. Med Lo-
gistikscenen vill vi 
markera kontinui-
tet och skapa en 
särskild samlings-
plats, säger Björn 
Lindforss.
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närsjöfart

Planerna på en ny, modern 
uthamn för Stockholm väcktes 
redan 1992. 2009 gav kommu-
nen klartecken för detaljplanen 
för en ny hamn vid Norviksud-
den, strax norr om centrala 
Nynäshamn.

Nynäshamn och dess tidigare 
kommunalråd Ilja Bataljan har 
länge varit pådrivare för den 
nya hamnen.

Kritiker, främst inom Na-

turskyddsföreningen och bland 
inflytelserika ägare av stora 
strandfastigheter, har hävdat 
dels att hamnen innebär stora 
ingrepp i naturmiljön, dels att 
andra hamnar kan ta hand om 
containervolymerna.

Henrik Widerståhl, tf VD för 
Stockholms hamnar, bemöter 
argumenten så här:

– Andra storstäder har redan 
flyttat ut sin containerhantering 

från centrala lägen, senast nu 
Helsingfors. Nu har Stockholm 
samma möjlighet att säkra 
hamnkapacitet för framtiden.

Bra för miljön

– Dessutom är ett av huvudar-
gumenten för Norviksudden 
att möjliggöra att gods kan gå 
på fartyg så nära slutdestinatio-
nen som möjligt. Det minskar 
långväga lastbilstrafik. Dess-
utom kommer hamnen vara i 
världsklass när det gäller miljö. 
Den enkla inseglingen är en 
annan fördel

Sedan 1920-talet har inte 
Stockholm fått någon ny hamn-
kapacitet. Istället har bebyggel-
sen naggat hamnen i kanten och 
transportbehov och befolkning 
flerdubblats.

Gods till Storstockholm och 
Mälardalen har främst gått på 
landsväg.

järnväg och motorväg

Terminalen i Norvik är tänkt att 
fullt utbyggd täcka ett område 
på 300 000 kvm. Den byggs i 
tre etapper, med en kajlängd på 
800 meter och ett djup vid kaj 
på 16,5 meter.

– Vi räknar med att kunna 
hantera ca 100 000 TEU i Nor-
vik 2014 och sedan bygga ut ef-

ter marknadens behov till max 
450 000 TEU 2030. Att skapa en 
ny slinga för järnvägsgods runt 
Mälaren vore också intressant, 
säger Henrik Widerståhl.

Ny motorväg till Stockholm 
har nyligen öppnats. En bred 
majoritet i Stockholms stad har 
också godkänt hamnplanerna.

Nu återstår miljöprövning 
i Miljööverdomstolen under 
senhösten.

– Vi ser fram mot ett positivt 
besked i början av nästa år och 
med byggstart 2011 kan Norvik 
öppnas 2014, säger Henrik Wi-
derståhl.

Andra storstäder har redan flyttat ut 
sin container hantering från centrala 
lägen, säger Henrik Widerståhl,

”Mälarregionen behöver
en ny containerhamn”
–	sveriges	snabbast	växande	region,	med	en	tredjedel	av	
sveriges	befolkning,	behöver	en	ny	containerhamn	för	
framtidens	allt	större	fartyg.	Det	säger	Henrik	Widerståhl,	
stockholms	Hamnar.

aV	GÖsta	Hultén

BITO
Lagerlösningar…

… En snabb och 
säker väg till  
dina kunder!

BITO Lagersystem
Florettgatan 29c 
SE 254 67 Helsingborg

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

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

LAGERLÖSNINGAR
innovativa

Ritningen visar den blivande hamnen vid Norviksudddden utanför Nynäshamn.
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stockholms hamnar

Den totala hamntrafiken i Stock-
holm, Nynäshamn och Kapellskär 
ökade med 20 procent första halvåret 
2010, jämfört med motsvarande 
period 2009. För att möta det ökande 
transportbehovet har SCA Trans-
forest startat en ny containerlinje 
Stockholm- Rotterdam–Sundsvall-
Umeå med 10-dagarstrafik.

– Vi välkomnar SCA Transforest. 
Den nya linjen ger nya transport-
möjligheter och större flexibilitet för 
ökade godstransporter till sjöss, säger 
Dick Lagerberg, transport- och logis-
tikansvarig vid Stockholms Hamnar.

– Den nya linjen gör det också 
möjligt att ta mer tomcontainers från 
Stockholm till SCAs stora utskepp-
ningshamnar i Sundsvall och Umeå.

HPH, världsledande terminalope-
ratör med verksamhet i 51 hamnar i 
25 länder tog över containerhante-
ringen i Frihamnen 2009. I Östersjön 
driver HPH, förutom i Stockholm, 
också terminalverksamhet i Gdynia 
i Polen.

Botten passerad

Unifeeder, utökade förra året sitt 
nätverk till Stockholm och sam-
manlänkar nu European Container 
Terminal, ECT i Rotterdam med 
Stockholm.

Förra året minskade containervo-
lymerna i Frihamnen med 25 procent.

– Men nu är botten passerad och 
volymerna ökar från Asien, säger 
Martin Allison.

– I dag går de stora flödena via 
Rotterdam, Hamburg eller Bremer-
haven till Göteborg eller Helsing-
borg och med lastbil eller järnväg till 
Stockholmsregionen.

De feederlinjer som nu går till 
Stockholm från Rotterdam och Ham-
burg/Bremerhaven ger därför en stor 
miljövinst, menar han.

– När fler kunder nu kan ta con-
tainrarna direkt från Rotterdam till 
Stockholm, kommer också de totala 
transportkostnaderna att minska, 
säger Martin Allison.

– När den nya hamnen i Norvik 
är klar, får Stockholm en stor hamn, 
knuten till de internationella rut-
terna.

Ny linje Rotterdam-
Stockholm

Konkurrensen om Östersjön ökar. Inom 20 år 
väntas antalet fraktfartyg på Östersjön att ha 
fördubblats. Kryssningsturismen ökar också 
kraftigt. Samtidigt utsätts det redan stressade 
ekosystemet i Östersjön för en stor påverkan 
från jordbruk och industrier.

Det visar en trendrapport – Future trends 
in the Baltic Sea – som Världsnaturfonden 
WWF publicerat.

– Utan bättre planering riskerar vi att få 
ett vilda västern, med ökade konflikter mellan 
olika intressen och ett ohållbart tryck på ett 
redan utsatt hav. Nu gäller det att gå från ord 
till handling, säger Åsa Andersson, program-
chef för svensk natur och Östersjön på WWF.

Samordning saknas

Rapporten visar att Östersjön är ett av de tä-
tast trafikerade havsområdena i världen. Fram 
till 2030 beräknas antalet fraktfartyg fördubb-
las och oljetransporterna väntas öka med 64 
procent. Hamnkapaciteten behöver fördubb-
las för att möta sjöfartens växande behov.

Konkurrensen om ytorna hårdnar. Nya gas- 
och elledningar läggs ner. Enbart planerade 
vindkraftparker tar en yta som hela Gotland.

Kryssningstrafiken kan komma att öka med 
cirka 600 procent.

– Vår kartläggning är ett försök att få koll 
på framtiden. Idag saknas samordnad plane-
ring och strategi för Östersjöns framtid. Dålig 
planering och bristande ledarskap ger mot-

stridiga beslut och initiativ, som motverkar en 
hållbar utveckling och insatserna för att rädda 
Östersjön, säger Åsa Andersson.

En granskning av olika beslut på miljöom-
rådet visar flera exempel där den ena handen 
inte vet vad den andra gör. Sverige har till 
exempel tagit bort skatten på handelsgödsel. 
Det motverkar beslutet att bekämpa övergöd-
ningen, ett stort problem i Östersjön.

– Om vi fortsätter agera som idag kommer 
det att leda till ännu mer konkurrens och kon-
flikter mellan olika näringar och en ökad press 
på havets resurser. Om läget är svårt idag kan 
det bli värre i morgon. Vi måste vända skutan 
mot en hållbar utveckling, säger Åsa Anders-
son.

Långsiktighet saknas

Enligt Helsingforskommissionen, HELCOM, 
där Sverige snart tar över som ordförande, 
har ingen av Östersjöns havsbassänger en god 
ekologisk status. Ett problem är att havsre-
surserna förvaltas sektor för sektor och land 
för land. Det gör det svårt att ta nödvändiga 
beslut. Många näringar saknar också långsik-
tiga och övergripande framtidsplaner.

En rapport från EU-kommissionen visade 
nyligen på de stora ekonomiska vinsterna av 
en samordning. En samplanering i europeiska 
vatten kan ge 13 miljarder kronor år 2020 och 
18 miljarder 2030 i minskade kostnader och 
dessutom bättre miljö.

För att lösa problemen anser WWF att det 
krävs att regeringscheferna runt Östersjön 
skapar en mer samlad havsförvaltning – över 
landsgränser och näringar – och sätter upp 
gemensamma mål och strategier som håller 
sig inom ramen för vad Östersjöns ekosystem 
klarar av.

Östersjöfarten 
fördubblad 2030
Östersjön	är	ett	av	de	mest	trafikerade	
havsområdena	i	världen.	om	20	år	
beräknas	antalet	fartyg	fördubblats	
och	oljetransporterna	ökat	med	64	%.

aV	GÖsta	Hultén
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Inom 20 år väntas antalet fraktfartyg 
på Östersjön att ha fördubblats. 
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närsjöfart

Höjda lots- och farledsavgifter 
hotar nordisk närsjöfart

Trafikverket har förslagit en höjning av 
farledsavgifterna med 10 procent på far-
tygsavgiften, 25 procent på godsavgiften 
för lågvärdigt gods och 5 procents generell 
höjning av lotsavgifterna för år 2011. En 
höjning av lotsavgiften med ytterligare fem 
procent har aviserats till år 2012. 

En analys från VTI om sjöfartens kon-
kurrensförutsättningar, har granskat de 
kortsiktiga konsekvenserna för rederier och 
varuägare av en sådan höjning. 

Farleds- och lotsavgifterna beräknas 
svara för 2–6 procent av totalkostnaden för 
passagerarfärjor, mellan 2–9 procent för 
roro-fartyg, 7–10 procent för containerfar-
tyg och 3–25 procent för tank-/bulkfartyg. 
Avgifterna blir relativt sett mer betungande 
för kortare transporeter, som i Östersjön 
eller vid inlandssjöfart som i Mälaren och 
Vättern, än för  fjärrsjöfarten. 

De diskuterade avgiftshöjningarna skulle 
ge sjöfarten en kostnadsökning på totalt ca 
6 procent 2011. 

Skillnaderna är dock stora mellan olika 
farvatten. T ex beräknas avgifterna öka med 
drygt 4 procent i Vänern och Bottenhavet 
och med drygt 7 procent i Bottenviken. Ser 
man däremot på höjningarna per ton lastat 
och lossat gods, blir bilden något annor-
lunda. Då blir avgiftshöjningen högst på 
Ostkusten och lägst i Bottenhavet och på 
Västkusten. Avgiftshöjningen per anlöp blir 
lägst på Ost- och Sydkusten, då hamnarna 
här domineras av färjetrafik med många 

anlöp, medan övriga områden domineras av 
lastfartyg med få anlöp. 

