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Vill du se bevis? Välkommen till vår fyrkantiga värld på www.posten.se/thinksquare

Saknar
du ett 
bollplank,
logistik-
chefen?

Tror du att flexibilitet och struktur är motsatser?
Får vi motbevisa dig? Vi har utvecklat vår fyr-
kantighet i drygt 370 år och idag behärskar vi 
ämnet till fulländning. Så att våra kunder får 
optimal rörelsefrihet. 

Med ordning och reda som självklar grund er-
bjuder vi punktlighet, tidsprecision och rätt pris
även när världen är kaotisk. Det strukturerade 
tänket följer inte bara med våra lättanvända
standardtjänster, som till exempel de tiotusen 
pallar som dagligen färdas genom våra system.
Även våra flexibla skräddarsydda helhetslös-
ningar är byggda enligt samma trygga princip
och fungerar på vår hemmaplan Norden likväl 
som utanför dess gränser.
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Mamma, pappa och barn bor i ett radhus i södra Storstockholm. 
Pappa arbetar i Linköping och mamma i Uppsala. De stiger upp 
vid femtiden på morgonen. Barnen ska väckas, de ska äta frukost, 
den yngsta skall skjutsas till förskolan och de äldre åker pendel-
tåg in till skolan i innerstan. 

Framåt 18 är man samlade igen. Då ska en av killarna på 
ishockeyträning och tjejen måste ha skjuts till danslektionen. 
Dessutom ska det handlas och lagas mat, tvätt ska stoppas i tvätt-
maskinen över natten och läxor ska förhöras. 

Det brukar kallas livspussel eller vardagslogistik. Kanske är 
den här familjen också den yttersta konsekvensen av vår tids sto-
ra strukturförändring, när det gäller boende, resande och service.

För hundra år sedan hade de flesta svenskar gångavstånd mel-
lan bostad och arbetsplats. Från början av 1950-talet till slutet av 
1980-talet ökade bilsamhället den genomsnittliga dagliga resläng-
den från 10 till 40 km. 

De sammanlagda reslängderna till jobbet ökar för varje år. 
Det kallas regionförstoring. Mälardalen, Västra Götaland och 
Öresundsregionen är de tydligaste exemplen på hur en ny, ge-
mensam marknad för både boende och arbete växer fram. Alltfler 
får inrättar sitt liv utan nära koppling mellan bostad och arbets-
plats. Den här ökade individuella rörligheten kräver - och ger - 
god privat ekonomi och hög konkurrensförmåga om jobben. 

För att inte förlora skattekraft måste kommunerna konkur-
rera med varandra. De orter som är vinnare är det inte i kraft av 
vad de producerar, utan för att de gynnas av rätt logistikläge, bra 
infrastruktur, kultur- och utbildningsutbud och attraktivt boende. 

För några år sedan talades det ofta om att industrisamhället 
avlösts av informationssamhället. Det syftade på den digitala re-
volutionen. Men kanske beskriver begreppet ”logistiksamhället” 
bättre den samhällsförändring som vi nu upplever. 

Logistiksamhället kan beskrivas som ett samhälle där tyngd-
punkten i värdeskapandet inte främst består av produktion av 

varor, information eller tjänster, utan i förmågan att koppla ihop 
komplexa resurser med varandra, för att tillfredsställa ständigt 
och snabbt växlande behov(demand chain management.) I lo-
gistiksamhället hanteras ny efterfrågan av företag och nätverk 
som förmår skapa en optimal värdekedja, som snabbt kan skapa 
flerdubbelt större värden än de enskilda produktionsmedlen var 
för sig.

Logistiksamhällets värdeskapande resurser är kommunika-
tionsverktyg i form av IT, nätverk, global frihandel och optimala 
produktionsresurser för just den varan eller tjänsten.

Är det inte för att deras kunskaper ska kunna tas till vara i 
de mest optimala värdekedjorna, som mamman i exemplet ovan 
arbetspendlar till Uppsala och pappan till Linköping?

I det här numret skriver Lena Sonne om hur leanarbetet på 
AstraZeneca Turbohaler har ökat produktiviteten med 130 % 
och därmed möjligheten att behålla viktig, kunskapsintensiv pro-
duktion i Sverige.

Hur mår Toyota, mitt i historiens värsta kris i bilindustrin? Det 
har Patrik Färdow sökt svaret på, efter ett besök på världens mest 
beundrade bilföretag.

Logistik blir allt viktigare som konkurrensmedel visar en färsk 
undersökning mitt i den värsta krissvackan.

Vi rapporterar också om hur Tyskland möter krisen med gi-
gantiska satsningar på infrastruktur. Tyskland satsar nära 700 nya 
miljarder SEK på två år. Sverige satsar 11miljarder. Även med 
hänsyn till skillnad i storlek och befolkning, är det gapet alldeles 
för stort. 

Vi hoppas att vårbudgeten i mitten av april ändrar på den 
saken. För infrastrukturen är ju grundvalen för det nya logistik-
samhället.

Gösta Hultén, Chefredaktör
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astra zeneca

”AstraZeneca visar vad Sverige saknar” 
skrev Dagens Industri i november om 
läkemedelsföretaget, som exempel på 
kunskapsintensiv industri som vi behöver 
mer av. Trots dystra spådomar 1999 har det 
svensk-brittiska företaget behållit både 
forskning och produktion i Sverige. Med 
dagens kronkurs stärks den svenska delen, 
men produktionen måste hela tiden visa 
ökad produktivitet för att motivera att få 
vara kvar i Sverige.

Det har också lyckats – bl a tack vare 
Lean:

– Produktionsökningen har i huvudsak 
skett utan nyinvesteringar eller mer perso-
nal, säger Peter Alvarsson, tidigare pro-
duktionschef  på AstraZeneca Turbuhaler i 
Södertälje. 

Sedan september 2008 sprider han er-
farenheterna av leanarbetet på heltid som 
chef för Lean på Sweden Operations, som är 
AZs hela tillverkning i Sverige.

AZ är ett av världens största läkeme-
delsföretag med en ledande ställning inom 
behandlingsområdena mage/tarm, onkologi, 
hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvä-

gar och inflammation. 
Dagens bolag bildades 
1999 av svenska Astra 
och engelska Zeneca. 
Man arbetar i 19 
länder och har 13 000 

anställda i produktion och varuförsörjning. 
Forskning och utveckling leds från 

Sverige och i Södertälje finns också viktig 
produktion.

AstraZeneca Turbuhaler gör astmainhalato-
rer och har ca 500 anställda. 

– Tack vara ett långsiktigt leanarbete är 
vi mer konkurrenskraftiga och har kunnat 
växa effektivt från en produktionsvolym på 
23 miljoner enheter år 2002 till 53 miljoner 
förra året, säger Peter Alvarsson. Produkti-
viteten hade då ökat från 63 000 Turbuha-
ler per anställd och år 2002 till 147 000 per 
anställd 2008. 

Leanresan inom Turbuhaler började 
redan 2002 med ett pilotprojekt inom lean-
principen behovsstyrd tillverkning genom 
att ställa om produktionen från push till pull 
och införa kanban. 2005 infördes gemen-
samma leanprinciper inom hela Sweden 
Operations. Sedan 2007 drivs en global 
satsning på Lean, som involverar samtliga 



astra zeneca

medarbetare.
– Lean är nu en given punkt på agendan 

för hela koncernen , säger Peter Alvarsson.

– Leanarbete är ett långsiktigt arbete som 
egentligen aldrig tar slut. 

2005 tog man inom Sweden Operations 
beslut om att utveckla ett eget ”Leanhus” 
som ramverk för alla fabriker. Fokus i bör-
jan var på värdeskapande processer och ef-
fektivitet i produktionen men har med tiden 
breddats till att omfatta hela flödet

Som ett kvitto på framgången fick Astra-
Zeneca Turbuhaler 2008 det första Svenska 
Leanpriset, i hård konkurrens med Arcona, 
Ericsson i Katrineholm och Lear Corpora-
tion i Torslanda. 

– Vi är verkligen jättestolta över Svenska 
Leanpriset, säger Peter Alvarsson.

Många influenser kommer från Scania, som 
man haft möjligheter att dra lärdomar ifrån 
sedan 2002.  

– En av cheferna i ledningsgruppen på 
Turbuhaler kom  från Scania och tog med 
sig flera bra ideer från Scanias sätt att jobba 
till oss. Vi var där och tittade och tog intryck 
och gick hem och diskuterade hur princi-
perna enligt Scanias Produktionssystem 
och Lean kunde tillämpas på bästa sätt i vår 
verksamhet. 

– Vi har också varit på studiebesök på 
Saab och Volvo och lärt av deras  arbetssätt.

Steg för steg har man börjat använde de 
olika leanverktygen. Ordning och reda är 
ett av de första stegen. Vi använder 5 S för 
att skapa ordning och reda– enligt Toyota-
modellens leanverktyg TPS – Toyota Pro-
duction System och dess 14 principer.  

Att kartlägga processerna är också vik-
tigt.

– Men det viktigaste är att skapa person-
ligt engagemang på alla nivåer, i stället för 
att låta en projektgrupp ta hand om leanar-
betet, säger Peter Alvarsson. 

– Vi har tagit bort slöserier, reducerat 
ledtider och ställtider. 

– Alla anställda – på alla nivåer – har 
utbildats i Lean. Alla får en allmän lean-
introduktion. Olika typer av Leanspel har 
också använts. 

En viktig del i leanarbetet är den  visuella 
styrningen. Det får man genom tvärfunktio-
nella grupper och tavelmöten varje morgon, 
för att strukturera arbetet. Representanter 

från de olika funktionerna i tillverkningsflö-
det är med.

– Den visuella styrningen är i fokus. Med 
hjälp av en tavla på väggen har alla klart för 
sig hela processen. 

– Vi samlas i små grupper på alla nivåer. 
Alla har morgonmöten – också fabriksled-
ningen, förklarar Anna Rasmuson, fabriks-
chef sedan tre år tillbaka som nu axlat 
Peter Alvarsson mantel och tagit över som 
produktionschef. 

Hon talar lika entusiastisk om Lean:
– Det handlar om att förenkla och få flö-

det ännu mera tydligt.
Vi får följa med på två av dessa morgon-

möten. 
Först träffas en grupp anställda på en 

avdelning 2-4 minuter och går igenom nu-
varande status i verksamheten och vad som 
ska hända under dagen, tar upp problem 
och rapporterar om avvikelser. Gruppleda-
ren ger anvisningar på tavlan på väggen hur 
man ska anpassa dagen till kundbehovet, 
m m.

Sedan träffas nästa tvärfunktionella 
grupp, som består av gruppledare från olika 
avdelningar och rapporterar till varandra. 
De går igenom avvikelser framför sina tav-
lor och åtgärdar problem.

– Det gäller att göra rätt från början. 
Lean ska genomsyra alla processer i ett 
helhetstänkande. Lean är attityd och kultur, 
säger hon.

– Tidigare hade vi längre möten mer sällan 
och i möteslokal , förklarar Anna Rasmu-
son.

–  Det är enklare nu. Inga långa proto-
koll skrivs – allt är synligt genom beslut-
slogg och handlingsplanen på tavlan. Vi tar 
upp problemen och korrigerande åtgärder 
direkt, utan att behöva skriva protokoll. 

– Alla måste engageras och förstå proces-
serna. 

Så var det inte förut.
En av grunderna i Lean är också att ” gå 

ut och se”. Rätt beslut fattas av dem som vet 
hur avvikelserna har uppkommit.

– Ledningen är ute på golvet dagligen nu. 
Så var det inte heller förr.

I mer hierarkiskt präglade kulturer än 
Sverige är det ett större steg att gå ner på 
fabriksgolvet, tror Peter Alvarsson.

Intresset för Lean har blivit så stort att 
Peter Alvarsson nu arbetar med Lean på 
heltid - också globalt. Studiebesöken blir 
snabbt fulltecknade.  Från Karolinska Sjuk-
huset vill man komma med en grupp på 60 

personer, berättar Peter Alvarsson.
Just den här dagen kommer lednings-

gruppen på Södertälje sjukhus och vill lära 
mer om Lean.

– Är det inte bara ett sätt att arbeta ef-
fektivare, frågar en deltagare. 

Det handlar inte bara om effektivitet, 
svarar Peter Alvarsson. Lean är ett förhåll-
ningssätt – inte en metod, utan ett sätt att se 
på hela verksamheten.

Det handlar om ständiga förbättringar.
– Alla måste omfatta insikten att allt kan 

göras bättre. Det handlar om att se på verk-
samheten genom andra glasögon. Försöka 
hitta värdeadderande moment.

– För sjukvården handlar det om patient-
effektivitet. De långa utredningstiderna är 
ett problem, säger en av deltagarna.

För vilka branscher passar Lean?
– Alla – vid de arrangerade studiebesö-

ken hos oss deltog 45 olika företag, inom 
många olika branscher och alla dessa var 
någonstans på sin egen Leanresa.



toyota

Krisen slår hårt mot bilindustrin och till 
och med Toyota, som aldrig sedan starten 
1941 gått med förlust, visar röda siffror. 
I slutet av november varslades 
3 000 personer, vilket hör till 
ovanligheten i företagets 
historia. 

Frågan är hur bra Toyota 
klarar krisen? 

Mycket talar för att de är 
bättre rustade än flertalet andra 
industriföretag och kommer att 
vara ett ännu starkare företag när 
konjunkturen vänder. 

Otaliga är alla artiklar om framgångssagan 
Toyota och deras produktionssystem TPS, 
Toyota Production System. Ursprungligen 
talades det mer om TPS såsom ”Thinking 
People System” och ambitionen var att 
bygga ett företag med tänkande individer, 
där alla skulle bidra med sin tankekraft för 
att kontinuerligt förbättra verksamheten 
och eliminera förluster (Muda). Utgångs-
punkten var från början skalekonomimo-
dellen, som användes hos Ford och som 
Toyota vidareutvecklade till ett system 
för flödesekonomi. Fördelarna var många, 
bland annat att systemet skulle fungerade 
lika bra för en variantrik produktflora som 
Fords modell gjorde för produktion av 
långa, standardiserade serier.

Den japanska historien har under genera-

tioner präglat ett folk med en drivkraft som 
saknar motstycke i andra delar av världen. 
Konkurrens för överlevnad på en överbe-
folkad ö med begränsade naturresurser, har 
format ett folk och en kultur. Särskilt tydlig 
är den på företag som Toyota, där förståelse 
för markandsekonomi och konkurrens är så 
självklara som att alla måste ha mat för att 
kunna överleva. 

I modern tid är minnet från oljekrisen 
1975 särskilt tydligt hos många anställda. 
Under denna period slipades diamanten 
Toyota till en ny nivå och sedan har det 
bara fortsatt.  På Toyota finns också ständigt 
en hög krismedvetenhet, även i goda tider. 

Vad är det då som är så unikt med 
Toyota kulturen och vad är det som gör att 
de är så mycket bättre än flertalet andra 
verkstadsföretag?

En av Toyotas grundprinciper säger att pro-
blem skall lösas med visdom och inte med 
pengar (investeringar). Och har du ingen 
visdom, då skall du svettas! Resultatet av 
detta är mängder av smarta, enkla och flexi-

bla lösningar som sparar tid och pengar. 
Materialförsörjningen på bilfabrikernas 
monteringslinjer innehåller många 

exempel på detta. Batteridrivna små 
förarlösa AGV-tåg, som följer 
tejpade magnetslingor i golvet, är 
ett exempel på detta. Enkelt och 
billigt transporteras material till 
monteringslinjerna i rätt tid och 
mängd. Ställagen med material 
som finns vid monteringslinjerna är 
enkla och kan snabbt skruvas ner 

och ändra form för att passa andra 
komponenter eller modeller. 

Det centrala begreppet i alla Toyotas fabri-
ker är takt. Takten är ett mått på kundens 
krav och den reglerar när och hur mycket 
som skall produceras. Alla moment som 
utförs på linjen följer takten och är standar-
diserade. De utförs i högt tempo och med 
en rytm som får en militärmarsch att verka 
orytmisk. 

Om monteringslinjen av någon anled-
ning skulle stoppas, så stoppas även mate-
rialförsörjningen synkront, eftersom allting 
hänger ihop, med ett raffinerat system av 
KanBan kort, som talar om precis när och 
i vilken kvantitet material måste finnas 
tillgängligt. Fördelen med detta arbetssätt 
är en hög tillgänglighet, samtidigt som buf-
fertar och mellanlager blir minimala.

För att ett ”just-in-time” (JIT)-system skall 
kunna fungera, är det nödvändigt att mate-
rial som kommer till linjen inte har några 
fel eller defekter. Om ett fel upptäcks vid 
monteringen, stoppas linjen automatiskt, 
så att felet kan åtgärdas. Det finns också 
en möjlighet för operatörerna på linjen att 
stoppa linjen eller signalera att något inte 
känns rätt. Detta gör de genom att påkalla 
teamledarens uppmärksamhet och dra i 
”andon”, snöret. Resultatet av detta är att 
en lampa tänds samt en signal börjar ljuda. 

”



toyota

På så vis lämnar operatören över proble-
met till sin teamledare, som baserat på sin 
erfarenhet, bedömer vilken åtgärd som be-
höver sättas in. Att effektivt detektera fel, 
helst automatiskt och så tidigt som möjligt 
i kedjan, samt att aldrig låta dem passera 
till nästa steg, minimerar förluster som an-
nars skulle uppkomma i form av strul och 
omarbetning senare i flödet. 

Den japanska ledarmodellen som finns på 
Toyota uppmanar alla chefer att spendera 
en stor del av sin tid på fabriksgolvet 
(Gemba), där den största delen av det vär-
deskapande arbetet utförs. På så sätt kan 
de själva skapa sig en bild av hur arbetet 
framskrider i realtid. De utförda arbetsmo-
menten som följer den definierade stan-
darden tas fram av operatörerna själva och 
inte av någon central tidsstudieman. Det 

finns en önskan att de utförda momenten 
skall ligga så nära maxgränsen som möjligt 
för att på så vis enkelt kunna påvisa var 
begränsningarna i systemet finns. Detta gör 
det enkelt och tydligt att se var problemen 
uppstår och koppling till var förbättringsar-
bete bör sättas in går inte att missa. ”Göm 
inte dina problem utan synliggör dem istäl-
let”, säger Toyota. Dina problem är källan 
till din visdom. 

Det som är allra mest imponerande med 
Toyota kulturen är dess förmåga att 
involvera alla anställda samt att kontinu-
erligt förbättra processen och eliminera 
förluster. Hela bolaget skulle kunna liknas 
vid ett djur eller en organism, som hela 
tiden effektivt anpassar sig till de krav som 
omgivningen ställer. 

Samtidigt är man på Toyota mycket 

ödmjuka över sin egen förmåga. Dagens 
sätt att arbeta är bara en början och det 
kan fortfarande bli mycket, mycket bättre 
hävdar man, hela tiden. 

Och visst finns det fortfarande mycket 
som kan bli bättre, även på ett bolag som 
Toyota. Men deras försprång kommer att 
räcka långt. Deras styrka ligger också i 
deras snabba anpassningsförmåga och de 
kommer med all säkerhet att fortsätta öka 
sina markandandelar och vara ett ännu 
starkare bolag och konkurrent den dag som 
konjunkturen vänder uppåt. 



produktion

I större företag dyker det ofta 
upp sidoprojekt som skulle 
kunna vara kommersialiser-
bara i  form av nya företag och 
produkter. Men om de ligger 
utanför kärnverksamheten, är 
intresset att driva dem vidare 
oftast inte så stort. 

Men i Oskarshamn finns ett 
exempel på ett färskt spin-off-
företag, från Scania. 

Scaniaanställde Ho Van 
Phung driver sedan i augusti 
förra året företaget Li-Hu 
Logistik AB i Oskarshamn, på 

halvtid. 
Han är född i Ho Chi Minh-

staden, som tidigare hette 
Saigon i Vietnam. Han kom 
till Sverige 1984. Sedan tre år 
jobbar han på Scanias stora 
hyttfabrik i Oskarshamn. 

