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Unik insikt om Lean
– Det räcker inte att förklara saker eller dela 
med sig av information. Det krävs att människor 
gör, känner, får en egen insikt. Först då kan ett 
beteende förändras, det menar Niklas Modig, 
som lärt om Lean inom Toyota i Japan.    sid 21

Se årets utvidgade lista på sidan 8.

Enligt prognoserna ökar godsvoly-
merna i Sverige med 50 procent åren 
2000-2020, liksom andelen transporter 
med lastbil. 1970 rullade 21 procent av 
samtliga transporter på landsväg. Nu är 
andelen över 35 procent. 

Efterfrågan drivs av megatrender; en 
ökad globalisering, en höjd levnadsstan-
dard och en fortgående urbanisering. 

– Vi måste forska mera för att kart-
lägga de långsiktiga trenderna och hur 
transportapparaten skall anpassas till 
förändringarna, säger Håkan Larsson, 
tidigare koncernchef i DB Schenker och 
nu gästprofessor vid Handelshögskolan 
i Göteborg. 

Trots sin tunga transportbakgrund är 
Håkan Larsson tydlig på en punkt: 

– Lastbilstransporterna har inte gyn-
nat miljöarbetet, koldioxidutsläppen har 
ökat mer än i andra branscher. Miljö 
och transporter är en strategisk fråga, 
som kräver mer forskning. 

Nu vill han kraftsamla forsknings-
resurserna kring hållbar logistik till 
Göteborg.  sid 18

”Lastbilstransporterna 
har inte gynnat miljön”

– Branschföretagen måste arbeta pro
aktivt och försäkra sig om att pengarna 
styrs till tillämpad forskning, grundforsk
ningen har vi redan, säger Håkan Larsson. 

Här finns Sveriges 
25 bästa logistiklägen

Logistikautomation kan 
ge bättre sjukvård
Logistikautomation kan ge både större konkurrens
kraft och ergonomiska vinster, menar Anna Gran
lund, doktorand Mälardalens högskola.     sid 22

www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2009

Ostlänken för miljön 
– Ostlänken möjliggör ökad överflyttning av 
gods från väg till järnväg och är centralt för 
miljö och klimat. Så svarar Maria Huge Brodin, 
docent i logistik på vår minienkät om viktigaste 
infrastruktursatsningen. sid 7

illustration: forslund&co
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Se möjligheterna och  
gå stärkt ur krisen 

Det här är årets första nummer av Intelligent Logistik, vilket 
kommer som temabilaga i Dagerns Industri. Det handlar bl a  
om logistiklägen, logistikeffektivitet och om var de hetaste 
infrastruktursatsningarna i landet kan väntas. 

I allt tal om finanskris och klimatkris glömmer man lätt att 
kriser också skapar nya möjligheter. Vi skriver om hur både 
miljö och konjunktur förändrar logistiken och vilka som vinner 
på det. 

Vi skriver om hur både småföretag och sjukvård kan dra 
nytta av högskolornas spetskompetens inom logistikautomation. 

 
Sedan fem år publicerar Intelligent Logistik den upp-

märksammade årliga listan över Sveriges bästa logistik-
lägen. I år är den listan utvidgad från 20 till 25 orter och 
regioner. Läs om årets förändringar och den nya listan på 
sidan 8.

Vi skriver om hur järnvägsindustrin går för högtryck när for-
donsindustrin tvingas dra ner. Läs också om insjöfart och nya 
kombiterminaler som redan håller på att vända trenden och göra 
Sverige till något av ett föregångsland för klimatomställning.

Du vet väl att Intelligent Logistik är den logistiktidning som 

når flest läsare, genom nyhetswebben, affärsmagasinet och de 
tre årliga temabilagorna i Dagens Industri. 

Den stora upplagan ger också den lägsta kontaktkostnaden 
för Dig som verkligen vill nå ut med ditt budskap till hela 
branschen. 

Intelligent Logistik är den ledande och naturliga mötesplat-
sen för alla som intresserar sig för inköp och logistik, demand 
och supply.  Alla som vill se möjligheterna och gå stärkta ur 
krisen.

gustaf berencreutz,
marknadsanvarig

gösta hultén,
redaktör
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Visst är det skönt med nöjda paketkunder

Vi har skräddarsytt en mängd tjänster för dig som bedriver handel på nätet och har 
leveranser till privatpersoner. Genom att plocka de bästa bitarna ur våra informa-
tionssystem och specialanpassa dem för distans- och e-handelsföretag, har vi skapat 
färdiga funktioner för bland annat bokning, betalning och godssökning.
 
Via ombud, hem eller till jobbet?
I vår satsning på privatmarknaden har vi skapat fler möjligheter för kunden att  
välja hur han eller hon vill få sitt paket levererat – via ombud, hem eller till jobbet. 
I vårt rikstäckande ombudsnät finns 1 400 ombud och mottagaren väljer själv vilket 
ombud som passar bäst. Den som vill ha sitt paket hem kan välja att få det levererat  
dag- eller kvällstid. Har kunden svårt att passa en tid för att ta emot sitt paket hemma 
och har långt till närmaste ombud, kan den få sitt paket levererat till jobbet.

DB Schenkers paketleveranser slår rekord. Idag hanterar vi 100 000 paket om dagen till företag och privatpersoner över  
hela Sverige. Bakom framgången står framförallt vår satsning på smarta tjänster för e-handel och flexiblare leveranssätt  
för privatpersoner. Men vi har också jobbat hårt för att bli bäst på kvalitet och service.

Schenker AB erbjuder allt från landtransporter och internationella sjö- och flygfrakter, till konsulttjänster och lager- och logistiklösningar. Vi har cirka 4000 medarbetare och finns representerade 

på ett 50-tal orter i Sverige. Schenker AB ingår i Deutsche Bahn AG:s transport- och logistikdivision. För mer information gå in på www.schenker.se
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Handelshögskolan i Göteborg har utsett Håkan Larsson till 
innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad 
företagsledning under 2009. 

Hans första utspel kom redan på installationsföreläs-
ningen:

– Göteborg är en självklar plats för ett centrum för 
hållbar logistik, här finns den rätta miljön, med ett frukt-
bart samarbete mellan Handelshögskolan, Chalmers och 
näringslivet. 

– I Göteborg har vi redan ett utmärkt exempel på detta, 
jag tänker på Lighthouse, som med ekonomiskt stöd från 
Redareföreningen verkar för att utveckla den marina logis-
tiken. 

–  Vad vi behöver är en övergripande instans, ett cen-
trum för hållbar logistik. Det är som en symfoniorkester, 
utan en dirigent blir det ingen njutbar musik. 

I dag måste professorerna lägga ned alldeles för mycket 
tid på att jaga pengar från sponsorer för att överleva till 
nästa läsår. För att nå framgång måste någon hålla i takt-
pinnen. 

Göteborg skall vara bas för detta centrum, men Håkan 
Larsson är öppen för ett samarbete med forskningen i 
övriga Sverige. Han nämner bl a högskolorna i Stockholm 
och Linköping som tänkbara partners.  

För tillämpad forskning
När skall då detta nya forskningscentrum förverkligas? 

Håkan Larsson har ett bestämt mål; när Sverige tar över 
ordförandeskapet i EU vid halvårsskiftet skall det vara i 
verksamhet. 

– Svensk logistikforskning hävdar sig väl internatio-
nellt, men vi måste höja nivån, samordna den bättre så att 
man inte gör dubbelarbete och se till både samhällets och  
näringslivets behov. 

Det är inte alltid sponsorbidrag hamnar rätt. 
– Många har slängt pengar i ett stort hål och inte brytt 

sig om vad som kommer ut. Branschföretagen måste arbeta 
proaktivt och försäkra sig om att pengarna styrs till tilläm-
pad forskning, grundforskningen har vi redan. 

Håkan Larsson berättade om sin resa, med Bilspedition/
BTL till Schenker. 

– För tio år sedan insåg vi att våra kunder behövde en 
stark logistikpartner på de marknader där de agerade, i 
Europa. Vi hade inte råd att köpa ett paneuropeiskt nätverk, 
men vi kunde bygga ett tillsammans med Schenker. Men 
det var inte lätt att överbrygga de kulturella gränserna, att 
skapa ett företag med gemensamma värderingar. 

– Men vi hade tur som valde en tysk partner, konsta-
terade Håkan Larsson. Vi blev helt enkelt tillsagda hur vi 
skulle tänka. 

Det låter som ett skämt, när han säger det, men är det 
kanske inte. Till slut insåg tyskarna var den sanna logis-
tiska kompetensen fanns; år 2000 hämtade Schenker Håkan 
Larsson till Tyskland som koncernchef för hela företaget, 
ett av de verkligt stora logistikföretagen i världen. Han 
stannade i tre år, innan han flyttade tillbaka till Sverige, 
som VD för Transatlantic. 

Som gästprofessor under 2009 vill Håkan Larsson, med 
sin långa erfarenhet från den tillämpade logistiken, föra 
kunskaperna vidare till nästa generation logistiker. Han 
lovar att både delta i undervisningen på Handelshögskolan 
och på seminarier. 

Inbyggd obalans att övervinna
Håkan Larsson tog i sin installationsföreläsning upp vissa 
grundfakta inom logistiken. 

– I Sverige finns en inbyggd obalans, som är svår att 
komma åt. Ett typexempel är Stockholm. Där bor många 
människor som inte tillverkar så mycket, men de äter. 
Konsumentvaror transporteras till Stockholm, men voly-
men returlast är blygsam. Det är också dyrt att distribuera i 
tätort. En bättre samlastning skulle ge ett effektivare flöde, 
men konkurrenslagarna försvårar detta. 

Han belyste också Sveriges marginella läge i Europa. 
– Vi har 60–70 procent av vår handel med Europa. Lika 

långt i mil har de svenska företagen till sina kunder på kon-
tinenten. De europeiska företagen har 10–15 mil. Det krävs 
en effektiv logistik om vi skall övervinna den nackdelen. 

Godsvolymerna fortsätter öka
Enligt beräkningar – visserligen  gjorda före dagens finans-
kris- fortsätter godsvolymerna att öka, med 50 procent åren 
2000-2020, liksom andelen transporter med lastbil. 1970 
rullade 21 procent av samtliga transporter på landsväg, för 
två år sedan 36 procent. 

– Lastbilstrafiken ger problem med trängsel på vägarna. 
Enbart i EUs 15 ursprungliga medlemsländer dödas 42 000 
människor per år i trafiken. 

Efterfrågan drivs av megatrender; en ökad globalisering, 
en höjd levnadsstandard och en fortgående urbanisering. 

– Vi måste forska mera för att kartlägga de långsiktiga 
trenderna och hur transportapparaten skall anpassas till 
förändringarna, säger Håkan Larsson. 

– Vi behöver en logistik, som tillåter globalisering, den 
skall vara enhetlig över hela klotet. Vi måste bygga flexibla 
nätverk, rent fysiska sådana, med färre och större transport-
företag, men också inom IT-kommunikation och kapital-
försörjning. 

”Lagstiftning kan tvinga oss”
Håkan Larsson är tydlig på en punkt: 

– Lastbilstransporterna har inte gynnat miljöarbetet, 
koldioxidutsläppen har ökat mer än i andra branscher. 
Miljö och transporter är en strategisk fråga, som kräver mer 
forskning. 

Logistisk effektivitet med bättre utlastade fordon ger 
positiva miljöeffekter. Vi måste köra så få mil som möjligt, 
med så mycket last som möjligt. 

– På sjösidan har IMO kommit med regler som skall ge 
en miljövänligare sjöfart. Även järnvägen har utvecklats, 
men den har brister vad gäller kvalitet och kapacitet och 
svårt att få lönsam trafik på korta sträckor. Felet är att ingen 
tagit befälet, de nationella järnvägsbolagen har bekrigat 
varandra istället för att skapa en enhetlig transportmaskin. 

– Vi måste uppmuntra enskilda initiativ, som Göteborgs 
hamns satsning på ökad järnvägstrafik, och nu senast försök 
att ta trailers på spåret. 

– Inom lastbilstrafiken behöver vi frivilliga insatser 
om miljöbelastningen skall minska. Lyckas vi inte kom-
mer lagstiftarna att tvinga oss – och får vi en miljöskatt på 
transporter blir de mycket dyrare. Än en gång, branschen 
och forskarna måste ta initiativet. 

Test Site Sweden och Northern Lead
Hållbarhet är ledord för flera redan påbörjade  
satsningar på forskning kring logistik i Göteborg. 
VINNOVA har, tillsammans med företag och regiona
la organ, etablera en nationell testarena för fordons
säkerhet, Test Site Sweden (TSS) vid Lindholmen 
Science Park.  

Northern LEAD har just startats av Chalmers, 
Göteborgs universitet och LTS, Logistik och Trans
portstiftelsen, som ett gemensamt kompetenscenter 
för att initiera, stödja och utveckla forskning inom 
logistik och transportområdet. Särskild vikt fästs 
vid projekt kring långsiktigt hållbara logistik och 
transportsystem. 

Regeringen har också avsatt 3 miljarder SEK för 
forskning och utveckling inom fordonsklustret och 
ställt statliga kreditgarantier för lån i Europeiska In
vesteringsbanken för omställning till grön teknologi. 
Kreditgarantierna har ett tak på 20 miljarder SEK. 
En stor del väntas gå till Göteborg. 

”Göteborg bör få nationellt 
centrum för hållbar logistik”  

När Håkan Larsson installerades som gästprofessor på Handelshögskolan 
i Göteborg, hade han en tanke med i bagaget – att etablera ett centrum 
för hållbar logistik med placering i Göteborg. 
teXt: nils-erik lindell

”Göteborg är den rätta miljön, med ett fruktbart samar
bete mellan Handelshögskolan, Chalmers och näringslivet.”

”När Sverige tar över ordförandeskapet i EU vid halvårs 
skiftet, bör det nya centrat vara i verksamhet.”
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Hennes & Mauritz, Åhlens, KappAhl, Lindex, ADC 
Fashion, Fashionet och Desam Fashion Group har till-
sammans med Green Cargo arbetat fram en lösning där 
transporterna ut till butikerna samordnas. Genom att höja 
utnyttjandegraden i lastbilstransporterna och lägga över 
så många transporter som möjligt till järnväg, reduceras 
koldioxidutsläppen väsentligt. 

När det gäller transporterna ser man inte varandra som 
konkurrenter, utan det är naturligt att samarbeta, tycker 
KappAhls driftschef vid centrallagret i Mölndal söder om 
Göteborg, Gunnar Persson.

– Våra flöden kommer i containers från Asien och 
Ukraina sjövägen till Göteborgs hamn.

Från KappAhls centrallager i Mölndal går numera hela 
70% av transporterna med tåg till Norge och 50% med tåg 
ut till de svenska butikerna. 