Om lotsavgiften också ökar ytterligare år 
2012 och 2013 ökar de mest i områden med 
långa lotsleder, t ex till Vänern. 

utredningsförslag i november

Både Vänern och Mälaren har idag rabat-
terade lotsavgifter. Men om lotsningen kon-
kurrensutsätts och privatiseras, vilket har 
förslagits, kan lotskostnaderna öka kraftigt.

En statlig utredning om Sveriges insjö-
sjöfart är aviserad till i november i år.

Redan nu är lotsavgiften betungande för 
närsjöfartens möjligheter att överleva.

– För ett fartyg på 3000 dwt in och ut ur 
Mälaren är lotsavgiften ca 40 000 kr, efter-
som en lots kostar 1000 till 1500 kr/timmen 
och lotsning är obligatorisk för godsfartyg 
i Mälaren, säger Patrik Åman, VD för Mä-
larhamnar.

– Per timme är det ungefär lika mycket 
som för en stjärnadvokat. Det är en helt 
orimliga kostnader och ett hot mot växande 
närsjöfart i Mälaren.

När det nu finns beslut att bygga ut slus-
sen i Södertälje, skulle annars sjöfarten i 
Mälaren kunna öka i framtiden.

 Men om de planerade farleds- och 
lotsavgiftshöjningarna genomförs, kommer 
det att leda till  kostnadsökningar för både 

varuägare och rederier.
Trafikverkets styrelse har dock skjutit på 

beslutet om 2011 års farledsavgifter.

Danska protester

I Danmark har de mindre hamnarna i 
västra Jylland protesterat mot kraftigt 
höjda lotsavgifter.  Konkurrensutsättningen 
av lotsverksamheten, som den danska 
regeringen beslutat om, gör det inte längre 
tillåtet att subventionera lotsavgifter. 

Avgiften för ett litet lastfartyg på 2 000 
dwt den korta sträckan från Aalborg till 
Skive i Limfjorden ökar t ex då från 20 000 
SEK till över 60 000 SEK.

– Det kommer att ta död på återstoden 
av trafiken i de små hamnarna. Godset 
kommer att flytta till lastbilar istället för 
att transporteras på våra vattenvägar, säger 
Tom Elmer Christensen på branschorgani-
sationen Danske Havn.

I t ex Tyskland tas inga statliga  lots- eller 
farledsavgifter ut på det omfattande nätet 
av inre vattenvägar. Istället har stat och 
delstater bekostat en kraftig upprustning 
av infrastruktur i form av kanaler, hamnar 
och slussar. Ett motiv har varit att minska 
trycket från ökade lastbilstransporter och 
minska koldioxidutsläppen från godstrans-
porterna.

samtidigt	som	tyskland	subventio-
nerar	en	ökad	sjöfart	på	sina	inre	
vattenvägar	av	miljöskäl,	hotar	höjda	
lots-	och	farledsavgifter	att	minska	
närsjöfarten	i	norden.	

aV	GÖsta	Hultén

Södertälje kanal kan ta emot större tonnage för Mälaren när slussen byggs ut.

– Om de redan höga 
lotsavgifterna höjs 
ytterligare, hotar det 
närsjöfarten i Mälaren, 
säger Patrik Åman, VD 
Mälarhamnar. 
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falköping

Falköping bygger ut sin kombiterminal 

Falköpings kombiterminal med 
sitt dryportkoncept bygger just 
nu ut.

– Vi har redan en torrhamn 
med pendel 4 dar i veckan till 
Göteborgs hamn. Nu utökar vi 
vårt logistikområde och bygger 
ny anslutning till stambanan, 
med en ny överlämningsban-
gård, säger Leif Bigsten, utveck-
lingschef i Falköping.

Nytt containerområde, ny 
järnvägsbro och tunnel färdig-
ställs just nu. Driftstart var i 
mitten av oktober.

nystart

Enligt Trafikverket blir detta, 
tillsammans med de nya termi-
nalerna i Stockaryd och Umeå, 
Sveriges bästa anslutning till 
huvudbana.

Det blir totalt 700 000 kvm 
för lager, t ex för mindre indu-
strier, tredjepartslogistik, om-
lastning och annan logistikverk-
samhet.  

ISS TraffiCare tog över ter-

minaldriften för container- och 
trailerhantering tidigare i år.

– ISS TraffiCare  har gjort en 
nystart här. Tanken är att erbju-
da en mängd logistiktjänster till 
det lokala näringslivet i Skara-
borg, liksom för speditörer och 
operatörer i hela landet.

– Vi räknar med att hantera 
cirka 10 000 pallar redan första 
året, säger Johan Lindström, 
projektledare på ISS TraffiCare.

Stora Ensos är första nyttjare 
och deras terminal är i princip 
klar. SCAs pelletslager finns här 
också.

Just nu är lagren fyllda av 
rundvirke och pellets.

växande pelletsmarknad

Terminalens kunder är, förutom 
av SCA och Stora Enso, Kin-
narp, XRLogistik och Volvo. 

Men flera etableringsdiskus-
sioner pågår och man öppnar 
för olika logistikbehov.

– Vi har också förprojekterat 
för en helt ny kombiterminal, 
intill Stora Ensos virkestermi-
nal. Byggstart är avhängig av 
efterfrågan på terminalyta och 
spår, säger Leif Bigsten. 

SCA Bio Norr AB, en le-
dande producent av träpellets, 
har här en pilotanläggning för 

södra Sverige och lagringsplats 
för distribution av träpellets till 
stora värmeverk och mindre 
kunder i hela södra Sverige. 

Marknaden för pellets växer 
med cirka 20 procent per år.

Sedan Green Cargo i april 
tog över tågdragningen har 
Falköping länkar till alla Green 
Cargos destinationer.  Sedan 
tidigare trafikerar Green Cargo 
även närliggande Skövde med 
tåg som kan ta lastbilstrailers 
och containers.

– Vårt logistikläge är fantas-
tiskt bra, med enkel anslutning 
till västra stambanan, nära södra 
stambanan via Nässjö/Jönkö-
ping och nära motorvägarna E4/
E20. Falköping är ett bra alter-
nativ för företag som vill föra 
över mer gods på järnväg, säger 
Leif Bigsten.

– Vi är dessutom ett pris-
mässigt bra alternativ, jäm-

fört med Göteborg, säger Leif 
Bigsten, som tycker att företag 
som överväger att etablera sig 
i västra Sverige, borde titta på 
Falköping.

Del av eu-projekt

– En del gods från Falköping 
går till Tyskland via Göteborg 
med tåg. Men tidtabellen 
behöver finslipas för att det ska 
fungera optimalt, säger Richard 
Bergqvist, forskare vid Han-
delshögskolan i Göteborg och 
engagerad i utvecklandet av 
dryport-modellen.

Kombiterminalen ingår i pa-
raplyorganisationen Skaraborgs 
Logistik Center. Satsningen är 
en del av ett EU-projekt som 
bl a ska öka kundernas möjlig-
het att få exakt information om 
var godset befinner sig i den 
intermodala kedjan via RFID-
teknik.

falköping	satsar	på	ett	nytt	
containerområde	intill	sin	
kombiterminal.	ny	anslutning	
till	stambanan,	ny	järnvägsbro	
och	tunnel	är	färdig	i	november.	

	aV	lena	sonne

fo
t

o
:l

e
n

a
	s

o
n

n
e

UT VALDA LÄGEN

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

Gissa var driftskostnaderna 
tar vägen med en klimatsmart 
logistik anläggning i Jordbro?
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– ISS TraficCare har gjort 
en nystart här. ISS Traf-
fiCare och Green Cargo gör 
Falköping till en av landets 
modernaste kombitermina-
ler, säger Leif Bigsten.
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tåglösning

Prisat tåg till Norge

– Vilken överraskning. Vi har 
ju jobbat med lösningen internt 
och det är roligt att bli upp-
märksammad även externt, sa 
Christer Hofling ansvarig på 
Benders Cargo när han tog 
emot DB Schenkers logistik-
pris tillsammans med Mathias 
Olsson, logistikchef, på mässan 
Logistik & Transport.

Kvänumbaserade Benders 
är Sveriges största producent 
av takpannor, marksten och 
kantsten. Man har satsat på en 
transportlösning där både råva-
ran och utleverans från lagret 

kan gå spårbundet så att bara 
den allra sista transportsträckan 
ut till kunderna behöver gå med 
lastbil.

Benders har investerat i egna 
tågvagnar och ett nytt contai-
nersystem. I samma containers 

transporteras de egna produk-
terna till Norge . Där hämtas 
sedan grusmaterial tillbaka 
till produktionsanläggningen i 
Bålsta strax nordväst om Stock-
holm.

– Det är verkligen impone-
rande att de vågat satsa och 
göra så stora investeringar, sä-
ger Johan Woxenius, professor 
i logistik vid Handelshögskolan 
i Göteborg och medlem i DB 
Schenkers vetenskapsråd, som 
korar vinnaren.

Tro på järnvägslösningar

Juryns motivering lydde såhär:
”Benders har skapat ett 

järnvägsbaserat logistikupplägg 
som till fullo utnyttjar järnvä-
gens fördelar. Tyngre gods över 
långa distanser, i kombination 
med industrispår och special-
vagnar, möjliggör ett effektivt 
godsflöde. 

De stora satsningar, i form av 
investeringar man gjort, ligger i 
tiden samt tyder på en stor till-
försikt inför systemets fördelar.

Smart tåglösning

Delad tvåa var den japanska 
hustillverkaren Tomoku Hus  i 
Insjön och tretti.se som säljer 
och distribuerar vitvaror som 
beställs via internet. 

Tomoku Hus är en av Sve-
riges största tillverkare av pre-
fabricerade trähuskomponen-
ter. Merparten av de hus som 
tillverkas exporteras till Japan. 
Effektiva transportlösningar 
gör att man kan konkurrera på 
en så pass avlägsen marknad.

Tomoku Hus samarbetar 
med Bergqvists Såg AB, Ejen-
dals och Clas Ohlson i Insjön i 
Dalarna, där stationens bangår-
den förvandlats till en modern 
kombiterminal. Ett godståg om 
dagen går härifrån till Göte-
borgs hamn, lastat med sågat 
virke och trähus i containers 
för vidarebefodran med båt till 
Japan. På återvägen lastas nya 
containers med skyddskläder 
till Ejendals. Många av produk-

terna i Clas Ohlsons sortiment 
till deras centrallager i Insjön 
kommer sjövägen till Göteborg 
från Sydostasien.

Hela logistikkedjan blir där-
med ovaligt koldioxidsnål.

Centrallager i Stockholm

Samtliga order utgår från ett 
centrallager i Stockholm, där en 
kund kan få sina nya vitvaror 
hemlevererade samma kväll och 
i Göteborg och Malmö, kvällen 
efter beställningen.

Trots ökade volymer och 
bredare sortiment har bolaget 
lyckats att effektivisera logisti-
ken. En väl fungerande logistisk 
apparat, tillsammans med ef-
fektivt lagerarbete, är viktiga 
orsaker till framgången.