Ho Van Phung kom på hur 
man kunde lösa ett problem 
med de fixturer som används i 
Scanias hyttproduktion. 

Han hittade en enkel lösning, 
som var både billigare och 

snabbare och som sparade 
ledtid i tillverkningen. 

– Den nyutvecklade logistik-
racken ger minskade gångav-
stånd, en omedelbar ökning av 
plockprestanda med upp till 65 
procent, stora ytbesparingar på 
verkstadsgolvet med obefintliga 
underhållskostnader och enkel 
hantering och montering, säger 
Ho Van Phung.

Hans nystartade företag Li-Hu 
Logistik AB bidrar med sitt 
produktsortiment bland annat 
till en effektivare produktion 
och minskade logistikkostnader 
och skapar på så sätt vinst i 
form av lägre produktionskost-
nader. 

– Vår huvudprodukt är racks 
uppbyggda av platsbelagda 
stålrör och med 13 olika typer 
av leder, som gör att de enkelt 
kan anpassas och ställas om, 
beroende på användningsom-
råde. Materialet är dessutom 
återvinningsbart och miljövän-
ligt. 

De här racken har ett brett 
användningsområde för de 
flesta industriella miljöer – 

inom såväl produktion som 
lagerhantering. De kan även 
kombineras med andra typer 
av rack och kopplas ihop med 
transportband, rullager och an-
nan utrustning. 

De kan också förses med en 
rad olika typer av hjul, som gör 
hanteringen ännu mer flexibel. 

Större tillgänglighet på rack-
en innebär också en förbättrad 
arbetsmiljö. Li-Hu Logistik är 
konstruerade helt i linje med 
den mänskliga ergonomin och 
minskar därför risken för för-
slitningsskador. 

– Jag har numera en kontakt 
i Kina som tillverkar kom-
ponenterna, berättar Ho Van 
Phung. 

Projektet har utvecklats till en 
avknoppning och ett eget bolag 
och nu letar Ho Van Phung 
kunder utanför Scaniasfären, 
som är hans stora kund idag.

Li Hu Logistik AB har fått 
stöd från Nova Ventures, en 
lokal företagsinkubator som är 
knuten till Nova NAFU, Nova 
akademi- och företagsutveck-
ling. 

Det är en ny verksamhet 
som bygger på ett nära samar-
bete mellan näringsliv, akademi 
och offentlig sektor. Det stöds 
av regionens största företag, 
som Scania, Oskarshamns 
Kärnkraftsgrupp, OKG, SAFT 
och SKB, Oskarshamns kom-
mun och Regionförbundet i 
Kalmar län. 

– Li Hu är en förkortning av 
namnet på ett företag som min 
pappa tidigare ägde i Saigon. 
Det är också en vanlig häls-
ningsfras, som ungefär betyder 
”Hej”.

Intelligent Logistik
INKOP         LOGISTIK        PRODUKTION        AFFÄRER

Missa inte 
nästa Tematidning 
i Dagens Industri! 

Kommer första veckan i maj 
i hela riksupplagan av DI

och är mässtidning på 
mässan Logistik & Transport, 

Göteborg den 26–28/5. 
Mycket stor mässupplaga.

Hör av er så berättar vi om vårt 
unika annonserbjudande till mässan!

Mail: gb@intelligentlogistik.se
0176-22 83 50

www.intelligentlogistik.se



Flexibla paketleveranser
till privatpersoner

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.

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

asr.se



posten

Med 54 000 anställda och över 40 miljarder 
SEK i omsättning blir det nya företaget 
det överlägset största logistikföretaget i 
Norden.

Det nya bolaget skulle ha startat 1 ja-
nuari. Men först 2 februari hade de danska 
delägarna ordnat upp villkoren för fusio-
nen. Danska staten byter ut brittiska riskka-
pitalisten CVCs andel mot Post Danmarks 
del i belgiska posten, De Post/La Poste.

Med samgåendet ökar värdet på de 
sammanslagna bolagen med 7,5 miljarder 
SEK, enligt rådgivaren, investmentban-
ken Goldman Sachs. Riksdagen godkände 
också att Posten kan börsnoteras tidigast 
2014. Men facken och oppositionen är emot 
en börsnotering. 

Brittiska riskkapitalbolaget CVC får 
nu byta sina 22 procent av Post Danmark 
mot Post Danmarks 25-procentiga ägande 
i belgiska De Post, där CVC redan ägde 25 
procent. Därmed blir det brittiska riskkapi-
talbolagethälftenägare i De Post.

Den sega tvisten med CVC gällde vär-
deringarna av de båda postbolagen. CVC 
betalade 2005 1,3 miljarder DKR för sina 
22 procent i Post Danmark. Enligt en vär-
dering från Nordea hade värdet stigit till 2,4 
miljarder 2007. Men värdet på den belgiska 
andelen ansågs ha stigit ännu mer för den 

tidigare delägaren CVC, som fick betala 
Post Danmark 2,8 miljarder DKR. Vad 
danska staten får betala för CVCs aktier i 
Post Danmark har inte offentliggjorts.

Synergierna ligger bl a i skalfördelar vid 
inköp av IT och andra tjänster

Inom administrationen kan det bli ra-
tionaliseringar på sikt, men i början krävs 
snarast mer resurser för att lyckas med 
fusionen.

Nu prövar EUs konkurrensdirektorat 
samgåendet, vilket brukar ta minst två må-
nader. I bästa fall är den nya svensk-danska 
»super-Posten« igång till sommaren.

Med början 2011 ska postmarknaderna i 
EU avregleras helt, också när det gäller 
brev.

I Europa laddar därför postföretagen 
inför avregleringen av en marknad värd ca 
1000 miljarder SEK. 

De europeiska postföretagen är giganter. 
Frankrike, som är personaltätast, har 300 
000 anställda inom La Poste. Totalt inom 
EU sysselsätts 1 700 000 anställda. 

Postmarknaden i Europa har präglats av 
krig och fientliga uppköpsförsök.

– Det intressanta är att två statliga eu-
ropeiska postföretag frivilligt går samman. 
Det är faktiskt unikt, säger Susanne Flyckt, 
som följer avregleringen i Europa för Pos-
tens räkning.

Den svensk-danska affären drivs också 
på av EUs avreglering. Riksdagen godkän-
de affären redan i juni 2008, med motive-
ringen att ett starkare bolag bättre kan vär-
na en landsomfattande posttjänst på sikt.

– Men de tjänster som ingår i Postens 
samhällsuppdrag, att nå alla svenska hus-
håll dagligen med brev och paket upp till 20 
kg, påverkas inte av affären, enligt Susanne 
Flyckt.

Inom det växande affärsområdet logistik 
är det en fördel att vara stor i konkurrensen 
med de globala spelarna. På logistikområ-
det är danska Posten underleverantör till 
DHL och har också ett partneravtal med 
Maersk Logistics. Man äger också budfir-
man Budstikken och 1/3-del i e-bokhandeln 
E-Boks. 

Det har spekulerats i att svensk-danska 
posten skulle vara intresserade att köpa 
krisföretaget Royal Mail med gigantiska 
pensionsskulder och mångåriga röda siffror.

Norska Posten, som äger Bring, köpte 
förra året också in sig i finska Postens print-
verksamhet, motsvarigheten till svenska 
Strålfors.  Det ledde till spekulationer om 
ett samgående  mellan norska och finska 
Posten.

De flesta tvivlar dock på att vi får se 
några fler stora affärer mellan EUs postfö-
retag i år.

Alla utom de nordiska har stora pro-
blem. Franska La Poste var länge i misera-
belt skick, men har fått stora statliga sub-
ventioner och vill nu ut i Europa. Deutsche 
Post-ägda DHL, tvingades nyligen lämna 
expressmarknaden på sin gamla hemma-
marknad USA. Deutsche Post DHL gjorde 
2008 en rekordförlust på 19 miljarder SEK. 
Holländska TNT har också fortsatta be-
kymmer.





itella

Så sent som 2006 etablerade 
sig Itella Logistics AB, finska 
Posten, i Sverige. I dag finns 
gruppen på sex orter och har 
130 anställda. 

Itella Logistic har spedition 
och trafikkontor i Borås, Mal-
mö, Jönköping och  Stockholm. 
Säljkontor finns också i Örebro 
och Norrköping.

– Ägaren har haft en aggres-
siv förvärvspolitik. Tre företag 

har blivit en enhet. Två har haft 
stora verksamheter i just Borås 
säger Jan Alsén, Sverigechef för 
Itella Logistics AB.

 PS Logistics köptes 2007 
och Hansar Logistics 2008. 
Därför ger Borås en viss tyngd-
punkt åt hela den svenska verk-
samheten.

Kris är inget som ingår i den 
dagliga vokabulären på Itella. 
I Viared, väster om Borås, har 
knappt den ena utbyggnaden 
blivit klar, förrän det är dags att 
dra igång nästa. 10 000 kvadrat-
meter ska bli cirka 17 000.

En av de största kunderna är 
snabbväxande modeföretaget 
Gina Tricot. 

– Man måste jaga för att hit-
ta volymer. Beslutet att bygga 
ut togs innan världsekonomin 
vände neråt. Men det är inte 
lätt att sälja in sig hos nya kun-

der om man inte har några ytor. 
Ibland måste man nog chansa, 
säger Jan Alsén.

Den här gången gick det bra. 
Ny kund blev K-Rauta, med 22 
byggmarknader från Gävle till 
Malmö, som lägger sin Sverige-
bas i Borås. Det finska företaget 
kräver stora utrymmen. Träd-
gårdsmöbler, badkar, toastolar 
och spaanläggningar tar plats. 

K-Rautas placering i Borås 
är strategisk, med tanke på när-
heten till Göteborgs hamn.

Det finns en plan för ytterli-
gare expansion i Sverige.

– Där är inte de slutgiltiga 
besluten fattade från vår ägare 
ännu.

Ägare är finska staten ge-
nom finska Posten, som bytt 
namn till Itella, och satsar på en 
snabb internationell expansion 
i Norden, Baltikum och i Ryss-
land, där Itella för bara något år 
sedan öppnade ett stort logis-
tikcenter och kontor i Moskva.  

–  Senaste förvärvet är NLC, 
National Logistics Company, 
med 6 000 anställda och 
600 000 kvadratmeter lagerytor 
i Ryssland. 

Itella Logistics finns i åtta 
länder: Sverige, Danmark, Nor-
ge, Finland, Estland, Lettland, 
Litauen och Ryssland.

– I Sverige ska vi först stabi-

lisera det vi har. Därefter är det 
inget som säger annat än att vi 
går vidare med nya förvärv. Vi 
har nu ett komplett sortiment, 
vi kan leverera hela försörj-
ningskedjan till våra kunder: 
intransporter, bil, flyg, sjö, lager-
hantering, plock och pack och 
distribution. Vi är en fullvärdig 
logistikleverantör.

Itella i Sverige omsätter cirka 
600 miljoner. Hela koncernen 
sju miljarder. 

Några ambitioner på att bli 
störst, finns inte.

– Däremot vill vi bli bäst, 
den positionen är alltid ledig 
att utmana. Vi försöker behålla 
den lokala prägeln på det vi gör 
och kommer inte att satsa på ett 
gemensamt callcenter eller cen-
tralisering av ordercentraler.

 Jan Alsén har varit i logis-
tikbranschen sedan mitten av 
1970-talet, senaste var han vd 
för PEX, Posten Express, fram 
till 2007. Tidigare var han bland 
annat på TNT, på Bilspedition 
innan det blev Schenker och på 
Polar Express.

– Så jag haft en finsk huvud-
man även tidigare. Fast finska är 
ett svårt språk för oss svenskar, 
säger Jan Alsén på trygg små-
ländska. 

Koncernspråket nu är eng-
elska.

www.promosoft.nu



frankrike

Trafikstockningar på vägar 
och motorvägar och stigande 
bränslekostnader gör järnvägs-
transporter konkurrenskraftiga 
också i Frankrike.   Efter Gre-
nelle Environment Forum 2007, 
är målsättning att öka andelen 
transporter som inte går på väg 
till 25 % år 2012 (Siffran nu är 
14 %) och att minska koldiox-
idutsläpp med 20 % till år 2020.

Sedan 2003 får utländska 
operatörer köra tåg på fransk 
mark. Réseau ferré de France, 
franska Banverket, ansvarar för 
hanteringen av fraktlänkar och 
utfärdar licenser.  Järnvägstran-

sporter avreglerades 2006 och 
en kommission för järnvägs-
frågor (CRAF) ska garantera 
öppenheten. Privata operatörer 
har idag dykt upp inom sekto-
rer som specialtransporter av 
kemiska produkter, livsmedel 
och bulk. De är ofta dotterbo-
lag till traditionella operatörer 
i grannländerna, som t.ex. tyska 
DB Schenker, Euro Cargo Rail 
som är dotterbolag till brittiska 

EWSI Group, BLS Cargo och 
CFF Cargo från Schweiz, pri-
vata franska Veolia Cargo, Rail 
4 Chem som ägs av tyska BASF, 
och Europorte 2, dotterbolag 
till Eurotunneln. 

Kombitransporter utvecklas 
särskilt inom containersektorn. 
Överföringen av lastbilar till 
järnväg ökar, tack vare ökad 
kapacitet för bred last (B+) och 
vagnar från tyska och schweizis-

ka järnvägen eller ny teknologi 
som t.ex. järnvägsvagnen Mo-
dalohr. Klassisk kombitransport 
representeras i Frankrike av 
Naviland och Novatrans. 

Öppnandet av järnvägslänken 
Perpignan-Luxemburg, nya 
stora transalpina tunnlar som 
t.ex. Lötschberg eller St Gott-
hard järnvägstunnlar och bred-
dade tunnlar mellan Lyon och 
den nya infarten till Modena. 
Dessutom blir öppnandet av 
den nya järnvägstunneln mellan 
Lyon-Turin en viktig länk i det 
europeiska järnvägsnätverket 
mellan Barcelona och Buda-
pest.

Andra exempel är moder-
niseringen av anslutningen till 
hamnen Le Havre och Seine-
passagen, och som således und-
viker flaskhalsen Paris.

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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infrastruktur

(BERLIN) Stimulanspaketet på 
130 miljarder SEK ska bidra 
till bättre infrastruktur och 
sysselsättning i byggbranschen. 
Därmed är det fritt fram för 
nya miljardinvesteringar i väg- 
och spårbundna transporter 
med början redan i år. Landets 
infrastruktur förbättras och 
moderniseras och samtliga mo-
torvägar får senaste trafikled-
ningsteknologi, förklarade Tysk-
lands kommunikationsminister, 
Wolfgang Tiefensee, i Berlin när 
beslutet presenterades. 

Han presenterade en kon-
kret lista på väg- och spårbund-
na projekt. Även insjöfarten får 
sin beskärda del av det gigan-
tiska konjunkturpaketet under 

åren 2009 och 2010.
– Denna summa står nu till 

vårt förfogande. Den garanterar 
befintliga och skapar nya ar-
betstillfällen. Den kommer att 
främja bättre kommunikationer 
och bidrar till ökad tillgänglig-
het. Till de 40 projekten från 
första konjunkturpaketet som 
togs i december, tillkommer nu 
ca 20 förbifarter och ringvägar, 
nya motorvägsavsnitt och ett 
stort antal tvåfiliga vägar, kon-
staterar Wolfgang Tiefensee.

Projekten startas utan 
dröjsmål.  Pågående vägbyggen 
forceras och vägar som redan 
har projekterats, lämnas snabbt 
ut på entreprenad.

Det gäller att handla snabbt, 

så att den ekonomiska krisen 
kan bromsas:

– Det gynnar byggsektorn 
och det lokala näringslivet. 
Invånare i regioner med infra-
strukturprojekt drar därmed 
direkt nytta av satsningen.

Spårbunden trafik kom-
mer omedelbart att få nära 8 
miljarder SEK, kanaler och 
vattenvägar får nära 4 miljarder 
och kombitrafiken 1,1 miljarder 
SEK. 

Med hjälp av detta andra 
konjunkturpaket genomförs 
även omfattande vägförbätt-
ringar. Bl a repareras en rad 
motorvägsbroar.

– Projektlistan innebär också 
att vi också kommer att moder-
nisera 1500 järnvägsstationer.  

Cirka 1,1 miljarder SEK 

för kombitrafiken ska göra 
spårbundna transporter och in-
sjöfart betydligt miljövänligare 
än tidigare.

Wolfgang Tiefensee betona-
de att allt måste göras nu för att 
stimulera både ekonomin och 
arbetsmarknaden. Tysklands 
ekonomi bromsade in kraftigt 
redan under sista kvartalet 
2008, då nedgången i tillverk-
ningsindustrin slog hårt mot 
exporten och investeringarna.

 Det förra krispaketet på drygt 
550 miljarder SEK som kom vid 
årsskiftet ska bromsa konjunk-
turnedgången i Europas största 
ekonomi med stimulanser på 
minst 1,5 procent av BNP under 
2009 och 2010. 

I paketet ingick lägre skatt, 
höjt grundavdrag, sänkta sjuk-
försäkringsavgift och ca 27 000 
SEK för varje bil som skrotas 
och ersätts av ett miljövänligare 
fordon. Skrotningspengen har 
slagit väl ut. Nybilsförsäljningen 
ökar för bränslesnåla småbilar.

Det första krispaketet var 
det största konjunkturprogram-
met i Tyskland under efterkrigs-
tiden.  

Den tyngsta delen var en s 
k investeringspakt på närmare 
200 miljarder SEK där staten, 
delstaterna och kommunerna 
investerar i bl a  vägbyggen. 

Priset som tyskarna får beta-
la för båda konjunkturpaketen 
är ett drastiskt stigande budget-
underskott från 0,5 procent till 
3–3,5 procent av BNP i år och 
nära 4 procent 2010. 

TRIOPLAST HJÄLPER DIG ATT LEVERERA
- TILL KUNDER, MILJÖ OCH MEDARBETARE

Trio Packaging Solutions erbjuder dig:

Att fritt disponera våra emballeringsmaskiner 

– Du får maskinerna på köpet.

Fri installation, service och support. 
Vi garanterar att du alltid har fungerande 

En väsentligt förbättrad arbetsmiljö med 
maskinell emballering för dig som idag 

En möjlighet att minska plastförbrukningen 
med upp till 50% med avsevärda 
miljöbesparingar.

Den svenska regeringen satsar 1 miljard SEK på infrastruktur, 
utöver den närtidssatsning på 10 miljarder 2009 och 2010 som pre-
senterades i höstbudgeten. Pengarna ska främst användas till drift 
och underhåll av vägar och järnvägar.

Lågkonjunkturen innebär att det finns begränsad sysselsättning i 
byggsektorn. Förstärkta satsningar på infrastrukturunderhåll inne-
bär insatser som kan ge jobb redan på relativt kort sikt. Dessutom 
bidrar satsningen till ökad tillgänglighet i transportsystemet, skriver 
regeringen i ett pressmeddelande.



nyheter

Investeringar på närmare 2 miljarder SEK 
på bättre väg- och järnvägsförbindelser till 
danska hamnar rekommenderas i rap-
port ”Investeringsplan 2020” från Danske 
Havne. 

–  När mer gods transporteras till sjöss, 
belastas motorvägarna mindre. Investering-
ar i vägar och järnvägar till hamnarna blir 
en fördel för såväl miljön som för samhäl-
let, konstaterar ordföranden för Danske 
Havne, borgmästare Uffe Steiner Jensen i 
Fredericia på Jylland.

De danska hamnarna satsar även 
mångmiljardbelopp på nya kajer, hamn-
bassänger, kranar och annan utrustning. 
En framtidssatsning med tanke på att 
hamnarnas hanterade godsmängd väntas 
fördubblas till 2030. För bättre möjlighet till 
kombitransporter krävs därutöver en bättre 
infrastruktur.

Danske Havnes argument för en bättre 
infrastruktur har fått fullt genomslag i Fol-
ketinget. 