Varorna kommer till en s.k. splitpoint, där de sedan 
omlastas. Oslo är en sådan splitpoint för Norge.

– Vi har också ofta våra butiker på samma ställen som  
t ex H&M, påpekar Gunnar Persson.

– Vi ser transporterna som konkurrensneutrala. Att  
samköra är lönsamt och det är bra för miljön. Därför finns 
det bara vinnare, menar han.

Leveransprecision
– För att spara miljön än mer bygger konceptet på att 
transportera produkterna med järnväg den längsta sträckan. 
Men till och från järnvägen kör vi lastbilar, säger Mårten 
Koshko, logistikcenterchef på Green Cargo i Göteborg. 

Under de senaste åren har modeföretagen lagt över allt-

mer långa transporter på järnväg. 
– Det vi har att erbjuda modeföretagen är just kombina-

tionen  av hängande och liggande transporter, säger Mårten 
Koshko.

– När vi organiserar en transport till flera butiker i ett 
köpcentrum, ser vi till att packa i rätt ordning.

”Tänk efter för att spara miljön”
Green Cargo har sedan länge stor intermodal kompetens 
och erfarenhet kring just konfektionsindustrin. 

– Vi klarar också av klädeskedjornas krav på leverans-

precision. Det får vara maximalt 30 minuters differens från 
utsatt tid, flera gånger i veckan. 

Järnväg kan dock ibland ta längre tid. 
– Därför är det viktigt att  kunderna rannsakar sig själva 

och överväger hur viktigt det är att varan kommer tidigare. 
– Men att få en samordnad transport några timmar 

senare, brukar inte vara något problem och det sparar ju 
miljön, säger Mårten Koshko.

 – Genom att dessutom kunna ta tillbaka emballage med 
samma bil, så har vi ett slutet system med leverans och 
återhämtning i samma transport. Det är något som våra 
konkurrenter har svårt att erbjuda, säger Mårten Koshko. 

Även Coop tar tåget
Även livsmedelskedjorna säger sig ha ambitionen att lägga 
över fler av de långa transporterna på järnväg. Coop har just 
startat ett sådant projekt i samarbete med Green Cargo.

Men dagligvaruhandeln som helhet har lyckats sämre 
än modekedjorna med att förverkliga ambitionen att lägga 
över långa transporter på järnväg och att samordna sin 
distribution med varandra. 

Modeföretag samarbetar för miljön 
För miljöns skull anpassar modeföretagen 
sina leveransdagar och leveranstider till 
varandra. 

aV lena sonne

Att de stora modeföretagens butiker ofta ligger intill varan
dra, underlättar samarbetet kring distributionen.

KappAhl och Green Cargo 
på Logistik & Transport
På årets Logistik & Transport som går på Svenska 
Mässan den den 26–27 maj berättar Gunnar Persson 
och Mårten Koshko mer om KappAhls och Green Car
gos smarta logistiklösningar och mässdeltagarna får 
också tillfälle att göra ett studiebesök vid KappAhls 
logistikcenter i Mölndal Göteborg.
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Med utbyggd närsjöfart, i form av pendlar, 
skulle dagens volymer i både Vänern och 
Mälaren kunna öka kraftigt och avlasta 
regionernas infrastruktur.

Godstransporterna ökar snabbt, inte 
minst i storstadsregionerna. Järnvägens 
kapacitet är begränsad. Göteborgs hamn 
räknar t ex med en volymfördubbling på 
åtta år. Det innebär ökad lastbilstrafik. 
Koldioxidutsläppen ökar, miljön försämras 
och trafikolyckorna ökar, liksom risken för 
trafikinfarkt. Hamnen genererar idag totalt 
ca 1 miljon lastbilstransporter, därav  
270 000 containerbilar och 690 000 trailers. 
På järnväg fraktas därutöver ca 300 000 
containers. 

Hamnens väntade volymökning av 
containergods skulle kräva ytterligare minst 
800 000 lastbilar till år 2016. 

– Men genom att utnyttja Göta Älv kan 
stora delar av godset transporteras inåt lan-
det med mindre inlandsfartyg och därmed 
avlasta vägnätet. Det säger Bertil Arvids-
son, till vardags Senior Adviser på Sveriges 
Redareförening och som på Västra Göta-
landregionens  uppdrag utrett möjligheterna 
till fler älvpendlar och pråmar på Göta Älv 

och i Vänern.
– Min utredning visar att en contai-

nerälvpendel, s.k. Push Barge, i slinga 
Göteborg-Vänersborg-Kristinehamn, med 
48 timmars omloppstid, kan ta hand om  
180 000 TEU per år.

Det motsvarar 90 000 lastbilar. Två 
pendlar, med avgång från hamnen varje 
dag, kan minska landsvägstrafiken med  
ca 180 000 lastbilar. 

Trafiken ska bedrivas på kommersiella 
villkor på samma sätt som i övriga EU och 
hamnarna bör avgiftsmässigt behandla pen-
deln konkurrensneutralt mot lastbilen. 

1000 kr billigare per TEU
Transportkostnaden för en container med 
älvpendel blir över 1000 SEK billigare per 
TEU, vilket innebär ökad konkurrenskraft 
för svensk industri. 

– Även direkttrafik med daglig avgång, 
s.k. River Sea-trafik, t ex Karlstad-Duis-
burg, kan bli lönsam. De nya bidragen i 
EU:s Marco-Polo-program träder i kraft i 
år och kilometerskatten i Tyskland kommer 
troligen att öka. 

Göteborg Energis nya biogasfabrik 

kräver 3000 kubikmeter flis per dygn från 
starten 2014. Hälften kommer från Väner-
regionen/Värmland. 

– En flisälvpendel kan utföra dessa  
transporter på kommersiella villkor.  
Transportkostnaden blir ca hälften jämfört 
med lastbil. Pendeln ersätter ca 7000 last-
bilar per år på E6/E45. Älvpendlarna kan 
använda naturgas som drivmedel och med 
ökande inblandning av biogas efter 2012 
ger detta mycket god miljöprestanda.

– En containerälvpendel kan minska 
CO2-utsläppen med 70% jämfört med 
lastbil. Kväveutsläppen minskar med 90% 
och svavel och partiklar försvinner helt. 
Bullerstörningar blir också negligerbara. 
Sjöfrakt av farligt gods anses också säkrare 
än väg- och järnvägsfrakt.

Exempel från Europa
Många hamnstäder i Europa använder 
floder och kanaler för att ta gods till och 
från hamnen. 

– Rotterdam, Europas största hamn, tar 
hälften av sina transporter på mindre fartyg, 
som framgångrikt konkurrerar med lastbilar 
även på korta sträckor, påpekar Bertil 
Arvidsson.

I Flandern, en region i Belgien, sam-
arbetar regionens hamnar, vilket stärker 
regionens position som godshub med drygt  
200 miljoner ton i omsättning.

Men det finns två avgörande skillnader 
mellan Västra Götaland och Flandern; i 
Flandern är farvattnen klassade som in-
landsfarvatten och anslutna till EU:s Inland 
Waterway Transport System (IWT). Kraven 
på fartyg som endast seglar på inlandsfar-
vatten är betydligt lägre. Det gör att kost-

naderna blir mycket lägre och små fartyg 
och pråmar med lastförmåga på 750–2000 
ton eller 20–200 TEU kan konkurrera med 
lastbilen, även vid korta transporter.

Den andra skillnaden är relationerna 
mellan regionens alla hamnar. 

I Flandern har hamnarna ett etablerat 
samarbete som gynnar hela regionens 
industri och stärker konkurrenskraften. 
De större hamnarna, som Antwerpen och 
Zeebrugge, använder de mindre inlands-
hamnarna som avlastningshamnar.

– Förstudien visar att förutsättningarna 
för älvpendlar finns redan idag om Göta älv 
och Vänern klassas som inlandsfarvatten 
och avgifterna blir konkurrensneutrala mot 
lastbil. 

Rederierna intresserade
– Den enkät jag genomfört med regionens 
näringsliv visar också att sjötransporter är 
ett realistiskt alternativ till lastbil, förutsatt 
att kostnaderna är lägre än lastbil. Och 
intresset från regionens rederier har varit 
påfallande stort, säger Bertil Arvidsson.

Det finns transporter som är beroende 
av lastbilens snabbhet, tex färska grönsaker 
eller reservdelar. Men detta är trots allt en 
relativt liten del av det godset som går med 
lastbil. 

– Men för containers med malm eller 
koks till Vargön Alloys, 20 000 per år, 
spelar det ingen roll om containern kommer 
fram 6 timmar tidigare. En container som 
kommer till Göteborgs hamn från Kina har 
redan transporterats under ca månads tid. 

Det som räknas är att varan kommer på 
utsatt tid, just in time.

Gäller även i Mälaren
Som VD för Södertälje hamn har även Erik 
Froste intresserat sig för ökad pendelsjöfart 
via Södertälje kanal och Mälaren.

– Jag tror definitivt på sådana lösningar, 
både ur kommersiell och miljösynpunkt, 
säger Erik Froste.

Inte heller krävs några dyra infrastruk-
tursatsningar eller nya slussar.

– Det kan öka Södertälje hamns gods-
volymer, samtidigt som vägnätet avlastas. 
Det är ett sätt att rädda Mälarsjöfartens 
framtid, när containerfartygen även i  
Östersjön blir allt större och snart inte kan 
gå i Mälaren, menar han.

Han tycker sig också har mött ett ökat 
intresse, både från Mälarhamnar och rede-
rierna. 

Närsjöfart alternativ till trafikinfarkt

Kristinehamn är en lämplig hamn för ökad insjöfart, med pendlar från Göteborg.

I motsats till kontinenten använder vi knappast våra inre vatten-
vägar, som Göta älv, Vänern och Mälaren, för en närsjöfart som 
kunde avlasta vägnätet, till nytta för miljön.

– Obegripligt, tycker Bertil Arvidsson som just skrivit en  
rapport i ämnet. Erik Froste, VD Södertälje hamn, håller med.

aV gÖsta hultén 

Med mer närsjöfart i form av pendlar kan 
koldioxidutsläppen minska. 

Göteborg

Kristinehamn

Otterbäcken

Lidköping

Vänersborg

Karlstad
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Välkommen till
Sveriges största 

energi-, klimat-, och 
miljökonferens 

11–12 mars 2009

Vad händer med 
transporterna 
när oljan sinar?
•	 Hur	kommer	framtidens	transporter	att	se	ut?	

•	 Är	gas	ett	realistiskt	drivmedel	för	transporter?

•	 Vad	innebär	de	kommande	styrmedlen	och	direktiven?

Sveriges Energiting 2009 är rekordstort. Miljöminister Andreas 
Carlgren inledningstalar vid konferensen som bland annat tar upp 
globala klimatfrågor, teknikutveckling, energieffektivisering, kom-
mersialisering, konsumentperspektiv och energimarknadsfrågor. 
 Vid sidan av konferensen finns välfyllda utställningsytor där före-
tag och organisationer lyfter fram sina idéer inom energiområdet. 
Cirka 2000 deltagare väntas till Energitinget, som arrangeras för 
elfte året i rad. 
 Besök Energitinget på Stockholmsmässan i Älvsjö för infor-
mation och inspiration inom energifrågor.

Läs mer om Sveriges Energiting 2009 på www.energimyndigheten.se.

Medarrangör:

I samarbete med:

K O N F E R E N S F O R U M  A B
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Visste du att…
Koldioxidutsläppen från tunga 
godstransporter i Sverige ökade 
med drygt 40 procent från 1999 
till 2006. Utsläppen från person
transporter på väg har däremot 
legat relativt konstant, trots ökade 
körsträckor. (Källa: SIKA)

Transportsektorn svarar för ca 30 
procent av utsläpp av växthusgaser 
i Sverige. Globalt svarar transporter 
för ungefär 13 procent utsläppen 
av växthusgaser. 99 procent kom
mer från fossila bränslen.

(Källa: IPCC)

Mera infrastruktur nu – tack

Marieholmstunneln
”I närtid är Marieholmstunneln viktigast, 
eftersom den skulle bidra till att lösa upp en 
flaskhals till Skandinaviens största hamn. 
Hamnbanan är mycket viktig och av strate-
gisk betydelse för Göteborgs hamn och där-
med för Sveriges export och import. Med 
drygt 300 000 containrar per år och över 70 
tåg per dygn, är den en av Sveriges hårdast 
trafikerade järnvägar, men fortfarande en-
kelspårig och mycket störningskänslig.

För regionen behöver vi också Väst-
länken, d v s en tågtunnel under centrala 

Göteborg, som binder 
samman tågtrafiken 
och ger nya stationer 
i staden. Den bidrar 
också till en hållbar 
stads- och regionut-
veckling.” 

Bengt Wennerberg
Business Region  

Göteborg AB

Ostlänken är Sveriges viktigaste 
infrastrukturprojekt
”Ostlänken är Sveriges viktigaste infra-
strukturprojekt, därför att det är första delen 
i att bygga för höghastighetståg i Sverige. 
Det är viktigt för att bygga ihop Sveriges 
mest tätbefolkade del med miljövänliga tåg 

och den har en positiv 
inverkan på arbets-
marknaden, då den 
funktionella arbets-
marknaden blir större.”

Mattias Ottosson 
Kommunstyrelsens 

ordförande, Norrköping

Lotsfrihet på Vänern
”Vänerns flaskhals är Lurö skärgård. Här 
krävs nu lots. Eftersom lotsen inte kan 
hoppa på mitt på sjön, måste han eller 
hon följa med hela sträckan. Det innebär 
kostnader för Vänersjöfarten. Men om 
den s k Milskärsleden muddras till minsta 
djup 6,7 m, några fyrar flyttas och bojar 
förankras i botten, kan monitorer övervaka 
trafiken. Som en extra säkerhetsåtgärd kan 
leden bli enkelriktad. Kostnaden är bara ca 
7 miljoner SEK.

In och ut ur ham-
narna måste fartygen 
fortfarande ha lots. 
Men lotsens tid på 
fartyget blir mycket 
kortare och en ökad 
Vänersjöfart gynnas.”

Jan Axelsson
Vänerregionens  

Näringslivsråd

Ostlänken är central för miljön
”Ostlänken, som stötta för ökad kapaci-

tet, vilket möjliggör en ökad överflyttning 
av gods från väg till järnväg och också är 
centralt för miljö och klimat. 

Att rörligheten för personer också kan 
öka, och användning 
av personbilar på 
sträckan kan minska, 
är ju en trevlig bief-
fekt. 

Maria  Huge Brodin
Docent i logistik, Lin-

köpings Universitet 

Motverka Stockholmsområdets 
nord-sydproblematik
”Citybanan och Förbifart Stockholm är vik-

tiga för att motverka 
den ekonomiska och 
sociala nord-sydpro-
blematiken i Stock-
holmsområdet.” 