DB Schenkers Logistikpris 
är branschens mest prestige-
fyllda och delades i år ut för 
28:e gången. Vem som helst kan 
nomineras. Det finns inget krav 
på att det ska vara en kund till 
DB Schenker.

håbo på Logistikscenen

– Att Benders fått priset för en 
lösning här i Håbo kommun är 
förstås en uppmuntran för vår 
nya stora logistiksatsning, säger 
Per Andersson, chef för Håbo 
Marknads AB..

Håbo är den Stockholmsför-
ort i nordväst som satsar mest 
på logistik. I Bålsta finns också 
en insjöhamn som möjliggör 
sjötransporter till Östersjön via 
Södertälje kanal.

– Vi börjar lanseringen av 
vårt nya stora industri- och lo-
gistikområde med skyltläge mot 
E18 på höstens Tekniska Mäss-
san, säger Per Andersson.

På Intelligent Logistiks lista 
över logistiklägen ligger Håbo, 
tillsammans med grannkommu-
nerna Sigtuna och Enköping på 
5:e plats.

På Intelligent Logistisk Lo-
gistikscen på Tekniska Mässan 
kommer priset till Benders tåg-
lösning och Håbo som logistik-
läge i år att uppmärksammas. 

Benders nya tågbaserade 
logistik lösning mellan Bålsta 
och Oslo tog hem DB Schenkers 
logistikpris 2010. På Tekniska 
Mässan uppmärksammas den nya 
tåglösningen på Logistikscenen.

aV	GÖsta	Hultén

– Vi börjar lanseringen av vårt nya 
stora industri- och logistikområde 
med skyltläge mot E18 på Tekniska 
Mässan, säger Per Andersson.
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nässjö

Gasellföretag blir ny TpL-aktör i nässjö 

Med Höglands Logistik ABs nya lagerhotell 
på 10 000 kvm får Nässjö vid årsskiftet ett 
betydande tillskott till sin logistikkapacitet.

– Vi blir den enda speditören i Nässjö 
som kan erbjuda helhetslösningar och har 
både fraktverksamhet och tredjepartslogis-
tik, konstaterar ägaren Henrik Almström.

Företaget tar över lokaler efter Schenker 
Logistics i det som Nässjöborna fortfarande 
kallar televerkets gamla centralförråd. 
Just denna del av det enorma centrallagret 
byggdes så sent som år 2000 och är den bäs-
ta delen av anläggningen, med sina 9 meter 
i takhöjd och 11 väderskyddade portar. 

Stark konjunktur igen

– Vi tar över den nya lokalen vid årsskiftet 
och är nu i full färd med att kontakta pre-
sumtiva kunder och visst finns ett intresse. 
Precis som när företaget startade 2005 är 
det nu god konjunktur och stark efterfrå-
gan på tjänster i regionen, berättar Arnold 
Svensson, logistikchef med trettio års erfa-
renhet i lagerbranschen.

– Konceptet innebär att våra kunder 
erbjuds optimal lagring med transportstyr-
ning, tullhantering, cross-docking, transit-
hantering, ompackning, märkning med 
mera.

Nu har företaget kontor och en lageryta 
på 5 000 kvadratmeter. Man kör fasta dag-
liga turer till Stockholm och Göteborg, tur-
bilar för närområdet och daglig distribution 
i Småland, Östergötland och Västergötland 
och har via nätverk rikstäckande trans-

porter. En stor marknad är Jönköpingsre-
gionen – ungefär 1/3 del av omsättningen. 
Dessutom hyr man ut reklamplats på fordo-
nen till kunder.

ryggskada blev nystart

Tredjepartlogistiken skall bedrivas i ett 
separat företag, Höglands Logistik Center 
AB.

Det är inte mer än fem år sedan Henrik 
Almström lämnade lastbilshytten och job-
bet som anställd chaufför, för att dra igång 
ett eget åkeri.

– Jag hade fått en ryggskada och kunde 
inte köra mer. Men jag kan trafikledning 
och är bra på transporter. Sälja är inte 
min starka sida, så förutsättningen för att 
komma ingång med företaget var att hitta 
en säljare, berättar han.

Han fann en mentor i seniorsäljaren 
Lars Melhager, som tidigare  jobbat på 
Stenbergs Maskiner AB i Nässjö.

– Jag hade just pensionerat mig. Vi träf-
fades på ett café för att diskutera samarbe-
tet. När jag kom in hade Henrik inga order, 
inga krediter och inte något kontor. Vi hade 
inga referenser eller marknadsföringsmate-
rial och började från noll helt enkelt.

Märkte inte av krisen

Nu började duon sätta igång med och ringa 
och mejla potentiella kunder. Aktivitets-
planer sjösattes. Det började med en liten 
lastbil som de körde varor med i närom-
rådet. 2008 flyttade man till större lokaler. 

Lågkonjunkturen och finanskrisen klarade 
de av med ökad omsättning.

– När kunder fick svårigheter och föll 
bort, lyckades vi arbeta in nya. Vi märkte 
nästan inte av någon nedgång, minns Lars 
Melhager.

DI-gasell 2009

2009 blev företaget DI: s Gasell vinnare i 
Jönköpings län och kom på nionde plats i 
riket. 2010 blir omsättningen 33 miljoner 
SEK.

Claes Johansson, VD på NNAB, Nässjö 
Näringslivsaktiebolag, välkomnar den nya 
satsningen.

– Med detta växer vi som logistikort och 
i vårt nätverk Logistik Park Nässjö. 

Meningen är också att locka till sig fler 
tillverkande företag. Ett exempel är RH-
stolen som förra året flyttade in i fd RMB-
fabriken i Nässjö från danska Jylland.

Tillväxttankar

Ute på Gamlarps logistikområde i Nässjö 
skall Tura Scandinavia bygga ut med  8 000 
kvm lageryta och Rusta går också i tillväxt-
tankar så att nuvarande 25 000 kvm kanske 
utökas.

– Expansionen av butiker fortsätter och 
vårt hyresavtal i Landsbro går ut om fem 
år. Närheten till stambanan och godspendel 
till Göteborgs hamn för vår Asienimport 
innebär sannolikt att vi expanderar i yta på 
Gamlarp framöver, säger försäljningschefen 
Lars Fromm.

när	lastbilschauffören	Henrik	alm-
ström	startade	eget	i	nässjö	2005,	
hade	han	inte	en	enda	kund.	idag	har	
han	22	anställda	och	11	långtradare.	
nu	satsar	hans	snabbväxande	
företag	på	tredjepartslogistik.

aV	MicHael	joHnsson

Nu kan tredjepartlogistiken växa i Höglands Logistik Centers nya lokaler. Fr v: Arnold Svensson, logistikchef, 
Henrik Almström, VD och trafikledning, Lars Melhager, marknadsföring och Claes Johansson VD, NNAB. 

 ” Vi blir den enda 
speditören i 

Nässjö som kan erbjuda 
helhetslösningar med 
både frakt och tredje-
partslogistik.”
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Nya bullerkrav kan ge ökad trängsel i Stockholm

Kapellskärs hamn har just nu 
flera mål i miljödomstolen 
som handlar om utbyggnad av 
hamnen och buller från verk-
samheten. 

– Miljödomstolen anser att 
hamnen frivilligt ska komma 
överens med rederierna om 
minskat buller från all verksam-
het, inklusive fartygen. Men det 
är i praktiken omöjligt, menar 
Rikard Sahl. 

– Det är som att säga ”snälla 
kör i 70 förbi Anderssons hus”, 
fast det är skyltat 90. 
Vad har ni gjort för att få ner 
bullret?

– Hamnen har på de delar 
som vi har rådighet över, fått 
ner bullret till max 40 decibel, 

men fartygen återstår. 
– Det är till antalet väldigt få 

människor som störs av hamn-
verksamheten jämfört med 
många andra hamnlokalisering-
ar i Sverige, menar han. 

Vad blir konsekvensen av tuffare 
bullerkrav?

– Om domstolen kommer 
fram till att hamnen och farty-
gen bara får bullra 40 decibel 
under natten, 22.00–07.00 alla 
dagar i veckan, blir den högst 
troliga konsekvensen att inget 
rederi kommer att klara dessa 
bullerkrav, inte ens med buller-
dämpande åtgärder i mångmil-
jonklassen per fartyg. 

– Om bullernivån måste bli 

så låg, kommer det sannolikt 
innebära att all fartygstrafik 
utestängs från hamnen under 
tiden 22.00–07.00. Det innebär 
att de fartyg som nu anlöper 
hamnen 05.30 och 06.00, istäl-
let anlöper kl 07.00 med ca 200 
långtradare, som då riskerar att 
hamna mitt i Stockholms rus-
ningstrafik. 

Kvällstid har hamnen idag 
avgångar utspridda fram till kl 
01.00. De kommer istället alla 
att ligga mellan 19.00–21.59 
med samma effekt som på mor-
gonen d v s ca 200 långtradare 
extra på Essingeleden, eftersom 
bilarna måste vara i hamnen 
2–4 timmar innan fartygens 

avgångstid. 
95 % av långtradarna ska 

söderut förbi Stockholm.
Fartygen från Finland kan ta 

uppemot 150 långtradare och 
fartyget från Estland upp mot 
90 långtradare.  

Visby hamn fick en gräns på 
45 decibel i ett länstyrelsebe-
slut eftersom LST där till slut 
förstod konsekvenserna.

Myndigheterna ser alla 
ärenden som enskilda ärenden. 
Därför blir det olika bullerkrav 
för olika hamnar. 

– Men får vi också 45 decibel 
nattetid går det att trafikera 
efter bullerdämpande åtgärder 
ombord på fartygen. 

www.promosoft.nu

Lönsam lagerstyrning
Vetenskapliga metoder för optimerad 
servicenivå och kapitalbindning.
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3 mån     ROI

–	om	miljödomstolen	ställer	krav	på	minskat	buller	på	
natten	och	tidig	morgon	kommer	200	lastbilar	att	lämna	
kapellskär	kl	7	och	hamna	mitt	i	rusningstrafiken	på		
essingeleden,	varnar	Rikard	sahl,	hamnchef	i	kapellskär.

aV	lena	sonne

korT SjÖväg vIkTIg fÖr fInLanD
Kapellskär ligger i Norrtälje, men tillhör Stockholms hamnar. Mer än 50 % av allt 
rorogods mellan Sverige och Finland/Estland/Åland skeppas via Kapellskärs 
hamn med 78 dagliga ankomster och avgångar 7 dagar per vecka, året runt. 
Nära 1 miljon passagerare, 180 000 personbilar och ca 170 000 långtradare 
skeppas årligen via Kapellskär. 

Det ostliga läget ger korta sjödistanser till Finland, Åland, Estland och Ryssland, 
vilket möjliggör en tur och returresa per fartyg och dygn till Finland och Estland.  
Det möjliggör också en enkelresa per fartyg och dygn inkl. lastning/lossning 
även till rysk hamn. 

Kort insegling är positivt ur ett sjösäkerhetsperspektiv. Kapellskär har 45 
nautiska mil kortare till Finland, jämfört med Stockholm, vilket gör 8 timmar 
tidsbesparing per dygn och fartyg när färjorna trafikerar sydvästra Finland. 

När de nya reglerna om maximalt 0,1 % svavel i fartygsbränslet införs 2015, 
kommer bränslekostnaden med stor sannolikhet att öka, vilket gör att det blir än 
mer fokus på att hitta kortast sjöresa för gods.   