– De politiska partierna har tänkt i 
nya banor. Bättre vägar och järnvägar till 
hamnarna ska få bort flaskhalsar och skapa 
miljövänligare transporter, sammanfattar 
Uffe Steiner Jensen.

– Det handlar om en betydelsefull för-
ändring i dansk transportpolitik. Det sägs 
nu öppet att vi bara kan säkra framtidens 
godstrafik och därmed Danmarks välfärd 
genom att satsa mer på sjötransporter.

Göteborgs Stad ska utarbeta förslag till 
ny struktur och organisation i hamnen. 
Den ska i huvudsak bygga på den rapport 
som hamnstyrelsen i oktober överläm-
nade till KS. Rapporten öppnar för större 
specialisering, ny struktur och extern 
kompetens i terminalverksamheten. 

– Rapporten fastslår tydligt att Göte-
borgs Hamn även framöver ska ägas av 
Göteborgs Stad, men att man kan hitta 
alternativa former till driften av terminal-
verksamheten, säger Sven Hulterström, 
styrelseordförande för Göteborgs Hamn. 

– Omvärlden förändrar sig snabbt. 
Konkurrensen hårdnar allt mer med stora 
multinationella terminaloperatörer, som 
bygger starka nätverk i Europa. Det är 
viktigt att vår hamn anpassar sig för att 
kunna stå sig i konkurrensen och främja 
svensk industri på ett framgångsrikt sätt 
även i framtiden, säger Sven Hulterström.

Stockholms Hamnar beslöt tidigare i 
år att lägga ut sin begränsade container-
hantering på terminaljätten Hutchinson.

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



finsk-ryska gränsen

Vaalimaa är den livligaste gränsövergången 
mellan Finland och Ryssland och den 
viktigaste för tunga vägtransporter från 
EU, direkt till Ryssland. Gränsstationen i 
Vaalimaa öppnades 1958 och utnyttjas av 
nästan 3 miljoner resenärer per år. 

Kaotiska förhållanden, med upp till 3 
mil långa långtradarköer präglade länge 
gränstrafiken här. Situationen för ett par 
år sedan bidrog till gråa hår även hos 
många svenska transportörer. Nu har läget 
underlättats avsevärt och köerna på den 
finska sidan gränsen minskar, efter omfat-
tande tekniska och logistiska förbättringar 
i Vaalimaa.

Förra sommaren invigdes här Nordens 
största och modernaste genomlysningsan-
läggning för nyttofordon, som gör gräns-
stationen avsevärt bättre för yrkestrafiken. 

Den nya byggnaden betjänar både bussar, 
långtradare och personbilar som skall 
förtullas.

I julhelgen var bilkön till gränsstationen 
i Imatra 16 kilometer lång. Men i Vaalimaa 
behövde bilisterna inte längre köa. Julens 
bilköer berodde på att Ryssland vid årsskif-
tet höjde importtullen på bilar. 

Åtgärden har mött motstånd. På jul-
afton stod trafiken i Vaalimaa helt stilla 
under två timmar när 100–200 personer 
demonstrerade mot tullhöjningen.

Den som närmar sig den finsk-ryska 
gränsstationen Vaalimaa på den finska 
sidan, märker snabbt det ryska inflytandet. 
Skyltar på ryska informerar om billiga 
övernattningsställen, lägre bensinpriser och 
fordonstvätt.

En del kråkslott har blivit motell för 
mindre kräsna ryska chaufförer.  Dagens 
rätt för 3 euro vid några matställen längs 
vägen, är ett annat försök att locka ryska 
yrkesförare. 

De flesta ryska förare föredrar dock att 
äta medhavda mackor.

– Finska restauranger är inget för oss. 
Det blir för dyrt. Själv har jag en gasol-

kokare som jag kan laga te eller kaffe på. 
Pulversoppa blir också mycket billigare 
än hamburgarna i finländska McDonalds, 
säger den ryske chauffören, Anatoli Ku-
zov och kliver upp i förarhytten på sin 
Volvo. Han ska köra ensam hela vägen till 
Moskva.

Det finns dock andra som kan utnyttja 
prisläget vid gränsen. Vid CarWash träffar 
jag Robban från Örebro, i väntan på att få 
ekipaget tvättat efter en lång resa i viking-
arnas spår, till ryska Smolensk. Dit har han 
levererat ett stort parti pumpar och annan 
utrustning för stadens vattenförsörjnings-
system.

– Först nu kan jag andas ut ordentligt. 
Det var en jobbig resa. En finsk förare 
blev knivrånad på parkeringsplatsen i St. 
Petersburg, medan jag sov i mitt ekipage. 
Rånarna tog allt han hade på sig. Allt var 
över på en sekund. Men varorna hade han 
levererat, berättar Robban, som inte vill 
lämna ut sitt efternamn.

Det gäller att vara försiktig. Han kanske 
ska transportera mera gods till Ryssland 
framöver. 

Däremot säger Robban sig vara mycket 



finsk-ryska gränsen

tillfreds med de nya, snabba tullhantering-
en och nya genomlysningsanordningar vid 
tullstationen i Vaalimaa. På den ryska sidan 
har det också blivit bättre.

 Fordonen genomlyses i Vaalimaa´s nya 
rörliga och stationära anordningar, som har 
effektiverat finska tullens övervakning av-
sevärt, både inom trafiken vid den yttre och 
den inre gränsen, eftersom de snabbt kan 
flyttas från en plats till en annan. 

 Generaldirektörerna för den finska och 
ryska tullen träffades i januari i Moskva. 
Vid förhandlingarna lyfte finländarna fram 
den ryska förordning som hittills hindrat 
förtullning av långtradare i Vaalimaa. Til-
lämpningen har förorsakat svåra praktiska 
problem vid gränsövergången.

 Tullcheferna kom överens om att för-
ordningen upphävs även efter den 1 april 
2009. Därför kan långtradare som trans-
porterar personbilar även i fortsättningen 
förtullas och överskrida gränsen i Vaalimaa 
rullande.

Den elektroniska förmedlingen av TIR-
transiteringsuppgifter som inleddes den 1 
januari 2009, är ett betydande framsteg för 
handeln mellan Ryssland och Finland och 
mellan EU och Ryssland. Det elektroniska 
utbytet av information främjar både brotts-
bekämpning och handel.

Tullöverinspektör Ari Mäkinen har arbetat 
40 år i tullens tjänst. För 12 år sedan, då 
EU-medlemskapet föreföll minska tull-
uppdragen i godshamnen i Raumo, styrde 
han kosan österut till Vaalimaa, där han 
bytte lastkranar mot bilar och godset mot 
människor.

– Utan att på något sätt ringakta tul-
lövervakningen någon annanstans i landet, 
kom jag ändå ur askan i elden, säger Ari 
Mäkinen. 

– På tullstationerna vid östgränsen är 
arbetet det mest mångsidiga i hela landet. 
Där är den för branschen typiska känslan 
av att arbetet aldrig blir färdigt allra störst.

– När man mellan torsdag och lördag, 
fick spola ner 4 000 liter turistbrännvin i 
avloppet och gräva fram tusen extra to-
bakslimpor ur kassarna, fick det också en 
härdad tullman att dra efter andan, minns 
han.

Enligt honom kommer person- och 
frakttrafiken dirigeras till skilda gränskon-
troller i Vaalimaa, vilket gör det smidi-
gare att passera gränsen. I slutet av förra 
året tog man i bruk ett webbsystem som 
förmedlar information om långtradarkö-
erna i Vaalimaa, i det närmaste i realtid. 
Informationen finns på Transportstyrelsens 
webbsidor.

– Det går inte att göra gränstrafiken 
smidigare enbart genom att utveckla 
landsvägstrafikens styrsystem och förbättra 
vägarna eller genom mer trafikinformation. 
Det är också av avgörande betydelse att 
tullklareringen och myndighetsutövningen 
förbättras, säger Ari Mäkinen.

År 2008 ökade mängden varor som trans-
porteras till Ryssland i transittrafik med 3 
procent, jämfört med 2007. Mängden varor 
som transporterades under årets sista kvar-
tal var dock 14 procent mindre.

Den största orsaken var nedgången i 
transittransporter av personbilar. Under 

oktober-december 2008 transporterades 
cirka 60 000 färre personbilar genom Fin-
land än samma tid 2007. 

Den totala körtiden mellan Åbo och 
finsk-ryska gränsen har dock minskat be-
tydligt sedan en ny motorväg från Åbo till 
Helsingfors öppnades i början av året. 

Om sex år ska en ny motorväg från Hel-
singfors till St. Petersburg vara klar.

De som kör mellan Helsingfors nya 
hamn i Nordsjö och Ryssland, kan då få 
njuta av betydligt bättre framkomlighet.  
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Tuffa tider innebär inte bara begränsningar.
Det nya läget öppnar också möjligheter att ställa 
om och vässa sin verksamhet – för att stå bättre 
förberedd när konjunkturen vänder. Logistik & 
Transport 2009 fokuserar självklart på de nya 
affärsförutsättningarna.

Näringsdepartementets Logistikforum genomför sitt årliga 
öppna möte med tre seminarier första konferensdagen. 
Infrastrukturminister Åsa Torstensson öppningstalar och del-
tar i ett panelsamtal med tunga företrädare för näringslivet.
Temat för samtalet är: Hur ska svenska företag gå stärkta 
ur krisen? 

Mycket handlar om att anpassa sig till de nya förutsätt-
ningarna, få fart på kreativiteten och låta de goda idéerna 
väckas till liv. 

Kring detta talar också våra key note-speakers: Jörgen 
Oom, psykolog och erkänd motiveringsexpert, och Stefan 
Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Hållbarhets- och miljöfrågorna är centrala teman, både 
i konferens och utställning. Grön logistik har blivit ett 
begrepp.

Mässan har vuxit oavbrutet och lockar nya utställare 
varje år. Besökarna blir allt fler och allt ”tyngre”. Logistik 

& Transport är idag branschens självklara mötesplats. 
En mötesplats, där det i år är viktigare än någonsin 

att synas. Inte minst för att slå vakt om sina kunder. 
Utvecklingen går snabbt nu – den som inte syns finns inte.

Men allt handlar inte om affärer. På onsdag kväll, 27 maj, 
gör vi plats för årets stora branschfest. Njut av en läcker tre-
rättersmeny, ett inspirerande tal av Jörgen Oom, musikunder-
hållning och spännande prisutdelningar.

Hjärtligt välkommen till Logistik & Transport 2009!

Börje Larsson
Innehållsansvarig för 
konferensen

Jan Nilsson
Mässansvarig & projektledare
Logistik & Transport

Per-Olof Arnäs, TRB Sverige
Stefan Back, Transportindustriförbundet
Marie Carlsson, Volvo Logistics
Dag Ericsson, Högskolan i Borås
Per Gustafsson, Posten Logistik
Bo Hallams, Schenker
Cato Hoberg, KGH Customs Services
Sohana Josefsson, Green Cargo

Johan Karlberg, Accenture
Matthias Kettelhoit, Aditro
Allan Lavén, Prologis
Ingemar Lidén, Atlet
Kenth Lumsden, Chalmers Tekniska Högskola
Cecilia Strokirk, Silf
Monica Tinggård, IFS
Bengt Wennerberg, Logistik och Transport Stiftelsen, LTS

REFERENSRÅD

Träffa kollegor och lyssna till 
branschens intressantaste talare

Officiell
MEDIAPARTNER

MEDIA-
PARTNER

MEDVERKANDE ORGANISATIONER

Swedish Shippers’ Council
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Välkommen till årets 
viktigaste mötesplats 
för alla som sysslar 
med logistik

”Välkommen till årets 
viktigaste mötesplats 
för alla som sysslar 
med logistik
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Hållbar logistik och effektiva transporter – nya utmaningar och möjligheter

Hur ska exportföretagen och transportnäringen tillsammans bli vinnare i krisen?
Logistik och transporter i lågkonjunktur – stålbad eller fortsatt hållbarhetsfokus?
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L1:05
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L1:06
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KappAhl - en ledande 
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L2:01
Infrastruktur för 
storstadsregioner

L2:02
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Humanitarian Logistics

L2:03
Återvinning och 
avfallshantering

L2:04
Sverige tar täten 

- Gröna korridorer 

L2:05
Besök oss på 

Green Cargo – Vi  
har modet!

L2:06  Stefan Fölster: Kris, klimat- och transportpolitik

L2:07
Hemelektronik, 

vit- och brunvaru-
branschen

L2:08
Affärsnytta

Demand Chain mana-
gement 2.0 vs 1.0

L2:09
Nya aktörer 

på den svenska 
transportmarknaden

L2:10
Innovation on 

Track: Global Rail 
Transports

L3:01
Långsiktigt

hållbara modeller för 
outsourcing

L3:02
God bygglogistik – 

lågt hängande frukter 
eller utopi?

L3:03
En läkemedels-

marknad utan distri-
butionsmonopol

L3:04
Sjöfart i 

förändring

L3:05
Välkommen till Volvo
Gemensam framtid. 

Gemensamma 
utmaningar

L3:06  Jörgen Oom: Skapa Din egen högkonjunktur!

L3:07
Små och medelstora 

logistikföretag

L3:08
Logistikcenters

plats i varuförsörj-
ningskedjan

L3:09
Säkerhet,  AEO 

och skurkar i 
logistiken

L3:10
Strategier och 

lösningar för distribu-
tion mot Europa
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Torsdag 28 maj 2009

L1:02
Efter infrastruktur-

propen

L1:07
EU:s transportpolitik

L1:08
Global Logistik – En avgörande 

konkurrensfråga

= Logistikforum
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Senior Vice 
President, Public 
& Environmental 
Affairs, AB Volvo

TISDAG 26 MAJ, 09.00 – 11.45
L1:01

Logistik och transporter i lågkonjunktur – stålbad 
eller fortsatt hållbarhetsfokus?
De senaste åren har präglats starkt av satsningar på hållbara och 
klimatsmarta lösningar. Vad händer i lågkonjunkturen? Håller 
hållbarhetsambitionerna för alla sparkrav? Kommer kostnadsjakt 
och nedskärningar att dominera bilden? Är drivkrafterna tillräckligt 
starka för att logistik- och transportföretag ska fortsätta att satsa 
samtidigt på ökad transporteffektivitet och minskade koldioxid-
utsläpp?

Diskussion under ledning av Ulf Wickbom
Publikens svar, via mentometer, på frågor lägger grunden för 
diskussionen!

Sören Belin, VD, Green Cargo. 
Gunnar Blomdahl, Koncernchef, Stena Line.
Anders Holm, Chef, Posten Logistik, Sverige. 
Åke Niklasson, VD, Volvo Logistics. 
Björn Vagn Jensen, Vice President, Global Freight and Logistics 
Services, Electrolux. 
Anna Elgh, Director Supply Chain, Lantmännen.

Hur ska exportföretagen och transportnäringen 
tillsammans bli vinnare i krisen?
Sverige och världen befinner sig i en unik ekonomisk kris och 
djup lågkonjunktur. Sverige är extremt exportberoende och 
industrin är beroende av långa och väl fungerande godstran-
sporter.

Hur ska de ledande svenska exportföretagen och transport-
näringen tillsammans gå stärkta ur den ekonomiska krisen? 
Vilka strukturförändringar krävs? Finns det nya vinnande 
koncept och lösningar att pröva? Hur kan vi i Sverige bättre 
ta tillvara vårt logistikkunnande?

Diskussion under ledning av Ulf Wickbom
Publikens svar på frågor via mentometer lägger grunden för 
diskussionen!
Deltagare: 
Åsa Torstensson, infratrukturminister.
Carl Bennet, styrelseordförande i Getinge, Elanders och 
Göteborgs universitet.
Jan Johansson, VD, SCA. 
Jan-Eric Sundgren, Senior Vice President, Public & 
Environmental Affairs, AB Volvo.
Ingvar Nilsson, CEO, Schenker North.

Hållbar logistik och effektiva transporter 
– nya utmaningar och möjligheter

Carl Bennet, 
styrelseordförande

universitet

Sören Belin, VD, 

Inledningstal av Åsa Torstensson

VD, SCAKoncernchef, Stena 
Line

Ingvar Nilsson, 
CEO, Schenker 
North

Moderator: Ulf Wickbom

LOGISTIK
-

FORUM
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I september 2008 presenterade regeringen sitt förslag 
om ekonomiska ramar och inriktning för den fortsatta 
utbyggnaden av transportinfrastrukturen. I december 
fattade riksdagen sitt beslut som innebär 417 miljar-
der kronor för åren 2010-2021. Nästa fas i processen 
innebär att regioner och trafikverk efter dialog med 
bl a näringslivet ska föreslå regeringen vilka konkreta 
åtgärder som ska prioriteras. Kommer pengarna att 
räcka? Hur ser näringslivet på de nya möjligheterna till 
medfinansiering? Vad innebär en utveckling av hamnar, 
strategiska kombiterminaler och logistikcentra runt om i 
landet på marknadens villkor?

Diskussion under ledning av Ulf Wickbom
Publikens svar på frågor via mentometer lägger grunden 
för diskussionen!

Leif Zetterberg, Statssekreterare, Näringsdepartementet.
Minoo Akhtarzand, Generaldirektör, Banverket.
Ingemar Skogö, Generaldirektör, Vägverket.
Jan-Olof Selén, Generaldirektör, Sjöfartsverket.
Pia Kinhult, Ordförande Regionala tillväxtnämnden, 
Region Skåne. 
Peter Egardt, VD, Stockholms Handelskammare.
Stig Wiklund, Näringslivets transportråd och Vice VD Stora 
Enso Logistics.

Lean – nya utmaningar i
Försörjningskedjan

TISDAG 26 MAJ, 12.45 – 15.00

Den tillverkande industrin har under de senaste åren 
varit inne i en period av kraftfull omställning och 
utveckling mot Lean production. De nya arbetsfor-
merna och prioriteterna kring produktionen innebär nya 
arbetsformer och ställer nya krav på alla aktörer i för-
sörjningskedjorna. Leverantörer i olika led, 3PL-företag, 
transportföretag, etc, såväl som den egna verksamhetens 
logistikfunktion, måste alla ställa om sina resurser så att 
de svarar mot de nya kravbilder som växer fram. 

Workshop:
Direkt efter seminariet följer en workshop för erfaren-
hetsutbyte kring omställningsprocessen som följer av de 
förändrade kraven. Deltagarantalet är begränsat till 20 
personer.
Separat anmälan

Lean och samverkan i försörjningskedjan?
Matthias Kettelhoit, Head of logistics, Aditro.

Praktiska tillämpningar i lager och material-
försörjning 
Göran Hallberg, Logistics senior advisor, ÅF Engineering AB.

Sluta krångla till det – Lean Logistics i svensk miljö
Lars Medbo, Avd för logistik och transport, Chalmers.

Några exempel
Potentialer i värdeflödeskedjan: Björn Langbeck, Senior Project 
Manager, Swerea IVF AB.
Materialexponering vid Volvo Powertrain: 
Christian Finnsgård, Avd för logistik och transport, Chalmers. 
Nya försörjningssystem på Saab Automobiles: 
Robin Hanson, Advanced Technology Engineer, Saab 
Automobile AB.

Workshop (begränsat antal deltagare, separat 
förhandsanmälan)
Björn Langbeck, Senior Project Manager , Swerea IVF AB.

L1:03

TISDAG 26 MAJ, 13.15 – 14.45

Moderator: Ulf Wickbom

Moderator:
professor, logistik och transport, Chalmers 

Efter infrastrukturproppen 
- vad händer nu?

L1:02LOGISTIK
-

FORUM
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TISDAG 26 MAJ, 12.45 – 15.00

Moderator: Tomas Kåberger, 

L1:05

Framtidens transporter – drivmedel, 
motorer och energiförsörjning

TISDAG 26 MAJ, 12.45 – 15.00
L1:04

Ett samarbete mellan olika transportörer runt klimat-
neutrala godstransporter på väg siktar på att försöka 
halvera klimatpåverkan från godstransporter till 2020. 
En viktig del är den effektivisering som redan sker. 
Bättre bränslen och fordon och välplanerad logistik är 
andra utvecklingar. 