Olle Zetterberg
VD Stockholm 

Business Region

Norrbotniabanan 
”Nu byggs Haparandabanan till Kalix, den 
nordligaste delen av Norrbotniabanan som 
ska gå från Umeå i söder till Haparanda i 
norr.  

Norrbotniabanan ansluter till Botnia-
banan, Malmbanan, Stambanan, Haparan-
dabanan och det finska järnvägsnätet. Den 
nya kustjärnvägen binder ihop Sverige med 
Finland och nordvästra Ryssland, med sina 
enorma råvarutillgångar. Mer än hälften av 
Norrbotniabanans nytta kommer från effek-
tivare godstransporter för befintliga företag. 
Världens största ädelstålverk, Outokumpo, 
på finska sidan, efterfrågar fler järnvägs-
transporter.  

Norrbotniabanan 
ger halverade restider 
mellan kuststäderna, 
bättre rekryterings-
möjligheter för företag 
och ökad valfrihet för 
människor.”

Sven-Erik Bucht 
Kommunalråd,  

Haparanda Stad

E20 till Göteborg
”Vår region ligger mitt emellan Göteborg 
och Stockholm eller Oslo och Stockholm. 
Vi har utmärkt infrastruktur mot Stockholm 
men E20 mot Göteborg är det viktigaste 
infrastrukturprojektet för vår region, med 
tanke på att den binder samma Sveriges 
två största städer, har en getingmidja där 

standarden är usel och 
trafikfarlig på långa 
sträckor.

Att få fraktflyg till 
Fjärran Östern att mel-
lanlanda i Örebro är 
också viktigt.”

Göran Dahlén
Näringslivschef Arboga 

Logistikregionen

Satsa på järnvägen till Karlskrona
”Järnvägen är oerhört viktig för oss i ett 
sydostperspektiv. Det är navet för att vi ska 
kunna vara en framgångsrik kommun. Vi 
har tre residensstäder på mindre än sex mils 
avstånd. Växjö, Kalmar och Karlskrona 
med pendling till och från dessa, samt 
direkttåg till Köpenhamn och Göteborg.

För vår del är det järnvägen Emmaboda 
– Karlskrona som är 
av stor betydelse. 

När detta är klart 
är det förstås för 
regionen i dess helhet 
E 22:an som är gäl-
lande.” 

Ann-Marie Fagerström 
Kommunalråd  

Emmaboda 

Infrastruktursatsningar är högaktuella också för att öka sysselsättningen. Det anser både Svenskt Näringsliv och LO. 
Men vilka satsningar prioriterar  företrädare för olika regioner. Vi har frågat några beslutsfattare, regionföreträdare 
och forskare i en minienkät. Nästan alla prioriterar järnvägssatsningar.

Vår fråga löd: Vilka infrastruktursatsningar är viktigast för er region för framtiden?

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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100%

80%
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Sveriges bästa  
logistiklägen 2009
1.  StorGöteborg
2.  Norrköping/Linköping
3.  Örebro/Hallsberg/Arboga
4. Jönköping/Nässjö/Vaggeryd
5. Eskilstuna/Strängnäs
6.  Norra StorStockholm  
 (sigtuna, enköping, håbo)

7.  Helsingborgsregionen
8.  Västerås/Köping
9.  Borås/Ulricehamn
10. Malmöregionen
11.  Södra StorStockholm. 
 (botkyrka, haninge,  
 södertälje, nykvarn)

12. Skaraborgsregionen
13.  Halmstad
14.  Gävle/Sandviken
15.  Nyköping/Oxelösund
16.  Trollhättan/Vänersborg/ 
 Uddevalla
17.  Karlshamn/Karlskrona.
18.  Växjö/Alvesta
19.  Falun/Borläge
20. Hässleholm/Kristianstad/ 
 Åhus.
21. Katrineholm
22. Värnamo/Gnosjö/Gislaved
23. Uppsala
24. Karlstad/Kristinehamn
25. Sundsvallsregionen

mer info: www.intelligentlogistik.se/
logistiklägen

Här är Sveriges 25 bästa  
logistiklägen 2009
Här är årets lista över Sveriges 25 bästa logistiklägen/regioner 2009. Den visar 
bästa etableringsort för centrallager med distribution av konsumentprodukter, 
främst inom Sverige, men också övriga Norden.

aV gÖsta hultén

För 5:e året publicerar Intelligent Logistik 
listan över Sveriges bästa logistiklägen. 
2009 års lista har utvidgats från 20 till 25. 

Det geografiska och demografiska läget 
väger tyngst för placeringen på listan. 
Sveriges demografiska eller befolknings-
mässiga mittpunkt ligger mellan Örebro 
och Norrköping. Härifrån nås nämligen 
den största delen av den svenska befolk-
ningen med kortast avstånd vid distribution 
av varor. Det gör att den befolkningstäta 
Öresundsregionen och de nära 2/3-delar 
av Sveriges yta som ligger norr om Gävle, 
hamnar för långt från den demografiska 
tyngdpunkten för att hamna i toppen på 
listan.

Vi räknar som tidigare på distribution av 
konsumtionsvaror, varav hälften är impor-
terade och hälften producerade i Sverige.

Göteborg kvar i toppen
Stor-Göteborg är fortfarande etta. Nor-
dens största import- och exporthamn, 
med oceangående direktlinjer och alltfler 
pendlar för järnvägsgods, är en fördel när 
mer konsumentprodukter importeras från 
Sydostasien. En mycket god transportinfra-
struktur, spetsutbildning i logistik och starkt 
regionalt samarbete, stärker Göteborg. Den 
tidigare bristen på mark har lösts, men 
trafiksituationen i city och till hamnen är ett 
stort problem.

Norra Stor-Stockholm har under 2008 
fått en rad stora logistiketableringar i kring 
Arlanda och Rosersberg. Men Stockholms-
regionen största nya centrallager öppnas i år 
i Enköping.

Nord-sydproblematiken delar fortfarande 
Stor-Stockholm. 

Norrköping/Linköping har geografisk 
närhet till Sveriges logistiska mittpunkt och 
en allsidig transportinfrastruktur. Närheten 
till Europas främsta tillväxtmarknader öster 
om Östersjön och logistikutbildning på 
spetsnivå, motiverar en placering i toppen.

– I slutet av året är också den nya contai-
nerterminalen i Pampushamnen liksom två 
nya gentrykranar på plats där, säger Staffan 
Eklind, Norrköpings Transportcentrum AB.

Örebroregionen stärks genom det nya 
samarbetet i Logistikregionen och nyetable-

ringen av försvarets nya centrallager på  
60 000 kvm, den största nya logistiksats-
ningen i Mellansverige under året. Till 
Logistikregionen räknas också Hallsberg, 
med en snabbt växande kombiterminal.

Jönköping närmar sig
I toppen närmar sig Jönköping/Nässjö, som 
i år går upp från 5:e till 4:e plats. Förkla-
ringen är framför allt två stora, nytillkom-
mande logistiketableringar på sammanlagt 
170 000 kvm. 

– Vår satsning på en kombiterminal i 
Torsvik är helt i linje med företagens krav 
på fler logistikmöjligheter, säger Acko 
Ankarberg Johansson, KS-ordförande i 
Jönköping.

– Allt fler företag vill flytta gods till 
järnväg.

Eskilstuna har just öppnat en ny, stor 
logistikpark och går upp till 5:e plats. 

Nya på årets utvidgade lista är Uppsala, 
Katrineholm och Gnosjöregionen. Katrine-
holm får under året en ny logistikterminal 
och kombiterminal. Uppsala planerar att 
flytta logistikverksamheten från Bolän-
derna till ett nytt område vid Storvreta och 
planerar också en kombiterminal där. Och i 
Värnamo har mark iordningställts vid E4:an 
som bl a lämpar sig för logistikverksamhet.  

Öresundsregionen, med 3,5 miljoner 
innevånare i Danmark och Sverige, fram-
står som Nordens främsta interregionala 
tillväxtområden. Sveriges näst största 
containerhamn finns i Helsingborg. När 
Malmös norra hamn står färdigt, kom-
mer Malmö med säkerhet att locka till 
sig nya logistiketableringar. För att upp-
fylla kriteriet distribution i hela Sverige 
ligger dock Öresundsregionen för långt 
ifrån Sveriges demografiska tyngdpunkt 
för att hamna i toppen.

Gävle med växande containerhamn 
har förbättrat sin infrastruktur med E4 som 
motorväg till Uppsala. 

Sundsvall och Umeå konkurrerar som 
Norrlands bästa logistikläge. Sundsvall 
vinner på regionalt samarbete och större 
demografiskt underlag.

Mindre fastighetsaffärer 2008
Under 2008 färdigställdes  totalt ca 550 000 
kvm nya logistikanläggningar.

Prognoser visar att volymerna också i år 
år blir rekordstora och hamnar på nästan på 
samma nivå.

2006 var det tidigare rekordåret för nya 
logistikanläggningar i Sverige med 400 000 
kvm. Men 2008 och 2009 blir det ännu mer. 
De nytillkommande ytorna blir sammanlagt 
över 1 miljon kvm.

– Däremot minskade affärerna med 
logistikfastigheter rejält. Transaktionsvoly-
men på ca 15 miljarder SEK 2007 minskade 
förra året till ned emot 1/3-del säger

Gustaf Benndorf, fastighetsanalytiker 
vid det internationella konsultföretaget 
Jones

Lang LaSalle i Stockholm. 

 

Här är de 6 kriterierna:

1. geografiskt läge, med närhet till sveriges och  
 nordens demografiska tyngdpunkt.

2. Volymen av nu befintliga och tillkommande  
 logistikytor de senaste fem åren.

3. allsidighet och tillgänglighet i logistisk infra- 
 struktur. (Vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg- 
 plats och kombiterminaler.)

4. utbudet av logistikservice, relevant akademisk  
 utbildning och tillgång till arbetskraft.

5. samarbetsklimat och nätverk inom regionen.

6. pris och tillgång på mark för nyetablering.

– Vår satsning på en kombiterminal i Tors
vik är helt i linje med företagens krav på 
fler logistikmöjligheter, säger Acko Ankar
berg Johansson, KSordförande Jönköping.
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Forum för småföretagsforsknings, FSF med 
huvudkontor i Örebro, publicerade i decem-
ber sitt Företagsklimatindex. Rankingen 
baserar sig på bearbetade data från Svenskt 
Näringslivs undersökning av det lokala fö-
retagsklimatet. Landets alla 290 kommuner 
har bedömts.

FSFs Företagsklimatindex visar att 
många mindre kommuner upplevs ha bra 
företagsklimat, trots att förutsättningarna 
när det gäller t ex infrastruktur inte är så 
bra. Det är helt andra faktorer som företa-
garna uppskattar. 

Hämmar nyetableringar
– En mindre kommun har kortare kom-
munikationsvägar, vilket innebär större 
möjligheter till kontakter mellan politiska 
beslutsfattare och företagare. Det bidrar  
till en ömsesidig förståelse för politikens  
utformning på kommunal nivå och fö-
retagarnas behov. Negativa attityder och 
oförståelse hämmar kommunens attrak-
tionskraft och därmed även inflyttning och 
nyetablering, säger Pontus Braunerhjelm, 

professor vid KTH och VD FSF.
Högst i FSFs Företagsklimatindex place-

rar sig kommuner där företagarnas åsikter 
om företagsklimatet är mest positiva, trots 
att förutsättningarna för ett gott företagskli-
mat inte alltid är de bästa. Vinnare 2008 är 
Kristinehamn i Värmland, följt av Bjurholm 
i Västerbotten och Mönsterås i Kalmar län. 
Av de tio kommunerna med bäst placering 
har samtliga färre än 25 000 invånare. 

Förlorare i Stockholm län
Förlorarna är kommuner där förutsättning-
arna är goda och som tillhör en av landets 
generella tillväxtregioner, men där företa-
garna upplever att företagsklimatet är nega-
tivt. Sämst placering har Värmdö kommun 
följt av Ekerö. Dessa kommuner låg också 
lägst i 2007 års index.

I jämförelse med förra året har Lands-
krona förbättrat sin ranking mest, följt 
av Boden och Herrljunga. Bland de tio 
kommuner som förbättrat sin rankning 
mest finns Arboga, Nässjö, Karlshamn och 
Halmstad.

Kristinehamn dubbel vinnare
Arena för Tillväxt är ett projekt som syftar 
till att främja lokal och regional tillväxt 
genom, i första hand, kunskapsförmedling 
och processtöd. 

De listar sedan åtta år Årets Tillväxt-
kommun, som år 2008 blev Umeå. 2007 års 
tillväxtkommun var Eskilstuna.

Arena för tillväxt listar också ”Årets 
mest uthålliga tillväxtkommuner” utifrån 
de lokala företagens uthålliga tillväxtmöj-

ligheter, också detta i ett samarbete mellan 
Företagarna och kreditvärderarna UC. 
Listningen bygger på sex variabler. Fyra är 
relaterade till företagens årliga omsättning 
och resultat. De övriga två avser antalet 
aktiebolag och deras kreditvärdighet. De 
senaste fem årens resultat vägs samman för 
att visa den uthålliga tillväxten.

I toppen när det gäller tillväxt hittar man 
då Gällivare, Alvesta, Fagersta, Tierp och 
Båstad. Bland stora kommuner med bra 
placering märks Linköping på 7:e, Kristine-
hamn på 8:e, Östersund på 9:e, Helsingborg 

på 12:e, Borås på 16:e och Örebro på 20:e 
plats.

Både rankningen av årets tillväxtkom-
muner och småföretagarnas rankning av 
företagarklimatet, ger alltså Kristinehamn 
ett gott betyg.

Däremot pekar mätningarna av före-
tagsklimatet och den uthålliga tillväxten i 
olika riktning när det gäller t ex Alvesta och 
Vara. Bägge kommunerna kommer högt när 
det gäller tillväxtrankning, men det subjek-
tivt upplevda företagsklimatet placerar dem 
nära botten i fråga om företagsklimat. 

Stockholmskommuner får bottenbetyg för företagsklimat
Värmdö och Ekerö har sämst 
företagsklimat av alla landets 
290 kommuner när småföreta-
garna själva rankar dem.  
Av de tio kommunerna med 
sämst placering, tillhör fem 
Stockholms län.

aV gÖsta hultén

Hett företagsklimat: Kristinehamn hamnar i topp när företagarna själva får sätta betyg. 
Scana Steel Björneborg AB (bilden) är ett av kommunens företag.