Finlands näringsdepartement uttalade i Birgerssons hamnutredning att 
Kapellskär är Finlands viktigaste svenska hamn för handelsutbytet med Norge, 
Danmark och Sverige. 

Kapellskärs hamn är även viktig för handelsutbytet med Ryssland och Estland 
för Norge, Danmark och Sverige. Betydelsen ökar i takt med västra Rysslands 
växande ekonomi. 

Fartygen från Finland kan ta uppemot 150 långtradare, som nu riskerar att 
drabba Stockholm mitt i rusningstiden.
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Delivering solutions.

DB Schenker – nr 1 på hellaster för både bil- och kombitrafik – i hela Europa.

Som ledande transportföretag för hellaster transporterar vi ert gods snabbt, enkelt och tillförlitligt.  
På väg eller järnväg – med vår flotta på över 58 000 lastbilar och lastenheter når ni ert mål vid  
önskad tidpunkt. Med egna blocktåg och egna terminaler kombinerar vi järnvägens miljöfördelar  
med vägtransportens flexibilitet. Mer under www.dbschenker.com/se/ftl.

I juni togs första spadtaget till Experts nya 
Nordenlager på logistikområdet Båramo 
i Vaggeryd. Det ska ersätta Experts lager 
i Norrköping och de norska och danska 
lagren. 

Anders Carlström, blivande chef, be-
dömer att fler än hälften av de 23 lageran-
ställda i Norrköping kommer att flytta med. 
Samma intresse finns inte vid anläggningen 
i norska Skien. 

–Det geografiska avståndet är längre än 

till Norrköping och löneläget är lägre här 
än vad det är i Norge, säger Anders Carl-
ström, till Finnveden.nu. 

Han räknar med att antalet lageranställ-
da kommer att uppgå till minst 70 personer.  
Det betyder att ca 50 personer behöver 
nyanställas fram till 2014. 

Från mitten av november till mitten av 
januari, då det är högsäsong, behövs det 
omkring 100 personer i det nya lagret, en-
ligt Anders Carlström.  

Expert ska nyanställa till nytt Nordenlager

Under årets andra kvartal ökade omsätt-
ningen i bemanningsbranschen med 26 
procent eller 1 miljard SEK. Under årets tre 
första månader ökade omsättningen med 
blygsamma 3 procent. Det var alltså efter 
det första kvartalet det tog fart och den nu-
varande trenden spås hålla i sig, skriver DI. 

För närvarande är efterfrågan störst på 
personal inom lager, logistik och produk-
tion, men även andra yrkesgrupper som 
ingenjörer och specialister inom it och eko-
nomi efterfrågas. 

- Särskilt stark efterfrågan är det på 
personer med en kombination av teknik 
och ekonomi. Ingenjörer med den profilen 
är väldigt attraktiva, precis som ingenjörer 
över lag, säger Peter Lundahl, VD Manpo-
wer. 

Det finns omkring 400 bemanningsfö-
retag i Sverige, med ca 100 000 anställda 
av den totala arbetskraften på 4,5 miljoner 
människor. 

För att morgondagens transporter ska bli 
så säkra och effektiva som möjligt, ställs 
ökade krav på IT-lösningar. Det framkom 
vid ett seminarium med ITS Dalarna.

- Kunderna kräver att få veta exakt när 
godset kommer, inte när det lämnar oss. Vi 
behöver därför ständigt få korrekt infor-
mation om exakt var godset befinner sig, så 
att vi så snabbt som möjligt kan omplanera 
transportvägar och eliminera flaskhalsar, sa 
Lars-Erik Stenberg, logistiker vid SSAB.

Det kräver elektronisk informations-

lagring, förenklade bokningssystem, ökad 
identifiering av lastbärare med RFID och 
enklar hantering av fakturor.

- Inom SSAB använder vi RFID så att 
vi exakt vet var våra 450 järnvägsvagnar för 
stålämnestransporter befinner sig. Men det 
gäller vårt interna godsflöde och jag ser ett 
behov av en global standard för elektronisk 
identifiering av lastbärare.

Trafikverkets Lennart Andersson, som 
arbetar med RFID för järnvägsgods, kunde 
meddela att en sådan standard är på väg.

Stor efterfrågan 
på inhyrd 
logistikpersonal

SSaB får bättre koll med rfID
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Just nu utvecklar vi anläggningar bland annat i Stockholm, Katrine-

holm, Jönköping, Karlshamn och Helsingborg. Så om ni söker 

lokaler för logistik kan det vara lägligt att kontakta oss.

Följ utvecklingen på brinova.se

Lägligt. 
Lägligare.
Lägligast.

Logistik, bostad, projekt och kommersiella fastigheter www.brinova.se

Logistikposition.com  är ett nätverk av logistikanläggningar på 

strategiskt utvalda lägen vid de viktigaste vägarna, järnvägarna 

och hamnarna. Det är helt enkelt det bästa sättet att att minska 

miljöpåverkan och minimera tiden från leverantör till slutkund.

Dyrare inköp hotar svenska klädkedjor

Klädkedjornas inköpskostnader väntas 
stiga kraftigt för alla kedjor det kommande 
halvåret p g a en rad faktorer: Främst har 
bomullspriset rusat i höjden under året. 

Man måste därtill räkna med högre bom-
ullspriser framöver, skrev Financial Times 
för en tid sedan, och pekade på ett indiskt 
beslut nyligen om förlängda exportavgifter 
på indisk bomull.

Beslutet, som överraskade industrin, 
kommer efter en indisk rekordskörd och 
tre veckor efter att den indiska regeringen 
utlovat slopade avgifter.

Översvämningarna påverkar

Men bomullspriset på världsmarknaden är 
efter översvämningarna i Pakistan, världens 
största bomullsproducent, det högsta på 15 
år.

Kostnaderna för frakter ökar också och 
kapacitetsutnyttjandet i textilfabrikerna i 

Europa och Asien är nära kapacitetsgrän-
sen, vilket ytterligare börjat driva upp till-
verkningskostnaderna.

Att de extremt låga lönerna i några fall 
kunnat höjas ökar också prispressen uppåt i 
tillverkningsledet.

Inköpspriserna sätts genomgående i dol-
lar och de kläder som nu finns ute i svenska 
butiker är inköpta till betydligt högre dol-
larkurser än den som nu gäller. Den starka 
kronan drar dessutom ned intäkterna när 
försäljning i dollar och euro ska räknas om 
till kronor.

fallande marginaler

Till viss del kommer H&M och andra kläd-
bolag att kompensera sig för detta genom 
att höja priserna i butikerna. Men för att 
hålla upprätthålla försäljningsvolymerna 
så brukar inte bolagen skicka hela inköps-
prisökningen vidare till kunderna.

Vissa analytiker tolkar det faktum att 
H&Ms marginalerna föll medan försäljning-
en steg kraftigt som att H&M nu drabbats 
av de ökade kostnaderna och möter dem 
med ökad försäljning.

Men å andra sidan är det inte bara till-
skottet av nya butiker som lyfter försälj-
ningen, utan även att kunderna handlar mer 
i befintliga.

Svenska klädkedjor har länge levt högt på 
kombinationen av låga löner och låga bom-
ullspriser. Men nu kan den epoken, åtmins-
tone tillfälligt, vara över.

aV	GÖsta	Hultén

Översvämmningen i Pakistan, nya exportavgifter 
och höjda frakter och löner slår mot H&Ms margi-
naler. 
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TPL-index för april 2010 steg 
med hela 25 indexenheter till 
66,25 jämfört med septem-
ber 2009. En tydlig nedgång i 
tredjepartslogistikbranschen 
tycks därmed under den senaste 
sexmånadersperioden ha vänts 
till en kraftig uppgång i fråga 
om framförallt omsättning och 
antal kunduppdrag. Bland de 
tillfrågade tredjepartslogistikle-
verantörerna svarar 6 av 10 att 
omsättningen har ökat, medan 
knappt 2 av 10 talar om en 
minskning. 

uppdragen ökar

Nära häften av de tillfrågade 
logistikleverantörerna upp-
ger att antalet kunduppdrag 
har ökat, men endast 1 av 10 
uppger en minskning i antalet 
uppdrag. Återhämtning och 
ökade intäkter har dock endast 
marginellt påverkat sysselsätt-
ningen i branschen. Endast 20 
% av leverantörer uppger sig 
ha nyanställt under den aktu-
ella perioden. 

Hela 70 % svarar att antalet 
anställda är oförändrat. 10 % 
svarar att personalstyrkan 
minskat. Till viss del förklaras 
avsaknaden av jobbtillväxten 
hos tredjepartslogistiker av att 
det funnits en överkapacitet. 
Men till viss del är troligen för-
klaringen också att den nya till-
växten sker med bemannings- 
och entreprenadslösningar på 
personalsidan.

optimism

Optimismen inför framtiden 
tyder på en fortsatt uppgång 
inför sommaren och hösten. 
Fler än 7 av 10 tredjepartslo-
gistikleverantörer tror på en 
positiv omsättningsutveckling 

för den kommande sexmåna-
dersperioden.

– Utfallet för perioden och 
prognosen för framtiden indi-
kerar en tydlig återhämtning 
och tillväxt i branschen. En 
bred konjunkturnedgång slår 
hårt mot branschens aktörer, 
då kostnadsmassan till stor del 
är fast i form av kapacitet för 
lagring och personal. 

Mäter förändring

Utvecklingen tyder på att 
gamla kunders volymer börjat 
återvända samtidigt som fler 
företag ser tredjepartslogistik 
som ett medel för effektivise-
ring och kostnadskontroll, säger 
Tobias Jonasson, TPL-konsult 
på Logent 3PL Consulting AB, 
tidigare Adlog, som gjort under-
sökningen.

Mätningen presenteras två 
gånger per år och ger en in-
blick i branschens förändring i 
omsättning, sysselsättning och 
antal kunduppdrag under den 
senaste sexmånadersperioden

TPL-branschen har vänt uppåt igen
aktivitet	och	volymer	ökar	
bland	svenska	tredjeparts-
logistiker.	Men	nyrekryte-
ringarna	dröjer.

aV	GÖsta	Hultén

Adrito (bilden) och andra TPL-företag vänder uppåt igen.

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

företag och organisationer.

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

Myt att gröna transporter är  dyrare

Sten Wandel forskar i miljölogistik och är 
knuten till LETS 2050 - ett  tvärvetenskap-
ligt forskningsprogram om hållbara energi- 
och transportsystem vid Lunds Tekniska 
Högskola som har pågått ett år och sträcker 
sig fram till 2012.   Det bekostas av Natur-
vårdsverket, Vinnova, Energimyndigheten 
och Trafikverket och syftar bl a till att iden-
tifiera och utveckla styrmedel och lösningar 
för att nå CO2-målen för godstransporter.   
Programmet utgår från att det både är tek-
niskt möjligt och ekonomiskt genomförbart 
att ställa om till ett koldioxidsnålt samhälle 
och ska nu undersöka vägarna dit.

Forskningen omfattar studier av framtida 
scenarios och modeller, ekonomiska och 
politiska styrmedel. urban och regional pla-
nering och infrastruktur.

Samlar scenarier

Den behandlar också marknad och industri 
för framställning av bioenergi, frivilliga styr-
medel på konsumentnivå, samt logistik och 
godstransporter.