Ytterligare en åtgärd är att välja förpackningar som 
påverkar fyllnadsgrader i olika fordon. I detta semina-
rium visar vi på olika initiativ att kombinera förpack-
ningar och transporter.

Eva Axelsson, Environmental Manager, Tetra Pak.

Innovativa lösningar för en mer hållbar 
utveckling inom Sony Ericsson
Maria Hellström, Project Manager Sustainability, Sony Ericsson 
Mobile Communications.

Så klarar Ericsson hållbarhet genom systematisk 
förpackningsutveckling
Mats Lundgren, Manager Packaging Material Management.

Innovationer inom förpackning för att klara nya 
utmaningar
Malin Olander och Fredrik Nilsson, Lund University/LTH.

Diesel är en ändlig energikälla för transporter och ger 
CO2-utsläpp. Alla inser problemet – men vad görs och 
vilka lösningar finns på gång? Vilka är de mest troliga 
och realistiska lösningarna under de närmsta tio åren?

En rad aktiviteter och projekt är på gång Energi-
effektivitet och hybridutveckling kan komma att bli 
avgörande. Vilka alternativa drivmedel finns och hur 
realistiska är de för att ersätta diesel och olja. 

Transporter kommer alltid att vara en nyckelfaktor för 
effektiva försörjningskedjor och ekonomisk tillväxt.

Varuägarnas och transportnäringens krav
Johan Trouvé, tillträdande VD, Västsvenska Industri och 
Handelskammaren. 

Hur går Preem från olja till förnyelsebara 
drivmedel
Bertil Karlsson, chef raffinaderi- och produktutveckling, Preem.

Energieffektivitet och motorutveckling
Peter Karlsten, CEO, Volvo Powertrain.

Biobränslen - Förutsättningar och realistiska 
möjligheter
Björn Gillberg, styrelseordförande, Värmlandsmetanol.

Moderator:
professor förpackningslogistik, LTH

Förpackningslogistik – ett redskap att 
bygga uthålliga distributionssystem
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TISDAG 26 MAJ, 15.15 – 16.30

Hösten 2009 kommer Sverige att svara för ordförande-
skapet i EU. Detta sker i ett skede med ovanligt stora 
utmaningar. Globalisering och ökad världshandel kräver 
omfattande och effektiva transporter. Ett ökat transport-
arbete och samtidigt minskad klimat- och miljöpåverkan 
är en svår ekvation att lösa. Kreativa lösningar behöver 
stödjas av en offensiv transportpolitik på europeisk nivå.

Nya riktlinjer för prioriteringar av gemensamma sats-
ningar på infrastruktur, utveckling av gröna transport-
korridorer och arbete på att fram en ny transportpolitik 
för EU efter 2010 är exempel på strategiska frågor.

Anförande av Åsa Torstensson

Samtal med en panel bestående av ledamöter
i Logistikforum under ledning av Ulf Wickbom
Bo Hallams, Marknadsdirektör, Schenker.
Maria Jobenius, Kommunikationsdirektör, Scanias 
marknadsorganisation.
Jeanette Skjelmose, Miljöchef, IKEA.

Utmaningar och strategiska 
frågor i EU:s transportpolitik

L1:07

TISDAG 26 MAJ, 13.00 – 16.00

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med cirka 
4 000 medarbetare och närmare 325 butiker i Sverige, 
Norge, Finland och Polen. KappAhl designar, marknads-
för och säljer prisvärt mode för många människor och 
riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. 

Huvudkontoret och distributionscentralen ligger i 
Mölndal, strax utanför Göteborg. KappAhl är noterat på 
OMX Nordiska börs i Stockholm.

Våra kunder, KappAhls butiker, förväntar sig snabba 
leveranstider, hög kvalitet och en bra frekvens. Följ med 
och se vårt lager, hur det är uppbyggt och hur vi lyckas 
tillgodose våra kunders behov.

Värd: Gunnar Persson, Driftchef DC, KappAhl. 

Välkommen till KappAhl - en 
ledande nordisk modekedja

L1:06

LOGISTIK
-

FORUM

Moderator: Ulf Wickbom
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ONSDAG 27 MAJ, 09.00 – 12.00

För att Sverige skall behålla och utveckla sin konkur-
renskraft behövs en väl fungerande infrastruktur i och 
mellan storstadsregionerna.

Både människor och gods skall kunna transporteras på 
ett effektivt och hållbart sätt.

Har Sveriges storstadsregioner en konkurrenskraftig 
infrastruktur idag eller behövs en förändring och i så fall 
vilken?

Hur ser målen och planerna ut? Vad är möjligt att 
genomföra de närmsta 10 åren?

Lyssna till ledande personer från politiken, 
myndigheter och näringsliv
Ulla Hamilton, Miljö- och trafikborgarråd, Stockholm.

Ytterligare representanter för övriga storstadsregioner och 
storföretag kommer att medverka.

Åke Niklasson, VD, Volvo Logistics.

L2:01

Hållbar tillväxt i Sverige - en fråga om 
infrastruktur i storstadsregionerna?

TISDAG 26 MAJ, 15.15 – 17.00

Moderator:
Nordic Lead Partner - Supply Chain, Accenture Management Consulting

Många industrier har gått från lokala till globala, och från 
produkt till lösning. I detta skifte spelar logistikfrågorna en 
avgörande roll för att säkerställa att de komplexa försörnings-
kedjorna fungerar, och i vissa fall utvecklas till en konkurrens-
fördel. Som en del i detta skifte har också företagsledningars 
fokus på lönsamhet i den grundläggande produkten ersatts 
med lönsamhetsfrågor för det kompletta erbjudandet. Detta 
skifte reflekteras både i den grundläggande affären, såväl som 
i eftermarknadsaffären (service och reservdelar). 

Supply Chain Mastery in Fulfillment
En kort reflektion ur Accenture’s och MIT’s gemensamma 
forskning kring Supply Chain Mastery. 
Johan Karlberg, Nordic Lead Partner - Supply Chain, 
Accenture Management Consulting.

Att bygga, och vidmakthålla, en global logistik-
organisation för global handel
Hur bygger Electrolux upp och underhåller en global logistik-
funktion. Naturliga utmaningar blir globalisering avseende både 
marknader och försörjning, svängningar i global efterfrågan och 
hantering av interna processer och metodik för effektivitet. 
Björn Vang Jensen, Vice President, Global Freight and Logistics 
Services, Electrolux.

Service överallt, hela tiden
Hur utvecklar Tetra Pak Technical Service sitt globala försörjnings-
nätverk för att nå över 100 länder och oräkneliga kunder. Kunder 
som förväntar sig service och reservdelar med väldigt kort fram-
förhållning. 
Klas Wimmerstedt,  Business Development Manager, Tetra Pak 
Parts Supply Chain.

Avslutande Q&A med talarna - Vad skall vi 
förvänta oss är nästa steg inom global logistik?

Global Logistik – En avgörande 
konkurrensfråga!

L1:08

Moderator: Sig Wiklund, 
Vice VD Stora Enso Logistics och Ordförande Näringslivets transportråd 
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Sverige är världsledande när det kommer till återvin-
ning och behandlingen av avfall. Logistiken spelar 
en central roll i den moderna avfallshanteringen. 
Återvinningsmaterial och avfall samlas in och transpor-
teras lokalt, regionalt och också nationellt.

Avfallslogistiken förändras. Konkurrensen ökar på 
marknaden och kraven från verksamheter, politiker och 
privatpersoner är stora. Avfallet är idag en resurs och 
råvara med ökade mängder och insamlingsfraktioner. 
Effektivisering och resurstänkande genomsyrar logisti-
ken med optimering och minskad klimatpåverkan som 
ledord. 

En kommuns perspektiv
Talare meddelas senare.

Ett företags perspektiv, Scandic Hotel
Jan Peter Bergkvist, tidigare hållbarhetdirektör, Scandic Hotel.

Ett lokalt perspektiv, Renova
Anette Thorén, logistikchef, Renova.

Ett nationellt perspektiv. Ragn-Sells
Martin Ekblom, Logistik-, IT- och inköpschef, Ragn-Sells.

Moderator:
insamling och transport, Avfall Sverige

L2:03

Återvinning och Avfallshantering 
– Förändringar och krav på logistiken

Antalet internationella nödsituationer, orsakade av 
människor och naturkatastrofer har ökat. I dessa lägen 
är logistik en nyckelfråga. Snabba leveranser av nödvän-
diga förnödenheter och material till katastrofområden 
är avgörande. Förutsättningarna är ofta dåliga och svåra 
med begränsad kapacitet inom vägnät, flygplatser och 
hamnar och brist på transportmedel. För att undvika 
överskott och  misstag, är internationellt, regionalt och 
lokalt samarbete mycket viktigt.

Därför fokuserar vi på att studera samarbete och 
koordinering inom Humanitarian Logistics från olika 
perspektiv.

Samarbete och koordinering inom 
Humanitarian Logistics
Susanne Hertz, Professor, Jönköping International Business 
School (JIBS).

Internationella uppdrag av SRSA (Swedish Rescue 
Services Agency –från 1 januari  MSB)
Björn Dahlström, Internationella uppdrag av MSB (tidigare 
Räddningsverket). 

Private and public partnerships in
Humanitarian Logistics
Gyöngyi Kovacs, Director of the HUMLOG Institute, Hanken 
School of Economics.

Utformning av försörjningskedjor och koordinering 
inom katastroflogistik
Marianne Jahre, Professor LTH, Lund och BI, Oslo.

Moderator: Susanne Hertz, Professor, 

Samarbete och koordinering 
inom Humanitarian Logistics

L2:02

ONSDAG 27 MAJ, 09.00 – 12.00

ONSDAG 27 MAJ, 09.30 – 12.00
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Green Cargo är en komplett transport 
och logistikaktör när det gäller helhetslös-
ningar för konfektionssegmentet. Vi har en 
anläggning där vi hanterar ankommande 
enheter genom diverse processer såsom 
galgning, ångning, pick & pack mm och 
självklart vårt eget fullt utbyggda distribu-
tionssystem som bygger på samspel mellan 
järnväg och lastbil. 

Välkomna att se hur vårt konfektionslager 
opererar.

Värd: Mårten Koshko, 
chef Logistikcenter Väst, Green Cargo.

Besök oss på Green Cargo 
– Vi har modet!

L2:05

Europeiska kommissionen har lyft fram behovet av 
s k gröna korridorer och Sverige, genom regeringens 
Logistikforum, har antagit utmaningen. Ambitionen är 
att kraftsamla i Sverige och söka partners i Norden och 
Europa för att öka takten i arbetet. Utmärkande för en 
grön transportkorridor är bland annat fokus på hållbara, 
integrerade logistikupplägg, effektiva och strategiskt 
placerade omlastningspunkter, samt att korridoren utgör 
en plattform för innovativa utvecklings- och demonstra-
tionsprojekt. 

I det här passet kommer vi att få höra om konkreta 
case som kan vara början till en grön korridor och där 
olika aktörer inom logistiksfären bidrar med sin spets-
kompetens. 

-
dröm eller ett värdefullt samarbetskoncept?
Stefan Back, förbundsdirektör och VD, 
Transportindustriförbundet.

är en av vägarna!
Marie Winslow-Andersson, Miljöansvarig Logistik, ICA. 

Information och Intermodalitet
Anders Berger, Transport, Information & Communication, Volvo 
Technology.  

East West Transport Corridor, ett exempel på hur 
man arbetar med ett grönt korridorskoncept
Bengt Gustafsson, projektkoordinator, Region Blekinge.  

Moderator: Erica Kronhoffer, 
Hållbarhetschef,

Sverige tar täten på den gröna 
vägen - Gröna korridorer

L2:04

ONSDAG 27 MAJ, 09.30 – 12.30

ONSDAG 27 MAJ, 09.30 – 12.00
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Stora inköpsvolymer, många aktörer, låga priser, mer-
värdestjänster, kundservice, butikskedjor, e-handel och 
multikanaler är bara några begrepp som är utmärkande 
för en bransch som är på väg att utvecklas till en utav 
de absolut tuffaste branscherna vad gäller konkurrens-
situation, marknadens spelregler och med kunder som 
förväntar sig låga priser, hög service och tillgänglighet 
av varor. Hur kommer branschen att utvecklas och vilka 
krav ställs och kommer att ställas på en framtida logis-
tikpartner? Vilka är framgångsfaktorerna?

Positionering med rätt logistik och 
brett sortiment
Bill Söbstad, Nordisk Logistikchef, Elkjöp Nordic AS.

E-handelns utmaningar och nya logistikkrav 
Carl Lumsden, Logistikchef, Tretti.se.

Multikanal ett måste för ökad service och 
tillgänglighet
Sven Frisk, Logistics Manager, ONOFF.

Branschens utmaningar innebär nya möjligheter 
och krav utanför ”boxen”
Magnus Kroon, logistikchef, Elkedjan.

Moderator: Per Lindahl, VD Lime

L2:07
Extrem konkurrens utmanar aktörerna 
och logistiken inom hemelektronik, 
vit- och brunvarubranschen

ONSDAG 27 MAJ, 14.30 – 17.30

ONSDAG 27 MAJ, 13.00 – 13.45

Många klimatansträngningar stjälps av finanskrisen. Men 
krisen kan också bli en murbräcka för en effektivare klimat-
politik. I så fall kan den rentav förbättra utsikterna att hejda 
en global uppvärmning. 

Dyra slag i luften genomsyrar idag klimatpolitiken i 
Sverige, inte minst när det gäller transporter. Många svenska 
åtgärder ökar rentav världens koldioxidutsläpp. Svenska 
myndigheter som utreder klimatpolitiken har hittills knappt 
belyst vilka globala motverkande effekter svenska åtgärder 
ger upphov till.

 I den stundande lågkonjunkturen kommer det att gallras 
bland klimatåtgärder. Stefan Fölster visar hur krisen kan leda 
till en mycket mer slagkraftig klimat- och transportpolitik.

Stefan Fölster 
Författare till boken ”Farväl till Världsundergången”, chef-
ekonom på Svenskt Näringsliv, Adj. Professor vid KTH och 
ordförande i Centrum för Transportstudier.

Kris vänder upp- och ner på 
klimat- och transportpolitiken

L2:06

Stefan Fölster
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Vilka trender påverkar svensk transportnäring, 
delvis utifrån ett riksperspektiv, men också ur ett 
regionalt ”LBC-perspektiv”
Per Olof Arnäs, IT- och logistik, TRB Sverige.

En ny aktör på svensk transportmarknad - vad 
kan ett samarbete mellan 6 LBC-företag ge för 
mervärde?
Greger  Strömqvist , VD, Varbergs LBC, representerar Atlas 
Logistik.

Att bygga upp ett eget nätverk i Sverige 
- erfarenheter sedan starten
Peter Nilsson, VD, Alltransport och styrelsemedlem i OnRoad. 

Varför väljer en stor global aktör att satsa på 
Sverige? 
Mats Nordin, VD, Agility Norden.

Den svenska samordningstrafiken har i många år dominerats 
av ett fåtal större aktörer. Vem minns inte Bilspedition, ASG, 
Fraktarna, SJ Gods och andra? Företagsnamn som gått i gra-
ven men verksamheter som i allra högsta grad lever kvar. I 
dag bygger de stora multinationella aktörerna globala nätverk, 
där Schenker och DHL tillhör de mest kända. Storleken har 
betydelse har vi lärt oss. 

Men…
… på den nationella transportmarknaden börjar nu de 

lokala aktörerna formera sig för att ta upp kampen mot 
de stora ”drakarna”. Ni får en genomlysning över hur 
Transportsverige är uppbyggt och vilka aktörer som opererar 
på denna marknad som omsätter över 100 miljarder.

Hur är transportsverige uppbyggt och vad 
sker i branschen?
Anders Karlsson, TTF, Transport iDag/Logistik iDag. 

Moderator: Matthias Kettelhoit, 
Head of Logistics, Aditro

Nya aktörer och formationer på den 
svenska transportmarknaden

Morgondagens vinnare finns bland företag som hittar 
en balans mellan kort- och långsiktiga åtgärder och kan 
positionera sig inför nästa uppgång i ekonomin. Vägen 
till framgång är att skapa värdeinnovation genom kund-
insikt och differentierade värdekedjor. Som koncept är 
detta ingenting nytt. Men nu finns verktygen, förbätt-
rade ”web-teknologier” levererar den information, visibi-
litet och styrning som tar verksamheten till nästa nivå.

Om ”collaboration” kan ses som grundprincip i DCM 
1.0 så handlar 2.0 om att skapa ”sömlöshet” genom 
gränslösa processer med den senaste teknologin som 
möjliggörare. DCM 1.0 etablerade idéerna, koncepten 
och, strategierna, i 2.0 automatiseras de operativa pro-
cesserna och de externa strömlinjeformas. DCM 1.0 
behandlade frågan Varför medan 2.0 behandlar frågan 
Hur?

Maximal affärsnytta med ICT-nätverk 
som plattform
Jörgen Ericsson, Senior Director IBSG, Cisco.

Multi Enterprise Business Applications – en fram-
komlig väg till visionen om kundnöjdhet, högre 
servicegrad och kostnadseffektivitet
Niklas Hedin, VD, Centiro.

Strategiskt nytänkande med ICT som möjliggörare 
Henric Hasth, Koncernlogistikchef, B&B Tools.

Sammanfattande diskussion

Moderator: Dag Ericsson, professor, 
Högskolan i Borås

Maximal affärsnytta i utmanande tider 
– demand Chain management 2.0 vs 1.0

L2:09

L2:08
ONSDAG 27 MAJ, 14.30 – 17.30

ONSDAG 27 MAJ, 14.30 – 17.30
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Varmt välkommen till 
årets branschfest
Denna kväll upplever ni en härlig festmid-
dag och lyssnar på soft livemusik.

Stora Logistik & Transportpriset presenteras 
i ett antal kategorier av Transport i dag/
Logistik i dag. Kategorierna speglar och 
premierar hela branschen och dess personer.

Mästertalaren Jörgen Oom 
håller ett inspirerande tal 
om motivation, attityder och 
prestationer.

Dörrarna öppnas 27 maj, kl 18.30

Årets branschfest

L2:11

Transportation is a global phenomenon and negative 
environmental impact is an ensuing consequence. 
Rail is often the environmentally preferred solution, but 
is often limited to national boundaries. 

Over the years a series of initiatives have been laun-
ched with the aim of defying these boundaries.  

The seminar will present experiences on such set-ups 
with a focus on rail transports between Scandinavia, 
Russia and Asia.

an eastbound rail transport
Hans-Georg Werner, CEO of the Intermodal Business Unit, 
DB Schenker.

IKEA - TSR as an alternative gateway for goods 
from China to Europe
Jo Kristian Okstad, Global Category Manager, Land 
Transportation IKEA Freight Service AB.

Banverkets experience of setting up different cargo 
transports between Scandinavia, Russia and Asia
Björn Östlund, Head of Operations Division, Swedish Rail 
Administration.

The European Rail freight’s return to its future
Franco Castagnetti,  NEWOPERA Project Manager & 
Vice-President European Freight and Logistic Leaders Forum.

Moderator: Bo Stenback, 

Innovation on Track: 
Global Rail Transports

ONSDAG 27 MAJ, 14.30 – 17.30
L2:10

ONSDAG 27 MAJ, 18.30 – 24.00
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Moderator: Fredrik Friblick, 
VD, Prolog Bygglogistik

Först ut var bilindustrin. Sedan kom elektronik- och 
datortillverkarna. Efter det kom dagligvarukedjorna. För 
att inte tala om konfektionsbranschen. Alla har de under 
de senaste 20 åren radikalt förändrat hur de ser på sina 
varu- och materialflöden. 