E4

E4

E4

Eskilstuna

Arlanda

Örebro

Arboga Kungsör

Köping

Västerås
Enköping

Uppsala

Stockholm

Strängnäs

Mariefred

Södertälje

Nyköping

Oxelösund

Katrineholm

Flen

Arboga Kungsör

Köping

Västerås

Strängnäs

Södertälje

Nyköping

Katrineholm

Flen

Hallstahammar

O
vland and Friends

Eskilstunas geografiska läge är gynnsamt för företag med 
inriktning på lager, logistik och effektiv distribution. Tydliga 
bevis på detta är de senaste årens etableringar av H&M, 
Meca, Lidl och Skanlog. Nu öppnar vi också upp det helt 

nya området Eskilstuna Logistikpark. Här sammanflätas 
motorväg, tåg och flyg till ett nytt logistikcenter med stark 
miljöprofil. Och det bästa är att logistikparken fortfarande 
är i planeringsstadiet, vilket medför att du som är intressent 

har alla möjligheter att vara med och påverka framtiden. 
På ett helt naturligt sätt. Mer information hittar du på 
www.eskilstunalogistik.se eller slå en signal till Mikael 
Jonsson, 016-710 84 04.

Var med och utveckla en ny logistikpark. Helt naturligt.

Eskilstuna Logistik
Fågelvägen till bättre affärer.
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Det helautomatiserade kranlagret, 30 meter 
högt och med 54 000 pallplatser, var klart 
2004. Lagret är helautomatiskt och avsett 
för 15 000 högfrekventa varor som omsätts 
oftare än varannan månad. 

Till hösten är nästa etapp klar, ännu ett 
höglager, nu 15 meter högre eller nära 45 
meter högt och med en fördubblad volym-
kapacitet med ytterligare 60 000 pallplatser. 
Det blir det högsta i landet. 

Lagerbyggnaden byggs på helt nytt sätt - 
som en pallsilo – där pallställen byggs först 
och själva byggnaden därefter.

– Denna typ av pallkranlager är unikt för 
Sverige, säger Rolf Andersson, logistikchef.

Det blir helautomatiserat liksom det 
första kranlagret.

Även en ”miniload” - anläggning med 
250 000 lagerplatser, fördelade på 16. auto-
matkranar, på 13 000 kvm är nybyggd och 
tas i drift i dagarna. Även här är automati-
seringsgraden hög.  

– Plockarna behöver inte längre gå till 

plockstationen som i en traditionell lösning, 
utan varan kommer till plockaren - en s.k. 
”Goods-to-man”princip som skapar bättre 
ergonomi och säkerställer plockkvalitén. 

– Lådorna vid plockstationerna är juster-
bara i höjdled. Lastpallarna har också bytts 
ut. Nu hanterar kranarna plastlådor med 
gods i stället. 

– Funktionen skapar bättre sorterings-

möjligheter till butik, höjd plockkvalité och 
ger en effektivare lagring av mindre artiklar.

Med den senaste utbyggnaden har Clas 
Ohlson investerat hela 600 miljoner SEK i 
sitt lager de senaste tre åre.

– Målsättning är att få högre expedie-
ringskapacitet för att lagra och distribuera 
varor både till nuvarande marknader och 
även initialt nya marknader och kunna 
hantera fler orderrader per dag. Målet är 
också att den totala driftkostnaden för 
centrallagret, i förhållande till koncern-
omsättningen, skall minska.

Systemet ersätter delar av dagens 
vagnsplocklager för butik och påfyllning 
till postorderplock- lager. Här finns ca 60% 
av totala antalet artiklar med plockning från 
låda.

Movings har tekniska ansvaret för nya 
höglagret och även för miniload-funktio-
nen. 

Öppnar i London
Clas Ohlson bygger ut lagret och öppnar 
nya butiker, nu senast i London, trots 
krisen. 

– Visst känner vi av krisen, tillväxttakten 
är lägre, men vi fortsätter att bygga ut vår 
distributionsanläggning, säger Rolf Anders-
son.

Under de senaste tre åren har Clas Ohl-
son satsat 600 miljoner SEK på att bygga ut 
och effektivisera sitt lager. 

– Clas Ohlson satsar främst på tre saker; 
sortiment, logistik och bra service. Vår lo-
gistik är en viktig nyckel till att det går bra, 
säger Rolf Andersson.

Redan från starten 1918 som postor-
derföretag var Clas Ohlson inriktad på att 
hitta smarta logistiklösningar. Logistik är ju 
avgörande för att distanshandel ska lyckas. 
Erfarenheterna från postorder blev sedan en 
språngbräda till en lyckad internetförsälj-
ning som startade 1996. Den har gått hand 
i hand med nya butiksetableringar. Logis-
tiken var redan klar när webben kom och 
då fanns redan en kundstock. Nätbutikens 
logistik utvecklades och blev integrerad 
mot affärssystemet med sökmotor och olika 
betallösningar. När ordern plockas ihop 
och en statusrapport genereras kan även 
internetkunden ta del av den.

  När artiklar på hyllorna börjar ta slut 
fylls de på från kranlagret. 

 – Handeln på internet är ca 70% av 
distanshandeln och postorder och telefonbe-
ställningar minskar. Men butiksetableringar 
ökar mest.

– Clas Ohlson har idag 99 butiker i 
Sverige, Norge, Finland och Storbritannien, 
som är Clas Ohlsons nya marknad. Vi har 
därutöver 14 nya butiker kontrakterade men 
som ännu inte har öppnats.

Första butiken i England öppnades i 
Croydon utanför London i november 2008. 
Ytterligare en butik i Storbritannien kom-
mer att öppnas i april i Manchester och un-
der nästa verksamhetsår planeras ytterligare 
4–8 butiker i Storbritannien.

Transportflödena till Insjön går till stor 
del på järnväg. En daglig tågpendel från 
Göteborg tar merparten av godset till cen-
trallagret i Insjön. Därifrån går sedan det 
mesta med lastbil.

– Tyvärr, säger Rolf Andersson
Förra året transporterades drygt 160 000 

pallar med lastbil till butikerna i Sverige, 
Norge och Finland. Därtill var det ca  
200 000 försändelser till postorderkunder, 
inklusive internetorder.

– Men vi tittar på nya tåglösningar, 
berättar Rolf Andersson.

För att klara expansionen krävs ett  
effektivt logistiksystem som är integrerat 
med IT-systemet. När en order läggs i  
internetbutiken, eller när en vara säljs i 
butiken landar den automatiskt i ett  
affärssystem som genererar en plockorder. 
När artiklar på hyllorna börjar ta slut fylls 
de på från kranlagret. 

Clas Ohlson trotsar krisen
Clas Ohlson trotsar krisen med 
ett nytt höglager i Insjön och 
har planer för 15–20 nya buti-
ker under det närmaste året. 
Det nya höglagret på 43,5 
meter blir den högsta lager-
byggnaden i landet.

aV lena sonne 

– Målet är att få högre kapacitet att lagra och distribuera varor både till nuvarande mark
nader och även initialt nya marknader och kunna hantera fler orderrader per dag, säger 
Rolf Andersson.

Helt integrerat IT-system
Ryggraden i verksamheten är det inte
grerade ITsystemet.

Moving, ledande leverantör av logistiklös
ningar, har huvudentreprenaden för både 
det nya kranlagret och det nya miniload
systemet i det nya lagret för artiklar med 
relativt mindre egenvolym.      

– Clas Ohlson ville gärna ha kvar sitt 
egenutvecklade affärssystem vilket pas
sade bra ihop med vårt nivåbaserade 
lagerstyrsystem, säger Malin Schäfer, 
informationsansvarig på Moving.

Tre system är integrerade, dels det 
centrala affärssystemet, som har all 
information om t ex artiklar, kunder och 
leverantörer. Det andra är ett butiksdata
system med informationsflödet i butiken 
och till och från butiken, samt ett kassa
system som hanterar försäljningstransak
tioner i respektive butik. Kassasystemet 
kommunicerar löpande med butiks och 
affärssystemet. 

– Vårt system, som är lagrets tekniska 
system, kan kommunicera med affärs
systemet, som i sin tur kommunicerar 
med butiken och IT systemet, säger 
Malin Schäfer.

När kunden betalar en vara i kassan, 
registreras en automatisk beställning i 
det centrala affärssystemet och leverans 
från centrallagret till butiken går följande 
dag. Kranarna hämtar automatiskt de 
pallar och produkter som respektive 
butik behöver.

– Vi var tidigt ute med ett pullsystem. 
Ingen behöver gå runt i butiken och titta 
efter vilka varor som fattas – det håller 
systemet reda på, säger Rolf Andersson.
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Göteborgsregionen har utsetts till landets i särklass starkaste logistikläge sju år i följd. Vi tackar och bockar. En bidragande 
orsak är ett framgångsrikt samarbete inom Logistic Hub Scandinavia. För det räcker inte bara med ett geografiskt toppläge, 
Nordens största hamn, effektiv infrastruktur på framkant, spetsutbildningar och en stark regional tillväxt. Ett lagarbete måste 
också till. Det är då man vinner i det långa loppet. Är du på språng når du oss alla kvickt och lätt på www.logistichubscandinavia.se
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Sydsveriges och Skandinaviens 
mest centrala etableringsplats

För mer information se vår hemsida 
eller ring 0370-37 70 00, 0705-41 00 01, 

e-post lars.a.sahlin@varnamo.se
www.sydsvenskakrysset.se
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Väl fungerande och effektiv logistik är en fråga 
om läget. Därför ska du titta lite närmare på 
var vi har placerat våra fastigheter. Precis där 
du behöver, som infrastrukturen kräver, vid de 
viktigaste vägarna och järnvägarna.

Så om du söker Sveriges bästa logistiklägen ska 
du söka dig till Brinova. Då är du på rätt väg.

Rätt väg

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



Torsvik strax söder om Jönköping är just 
nu landets snabbast växande etablerings-
område för logistik. Satsningarna fortsätter, 
trots konjunkturen.

 – Vi har inte sett några varsel i Torsvik 
än, säger Sten Norinder, näringslivschef i 
Jönköping.  

– Vissa etableringar fungerar som 
magneter för andra. Ikea fungerade så år 
2000. Nu har Mobis med Hyundais och 
KIAs centrallager som kom i slutet av 2007 
fungerat som magnet. Prologis har just 

 
 byggt 85 000 kvm som blev färdiga i slutet 
av förra året.

Idag finns här ett 100-tal företag, främst 
med logistikinriktning och med ca 3000 
anställda. 

– 2025 är målet att få en tredubbling till 
8–10 000 anställda, säger Kjell Roos, logis-
tikkonsult för Torsviksprojektet och tidigare 
logistikansvarig IKEA. 

– Nu är det fullbyggt, men under 2009 
kommer ny areal för fler etableringar söder-
ut, säger Kjell Roos. 

Jönköping och Vaggeryd har båda köpt 
mark öster om E4, vid kommungränsen och 
bildat ett nytt, gemensamt bolag, LogPoint 
South Sweden, som ska marknadsföra 
projektet.

  I Torsvik byggs också stickspår till en 
tillfällig kombiterminal, där gods kan lastas 
om mellan järnväg och lastbil. 

”Vissa etableringar 
fungerar som magneter”

Logistikområdet Torsvik strax utanför 
Jönköping, växer mest i hela landet.  
Under 2009 planeras ny, tillfällig 
kombiterminal och nya LogPoint South 
Sweden bildas.

aV lena sonne

Efter ett längre samarbete har EAB AB i 
Smålandsstenar förvärvat Norsk Lager
teknikk AS. Syfte är stärka varumärket 
ytterligare utanför. EAB har sedan tidi
gare även egna bolag i Finland, Holland 
och Frankrike.

Norsk Lagerteknikk AS är leverantör av 
lager och arkivinredningar samt portar och 
olika typer av lastsystem. 80% av bola-
gets produktsortiment kommer redan från 
EAB. Bolaget omsatte 2008 ca 60 miljoner 
SEK.

EAB köper bolaget av nuvarande ägare 
och VD Ron Watson och Runar Böe.                                                                              

– 2008 har varit ett mycket framgångs-
rikt år för Norsk Lagertekknik, där vi 
bl a levererat lagerinredningar till större 
projekt för byggvarukedjan Optimera och 

livs-medelsgrossisten Asko, säger Ron 
Watson ny VD.

– Vi har en tillväxtstrategi som går ut på 
att hitta rätt bolag på respektive marknad. 
Vi ser potential att växa ytterligare i Norge 
och köpet av Norsk Lagertekknik är något 
vi funderat på länge. Norge har inte lika 
mycket tillverkande företag som Sverige. 
Däremot ser vi samma ständigt ökande 
behovet av effektiv och rationell lagerhan-
tering. Våra senaste projekt för Asko och 
Optimera är tydliga exempel på det, säger 
Mats Carlsson, ansvarig för EAB Lagerin-
redningar i Smålandsstenar.

 EAB konstruerar tillverkar, säljer 
och montera lagerinredningar, portar och 
stålbyggnader, anpassade efter specifika 
behov och med en erkänd hög kvalitet, så 
att varje kund blir en nöjd kund. 

– Nässjö ligger inte fel när det gäller att 
hitta rätt  brytpunkt och ta hand om im-
port- och exportvolymer, sa Green Cargos 
VD Sören Belin när han invigde Green 
Cargos nysatsning i Nässjö. En rad vitala 
Green Cargo-funktioner samlas nu under 
samma tak, med en idealisk placering, ett 
stenkast från resecentrum mitt i stan. 

– Förvisso befinner sig många verk-
samheter nu i en lågkonjunktur. Vi kämpar 
på alla plan. Mot den bakgrunden är det 

extra stimulerande att få inviga ett center 
som visar att det finns framtidstro, var 
budskapet från Sören Belin och byggher-
ren Jernhusens affärsområdeschef Örjan 
Stenström. 

KS ordförande i Nässjö Bo Zander och 
Nässjö Näringslivs VD Claes Johansson 
tog satsningen som ett bevis på att Green 
Cargo tror både på framtiden och på  
Nässjö. 

EAB köper Norsk Lagerteknikk AS

Green Cargo satsar i Nässjö

Torsvik, 1 mil söder om centrala Jönköping, är det logistikområde som just nu växer  
snabbast i landet.

Intelligent Logistik
INKÖP         LOGISTIK        PRODUKTION        AFFÄRER
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kommande nummer!
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Supply Chain Management har i ett par decennier varit det 
dominerande begreppet för logistiker.

Men det har visat sig ha sina begränsningar, menar 
professor Dag Ericsson, en av den svenska logistikens 
stora introduktörer, som utbildat flera generationer svenska 
logistiker.

Supply Chain  Management, SCM, fokuserar på att på  
att tillfredsställa en ”given” efterfrågan, ofta baserad på 
”givna” servicemått. 

– Men den ansatsen ger inga svar på kundfrågorna, d v s 
den hjälper inte till att definiera vad kunden upplever som 
värdefullt och hur detta kundupplevda värde kan översättas 
till ”logistiska värdepaket”, säger Dag Ericsson.