– Vi samlar på andras scenarier över bl a 
teknik, alternativa vägar dit, styrmedel och 
institutioner för dessa vägar, både för att 
stimulera utvecklingen av ny teknik och för 
att påverka kunskaper och beteenden bland 
beslutsfattare i företag, hushåll och myn-
digheter för alla de faktorer som påverkar 
utsläppen av växthusgaser.

Vi träffas på United Logs frukostsemina-
rium i Stockholm.

Trots alla goda intentioner går utveckling-
en fortfarande åt fel håll.

– Det finns ett stort gap mellan prognosti-
cerad utveckling och målbild.

– Det är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
genomförbart att ställa om till ett koldixid-
neutralt samhälle. Öresundsregionen, där 
han själv bor, har t ex satt som mål att vara 
fossilfritt år 2020  genom gröna korridorer, 
ny citylogistik och energieffektivisering.

– Jag är inte så bra själv på att sopsortera 
och köra miljöbil, erkänner han dock.

– Men jag har arbetat med att få bort  
100 000 lastbilar från vägarna i Skåne .

Två tankar

Forskningen handlar bl a om att hitta tänk-
bara koldioxidneutrala transportkedjor. Ett 
exempel är två tankar i bilen – en som tar 
upp koldioxid som sedan deponeras. Eller 
batteridrivna lastbilar för stadsdistribution.

Sten Wandel är också verksam inom 
forskningsprojektet NGIL, Next Generation 
Innovative Logistics i Lund, som nu beslutat 
samarbeta även med konsultföretag,  
bl a United Log. NGIL har ett anslag på 210 
miljoner SEK under 10 år. 

Bara godstransporter ökar utsläpp

– Ingen tvivlar väl längre på att människan 
har rubbat balansen.  Hälften av alla koldix-
idutsläpp har skett de senaste 25 åren, visar 
mätningar.

Kurvan från mitten av 1800- talet till nu 
ser ut som en hockeyklubba. Utsläppen 
kommer främst från kol, olja, gas och ce-
menttillverkning - en stor miljöbov.

 – Företagen måste satsa på mer energief-
fektiva transporter om vi ska minska våra 
växthusgaser.

– Men transportsektorn har ökat sina kol-
dioxidutsläpp med 26 % medan alla andra 
sektorer minskat.  

I användning av oljeprodukter i Sverige 

står transportsektorn för 77 %. Högst siffra 
har godstrafik på väg. Därefter kommer per-
sonbilar på väg.

– Även ”våra” transporter utomlands ger 
mycket utsläpp, som inte räknas in.

Digitaliseringen minskar utsläpp

Sten Wandel vill rikta blicken framåt och 
visa hur teknik som redan finns, kan använ-
das.

– Vi måste ha perspektivet mot framti-
den, göra prognoser för sannolika utveck-
lingar, scenarier för möjliga utvecklingar och 
”backcasting” för önskad utveckling.

Nya generationer tänker och agerar lyck-
ligtvis annorlunda om ny teknik. Till 2018 
går utsläppen ner med ca 10 % p g a digita-
liseringen.

Redan nu säljs fler mobiler än tandbors-
tar. 2020 räknar telefonbolagen med att sälja 
20 miljarder mobiler per år – alltså många 
fler än det finns människor.

– Om 40 år har vi en ny transportinfra-
struktur, nya transportslag, två nya genera-
tioner farkoster, IT har accelererat med fem 
nya generationer mobiler, 3G-nätet är ett 
9G-nät. Allt och alla är uppkopplade, män-
niskor, djur, farkoster, paket och prylar.

Det kallas ”Internet of Things”. Vi har 
intelligenta hem, trådlösa etiketter/senso-
rer, mobiler och datorer som kan allt mer. 
RFID-taggarna blir små och kan t ex bakas 
in i papper.

 Tröga teknikskiften i transporter 

Av hans förslag är några realistiska, andra 
visionära.

– I vår forskning försöker vi rita olika sce-
narier – precis som i militär logistik.

– För tunga, långväga transporter är järn-
väg överlägset. Det skulle inte fungera att ta 
järnmalm på lastbil.

– Bäst vore om tågen var längre. Idag är 
de längsta 38 vagnar, men de skulle kunna 
vara 72 vagnar, så att de kan ta mer gods.

– Vi måste bygga mer järnväg. Idag går 
godståg i snitt 18 km / tim i Europa, men 
skulle behöva komma upp i 60 km /tim. 
Det går att komma upp i 160 km/tim – d v s 
mycket fortare än lastbil.

– Det går också att göra mycket mer med 
kombiterminaler. Satsas på järnvägsutbygg-
nad, lägre priser och anpassade logistiksys-
tem.

Vi måste också satsa på mer lokala leve-
rantörer.

–	transportsektorn	är	värst.	Den	har	
ökat	sina	koldioxidutsläpp	med	26	%	
när	andra	sektorer	minskat.	Men	det	
finns	lösningar,	menar	sten	Wandel	
professor	i	logistik	vid	lunds	univer-
sitet.

aV	lena	sonne		
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– Det behövs betyd-
ligt tuffare styrmedel 
om vi ska nå målen 
2050. Tvingande 
åtgärder kan bli ak-
tuella, säger Sten 
Wandel. 

 ” Australien, 
som har lägst 

ökning av koldixidut-
släpp från gods, har 
lastbilar längre än 25 
meter”.
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– Öka andelen båt- och tåg-
transporter i gröna korridorer. 
Det är en myt att grönt ökar 
logistikkostnaderna.

– Australien, som har lägst 
ökning av koldixidutsläpp från 
gods på väg har genomgående 
lastbilar längre än 25 meter.

 Intelligent citylogistik 

Skiften av transportslag ser ut 
att vara tröga jämfört med annan 
teknikutveckling. Historiskt är 
perioderna här på 55 år.

– Distribution i städerna med 
små paket i små distributionsbi-
lar står t ex för mycket utsläpp. 
75 % av transporterna i städerna 
sker med 2 tons distributionsbi-
lar som kör paket på 5 kg.

– Bygg städer så att man be-
höver resa mindre  Utveckla e-
handel av livsmedel där distribu-
tion sker direkt till konsument. 
Transportmässigt skulle det vara 
en stor vinst med automatisk 
hemleverans med robotiserat 
autopack som levereras hem – 
istället för att alla kör sin bil till 
affären och handlar.

Klimatnyttan av biobräns-
len är däremot omdiskuterad. 
Klimatnyttan beror på bränslet i 
drivmedelsanläggningen, vilken 
odlingsmark som används, vilken 
alternativ användning som finns, 
alternativ hantering av restpro-
dukter, vad biobränslet ersätter 
och lustgasutsläpp vid odlingen.  

Biogas av gödsel ger dock stor 
miljövinst. Etanol har visat sig 
mindre bra, eftersom det kan ta 
mark från matproduktion.  

– Satsa mer på biogas och me-
tan. Metangas ger t o m negativa 
CO2-utsläpp. Biogas är bra, men 
räcker inte.

elmotorvägar  och ”carbon 
capture” 

Det sker redan nu en rad för-
bättringar med dieselmotorer. 
Förbrukning har minskats från 9 
till 3 liter/mil.

Men det behövs andra åtgär-
der också.

Ett förslag är en ”carbon cap-
ture” i tanken, där man depone-
rar koldioxid  på tankställena.

Batteridrift går bra för min-
dre fordon, men inte för lastbilar. 
Elmotorvägar har prövats i 
Australien och Korea. I Korea 
har man börjat med körfiler för 
elfordon.

– Nästa år får Skåne två test-
vägar för ellastbilar med el från 
vägen, öppna för alla fordonstill-
verkare, avslöjar han. Platsen är 
ännu hemlig.

 varuflödeskedjor på nya sätt

ERP-systemen är ännu inte an-
passade till intelligent logistik.

– För att designa varuflö-
deskedjor på nya sätt finns en 
rad förslag på åtgärder; ändra 
transportslag, konsolidering av 
ordrar, hållbara förpackningar, 
VMI, fler centrallager, uppskju-
ten packning och kundanpass-
ning, kortare mellan tillverkning 
och kund.

Tetra Pak och Syncron ligger 
långt framme här.

Idag transporteras mobiler till 
96 % med flyg.

Om en mobil på 90 g skickas 
i en förpackning  på  300 gr från 
Kina, kan man få ner transport-
kostnaden betydligt om förpack-
ningen görs i Europa.

Klarar branschen en omställning?
– Ja, vi har redan genomgått 

en stor omställning. Fjärrvärmen 
blev fossilfri på 30 år. På 80-talet 
drevs nästan alla värmeverk med 
olja. Nu är det nästan uteslutan-
de biobränsle. Det tog 30 år. Sten 
Wandel tror att vi skulle klara en 
liknande omställning inom trans-
portbranschen.

– Det måste till en mix av 
beteendeförändringar, teknikfix, 
tvingande och frivilliga åtgärder 
t ex CO2-märkning, höga avgif-
ter för CO2-utsläpp och begräns-
ning av flyg och lastbil.

– Inför tvingande samlastning 
i städer. Det finns redan i Bor-
länge, Holland och Köpenhamn. 

Inför obligatorisk spotmarknad 
för ledig transportkapacitet.

Utsläppsrätter för transporter 
är han skeptisk till.

– Kanske en fristående ”riks-
bank” för CO2 som reglerar 
utsläppen.

Miljölogistik är viktigt och går 
att tjäna pengar på.

– Men det behövs betydligt 
tuffare styrmedel om vi ska nå 
målen 2050. Tvingande åtgärder 
kan bli aktuella.

För tunga, långväga transporter är järnväg överlägset. 

Intelligent Logistik
INKÖP         LOGISTIK        PRODUKTION        AFFÄRER

Missa inte att synas i
kommande nummer!

Nr 7 av magasinet 
Utkommer vecka 48. Materialdag 20/11.

Om: Logistikfastigheter • Lager • 3PL
Mässupplaga: Transportforum i Linköping

Nr 1 2011 Tematidningen i Dagens Industri
Utkommer vecka 7, 2011. 

Materialdag 2/2, 2011.
Om: Sveriges bästa logistiklägen 2011

För mer information ring 0176-22 83 50 eller
maila på: gb@intelligentlogistik.se

www.intelligentlogistik.se
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ruhr

Ruhr byter skepnad till Europas logistikhub

Nej, Ruhrområdet präglas inte längre främst 
av gruv-, metall- och stålindustri, rykande 
skorstenar och förstörd natur. En stor om-
vandling är på gång. 

Ruhrområdet – en gång motorn i den 
tyska industrin, ökänd miljögiftpotta och 
samtidigt Europas tredje tätast befolkade 
region, efter Paris och London, är inte EN 
stad utan 53. Ruhr presenterar sig nu som ett 
”polycentriskt kulturmetropol”. 

På mindre är 20 år har Ruhrområdet för-
lorat ungefär 600 000 arbetsplatser, när stål- 
och gruvindustri undan för undan lagts ner. 
Nu satsar privata företag, myndigheter och 
kommuner stora resurser för att förvandla 
denna hårt prövade industriregion till ett 
turistmål och att öka antalet anställda inom 
tjänste- och kultursektorn.