Byggbranschen har under denna period agerat i det 
tysta. Enskilda ”logistikprojekt” har förekommit, men 
branschen brottas med en decentraliserad struktur som i 
många fall till och med motverkar förändring. Nu håller 
detta på att ändras. Vi ser hur byggföretag, leverantörer 
och transportörer börjar arbeta tillsammans mot gemen-
samma mål. Logistikbegrepp som control tower, kitting 
och postponement blir alltmer vanliga.

Vi har bjudit in några av de intressantaste aktörerna 
i denna, delvis nya, bygglogistikvärld som håller på att 
växa fram. Är byggbranschen redo för Toyota 1984? Vi 
tror det. 

Byggkostnaderna skjuter i höjden – strukturella 
problem och potentiella förbättringar
Mattias Gustavsson, VD, Starke Arvid.

Leveransservice för ökad effektivitet på 
byggplatsen
Ole Gustafsson, ägare och VD, Nacka Trä. 

Aldrig tidigare har man, med så lite, kunnat
göra så mycket för så många
Iain Bade, VD, MobiOne. 

Verksamhetsutveckling med logistikfokus
Patrik Benrick, verksamhetsutvecklare, Wäst-Bygg.

God bygglogistik – lågt 
hängande frukter eller utopi?

Begreppet outsourcing har ofta setts som synonymt 
med kostnadsminimering men det måste också kopplas 
till ett företags långsiktiga konkurrensförmåga. Frågan 
är vilken verksamhet skall behållas i egen regi och vad 
skall köpas in som tjänster från andra företag.  För att 
bli framgångsrik krävs det en outsourcingstrategi och 
förmåga att upphandla tjänsterna på ett lämpligt sätt . 
Företag måste dessutom kunna utvärdera och ompröva 
fattade outsourcingbeslut för att anpassa sig till föränd-
ringar över tiden.

Outsourcing som strategi
Mats Winkler, CEO, Aditro.

Outsourcing över tiden
Lars Hulten, logistikchef.

Vägen från outsourcingbeslut till köp 
av logistiktjänster
Kristian Hamberger, VD, Alfakonsult.

Vad krävs för att lyckas med logistikoutsourcing
Dan Andersson, docent, Chalmers.

Moderator: Dan Andersson, 
docent, Chalmers 

Långsiktigt hållbara modeller 
för outsourcing 

TORSDAG 28 MAJ, 09.00 – 12.00

TORSDAG 28 MAJ, 09.00 – 12.00

L3:02

L3:01



16

Globaliseringen av försörjningskedjorna förväntas ta ny 
fart efter lågkonjunkturen och kraven på såväl miljömäs-
sigt, ekonomiskt som socialt hållbara lösningar kommer 
skruvas upp. Ett exempel är skärpta emissionsregler som 
införs på global, europeisk och lokal nivå. Hur agerar 
transportköpare, rederier, hamnar och landtransportörer?

På kortare sikt står både RoRo- och containersegmenten 
inför en stark tillförsel av tonnage som möter vikande 
efterfrågan. Hur hanterar rederierna denna situation när 
traditionella verktyg såsom linjekonferenser inte längre 
är tillåtna? 

Hör hur några ledande företrädare för sjöfartens aktörer 
ser på balansen mellan kort- och långsiktiga utmaningar 
och lösningar.

Varuägarens perspektiv.
Åke Niklasson, VD, Volvo Logistics.

Kopplingen mellan ”Hinterland”, hamnar och sjön
Kaj Ringsberg, adjungerad professor, Lunds tekniska högskola.

Hamnens perspektiv
Eric Nilsson, Executive Vice President, Marketing, Göteborgs 
Hamn.

Inomeuropeisk linjesjöfart
Björn Petrusson,VD, DFDS Tor Line.

Transocean linjesjöfart
Tomas Dyrbye, CEO, Maersk Northern Europe.

Moderator:

Sjöfart i förändring

Den svenska apoteksmarknaden är under avreglering. 
Antalet aktörer i detaljhandelsledet kommer att mång-
faldigas samtidigt som nya lösningar kommer att uppstå 
mellan olika handelsled. Affärsrelationerna på markna-
den kommer som en följd av avregleringarna att föränd-
ras radikalt. Den avreglering som nu sker är något av det 
mest omfattande som ägt rum i Sverige. Tidigare har 
apoteksmarknaden i Norge avreglerats. Erfarenheterna 
från denna avreglering bör skapa lärdomar om hur den 
svenska avregleringen kan komma att gestalta sig.

Avregleringen i Norge – likheter och 
olikheter med svenska förutsättningar
Dag Johannesson, Tidigare affärsutvecklare och 
chefsjurist i Apoteket AB.

Nya marknadsförutsättningar för
integration och mångfald
Eva-Britt Gustavsson, VD i det Omstruktureringsbolag som
bland annat skall stycka och sälja ut delar av Apoteket AB.

Från enkanaldistribution till fullsortiments-
grosshandel
Hans Wahlèn , VD, Tamro Sverige.

Prisregleringen och möjliga logistiklösningar 
Dag Johannesson, Tidigare affärsutvecklare och
chefsjurist i Apoteket AB.

Avregleringen och annan handel än apotek
Dag Klackenberg, VD, Svensk Handel.

Avregleringen ur ett leverantörsperspektiv
Ann-Chriztine Ericsson, VD, Nycomed.

Moderator: Åke Hallman, 
tidigare chef Apoteksbolaget

En läkemedelsmarknad utan distributionsmonopol 
– affärsmöjligheter och utmaningar

L3:04

L3:03

TORSDAG 28 MAJ, 09.00 – 12.00

TORSDAG 28 MAJ, 09.00 – 12.00
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Jörgen Oom har en mångfasetterad bakgrund. Legitimerad 
psykolog med specialinriktning på motivation, attitydpå-
verkan/hypnos och prestationspsykologi. Han har samar-
betat med Astrid Lindgren, olympiska guldmedaljörer och 
Wimbledonsegrare.

Sedan början av 80-talet har Jörgen arbetat med att skapa 
vinnarattityder och stärka förändringsvilja och konkurrens-
kraft i drygt 300 företag och organisationer i mer än 30 olika 
länder. 

Jörgen är en färgstark talare med glimten i ögat. Han 
brukar säga att han talar mer till hjärtat än till hjärnan, och 
kryddar sina fartfyllda seminarier med målande bilder, humor, 
tänkvärda historier och mängder med praktiska framgångsex-
empel från de många företag han samarbetat med.

2007 utsågs Jörgen Oom i Dagens Industri till Sveriges 
mest populära talare.

Skapa Din egen 
högkonjunktur!

Vad kan vara en bättre plats för att tala om framtiden än ett 
museum? Därför hälsar vi dig välkommen till Volvomuseet 
och ett seminarium om de gemensamma utmaningar vi står 
inför. Ta chansen att träffa experter från AB Volvo, Volvo 
Trucks och Volvo Logistics och ta del av hur Volvo Group 
antagit utmaningarna inom miljö, säkerhet och infrastruktur. 
I en värld som förändras snabbt kan vi vara säkra på en sak - 
uthålliga logistiklösningar kommer att spela en allt viktigare 
roll.

Du kommer också att få möjlighet att lära mer om Volvos 
rötter. En guidad tur tar dig genom museet där du kan följa 
utvecklingen från starten 1927 till dagens globala tillverkare 
av kommersiella fordon och motorer. Du kan läsa mer om 
museet på www.volvomuseum.se. 

Välkommen till Volvo
Gemensam framtid. Gemensamma utmaningar.

L3:06

L3:05
TORSDAG 28 MAJ, 09.30 – 12.30

TORSDAG 28 MAJ, 13.00 – 14.15
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Moderna, rationella och effektiva lager/distributions-
centraler spelar en avgörande roll i dagens varuförsörj-
ningskedjor. Med välutvecklade lagerlösningar ökar 
kundnyttan och lönsamheten i leveranser av produkter 
till brukarna. I seminariet presenteras och diskuteras 
logistikcenters plats i varuförsörjningskedjan utifrån
logistikleverantörs- varuägar- och kundperspektivet.
Lösningar och strategier belyses ur Globalt-Europeiskt-
Nordiskt och Svenskt perspektiv med exempel och ”Best 
Practises”.

Leverantör
Logistikcenters plats i varukedjan från ett leverantörsper-
spektiv & hur tillförs värde till kunders varuförsörjnings-
system genom moderna och effektiva logistikcenters?
Mikael Jinglöv, marknadschef, DHL Excel Supply Chain 
Sverige AB.

Varuägare 
Varuägarens syn på optimal varuförsörjning utifrån bästa 
möjliga kundnytta.
Carl Lumsden, logistikchef, Tretti.se.

Byggare
Varför ska varuägare & logistikleverantörer bry sig om logis-
tikcentrets miljöpåverkan? Fall: GreenBuilding, vinn-vinn för 
byggare, ägare, hyresgäst. 
Andreas Skälegård, miljöchef, Logistic Contractor AB.

Lageroptimering
Hur åstadkommer vi det ideala varuflödet inom logistik-
centret? Simuleringsmodeller & praktikfall.
Eilert Linder, logistik, Atlet.

Moderator:
regiondirektör, ProLogis Norden

Logistikcenters plats i 
varuförsörjningskedjan

Den svenska marknaden för godstransporter och logistik 
har genomgått en lång strukturomvandling i riktning 
mot färre och större operatörer. Hur klarar man sig idag 
som liten eller medelstor aktör på en logistikmarknad 
där stora koncerner dominerar med sina internationella 
standardlösningar? Hur når man sina kunder? Är dessa 
också små och lokala eller kan man bli en del i en större 
kunds produktions- och distributionskedja? Kan man 
stå helt ensam, arbeta med traditionella speditörssam-
arbeten eller krävs idag fastare internationella nätverk? 
Tvingas man följa en de facto-standard på marknaden 
eller kan man erbjuda egenutvecklade lösningar? Finns 
nischer på marknaden som de stora inte når? 

Under detta pass kommer vi att ställa dessa frågor och 
möta flera aktiva logistikoperatörer som ger exempel på 
strategier och kundcase ur det mindre företagets synvin-
kel.

För att överleva gäller det att hitta sin nisch
Hans Skoog, VD, CMA Scandinavia AB, Göteborg.

Inga standardlösningar – varje uppdrag är unikt
Ingmar Ingstad, VD, Ingstad & Co AB, Malmö.

Logistik på dina villkor – kan det löna sig?
Johan Borglin, TransFargo AB, Malmö.

Skräddarsydda lösningar blir inte dyrare – tron på 
effektiviteten i standardlösningar är överdriven
Jan Liljero, VD, APC Logistics AB, Märsta.

minsta är kvaliteten helt avgörande
Bo Lindeberg, VD, Lindeberg Spedition AB, Växjö.

Moderator: Stefan Back, 
förbundsdirektör Sveriges Transportindustriförbund

Små och medelstora logistikföretag 
i globaliseringens tidevarv

L3:08

L3:07
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Exporten från Skandinavien växer mot ett växande EU. 
Specialiserade företag kräver större geografiska marknader 
och vi här uppe i norr har ett handikapp genom vårt avstånd 
till huvudmarknaden. Skandinaviska exportföretag måste 
finna strategier och lösningar som kompenserar för detta. 
Förutsättningar och lösningar varierar bland annat beroende 
på valet av försäljningskanaler. Våra framgångsrika exportföre-
tag har anpassat specifika lösningar för att effektivisera trans-
porterna och därigenom ofta minska miljöpåverkan. 

Bland annat belyses några generella frågeställningar som: 
”Warehousing contra direktleverans” och ”Outsourcing av 
distribution contra egna resurser”.

Distribution mot eget butiksnät.
Henric Hasth, VP Supply Chain, B&B Tools Service.

Distribution mot generellt butiksnät
Per-Olof Rydh,VD, GGP Sweden AB.

Distribution mot egen agentverksamhet
Jonas Carlsson, Global Logistics, Atlas Copco.

Effektiva transporter i egen regi
Henry Jarlsson, VD, Kinnarps.

Moderator: Kenth Lumsden, 
professor, logistik och transport, Chalmers

Strategier och lösningar för 
distribution mot Europa

Kriminalitet i logistiken blir alltmer lönsam – hur motverkar 
man brott i försörjningskedjor?

Lastbilstransporterna fortsätter att öka. Att vara chaufför  
är idag förenat med stora risker – särkilt om den last du har 
består av maltwhisky, plasma-tv eller MP3-spelare. Ett ekipage 
transporterar gods för miljoner  i det allmänna vägnätet och 
oftast är det enda som skyddar lasten ett enkelt kapell.

Kriminella element är idag väldigt sofistikerade i sin verk-
samhet. De har väl fungerande egna logistiksystem med upp-
arbetade marknads- och distributionskanaler.

Alla aktörer i försörjningskedjorna strävar efter att förhindra 
kriminalitet. Tullen spelar där en viktig roll.

Tullen – en partner för snabba och 
tillförlitliga försörjningskedjor
Vidar Gundersen, CEO, KGH Customs Services.

Pirater, terrorister och olagliga försörjningskedjor 
– ett hot mot världshandeln
Daniel Ekwall, Corporate Risk Manager, Schenker AG.

Authorized Supply Chains through 
state-of-the-art technology
Stephan Reidy, CEO, Arviem AG.  

Förbättrad transportsäkerhet genom 
ändrade lagliga krav
Jonas Thorngren, Project manager security/logistics, Volvo 
Technology.

Moderator: Torbjörn Estman, 
Vice president Logistics, V&S Vin & Sprit AB

Säkerhet,  AEO och skurkar 
i logistiken

L3:10

L3:09
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Spännande aktiviteter mitt i mässan

Här kan du bland mycket annat kostnadsfritt se och höra spännande nyheter från utställarna!

i samarbetet.

Spännande aktiviteter mitt i mässan
VO

LV
O 

LO
GI

ST
ICS

GEMENSAM FRAMTID. 
GEMENSAMMA UTMANINGAR.
Prispress, globalisering, klimatpåverkan – möt utmaningarna med effektiv och kli-
matsmart logistik. Du sänker dina kostnader och får färre produktionsstörningar, 
minskar miljöpåverkan och skaffar dig ett försprång framför konkurrenterna.

Volvo Logistics utvecklar och förbättrar din logistikkedja så att du uppnår just 
detta. Vi är specialiserade på heltäckande transport- och emballagelösningar för 
fordonsindustrin och hanterar våra kunders globala logistikflöden, så att de istället 
kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Kontakta oss om du vill se exempel på hur vi medverkat till andras framgång och 
vill veta mer om hur vi tillsammans kan påverka din. www.volvologistics.com
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En nyhet på årets mässa är att regeringens
Logistikforum valt att i samarbete med Logistik 
& Transport lägga sitt årliga öppna möte till 

Logistikforum inrättades 2007 av regeringen som ett rådgi-
vande organ med infrastrukturminister Åsa Torstensson som 
ordförande. Logistikforum ska vara en plats för utbyte av erfa-
renheter, synpunkter och råd mellan företrädare för logistik-
områdets olika intressenter. Logistikforum har ca 25 ledamöter 
som representerar stora transportköpare/varuägare, transport-
näringen och forskning inom området logistik och transporter.

Effektiva godstransporter har stor betydelse för tillväxten, 
sysselsättningen och välfärden i hela landet. Sverige är en del 
av en global marknad och beroende av en väl fungerande han-
del och därmed transporter. Logistik- och transportfrågor är i 
hög grad internationella. EU-kommissionens handlingsprogram 
inom logistikområdet från hösten 2007 är ett bra exempel på 
detta. I programmet finns en rad förslag till åtgärder för att 

stimulera en hållbar och konkurrenskraftig logistikverksamhet 
i Europa. Detta är frågor som Sverige kommer att driva under 
sitt ordförandeskap hösten 2009. Logistikforum kommer att 
spela en viktig roll som arena för att diskutera förslag och 
åtgärder i det sammanhanget.

Regeringen och näringslivet har ett gemensamt intresse att 
flytta fram Sveriges positioner i EU och andra internationella 
sammanhang. Logistikforum bör kunna medverka till att 
påskynda processer och ibland bryta dödlägen. Logistikforum 
ska vara framåtblickande och visionärt och ha möjlighet att ta 
initiativ.

Ett exempel på detta är Logistikforums arbete med gröna 
transportkorridorer som drivs som ett särskilt projekt sedan 
hösten 2008. Ambitionen är att kraftsamla i Sverige och söka 
samarbetspartners i övriga Norden och Europa för att påskyn-
da realiserandet av gröna korridorer.

Logistikforum träffas regelbundet, i snitt en gång i kvartalet, 
till möten. Vid mötena har ledamöterna att ta ställning till 
olika förslag från regeringen, myndigheter eller utredningar 
och också möjlighet att komma med egna utspel.

Regeringens Logistikforum 
på Logistik & Transport
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Det blir en mässa i storformat. Logistik 
& Transport 2009 erbjuder en oslagbar 

och konferens, kompletterat med studie-

Volvo.

Här möter du hela branschen under samma 
tak. Alla viktiga aktörer finns på plats. Här 
kan du se med egna ögon, känna, lyssna, nät-
verka och skapa de rätta kontakterna.

Siktet är inställt på de nya affärsförutsätt-
ningarna – upptäck möjligheterna och gå 
stärkt ur krisen. Just nu har du ett gyllene 

läge. Prispress och skärpt konkurrens skapar 
också nya vinnare. 

Grön logistik är ett begrepp. Det märks 
tydligt under både mässan och konferensen.

Mässan har vuxit oavbrutet och lockar nya 
utställare varje år. Besökarna blir allt fler och 
allt ”tyngre”. Logistik & Transport är idag 
branschens självklara mötesplats. Eftersom 
mässan går för tionde gången satsar vi lite 
extra på årets branschmiddag. 

Det blir festmiddag, musik, underhållning, 
prisutdelningar och ett inspirerande tal av 
Jörgen Oom.

Varmt välkommen!

Välkommen till Logistik & Transport 2009
Branschens ledande och självklara mötesplats, vi ger dig ett gyllene 
tillfälle att öppna dörren till framtiden
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Anmäl dig nu online!

Sekretariat:

Kastellgatan 1

LT2009@webreg.se

Konferensavgifter exkl. moms Normal avgift Sen avgift
t.o.m. 11 maj efter 11 maj

www.logistik.to
Om du behöver formulär för registrering via fax eller brev, vänligen

kontakta sekretariatet.

Avbokning av anmälan:

Efter 11 maj återbetalas ingen avgift. Vänligen meddela eventuell 
avbokning till sekreteriatet.

Anmälan kan överföras till annan person. Var snäll meddela även 
detta till sekretariatet.

Konferensavgifter innefattar:

Betalning kan göras via faktura eller kreditkort. Du finner mer information i registreringsformuläret.
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Den nya förbindelsen är ett 
resultat av ett samarbete mellan 
den holländska kombioperatö-
ren Van Dieren Mariti¬me BV 
och Höglandsterminalen i Näs-
sjö. Transporten tar 18 timmar. 

Med daglig avgång i båda 
riktningarna kommer markna-
dens krav på leveranser i rätt 
tid, frekvens och service att 
tillgodoses.Det regionala företa-
get Transab svarar för av och 
pålastning.

VD Anders Wittskog från 
Höglandsterminalen: 

– Vi är glada att kunna väl-
komna det första internationel-
la kombitåget till vår terminal. 
Vi startade vårt engagemang 
med dagliga skyttlar mellan 
Nässjö och Göteborg och nu 
kan vi serva vår region med ett 
internationellt tåg”.

Lars Lerstorp, VD Van Die-
ren Sweden:

– I rådande svåra konjunk-
turläge söker företagen nya 
kostnadseffektiva transportlös-

ningar. Detta tåg är en perfekt 
lösning för många företag i 
regionen. Den miljövänliga 
lösningen har en fantastisk led-
tid, marginell påverkan av den 
tyska vägskatten Mauten.

För Johan Logtenberg, VD 
Van Dieren Holland, är detta 
strategiska beslut ett logiskt 
steg för att fullborda det svens-
ka nätverket, genom att lägga 
till Nässjö.