– Med det här synsättet kommer logistikens möjlighet 
till intäktsökning och skapande av konkurrenskraft  i skym-
undan, menar han.

Bra för standardprodukter
SCM är en bra och tillräcklig ansats i situationer som syftar 
till operativ överlägsenhet och där priset är ordervinnare 
och leverans och servicenivå bara är orderkvalificerare. 

Därför kan det vara en bra strategi för standardpro-
dukter.

– DCM, Demand Chain Mana-
gement, är en ny affärsmodell som 
syftar till att skapa värde genom att 
kombinera marknadsförings- och 
logistikkompetens.

Marknadsföring är i denna 
mening ett samlingsnamn för både 
strategisk marknadsföring och taktisk 
och operativ försäljning. 

– Men utformning av dagens ef-
terfrågekedjor förutsätter en mycket 
djup förståelse för marknaden och 
syftar till att effektivt tillfredsställa 
differentierade kundbehov.

Gårdagens modell kunde bestå av ganska löst sam-
ordnade kedjor, baserade på lågkostnadsproduktion, 
standardiserade produkter och lagerhållning för att utjämna 
efterfrågesvängningar.

– Hans Stråberg, VD Electrolux, har sammanfattat 
skillnaden så här:  

”Vi brukade sälja produkter vi kunde tillverka, men nu 
tillverkar vi produkter som vi kan sälja”.

Kundupplevt värde det avgörande
– Morgondagens modell måste bygga på informationsba-
serade, virtuella nätverk, med innovativa produkter, för att 
tillfredställa det kundupplevda värdet, menar Dag Ericsson. 

Information används mycket aktivt för att samordna 
flöden och reducera effekter av efterfrågesvängningar.

Hela kedjan samverkar för att tillfredsställa slutkunder 
och konkurrensen sker mellan kedjor, snarare än mellan 
enskilda företag. 

Helhetssyn blir nyckelbegreppet, eftersom företagets 
interna åtgärder ofta är det som orsakar svängningar och 
lageruppbyggnad i kedjan. 

Att definiera nya marknader
Begreppet DCM är mer användbart för att visa på behovet 
av strategisk positionering, med differentiering och unicitet 
som utgångspunkt. 

– Genom att ta utgångspunkt i kunders, potentiella kun-

ders och ”icke-kunders” behov och önskemål, ges möjlig-
heter att utforma en ny affärsmodell, säger Dag Ericsson. 

– Det gäller inte bara att vara bättre än konkurrenterna 
på den nuvarande marknaden. Det gäller att också kunna 
söka och definiera nya marknader, där inga konkurrenter 
finns. 

Det är alltså inte fråga om benchmarking och strävan 
efter att ”enbart” vara bättre än konkurrenterna, vilket kan 
leda till mördande konkurrens. 

– Genom att utveckla affärsmodellen, kan man definiera 
nya marknader och undvika konkurrens. 

En innovativ översyn kan t ex visa att man kanske kan 
ta bort vissa konkurrensformer som branschen tagit för 
givna, minska satsningen på vissa aktiviteter långt under 
”branschnormen” och öka andra satsningar, långt över 
branschstandard.

Man kan också skapa nya, värdeökande faktorer, som 
branschen aldrig erbjudit.

– DCM ger en referensram för sådant nytänkande och 
värdeinnovation, och är en nyckelfaktor i denna utveck-
ling.

Att skapa systemiska möten
På Högskolan i Borås, där Dag Ericsson sedan ett par år 
är professor i logistik, ägnar han idag en stor del av såväl 
forskning som avancerad utbildning åt detta att skapa 
innovationer i värdekedjan, baserade på samarbete och 
integration.

Utbildning och träning i vad Dag Ericsson kallar ”syste-
miska möten” är en integrerande del i denna utbildning.

– Att förbättra värdeskapandet i kedjan vilar internt på 
två funktioner – marknadsföring 
och logistik. Marknadsförings- och 
logistikfunktionerna måste mötas för 
att fullt ut dra fördel av potentiella 
möjligheter till värdeförbättringar. 

– Traditionella arbetssätt kan 
också behöva omstruktureras radi-
kalt.

Framgång bygger på förmåga 
att skapa meningsfulla relationer 
över funktionsgränser. Utmaningen 
ligger i att få en bättre förståelse för 
förutsättningar för och konsekvenser 
av tvärfunktionellt samarbete. 

– Systemiska möten är ett sätt att åstadkomma detta 
tvärfunktionella samarbete.

”Belöna gemensamma resultat”
Utformning av värderings- och belöningssystem är andra 
metoder som företag kan använda för att utveckla och 
stimulera samarbete mellan funktionella avdelningar. 

– Om vi ser på försörjningskedjan som en uppsättning 
individuella beslutsfattare, så får vi en förståelse för varför 
kedjorna är så dåligt integrerade trots verktyg som ECR, 
QR och CPFR, men som alla bortser från belöningssyste-
men. Belöningssystemen är helt avgörande för att uppnå 
samarbete i försörjningskedjor. Avancerade ICT-system 
blir helt resultatlösa utan rätt utformade belöningssystem.

– Å andra sidan kan kortsiktiga och isolerade värde-
rings- och belöningssystem leda till motsättningar  och 
motvilja mot samarbete. 

Bonusar byggda på säljvolym kan bli ytterst olön-
samma. Det visar om inte annat sammanbrottet i USAs 
finansvärld, som bl a drevs fram av felaktigt utformade 
bonussystem.

– Värderings- och belöningssystem måste stå i sam-
klang med de  överordnade affärsstrategierna.

För att få effektiva tvärfunktionella relationer så måste 
de som arbetar med sådana känna att deras relationsska-
pande är värdefullt, uppskattat, produktivt och tillfreds-
ställande.

– Då behövs det teamrelaterade belöningssystem, som 
fokuserar gemensamma resultat.

När fler och fler företag upptäcker möjligheterna att 
skapa ökat kundvärde genom att hantera produktflödet på 
ett effektivare sätt, ökar betydelsen av samarbete. Sam-
arbete baseras på vilja och förmåga till samverkan och är 
betydligt mer effektivt än försök till samordning baserad 
på ordergivning.

– Många framgångsrika företag utnyttjar logistikkompe-
tensen för att bygga relationer med nyckelkunder. 

– Lantmännen är ett av de företag som idag använder 
varuflödet som en viktig, strategisk resurs för konkurrens-
kraft. Centiro i Borås och möbelföretaget HansK i Kinna 
är andra företag som mycket framgångsrikt arbetar med 
demand chain- konceptet. 

Och Dag Ericsson noterar med tillfredsställelse att stor-
företag som Electrolux och SKF numera har ansvariga för 
Demand Chain Management i sin organisation.

Demand Chain Management är en ny af-
färsmodell som skapar värde genom att 
kombinera marknadsförings- och logistik-
kompetens, säger professor Dag Ericsson. 

aV gÖsta hultén

”Systemiska möten bygger  
morgondagens affärsmodell”

Framgång bygger på förmåga att skapa meningsfulla  
relationer över funktionsgränser, menar Dag Ericsson.

Om Dag Ericsson
Bor: i villa i hovås utanför göteborg.

Karriär: professor i logistik först i linköping och 
sedan en längre tid vid chalmers i göteborg. sedan 
2006 professor i logistik vid högskolan i borås.

Publicerad: har skrivit ett 25-tal böcker om logistik, 
informationsteknologi och affärsutveckling, förutom 
ett stort antal artiklar.

Aktuell: med boken ”upgear – from change mana-
gement to change governance” tillsammans med 
professorskollegan hans sarv.

Hobby: segla i göteborgs skärgård.

Läser: ”emperor – the gods of War” av  
conn iggulden

Dold talang: trädgårdsskötsel

 ”Electrolux  
och  SKF  

har numera ansvari-
ga för Demand Chain  
Management i sin  
organisation.”
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I Värnamo, vid en av södra Sveriges mest 
trafikerade vägkorsningar, möts E4:an och 
kust-till-kustvägen, väg 27. Här passerar 
drygt 20 000 fordon varje dygn. 25% är 
tung trafik. Här färdigställs just nu en mil-
jon kvm industrimark, med skyltläge mot 
E4:an och väg 27. De första 200 000 kvm 
är byggklara. 

– För den sydsvenska och skandina-
viska marknaden kan man inte komma mer 
centralt. På 30 minuter når man 140 000 
människor och en av Sydsveriges viktigaste 
industriregioner, säger Lars Sahlin, som 
arbetar med det nya projektet Sydsvenska 
Krysset.

På ca 2 timmar når man Göteborgs och 
Helsingborgs oceanhamnar och storstads-
området kring Öresund. Lägger man till ett 
par timmar når man hela Mälarregionen.

Begrepp för entreprenörsskap
Gnosjö och Gnosjöandan har blivit ett be-
grepp för nyföretagsanda och entreprenör-
skap långt utanför Smålands gränser. Men 
grannkommunerna Gislaved, Vaggeryd och 
Värnamo har en liknande industristruktur 
och mycket gemensamt med Gnosjö.

Värnamobygden har gamla handelstradi-
tioner och Värnamo blev tidigt en bety-
dande marknadsplats. Idag är man en del av 
Gnosjöregionen och centrum för handel och 
service i sydvästra Jönköpings län.

Värnamo är centralort i Gnosjöregionen 
och länets mest expansiva handelsstad. 

Här finns en stor handel med maskiner och 
industriförnödenheter till den omfattande 
industrin.

– Här finns alltså goda förutsättningar 
att både synas och utvecklas tillsammans 
med några tusen andra expansiva företag i 
Gnosjöregionen, menar Lars Sahlin. 

– Bättre placering av t ex ett centrallager 
för den skandinaviska marknaden finns 
knappast. 

Därför finns det en stor utvecklings-
potential för Sydsvenska Krysset. Redan 
idag innebär det centrala läget, att området 
är mycket gynnsamt för gods- och varu-
lager. Att området ligger i den expansiva, 
industritäta Gnosjöregionen, gör det också 
intressant för både nya underleverantörer 
och sammansättningsfabriker.

Kombiterminal och tågstation
Inom 15 år hoppas Lars Sahlin att snabbtå-
gen Stockholm-Hamburg passerar Syd-
svenska Krysset. Där Europakorridoren 
och en upprustad Kust till Kustbana möts, 
finns planer för en ny tågstation. Den 
ökade godstrafiken på tåg ska också ge 
underlag för en kombiterminal på området, 
som nu börjat planeras. Importen av gods 
söderifrån till Sverige och Norge väntas 
öka.  Ökningen märks redan på alla tunga 
vägtransporter på väg 27, t ex från hamnen 
i Karlskrona till Västsverige och Norge.

Under beteckningen GGVV har Gisla-
ved, Gnosjö, Vaggeryd Värnamo gått sam-

man i detta och andra samarbetsprojekt.
Regionen har fortfarande en stark 

arbetsmarknad och arbetslösheten är låg. 
Ett annat exempel på samarbetet i GGVV-
regionen är Högskolan på hemmaplan. 

– Vi har stora inflöden av insats- och 

råvaror för industrin som kommer från Gö-
teborg och färjehamnarna i södra Sverige 
med lastbil och vi har färdigvaror ut via 
Göteborgs hamn  och kombiterminalen i 
Malmö. Så det finns helt klart ett godsun-
derlag för en kombiterminal i Värnamo, 
menar Lars Klasson, distriktschef DB 
Schenker i Värnamo.

Nu finns närmaste kombiterminal i  
Jönköping, dit gods för norra Sverige nu 
körs med lastbil.

Läget mitt i hjärtat av Gnosjöregionens 
industribälte gör att terminalen här är en av 
de 3–4 största inom DB Schenker i Sverige.

– Med en kombiterminal skulle vi kunna 
lägga över en hel del gods på järnväg, säger 
han.

Mitt i en av Sveriges starkaste industriregioner planerar fyra 
kommuner en stor nysatsning på logistik. 

Visionen är en framtid med logistikföretag, kombiterminal och tågstation.

– Här finns alltså 
goda förutsättningar 
att både synas och 
utvecklas tillsammans 
med några tusen 
andra expansiva före
tag i Gnosjöregionen, 
menar Lars Sahlin.

Gnosjöregionen satsar på logistikcenter
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Bäst i test!

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

Enköping – Sveriges Närmaste Stad 
bäst i Mälardalen på service och  

support till företag
Enköping är den kommun i Stockholms- och Mälarregionen 

som månar mest om sina företag. I en serviceundersökning 

som gjordes 2007 i 43 av regionens kommuner, kom Enkö-

ping på 1:a plats.

Enköping ligger mitt i den expansiva tillväxtregionen 

Stockholm-Mälardalen. Inom 60 minuters restid lever och 

verkar tre miljoner människor. Här möts E18, riksväg 55 

och 70. Goda kommunikationer och närheten till tre inter-

nationella flygplatser, inom 40 minuter, gör Enköping till en 

naturlig och viktig mötesplats för handel och affärer. 

48 nya företag på två år
Under de två senaste åren har 48 företag valt Enköping 

och 650 nya arbetstillfällen har skapats. K G Knutsson, 

KungSängen, Chiquita, Sundolitt, Matfabriken och City Mail 

är några exempel. Sedan tidigare finns här bland andra 

AGA Gas, Kronans Droghandel och Lifco. Idag väntar  

ytterligare 600 000 m2 etableringsklar mark att bebyggas.

Känn dig varmt välkommen till Sveriges Närmaste Stad 

och vår näringslivsservice.
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MyQuickBox är en ny expresstjänst för 
e-handeln som Bring Express nu börjar 
lansera i Stockholm, Göteborg och Malmö 
för den ökande privata e-handeln.

Logistikflödena till, från och inom 
Norden växer kraftigt och tar nya vägar, till 
stor del beroende på att vi handlar alltmer 
på distans, via e-handel och postorder. En 
rad företag konkurrerar om denna växande 
marknad och försöker hitta nya, flexibla 
lösningar. Bring erbjuder en ny express-
produkt MyQuickBox.

– Beställer du en vara på nätet under för-
middagen och senast kl 13.00 och beställer 
expressbud, så kan du hämta ut ditt paket 
på vägen hem från jobbet på eftermiddagen 
efter kl 17 i en av våra automater, säger 
Tomas Åbonde, VD Bring Express.

Fast det beroende förstås också på var 
e-handelsföretagets lager ligger. 

8 automater i Stockholm
Det här är en helt ny tjänst på paketmarkna-
den, som kom igång i Sverige i november 
2008. I Stockholm finns idag 8 automater,  
i Göteborg en, men fler kommer.

– Det blir 20 st MyQuickbox automater 
under året – först i Stockholm, Göteborg 
och Malmö, säger Tomas Åbonde.