En rad nya aktiviteter kring industrikul-
tur, konst, design och upplevelsebranschen 
har dragits igång. Till exempel har många 
gamla industribyggnader och områden för-
vandlats till industrimonument med olika 
äventyrsaktiviteter, landskapsparker och 
utställningshallar. Plus nyetablerade utbild-
ningscentra och köpcentra.

7 gånger fler studenter än gruvanställda

Ruhr med 5.3 miljoner invånare erbjuder nu-
mera 100 konserthus och 200 museer och 164 
000 studenter vid 19 universitet - att jämföra 
med de 23 000 som fortfarande arbetar i en 
tynande gruvindustri.

Samtidigt växer tjänstesektorn och flera 
storföretag finns kvar med sina huvudkontor 
i området: världsföretag som ThyssenKrupp, 
Degussa, RAG AG, Evonik Industries, 
Klöckner samt bygg- och anläggningkoncer-
nen Hochtief  har fortfarande tillverkning 
inom verkstadsindustrin i Ruhrområdet. 

Japanska biltillverkaren Mitsubishi valde 
till exempel Duisburg för sitt europakontor 
för ett par år sedan. Stora företag inom tjäns-
tesektorn som RWE och E.ON inom energi 
och vatten och butikskedjor som Aldi och 
KarstadtQuelle har stora lagerverksamheter 
i Ruhrområdet. 

europas transportnav

Ruhr-området är det största transportnavet i 
Europa. 33 av de 100 största tyska logistikfö-
retagen har sina huvudkontor här och inom 

logistikbranschen arbetar 160 000 människor. 
–  Ordet ”Ruhrområdet” har en dålig 

klang, ett efterkrigsord, klätt i grus och aska. 
Men idag är bara cirka 9 procent anställda 
verksamma inom tillverkningssektorn och 
tjänsteverksamheten har helt tagit överhan-
den, förtydligar Marc Oliver Hänig.

Regionen har det mest omfattande nätet 
av vägar, vattenvägar och järnvägar i Eu-
ropa. Den logistiska pulsådern är motorvä-
gen A 40, en av Tysklands mest trafikerade 
och som förbinder städerna Duisburg-Essen-
Bochum-Dortmund, en sträcka av 94 kilome-
ter. 

Dussintals Autobahns och motorvägar 
korsar Ruhrområdet. Vägnätet är byggt i ett 
rutnät med öst-väst och nord-syd riktning. 
De viktigaste motorvägarna har sexfiliga 
körfält. Som komplement till regionens ca 50 
mil motorvägar, finns goda ”Bundestrassen” 
och enklare tvåfiliga Landstrassen/Statsstras-
sen. 

Inlandshamnarna ökar

Ruhr-distriktet ligger i förbundsstaten 
Nordrein-Westfalen, där floderna Rhen och 
Ruhr korsas och många kanalsystem som 
förbinder de båda floderna. 

Sjötransporterna ökar i takt med nya 
miljömål. Stora inlandshamnar är Duisburg, 
Essen och Mülheim. 

Men kol är fortfarande viktigt i Ruhr. 
I den största hamnen, i Duisburg, har 
Deutsche Bahn nyligen investerat 180 
miljoner SEK i en ny kolhamn. Med den 
satsningen förväntas importen av kol, bl a 
från Rotterdams hamn, öka med 11 miljoner 
ton fram till 2018. I dagsläget har hamnen en 
kapacitet för lagring och omlastning av 2,5 
miljoner ton kol. 

Gruv-	kol-	och	stålepoken	är	snart	slut	i	tysklands	Ruhrsdistrikt.	Här,	i	hjärtat	av	europa,	är	logistik	en	ny	och	växande	
sektor,	med	stöd	av	en	finmaskig	infrastruktur	av	järnvägar,	vattenvägar	och	ett	nät	av	motorvägar.

aV	MicHael	joHnsson

 ” Ordet ”Ruhr-
området” har 

en dålig klang, ett 
efterkrigsord, klätt i 
grus och aska.”

Motorvägar, broar, f d industrier och hamnar har 
varit scener för teater, måleri och musik. Musik- 
och teaterfestivalen ”Ruhrtrienale” var en jättelik 
teaterhappening på olika orter.



ruhr

Ruhr byter skepnad till Europas logistikhub
Godstrafiken på järnväg har stadigt ökat 

sedan de tyska vägtullarna, den s k mau-
ten, på autobahn infördes för lastbilar över 
12 ton. Avsikten är att flytta över en del av 
godstrafiken från motorvägarna till järn-
vägarna, eftersom trafikstockningar och 
olyckor ökat dramatisk. 

Europas största rangerbandgård för 
järnvägsgods ligger också strax söder om 
Dortmund, i staden Hagen.

Logistik ruhr

En rad logistikcentra har byggts här under 
de senaste åren. Uppmärksammat är Fiege 
Rhen-Ruhr Logistic Center i Neuss, ett av 
flera så kallade Mega Centers för logistik 
i Europa som Fiege-koncernen äger och 
förvaltar. Bara i Neuss är totalytan 160 000 
kvm i den senaaste anläggningen som stod 
färdig förra året.

Myndigheterna och näringslivet i Ruhr 
satsar hårt på att utveckla logistikbranschen. 
”Logistik Ruhr” är en central organisa-
tion, ett nätverk av 3 000 logistikföretag i 

regionen. Man samarbetar med mer än 600 
forskare vid 13 universitet. Universiteten 
i Duisburg, Essen och Dortmund rankas 
bland de främsta inom logistik och IT i Eu-
ropa – här läser man från kandidatnivå till 
doktorsexamen.

Miljön har vunnit

Parallellt utvecklas en rad kluster på logis-
tikområdet i Ruhrområdet. I början av året 
hölls en nationell tävling, där ett Ruhrbase-
rat kluster tog hem första priset. Vinnaren 
– ”Effiziens Cluster Logistik Ruhr” – samar-
betar nu med 124 företag och 18 forsknings-
institut. Målet är att utveckla och sälja mer 
än 100 nya produkter med en marknadspo-
tential på nära 20 miljarder SEK fram till 
2015. Klustret fokuserar på sju tekniska och 
samhälleliga områden och har hittills startat 
33 samarbetsprojekt, med en total volym på 
1 miljard SEK.

Miljön har också vunnit på den senaste 
tidens utveckling. Den tidigare kraftigt 
förorenade floden Ruhr, som gett regionen 

dess namn, producerar numera ett utmärkt 
dricksvatten och de många kanalerna an-
vänds för turism med kanoter, småbåtar, 
cykling på kanalvallarna och kring uppdäm-
da sjöar och dammar

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

www.portgot.se

kuLTurhuvuDSTaDSåreT  
ruhr 2010
Ruhr firas i år som Europas kulturhuvudstad i 
form av 2 500 kulturevenemang, med mycket 
kreativitet och nytänkande. Motorvägar, gamla 
industrilokaler, bryggerier, parker och hamnar 
kommer att vara scener för teater, måleri och 
musik. Bland annat musik och teaterfestivalen 
”Ruhrtrienale” ett jättelikt teaterhappening på 
olika orter. 

Loveparade världen största technoparad flyt
tades från Berlin till Ruhr i år. Den 18 juli blev en 
av Tysklands mest trafikerade motorvägar, A 40 
skådeplats för en gatufest med olika utställningar 
och servering på ett 60 kilometer långt långbord. 
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katastroflogistik

Infrastrukturen är utslagen, över 10 miljoner 
människor hemlösa och all vattenförsörjning 
förstörd. Det innebär hög risk för vattenbur-
na epidemier och undernäring för barnen. 
I början av månaden var fortfarande 3,5 
miljoner barn i akut behov av hjälp för att 
överleva. Deras liv hotas främst av undernä-
ring och sjukdomar som sprids via smutsigt 
vatten.  

Frivilliga medarbetare i DHLs Disas-
ter Response Team har stöttat de interna-
tionella och nationella biståndsinsatserna 
i Pakistan. Specialutbildad personal från 
koncernens kristeam Disaster Response 
Team (DRT) har byggt upp en provisorisk 
lageranläggning för hjälpsändningar till de 
krisdrabbade översvämningsområdena i Pa-
kistan. Personalen har arbetat kostnadsfritt 

både här och vid hanteringen av förnöden-
heter på Islamabads flygplats.

 Den 25 augusti skickade DHL ett team 
på fyra logistikexperter från DRT till Pa-
kistans huvudstad Islamabad. De har haft 
ett nära samarbete med FN, och hanterar 
inkommande sändningar från FN:s World 
Food Program och även hjälpsändningarna 
från regeringar runt om i världen.

80 specialutbildade logistiker

Eftersom krissituationen i Pakistan ser ut 
att fortsätta länge, kommer DHL:s Disaster 
Response Team att arbeta med hanteringen 
av hjälpsändningar längre än först beräknat. 
Under denna period kommer 20-25 DHL-
medarbetare från olika avdelningar att 
hjälpa till med att lasta av och lasta på varor 
för vidare distribution inom Pakistan.

– Situationen i Pakistan är mycket allvar-
lig, och vår förhoppning är att som tidigare 
kunna stötta pågående hjälpoperationer på 
ett professionellt sätt genom vårt Disaster 
Response Team, säger Frank Appel, kon-
cernchef inom DHL:s moderbolag Deutsche 
Post DHL.

 Att distribuera varor till alla strandsatta 
invånare och människor på flykt i områden 
som saknar både vägar, järnvägar och an-
nan infrastruktur är i dagsläget den största 
utmaningen.

 DHL:s globala DRT-nätverk omfattar 
tre arbetslag som företräder regionerna Asi-
en, Latinamerika respektive Mellanöstern 
tillsammans med Afrika. Varje lag består 
av en personalpool på ca 80 specialutbil-
dade medarbetare  som – utöver sitt vanliga 
yrke – erbjudit sig att stå till förfogande vid 
humanitära krissituationer.

 De kan infinna sig i ett krisområde inom 
72 timmar, och kan bistå med hjälpinsat-
ser i upp till tre veckor. Efter den perioden 
beräknas internationella hjälpsändningar 
kunna hanteras av landets lokala myndighe-
ter. Det har dock inte skett i Pakistan.

Läkare utan gränser

Läkare utan gränser, en av de frivilligorga-
nisationer som verkar här, har satt upp 12 
mobila kliniker och delar ut rent vatten på 
52 platser i provinserna Baluchistan, Khyber, 
Phukhtunkhwa, Punjab och Sindh. Varje dag 
under lång tid har man distribuerat  över  
700 000 liter rent vatten till drabbade.

I den otillgängliga och krigshärjade 
Swatdalen har Läkare Utan Gränser byggt 
upp sina mobila kliniker på platser där inga 
andra organisationer finns. Diarrébehand-
lingscentret i Mingora tar emot cirka 100 
patienter om dagen. Att rena förorenade 
brunnar är ett gigantiskt arbete som kom-
mer att ta flera år. 

Översvämningarna	i	Pakistan	har	
orsakat	en	av	de	värsta	humanitära	
katastroferna	någonsin.	en	rad	
frivilligorganisationer	är	på	plats,	men	
också	en	logistikjätte.

	aV	lena	sonne

Logistiker jobbar gratis i pakistan

DHL-medarbetare hjälper till att lossa hjälpsändningar på flygplatsen 
i Islamabad för vidare distribution inom Pakistan. Foto: DHL.

2,5 MILjarDer kan hoTaS genoM kLIMaTfÖränDrIngen
Bristande politiskt ledarskap har förvärrat katastrofen i Pakistan och ökar risken för nya katastrofer, enligt  
Internationella Röda kors och Rödahalvmånens årsrapport World Disasters Report i september.

Mer än 2,5 miljarder fattiga människor i snabbt växande städer löper risk att råka illa ut vid framtida ofta klimat
framkallade katastrofer. Dålig politisk styrning, dålig infrastruktur och logistik och avsaknad av förebyggande 
arbete ökar fattiga stadsbors utsatthet. Den snabba urbaniseringen banar i sig också väg för fler katastrofer.

Hälften av befolkningen i fattiga länder bor i provisoriska bostäder. Hotet från klimatförändring måste tas på allvar 
enligt rapporten och många storstäder är extremt utsatta . I Alexandria i Egypten skulle t ex en höjning av vatten
nivån på 50 centimeter göra mer än 2 miljoner människor hemlösa.



posten

Den största näringslivssatsningen hittills i stadens 
historia är på väg att förverkligas. Katrineholms 
Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra och 
södra stambanorna. Riksvägarna 52, 55, 56, och 57 
möts här och knyter samman E4, E6 och E20. Genom 
sitt strategiska läge i Mälardalen har Katrineholm 
tillgång till de stora godsfl ödena i Sverige och till 
en tredjedel av Sveriges befolkning. Katrineholms 
Logistikcentrum exploaterar inledningsvis 100 ha 
mark för logistiketableringar med möjlighet till näst 
intill obegränsad expansion.
   Idag är en elektrifi erad kombiterminal i drift med 
möjlighet att ta emot 650 m långa tåg. I slutet av 2010 
kommer ytterligare en elektrifi erad terminal att tas i 
bruk och då med möjlighet att hantera 750 m långa tåg. 
Katrineholms Logistikcentrum har daglig förbindelse 
med Hehrne i Ruhr området genom ett väl etablerat 
samarbete med Van Dieren Maritime.
Genom samarbete med Göteborgs och Helsingborgs 
hamnar utvecklas Katrineholms Logistikcentrum 
till att bli en integrerad del av hamnarnas gods-
hanteringssystem, en Rail Port. Lagring och omlast-
ning samt säker förvaring och tullhantering kan då 
erbjudas.
   Katrineholms Logistikcentrum är en av Brinovas
logistikpositioner i Sverige. www.logistikposition.com

www.katrineholmslogistikcentrum.se

Effektivitet    Miljö    Säkerhet

Den nya terminalen samlar verksamheterna 
för pall-, bud-, natt-, och express inom hela 
Göteborgsregionen. Etableringen blir en av 
de största inom Posten Nordens affärsområ-
de Logistik och hyser, förutom produktions-
enheter för logistik, även sälj och admi-
nistration. Genom nybygget skapas bättre 
samordning, funktionalitet och möjlighet att 
hantera större logistikflöden. Det i sin tur 
ska skapa bättre förutsättningar för Posten 
Nordens kunder att få kostnadseffektiva 
leveranser med hög leveranssäkerhet.

– Göteborg är en av de viktigaste knut-
punkterna i vårt nätverk, ur både svenskt 
och nordiskt perspektiv, säger Anders Holm, 
chef Posten Nordens affärsområde Logistik 
Sverige.

– Vi ser en stark tillväxt i Göteborg och 

den nya terminalen är nödvändig för att 
möta våra kunders behov nu och i framtiden.

regional ökning

Göteborgsregionen har en stark tillväxt, 
vilket avspeglar sig i Posten Nordens pall- 
och paketvolymer i Västsverige. Det senaste 
året visar en ökning av volymerna med nära 
15 procent i regionen. Skälen är flera, men 
regionen upplever en särskilt kraftig volym-

tillväxt i gränsområdena mot Norge, framför 
allt inom detaljhandeln, som ständigt behö-
ver påfyllning av nya varor.

– Göteborgs geografiska läge är optimalt, 
nära E6:an och som viktig knutpunkt för 
transporter till och från Oslo och resten av 
Norge. Även närheten till centrala Göteborg 
innebär att näringslivet i regionen får en mer 
effektiv service, med mindre miljöpåverkan, 
säger Anders Holm.

Den nya terminalen ligger i Backa indu-
striområde. Totalytan blir 7 700 kvm med 24 
lastbilsportar. Total kapacitet blir ca 4 500 
pall/dygn. Terminalen kommer att syssel-
sätta ca 250 anställda. Totalt investeras 110 
miljoner SEK.

Posten Norden har även pallterminaler 
i Stockholm, Malmö, Jönköping, Örebro, 
Växjö och Sundsvall, samt på flera platser i 
övriga nordiska länder. Gränsöverskridande 
pall- och paketleveranser ökar i Norden 
och många företag ser Norden som en enda 
marknad. Även distanshandeln ökar snabbt 
i Norden och uppgår nu till ca 90 miljarder 
SEK.

posten norden taggar upp i Göteborg 
för	att	möta	ökade	volymer	i	regionen	
och	stärka	positionen	på	den	nordiska	
logistikmarknaden	samlar	Posten	
nordens	verksamhet	i	ett	nytt	modernt	
logistikcenter	på	Hisingen	i	Göteborg.	

Paketleveranser ökar i Norden och många företag ser 
Norden som en enda marknad.



konjunkturen

PMI, som tas fram av Swedbank 
och Silf och där 200 inköps-
chefer i industrin svarar på en 
enkät, steg till 63,3 i september, 
jämfört med 60,6 i augusti. Ex-
pansionskraften i industrisek-
torn överraskar med sin styrka 
efter en dämpning i augusti.

De största positiva bidra-
gen gäller produktionen och 
orderingången, medan sys-
selsättningsökningen dämpas. 
Företagens anställningsplaner 
är dock fortsatt uppåtriktade. 
Det tyder på att efterfrågan på 
arbetskraft inom industrin kan 
hålla i sig efter de senaste årens 
kraftiga nedgång.

Index för planerad produk-
tion föll tillbaka, men befinner 
sig fortfarande i en expansions-

fas över 50-strecket.
Index för rå- och insatsvaru-

priser vände däremot uppåt 
och allt fler företag redovisar 
stigande priser. Omvärlds-
konjunkturen fortsätter sin 
återhämtning,med stigande 
priser på insatsvaror som följd. 
Alla insatsvaror steg i pris un-
der september.

Ökad produktion

Kronans förstärkningen har 
ännu inte fått något genom-
slag när det gäller priserna på 
insatsvaror.

 Delindex för orderingång 
steg till 65,8 i september från 
61,8 i augusti, en ökning med 
4 indexenheter. Både hemma-
marknaden och exportmarkna-

derna utvecklades starkt, och 
närmar sig de höga indexnivåer 
som rådde tidigare under året. 
Det är framför allt den svenska 
industrins starka exponering 
mot tillväxtmarknader som vä-
ger upp nedgången i USA och 
Sydeuropa. 

Delindex för produktion 
hamnade på hela 67,4 i septem-

ber, jämfört med 61,9 i augusti. 
Produktionen svarade för det 
största enskilda bidraget till att 
PMI totalt steg i september.

Index för  produktionsplaner 
ett halvår framåt sjönk till 70,8 
i september från 72,4 i augusti. 
Trots nedgången indikerar 
indexets höga nivå fortsatt opti-
mism inom industrin.

Överraskande stark industrikonjunktur

Sydsvenska Krysset är ett nytt 1 miljon m2 
stort etableringsområde som ligger mitt i 
ett av Europas tätaste industriområden. 
Här i Värnamo och Gnosjöregionen finns 
en unik entreprenörsanda och företags-
kultur som varje nyetablerare kan ta del 
av. Området ligger upptill korsningen, 
E4:an och väg 27. Här går det snabbt 
och enkelt att skicka gods från och till 
hela Skandinaviska marknaden. Nu 
finns det byggklar mark utmed E4:an.
 
Se mer information på 
www.sydsvenskakrysset.se

Nära till produktion    
och marknad!

0370-37 70 00, 070 541 00 01 
e-post lars.a.sahlin@varnamo.se 

www.sydsvenskakrysset.se

Det	svenska	inköpschefsindex,	PMi,	steg	till	63,3	i	septem-
ber.		Det	var	betydligt	bättre	än	vad	analytikerna	gissat.

aV	GÖsta	Hultén

PMI steg i september.



Det har gått över tjugo år och finansman-
nen Gordon Gekko (Michael Douglas) har 
suttit av sitt straff för insiderbrott. Förr höll 
han tal till penningbegärets lov och sling-
rade sig runt regler och lagar. Fängelset gav 
tid till eftertanke och när han kommer ut 
föreläser han om en anabol finansmarknad, 
där girigheten har blivit laglig. Gekko stäl-
ler sig frågan: har alla blivit galna?

Filmens huvudperson är den unge fi-
nansmäklaren Jacob ”Jake” Moore (Shia 
Le Beouf), som bor i flott vindsvåning och 
bollar med sexsiffriga belopp som om det 
vore hundralappar. Jakes arbetsgivare, som 
liknar investeringsbolaget Lehman Brot-
hers, är på väg utför på grund av rykten som 
florerar. I ett samtal med sin mentor, tillika 
delägare i företaget (Frank Langelia) frågar 
Jake ”Kommer vi gå omkull?” och får till 
svar: ”Du ställer fel fråga/…/ Vem kommer 
INTE att göra det?”

Till överpris för lånade pengar

Vi befinner oss i en tid när privatpersoner 
köper bostäder till överpris med lånade 
pengar, samtidigt som investerare budar 
över varandra på Wall Street. Överhett-
ningen är nära.  

Parallellt med berättelsen om mark-
nadens överhettning rör sig en berättelse 
om hämnd. Jake vill hämnas på den som 
genom ryktesspridning fick hans bolag på 
fall. Gekko vill hämnas på den som satte dit 
honom för 23 år sedan. Jakes flickvän Win-
nie Gekko (Carey Mulligan) vill hämnas på 
fadern, som lämnat familjen åt sitt öde. 

Winnie är filmens sanna idealist, som 
avskyr både Wall Street och allt vad pengar 

heter. Som motpol till både sin pappa och 
sin fästman har hon startat en ideell, radi-
kal nättidning som ska avslöja samhällets 
orättvisor.

Historien är lite spretig. Karaktärernas 
privatliv och finansmarknadens spel varvas 
om vartannat. Många detaljer och snabba 
hopp mellan scener, gör berättelsen svår att 
följa. Det är synd, eftersom historien som 
sådan är intressant. Girighet, ryktessprid-
ning och hämnd utgör inte bara dramatur-
giska grepp, utan är också filmens förklaring 
till finanskrisen 2008. 

klimatförändringarna som bakgrund

Girigheten blir också en förklaring till det 
kortsiktiga tänkandet. Och i bakgrunden 
skymtar ett världsproblem som kräver lång-
siktighet - klimatförändringarna.

Jake kämpar för att hans bolag ska inves-
tera i något han tror på, nämligen forskning 
om förnyelsebar energi. Visionerna krossas 
i och med bolagets konkurs. Jake börjar 
sprida rykten om dem som fick bolaget på 
fall. Manövern imponerar på motståndaren, 
finansmannen Bretton James, som kallar 
in den unga finansmannen till sitt kontor. 
Jake erbjuds överraskande nog jobb och 

lyckas snart övertyga kinesiska investerare 
att satsa på det forskningsprojektet han tidi-
gare arbetat för. Den lömska Bretton James 
drar sig ur i sista sekund och rekommende-
rar kineserna att satsa på fossila bränslen 
istället. 

Kontentan blir glasklar. Grön energi 
tilltalar inte investerare som redan har stora 
delar av sina tillgångar i det gamla, etable-
rade systemet, baserat på olja. Risken är 
helt enkelt att de nya energikällorna blir ef-
fektiva, men inte tillräckligt lönsamma.

Trots att berättelsen genomsyras av 
girighet och hämnd, skapas i filmens 
slutskede en förhoppning om att de goda 
krafterna kan segra. Winnie och Jake hittar 
en oväntad investerare till forskningspro-
jektet. Samtidigt hamnar Winnies tidning i 
händelsernas centrum efter ett avslöjande 
om finansfiffel. Det är tydligt att regissö-
ren vill skapa ett hoppfullt slut, men denna 
Hollywood-vändning är tyvärr inte särskilt 
trovärdig. 

Detta är en skildring av en värld där 
personer med makt saknar idealism och där 
idealister saknar makt. Detta är en skild-
ring av ett system utan plats för hållbara 
lösningar.
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film

”Detta är en skildring av en värld där personer med makt saknar idealism och där idealister saknar makt.”

Klimatfrågor i skuggan av Wall Street
oliver	stones	film	Wall	street	–	money	never	sleeps	(2010)	är	en	fortsättning	
på	den	kultförklarade	filmen	Wall	street	från	1987,	som	enligt	regissören	ville	
rikta	kritik	mot	kapitalismen,	men	istället	kom	att	tolkas	som	en	hyllning.

aV	anna-MaRia	noRMan

 ” Detta är en 
skildring av ett 

system utan plats för 
hållbara lösningar.”
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Det blir allt viktigare ur konkurrenssyn-
punkt för företag att förbättra både interna 
och externa processer och inte begränsa 
sig till internt orienterade satsningar.  Idag 
finns ett stort intresse att jobba mer efter-
frågedrivet, närmare kundordern med korta 
framtagningstider, snabbhet ut på markna-
den och också en snabb utfasning. 

Alltfler företag övergår från lagerstyrd 
till kundorderstyrd produktion – inte minst 
i svensk fordonsindustri. 

Men vilka effekter får olika förbättringar 
här?

Den frågan har Jan Olhager, professor i 
produktionsekonomi vid Tekniska högsko-
lan i Linköping, studerat. 

På Plans forsknings- och tillämpnings-
konferens i Skövde berättade han om den 
senaste forskningen om förbättringsåtgär-
der i produktion och försörjningskedjor.

Han gjorde en jämförelse mellan ef-
fekterna på affärsresultatet (lönsamhet och 
marknadsandelar) av olika förbättringsåt-
gärder vid lager-  respektive  kundorder-
styrd produktion, något han studerat i Aus-
tralien vid Monash University i Melbourne, 
där han var gästprofessor förra året. 

Studie av 216 företag

I studien ingick 216 australiensiska tillver-
kande företag. 107 av fabrikerna tillverkar 
mot kundorder och 109 mot lager.

Exempel på förbättringsåtgärder var 
lean production, integration längs försörj-
ningskedjan och att reducera antalet leve-
rantörer. 

– Vår studie ville undersöka hur dessa 
tre förbättringsåtgärder påverkar verk-
samhetens resultat. Vi kom fram till att det 

lönar sig att förbättra både interna och ex-
terna processer, säger Jan Olhager. 

– För att skapa en stark försörjnings-
kedja som helhet, behöver varje par av part-
ners vara integrerade. De flesta forskare 
anser att detta är ett viktigt inslag för alla 
partners i en försörjningskedja och för alla 
försörjningskedjor. 

Det finns dock de som anser att detta 
framför allt är viktigt vid produktion mot 
kundorder.

– Vi var intresserade av att se vilka fö-
retag som får ut mest av olika förbättrings-
alternativ. Speciellt om det finns skillnader 
mellan fabriker som tillverkar mot lager 

och fabriker som tillverkar mot kundorder 
och om förbättringsåtgärderna har olika 
genomslagskraft. 

– Effekterna av olika förbättringsåtgär-
der skiljer sig signifikant åt mellan kund-
orderproduktion och lagerproduktion. För 
kundorderproducerande fabriker har logis-
tikintegration störst positiv effekt, medan 
”lean” och leverantörsrationalisering visar 
sig inte ge någon signifikant effekt.

Lean störst effekt vid lagerproduktion

För lagerproducerande fabriker är det 
precis tvärtom.

– Lean och leverantörsrationalisering 

Vilka	effekter	får	åtgärder	som	”lean	production”,	logistikintegration	och	leverantörsredu-
cering	för	kundorderstyrd	respektive	lagerstyrd	produktion?	

Professor	jan	olhager	har	resultat	från	en	färsk	australisk	undersökning.		

aV	lena	sonne

Ny StuDIe:

Lean lämpar sig bäst 
vid lagerproduktion

– Med varierande produktionsinnehåll från gång till annan, är det svårt att dra nytta av ”lean”, säger Jan 
Olhager. 
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har signifikant positiv effekt, men inte logis-
tikintegration.

– Slutsatsen blir att alla åtgärder inte 
nödvändigtvis leder till bättre resultat, utan 
måste kopplas till ”rätt” verksamhetstyp. 

– Vid kundorderproduktion är det viktigt 
med logistikintegration, även om detta kan 
vara en rejäl utmaning med de många leve-
rantörer, som kan krävas för att erbjuda en 
bred variantflora och kundanpassning. 

– Att reducera leverantörsbasen har 
ingen effekt på affärsresultatet. Inte hel-
ler att införa ”lean” produktion i den egna 
verksamheten. Med varierande produk-
tionsinnehåll från gång till gång, är det svårt 
att dra nytta av principer och metoder inom 
”lean”, säger Jan Olhager. 

– Vid produktion mot lager har en redu-
cerad leverantörsbas och ”lean” produktion 
en signifikant effekt på affärsresultatet. Det 
har inte en logistikintegration. I stället kan 
företaget söka alternativa leverantörer som 
kan leverera till lägre totalkostnad. 

I och med att både inköpskomponenter 

och slutprodukter produceras mot lager och 
har då en ”lagerproduktionsmotiverande” 
hög volym per tidsenhet, finns det då nor-
malt sett flera potentiella leverantörer. 

orderpunkten viktig 

– Det har visat sig att kundorderpunkten är 
en oerhört viktig kontrollvariabel när man 
analyserar förbättringar inom produktion 
och försörjningskedjor och det kan vara till 
nytta i  ny forskning, anser Jan Olhager. 

– Det innebär att det är oerhört viktigt 
att ta hänsyn till kundorderpunkten i em-
piriska studier om det man studerar kan ha 
skillnader mellan kundorder- och lagerpro-
duktion. 

– Om man inte gör det, kommer fel slut-
satser att kunna dras, varnar Jan Olhager. 

 Samtliga tre förbättringsområden uppvi-
sade signifikanta skillnader mellan kund-
order- och lagerproduktion, vilket också 
innebar att resultatet för hela urvalet inte 
stämde överens med någon av grupperna.

– För praktiker innebär resultaten också 

att man måste välja förbättringsåtgärder 
utifrån sin situation med hänsyn till kundor-
derpunkt. 

Lean tillämpbart uppströms

Lean production är exempel på internt in-
riktad förbättring, som ska eliminera slöseri 
av olika slag och skapa smidiga produk-
tions- och materialflöden.

 ” Kundorder-
punkten är en 

oerhört viktig kontrollva-
riabel när man analyse-
rar förbättringar inom 
produktion och försörj-
ningskedjor.”
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– Enligt en mängd litteratur på området 
om ”leagility”, som kontrasterar ”lean” med 
”agile” är kundorderpunkten en avdelare 
mellan dessa två principer. 

– Lean är tillämpbart uppströms, medan 
agile är lämpligare nedströms och vid pro-
duktion mot kundorder i allmänhet. 

– Principerna och teknikerna för lean 
production var till en början i stort sett de-
samma som för ”just in time” ett decennium 
tidigare. Men begreppet användes syno-
nymt för Toyotas arbetssätt.  

Womak och Jones (1996) sammanfattade 
lean-ansatserna till fem principer: värde, 
värdeström, flöde, takt och perfection, där 
värde definieras av den slutgiltiga kunden. 
Det handlar om att skapa ett flöde för vär-
deskapande aktiviteter.

– Det innebär ställtidsreduktion, små 
partistorlekar, flödesorienterad layout och 
taktbaserad planering och styrning och har 
att göra med intern verksamhet snarare än 
kund och leverantörsrelaterad verksamhet.

 
Varför har inte lean någon effekt på kundor-
derstyrd produktion?

– Företagen upplevde att ”lean” produc-
tion fungerade dåligt om man har stor va-
riantrikedom och omfattande kundanpass-
ningar, vilket leder till många små, unika 
kundorder. Lean passar bättre om man kan 
använda standardkomponenter.

Logistikintegration viktig vid kundorder-
styrd produktion

– Logistisk integration mellan partners 
är viktig för alla försörjningskedjor, men 
speciellt viktig vid produktion mot kund-
order, menar en del forskare, eftersom 
dessa partners står för en del av kundan-
passningen och svarar för variantskapande 
komponenter. 

– Det gäller dock inte vid produktion 

mot lager, där volymerna ofta är höga – där 
”räcker” det med ”standardmässiga” rela-
tioner till leverantörer.  

Undersökningen visar att starkare in-
tegration i kundorderstyrda försörjnings-
kedjor genom informationsdelning och 
koordinering av det fysiska flödet leder till 
goda möjligheter att förbättra det ekono-
miska resultatet. 

Brist på forskning

Några forskningsresultat visar också att 
företag med hög grad av extern integration 
presterade bäst när det gäller leverans, 
kundservice, kvalitet och flexibilitet, vilket 
är viktigt för kundorderproducerande 
företag.

– Effekterna av leverantörsrationalise-

ring för kundorder- och lagerproducerande 
företag vet man inte så mycket om, efter-
som det råder brist på forskning, påpekar 
Jan Olhager.

Leverantörsrationalisering verkar vara 
allmänt tillämpbart, oavsett verksamhets-
typ, enligt tidigare forskning. 

Men den australiska studien visar att ha 
reducerat sin leverantörsbas har en positiv 
effekt på affärsresultatet för lagerproduce-
rande enheter, men ingen alls för de som 
tillverkar mot kundorder.  

– I och med att det är så stora skillnader 
på vad som har effekt på affärsresultatet för 
lagerproducerande kontra kundorderpro-
ducerande fabriker är det oerhört viktigt 
för företaget att anpassa förbättringsåtgär-
derna till verksamhetstypen. 

Möjligheterna att använda lean skiljer sig väsentligt mellan kundorder och lagerstyrd produktion. Bild från 
Volvo Powertrains motormotering i Skövde. 
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