– Sedan 2003 har vi trafikerat 
Sverige med övernattpendlar 
till och från Helsingborg, Göte-
borg och Norrköping. Nu, när vi 
kompletterar med Nässjö, har 
vi täckt den vita fläcken i mitten 
också.

Tågdragningen görs av 
svenska Hector Rail AB. Deras 
specialutrustade lokomotiv kan 
köra hela sträckan till Herne 
och tillbaka. Det innebär inga 
förseningar på grund av lokby-
ten på vägen. Tåget kan trans-
portera trailers, megatrailers 
och 45 fots containers.

Van Dieren Maritime tar 
hand om lasting/lossning av en-
heterna till/från Nässjö.

Huvudsakliga marknader är 
Tyskland, Holland, Belgien och 
norra Frankrike.

Van Dieren tillhör Sam-
skipgruppen och kan därmed 

erbjuda ytterligare kombiför-
bindelser från Herne till andra 
europeiska destinationer. 

– Satsningen är ett betydelse-
fullt steg och ökar servicen för 
vårt regionala näringsliv, säger 
Claes Johansson, VD vid Nässjö 
Näringsliv AB.

Katrineholms kommun och Gö-
teborgs hamn har också skrivit 
en avsiktsförklaring att utveckla 
terminalen till en torrhamn för 
Göteborgs hamn.

– Snart startar en tågpendel 
med två pendlar i veckan mellan 
Göteborg och Katrineholm, sä-
ger Roger Andersson, projekt-
ansvarig. 1400 meter nytt spår är 
färdigt och i april kan de första 
tågen rulla här.

– Vi har kapacitet att ta in 
tre fullånga tåg samtidigt, säger 
Roger Andersson.

Katrineholm har ett bra läge 
för tågtransporter i korsningen 

mellan västra och södra stam-
banan.

I oktober 2008 köpte Katrine-
holms Logistikcentrum AB in en 
fastighet av Setra Byggproduk-
ter AB . Samtidigt träffades en 
överenskommelse om tillbygg-
nad av fastigheten med 5000 
kvm. Setras behov av lokalyta 
har nu ökat, då de vill förlägga 
plock av kvalitetsträvaror hit. 
Utbyggnaden beräknas kosta 
ca 24 miljoner SEK.  Katrine-
holms Logistikcentrum AB ägs 
till 49 procent av Katrineholms 
kommun och till 51 procent av 
Brinova Fastigheter AB. 

Intelligent Logistik
INKOP         LOGISTIK        PRODUKTION        AFFÄRER

Missa inte 
nästa Tematidning 
i Dagens Industri! 

Kommer första veckan i maj 
i hela riksupplagan av DI

och är mässtidning på 
mässan Logistik & Transport, 

Göteborg den 26–28/5. 
Mycket stor mässupplaga.

Hör av er så berättar vi om vårt 
unika annonserbjudande till mässan!

Mail: gb@intelligentlogistik.se
0176-22 83 50

www.intelligentlogistik.se
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– Vi sammanfogar fyra bolag i 
ett, tillsammans men några dot-
terbolag.

Den nya transport- och logis-
tikkoncernen i Skaraborg, med 
säte i Lidköping, är resultatet 
av en sammanslagning av Origo 
Transport i Lidköping/Skara/ 
Grästorp, Transwest i Marie-
stad/Skövde, Lastbilscentralen i 
Falköping och Skaraborgstrans-

porter. LBC-företagen ägs i sin 
tur av 220 delägande åkerier 
och maskinentreprenörer som 
förfogar över drygt 550 enheter.  
Det nya företaget kommer att 
ha en sammanlagd årsomsätt-
ning på en miljard kronor, vilket 
innebär att det blir den största 
transport- och logistikkoncer-
nen i Skaraborg. 

– Vi blir ett av Skaraborgs största företag, säger Fredrik 
Söderström.  

– Vi kommer att ha ett brett 
spektrum av transporter – från 
skåpbilar till anläggningsbilar 
med transporter av grus och 
kross, kyl- och frystransporter 
och bulk, säger Fredrik Söder-
ström. 

Åkerierna Lastbilscentralen 
i Falköping, Origo Transport 
i Lidköping, Skara och Gräs-
torp, Transwest i Mariestad 
och Skövde och Skaraborgs-
transporter med verksamhet 
över stora delar av Skaraborg 
är grunden för det nya företa-
get. Men företaget äger också 
grustäkter, är delägare i Torsö 
rederi och administrerar kom-
bitransporter på järnväg från 
Göteborgs hamn till Falköping.

De åkerier och lastbilsägare 
som är med kommer också i 
fortsättningen att äga sina bilar. 

XR Logistik är ett transport-
mäklarföretag som ska skaffa 
kunder, ta emot bokningar, 
lastplanera och sköta fakture-
ring och bokföring och andra 
administrativa uppgifter.

150 personer kommer att 

jobba i organisationen och 200 
åkerier är delägare. Sammanlagt 
kommer 800 personer att vara 
sysselsatta. 

– Det är inte meningen att 
minska på personal, utan vi 
kommer att erbjuda samma 
tjänster och snarare strukturera 
om verksamheten 

X:et står för ”stor” och R:et 
är den gamla länsbokstaven i 
Skaraborg. 

Fredrik Söderström var tidi-
gare divisionschef i Schenker-
Coldspeds.

– Vi samarbetar också med 
Schenker när det gäller fjärr-
transporter av styckegods.

– Vi samordnar också med 
sjötransporter. Vi har bl a stora 
kunder i Mariestad, för trans-
porter av pappersprodukter.

– Jag kommer härifrån, men 
har även bott i Göteborg. In-
tresset för transportbranschen 
väcktes av Jan Källson, VD på 
Thunbolaget, som var granne 
i Lidköping, berättar Fredrik 
Söderström.

UTHYRES, TORSVIK
JÖNKÖPING
Sveriges modernaste logistikcenter
Högkvalitativ anläggning om cirka 85 000 m2 med fri höjd 
11 m. Gott om plats med 55 m djup lastbilsgård. Inhägnat 
område. Tillträde kan ske omgående. 

För mer information, kontakta:
Patrik Carlsson
031-743 00 97 
patrik.carlsson@colliers.se 

Se även www.colliers.se

RETAIL/RESIDENTIAL/OFFICE/
LOGISTICS&INDUSTRIAL
PROPERTY SALES / PROPERTY ACQUISITION / ASSET MANAGEMENT /
TENANT REPRESENTATION / DEVELOPMENT&LEASING / VALUATION
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Uppsala, Sveriges fjärde största stad, 
har inte tidigare satsat på ett välplanerat 
logistikcenter. Men nu finns planer på ett 
logistikcenter i Storvreta, norr om centrum.

–  Vid Storvreta har vi också möjlighet 
att titta på förutsättningar för stickspår och 
järnvägsanslutning, säger Ingrid Ander-
björk, etableringsansvarig, Uppsala kom-
mun.

Ännu är projektet bara på planstadiet. 
I närheten ska förutom logistikcenter med 
kombiterminal även ny tågstation och buss-
terminal byggas.

I Östra Fyrislund invid E4 strax syd-
ost om Uppsala och med direkt access till 
Stockholm och Arlanda finns idag ett antal 
logistiketableringar och mark planläggs för 
att rymma fler ytkrävande och transportin-
tensiv verksamhet. Men trots närheten till 

motorvägen och Arlanda fyller det inte alla 
behov. 

–  Vi har t ex inte haft omlastningsmöj-
ligheter väg-järnväg i Uppsala, säger Ingrid 
Anderbjörk. 

Det nya logistikcentrat kommer att ligga 
vid en ny tågstation. En del verksamhe-
ter kan komma att flytta från exempelvis 

Boländerna, för att handeln där expande-
rar. 

I det nya logistikcentret ska olika före-
tag kunna samordna sina transporter för att 
minska transportbelastningen i innerstan. 
En kombiterminal för omlastning mellan 
järnvägs- och vägtransporter undersöks 
också.

Uppsala växer med ca 3000 invånare per 
år och behöver också fler bostadsområden. 
Invånarantal beräknas växa med 30 000 
fram till år 2030.  

–  Marken i  city är också för dyr för 
ytkrävande verksamheter, förklarar Ingrid 
Anderbjörk.

 Storvreta har identifierats som en prio-
riterad ort för expansionen.  .

–  Det är redan idag väl försörjt med of-
fentliga kommunikationer. 

Storstockholms Lokaltrafik, (SL), plane-
rar att låta pendeltågstrafik från Stockholm 
gå ända till Storvreta, via Uppsala C.

Enköping – Sveriges Närmaste Stad 
bäst i Mälardalen på service  

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

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

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

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

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

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



Jeeves Information Systems är 
en av Europas snabbast växande 
leverantörer av affärssystem 
eller ERP-system för företag 
inom både tillverkning, handel, 
och tjänster. Huvudprodukter är 
Jeeves Universal, Jeeves Selec-
ted och Garp som förvärvades 
2005. 

Jeeves startades 1992 av IT-
pionjären Assar Bolin m fl med 
en vision att bli en av de ledande 
affärssystemsleverantörerna i 
Europa. Sedan 10 år är Jeeves 
noterat på Stockholmsbörsen.

Jeeves har trotsat konjunktur-

skiftningar och kriser i IT-bran-
schen och visat positiva kvartals-
resultat. Även partners har delat 
framgången och vuxit i takt med 
att kundbasen ökat.

Under 2008 förvärvade 
Jeeves produkterna Amase och 

Stockwizard med inriktning på 
systemsstöd för tillverkande 
och distribuerande mindre och 
medelstora företag för bättre la-
gerkontroll och ökad effektivitet.

– Amase och Stockwizard är 
beprövade och erkända produk-
ter, som gör att vi kan erbjuda en 
förbättrad logistiklösning med 
funktionalitet för huvudplane-
ring och avancerad lagerstyr-
ning och som lätt kan användas 
tillsammans med Jeeves, säger 
Magnus Sjökvist, produktchef på 
Jeeves.

Jeeves framgång kan nog delvis 
tillskrivas en affärsmodell med 
partners i en nyckelroll.

Jeeves partnernätverk finns i 
många länder i Europa, Nord-
amerika, Australien och Asien. 
600 medarbetare i olika partner-
företag spelar en avgörande roll. 
De är inte bara specialister på 
att sälja, implementera, integrera 
och kundanpassa affärssystemen. 
Genom att Jeeves får tillgång 
till deras samlade kunskap, kan 
framgångsrika branschlösningar 
utvecklas; viktigt när affärssys-
tem anpassas till nya villkor.

Jeeves Information Systems 
är som företag helt fokuserat på 
produktutveckling, medan all 
försäljning sker genom dotterbo-
lag, partners och återförsäljare. 
Koncernen samarbetar med 
bortåt 70 partners globalt. I Sve-
rige finns partners på ett tjugotal 
orter. 

Familjeföretaget Väderstad-Ver-
ken utanför Linköping har mer 
än fördubblat sin omsättning de 
senaste två åren till 1,4 miljar-
der SEK. De har totalt ca 750 
anställda och dotterbolag i tolv 
länder. Man säljer jordbruks-
maskiner och är ett av Europas 
ledande företag i sin bransch. 
Det är ett av DIs Gasellföretag 
och nominerades till Exportrå-
dets Stora Exportpris 2008. 

Bolaget upptäckte att man 

hade behov av ett flexibelt af-
färssystem för fortsatt tillväxt 
och bytte till affärssystemet 
Jeeves Universal genom part-
nern Infocube. Totalt omfattar 
ordern 250 användare och var en 
av Jeeves större förra året. 

– Med en så kraftig tillväxt 
som vi har ser vi att Jeeves Uni-
versal underlättar vår fortsatta 
expansion. Vi valde Jeeves fram-
förallt för den flexibilitet och 
användarvänlighet som systemet 
erbjuder, säger Anders Karlsson, 
IT-chef på Väderstad-Verken.

Staria är verksamhetskonsulter 
som i ca tio år har varit med och 
utvecklat och förvaltat lösningar 
baserade på Jeeves system. 

Nils Ahlgrens Lager i Jordbro 
har valt Starias ISE Lager - en 
påbyggnad på Jeeves speciellt 
avsedd för medelstora lager. 

 I mätningar har systemet fått 
lägsta ” Total Cost of Owner-
ship”. Jeeves speciella nisch 
är kundunika lösningar, som 
successivt kan uppgraderas till 
nya versioner efter nya behov. 
Ett sådant system är ISE Lagers 
RadioLan, ett trådlöst nätverk 
on-line mot Jeeves databas. Det 
innebär att personal alltid kan få 
färsk information just där man 
befinner sig.  

Lagertransaktionerna kan 
därmed skötas direkt från lager-
golvet. Felleveranser minimeras 
och korrekt spårbarhet uppnås 
när affärssystemets alla möjlig-
heter nu flyttat ut på golvet. 

Ahlgrens är ett grossistföre-
tag i byggbranschen som säljer 
järnvaror, som spik, skruv och 
plugg, byggbeslag m m sedan 
1934.  

Lagret är närmast medelstort. 
Varmlagret har 3 750 artiklar, 
2400 pallplatser och 1000 hyllor. 
Det nya utelagret har 150 artik-
lar och 50 platser på grenställ.

Starias ISE Lager är ett hand-
datorsystem för lagerhantering. 
Med hjälp av handdatorer och 
streckkoder kan alla transaktio-

affärssystem

Magisterprogram på distans

Informationslogistik
inriktning : NÄRINGSLIV   60 hp

Distansutbildning, 
halvfart under två år. 

Startar hösten 2009. 

Mer information: 
www.cil.se

Tel. 0372-78 00 20. E-post: info@cil.se



affärssystem

I hela världen sker det en nedgång i IT-investeringarna 
visar enkäten från Datamonitor. Andelen företag som 
planerar att minska sin IT-budget kraftigt har ökat från 3 
procent till 8 procent i den mätning som gjordes i 14 länder 
i slutet av 2008.. 

Storbritannien, Spanien och Frankrike är länder i 
Europa där pessimismen härskar bland IT-investerarna. 
Däremot förutspås en ökning både i Norden och i Benelux-
länderna under 2009.

I de nordiska länderna planerar hela 32 procent att öka 
sina IT-investeringar, medan bara 14 procent planerar att 
minska dem. Det kan t ex jämföras med Frankrike där ma-
joriteten av de tillfrågade företagen eller 25 procent plane-
rar en minskning medan 23 procent planerar en ökning.

Störst är efterfrågan inom logistik, PLM, product life-
cycle management, CRM ( kundvård), inköpssystem och 
system för produktionen.. 

Undersökningen bygger på svaren från 520 beslutsfat-
tare inom IT i 14 länder.

ner registreras.  
– Systemet klarar arbetsproces-

ser både för lager, order, fakturering, 
inköp, material- och produktions-
styrning och ekonomi och kan alltså 
hantera inleverans, utleverans, lager-
flytt, inventering, avrapportering i 
produktion och har även en mängd 
funktioner som batch-hantering, 
serienummerhantering vid ut- och 
inleverans, utplock i prioriterings-
ordning, kontroller att rätt artiklar 
hanteras i rätt mängd från rätta la-
gerhyllor, dirigering för att optimera 
utplock, säger Leif Granqvist, från 
Staria.

–  Systemet är anpassat till att 
hantera samtliga funktioner med 
hjälp av handdatorn, med så få 
knapptryckningar som möjligt. 
Streckkodsinläsning ger ökad säker-
het och effektivitet.

Varorna identifieras med streck-
kod vid inleverans. Systemet talar 
om vilken hylla varorna ska till och 

omfattar också hantering av inle-
verans, utleverans, inventering och 
återrapportering. Allt sker i realtid, 
så att man kan se akutbehov och när 
varorna landat i lagret. Varje lagerar-
betare har en lista i handdatorn, där 
det framgår i vilken ordning man ska 
plocka.

Handdatorn talar om när det blir 
fel.  

– Sedan systemet införts har fel-
leveranser minskat till nästan 0. Den 
ökade omsättningen skulle annars 
ha krävt nyanställningar, säger Leif 
Lindgren, lagerchef.

– Men det bästa med systemet är 
enkelhet och transparens. Avläsning 
av streckkoder sker i realtid och 
kommer direkt in i systemet.

Något behov av ytterligare au-
tomatisering som t ex automatiska 
truckar och röststyrning, tycker inte 
Leif Lindgren behövs just för detta 
lager.
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O
vland and Friends

Var med och utveckla en ny logistikpark. Helt naturligt.
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. 

På ett helt naturligt sätt. Mer information hittar 
du på www.eskilstunalogistik.se eller slå en 
signal till Mikael Jonsson, 016-710 84 04.

Eskilstuna Logistik
Fågelvägen till bättre affärer.



lager

– Vi har utvecklat ett nytt hängande lag-
rings- och uttagsfordon tillsammans med 
den schweiziska logistikkonsulten Hanhart 
Logistik, säger Joakim Waern, VD för West-
falia i Sverige. 

Aviator kallas det flygande systemet 
och bygger på en teknik som fungerar med 
många olika godshanteringsredskap. 

– Med den här nya teknologin kan man 
skapa logistiska lösningar för hantering 
från ovan av de mest varierande lager- och 
transportsystem och plockningszoner, säger 
Joakim Waern. 

– Genom olika projekt under de senaste 
åren har ingenjörer och tekniker konstru-
erat hårdvara och kunder har redan dragit 
nytta av tekniken, säger Matthias Upmeyer, 
VD för Westfalia i en kommentar. 

Det hängande Aviator-fordonet blev ut-
nämnda till Bästa Produkt 2008 på Logimat-
mässan i Stuttgart.

Aviator representerar en ny generation av 
hängande lagrings- och uttagsfordon.

Det är den innovativa tekniken som ga-
ranterar högtflygarens prestanda. 

– Nu är tekniken mogen för kommersiell 
lansering, säger Joakim Waern.

Förutom att hantera olika pallar med 
hjälp av klassiska teleskopgafflar, kan den 
nämligen även utnyttja satelitteknik. På 

lyftplattformen på de hängande fordonen 
finns en satellitstation. Det är en plattform 
som kommer att integreras, från vilken ett 
kanalredskap åker in till valfritt djup i lager-
kanalerna. 

Oberoende av vilket godshanteringsred-
skap som används, ökar den simultana för-
flyttningen i både höjd- och sidled. Systemet 
blir ännu effektivare eftersom två fordon 
kan passera ovanför varandra i en gång. 

Tekniken styrs av moduler i den logis-
tiska programvaran. Programmet beräk-
nar optimala hastigheter, acceleration och 
vibrationer hos lagerredskap och gods vid 
transporterna av lagrings- och uttagsfor-
donet som går på kablar.  En annan modul 
beräknar och styr optimala bankurvor för 
att dämpa svängningarna i de hängande for-
donen – särskilt under simultana rörelser i 
höjd- och sidled. En annan modul anknyter 
till affärssystem och till perifer utrustning 
som skannrar eller plockvagnar. Ytterligare 
en modul visualiserar materialflödena.

Schweiziska Sika AG:s nya limfabrik i Dü-
dingen har prövat den nya Aviator-tekniken 
med två hängande lagrings- och uttagsfor-
don. 

Ingenjörer från Westfalia och Hanhart 
Logistik har konstruerat ett höglager med 
ca 750 pallplatser, som har två tunnlar som 
förbinder påfyllningen med speditionsav-
delningen. Anläggningen omfattar bl a fyra 
specialhissar, förarlösa fordon, ett special-
byggt lagrings- och uttagsfordon med vrid- 
och indragbar gaffel. Två hängande Aviator-
fordonen ska, i samarbete med truckar och 

handstaplare, sörja för materialflödet. 
Sika tillverkar bl a speciallim för bygg-

branschen. För att kunna producera 30 000 
ton speciallim, och i framtiden fördubbla 
volymen, bygger man ut. Om 2-3 år ska Sika 
kunna expediera en pall med lim varannan 
minut.

Med hjälp av Aviator och specialhissar 
kan Sika sköta fyllning, packning och leve-
ranser på två nivåer i två hallar, just-in-time.