 I Stockholm finns redan automater  
bl a på Gullmarsplans tunnelbanestation, 
på Statoil i Nacka Strand, på Frescati och i 
Kungens Kurva, Järva Krog, Liljeholmen, 
Täby och Rissne. I Göteborg på Statoil-
macken i Gårda.

– Men det kommer snart fler automater 
vid andra knutpunkter,  i Stockholm.

Bring startade för några år sedan med en 
automat i Oslo. 

– Vi har avtal med Statoil och SL. Au-
tomater placerar vi där många människor 
passerar som bensinstationer, tunnelbane-
stationer och centrumanläggningar. 

– Vi vill uppmuntra folk att åka kollek-
tivt, därför har vi avtal med SL. 

– Vi har också avtal med Statoil om kli-
matneutraliserade transporter. Miljökraven 
är viktiga för oss, säger han.

Långsam och krånglig leverans 
På internet går det snabbt att beställa en 
vara, men att få hem den har varit långsam-
mare och krångligare. Det har tagit flera 
dagar, ibland veckor att få sina beställda 
varor. 

– Vi har avtal på gång med flera  
e-handelföretag som gör att man kan välja 
tjänsten direkt när man köper varan.

Först ut är mobiltelefonsäljaren 
Katshing. Om man tappat sin mobil är det 
ju inte så roligt att vänta flera dagar på en 
ny, säger Tomas Åbonde.

– Det vi lovar är att leverera den beställ-
da varan nästa dag före kl. 9. Är det utanför 

Norden levererar vi tidigt nästföljande dag. 
Vår tidsgaranti innebär att man inte behöver 
betala något om vi blir försenade över en 
timme från avtalad leveranstidpunkt.

Öppen dygnet runt
Fördelen är också att beställningar kan 
göras dygnet runt. De flesta köp görs efter 
klockan 17 visar undersökningar och 
automaten är öppen dygnet runt. Man kan 
hämta sitt paket när det passar bäst,  
antingen samma eller nästa dag. 

I samband med leveransen får du ett 
sms med en pinkod som du knappar in på 
skärmen på MyQuickBox. En lucka öppnas 
och du kan hämta ut din vara.  

Paketet ligger kvar i 22 timmar efter 
ankomsten till automaten. Varje automat 
har 76 fack.

QuickPack-tjänsterna omfattar även 
sista-minuten reservdelsdistribution. 

– Det gör att våra kunder kan erbjuda 
senare orderstopp kombinerat med leverans 
på natten eller tidig morgon.

Nya grepp för broderier
MyQuickBox är en tjänst som bara finns i 
Norden.  

Men Bring erbjuder snabba leveranser 
även utanför Norden.

Ett exempel är ett svenskt postorder-
företag inom hemarbeten och broderier 
som Bring Mail började samarbeta med i 
början av 2008. Försäljningen sker via både 
webbutik, traditionell postorderkatalog och 
DR-kampanjer. 

De har också en aktiv klubbverksamhet, 

med specialerbjudanden för särskilt viktiga 
kunder.

Nischtjänst
Varorna skickas i ett kombinerat logis-
tikflöde (brev och paket), från företagets 
huvudkontor i södra Sverige, ut till de olika 
marknaderna. Deras kunder finns bl a i 
Norden, Tyskland och Österrike. 

Det finns behov av bred kompetens inom 
internationell posthantering.

För att skapa en komplett lösning åt den 
här kunden, arbetar Bring Mail tillsammans 
med partnern PNL i Göteborg. PNL hämtar, 
transporterar och lämnar in hela sändningen 
till Bring Mail, som sedan tar hand om 
distributionen i respektive land.

Bring är just nu i en expansiv fas, efter 
att ha köpt upp en rad verksamheter. Under 
2008 bygger man ut sina lager till dubbla 
ytan. 

Quick-box är en nischtjänst som inte 
ersätter vanliga postpaket utan är ett kom-
plement, säger Tomas Åbonde

PNL, som numera är ett Bring-företag, 
står för de traditionella paketleveranserna 
när det inte är så bråttom. Då tar det 2-3 
dagar och man kan hämta ut sitt paket på  
t ex OK-macken.

De andra stora expressföretagen erbjuder 
också snabba expressleveranser, men har 
inte satsat på den här typen av automater. 
Itella har dock testat paketautomater i 
Finland.

Paketautomat på stan ny giv  
i kampen om ehandelskunder
Beställ på nätet på lunchen 
och hämta varan i automat på 
vägen från jobbet. E-handel 
kan snart gå nästan lika 
snabbt som över disk.   

aV lena sonne

Haoyi Fan tycker det är bekvämt att hämta ut sitt paket på Gullmarsplans Tbanestation i Stockholm när hon är på väg hem. 

Under en vecka i december hanterade  
Schenker AB  mer än 100 000 paket om 
dagen till såväl företag som privatkunder 
över hela Sverige.

– E-handeln tycks inte märka av någon 
finansiell oro. Det skickas fler paket än 
någonsin, säger Ingvar Nilsson, VD för 
DB Schenker AB.

Samtidigt visar en mätning av kund-
nöjdhet inom pakettjänster att Schenkers 
kunder är väldigt nöjda.

– Det är glädjande läsning för oss på 
DB Schenker att vi har nöjdare kunder än 
Posten och DHL. Vi har höjt vår kvalitet 

och ligger nu över snittet för branschen, 
säger Nils Garlén, produktchef Paket.

 Det är det oberoende institutet 
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) som för 
andra gången mäter kundnöjdheten inom 
express- och pakettjänster.

Nöjdheten för branschen totalt ligger 
kvar på samma nivå som 2007, men 
Schenkers kundnöjdhet har ökat kraftigt.

– Det är vår långsiktiga satsning på 
kvalitet som ger resultat. Det är verkligen 
roligt att vara en del i en verksamhet som 
växer i dessa tider, säger Nils Garlén.
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Schenkers paket slår rekord
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TransFargos nya logistikcentrum i Sunnanå 
strax öster om Malmö närmar sig driftstart. 

– Med  8 200 kvm lageryta och med  
9 000 pallplatser och en ny terminal på  
4 500 kvm och 38 portar, är det vår största 
investering någonsin, berättar Hans-Gunnar 
Andersson, VD och grundare av Trans-
Fargo.

Huvudkontoret flyttade hit i december. 
När hela den nya logistikcentral invigs of-
ficiellt i mars kan den visa upp en provkarta 
av toppmoderna lösningar när det gäller 
hanteringsutrustning, nya truckar, vädertäta 
porthus och sidolossning inomhus, egen 
trailerverkstad och en rad ergonomiska 
lösningar för att minska skaderiskerna vid 
hantering, plock och pack.

Öresundsregionen inom en timme
Anläggningen, som byggts och hyrs ut av 
Skanska fastigheter på 13 år, är en av de 
största i Sydsverige inom logistikområdet 
på senare tid. 

– Från det nya logistikcentrat kan hela 
Öresundsregionen, med 3,6 miljoner 
invånare, nås inom en timme. Att vi kan nå 

Danmark snabbare är viktigt.
– Vi  får ett nav för trafiken mellan kon-

tinenten och Norden och för gods som ska 
till och från Malmö.

Transporterna ökar i Öresundsregionen, 
med ökade krav på effektiva och miljörikti-
ga transporter. Det nya läget ger färre tunga 
fordon genom Malmö och koldioxidutsläp-
pen kan minska med ca 300 ton årligen.

En helt nyutrustad och modern anlägg-
ning ger även effektivare godshantering.

Dels blir det möjligt att hantera större 
mängder gods på kortare tid, dels ökar sä-
kerheten och kvaliteten i godshanteringen.

– Kvalitet är och har alltid varit i fokus 
för oss. Det vi inte kan leverera med kvali-
tet, ska vi inte heller sälja.

Besparingspotential
Logistiken har blivit viktigare för många 
företag men är fortfarande en underskattad 
utgiftspost. 

– Många företag med stora transport- 
och logistikbehov prioriterar transportkost-
nad framför logistiken, trots att de bara står 
för 1/5-del av de totala logistikkostnaderna, 
säger Hans-Gunnar Andersson:

– Dessutom rymmer logistiken be-
sparingspotential i kraft av sina utveck-
lingsmöjligheter för den som är öppen för 
alternativ och nytänkande. 

TransFargos tjänster gäller, förutom 
express- och linjetrafik både inköps-, 
distributions- och returlogistik. Inköpslo-
gistik avlastar inköpsavdelningen genom 
att TransFargo tar ansvar för kundens både 

fysiska och administrativa inflöden. Gam-
bro och NCC tillhör kunderna här. Inom 
distributionslogistik, finns  PC-tillverkare 
som HP och FuijitsuSiemens.  

–Man kan säga att vi arbetar med tre 
flöden – fysiskt flöde, informativt flöde och 
administrativt flöde. För att de ska kunna 
samverka krävs IT-stöd. TransFargo har 
alltid varit tidigt ute när det gäller att finna 
verksamhetsstöd i den moderna tekniken. 
Man startade en IT-avdelning redan i mitten 
av 1980-talet. 

Vi bygger för framtiden
På den svenska logistikkartan är Trans-
Fargo nu det enda varumärket som finns 
kvar från slutet av 1970-talet, de andra har 
försvunnit via uppköp och fusioner.

TranFargo är det enda större kvarvaran-
de självständiga familjeägda logistikföreta-
gen, med grundaren Hans-Gunnar Anders-
son som VD och huvudägare. När han 
startade företaget 1978 var man 5 anställda. 
När man firade 30-årsjubileum förra året 
var man över 130 anställda.

När man öppnade kontor i Stockholm 
1983 och i Göteborg 1986 växte verksam-
heten ut till Be.Ne-Lux respektive England. 
Idag är Tyskland största marknad i volym 
när det gäller landtransporter. 

–Vi blivit uppvaktade av större drakar 
på marknaden, men vi har tackat nej och 
valt att fortsätta vara oberoende. För oss 
innebär det att vi kan sätta vår egen agenda 
och arbeta långsiktigt. Det blir också lättare 
för oss att aktivt arbeta med vår viktigaste 

värdegrund – kundnärhet.
Att anläggningen invigs mitt i en histo-

risk konjunktursvacka bekymrar faktiskt 
inte Hans-Gunnar Andersson, som har 
erfarenhet av tidigare svackor:

– Vi har alltid varit långsiktiga och jag 
ser bara möjligheter framåt. När det är låg-
konjunktur har fler tid och skäl att se över 
sin logistik och göra om fasta kostnader till 
rörliga.

– Och vi bygger ju för framtidens krav. 

Skånes nya logistikcenter 
Den som har vägarna förbi Mal-
mö har troligen lagt märke till 
TransFargos nya logistikcentral 
i Sunnanå vid Yttre Ringvägen 
öster om Malmö centrum. 

aV gÖsta hultén

– När det är lågkonjunktur har fler tid  
och skäl att se över sin logistik, säger  
HansGunnar Andersson.

Våra lösningar gör även 
dåliga tider bättre.
Vill du veta hur du kan effektivisera på lagret och minska dina 
kostnader? Och få reda på hur du mobiliserar din säljkår och 
servicepersonal med nöjdare kunder som resultat? Våra lös-
ningar hjälper dig att eliminera ineffektivitet, minimera ditt 
bundna kapital och förbättra service och leveranssäkerhet. 

Vi har kunskapen och systemen som gör din verksamhet 
lönsam, även i tuffa tider. 

Kontakta Consafe Logistics på +46 46 280 04 00,  
sales@se.consafelogistics.com för en timmes genomgång  
av dina logistikprocesser.

www.consafelogistics.se
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Det har blivit allt viktigare hur man hante-
rar sitt lager.

Det vet inte minst nya, snabbväxande 
e-handelsföretag.

Flera konkurrenters centrallager kan 
ofta ligga under samma tak. Modeföretagen 
Filippa K, Vagabond, MQ och Lindebergs 
finns t ex alla under DHLs tak i Borås.

Orsaken är enkel. Att hantera liknande 
produkter i samma system och flöden, ger 
skalfördelar.

Trotsar lågkonjunkturen 
Tredjepartslogistik, 3PL, eller kontraktslo-
gistik handlar ju om att specialister sköter 
hela eller delar av varuflödet mellan ett in-
dustri- eller handelsföretag och dess kunder.

Det är en bransch som tycks trotsa kon-
junkturen.

Tredjepartslogistikföretaget Aditro Lo-

gistics invigde nyligen sin största  
logistikanläggning hittills, på 85 000 kvm,  
i Jönköping.

– Verksamheten i Jönköping går prima 
faktiskt, trots lågkonjunkturen. Outsourcing 
är populärt i dåliga tider, säger Fredrik 
Nygren, sales developement manager på  
Aditro Logistics. 

– Vi har startat med flera kunder, ett par 
till startar nu under våren och flera har visat 
intresse, så det är jätteroligt. Den mix vi 
har, med en blandning av helpallshantering, 
småplock och logistik för e-handel, butiker 
och industri för både närmarknad i Norden 
och Europa, väcker intresse, menar Fredrik 
Nygren. 

– Anläggningen är inte 
fylld, men vi följer den takt 
som vi ska hålla. Vad vi 
arbetar med mycket är ha 
kompletterande uppdrag, 
både när det gäller start-
tid och innehåll. Så vi har 
intressanta voluminösa, 
industriella logistiklös-
ningar för Husqvarna och 
Superfos, kombinerat med 
högkvalitativ hantering för 
AndersPetter och premium-
märken som Lexington.

– Sen har vi ett par till som vi börjat 
arbeta med, där jag tyvärr inte kan avslöja 
namnen ännu. 

Ser flera trender
Han ser flera trender nu. 

– I kunddialogen är det stort fokus på 
kvalitet och kontroll, i alla steg av logistik-
flödet. Och här måste vi som 3PL-företag 
visualisera hur vi kommer att göra, vad vi 
gör och följa upp vad vi har gjort för att ge 
en trygghet för våra kunder. 

– Från våra enheter märker vi en ökad 
efterfrågan på att vi ska hantera flera olika 
flöden och fler och fler tjänster. 

Butikskedjor vill börja sälja via e-han-
del, direkt till konsument. 

– Så nu är uppdragen att hantera allt från 
containers till oss, distribution av större 
ordrar till butikerna, mindre plock och 
paketsändningar med snabba ledtider till 

konsument, kombinerat med tjänster som 
tull och kundsupport. Här passar vår nya 
enhet i Jönköping mycket bra, då den är 
smart uppbyggd, med ytor för både helpall, 
småplock och administration. 

Husqvarna och Plantagen
Ännu en lika stor och helt ny logistikan-
läggning är Prologis Park i Jönköping. 
Här flyttade DHL Exel Supply Chain in i 
december. De utnyttjar i första skedet  
23 000 kvm golvyta. 