Sika omsätter alla varor ”just in time” 
och behöver därmed inget helfabrikatlager 
för sina limprodukter

 De båda Aviator-fordonen kan turas om 
att ta emot pallar från transportsystemet vid 
lageringången och lagra dem till höger och 
vänster, utan att störa varandra. På så sätt 
lagras varorna snabbast möjligt och trans-
portbandet frigörs för nästa lastbil. 

De hängande Aviator-fordonen monteras 
på olika nivåer i de näst översta och översta 
hyllplanen. Därmed kan de åka genom 
lagret samtidigt och passera och åker t o m 
ovanför varandra och korsar vandras banor.

Eftersom systemet utnyttjar alla utrym-
men och ytor optimalt, sparar företaget 
dessutom energi, samtidigt som man vinner 
flexibilitet vid produktionstoppar. 

Under sina 35 år har Westfalia installerat 
ca 650 automatiserade lagersystem över 
hela världen. Det familjeägda företaget har 
huvudkontor i Borgholzhausen i Westfalen 
i västra Tyskland och sysselsätter omkring 
300 anställda.

Man har flera installationer även i de 
nordiska länderna.



Mitt i prick!

www.logistikregionen.se

Vad är egentligen ett bra logistikläge? Naturligtvis är det 
många faktorer som styr. Men för vår del tycker vi att det är
ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges befolkningsmässiga mitt-
punkt. Inom en trettiomilsradie bor det 6,5 miljoner människor. Här
möts två Europavägar, här finns torrhamn, kombiterminaler och en av 
Nordens största järnvägsknutar. Dessutom har vi Sveriges fjärde största 
fraktflygplats.

Vi är Örebro, Arboga, Hallsberg och Kumla och tillsammans bildar vi 
Logistikregionen. Redan idag är det många som upptäckt de fördelar 
vårt läge kan ge. Flera centrallager har etablerats i vår region och nyli-
gen blev vi också centrum för Försvarsmaktens logistikfunktioner. 

Vår långa erfarenhet inom området logistik gör också att vi har god 
tillgång på utbildad personal, mycket tack vare logistikutbildningar 
inom ramen för gymnasieskolan, 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.
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logistik

Bufab har över 100 000 artiklar 
av skruvar, muttrar, brickor och 
specialdetaljer. Egen produk-
tion består av svarvade produk-
ter i stål, rostfritt stål och mäs-
sing och kallstukade produkter i 
höghållfasta, rostfria material.

Bufabs huvudkontor och 
centrallager finns i Värnamo 
och har 75 anställda. Företaget 
har även säljbolag i Sverige, 
Norge, Finland, Danmark, Tysk-
land, Frankrike, Holland, Eng-
land, Polen, Estland, Ungern, 

Tjeckien, Österrike, Spanien, In-
dien, USA, Kina, Taiwan, Ryss-
land, Rumänien och Slovakien. 
Bufab omsätter ca 2,4 miljarder 
SEK och har 790 anställda och 
ägs av Nordic Capital Fond V. 

Bufab var tidigare dotterbo-
lag till Finnveden, men blev eget 
bolag 2005. 

Nuvarande VD Hans Björs-
trand grundade Bult Finnveden 
i Bor 1977. 1981 flyttade företa-
get till Värnamo och 1986 stod 
höglagret där färdigt.

– Logistiken blir en mer och 
mer avgörande parameter i 
vårt samarbete med kunden.  
Vi erbjuder därför ett unikt 
utvecklat logistiksystem, säger 
Hans Björstrand, VD

Bufab erbjuder sina kun-
der vad man kallar ett ”Faste-

ner Manager”-koncept .  Det 
innebär support och samarbete 
kring frågor som logistikoptime-
ring, arbetssätt, standardisering, 
volymsammanslagning, mini-
mering av lager, lägre sysselsatt 
kapital, enklare orderprocess, 
färre artikelnummer i sortimen-
tet vilket ger mindre sortiment, 
support kring ytbehandling, en 
målinriktad key account mana-
ger och teknisk support. 

Bufabs framgång bygger på 
företagets koncept som total-
leverantör av fästelement/Small 
Parts, i kombination med den 
effektiva logistiklösningen, 
som hela tiden förbättras och 
utvecklas. 

– Vi har just fått ett nytt, hel-
automatiserat system för digital 
ordermottagning, registrering, 
leverans och fakturering. 

Man får nu kapacitet för 
20 000 pallar och 25 000 plastlå-
dor i ett miniloadsystem.

På 60 sekunder hämtas pallen 
från pallagret och ordern kan 
hela tiden följas på webben.

– Den nya anläggningen gör 
det möjliggör för robothante-
ring av plockningen, säger Hans 
Björstrand och också för last-
ning av lastbilarna.

– Den planerades före krisen. 
Men vi blir också effektivare 

och behöver inte längre röra 
pallarna manuellt och kan klara 
flera tusen orderrader per dag. 

Fästelement/Small Parts 
är produkter med relativt lågt 
värde. Därför blir logistikflödet 
helt avgörande för produktens 
totalkostnad. 

– För att vara konkurrens-
kraftiga erbjuder vi kompletta 
logistiklösningar, från leveran-
tör till kund, utan extra mel-
lanhänder.

– Med kostnadseffektiva 
inköp och egen produktion är vi 
branschledande i Europa inom 
fästelement/Small Parts. 

Kunderna finns mest i Sve-
rige och Västeuropa, men även 
globalt.  Bufab har flera stora 
kunder som ABB, Schneider, 
Ericsson, Leyland och Assa.

– Swisslog är huvudentrepre-
nör för det nya systemet, EAB 
har stått för pallställen och 
ELSE för mjukvaran, berättar 
Hans Björstrand. 

– Vårt logistiksystem är inte-
grerat med vårt affärssystem. 

– I Bufabgruppen hanterar 
vi globala kontrakt genom våra 
systerbolag. Vi behöver inte 
använda oss av externa distribu-
törer, utan har ett eget leveran-
törsnät.

– Vår strategi är att fortsätta 
expandera under de kommande 
åren till att bli en ledande glo-
bal leverantör inom fästelement 
och Small Parts, säger Hans 
Björstrand.



konferenser & mässor

Många aktiviteter går ut på att 
visa upp vad Sverige i allmänhet 
och Stockholm i synnerhet kan 
erbjuda av intelligenta tekniska 
system, informationshantering 

och trafikledning i realtid.
De tusentals kongressedel-

tagarna får ta del av ett nytt 
informationssystem, gemensamt 
för alla trafikslag.

Green Cargo visar upp en 
ny vagn för järnvägsgods där 
containers kan flyttas mellan 
järnväg och lastbil utan hjälp av 
kranar eller truckar.

För tredje året i rad arrangerar 
Intelligent Logistik en serie mi-
niseminarier kring listan över 
Sveriges 25 bästa logistiklägen, 
i samarbete med Tekniska Mäs-
san den 13–16 oktober. 

Ny regioner och aktörer 
kommer att presenteras. Ett 
pass genomförs i samarbete 
med Arlanda Logistic Network, 
där de nominerade till Arlanda 
Ecological Award presenteras.

Automation blir stort på 
mässgolvet. En kartläggning 
som Stockholm Business Regi-
on och den nya organisationen 
Automation Region gjort, visar 
bl a att det i finns ca 500 före-
tag i Mälardalsregionen som 
arbetar med automation. De 
omsätter 30 miljarder SEK och 
sysselsätter 15 000 personer. 
I Mälardalen finns hela 10 % av 
världens automationsindustri. 

Mercedes går för första gången, 
in som utställare på Logistik & 
Transport. 

– Vi tror det är precis rätt tid 
för en offensiv, säger Anders 
Ribbfjärd, försäljningschef 
på återförsäljaren Hedin Bil, 
som säljer 40 procent av alla 
Mercedes-fordon i Sverige. 

Logistik & Transport är 
Nordens ledande fackmässa 
och konferens och hålls i år för 

10:e gången på Svenska Mässan 
i Göteborg den 26–28 maj. 

Mercedes Benz är nya ut-
ställare på mässan – och blir en 
av de största. 

– I dessa tider gäller det att 
skärpa till sina kundrelationer. 
Att krypa ihop i försvarsställ-
ning leder ingen vart. I det tur-
bulenta läge som råder just nu 
ser vi tvärtom, möjligheter att 
ta nya marknadsandelar. 

POSITION SCANDINAVIA



logistik

Logistiken är idag mycket viktig som kon-
kurrensmedel, visar en färsk undersökning.

16 % anser att logistiken är grundläggan-
de, 48 % att den är mycket viktig och 
30 % att den är ganska viktig. Det innebär 
att hela 64 % anser att logistikverksamhe-
ten är mycket viktigt för det egna företaget.

Undersökningsföretaget Prospector, som 
har gjort undersökningen på uppdrag av 
logistikföretaget UPS, har frågat små- och 
medelstora svenska företag inom läkeme-
del, hälsovård, teknik, detaljhandel och 
mode. 

 Målgruppen för undersökningen är 
totalt 1850 små och medelstora import- och 
exportföretag i skilda branscher och med 
verksamhet i Sverige. Sammanlagt genom-
fördes över 400 intervjuer under december 
2008 och januari 2009, vilket gör att resulta-
tet kan betraktas som statistiskt säkerställt.

Undersökningen omfattade också frå-
gor hur företagen ser på framtiden och de 
viktigaste utmaningarna. Påfallande många 
företag ser positivt på framtiden. Hela 38 % 
är optimistiska och 40 % tror på oförändrat 
läge de närmaste 12 månaderna. Ändå har 
38 % påverkats negativt av lågkonjunktu-
ren. Hela 56 % ser konjunkturen som den 
främsta utmaningen. 

Ökade kundkrav gör att också många små 
företag lägger ut sin logistik.

För Carpet Vista, som säljer mattor via 

nätet, har logistikupplägget reducerats 
till några knapptryck. Kunden klickar på 
den valda mattan och betalar, vilket sedan 
bekräftas i affärssystemet med sändnings-
nummer. Samtidigt som ordern skrivs ut 
för plock & pack skrivs en fraktsedel ut och 
paketet levereras till kund.

Kunderna har full insyn från order till le-
verans och någon personal som jobbar med 
logistiken behövs inte på företaget.

Big Image i Täby är ett annat av de fö-
retag som också valt att lägga ut sin logistik 
för att klara kundkraven. 

Big Image gör stora, specialbeställda 
tryck på mjukt material som t ex scendekor 
eller material till event och utställningar.

De var först ensamma om att erbjuda 
2.80 meter långa paket. 

– Tidigare körde vi ut alla sändningar 
själva, eftersom det är så känsligt material, 
säger Susi Andrae Schäfer på Big Image.  

Två sändningar per dag med stora rullar, 
ofta 3–5 meter långa, tar UPS nu istället 

hand om.
Tranportdoku-

menten är redan 
klara så snart 
beställningen är 
gjord. Man har 
därför valt flyg-
frakt med dörr-
till-dörr-service.

Allt kan kunden själv sköta på nätet, 
från beställning till betalning.

– Rutinerna är enklare och snabbare, 
säger Susi Andrae Schäfer. 

– Till USA kan vi skicka inom 24 timmar. 
Det är snabbare än till Norrland.

– Ofta är det bråttom i vår bransch. Där-
för har vi daglig upphämtning.

UPS är ett av världens största logistikföre-
tag och levererar över 15 miljoner paket/
dag. 

Leveranskedjan består av tre flöden: 
varuflödet, informationsflödet och finansie-
ringsflödet.

– Full transparens i hela kedjan och för-
enklade processer blir allt viktigare, säger 
Gunnar Adalberth på UPS.

– Vi strävar alltmer mot att anpassa oss 
till kundens behov. Han ser en tydlig trend 
mot mer och snabbare information om lo-
gistiken till kunderna.

– Idag är information om varan lika 
viktigt som själva varutransporten, säger 
Gunnar Adalberth 

Hur påverkas paket- och internethandel 
av finanskrisen? 

– Den recession som vi är inne i nu såg 
vi först i Danmark, men den är nu också i 
Sverige. 

Under sin 107-åriga historia har UPS 
överlevt många stora kriser.

– Sällan har vi som nu haft recession två 
kvartal i rad, säger han. Vi har inte behövt 
avskeda, men tacklar nedgången med att 
avstå från lönehöjningar.
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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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Beställningarna av nya tåg är rekordstora. 
Sammanlagt har ca 250 tåg köpts in i Sve-
rige de senaste fem åren. 

Tågtillverkaren Bombardier har sålt 
över 100 tåg av typen REGINA. 

I maj 2008 beställde SJ 20 REGINA-tåg 
av en ny modell, med en topphastighet på 
över 200 km/tim. AB Transitio och Väst-
trafik beställde vid årsskiftet ytterligare 7 
trevagnars REGINA höghastighetståg, för 
över 600 miljoner SEK. 

– Med den nya generationen snabbtåg 
ökar kapaciteten, samtidigt som kraven på 
bekvämlighet och innovativ teknik tillgo-
doses, säger Klas Wåhlberg, Sverigechef för 
Bombardier Transportation. 

– Det är en framgångsrik verksamhet, 
som har en stark tillväxt och som generar 
stora exportintäkter för Sverige, säger Klas 
Wåhlberg. 

–Våra orderböcker är fulla för år framåt 
och under 2008 och 2009 räknar vi med att 
nyanställa sammanlagt ca 350 personer. 
Många av dem är ingenjörer.

I slutet av januari fick Bombardier en 
stororder på 800 dubbeldäckade tåg från 

tyska Deutsche Bahn, DB. Driv- och kon-
trollsystemen ska utvecklas och tillverkas i 
Västerås.

– Ramavtalet med DB löper under en 
lång tid och ger en bra grundbeläggning i 
fabriken i Västerås, säger Klas Wåhlberg.

– Styr- och drivsystemet i ett modernt tåg 
är mycket avancerade system. Ingenjörerna 
i Västerås har en unik kompetens inom 
detta område och har utvecklat system 
som utnyttjar den modernaste IT-tekniken, 
vilket gör verksamheten mycket konkur-
renskraftig. 

– Naturligtvis är vi mycket nöjda med att 
ett stort, professionellt och mycket krävan-
de företag som DB väljer oss som leveran-
tör av ett så stort antal tåg. Det visar att 
våra produkter lever upp till dagens krav 
inom miljö, komfort, hastighet och kvalitet.  

Den tågtillverkning som tidigare fanns i 
Kalmar lades ned 2005. Men det är en miss-
uppfattning att Sverige därmed gjort sig av 
med sin tågindustri, påpekar Klas Wåhlberg, 
som också är ordförande i branschorganisa-
tionen Swedtrain:

– Tågteknik är en tung svensk teknik-
gren, med ca 20 000 anställda. Vi kan ta 
fram egna, moderna tåg i Sverige. 

Bombardier Transportation Sweden 
AB sysselsätter omkring 1 700 personer i 
Västerås, Stockholm, Hässleholm, Nässjö, 
Gävle och Göteborg. Man är en komplett 

leverantör av järnvägslösningar, från tåg 
och signalsystem till underhållsservice. 

Den svenska verksamheten inkluderar 
främst design och produktion av driv- och 
kontrollsystem, system för fordonsintegra-
tion, signalsystem och full underhållsservice 
för den globala järnvägsmarknaden. 

Tågtransporter är klimatsmarta, men 
det är inte främst klimatfrågan som nu ger 
en boom åt tågindustrin i hela världen: Det 
är det faktum att mer än 50 % av världens 
befolkning nu bor i städer och att storstä-
derna växer så snabbt och är behöver bättre 
kollektivtrafik. 

Alstom har också fått många nybeställning-
ar. 2005 köpte SJ 43 dubbeldäckade tåg för 
närmare 3 miljarder SEK av Alstom, som 
också har underhållsverksamhet i Västerås. 
Totalt sysselsätter Alstom 850 personer i 
Sverige, varav 130 i tågverksamheten.

I december 2008 fick Alstom en or-
der värd 1,5 miljarder SEK på 23 Coradia 
Nordic regionaltåg från Transitio för Läns-
trafikbolagen Norrtåg och Västtrafik. 11 
levereras till Norrtåg och 11 till Västtrafik. 

Det är Alstoms femte kontrakt för tåg-
modellen Coradia Nordic i Sverige. Det är 
ett modernt tåg, med upp till 228 säten och 
en högsta hastighet på 180 km/tim. Tågen 
till Norrtåg anpassas för längre avstånd, 
med bekvämare säten, servering och högre 
maxhastighet. 
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– För att locka bekväma bilåkare att 
ta tåget måste det vara komfortabelt, 
ljust och snabbt, säger Lars Kleppe, VD 
Alstom Transport AB, som själv tågpend-
lar mellan Stockholm och Västerås.

Andra beställningar som Alstom 
vunnit är bl.a. SLs 71 nya pendeltåg 
som började tas i trafik i augusti 2005. I 
december 2006 tecknade Skånetrafiken 
avtal för de nya Pågatågen (49 st). Förra 
året beställde också Östgötatrafiken och 
Jönköpings länstrafik fem respektive två 
tåg av samma modell..

Alstom har sammanlagt sålt 150 Cora-
dia Nordic vinteranpassade tåg i Sverige 
sedan 2004. 

– Vi har befäst vår ställning som le-
dande leverantörer av regionaltåg i Sve-
rige. Vi satsar nu vidare och gör ansträng-
ningar inom andra produktområden, 
som spårvagnar, höghastighetståg och 
eftermarknad, säger Lars Kleppe.

Alstom Transport var en av initiativtagar-
na till utredningen ”Nya Tåg i Sverige”. 

– Utredning ger tydligt besked att en 
satsning på ett separat höghastighets-

nät i Sverige är samhällsekonomiskt 
lönsamt. Höghastighetsnätet ska byggas 
för hastigheter 320-360 km/h. Den stora 
fördelen med ett separat nät är att man 
frigör kapacitet för godset på de befint-
liga banorna och inte ”stör” den befint-
liga trafiken under byggfasen, säger Lars 
Kleppe. 

Sverige behöver både nya tåg och fler 
spår, för att ge både snabbtåg och gods-
tåg en chans. 

Forskningsprojektet Gröna tåget vill 
skapa tåg för upp till 280 km/tim, med 30 
procent lägre energiförbrukning än da-
gens. Ett modernt höghastighetståg i 200 
km/t kräver mindre energi än vanliga tåg, 
tack vare lägre vikt. Energiförbrukningen 
jämfört med flyg är 1/10-del.

Tågtrafiken kan fördubblas med 
samma elförbrukning som nu genom 
mindre ledningsförluster, effektivare mo-
torer, jämnare körning och återmatning 
av bromsenergi.

Coradia Nordic tillverkas t ex i mate-
rial som till 95 % kan återvinnas, samti-
digt som tågets energiförbrukning vid in-
bromsning återanvänds för uppvärmning 
eller återmatas till andra tåg på linjen. 

Emmaboda
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I lågkonjunktur ifrågasätts alla kostnader. 
Utvecklingsplaner revideras och projekt 
sätts i vänteläge eller läggs ner, ofta med 
resursslöseri och utebliven förnyelse som 
följd. Men kostnadsreduktion ger inte ome-
delbar effekt på företagens lönsamhet då en 
stor del av kostnaderna är fasta. Nedskär-
ningar, är kopplade till personaluppsägning 
och uppsägning av hyresavtal. Det ger en 
tidshorisont på 6 månader till ca 3 år. 
I värsta fall kan den mycket väl samman-
falla med att konjunkturen redan har vänt.

Ofta finns straffklausuler som ger böter 
för stoppade leveranser hos underleve-
rantörer och kunder. Därmed reduceras 
effekten av nedskärningar, med det som 
i årsredovisningar brukar kallas engångs-
kostnader. Här kan man läsa att företagen 
verkar vara nöjda om man når en nettoef-
fekt på 25 % av den totala reduktionspo-
tentialen första året.

Finns det då inget alternativ till nedläggning 
och nedskärning? Ett intressant alternativ 
skulle kunna vara outsourcing av produkt-
utveckling.

Nicolette Lakemond har doktorerat på 
outsourcing av produktutveckling inom 
Industriell Organisation vid Linköpings 
Tekniska Universitet. Hon menar att det 
finns ett flertal anledningar, som motive-
rar outsourcing av produktutveckling och 
att kostnadsreduktion bara är en . Att den 
dessutom har en begränsad effekt, gör att 
man inte kan se det som en kortsiktig mira-
kelmedicin. 

–Det är svårt att generalisera, men om 
företagen söker kostnadsreduktion får 
de störst utväxling på outsourcing om det 
sker av mer standardiserade produkter och 
kringutrustning och genom fördjupat sam-
arbete med komponentleverantörer.

Ett viktigare skäl till outsourcing av 

produktutveckling är ökad innovations-
kraft. Drivkraften är då att företag behöver 
tillgång till kunskap som komponentleve-
rantörer, forskningsinstitutioner eller spe-
cialistkonsulter har. Nicolette Lakemond 
betonar att det är viktigt att vara medveten 
om skillnaderna i drivkrafterna och hantera 
dem olika.

– Det går inte att säga att förutsättningarna 
för outsourcing skiljer sig mellan olika faser 
i produktutveckling eller i faserna i produk-
tens livscykel. Det är snarare en fråga om 
produktens komplexitet som avgör och om 
det finns tydliga modulära gränssnitt för 
delleveranser under produktutvecklingens 
gång.

– En tekniskt komplex produkt är ofta 
kunskapsintensiv, vilket ger en samord-
ningsmässig komplexitet, som i sin tur ger 
goda förutsättningar för kommunikations-
problem och förseningar i utvecklingsarbe-
tet.

Det ger naturligtvis inga produktivi-

tetsvinster. Men i de fall där arbetet gäller 
utveckling av komplexa komponenter, som 
har hög grad av integration i den totala pro-
dukten, gäller det att leverantören knyter 
sig nära beställaren.

Här finns det olika grader av organisato-
risk integration.

– Man kan se det som en sorts gråskala 
som går från ”black box” via ”grey box” till 
”white box”. Den lägsta integrationsnivån, 
black box, innebär en kund-leverantörs re-
lation, där inköpsavdelningen är beställare. 
Grey box innebär olika grader av gemen-
samt intresse, mellan utvecklingsfunktioner-
na hos leverantör och beställare -viktigs för 
att slutresultatet av produktutvecklingen 
blir bra. White box innebär att leverantö-
ren bara har en informell inblandning och 
konsulterar i vissa frågor.  Grey box är 
det besvärligaste att hantera på grund av 
mångfalden av integrations- och samarbets-
former, men också för att det dyker upp 
många samordningskostnader, som man 
inte räknat med och som hotar utvecklings-
arbetet. 

På frågan hur en långsiktig relation mel-
lan leverantör och beställare av produktut-
veckling säkras på bästa sätt svarar Nico-
lette Lackmond.

– Visst måste det finnas avtal och LoI 
(Letter of Intent), men de personliga rela-
tionerna är betydligt viktigare.

Men för att detta ska fungera, måste det 
i grund och botten finnas en sund kommer-
siell bas, d v s  att båda parter faktiskt tjänar 
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pengar. Hon menar att öppna räkenskaps-
böcker ger en viss positiv effekt, men att 
dessa bara brukar vara ett bevis på att kö-
paren är starkare än leverantören. 

Den totala produktiviteten kan öka vid out-
sourcing genom att tvärfunktionalitet och 
mångfald ökar, vilket i sin tur ökar förut-
sättningarna för nya idéer och lösningar. 

-Det är mycket viktigt att det finns ett 
gemensamt mål och viss likhet i arbetssätt 
mellan beställare och leverantör. 

Hon varnar här för att t.ex. vissa projekt 
kan bli så tunga av resurskonsulter att 
beställaren har svårt med insyn och därför 

får svårt att hänga med. I förlängningen blir 
det i värsta fall så att konsultdelen av pro-
jektet lever sitt eget liv med egna mål och 
att produktiviteten minskar.

Det finns tyvärr en tendens att mjölka 
uppdragen genom att dra ut på dem. Här 
måste konsultbolagen bli bättre och skapa 
tydligare gemensamma målbilder med be-
ställarna. 

–Outsourcing av produktutveckling får 
inte gå för långt, eftersom beställaren måste 
ha resurser och kompetens att integrera det 
som levereras. För att relationen ska fung-
era mellan beställare och leverantör, måste 
det finnas ett överlapp av kompetenser. 
Detta ger bättre förutsättningar om bestäl-

laren är kompetent nog att tydligt formu-
lera sina behov och krav.

Outsourcing av produktutveckling måste 
vara ett strategiskt beslut och inte ske över-
ilat med dåligt underbyggd analys, eftersom 
det kan ge stora negativa konsekvenser. 

För de företag som har en låg grad av 
outsourcing när besparingsbehovet uppstår, 
är outsourcing av produktutveckling inte på 
något sätt en snabb lösning. Men de företag 
som under längre tid haft en medveten 
och långsiktig strategi för outsourcing har 
en betydligt större flexibilitet när de vill 
anpassa verksamheten genom nedskärning. 
I lågkonjunkturer sitter de inte fast i struk-
turella kostnader och de s k engångskostna-
derna vid omställning blir betydligt mindre.

– För att minimera problemen som kan 
uppstå mellan beställare och leverantör av 
produktutveckling, gäller att båda parter 
formulerar ett gemensamt strategiskt mål.”
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E-sourcing är en möjlighet att addera elek-
troniskt stöd till den strategiska sourcing-
processen. Det kan användas som stöd till 
projektledning, analys av inköpsvolymer och 
inköpskostnader, e-RFx , för e-auktioner och 
kontraktshantering. 

Intresse för e-sourcing har accelererat 
under senare år. Teknologin kan idag anses 
mogen, med ledande internationella leveran-
törer som Emptoris, Oracle, och Procuri. 

Studien är genomförd på initiativ av De-
partment of Global Sourcing IM&S på Sony 
Ericsson, efter att beslut tagits att implemen-
tera e-sourcing globalt. 

Studien genomfördes i ett tidigt skede av 
implementeringen 2007, och ett antal pilot-
projekt genomfördes parallellt inom både 
direkt och indirekt material. Val av systemle-
verantör pågick under examensarbetet.

Vi har identifierat åtta kritiska framgångsfak-
torer som har en signifikant påverkan på im-
plementeringens resultat. Nedan presenteras 
de åtta framgångsfaktorerna efter fallande 
relevans, och i följande avsnitt  beskrivs de 
fem viktigaste mer ingående.

1. Planera och genomför ett fokuserat 
Change Management program.
2. Säkra stöd från top management.
3. Skapa och underhåll en lämplig ledande 
och stödjande struktur.
4. Formulera och implementera en flexibel 
utbildningsstrategi.
5. Driv implementeringshastighet genom att 
använda tidsberoende mätning och uppfölj-
ning.
6. Diktera en vid initial täckning av sour-
cing-processen, och kommunicera tydligt 
de långsiktiga målen gällande täckning av 
inköpskategorier.
7. Gör en realistisk uppskattning av resurs-

åtgång och säkerställ att dessa resurser finns 
att tillgå.
8. Etablera globala processer och säkerställ 
buy-in från berörda parter.

Ett väl utformat Change Management 
program har varit mycket viktigt för samtliga 
våra fallföretag. Företagskulturen har visat 
sig ha stor inverkan på implementeringen. 
På General Electrics var det t ex naturligt 
att implementera ”top down”, men på IKEA 
var det absolut nödvändigt att få en accep-
tans bland systemets användare och imple-
mentera ”bottom up”. Med Sony Ericssons 
kultur skulle e-sourcing troligtvis kunna 
implementeras top down, men att kombinera 
detta med bottom up kan ge många positiva 
effekter.

Vi anser att det är lämpligt att inleda 
implementeringen där det interna intresset 
är som störst, och välja pilotprojekt som kan 
väntas generera goda resultat. Detta innebär 
en kostnadsfokuserad strategi, med initialt 
fokus på ”low hanging fruit”. De kortsiktiga 
vinningarna kan användas till att övertyga 
företagets ledning, säkerställa ytterligare re-
surser, och göra e-sourcing till ett prioriterat 
implementeringsprojekt.

En vision måste formuleras, och utmanan-
de mål som stödjer visionen, måste introdu-
ceras.  

Vi anser att kulturen på Sony Ericsson 
stödjer förändringsprojekt, och många an-
ställda är nyfikna på de positiva effekter som 
förändringar kan resultera i. Denna kultur 
kan resultera i snabbare acceptans för nya 
arbetssätt.  

Att uppnå en acceptans från företagets 
leverantörer har inte varit kritiskt för något 
fallföretag, då teknologin är mogen och de 

flesta leverantörer redan har erfarenhet av 
e-sourcing. En professionell kommunikation 
med leverantörerna är dock mycket viktig. I 
stället för att bara fokusera på reducerat pris, 
så bör fokus ligga på TCO . Det ökar chan-
serna för en vid leverantörsacceptans, och är 
kritiskt för att få en acceptans från leverantö-
rer inom mer komplexa produktkategorier. 

Att få berörda medarbetare att allokera nöd-
vändig tid, för att hålla en hög implemente-
ringshastighet, är krisiskt för en framgångsrik 
implementering. ”Champions/Master Users” 
utsedda till att utbilda andra anställda, måste 
ägna en viss andel av sin arbetsvecka till 
uppgifter relaterade till implementering av 
e-sourcing. Det kan vara svårt att uppnå 
utan klara direktiv från top management. 
Med ett stöd från ledningen blir det lättare 
att få nyckelpersoner att lägga tillräcklig tid 
och energi på e-sourcing. Det ger en klar 
indikation på att e-sourcing är ett strategiskt 
initiativ.

En välfungerande ledningsgrupp, och en 
stödjande organisation runt denna, har 
varit en mycket viktigt framgångsfaktor för 
samtliga fallföretag. Oavsett vilken organisa-
tionsstruktur som väljs för att leda och stödja 
implementeringen, så är det mycket viktigt 
att det finns en organisation vid implemente-
ringsstart som kan driva implementeringsar-
bete i samarbete med systemleverantör och 
e-sourcing-experter. 

Ledningsgruppens huvudsakliga 
ansvarsområde är att; leda utrullning, driva 
intern införsäljning, ansvara för utbildnings-
program, agera som processägare för e-sour-
cing, driva och managera resultatmätning, 
agera som kontaktyta mellan Sony Ericsson 
och systemleverantör / e-sourcing-konsulter, 
skapa och uppdatera websida och sourcing-
portal, etc.

Samtliga fallföretag has använt sig av den 
help desk som erbjuds av systemleverantö-
ren. Den kan anställda kontakta för support.

IKEA har en Purchase Solution Develo-
per  inom sin ledningsgrupp; vi föreslår en 
liknande roll på Sony Ericsson. Huvudupp-
giften är att resa och lösa interna problem, 
relaterade till e-sourcing. Att använda en in-
tern resurs till detta ökar chanserna att bygga 
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kunskaper internt och undvika långsiktigt 
konsultberoende.

Utbildning har visat sig vara mycket viktigt 
för att uppnå en acceptans från anställda och 
att få dem över en initial inlärningströskel. 
Samtliga fallföretag har använt en ”train-
the-trainer”-metodik, och vi anser att detta 
angreppssätt ökar chanserna att snabbt 
uppnå acceptans och intern kunskap. Om de 
anställda inte applicerar sina nya kunskaper 
kort efter genomförd utbildning, blir det 
svårare att uppnå en intern acceptans. 

För att delta i utbildningen på Autoliv är 
deltagarna tvungna att ta med sig verkliga 
sourcing-evenemang; Att testa systemet med 
verkliga exempel, resulterar i att deltagarna 
anstränger sig mer, ställer mer relevanta 
frågor, lär sig fortare, och lämnar utbild-
ningen med en avslutad, eller delvis avslutad, 
e-RFQ eller e-auktion. Detta angreppssätt 
tvingar deltagarna över den initiala inlär-
ningtröskeln redan under utbildningen.  

Samtliga fallföretag använder sig av en 
tvådagars initial utbildning, och vårt intryck 
är att detta är en lämplig omfattning på en 
introduktion till e-sourcing. 

Autoliv utbildar aldrig mer en 5-7 perso-
ner åt gången, vilket har en positiv effekt på 
inlärningshastighet. Det kan också vara vik-
tigt att ha e-sourcing-experter på respektive 
enhet som ansvarar för att stödja inköpare 
som behöver support för att lära sig och ta 
till sig e-sourcing. 

Kompetensnivå mäts av både Ericsson 
och IKEA. Ericsson använder en matris för 
att illustrera vilja och kompetens. Vi tror att 
denna typ av mätning kan vara effektiv. Ge-
nom en sådan mätning så blir det möjligt att 
differentiera strategier och anpassa kommu-
nikation till olika anställda; t ex mer utbild-
ning eller mer change management.

Vi anser att Procuri hade en realistisk 
beskrivning av den generella viljan hos de 
anställda att ta till sig e-sourcing; 10 % är 
vanligtvis mycket positiva, 60 % är något 
skeptiska, och resterande 30 % kommer att 
vara mycket motsträviga. Ett bra angrepps-
sätt är att identifiera de anställda som är 
positiva och använda deras stöd till att vinna 
förtroende hos de något skeptiska. Att ini-

tialt undvika de största motståndarna och i 
stället övertyga en majoritet av de anställda 
är kritiskt för en framgångsrik implemente-
ring.

En annan upptäckt är att det är viktigt att 
inte förlita sig på ett enskilt utbildningstill-
fälle. Inköpare behöver ges repetitiv träning 
för att öka chanserna att ta sig förbi en ini-
tial ”tröskel” gällande kunskapsnivå. Denna 
tröskel har upplevts av samtliga fallföretag, 
och varje inköpare behöver genomgå 3-4 e-
sourcing-evenemang för att fullt ut ta till sig 
de nya arbetssätten. 

Mätning och uppföljning är mycket viktigt 
för att upprätthålla en hög implemente-
ringshastighet, och skapa incitament för de 
anställda att ta till sig e-sourcing. Det är 
dock viktigt att inte mäta för mycket, utan 
att i stället fokusera på ett fåtal mätetal.  

Den första kategorin av mätetal är ”be-
sparingar”. Initialt tror vi att “PowerPoint-
besparingar”  kan vara effektiva. Denna typ 
av besparing är ofta ett resultat av att initialt 
ha fokuserat på ”low hanging fruit”, och de 
syftar främst till att skapa ett internt intresse 
på både lägre och högre nivåer inom före-
taget. Besparingar är viktiga att mäta även 
under senare faser av implementeringen, 
men fokus bör då vara mer långsiktigt, och 
inte styras av att det ska vara enkelt att kom-
municera vinningarna.

Den andra kategorin av mätetal inklude-
rar antalet genomförda ”evenemang”  res-
pektive antalet genomförda ”projekt”. Anta-
let projekt är viktigare att mäta under senare 

skeden av implementeringen. Att mäta antal 
evenemang kan ge en felaktig bild av kate-
gori- och processtäckning. Antal evenemang 
kan ses som ett PowerPoint-mätetal. Detta 
kan resultera i tilltalande statistik som kan 
kommuniceras internt.

Den tredje typen av mätetal används för 
att beskriva de anställdas kunskapsnivå, t.ex. 
”antal utbildade”, ”självständighet ”, och 
”villighet/kunskapsnivå”. Individuella mål 
som påverkar karriärmöjligheter kan formu-
leras, baserat på mätetalen ovan.  

Under senare skeden av implementering-
en tror vi mätningen bör fokuseras på ”kon-
traktsutnyttjande”, ”kontraktstäckning”, och 
”utgiftstäckning”.  Det ökar möjligheten att 
täcka ett större spann av produktkategorier. 
Det stärker dessutom kopplingen mellan 
e-sourcing och e-procurement, vilket ökar 
chanserna för att realisera möjliggjorda be-
sparingar.

En stor del av slutsatsen är att implemente-
ringens huvudsakliga fokus bör ligga på de 
individer som påverkas av systemet, och inte 
på själva systemimplementeringen. 

Även om studien skrivits utifrån Sony 
Ericsson perspektiv, och med fokus på e-
sourcing, så kan stora delar av resultatet 
generaliseras och appliceras även på andra 
förändringsinitiativ. 

Framgångsfaktorerna kan också de ex-
panderas, avgränsas, och brytas ned för att 
passa många olika situationer och imple-
menteringsprojekt.
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Ericsson i Borås

De får priset för sina mångåriga forsknings-
insatser och kunskapsspridning inom af-
färslogistik respektive förpackningslogistik.

– Det är förstås smickrande och he-
drande för hela vår forskargrupp att det vi 
gör uppmärksammas inom industrin. Det 
är väl så viktigt som att bli uppmärksam-
mad i den akademiska världen. Priset är ett 
bra kvitto på att vi sysslar med rätt saker, 
kommenterar Mats Abrahamsson.

– I forskningen lyfter vi blicken och tit-
tar på hela försörjningskedjan, det vill säga 

både på tillverkare, grossister och butiker. 
Vi försöker förklara hur man gör hela 
kedjan effektiv, och inte bara ett företag. 
Ikea är ett strålande exempel på logistik 
där hela kedjan fungerar från råvara till att 
varan är såld i butiken. Det ultimata är just 
sådana logistikba-
serade affärsmo-
deller. 

– Hur man 
styr sina flöden är 
lika viktigt som 
produkterna man 
säljer.

Totalt har tre LiU-projekt fått pengar från 
forskarprogrammet VINNVÅRD. Två av 
projekten görs tillsammans med forskare 
på Karolinska Institutet.

Ett projekt handlar om ett logistikdrivet 
förbättringsarbete inom vård och omsorg, 
där Linköpingsforskarnas del handlar om 
att tillämpa industrins flödesmodeller inom 
sjukvården. Målet är att effektivisera verk-
samheten och leverera mer sjukvård på 
kortare tid för mindre pengar. Forskningen 
ska ske i samarbete mellan Avdelningen för 
logistik vid KI, Karolinska Institutet.

Ett annat projekt, också det i samarbete 
med KI, handlar om att med hjälp av dator-
simuleringar och visualiseringar kartlägga 
flöden av patienter.

Chalmers vision ”Chalmers - för en hållbar 
framtid” vägleder investeringsplanen för 
Campus Lindholmen. Den omfattar samt-
liga uppdragsområden inom utbildning, 
forskning och samverkan. Den verksamhet 
som kommer att bedrivas i Kuggen, en 
byggnad som ska präglas av djärvt nytän-
kande, blir en del i Campus Lindholmens 
miljö för innovation. De blir bryggan mel-
lan Chalmers och industrins verksamhet på 
Lindholmen.

På Campus Lindholmen kommer inter-
nationellt erkänd utbildning att synliggöras 
genom masterutbildningar kopplade till 
styrkeområdena teknik för hållbar utveck-
ling, framtidens transporter samt informa-
tions- och kommunikationsteknik. 

Inom forskarutbildningen finns förslag 
att starta en tvärdisciplinär forskarskola i 
hållbara och effektiva transporter, med en 
mycket nära samverkan med industrin och 
berörda forskningsinstitut. Satsningen lig-
ger helt i linje med förslag som har lagts till 
regeringen om statligt utvecklingsstöd till 
fordonsindustrin.

– Kompetenser från industrin kan tas 
tillvara i satsningarna genom att en bety-
dande del av doktoranderna är ingenjö-
rer som är antingen friställda eller av sin 
arbetsgivare erbjuds möjlighet till kompe-
tenshöjning, och därmed ökar sin attrakti-
vitet, menar Karin Markides.

Nya Chalmers Campus 
Lindholmen vill nå 
global attraktionskraft
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DEN VIKTIGASTE KOMBITERMINALEN
FINNS I JÖNKÖPING. DEN HÅLLER 
ÖPPET 6-8 OKTOBER 2009.
www.elmia.se/futuretransport
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