Husqvarnas globala centrallager var 
först att använda det nya storlagret. De har 
en planerad flödesvolym på ca 180 000 
kubikmeter per år. 

Plantagen, en av Europas största träd-
gårdskedjor, har just flyttat sin svenska 
lagerverksamhet till det nya storlagret.  
Fr o m januari hanteras all lagerhållning 
och distribution av trädgårdsmöbler,  
redskap, fritids- och heminrednings- 
produkter här. 

– Vi har påbörjat en resa för att utveckla 
och effektivisera vår logistikstruktur och 
våra logistikprocesser. Jag ser samarbetet 
med DHL Exel Supply Chain som en viktig 
del i denna satsning. Vi kommer att arbeta 
med öppna kort och tillsammans utveckla 
Plantagens logistikverksamhet på ett sätt 
som gynnar vår framtida verksamhet, 
säger Henrik Cederqvist, inköpsdirektör på 
Plantagen.

Verksamheten har en årsvolym på  
70 000 kubikmeter. Men målet för distribu-
tionslösningen är att ha så lite varor i lager 
som möjligt. I framtiden ser man möjlighe-
ter med distribution direkt från producenter 
till butik.

Lagerytorna 
kan växa och 
minska, beroende 
på kundernas 
varierande behov. 

– Volymerna 
är stora och om-
växlande, vilket 
ställer höga krav 
på oss som tred-
jepartsleverantör. 
En stimulerande 
utmaning blir 
också att ef-

fektivisera lagerhållningen och förbättra 
flödet ut till butikerna, säger Hans Sahlin, 
ansvarig Fashion & Retail på DHL Exel 
Supply Chain.

 Nyanställer WMSutvecklare
– En naturlig reaktion hos många företag i 
tuffare tider är att temporärt öka lagren.  
Att outsourca logistiken blir också ett sätt 
att få ner de fasta kostnaderna. I bägge 
fallen är det tredjepartslogistikerna som får 
hjälpa till. Det säger Cenneth Cedergren, 
VD på NYCE Solutions, som utvecklar 
WMS-system åt branschföretag som Aditro, 
Bring, DHL, LBC m.fl.

– Jag har varit ute hos alla och de 
förmedlar att även 2009 kommer behovet 
av tjänster och systemstöd vara minst som 
tidigare år.

Under det senaste halvåret har NYCE till 
och med nyanställt flera konsulter.

Outsourcing populärt  
i dagens tuffare tider
Att outsourca logistiken är 
ett sätt att få flexibilitet och 
sänka fasta kostnader. Därför 
kan dåliga tider vara bra – för 
tredjepartslogistiker.  

aV lena sonne

– Verksamheten går faktiskt prima, trots lågkonjunkturen. Outsourcing är populärt i tuffa 
tider, säger Fredrik Nygren på Aditro Logistics, som just byggt ett nytt jättelager. 

 ”Att out-
sourca  

logistiken blir ett 
sätt att få ner de 
fasta kostnaderna.”
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 Och vinnare är...

Citatet från Intelligent Logistik bekräftar att Jönköping/Nässjö 
flyttar fram positionerna i logistik-Sverige. 

POSITION SCANDINAVIA

»Jönköping/Nässjö
ärdestoravinnarna
närdetgällernya
distributionscentra
under2008.
2008årslogistik-
satsningarökartill
ca240 000m2.Nära
100 000m2avdessabyggsiJönköpingochNässjö.«

■ Nya stora logistiketableringar genomförs 
i Torsvik intill E4 i Jönköping. Mobis Parts 
Europe (Hyundai-Kia Automotive Group) 
etablerar reservdelslager för Norden och 
Baltikum (25 000 m2). Danish Crown uppför 
produktions- och lageranläggning för kött-
leveranser till Axfood (40 000 m2). ProLogis 
bygger sin hittills största logistikanläggning 
i Norden (85 000 m2). Gripen Wheels bygger 
lager och kontor, 30 000 m2. Aditro – f.d. Dila 
– skapar ytterligare 45 000 m2 logistikcenter, 
disponerar nu 100 000 m2.

■ Vid Höglandsterminalen intill Södra stambanan i Nässjö 
växer Logistic Park där Granen Logistics bygger 60 000 m2  
logistiklokaler (lager och terminal) inom samma »terminalområde« – ett led i deras 
storsatsning inom logistiksektorn. JYSK och RUSTA är etablerade i Nässjö och nyttjar 
terminalen liksom IKEA. Optimera satsar stort hos Schenker Logistics. Green Cargo 
bygger nytt center, Finnveden Lastvagnar, Tura Scandinavia, Poståkeriet och Lagerservice 
växer. Då tillförs ca 40 000 m2  ytterligare. Det är drag i den gamla järnvägsknuten!

■ Ta del av några smakprov på vad Jönköping/Nässjö erbjuder just nu:

www.jonkoping.se/naringsliv/
www.welcome2work.se
www.nnab.se ...klicka på Logistic Park Nässjö live!
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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 nyligen 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, kvalificerad yrkesutbildning 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.



Utmana oss att utveckla 
din lagerlogistik

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

Med en effektiv lagringslösning kan du väsentligt öka din  
lagerkapacitet – det har vi bevisat många gånger.

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. Vår service och support ser till hålla ditt system 
uppdaterat och effektivt för lång tid framöver.

Att utmana oss är en god affär.

www.moving.eu

Moving_Ad_252x358.indd   1 09-02-03   11.48.54
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Intelligent Logistik HB

SVARSPOST
20492681
761 10 Norrtälje

Frankeras ej
mottagaren 

betalar portot

Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och för-
enkla flöden och processer oavsett om det gäller mate-
rial, information, dagligvaror, människor eller pengar.

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

ningen Intelligent Logistik. Håll dig ständigt uppdaterad
och ligg steget före genom att prenumerera på bran-
schens bästa tidning!

Fyll i och sänd in talongen. Du får 7 nummer (fyra maga-
sin och tre tema-bilagor) till priset 400:- inkl. moms. 
Du kan även faxa in den på 0176-22 83 49 eller gå in på
www.intelligentlogistik.se och klicka på ”Prenumerera”.

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

Intelligent Logistik
 www.intelligentlogistik.se

 Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008
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Lean på Scania, Volvo och i Vara

Miljölogistik med förhinder

Globaliseringens gränser

Infrastruktur

Sommarnummer

Låt transporterna 

ta vattenvägen

Intelligent Logistik

Huggsexa om 

Apotekets affärer

Tema: Svenska 

logistiklägen

Intelligent Logistik

Citylogistik 

i Göteborg

Reportage från 

Ericsson i Borås

Niklas Modig är en svensk forskare som 
på plats i Japan kunnat studera hur Toyota 
arbetar med Lean i externa organisationer. 
Han talar flytande japanska och kommer att 
presentera sin avhandling i slutet av 2009 
vid Handelshögskolan i Stockholm. 

I samband med Produktionslyftets 
reflektionsdagar i december, då man bland 
annat delar erfarenheter och utvärdera 
arbetsmetoder, bjöds Niklas Modig in för 
att föreläsa. 

Niklas Modig har fått mycket – och 
välförtjänt – uppmärksamhet den senaste 
tiden, tack vare sin forskning kring Toyota 
och Lean Service på plats i Japan. Han är 
nu forskare vid Handelshögskolan i Stock-
holm, men har också bedrivit sin forskning 
på ”Center of Excellence – Manufacturing 
Management Research Center” vid Uni-
versity of Tokyo. Avhandlingen kommer 
att fokusera på hur Toyota överför sitt pro-
duktionssystem till verksamheter utanför 
den direkta, egna verksamheten. Han är den 
första utlänningen som fått möjlighet att 
studera Toyotas egen syn på Lean Service.

Kunden som styr
Från mitten av 90-talet arbetar Toyota bland 
annat med sina återförsäljare för att föra ut 
Lean-konceptet hela vägen i värdekedjan. 
Av Toyotas återförsäljare i Japan ägs endast 
2% av biltillverkaren själv. Kon ceptet inom 
Lean-service har utvecklats till vad som 
kallas ”Toyota Sales Logistics”, TSL, och 
nya underkoncept utvecklas stadigt. En 
grundsten är att det hela tiden är kunden 
som styr, vilket betyder en utvidgad kund-
kontakt; ingen bil produceras förrän den 
beställts, den levereras först då kunden sagt 
att den kan hämtas etc. 

Även underhåll och service ingår i 
arbetet, allt med målet att kunna åtgärda fel 

innan bilen gått sönder. En tydlig ”pull-
ansats” styr processen, där kundens behov 
är helt avgörande.

Det var intressant att höra hur Toyota 
lagt upp sitt arbete när de arbetar med 
externa organisationer.

En fråga är om Lean verkligen passar 
alla företag.

Förebild och inspiration
– Det går inte att kopiera Toyotas system 
rakt av, utan alla organisationer måste ta 
fram ett eget, säger Niklas Modig. Men 
givetvis kan Toyotas produktionssystem stå 
som förebild och inspiration. Det är också 
därför som Toyota vågar vara så öppna 
kring sitt produktionssystem som de är.

Niklas Modig beskriver Toyotas filosofi 
som en pyramid. Överst har vi värderingar, 
därefter principer och metoder med verktyg  
och redskap och handlingar underst.

– Oavsett vad det rör sig om – pro-
duktion, service etc – så är värderingarna 
desamma, men ju längre ner i pyramiden 
man går blir verktygen alltmer situations-
specifika, säger Niklas Modig. 

– Det är både push och pull. Ibland 
måste verktyg implementeras för att förstå-
elsen ska komma sen. Grunden är dock för-
ståelsen, värderingarna. Med det kommer 
kunskapen om verktygsval automatiskt.

Toyota började med ett antal utvalda 
återförsäljare, där dessa stod för kunskap 
och erfarenheter från kundkontakter. Till-
sammans utvecklade de TSL, med Toyotas 
produktionssystem som grund. Konceptet 
omfattar såväl leveransprocesser som sälj- 
och serviceprocesser.

– ”Pull-ansatsen” är något som går igen 
vid implementeringen av TSL. De genom-
för aldrig någon förändring i organisationen 
förrän det finns ett medvetet behov och en 
tydlig vilja hos personalen.

Värdering – vår grundade mening
Vad är då en värdering? Lite förenklat me-
nar Niklas Modig att det är en förutfattad 
mening eller vår ”grundade uppfattning” 
om hur saker borde vara. Både vårt bete-
ende och hur vi upplever allt omkring oss 
i världen styrs av värderingarna. Och allt 
vi tidigare har upplevt skapar det underlag 
som byggt upp våra värderingar. Med tanke 
på detta är det inte den lättaste sak i världen 
att be folk ändra på sitt beteende.

– Det räcker inte med att förklara saker 
eller dela med sig av information. Det krävs 
att människor även gör, känner, får en egen 
insikt. Först då kan ett beteende förändras.

Som exempel tar han cykling. Den som 
lärt sig cykla kan därefter skriva en bok om 
att cykla. Men den som bara läst en bok om 

att cykla, kan den personen cykla tack vare 
det?

Personalen i organisationen måste 
komma på hur processerna fungerar, efter-
som det är de själva som sedan ska utveckla 
dem. Det är först då som Lean kan bli en 
del av företagskulturen. Det här är också en 
fara med alla Lean-verktyg som finns. Det 
är lätt att företag implementerar verkty-
gen på företaget istället för att etablera de 
värderingar som ska styra företaget. Det är 
först då som beteendet kan förändras.

Själv arbetar Niklas Modig lika struk-
turerat och Lean-influerat som de organi-
sationer han forskat på. Även under själva 
föreläsningen varvas föredrag med fria 
diskussioner, direkta frågor att ta ställning 
till – ständigt händer det något. Utan att 
avslöja hur, så får han oss också att förstå 
mer om våra egna förutfattade meningar. 
Niklas Modigs erfarenheter stämmer väl 
överens med Produktionslyftets arbetssätt. 
Vad vi kan ta till oss är att det gäller att 
jobba mer med att ändra värdegrunder – 
inte beteenden – för att omprogrammera en 
organisation.

Eller som en av Produktionslyftets 
deltagare uttryckte det: ”Niklas fick oss att 
börja tänka och reflektera på ett sätt som jag 
känner direkt bidrar till vårt arbete.”

Därför är Toyota så öppna om Lean
– Det går inte att kopiera  
Toyotas system rakt av, utan 
alla organisationer måste ta 
fram ett eget. Men Toyotas 
produktionssystem kan stå 
som förebild och inspiration. 
Det är också därför som  
Toyota vågar vara så öppna 
kring sitt produktionssystem, 
säger forskaren Niklas Modig.

aV bjÖrn stenWall

– Toyota genomför aldrig någon förändring  
i organisationen förrän det finns ett medve
tet behov och en tydlig vilja hos personalen, 
säger Niklas Modig. 

Professor Takahiro Fujimoto från Tokyo Universitet är världens kanske främste  
Toyotaforskare och chef för Center of Excellence – Manufacturing Management  
Research Center” vid Univeristy of Tokyo i Japan. Det anses vara en av världens  
främsta forskningsanstalter när det gäller industriell produktion. Takahiro Fujimoto har 
bl a varit gästprofessor vid Harvard Business School och vid INSEAD utanför Paris. 

Professor Takahiro Fujimoto är handledare för Niklas Modig i hans avhandlings- 
arbete om hur Toyota själva transfererar och  
implementerar TPS utanför sin egen tillverkning.

Toyotas ledning säger om Takahiro Fujimoto att 
han hjälpt företaget att förstå hur de själva egentligen 
arbetar.

På årets PLAN-konferens den 28–29 april är 
Takahiro Fujimoto huvudtalare på den s.k. Gurudagen 
den 29 april.

Professor Takahiro Fujimoto, som betraktas som 
världens kanske främste Toyotakännare, kommer till 
årets PLANkonferensen i april.

Världens främsta Toyota- 
forskare kommer till Sverige
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Logistikautomation  
kan ge bättre sjukvård

Robot packar lastbilen smartare

Inom det nya området logistikautomation 
finns ett större projekt att ta fram automa-
tiserade material- och informationsflöden. 
Det drivs av Robotdalen, näringslivet i 
regionen, Mälardalens högskola och Örebro 
universitet. 

– Vi tror att logistikautomation har stor 
potential, säger Anna Granlund.

Det handlar om tillämpningar av mjuk-
vara, automatiserad utrustning för att öka 
effektiviteten och förbättra arbetsmiljön 
inom lager, materialförsörjning, packning 
och interna transporter.  

– Logistikautomation förknippas när-
mast med tillverknings- och process- 
industrin, men  kunskapen kan även  
användas i t ex lantbruk, vård, livsmedel, 
lager- och distribution  eller helt nya  
områden, säger Anna Granlund. 

Forskningen vill ge svar på om lo-
gistikautomation kan skapa effektivare 

värdeflöden, öka resursutnyttjandet, minska 
kostnader och kapitalbindning, förbättra 
leveransservice, arbetsmiljö och ergonomi.

Tittar på sjukvården
Först gällde det att etablera logistikautoma-
tion som begrepp och dra igång förstudier 
och koncept- och forskningsprojekt. Anna 

Granlund undersöker tillsammans med 
studenter, hur materialförsörjningen i olika 
branscher kan effektiviseras i 15 delprojekt. 

– I vår ska vi särskilt titta på hur 
sjukvårdens materialförsörjning fungerar. 
Ofta finns här  långa transportsträckor och 
problem med mycket pappersarbete, där 
nya rutiner för informationshantering och 
automation kan ge mycket. 

Man har, förutom sjukhuslogistik, ett 
konceptprojekt och ett industriprojekt i 
gång.

Robotdalen, som särskilt riktar sig mot 
små och medelstora företag, finansierar 
forskningen. 

– Den klassiska industrin har ofta 
hög automatiseringsgrad i bearbetning 
och produktion men ofta har man glömt 
materialförsörjningen.  I- och urlastning 
i maskiner ofta monotont, tungt och med 
långa väntetider. 

Automation kan minska förslitnings-
skadorna och ge stora samhälleliga  
besparingar. 

På ett sjukhus läggs mycket tid på  
transporter av t ex mat och sängkläder.  
Med automatiserade transportlösningar  

blir det mer tid till patientvård.
I höstas köpte t ex Huddinge sjukhus 17 

automatiska laserstyrda truckar för interna 
varutransporter.

Inte alltid bäst
Men automatisering är inte alltid bäst:

– Det gäller att hitta rätt automatise-
ringsgrad och kunna lyfta ut de moment 
som är särskilt lämpliga, t ex monotona 
och ergonomiskt olämpliga moment. Och 
ju högre volymer, desto större fördel med 
automatisering. 

 Men det handlar inte om att effektivi-
sera bort personal, utan att ta bort tunga, 
ergonomiskt dåliga moment och få ett 
bättre resursutnyttjande. 

Idag hotas många mindre, tillverkande 
företag i den globala konkurrensen. En 
satsning på automation kan rädda kvar jobb 
i Sverige. Studier visar också att företag 
som automatiserar också nyanställer fler på 
längre sikt.

Det är särskilt viktigt i kristider.  
– Ett litet företag Valmas Döttrar 

med bara ett par anställda, som tillverkar 
marmelad hantverksmässigt, vände sig till 
oss på Mälardalens högskola när de fick en 
stororder som de inte ville tacka nej till.

– Vi gjorde en prototyp med en portabel 
robot som skruvade på lock och etikettera-
de, men de bevarade det hantverksmässiga i 
att koka och rör i grytor. 

Hur kan man lasta varor effektivare och 
undvika att frakta luft? Det har Bernt Hen-
riksen, chef för Industrisystem på Prevas i 
Västerås, funderat på.

Nu finns kanske lösningen.
I en projektgrupp tillsammans med 

Robotdalen och Mälardalens Högskola har 
man tagit fram en prototyp till en robot som 
packar varor smartare. 

– Den nya roboten har stor potential för 
packning speciellt av oregelbundna varor, 
till livsmedelsbutiker, klädeskedjor eller 
reservdelslager, säger Bernt Henriksen.

Nytt område
Prevas, med 550 anställda, arbetar med 
utveckling av intelligens i produkter och 
industrisystem.

Man verkar också inom det relativt nya 
området logistikautomation.

– Vi arbetar med att länka ihop värdeflö-
det bättre. Leden mellan de olika värde-
skapande momenten, som transporterna 
mellan maskinerna, är ofta bortglömda. 
Det handlar t ex om produktionslayout, 
buffertar och lagring, lean produktion och 
flaskhalsanalys. 

Initierat av ICA
Projektet initierades av ICA. De ville  
effektivisera packningen av varor på rull-
vagnar som packas för en viss butik, rullas 

in i lastbilen och körs till butiken. All sådan 
packning på pall eller rullvagn är idag  
manuell. Ett monotont och slitigt arbete.

Man måste tänka ”tredimensionellt” 
för att packa optimalt, förutom att varorna 
kommer i rätt ordning, med de tyngsta 
varorna underst. 

En robot kan inte tänka, men rätt 
programmerad kan den få en mycket hög 
fyllnadsgrad, med mindre luft, säger Bernt 
Henriksen.  

Fyller maximalt
Packroboten håller reda på varje vara, han-
terar alla typer av förpackningar, plockar 
och packar så att varje lastbärare fylls 
maximalt.

 Genom affärssystemet ”vet” roboten  
var varan finns, hur förpackningen ser ut, 
vikten, till vilken butik och på vilken  
varuhylla den ska in.

Arbetet med algoritmutvecklingen 
för styrningen har gjorts på Mälardalens 
högskola.  

För att bygga en marknadsmässig  
produkt krävs kunder.

– Men både teknikkunnandet, miljöhän-
syn och ergonomiintresset gör Sverige till 
ett lämpligt föregångsland inom logistik-
automation. 

Logistikautomation kan ge 
både större konkurrenskraft 
och ergonomiska vinster, 
menar Anna Granlund, dokto-
rand på Mälardalens högskola, 
som bryter ny mark genom att 
koppla ihop logistik och auto-
mation i sin forskning.

aV lena sonne

Prevas i Västerås har tagit 
fram en robot som kan packa 
rullcontainrar optimalt. 

aV lena sonne

– Det finns en stor potential att automati
sera i vården, anser Anna Granlund.

Packning på pall eller rullvagn är idag ma
nuell. Ett monotont och slitigt arbete.
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I december invigdes Automation Center 
i Teknikbyn Science Park i Västerås.  

– Det blir en viktig mötesplats för 
forskare och företag, samhälle och 
studenter, kundaktiviteter och produkt-
utveckling, säger Peter Lundström, 
Robotdalen, ansvarig för Automation 
Center och initiativtagare, tillsammans 
med Helmer Larsson, näringslivschef i 
Västerås Stad.

I första stadiet har man satsat mest på 
industriautomation, men kommer också 
att visa upp processautomation, logistik-
automation och robotik i hälsovård i en 
utställningshall med fasta montrar, ett 
simuleringslabb, ett tekniklabb, utbild-
ningsmiljö och konferensrum.

Västerås har en stolt tradition som 
världsledande teknikstad med företag 
som ABB och nu även Bombardier och 
Westinghouse.

– Nu hoppas vi få med ICA, Wes-
tinghouse, Bombardier m fl som kommit 
långt med automation, säger Peter 
Lundström.

Mats Jackson, professor i innovativ 
produktion, Mälardalens högskola, är 
ansvarig för projektet ”Logistikauto-
mation Till Tusen” som ska kartlägga 
kompetensen inom logistikautomation, 
göra förstudier på logistikintensiva före-
tag, undersöka möjligheter att investera 
i robotik- och automationslösningar och 
ta fram konceptprojekt. 

Automation Center 
invigt i Västerås
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 ”Automation 
kan rädda 

kvar jobb i Sverige”.
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Hannover Messe är världens största indu-
strimässa med 6000 utställare på 200 000 
kvm från hela världen och antalet besökare 
brukar vara närmare 250 000. I år slår 
mässan upp portarna den 20 april för fem 
dagars utställning.

Viktiga teman i år, förutom energiteknik, 
är trådlös automation, industriautomation 
och mobila robotar.

 Korea är partnerland och kommer att ha 
en stor avdelning.

– Sverige har varit duktiga på industriell 
automation. Men idag kan vi lära mycket 
av Korea, som har kommit långt inom både 
IT och automation, säger Nils Fickler, Han-
novermässans representant i Sverige. 

Svenska utställare har samlingsmontrar i 
Hall 7 och Hall 4. 

Tuffa tider innebär inte bara begränsningar. 
De öppnar också möjligheter att ställa om 
och vässa sin verksamhet - för att stå bättre 
förberedd när det vänder. 

 Konferensdelen av Logistik & Transport 
i Göteborg den 26–28 maj, har befäst sin 
ställning som ledande logistikkonferens.  

 Näringsdepartementets Logistikforum 
har sitt årliga öppna möte med tre semi-
narier första konferensdagen. Infrastruk-
turminister Åsa Torstensson öppningstalar 
och deltar i ett panelsamtal. Tema: Hur ska 
svenska företag gå stärkta ur krisen?

  Bland de nya intressanta talarna i år 
märks Carl Bennet, styrelseordförande i 

Getinge, Jan Johansson, VD, SCA
Ingvar Nilsson, CEO, Schenker North
Sören Belin, VD, Green Cargo
Anders Holm, VD, Posten Logistik.
Björn Vagn Jensen, Vice President, Global 
Freight and Logistics Services, Electrolux 
och Anna Elgh, Director Supply Chain, 
Lantmännen

– Mässan har vuxit oavbrutet och lockat 
nya utställare varje år. Besökarna blir fler 
och allt ”tyngre”. Logistik & Transport 
är idag branschens självklara mötesplats, 
säger Jan Nilsson, projektledare.

Intelligent Logistik är mediapartner till 
mässan

Ökande besökarsiffror, goda rapporter från 
utställarna och ett stigande intresse summe-
rade senaste Tekniska Mässan i Stockholm.

I år går mässan den 13–16 oktober.
Temat ”Logistiklägen” som för tredje 

året  arrangeras i samarbete med Intell-
ligent Logistik, bjuder också i år på många 
intressanta nyheter. Det blir ett tillfälle för 
de nya på listan över Sveriges bästa logis-
tiklägen att visa vad man har att erbjuda. 
Nya satsningar på infrastruktur i form av 

hamnar, kombiterminaler och distributions-
centraler från hela landet kommer att delta 
och framträda.

– Vi har en monter också i år och står för 
en halvdag den 15/10 där bl. a. finalisterna 
i Arlanda Ecologistical Award presente-
ras, säger Per Schött, ansvarig för Arlanda 
Logistic Network.

Intelligent Logistik är också i år media-
partner.

Nyetableringar av logistik är etableringar 
som snabbt ger ökade skattekronor och 
där företagen väljer mellan olika orter med 
olika starka och svaga sidor, för just deras  
distribution. 

På Elmia 18-19 mars 2009 byter sex 
logistikregioner erfarenheter i ämnet. Det 
gäller Jönköping/Nässjö, Norrköping/Lin-
köping, Örebro-Hallsberg-Arboga-Kumla, 
Eskilstuna, Umeå och Karlshamn.

– Diskussionen kommer att beröra 
organisationsformer, ambitionsnivåer och 
samverkansformer mellan kommun och 
näringsliv. Hur man utvecklar infrastruk-
tur för logistikparker och nya områden, 
vilka motiven är och hur man resonerar 
och prioriterar när etableringar skall ske, 
är andra ämnen, säger Jörgen Nyström, 
projektledare. 

Staffan Eklind, VD Transportcentrum 
talar om ”Norrköpingspaketet”. 

Från Örebro talar Lars Ekevärn, närings-
livschef och Mats Helgesson, etablerings-
ansvarig, om regional samverkan kring 
logistiketableringar och infrastruktur. 

Mikael Halling, vice VD Brinova talar 
om fastighetens roll i logistikkedjan. 

Från Eskilstuna talar Mikael Jonsson, 
etableringsansvarig och Lennart Nilsson, 
infrastrukturstrateg, om ny infrastruktur. 

Rickard Bergqvist, Handelshögskolan i 
Göteborg, talar om intermodalitet. 

Från Jönköping framträder näringslivs-
chef Sten Norinder på temat ”Från lagerla-
dor till modern industri- & logistikpark”. 

Michael Malmquist NLC – Nordic 
Logistic Center, berättar om Umeå som 
logistiknav för norra Skandinavien. 

Hannovermässan satsar på automation

Logistik & Transport trotsar tuffa tider

Tekniska Mässan med logistiklägen

Logistikregioner på Elmia   

I Intelligent Logistisk aktivitetsmonter hålls seminarier under mässdagarna.
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LOGISTIK OCH SAMHÄLLSUTVECKLING
— UR ETT REGIONALT OCH KOMMUNALT PERSPEKTIV

18-19 mars 2009 Elmia, Jönköping

Mer information och anmälan www.elmia.se/futuretransport

i samarbete med

Logistiken har utvecklats från en transportförsörjnings-
fråga till en samhällsutvecklingsfråga. Det gör att logistik-
frågor tar en central roll i många kommuners utvecklings-
arbete. Arbetsformerna för att utveckla logistikområden 
sker på olika sätt i olika kommuner och det har skapat 
ett behov av erfarenhetsutbyte. 

På konferensen Logistik och samhällsutveckling berättar 
kommunerna Eskilstuna, Norrköping, Jönköping, Örebro, 
Karlshamn och Umeå om sitt logistikarbete. Varuägare 
är inbjudna för att ge sin syn på de styrande faktorerna 
för etablering. Forskare på området presenterar de 
senaste rönen. 
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Besök www.tekniskamassan.se • Fackmässa åldersgräns 18 år.

Utveckla flexiblare logistik på företaget? Möta kraven på orderstyrd produktion? Få inspiration till ökad

produktivitet? Frågorna om hur logistikprocesserna kan utvecklas inom industrin är många – på Tekniska

Mässan hittar du svaren i teknikens framkant. Nu kan du planera för ditt deltagande 2009 – 2014!

Logistics är en permanent avdelning på mässan med fokus på effektiv produktionslogistik med lager- och

materialhantering, truckar, logistiklägen, RFID och mobil IT.

På Tekniska Mässan leder det personliga mötet till goda relationer, lönsamma affärer och ökad konkur-

renskraft. Här är du med och formar den industriella framtiden. 

Välkommen!

Truckar
RFID

Logistiklägen

Tekniska
Mässan

2009

C
en

tr
alTekniska Mässan 2009

Automatiserad produktion och effektiva

logistikprocesser. Nyckeln till ökad pro-

duktivitet och konkurrenskraft. 

Produktutveckling

Konstruktion, Design, CAD, Friform-

framställning, PLM

Produktion

Plåtbearbetning, Robot/Lean, Kontroll,

Identifikation & Spårbarhet, Yt- och Värme-

behandling, Driftsäker produktion & Under-

håll, Montering, Energi- och Miljöeffektiv

Industri, Industriteknik/Industriförnöd-

enheter

Logistik

Produktionslogistik, Logistiklägen,

Truckar, RFID, Mobil IT

Speciella evenemang 2009

– Lean produktion – höstkonferensen 09

– Scandinavian RFID Expo

– PLM Strategi & Vision 09

– Embedded Conference Scandinavia

– Truckförar-SM

Planera!
Besök vår webbplats så 

kan du se vad mässan 

kommer att innehålla från

2009 till 2014.

I samarbete med: Huvudmediapartner:


