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Vilket är bästa placering-
en för ett centrallager
som ska försörja Sverige
och så stora delar av
övriga Norden som möj-
ligt? Intelligent Logistik
har frågat forskare, lo-
gistiker, logistikföretag
och sett på hur företa-
gen själva väljer.

Nätbutikerna priskrigar
med subventionerad frakt
– Nätbutikerna tvingas priskriga med frak-
ten, säger Karin Fahlström, som driver
Webb-butiken Grooming.

Sidan 13

Detta är 
finansiell logistik
– Finansiell logistik blir allt viktigare.

Sidan 20

Lågpriskedjornas 
inköp och logistik
Därför ligger Clas Ohlson i Insjön.

Sidan 19

”Sverige kan göra mycket
mer för att locka hit
logistiketableringar”
– Med sitt geografisk läge mitt i Norden
och med närheten till Europas främsta
tillväxtekonomier skulle Sverige kunna göra
mycket mer för att locka hit utländska logi-
stiketableringar.   

Det säger Mats Abrahamsson, professor
i logistik och pekar på Irland som exempel.

Sidan 7

Karin
Fahlström
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Intelligent Logistik, som introducerades
som en temabilaga i Dagens Industri med
två nummer under 2005, fick ett mycket
gott mottagande.

Nu kommer årets första temabilaga. 
Den innehåller en färsk listning av

logistiklägen och en Östersjö- och hamn-
special.

Logistik och logistiska tänkesätt har
visat sig fruktbara också inom nya områden.
Vi skriver om hur bankerna arbetar med
finansiell logistik över nätet. Temabilagan
innehåller också enkäter om affärssystemen
och om lågpriskedjornas inköp och logi-
stik. Vi frågar ledande forskare och andra
vad de lägger in i begreppet intelligent
logistik.

Redan för ett par veckor sedan introdu-
cerade vi också Intelligent Logistik som
nyhetsbaserad webb-tidning, på adressen
www.intelligentlogistik.se

I slutet av mars kommer så premiär-
numret av magasinet Intelligent Logistik.
Det blir ett välmatat och högintressant
magasin på temat ” Det nya flödestänkandet”

Tillsammans når temabilagan Intelligent
Logistik i Dagens Industri, affärsmagasinet,
som till en början kommer med fem nummer

per år och hemsidan med bransch- och
affärsnyheter ca 400 000 läsare och blir
därmed redan från starten Nordens ledande
kanal för att kommunicera med alla som
intresserar sig för logistik och försörjnings-
frågor inom industri, handel, tjänstesektor
och offentlig verksamhet.

Intelligent Logistik blir den första ren-
odlade tidningen i Sverige som tar upp hela
flödet, från inköp och sourcing till produk-
tion och logistik inom både industri, handel,
tjänster och offentlig verksamhet. 

Logistik är ett framtidsområde. Det
sysselsätter redan ca 200 000 människor i
Sverige. Den globala handelns ökning gör
att logistiken blir alltmer avgörande för
företagens affärer.

Intelligent Logistik har ambitionen att
bli den ledande tidningen på sitt område.
Vi vill ge både nyheter och fördjupning,
analys och kunskaper och skapa en kataly-
sator för branschen och en mötesplats för
nya tankar.

Intelligent Logistik blir den främsta
kanalen att nå branschens beslutsfattare,
aktörer och många anställda.

Du är hjärtligt välkommen både som
läsare och som annonsör.

Tre steg till 400 000 läsare
Världshandeln växer med nära 10 % per år. Det gör logistikkedjorna längre och logistik-
lösningarna alltmer sofistikerade. I denna nya, globala ekonomi hör inköp och logistik
nära samman.

Intelligent Logistik ägs och utges
av Intelligent Logistik  HB.
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Dag Ericsson, 
professor i logistik, 
”Intelligent logistik är att formulera en
vision, bryta ned den i mätbara mål samt
definiera vilka verktyg, t ex ICT, som
behövs. Att bestämma var, när och hur de
skall användas samt utbilda ledning och
övrig personal i det nya synsättet – för ett
nytt ”tänk” blir det. Det svåra är inte att for-
mulera visionen eller skaffa verktygen. Det
svåra är genomförandet.”

Kerstin Stenberg 
Green Cargo
”Intelligent logistik för mig är förmågan att
utnyttja informationslogistiken och gods-
logistiken effektivt i ett parallellt och nära
flöde. Detta innebär att nyttja de tekniska
plattformar som finns att tillgå vad gäller
elektronisk informationsutväxling, autoid
och mobilitet i hela logistikkedjan.”

”Skicka ritningar och recept istället för
varor, så att man kan producera närmare
konsumenten. Minimera transportbehoven,
välj miljömärkta produkter och välj järnväg
och sjötransporter, framför andra.”

Gösta Hultén

Gustaf Berencreutz

Vad är intelligent logistik för dig?

Det svåra är genomförandet, säger Dag Ericsson.

Anders Leward, Key
account manager,
BT Svenska
”För mig handlar intelligent logistik om
enkla och naturliga flöden, med sunda och
okomplicerade systemlösningar, allt uti-
från ett kundperspektiv.”

Svante Axelsson, 
Generalsekreterare 
SNF

Anders Leward, key account manager,
BT Svenska.

Kerstin Stenberg, ordförande i Sveriges
Transportindustriförbunds e-Com/IT-kommitté.
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PricewaterhouseCoopers presenterade ny-
ligen en global studie, där man intervjuat
politiker och tjänstemän i 45 storstäder
världen runt, bl a i Stockholm, Göteborg
och Malmö. 

Bland de deltagande städerna finns också
Oslo, Frankfurt, Madrid, Phoenix, Johannes-
burg, Sidney, Berlin, London, Sao Paulo,
Toronto och Barcelona. 

Jan Sturesson, partner inom Pricewater-
houseCoopers, och globalt ansvarig för
analysen, säger:

– Malmö, Göteborg och  Stockholm står
sig generellt mycket bra när det gäller ”höj-
den” i det strategiska tänkandet och genom-
förandet av profilerande utvecklingsprojekt.

Rapporten hävdar att framtidens strate-
giska kärnverksamhet gäller varumärkes-
byggande kring attraktion, uppmärksam-
het och upplevelse, om städer ska hävda
sig i den globala konkurrensen. 

Trots egenarter, stor geografisk sprid-
ning och olika ekonomier, tycks samma
megatrender råda i städer över hela 
världen. 

Stark konkurrens mellan städer
Rapporten ”Cities of the future, global
competition, local leadership” visar att
konkurrensen är stark mellan städer, såväl
inom ett land som mellan städer i olika
världsdelar. 

– Städer är motorerna när det gäller att
utveckla framtidens samhälle, säger Jan
Sturesson. 

– Ledare världen runt måste ta sig an de
megatrender vi har identifierat, eftersom
de påverkar alla områden i det personliga,
affärsmässiga och offentliga livet. 

– Framtidens kommunala, strategiska
kärnverksamhet handlar om att utveckla
ett starkt varumärke som sticker ut, skapar
attraktion och positiva känslor. 

Konkurrens om kreativa invånare, före-
tag, arbeten, evenemang och uppmärksam-
het är slående i framtidens städer.

– Konkurrensen mellan megastäderna i
Sydostasien är redan knivskarp.

Jakten på förnyelse genom nya spännande
byggnader och arkitektur blir viktigare:

– Turning Torso i Malmö är ett exempel.
Den globala ekonomin integreras och

man ser både en global och en lokal foku-
sering, en glokalisering. Multinationellt
företags flytt från eller till en stad påverkar
många områden i livet.

Det sker en sammansmältning av många

områden i livet, mellan länder, företag,
arbete och fritid, kultur och offentlig och
privat sektor.

– Vi har identifierat nya perspektiv på
städer och medborgare, deras drömmar,
kunskaper, kreativitet och motivation, för
att finna nya sätt att utveckla och  strate-
giskt leda en stad. 

– Framtiden kräver en strategi som rör sig
från ”intelligens” d v s kunskap om en stad,
till en stad som är intelligent och som förstår
dagens trender, utveckling och behov.

Förutom globala megatrender identifieras
utmaningarna när man tar fram en strategisk
plan för framtiden. Det handlar om ett nytt,
integrerat perspektiv för hållbar utveckling.

Kultur- och varumärkeskapital, ett starkt
varumärke, är den största tillgången en
stad kan ha. Olympiaden i Barcelona gjorde
att världen fick upp ögonen för staden.
Konkurrensen när det gäller sport- eller
kulturevenemang är hård och ökar.

Miljökapitalet måste förvaltas. Städerna
måste tillhandahålla en ren, grön och säker
miljö.

Infrastrukturen måste kunna stödja invå-
narnas grundläggande behov av transporter,
bostäder, vatten och energi, liksom nya
krav på effektiv kommunikation med bred-
band och fibernätverk.

Regionutvidgning
”Metropolitansitation” innebär att de största
städerna får allt större inflytande på stora
regioners, i vissa fall länders, ekonomiska
välstånd och framgångar.

Stockholm ”växer” som region i en
regionutvidgning:

– Pendlingen ökar när jobben blir mer
specialiserade. Bättre spår i Mälardalen
gör också att det går att arbetspendla till
Stockholm från Strängnäs, Eskilstuna,
Västerås och givetvis Uppsala, där pend-
lingen ökar starkt, säger  Lars-Göran

Mattsson, professor i transportsystemana-
lys vid KTH i Stockholm. 

Han arbetar också med begreppet ”till-
gänglighet”.

– För många verksamheter, t ex logistik,
är det intressant att vara på ett ställe där det
finns en ”tillgänglighetstopp” både för
varor, kunder och arbetskraft.

– Framtidens vinnare bland städerna runt
Östersjön blir de gamla Hansastäderna, som
från början är strategiskt placerade. Det
säger Uffe Palludan, framtidsforskare vid
Copenhagen Institue of Futures Studies,
som skriver på en bok om utvecklings-
perspektiv för Östersjöstäderna. 

Han pekar bl a på Kaliningrad/Königs-
berg som en framtidsstad.

Hansastäderna var, precis som Venedig,
Dubrovnik eller Florens, i hög grad intelli-
genta städer, som utvecklades och överlevde
genom att utnyttja ”intelligens” om sin tids
megatrender. ❑

Intelligenta städer framtidens vinnare
– Vi har identifierat nya perspektiv på städer, deras drömmar, kunskaper, kreativitet och motivation.
Framtiden kommer att kräva en strategi som rör sig från ”intelligens” om en stad till en stad som är
intelligent och som förstår dagens trender, utveckling och behov. Det säger Jan Sturesson, med-
författare till en rapport om framtidens städer.

AV GÖSTA HULTÉN

PricewaterhouseCoopers presenterade nyligen en global studie, där man intervjuat politiker och tjänstemän i 45 storstäder världen runt, bl a i Stock-
holm, Göteborg och Malmö.
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Läs senaste nytt på www.intelligentlogistik.se



Älgen är världens största nu levande hjortdjur och Sveriges största däggdjur. Och har du någon gång mött en fullvux-

en älgtjur, som kan vara mer än 3 meter hög och väga över 700 kg, förstår du varför de kallas skogarnas konung.

Toyota 7FD/FG erbjuder kanske inte en fullt lika majestätisk anblick som älgen (även om trucken är väsentligt

mycket tyngre). Men du sitter i alla fall som en kung, om den är försedd med en Premium-hytt. 

Denna rymliga hytt har bland annat ett kraftfullt värmeaggregat, radio/CD, justerbar ratt och stol, bästa

tänkbara sikt och behagligt låg ljudnivå.  Att Toyota Premium dessutom är hydrauliskt tippbar, gör den dagliga

servicen mycket smidig.

Så om någon skulle kalla den hytternas konung, skulle inte vi säga emot.

Du kan läsa mer Toyota 7FD/FG och Premium-hytten på www.bt-svenska.com

www.bt-svenska.com
BT Svenska

KONUNG?
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– Just nu planerar vi en stor utbyggnad söder om Stock-
holm, berättar Asgeir B Torfason, marknadschef för ame-
rikanska Prologis i Norden. 

– Det blir en stor anläggning. Vi bygger sällan mindre än
15 000 kvm, ofta utanför stadskärnan, där marken är billigare. 

– Det finns en stor potential för utveckling av nya,
avancerade logistikanläggningar i Sverige, eftersom

industrins behov har vuxit
kraftigt här under den senaste
tioårsperioden, säger Asgeir
B Torfason. 

– Göteborgs hamn är
basen. Därför satsar vi ytterli-
gare i Göteborg. Vi har vårt
Nordenkontor där, sedan maj
förra året, säger Asgeir B Tor-
fason. Tidigare låg det i Ams-
terdam. 

Prologis satsar just nu
omkring 150 miljoner SEK
på ny terminal för material-
och varuflöden i Torslanda.
Därmed dubblas verksam-

heten i Göteborg. Sedan 2005 styrs hela verksamheten i
Norden från Göteborg.

I juni i fjol invigdes 25 000 kvm logistikyta som hyrs
av Lear Corporation. 

I slutet av året ska den nya anläggningen stå klar. Den
ligger i anslutning till dagens och blir på 20 000 kvm. 

– Det hela får namnet Prologis Park Göteborg, berättar
Asgeir B Torfason.

Intill den nya anläggningen finns möjligheter att bygga
ytterligare upp till 20 000 kvm lager- och logistikyta vilket
innebär att parken får en total yta på 65 000 kvm.

Hittills har DHL Exel Supply Chain hyrt en fjärdedel
av de nya ytorna, med förtur till ytterligare lika mycket.

DHL Exel kan nu konsolidera sin verksamhet i Göte-
borg genom att flytta från tre olika lägen till en, strategiskt
belägen ny anläggning, nära Göteborgs hamn och Volvos
fabrik i Torslanda.

Tror på expansion i Sverige
Prologis bedömer Sverige som det intressantaste landet i
Norden.

– Vi tror på en expansion i Sverige, säger Ulf Nordström VD
för Logistic Contractor, samarbetspartner med Prologis. 

Logistic Contractor byggde Prologis första stora lager i
Händelö utanför Norrköping 2003. Många internationella
företag väljer Sverige som bas för sin logistikverksamhet i
Norden och Baltikum. Efterfrågan på strategiska lägen
ökar snabbt och vi är på väg att teckna avtal med flera nya
kunder, säger Ulf Nordström. 

– Men det är de stora hamnarna som lockar till sig de
nya logistiketableringarna, säger Ulf Nordström . Därför
är Göteborgsområdet av störst intresse. Det omfattar även
Borås, Jönköping och marknaden i Oslo. 

Tre stora marknader 
– Det finns tre stora marknader i Sverige. Den första är
Stor-Göteborg. 

– Den andra stora marknaden är Stockholmsregio-
nen, med Mälardalen från Örebro och Norrköping
inräknat.

Att distributionen också når tillväxtmarknaderna öster
om Östersjön, blir allt viktigare.

– Flera stora logistiketableringar i Norrköping t.ex
skall försörja också den östeuropeiska marknaden, säger
Ulf Nordström.

– Den tredje är Öresundsregionen.
– Dels är det 3PL – tredjepartslogistikföretag som eta-

blerar sig på nya platser med nya lager- och logistikyta.
Dels är det ”retail” försäljning till konsument. Mekonomen,
ICA, IKEA, Jula, Clas Ohlson  m fl satsar på nya stora
anläggningar.

– En viktig trend är t ex hur stora aktörer som Lidl och
Bauhaus expanderar i Sverige. 

Globala Prologis, som har logistikanläggningar i 70
länder, investerar i lagerfastigheter på intressanta logisti-
korter. Prologis förvaltar 34 miljoner kvadatmeter lokaler
för uthyrning och är störst i världen på detta. 

Logistic Contractor är Prologis lokala samarbetspartner
i Sverige för byggande av logistikanläggningar.

Deras första satsning var Kuehne & Nagels stora lager i
Händelö utanför Norrköping 2003. ❑

”Stor potential för avancerade   
logistikanläggningar i Sverige”

Amerikanska Prologis ser Sverige som ett allt viktigare land för nya logistik-
etableringar. Efter EUs utvidgning runt Östersjön, med den ökande handeln
med Polen, Baltikum och Ryssland, klassas särskilt södra delen av Sverige
som logistiskt högintressant.

AV LENA SONNE

Lidl expanderar i Sverige.
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Logistiketableringar borde vara ett hett
tillväxtområde för Sverige. Många kom-
muner och regioner kämpar också hårt för
att locka till sig ny logistikverksamhet.

Sveriges geografiska läge, mitt i Nor-
den, med utmärkta Östersjöhamnar med
närhet till den expansiva östra Östersjö-
regionen och med en välplacerad storhamn
för oceangående trafik i Göteborg, borde
kunna locka fler utländska etableringar än
idag, menar Mats Abrahamsson, välkänd
professor i logistik vid Linköpings Univer-
sitet och specialist på distributionsfrågor.

Finspång Sveriges
logistiska tyngdpunkt

Mats Abrahamsson har funnit att Fin-
spångs kommun, på gränsen mellan Öster-
götland och Sörmland, geografiskt och
befolkningsmässigt är Sveriges logisktiska
tyngdpunkt.

– Det är här den befolkningsmässiga
tyngdpunkten hamnar. Men sedan kommer
det förstås an på dels vilken infrastruktur

som finns och dels vilken marknad och typ
av produkter det gäller. Tillgång till uni-
versitet med logistikutbildning och till-
gång till kvalificerad personal skall heller
inte underskattas. 

– Om det gäller att hitta ett optimalt läge
för distribution av konsumtionsvaror i
Sverige, så ligger regionen Norrköping
Linköping väl till, liksom hela Mälardalen.
Gäller det distribution i Norden, inklusive
Finland, så bör den svenska hubben inte
ligga mer än c:a 2 timmar från färjorna runt
Stockholm och då kommer t ex Norrkö-
ping, Eskilstuna, Örebro och Västerås högt
upp på listan.

Gäller den nordiska distributionen också
Norge, så ligger t ex Norrköping, Örebro
och Jönköping särskilt väl till. 

– Om en stor del av det gods som skall
distribueras kommer från t ex Sydostasien
med båt, så har ju Göteborg med sin hamn
en särställning.

– Malmö-Helsingborg är en intressant
etableringsort om du ska försörja även

Danmark, eller bryta volymgods som se-
dan skall spridas norrut. Nordvästra Skåne
är också bra för logistikupplägg som inne-
fattar norra Tyskland.

Av befolkningsmässiga och transport-
tidsmässiga skäl är inte heller norra Sverige
intressant för en distribution som ska täcka
hela Sverige eller hela Norden.

”Se på Irland” 
En stads eller en regions rent geografiska
läge är inte mycket att göra åt. Men Mats
Abrahamsson menar att städer, regioner
och länder ofta skulle kunna göra mer än
vad som görs idag för att öka sin attrak-
tionskraft.

– Att erbjuda mark och service på bra
villkor är givetvis viktigt. Men det finns
också  ett stort utrymme för aktiv marknads-
föring, också internationellt. Att berätta för
alla intressenter om vad orten och Sverige
har att erbjuda är mycket viktigt, liksom att
sätta sig in i olika företags specifika behov
och att vara ett aktivt stöd i deras etablering.

– Det kan vara bra med sådan konkur-
rens mellan regioner, men Sverige som
land skulle kunna göra mycket mer än hit-
tills för att locka utländska logistiketabler-
ingar hit, med tanke på vårt utmärkta geo-
grafiska läge, säger Mats Abrahamsson.
De flesta kommuner sitter och väntar på att
någon skall knacka på dörren – det räcker
inte. 

– Se t ex på Irland, som trots sitt geogra-
fiska läge i ytterkanten av Europa, som med
mycket medvetet och aktivt försäljnings-
arbete har lyckats locka till sig så många
nya storföretag inom ett flertal olika
branscher. ❑

– Sverige skulle kunna göra mycket mer än hittills för att locka till sig utländska
logistiketableringar med tanke på vårt utmärkta geografiska läge. Det säger Mats
Abrahamsson, professor i logistik vid Linköpings Universitet.

AV GÖSTA HULTÉN

”Sverige kan göra mycket mer för 
att locka hit logistiketableringar”

- Sverige som land skulle kunna göra myck-
et mer än hittills för att locka utländska
logistiketableringar hit, anser Mats Abra-
hamsson, professor i logistik.

Norrköpings hamn satsar nu på en ny
kajutbyggnad i Pampushamnen, djupham-
nen på Händelö, med integrerad kombite-
minal, ett nytt Ro-Ro-läge, breddad och
fördjupad inseglingsled, ny motorvägs-
och järnvägsanslutning. Hela projektet är
klart 2010.

– Kajutbyggnaden börjar nu och är fär-
dig i början av 2007, säger Bengt-Erik
Bengtsson.

Här finns goda förutsättningar för lagring
och omlastning mellan båt, järnväg och
lastbil. 

– Detta blir Östersjöns kanske moder-
naste hamnterminal. Redan idag ökar con-
tainertrafiken med både sågade trävaror
och pappersmassa och gods från Kina och
Baltikum.

– För att möta framtida volymökningar i
kombination med större containerfartyg,
investerar vi nu i Pampusterminalen, vilket
blir Norrköpings nya containerhamn.

Det första symboliska spadtaget till den
nya kajen i Pampushamnen i Norrköping
togs 30 januari. Med vid ceremonin var bl
a Jan-Olof Selén, generaldirektör Sjöfarts-

verket, Magnus Hall, koncernchef Holmen
AB och ordförande i Norrköpings Hamn och
Stuveri AB, och Mattias Ottosson, kommun-
styrelsens ordförande i Norrköping.

Hamnen får en ny Flexi-Gantry kran
som håller på att upphandlas.

Tre stora transoceangående fartyg får
plats samtidigt.

Järnvägsanslutning till stambanan
beräknas vara klar 2007.

– Pampushamnen har goda kopplingar
till övrig infrastruktur. Därför är Norrkö-
pings hamn en viktig resurs i det nationella
transportnätet, menar Staffan Eklind, VD
för Norrköpings Transportcentrum. Dess-
utom ligger hamnen nära stora marknads-
och produktionsområden.

Norrköpings hamn har under senare år
etablerats som bashamn för ett flertal linjere-
derier med fartyg i både transocean trafik och
närsjöfart.  I satsningen är också Vägverket,
Banverket och Sjöfartsverket involverade. 

– Vi kommer efter en samhällsekono-
misk analys ge svar om några månader om
breddning och fördjupning av farleden in
till Pampushamnen, säger Jan-Olof Selén,
generaldirektör Sjöfartsverket, som upp-
skattar framåtandan i Norrköping. 

I Norrköping hoppas ansvariga att Norr-
köping ska bli den stora hamnen för contai-
nertransporter 

Hamnen ägs till 40 % av Norrköpings
kommun och 60 % privat, bl a av Holmen

AB som här har sin största utskeppnings-
hamn.Utvecklingen går mot en ökande andel
högvärdigt gods. Sett till hanterat varuvärd är
Norrköpings hamn en av landets största. 

Norrköpings hamn pekas också av trafik-
verken Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket
och Luftfartsverket ut som en av fyra betydel-
sefulla intermodala noder inom den nordiska
triangeln och av SIKAsom en av fyra hamnar
i landet med störst tillväxt fram till 2010.  ❑

Norrköping vill bli 
ostkustens främsta
containerhamn
Norrköpings hamn satsar nu genom en stor utbyggnad
på att ta över rollen som ostkustens främsta container-
hamn. 

– Ett logistik- och transportcentrum här, har stora möj-
ligheter att växa, menar Bengt-Erik Bengtsson, VD för
Norrköpings hamn.

AV LENA SONNE
– Ett logistik- och transportcentrum
har här stora möjligheter att växa,
menar Bengt-Erik Bengtsson, VD  för
Norrköpings hamn.
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Här är lista över Sveriges 20 bästa logi-
stiklägen 2006.

1. STOR-GÖTEBORG.

Växande handel med Sydostasien gör
Nordens största hamnstad allt viktigare.
Starkt fordonskluster. God infrastruktur.
Akademisk logistikutbildning. Shipping-
centrum. Aktiva regionala nätverk.

2. NORRKÖPING/LINKÖPING. 
Närhet till Nordens logistiska mittpunkt och
tillväxtmarknader vid Östersjön. Ocean-
hamn. Mycket god infrastruktur. Akade-
misk logistikutbildning. God tillgång till
mark.

3. ÖREBRO. 
Närhet till Nordens logistiska mittpunkt
och Norge. Stort befolkningsunderlag i
Mälardalen. Mycket god transportinfra-
struktur. Akademisk logistikutbildning.
God tillgång till mark.

4. MALMÖ/HELSINGBORG/
LANDSKRONA.
Mycket stort befolkningsunderlag. Mycket
god infrastruktur. Södra Sveriges största
oceanhamn i Helsingborg. Akademisk
logistikutbildning.

5. ESKILSTUNA/STRÄNGNÄS.
Närhet till Sveriges logistiska och befolk-
ningsmässiga centrum. God transportin-
frastruktur. Akademisk logistikutbildning.
God tillgång på mark.

6. VÄSTERÅS/KÖPING/ARBOGA.
Närhet till Sveriges befolkningscentrum i
Mälardalen. God transportinfrastruktur.
Nordens största insjöhamn. Akademisk
logistikutbildning. God tillgång till mark.

7. JÖNKÖPING/NÄSSJÖ. 
Stort befolkningsunderlag i det logistiska
täckningsområdet. Mycket god transport-
infrastruktur. Närhet till Göteborgs
hamn.Akademisk logistikutbildning, God
tillgång till mark.

8. STOR-STOCKHOLM/UPPSALA
Mycket stort befolkningsunderlag. God
infrastruktur. Akademisk logistikutbild-
ning.

Oceansjöfart. Fasta färjelänkar till Fin-
land. Kommersiellt centrum. 

9. HALMSTAD. 
Stort befolkningsunderlag i det logistiska
täckningsområdet. God transportinfrastruk-
tur. Oceanhamn. God tillgång till mark.

10. BORÅS. 
Stort befolkningsunderlag i det logistiska
täckningsområdet. Närhet till Göteborgs
hamn. Akademisk logistikutbildning.

11. NYKÖPING/OXELÖSUND. 
Närhet till Sveriges logistiska och befolk-
ningsmässiga centrum. Mycket god trans-
portinfrastruktur. Närhet till flyg. /Skavsta.
God tillgång till mark.

12. GÄVLE
Hamn för oceangående sjöfart. God trans-
portinfrstruktur. God tillgång till mark.

13. TRELLEBORG. 
Hamn med fast ankytning till kontinenten.
God transportinfrastruktur. Närhet till större
befolkningsunderlag i Öresundsregionen.

14. VÄXJÖ/LJUNGBY. 
God transportinfrastruktur. Akademisk logi-
stikutbildning i både Växjö och Ljungby (in-
formationslogistik) God tillgång till mark. 

15. KARLSHAMN/KARLSKRONA.
Oceanhamn (Karlshamn) och fast färje-
anknytning till Polen. (Karlskrona) Aka-
demisk logistikutbildning (BTH)

16. FALUN/BORLÄNGE. 
Logistikcentrum med Vägverket, Ban-
verket och ITS. God transportinfrastruk-
tur.

17. TROLLHÄTTAN/
VÄNERSBORG/ UDDEVALLA. 
Fordonskluster. God transportinfrastruk-
tur. Närhet till Göteborgs hamn och Norge.

18. SKÖVDE/SKARA/GÖTENE. 
Livsmedelskluster. God transportinfra-
struktur. Akademisk logistikutbildning. 

19. KRISTIANSTAD/HÄSSLEHOLM.
Stort befolkningsunderlag i det logistiska
täckningsområdet. Närhet till oceanhamn
(Helsingborg)

20. SUNDSVALL/ÅNGE. 
God transportinfrastruktur. Oceanhamn.
Akademisk logistikutbildning. ❑

Årets viktigaste
logistikhändelse!

Tioårsjubilerande Logistik & Transport samlar branschens alla viktiga
aktörer. Mässdelen blir tre gånger så stor som förra gången! 

Talarlistan är fullspäckad med toppnamn!

Nordens ledande mässa och konferens 
med allt inom logistik och transport.

9 -12 maj 2006 • Svenska Mässan, Göteborg
Entrékort, konferensprogram och mässkatalog på

www.logistik.to

Sveriges bästa
logistiklägen 2006
Vilken är bästa placeringen för ett centrallager
som ska försörja Sverige och så stora delar av
övriga Norden som möjligt? Intelligent Logistik
har frågat forskare, logistiker, logistikföretag och
sett på hur företagen själva väljer. Här är listan
över Sveriges bästa logistiklägen 2006.

Vad som är bäst logistikläge växlar beroende
på produkt, bransch, importväg m m. Det
exempel vi valt gäller distribution av konsu-
mentprodukter, där minst hälften av varorna
importeras. Vi har också vägt in hur företa-
gen i praktiken väljer etableringsort.

Några trender:
1. Att ligga inom räckhåll för import av
containergods via oceangående anlöp till
Göteborg blir allt viktigare.

2. Att ligga inom två timmar från de finska
färjehamnarna blir viktigt om man vill ha
distribution i Finland.

3. Att korta transportvägarna bli viktigare
när bränslepriserna stiger och nya väg-
avgifter/km skatter aviseras.

4. Östersjöhandeln ökar och ny handel och
ökade godsflöden vänder alltmer svensk
logistik åt öster.

5. Etablering innehåller ett stort subjektivt
moment. En aktiv näringslivsavdelning/
etableringskontor och gott samarbetsklimat
ger fördelar.

I listan är Göteborg ohotat i toppen.
Mellan de tio följande är dock margina-

lerna små.
Att Malmö/Helsingborg inte kommer

högre på den svenska listan beror på att av-
ståndet är för långt till Sveriges befolk-
ningsmässiga centrum.

Flertalet optimala logistiklägen ligger i Mellansverige.

Tio städer i 
Nordeuropas 
logistiktopp
Tio regioner kring södra och östra
Östersjön är särskilt viktiga logistik-
centra.

Hamburg/Lubeck är porten till Öster-
sjöregionen och dess största handels-
och hamnstad.

Rostock har närhet till Berlin. I Dan-
mark är, förutom Köpenhamn/Köge,
Århus med sin oceanhamn och centrala
Jylland viktigast. I Polen görs miljar-
dinvesteringar i en ny hamn i Gdansk.
Hamnen i mångmiljonstaden St Peters-
burg, med köpstark befolkning byggs
ut. Den nya oljehamnen i Primorsk är
Europas största. 

Helsingfors bygger ny container-
hamn öster om centrum. Klaipeda och
Liepaja har växande sjöfart. Ryska
Kaliningrad pekas också ut som fram-
tida intressant transithamn med anknyt-
ning till Sydostasien via transsibiriska
järnvägen.
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Göteborg bygger nätverk med Kina och Indien

Handelshögskolan i Jönköping har i en
undersökning visat att svensk export till
Kina ökade med 110 procent åren 1997-
2003. Men under samma period ökade
exporten från Göteborgsregionen med 750
procent. 

Göteborg har, via Business Region Göte-
borg, BRG, nära relationer med åtta städer
och regioner världen runt, bl a Oslo, Port
Elizabeth i Sydafrika, Kanagawa i Japan,
Lyon i Frankrike, Leeds och Shanghai. 

Lennart Olausson, VD i BRG, talar och
arbetar sig varm för nätverksbyggande
städer och länder emellan. Han vet att det
lönar sig. 

Fem arbetsgrupper inom bl a  logistik,
transport, kommunikation, turism, kultur,
utbildning och FOU arbetar för att utveck-
la kontakterna. När det gäller Shanghai
arbetar BRG hand i hand med föreningen
Kinarådet, med representanter för SKF,
Volvo, Göteborgs hamn, BRG, Göteborgs
universitet.     

Man skulle kunna tro att det bara är stor-
företagen som gynnas av nätverken. 

– Så är det inte alls, försäkrar Lennart
Olausson. Det finns många exempel på
småföretag, som byggt en exportmarknad.
Går man in på en bank i Shanghai så tar
man en kölapp ur en automat från Möln-
dalsföretaget Q-matic. Vill man se Formel
1 och plågas av motorljudet, så kan man ha
öronproppar från Bilson. 

Svenska rederier bygger flitigt fartyg i
Kina och det har gett en marknad för
svenska konsult- och utrustningsföretag.
Göteborgs hamn har samarbetsavtal med
både Shanghai och Kanton. 

Inleddes på 1700-talet
Relationerna Göteborg-Kina inleddes redan
på 1700-talet i Ostasiatiska Companiets
regi. Nu följs de upp med ostindiefararen. I
fyra månader kommer hon att ligga vid kaj
i Shanghai och som PR både för Göteborg
och Sverige.      

– Göteborg är känd i Kina, två kinesiska
journalister är med hela resan och det har
varit helsidesreportage i de kinesiska tid-
ningarna. Uppmärksamheten kommer att
gynna våra handelsförbindelser, säger
Lennart Olausson.     

Märks Göteborg i Shanghai så märks
vår systerstad och hela Kina också i Göte-
borg. I Göteborg har Kina konsulat, med
stark handelsavdelning. Hösten 2004 in-
vigde Kinas vice premiärminister, madame
Wu Yi, ett etableringskontor för Shanghai i
Göteborg. Även staden Handan har upp-
täckt att Göteborg. 

– Det kom oväntat. Det var faktiskt
Handan som tog initiativet att öppna kontor
här, säger Lennart Olausson.

– Ett annat exempel är ett företag från
Handan som tillverkar lastbilspåbyggnader,

åt bl a annat Volvo. Det företaget har öppnat
ett teknik- och konstruktionskontor i Göte-
borg. 

Indiskt bildesignföretag 
Flera andra tjänste- och handelsföretag har
kommit eller är på väg.        

Indien spås bli nästa ekonomiska stor-
makt. BRG bevakar utvecklingen.

– Ja, på bilsalongen i Detroit fick vi
kontakt med det indiska designföretaget
Drik Tech, som har både Ford och GM som
kunder. Nu lägger Drik Tech sitt europa-
kontor till Göteborg, med sikte att bredda
sig också mot olja, petrokemi och offshore. 

Ett annat exempel är Arwin Meritor,
som köpte en fabrik för bakaxlar i Lindes-
berg, och nu planerar att öppna kontor i
Göteborg.  ❑

Ostindienfararen Götheborg, som nu är på väg mot Kina,
är en mäktig symbol för Göteborgs och Sveriges historiska
relationer med Kina. Göteborgs nätverksbyggande gäller
hela världen. Det har redan gett  kinesiska och indiska
etableringar i Göteborgsregionen.

AV NILS-ERIK LINDELL

Ostidienfararen Göthenborg är en mäktig symbol för Kina-handelns historiska rötter.
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Ända fram till 1950-talet var Stockholms
hamn Sveriges största importhamn. Idag
är det Sveriges sjunde största hamn.

Sjöfartsstaden Stockholm blomstrade
från slutet av 1800-talet till mitten av
1950-talet..  

Efter andra världskriget upphörde vår
sjötrafik till Baltikum. Men från att ha
varit västvärldens kommersiella bakgård,
är Östersjön åter ett viktigt handelshav.

2/3-delar av Finlands handel med Sve-
rige går via färjor till Stockholm. Östersjö-
regionen är idag Europas starkaste tillväxt-
område. Av EUs 440 miljoner invånare
finns 240 miljoner i Östersjöregionen.

– Vi ser hur transportvolymerna hela
tiden ökar, säger Christel Wiman, VD för
Stockholms hamnar.

Godsmängden i St Petersburgs hamnar
ökar med över 35 % per år.

– Sedan Stockholms hamn tog över
driften av Kapellskär och hamnen fick ett
nytt rederi, Finnlink, har färjegodset ökat
med flera tusen procent.

Vision 2015
Christel Wiman efterlyser dock en gemen-
sam helhetssyn över transportflöden och
infrastruktur i Storstockholmsregionen. 

2001 lade Stockholms stad fram en
byggvision. Där fanns inte hamnarna med. 

– Skulle det bli en hamnvision var vi
tvungna att göra den själva.

Utbyggnaden av en modern ro-ro- och
containerhamn med djuphamn i Norvik,
Nynäshamn är en viktig del av vision 2015.

– Nu tycker jag att bitarna börjar falla
på plats. Nynäshamn får förlängda dubbel-
spår och ny väg. Stockholms hamnar med
Kapellskär, Värtan, Stadsgården och nya
containerhamnen i Norvik ingår i en över-
gripande plan för hela Stockholmsregionen
och Mälardalen. 

Hösten 2005 var Stockholms hamn-
strategi ute på remiss. I rapporten föreslås
bl.a. att containerhanteringen flyttas från
Frihamnen och oljehanteringen på Loudden
avvecklas 2011.

Godstrafiken, som inte får plats i Fri-
hamnen, flyttas till Nynäshamn och Nor-
vikudde blir Stockholmsregionens nya
containerhamn.

Nära marknad och farled
– Det som talar för Norvik är att det ligger i
Stockholmsregionen, där ca 1/3-del av

Sveriges befolkning bor, 2 miljoner i länet
och 4,5 miljoner inom 30 mils radie.

– Nynäshamn ligger nära  marknaden
och har kort insegling. Stockholms inner-
stad har en begränsad kapacitet att klara
ökade transporter och Stockholms hamn
har begränsad möjlighet att klara en väx-
ande containertrafik. Där finns heller inte
mark för att bygga ut hamnkapaciteten. 

– Stora fartyg slipper gå genom Stock-
holms känsliga skärgård. Inseglingen blir
kortare, med tids- och miljövinster som
följd. Den tunga lastbilstrafiken genom
Stockholms innerstad begränsas.

– En VD för ett stort rederi sa att Sverige,
med lång kust mot två hav, behöver två
viktiga hamnar, en på varje kust. Det tror vi
också. Norvik kan bli Östersjöns Göteborg. 

Flera hamnar i östra Mellansverige sat-
sar dock redan på samma roll, med stora
utbyggnader av containerkapaciteten.

Christel Wiman tillstår att det visst
finns en konkurrens mellan hamnar. 

Men hon menar att satsningen på ny
hamn även kan gynna andra Östersjö-
hamnar. De stora flödena går från Hong-
kong, Shanghai och Singapore till Rotter-
dam, Hamburg eller Bremen, för omlast-
ning på mindre feederfartyg.

–  Det mesta går sjövägen, men en ökan-
de andel går med transibiriska järnvägen.
Den spar ca 50% i tid. En del gods kommer
till omlastning på tågfärjor i Åbo och går
vidare till Värtahamnen i Stockholm.  Färje-
trafikens godsvolymer har fördubblats
vart tionde år de senaste 40 åren. 

Från bakgård till handelshav
Handeln fortsätter att växa. Köpkraften
ökar i Baltikum och Ryssland, behovet av
transporter, både för gods och för passagera-
re ökar. 1997 transporterades 172 miljoner
ton gods (exklusive bulk) mellan länderna
i Östersjöregionen. Volymen väntas öka till
246 miljoner ton 2010 och 350 miljoner
ton 2020

– Gamla uppfattningar stämmer inte
längre. Oljeterminalen Primorsk i Finska
viken, Rysslands nya oljehamn, har idag
världens modernaste flotta – enligt oljebo-
lagen, säger Christel Wiman. Därifrån
skeppas nu 65 miljoner ton olja, årligen.

– EUs ambition att flytta trafiken från
vägarna till sjötransporter, kommer att öka
tillväxten ytterligare för sjöfarten. Ham-
narnas roll kommer att bli allt viktigare. ❑

”Stora hamnaktörer 
intresserade av Norvikudde”
Stockholms hamns styrelse har beslutat att inleda förhandlingar om att
lägga ut driften av Norvik på privat aktör.

– Vi vill att containerhamnen drivs privat. I upphandlingen har flera 
stora, internationella hamnbolag visat intresse – bolag som tillsammans
har hälften av världsmarknaden. Det tror vi gynnar Östersjöregionen,
säger Christel Wiman. 

Vilka företagen är ännu inte offentligt. Besked väntas under året.
Miljöprövningen är dock ännu efter tre år inte klar. Det kan jämföras

med Shanghai, som bygger världens största hamn på 3 år.
Tidplanen för Norviks öppnande pekar omkring 2010.

Stockholms hamnar bland 
vinnarna på Östersjöboomen
Östersjöregionen är idag Europas starkaste tillväxtområde.
– Vi ser hur också våra transportvolymer hela tiden ökar, säger Christel Wiman, 

VD för Stockholms hamnar. Utvecklingen i Östersjöregionen är fantastisk.

AV LENA SONNE

– Nynäshamn och Norvikudde ligger nära både marknad och farled. Stockholms
innerstad har en begränsad kapacitet att klara ökade transporter och växande contai-
nertrafik, säger Christel Wiman.
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Oxelösunds hamn 
storinvesterar för att växa
Oxelösunds hamn har länge varit en betydande hamn för storbulk och stål, med SSAB i ryggen. 
Men nu storinvesterar hamnen i nya kranar för både container- och bulkhantering. 

Målet; att bli en bashamn för hela östra Mellansverige.

Kort insegling, motorväg och järnväg,
läget mitt i en expansiv region och med
stora baskunder i närheten är faktorer som
talar för Oxelösunds hamn. De långsiktiga
industrikontrakten garanterar en bra bas-
service i en vältrimmad produktionsan-
läggning.

På senare år har hamnen också vuxit
som transithamn för olja från Ryssland.

Under 2005 hanterade hamnen totalt 7,1
miljoner ton mot knappt 6 miljoner ton
2004. Det ger minst en 6:e plats bland
svenska hamnar.

– Det  är en rekordökning som bl a beror
på att vi hittat en roll som transithamn för
Östersjöolja, men också på att övriga affärer
har vuxit kraftigt, säger Erik Zetterlund,
VD sedan 2003, med en bakgrund som
logistikchef i SSAB.

Sedan han tillträdde har  de bägge ägarna
SSAB Oxelösund AB och Oxelösunds
kommun  satsat på tillväxt.

– SSAB  vill se att det är lönsamhet i vår
verksamhet. Nyckeln till att gå vidare och
expandera är ett tydligt uppdrag  och det
har vi nu.

Nya kranar
Två små mobilkranar ersätts redan under
våren med en spårbunden 45 tons kran med
30 meters räckvidd. Det öppnar för möjlig-
heten att hantera containers, 25.000 TEU i
befintlig hamnanläggning. Tanken är att
med rätt utrustning i framtiden bli en
attraktiv hamn för feederanlöp. Det ökar
också kapaciteten för andra varuslag, vilket
betyder kortare liggetid för fartygen och
möjlighet att hantera större fartyg.  Kost-
nad totalt, 28 miljoner SEK.

– Det är en riktigt produktivitetsdrivande
investering, säger Erik Zetterlund. 

Samtidigt startar upphandlingen av ny
48 tons torrbulkkran som ska vara på plats
inom två år. 

– Då kan vi halvera liggetiderna för stort
tonnage.

Hamnen har även en bergrumsanlägg-
ning för lagring av 1 miljon kubikmeter olja.

– Vårt fina geografiska läge, unikt djup
och en bra infrastruktur i land, är grunden
för vår strategi; att växa på egna meriter
och med måttligt risktagande.

Delegerat arbetssätt
Förutom de fysiska förutsättningarna
med rak insegling och maxdjup för Öster-
sjön, vill Oxelösund konkurrera med god
service.

– Vi vill vara ett förutseende service-
företag, som erbjuder terminaltjänster i
effektiva systemlösningar till våra kunder.

Det kan gälla kunder med tunga gods-
flöden från Mellansverige eller för omlast-
ning för vidare transport över Östersjön.

En modern hamn måste tänka längre än
till kajkanten.

– Vi ingår i våra kunders nätverk som en
aktiv logistikpartner som ständigt jobbar
för att förbättra våra tjänster, med fokus på
effektivitet i hela flödet.

Som ett led erbjuder hamnen en dygnet-
runt-service i ett system med 5-skift.

– Vi kör natt när det behövs och vi får
betalt för det. 

Arbetsorganisationen bland hamnens ca
200 anställda är platt, med en grupporgani-
sation och ett delegerat arbetssätt, utan för-
män. Alla anställda genomgår nu företags-
utbildning under mottot ”Din roll i affären.” 

– Driftledningen har tagit ett steg till-
baka och går inte och pekar med handen. 
I stålhamnen har vi arbetande grupp-
samordnare. Vår modell gör att alla känner
ansvar.

Djärv vision      
Erik Zetterlunds framtidsvison för Oxe-
lösunds hamn är djärv:

– Drygt 10 miljoner ton ska inte vara en
omöjlighet. 

Så här resonerar han då:
– Vi växer snart ur vår kostym. Då öppnar

vi en ny hamnanläggning som skräddarsys
för container och trailerhantering. 

Kritiker brukar hävda att hamnar som
startat som industrihamn för en viss
industri, är mer sårbara än andra.

Erik Zetterlund håller inte med:
– Vår placering i en tung industripark ger

oss ett miljömässigt rätt läge för att positio-
nera oss som bashamn för Mälardalen. För
att förverkliga visionen krävs framgångar 
i alla segment, torrbulk i oceangående 
tonnage, flytande bulk, småbulk, utveckling
av containeraffärer och rorotrafik för gods-
flöden, avslutar Erik Zetterlund. ❑

Om EU-kommissionens stoppade 
förslag till nytt hamndirektiv:
”Ökad konkurrens behövs. Men förslaget att besättningarna själva ska lossa och
lasta är stolligt.”

Om ONYX:
”Man drog igång lite för stort i marknadsföringen, innan det fanns så mycket att
erbjuda. Idag är man bättre förberedda att bli ett bra logistikläge.”

Om strandat hamnsamarbete i Mellansverige:
”Det fanns en dialog och t o m planer på en gemensam hamnkoncern. Men vi kände
inte att våra synpunkter vägdes in. Därför lämnade vi  diskussionerna våren 2005
och snart följde Norrköping exemplet.”

Susanne är en av hamnens kvinnliga kranförare.

– Vårt fina geografiska läge, unikt djup och en bra infrastruktur i land, är grunden för vår strategi; att
växa på egna meriter och med måttligt risktagande, säger Erik Zetterlund.
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Östersjöns miljö är hotad. Vem minns inte
algbältena förra sommaren? Senast nu i
slutet av januari 2006 drev olja in mot Est-
lands nordvästkust och orsakade, tusentals
fåglars död på nerkletade stränder.

Finska logistikkoncernen John Nurmi-
nens stiftelse vill bidra till att rädda Öster-
sjön. Företaget grundades i Raumo 1886
och är grunden till dagens John Nurminen-
koncern. John Nurminens Stiftelse starta-
des 1992 för att slå vakt om sjöfartens kul-
turtraditioner. Stiftelsen har två mål för sin
verksamhet: historia och miljö.

Den 6 februari bjöd man Sveriges eko-
nomiska makthavare till Finlands ambas-
sad i Stockholm för att få stöd för projektet

”Ett rent hav”. Det har redan fått brett stöd
från det finländska näringslivet. Bland
inbjudna i Stockholm var finansmannen
Björn Carlson, som donerat en halv miljard
för att rädda Östersjön.

Programmet omfattade vetenskapliga
inledningar och diskussioner om Östersjön. 

Engagemanget gäller övergödningen –
främst av kväve- och fosforutsläpp som ger
stora algbälten, minskat siktdjup och
igenslammade vikar. 

”Ett rent hav” har redan dragit i gång ett
projekt i S:t Petersburg, för kemisk fosforre-
ning av megastadens avlopp.

Stora oljeolyckor där tusentals ton olja
rinner ut i havet är sällsynta i Östersjön.

Däremot har avsiktliga utsläpp från fartyg,
t ex av slagvatten, varit mycket vanliga.
Under  senare år har antalet iakttagna
utsläpp börjat minska, vilket kan beror på
effektivare övervakning bl a med flyg. 
Årligen har ändå  400-700 utsläpp kunnat
iakttas från en kubikmeter till några tiotals
kubikmeter. 

Övervakningen av oljeutsläpp har blivit
effektivare tack vare modern teknik. Den
sidspanande radarn kan iaktta oljeutsläpp
på 30 kilometers avstånd. Av kuststaterna
vid Östersjön övervakar nu Polen, Sverige,
Tyskland, Finland och Danmark oljeut-
släpp med specialutrustade flygplan.

Övervaknings- och styrningssystemet

för sjötrafiken i Finska viken, det s k
VTMIS-systemet innebär att  antalet av-
siktliga oljeutsläpp kan minska när besätt-
ningen på fartygsbefäl är medveten om att
det pågår en monitorering i realtid av farty-
gets rörelser. Fartyg med så kallade AIS-
apparater – ett slags svarta lådor – sänder
ut lokaliseringsdata i realtid, så att fartygets
namn kan identifieras. Om man jämför
registrerad AIS-data med ett oljeutsläpp
som iakttagits ute på havet, har man större
möjligheter att ställa de skyldiga till svars.

Det hindrade dock inte ett av de ca 50 
fartyg som varje dag passerar Estlands
kust, att släppa ut olja, med förödande kon-
sekvenser.  ❑

v ä s t e r å sVästerås Mälarstaden.
Ditt logiska val.

I Västerås hittar ditt företag tekniska lösningar 
för morgondagens logistikbehov.

Här finns moderna referensanläggningar och tek-
nik som ligger i utvecklingens framkant, både i ett
nationellt och globalt perspektiv. Här hittar du alla 
resurser för forskning, genomförande och drift! 

Nationella och internationella företag som ICA,
ABB, Hilton Food Group, Prevas och Flexpack har 
valt Västerås för de tekniska lösningarna och för 
stadens strategiska position i hjärtat av Sverige.

Välkommen att kontakta oss för ny konkurrens-
kraft inom kvalificerad lagerverksamhet.

Näringslivschef Helmer Larsson, telefon 021-39 13 05
Professor Mats Jackson, MdH, telefon 016-15 32 14 www.vasterasmalarstaden.se

Finsk logistikkoncern vill rädda Östersjön

Många webbföre-
tag subventionerar
frakten 
En webb-butik har många fördelar. Den är
tillgänglig för sina kunder dygnet runt, man
undviker höga butikshyror och kan snabbt
uppdatera sin sajt med nya produkter.

Grooming.se är namnet på en ny webb-
butik, inriktad på hygien- och styling-
produkter för män. Sajten har funnits sen
något år och försäljningen har, enligt grun-
daren Karin Fahlström, gått över förväntan.

Hon tänkte från början starta en vanlig
butik, men insåg snart att en webb-butik
kunde vara ett smart alternativ för att testa
marknaden och skaffa en kundkrets.

En viktig fråga som bör lösas innan
man öppnar sin webbutik är hur mycket
man ska ta betalt från kunderna för frak-
ten. Enligt Karin Fahlström pågår det just
nu ett priskrig mellan olika webbföretag
just när det gäller fraktkostnaderna:

– Många webbföretag subventionerar
frakten och låter kunderna betala ett lågt
pris. I vår nisch tar vi ofta 19 kronor eller
39 kronor för en frakt som kostar oss
kanske 50 kronor, säger Karin Fahlström.

Att ha ett lågt pris på frakten är enligt
Karin Fahlström ofta ett nödvändigt sätt
för många webbutiker att komma in på
marknaden.

– Vårt företag konkurrerar inte med
priset på våra produkter, men däremot
med priset på frakten.

Om kunden beställer för över 600 kr av
Grooming så är frakten gratis. En genom-
sittlig beställning ligger strax under den
summan. Därför blir frakten en tung kost-
nadspost för många webbutiker. ❑

–  Vårt företag konkurrera inte med priset
på våra produkter, men däremot med pri-
set på frakten, säger Karin Fahlström, äga-
re till nätbutiken Grooming.
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I år är det 25 år sedan som sjökaptenen
Percy Österström startade ett enbåtsrederi
i kustsamhället Valdemarsvik, mellan
Norrköping och Västervik. 

För 20 år sedan gick han iland för att
leda rederiet på heltid. Verksamheten har
vuxit, från massavedstransporter längs
svenska kusten, till specialpråm för kalksten
och kol på Ryssland, till alltfler främst
inhyrda båtar. 

Idag har Österströms vuxit från ett litet
till ett medelstort svenskt rederi, med ett
30-tal fartyg på time-charter-basis och med
verksamhet inte bara i Östersjön utan också
i Nordsjön och Medelhavet.

Bland kunderna finns skogsbolag som
Södra, SCA, Holmen, Rottneros och Stora
Enso och stålindustrier som Ovako, Rau-
tarukkii och Outokompu.

– Vi bor i ett spännande område. Öster-
sjön är en stark tillväxtregion. 

– Vår verksamhet är inriktad på att skapa
logistiklösningar för främst svensk och
finsk skogs- och stålindustri. Vi sysslar även
med interntransporter för olika industrier,
säger Percy Österström, grundare och huvud-
ägare av rederiet.

Samarbete med Baltikum
Med dotterbolag först i Finland, Lettland,
Estland och Ryssland har rederiet mött den
positiva utvecklingen inom handel och sjö-
fart i Östersjöregionen.

– Redan 1991 avtalade vi om samarbete
med ett av de första små rederierna i St Peters-
burg, ett samarbete som sedan utvecklats.

– Samma år etablerade vi oss i Baltikum.
Nu har vi delägda företag eller partners i St
Petersburg, Klaipeda, Tallinn, Riga, Fin-
land, UK och på kontinenten, berättar Percy
Österström.

Och expansionen fortsätter. 
Nu är han på väg att starta dotterbolaget

Österströms Ltd i England. Mellan varven
är han i Kina för att diskutera pris och
kvalitet på nya båtar. 

Men istället för att köpa båtarna hyrs de
in på långa timecharter-avtal, där behoven
kan matchas mot kundernas behov. Om
man t ex tecknar ett treårigt kontrakt med en
kund, säkrar man lämpligt fartyg för tre år.

– Idag chartrar vi 2/3-delar av fartygen
på 1–3 år. 1/3-del av de fartyg vi opererar
har vi på längre avtal via partners, där vi
har ett fördjupat samarbete rörande fartygs-
anskaffning.

Att köpa egna fartyg skulle betyda stora
lån, ökade risker, mindre flexibilitet och
även ett behov att ta in nya delägare.

– Vår strategi bygger på att skapa kund-
specifika, effektiva lösningar i nära och
långvarigt samarbete med kunderna. 

Det innebär att nya fartyg ändå kan
byggas enligt Österströms kravspecifika-
tioner, men att ägandet ligger hos en part-
ner i Norge, Holland eller Tyskland.

Sedan starten har Österströms också
varit starkt engagerat i att förbättra logisti-
ken också i land.

– Det finns fantastiska möjligheter att
korta ledtiderna i land, menar Percy Öster-
ström.

Percy Österström rekommenderar starkt
ett ökat samarbete över Östersjön, både
med Baltikum och Ryssland. Om inte
svenska aktörer håller sig framme här, tar
andra hand om affärerna.

– Alla svenska hamnar på ostkusten vill
ju bli färjehamn till Baltikum. 

Men en del hamnar lever inte upp till
rederiets krav. Percy Österström efterlyser
en ökad effektivitet i hamnarna.

Många skickliga konkurrenter
– Tjänster i veckoslut är oerhört dyra.
Egentligen ställer dagens logistik också
krav på dygnet-runt-öppna hamnar till rim-
liga kostnader. Konkurrensen inom hamn-
näringen behöver förstärkas, vilket EU
försöker att arbeta fram, trots motstånd
från hamnnäringen, menar Percy Öster-
ström.

Byråkratin inom sjöfarten, med ett fler-
tal överlappande säkerhets och kvalitets-
system, skulle också kunna förenklas. 

År 2000 teckande Österströms avtal
med Västerviks kommun om driften av
Västerviks hamn.

För näringen gäller det att ta för sig och
vara på hugget, för konkurresen är hård
och då inte bara från andra rederier.

– Även hamnar och speditörer är kon-
kurrenter idag. 

Många slåss också om de växande
godsflödena i norra Europa.

– Det finns flera mycket skickliga 
och stora tyska och holländska rederier
som är konkurrenter på sjötransport-
sidan.

På senare år har Sverige sett en renässans
som sjöfartsnation. 

– Men kostnadsläget är högt. 
Percy Österström saknar också en vital

shipping-miljö i Sverige.
– Vi får söka oss till Oslo eller Hamburg

för att få stimulans. När det gäller struktu-
ren i näringen befinner vi oss där åkerinär-
ingen var för 20 år sedan. ❑

Rederiet som fortsätter 
växa med Östersjöhandeln
Närsjöfarten på Östersjön och Nordsjön växer så det knakar. Österströms Rederi AB i Norrköping är ett
av dagens mest framgångsrika svenska rederier. Sedan starten för 25 år sedan har man vuxit varje år. 
I år passerar fraktvolymen 6 miljoner ton, omsättningen 850 miljoner och antalet medarbetare 500.

”Percy Österström rekommenderar starkt
ett ökat samarbete över Östersjön, både

med Baltikum och Ryssland. Om inte 
svenska aktörer håller sig framme här,

tar andra hand om affärerna.”

– Det finns fantastiska
möjligheter att kor ta
ledtiderna i land, menar
Percy Österström, tv.
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Brittiska Deepwater Container Terminal
Gdansk SA, DCT, investerar 1,7 miljarder
SEK i en ny containerterminal i Gdansk.
Den nya hamndelen i Gdansk får den
största djuphamnen i södra Östersjön och
kan ta emot de största oceangående con-
tainerfartyg som kan gå in i Östersjön.

Den nya hamnterminalen i Gdansk ska
vara i drift hösten 2007. Inom fem år ska
den årliga containerhanteringen här nå
500 000 TEU och kunna öka till 1 miljon
TEU. 

DCT har redan skrivit kontrakt med
flera stora container-rederier.

– Vi är inte rädda för konkurrensen från
Hutchison Port Holdings – som också
bygger en modern men mindre container-
terminal i Gdansk – eller den befintliga
Batycki Terminal Kontenerowy BCT,
säger DCT's ordförande James Sutcliffe. 

Genom investeringen vill Gdansk bli
en logistikhub som på allvar kan konkur-
rera med Rotterdam och Hamburg, som
idag är de dominerande hamnarna i Nord-
europa. Förutom den ocenangående sjö-
farten väntas också feedertrafiken hit bli
viktig i  framtiden. 

Investeringen finansieras av tyska DVB
Bank och australiska Macquarie Bank
Group, vars investeringsfond  Macquarie
Global Infracture Fund II är huvudägare i
DCT.Huvudentrerprenör för bygget är
tyska Hochtief

Samtidigt byggs nu nya container-
terminaler också i Stettin och Gdynia. 

– Lämpligt nog har vi också börjat 
bygga om A1 och S3 till motorväg, som
förbinder Östersjöstäderna med södra
Polen och övriga Europa, sade den polske
biträdande ministern för infrastruktur,
Witold Górski vid byggstarten för ter-
minalen nyligen.

Andrzej Kasprzak, ordförande i hamn-
bolaget Morski Port Gdansk SA, förklarade
att han  strävade efter att göra Gdansk till
universalhamn för bulk, containers, bilar,
frukt och annat gods. 

– Den nya terminalen ska bidra till att
vi uppnår detta.

I anslutning till containerterminalen
byggs ett logistik- och distributions-
centrum och senare också en terminal för
passagerare och bilar.

–  I framtiden ska Gdansk bli en europe-
isk hamn för den sjätte trans-europeiska
transportkorridoren till syd- och sydost-
europa, sade Andrzej Kasprzak.

DCT nya terminal ska ligga på en 840
meter lång konstgjord halvö på 32 hektar.
Kajlängden blir 385 meter med 16,5 meters
djup och 265 meter kaj med 13,5 meters
djup

I mars 2007 beräknas de första contain-
rarna vara på plats och kunna hanteras och
i oktober 2007 öppnas hela terminalen för
trafik. ❑

Gdansk vill bli logistikhub 
för södra Östersjön

Gods från Asien till 
Nässjö via Karlshamn
Karlshamns hamn, som är Sveriges näst största transithamn mot Baltikum och Ryss-
land, inleder ett samarbete med Höglandets Terminal AB i  Nässjö. 

Det finns en stor potential i transporter från Ryssland och  Asien via Karlshamns
hamn, som under de senaste åren byggt ut sitt nät av färjelinjer. Hamnen erbjuder ser-
vice på tre länder vid Östersjön, Lettland. Litauen och Ryssland. Som ett nytt led i
utvecklingen inleds ett långsiktigt samarbete med Höglandsterminalen i Nässjö och
Torsvik/Jönköpings logistikcentrum.

Den växande terminalhanteringen i Nässjö har redan bidragit till flera nya logisti-
ketableringar här.

På 10 år har godshanteringen i Karlshamn ökat med 160 %.
För 2006 är prognosen närmare 7 miljoner ton.
- Det är spännande att Nässjö knyter allt fler kontakter med olika hamnar. Godset

från Shanghai kan nu nå Nässjö på två vägar, antingen via Göteborg eller via Karls-
hamn, kommenterar marknadsdirektör Holger Jonasson, som driver Nässjös logistik-
frågor hårt och framgångsrikt. ❑

– Vi ser utvecklingen
av järnvägsskyttlar till
viktiga noder som
Höglandsterminalen i
Nässjö som nödvändiga
för hamnens utveck-
ling, säger Björn Nils-
son, VD Karlshamns
hamn.

Ta fågelvägen utan vingar
Många kallar det logistik. I Eskilstuna pratar vi istället om att ta fågelvägen till

goda resultat. Raka spåret till nya marknader, personalpooler, entreprenöranda

högskola och ledig mark.. Enkelt, nära och med mod och kraft. Och vi vet

att det ger effekt, för idéer har vi utvecklat i över hundra år. Meca, H&M

och många fler har redan upptäckt möjlighetena med fågelvägen.

Ring och berätta om dina behov så hjälper vi dig att lyfta.

Eskilstuna, utan omvägar: 016-10 70 55.
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Eskilstuna
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Pär Ström är en välkänd talare, moderator
och debattör kring smart IT, RFID, klurig
digital marknadsföring, biometri, smarta
förpackningar och andra futuristiska
ämnen.

Men på senare år har vi sett honom på
TV och läst honom på debattsidor som
varnade röst mot vad digital teknik kan an-
vändas till för att i smyg styra, kontrollera
och snoka i vårt privatliv.

– Jag är absolut ingen IT-fiende, påpekar
denne civilingenjör i teknisk fysik från
KTH, när vi möts för en snabbfika på ett
café i Stockholms tunnelbana.

Han pekar på alla landvinningar som
IT och internet redan gett, han är i grunden
teknikoptimist och talar gärna om hur vår
vardag och våra liv blivit enklare och
roligare med teknikens hjälp.

Men på senare år har han blivit alltmer
kritisk mot hur tekniken missbrukas.

– Jag är förskräckt över hur mycket kraft
som idag läggs på att samla in information
om oss medborgare i både kund- och spa-
ningsregister, av både kommersiella kraf-
ter, myndigheter och främmande makt.

– Allt som går att göra är inte lämpligt.
Begränsa inte individernas frihet och in-
tegritet, utan maktens. Jag tycker att det är
dags för ett medborgarnas uppror mot
snokarsamhället och till individernas och
människovärdets försvar. 

”Automatied Law Enforcement”
Han är inte kritisk mot sånt som person-
nummer och han tycker att samkörning av
register är OK, om det handlar om att hitta
fuskare.

– RFID-tags  på container- och pallnivå
är ett utmärkt stöd för bättre logistik. Men
RFID-tags i våra kläder och överhuvud-
taget på produktnivå är inte OK.

Men det som framför allt inte är OK är
de nya integritetskränkande lagar, FN-
resolutioner och EU-förordningar som 
kommit i en strid ström, ibland med
terroristjakt som angivet skäl, men som
hotar allas integritet och rättssamhällets
grunder.

– Varje dag avsätter vi elektroniska
fotspår när vi ringer ett samtal, när vi surfar
eller skickar ett mejl eller i Stockholm,
när vi passerar en biltull.

Den svenska regeringen har varit på-
drivande för att få EU att anta en förord-
ning om att alla medborgares elektroniska
fotspår kan lagras i upp till två  år eller
mer. Snart blir det lag i Sverige. Att hindra

terrorism och annan grov brottslighet är
viktigt och kräver polisiärt samarbete.
Men de nya lagarna och förslagen riktar
sig mot alla:

–Terroristjakten har påskyndat snokar-
samhället. Men det finns också rena
effektivitetsskäl.

När polisen måste spara, är frestelsen
stor att förbilliga spaningsarbetet med
automatiska övervakningssystem. 

I vissa länder har man t o m börjat tala
om ”Automatied Law Enforcement”, ett
fruktansvärt begrepp ur rättssäkerhets-
synpunkt.

Som att ånga upp brev
– Att obehöriga läser vår e-post i spa-
ningssyfte, utan att vi är misstänkta för
brott, är egentligen ett oerhört övergrepp.

Under andra världskriget satt svensk
säkerhetspolis och ångade upp brev till
kända anti-nazister, för att se om de inne-
höll förgriplig kritik mot Hitler-Tyskland.

– Att läsa vår e-post för att hitta suspekt
innehåll är egentligen lika förkastligt som
att ånga upp och snoka i privata brev. 

I USA har den övervakning som Bush
infört efter 11 september av kritiker be-
skrivits som grundlagsstridig.

I Pär Ströms bok ”Övervakad”, som
förra året kom på tyska med titeln ”Die
Uberwachungsmaffia” beskrivs en kvinn-
lig avhoppare från det ökända amerikans-
ka, globala övervakningssystemet Eche-
lon, som bl a anklagas för att olagligt sam-
la in affärshemligheter på nätet, i syfte att
gynna amerikanska intressen.

– Nu finns förslag att svenska FRA,
Försvarets Radioanstalt, ska få avlyssna
telenätet. Det marknadsförs som en natur-
lig anpassning till teknikutvecklingen.
Men egentligen är det ett paradigmskifte.  

– I telenätet går ju ingen utländsk militär
kommunikation, sånt som FRA bildades
för att spana på, utan vanliga medborgares
telefonsamtal, e-post, fax och sms-med-
delanden.

– Att FRA ska få övervaka detta inne-

bär en generell övervakning av vanliga
medborgares  vardagskommunikation.

– Att avlyssna etern var inte kontrover-
siellt. Men trafiken i telenätet är grund-
lagsskyddad.

Thomas Bodström har sagt att de som
har rent mjöl i påsen inte behöver oroa sig.
Bara misstänkta ska övervakas.

– Så borde det vara. Men det nya är om

hela befolkningens elektroniska fotspår
blir råvara för polis och säkerhetspolis.
Det innebär att alla övervakas.

Pär Ström är djupt kritisk till att i stort
sett alla politiker legat så lågt och t ex svalt
rättighetskränkande FN-beslut om de tre
somalierna, nya EU-direktiv om digital lag-
ring och förslag att övervaka oss alla digi-
talt eller i kameror eller på annat sätt. ❑

Han varnar för det
superövervakade 
storebrorssamhället 
Den digitala revolutionen har gjort livet enklare och när-
ingsliv och förvaltning effektivare. Men författaren och
IT-debattören Pär Ström vill varna oss för att myndig-
heters, staters och politikers kontrollbehov riskerar att
skapa ett storebrorssamhälle som för Orwells skräckvi-
sion i boken ”1984” i tankarna.

AV GÖSTA HULTÉN

”Den grundlags-
skyddade brev-

hemligheten borde
också gälla e-post”

– Att obehöriga läser vår
e-post i spaningssyfte,
men utan att vi är miss-
tänkta för brott, är egent-
ligen ett oerhör t över-
grepp, säger Pär Ström.

Intelligent Logistik
INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER

Annonsera? Prenumerera? 

Utgivningsplan:

Nr 2 v. 13

Tema: Det nya flödestänkandet 

från inköp till logistik/IT-stöd för hela flödet/

Svenska logistiklägen (Mässextra)

Nr 3 v. 23  

Tema: Handel/Hamnar – Sjöfart/In- & outsourcing

Nr 4 14/9 – Nästa temabilaga i DI

Tema: Industri/Produktion/Automation/

Hantering/Affärsresespecial (Mässextra)

Nr 5 v. 41

Tema: LEAN/Produktionslogistik/Flödesekonomi

Nr 6 v. 46

Tema: Tredjepartslogistik(3PL), Lager, Logistikfastigheter

Nr 7 v. 51

Tema: Logistikbranschen – företagen, konsulterna,

kunskapsnätverken

För frågor ring: 0176-22 83 50
Maila på: id.media@swipnet.se

www.intelligentlogistik.se
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Vad är intelligent logistik för Dig?
– Psykologer brukar definiera en individs
intelligens som förmågan att förstå komp-
lexa idéer, effektivt anpassa sig till omgiv-
ningen, snabbt lära sig av erfarenheter samt
övervinna hinder genom abstrakt tänkan-
de och inhämtande av relevant kunskap.
Detta kan även tillämpas på en organisa-
tions logistiska intelligens. Delprocesser-
nas IQ borde kunna mätas med en utvidg-
ning av t.ex. SCORE-modellen som ju
börjar bli standard för mätning av
logistikprocessers prestanda.

– Ett underliggande begrepp är Logistics
Intelligence, där organisationen skaffar
sig information för att förändra sin lo-
gistik efter de nya möjligheterna och
hoten, snabbare än konkurrenterna. Till-
gång till best practise är en bit på väg, men
långtifrån tillräckligt. 

Hur bör universitet, analytiker och kon-
sulter användas för att logistiker skall få
relevant kunskap och överblick?
– På Internet finner man att mycket av det
som benämns Intelligent Logistics hand-
lar om transportlösningar som är bra för
både samhällets ekosystem och det indi-

viduella företaget, t ex Intelligent City
Logistics. På liknade sätt kan man utvidga
värderingsnormen till alla i försörjnings-
kedjan och tala om Intelligent Supply
Chain Management.

– Ett helt annat spår är associationen
med artificiell intelligens, Ubiquitous
Computing och the Internet of Things, där
såväl godset, förpackningarna, lastbärarna,
farkoster som styrsystemen får en förmåga
att hämta in lokal information, t ex med
RFID, GPS och sensorer, tala trådlöst
med varandra, samt själva snabbt fatta
och verkställa beslut, dvs. tingen i sig får
intelligens. 

Med Sense-and-Respond-system som
bygger på komplexitetsteorin, kan fel och
avvikelser snabbt rättas till, innan skadan
sprider sig,utan inblandning av tröga centra-
la system. Sådana nya logistikkoncept för-
väntas helt vända upp och ned på nuvarande
best practise och kräver helt nya sätt att
organisera logistiken. Vem vågar vara först?

Du sitter bl a i styrelsen för ett företag
som sysslar med fjärdepartslogistik.
Har Du där kunnat tilllämpa dessa nya
koncept?

– Ja, vi skickade i januari in en ansökan
till EU angående Marko Polo-projektet
”Scandinavian Shuttle – 100 % just-in-
time with track and correct system”, där vi
just använder Sence and Respond för att
göra kombitransporter på järnväg kon-
kurrenskraftiga.

Du var också med och drog igång VIN-
NOVAs s.k. VINNX center i Innovativ
Logistik i Lund. Hur ser ni där på intel-
ligent logistik?

– Intelligent logistik är en nödvändig
men inte tillräcklig förutsättning för inno-
vativ logistik, som också förutsätter krea-
tivitet, forskning och förändringskompe-
tens. Med innovativ logistik avser jag
framtagande och tillämpning av produkt-,
service-, process- eller organisatoriska in-
novationer som har med logistik att göra.

För att vara riktigt innovativ skall den
uppfylla tre kriterier. Den skall ha uppfin-
ningshöjd, dvs. en vanlig, välutbildad
logistiker skall inte enkelt kunna komma
på lösningen. Den skall ha nyhetsvärde,
dvs. ingen skall ha kommit på den tidiga-
re, och den skall vara nyttig, dvs. den skall
skapa ett större mervärde än existerande

lösningar. Det är för att bidra till en mer
innovativ logistik i främst Sverige som vi
har tillskapat kompenscentret NGIL –
Next Generation Innovative Logistics vid
LTH. Till att börja med kommer vi att
fokusera på visibilitet, riskdelning och
adaptiv logistik och experimentera med
innovativa former för samarbete industri-
högskola, för att förbättra själva innova-
tionssystemet. ❑

Fyra frågor om intelligent logistik
Sten Wandel är professor i Teknisk Logistik vid Lunds Universitet och har 
under sina 27 år som professor funderat en hel del på vad intelligent logistik är.

Sten Wandel svarar på fyra frågor.

Jag tillverkar         . 

Varje dag skickar jag 34          . 

Svarar i           46 gånger.

Lastar 7          .

Hämtar 13        med reservdelar.

Jag som trodde att jag tillverkade         .

Gör det du är duktig på, vi tar hand om resten.
Posten erbjuder effektiva helhetslösningar på 
alla transportfrågor, från minsta paket till stora 
pallar. Inrikes som utrikes. Ring Posten Kundtjänst
Företag 020-23 22 20. www.posten.se

Låt  göra jobbet.
Belgium · Czech Republic · Denmark · France · Germany · Hungary · Italy · Poland · Portugal · Romania · Spain · Sweden · The Netherlands · UK

Global täckning och lokal närvaro 

ProLogis utvecklar och tillhandahåller avancerade logstikanläg-
gningar på strategiska platser i Norden. Vi ser till att våra kunder 

får tillgång till rätt lokalisering i verksamhetsanpassade anläg-
gningar, vilket medverkar till ökad kostnadseffektivitet i logis-

tikprocessen.  

ProLogis är en ledande, global aktör med verksamhet i 70 länder.
På den nordiska marknaden samarbetar vi med Logistic

Contractor, ett svenskt företag som är specialiserat på utveckling
och byggnation av logistikanläggningar.

Kontakta Asgeir B. Torfason, Marknadschef i Norden, 
tel. +46 (0) 31 45 46 70, info-se@prologis.com

Tillräckligt stor för 
att vara lokal överallt 

i Norden

LATVIA

ESTONIA

LITHUANIA

FINLAND

Helsinki

POLAND

SWEDEN
NORWAY

GERMANY
Hamburg

Oslo

Stockholm

NorrköpingÖrebro

Jönköping
Göteborg

MalmöCopenhagen

Vilnius

Tallinn

Riga

Poznan

www.prologis.com www.logistic-contractor.se
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Clas Ohlson, Insjön El-Giganten, Järfälla  Ellos AB, Borås        Hobbex AB, Borås  IKEA,Älmhult JYSK, Arlöv Mekonomen Plantagen, Dåvö Rusta, Sollentuna ÖB, Solna
VD Gert Karnberger Logistikchef Logistikchef VD Jonas Wallenius Logistikchef Logistikchef Segeltorp Johan Rydberg Logistikchef Stefan Karlsson,

Daniel Nilsson Leif Johansson Christer Westergren Ulf Näversten Logistikchef Logistik & Sergej Preven VD Runsvens-
Country Manager Michael Thornburn Inköpsdirektör gruppen
Johan Sjödin

Bolaget bildades 1918 1994 1947 1961 1943 1991 i Sverige 1973 1986 1986 1979 bildades ÖB AB
Dessförinnan
FFV Överskott

Anställda 2300 1200 >1000 108 5000 1200 >600 1000

Butiker att försörja Norden 53 st Norden 150 st  Enbart postorder 7 st  Norden 25 st 118 115 63 i Norden 44 59
Sverige 29 st Sverige 41st Katalog + internet   35% av oms är Sverige 14st < 5% internet Beställ på internet 26 i Sverige
postorder/internet postorder/internet postorder/internet Hämta i butik
4% av andelen hemlig
omsättningen Butiksförs.  störst

Var ligger centrallagret? Insjön Jönköping Borås Borås Älmhult Nässjö Strängnäs Norrköping Nässjö Skänninge/
Jönköping/Torsvik Linköping

Varför det läget? Bolaget startade Närhet till Norden Vi startade här i Bra logistikläge Vi startade i Älm- Järnvägen. Bra ut- Ett hjärta i Geografiskt bra Nässjö Närings- Runsvensgruppens 
här så läget har hjärtat av textil- hult och Jönköping vecklingsmöjlig- Mälardalen. spridning till livs AB aktiva och säte
valts med både industrin. och ligger rätt så in heter. Snabb, bra butikerna. duktiga. Billig och 
hjärta och hjärna. in i Norden. information och bra  lösning att dra
Utbyggt 1995. service från Nässjö container med 

Näringslivs AB. tåg.

Har ni någon Nej Nej Nej Nej Vissa material- Nej Däck/fälg En mindre del Nej Nej
egen produktion? områden odlas i Sverige

Vilket land alt världsdel > 50% Asien Europa Kina Kina 67% Europa Tyskland Odlat: Holland, Kina Asien 
köper ni mest ifrån? 30% Asien Tyskland, 1% militärt

(18% Kina) Torrvaror: Kina överskott
3% Nordamerika

Förhållandet Lämnas ej – 75% inköp – – – – Ca 20–30% inköps- 70% inköps- Inköp är större än
inköp/logistik i slutpriset? 25% logistik kostnad och 30% kostnad och 30% logistik

för logistik. för logistik.

Finns det någon koppling Vår devis är: Affärsidé: Kända Inte Ja Det behöver ej Vi erbjuder bästa Absolut Bra kvalitét Upplevelsen ska Ja absolut
mellan kvalitet och pris? Kvalitet efter märken till låga nödvändigtvis vara så möjliga kvalitét i till bra pris vara att kvalitéten

behov och pris  priser vaje prissegment är god trots att
efter prestanda priset är lågt.

Vilket transportslag Båt till Sverige Oftast lastbil till Båt, bil, flyg. Båt till Sverige. 60% bil. Ankommande: båt Lastbil Torrvaror båt Båt från Kina Sjöfart till Sverige
dominerar hos er? Järnväg (Insjö- Jönköping Lastbil inom. 30–40% järnväg. Inom Sverige: bil Växter bil Järnväg från lastbil inom

pendeln) och last- ibland tåg. Göteborgs hamn
bil inom Sverige.

Byggplaner? Ja, 11 nya butiker Ja alltid 2 nya boxlager om Nej Varuhus i Haparanda, Vi har precis för- Ja, fler butiker Ja, fler butiker Direktspår till Mål: 100 butiker
på gång. Central- 2 x 11000m2 Sundsvall, Kalmar, dubblat lager- på gång på gång centrallagret inom 4 år
lagret byggs ut till på hyra Karlstad på gång. kapaciteten.
2007.

3 kriterier för Bra marknads- Kundunderlag. – – Bra kundunderlag. Trafiktillgänglighet Kundnära. Bilnära. Bra population Bra befolknings- Nära kunden. Nära
ett bra butiksläge: upptagnings- Bra läge. Vi bygger Bra tillfartsvägar. Befolknings- Bra logistik Bilnära (vi transpor- underlag. Gärna i etablerade handels-

område.Bra läge. där kunden är. Bra transport- underlag terar färskvara). nära etablerade platser, då handel 
Bra hyresvillkor. upplägg. Visuellt läge handelsplatser. föder handel.

Vettiga hyror.

Omsättning Ca 3 miljarder Ca 3 miljarder – 120 miljoner > 9 miljarder > 2 miljarder 1,3 miljarder 1 miljard i Sverige 1,6 miljarder 2,6 miljarder

Så fungerar lågpriskedjornas inköp och logistik

En tendens är fler affärer  med Kina. En
annan att lågprisbranschen expanderar
snabbt med nya butiker som skall försör-
jas. Ett exempel är El-giganten . På endast
tio år har företaget växt från noll till mark-
nadsledare och är nu Sveriges tredje största
detaljhandelsföretag  för sällanköpsvaror

,med en omsättning över 3 miljarder.
Endast Ikea och H&M är större. En viktig
framgångsfaktor har varit att skapa full
kontroll över inköp , logistik och distribu-
tion. Från centralllagret i Jönköping för-
sörjs hela Norden. Det möjliggör stora,
samlade inköp , optimal lagerhållning och

effektiva transporter. Allt viktigare för
branschen blir att hjärtat i verksamheten ,
centrallagret, ligger rätt placerat och har
den kapacitet som krävs för ultimata flöden.
Även själva butikens placering bedöms  ur
ett flödesperspektiv, ibland till den lokala
handelns förtret.               

Intelligent Logistik har ställt några frågor
om inköp och logistik till ett urval större
lågpriskedjor i detaljhandeln.

(Enkät: Gustaf Berling)

Den ökade globaliseringen och affärsutbyten med allt avlägsnare regioner, sätter högre press på de svenska 
företagens inköps och  logistikavdelningar, speciellt när själva affärsidén bygger på låga priser till bibehållen kvalitet. 
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Med logistik avses normalt varukedjan från råvara till
slutkund. Men logistiken är egentligen inte fullbordad
förrän varan är betald. Därför är den finansiella logistiken
med e-handel nyckeln till en intelligent logistik, när man
vill effektivisera det totala flödet i hela logistikkedjan. 
I denna utveckling har de nordiska bankerna kommit långt:

– Vi var bland de första att erbjuda elektroniska betal-
ningstjänster- det vi kallar E-faktura företag, säger Bengt
Hansson, chef för e-business på Nordea. Finland var
först, redan i slutet av 2003. 

– I Sverige började vi under senhösten 2004 och
genomförde det främst under 2005. Nu fungerar det i hela
Norden och vi arbetar på att utöka till Polen, Estland Lett-
land och Litauen. 

Automatiserad fakturahantering
E-faktura Företag är en elektronisk fakturatjänst mellan
företag och organisationer i Norden, oavsett storlek och
affärssystem. 

– Vi erbjuder dels att skicka fakturor via internettjänsten
ePlusGiro eller direkt i ett affärssystem, säger Bengt
Hansson.

Fakturering kan göras antingen via filöverföring eller
via virtuell skrivare. Företag har möjlighet att också via
banken skicka en faktura elektroniskt, ta emot betalning
och återrapportera olika transaktioner. Företaget får på så
sätt in redovisningen i sina system och en automatisk av-
prickning. Graden av automatisering kan ökas då faktura-
hanteringen integreras i ekonomisystemet. 

– Ett företag kan ge fakturainformation i sitt ekonomi-
system och skicka den som en fil direkt från datorn till
Nordea, via Internet. 

– Man behöver bara en dator med internetuppkoppling. 
Lösningen är enkel, smidig och går snabbt att lära sig. 

”Miljarder att tjäna” 
De företag som hanterar sina fakturor via e-betalnings-
system kan göra besparingar på 50 procent utan att behöva
göra extra investeringar, uppger brittiska The Banker.

Automatiseringen ger minimalt med manuella inslag
och möjlighet att återanvända informationen.

– Hanteringen blir enklare och billigare. Om vi räknar
lågt så kostar en manuell fakturahantering mellan 150–
350 kr. Här finns miljarder att tjäna.

Kritiken mot e-fakturor har gällt att det har varit svårt
att anmäla sig och att för få leverantörer erbjuder e-faktura.

Men nu tycks det vända.
– Varje månad är ”all time high”. 30 000 företag an-

vänder Nordeas system idag, de flesta i Finland, berättar
Bengt Hansson.

SEB i framkanten
SEB ligger också i framkanten. Sedan februari 2005 har
SEB, tillsammans med Handelsbanken och Danske bank,
byggt en ny plattform för e-fakturaflöden via Bankgiro-
centralen. Under 2006 införs den nya infrastrukturen på
bred front. 

– Vi är inne i ett intressant skede, med ett pilotsamarbete
med IBX, som har stora utvecklingsmöjligheter. Främst
inriktar vi oss på storföretagens fakturamottagarsida.

Därefter aktiveras deras leverantörsbas i systemet, säger
Patrik Havander, marknadschef på SEB. 

– I pilotprojektet har vi arbetat med nio inköpande stora
bolag bl a Ericsson och vi själva – SEB. Under hösten
smyglanserade vi det och har flera intresserade kunder,
berättar Jesper Ahrgren, chef för affärsutvecklingen inom
cash management på SEB. 

- Den kritiska faktorn är leverantörsaktiveringen. När
den väl kommer igång kan det bli ringar på vattnet med
många tusen bolag på plattformen. Under 2006 och 2007
kommer det verkliga genombrottet, tror han. 

– Det kommer att bli mycket enklare för den lilla leve-
rantören, lovar Jesper Ahrgren. 

Samordningsvinster
På mottagarens fakturahantering tjänar man mest. Det är
genom att integrera fakturaflödet med inköpsflödet som
de riktigt intressanta samordningsvinsterna uppstår. Med
både order och faktura tillgängliga i elektronisk form, kan
fakturaattesten automatiseras. Det sparar upp till 130 kr
per faktura. För leverantörerna underlättas faktureringen
genom att den elektroniska ordern används som underlag
för e-fakturan. Med ett enkelt klick kan de vända en order
till en faktura.  

FöreningsSparbanken lanserar sitt system för e-faktu-
rering under våren.

– Vi började 1997 med elektroniska betalningssystem,
berättar Per Olof Rådberg, marknadschef  för företags-
betalningar på FöreningsSparbanken.

– E-fakturering har kommit med stormsteg, säger Per
Olof Rådberg. ❑

Läs senaste nytt på www.intelligentlogistik.se

Snabb utveckling av finansiell logistik 
Finansiell logistik med e-handel, e-faktura och e-bokföring är nyckeln till en intelligent logistik, när
man vill effektivisera det totala flödet i hela logistikkedjan. I denna utveckling har de nordiska 
bankerna kommit långt. Alla banker i Sverige är idag nätbanker.

AV LENA SONNE

Det verkliga genombrottet för e-faktura kommer i år och
nästa år, säger Jesper Ahrgren, SEB.

Detta är finansiell logistik
Elektroniska betalningar är inget nytt. Finansiell
EDI är redan ett verktygen för elektroniska,
finansiella tjänster. Andra bygger på Internet. 
I ett vidare perspektiv kan bägge definieras som
finansiell e-logistik. Den ger en helt integrerad,
elektronisk affärsprocess, som gör att hela
flödet, från order och inköp till betalning och
bokföring, automatiseras. 

Målet med finansiell logistik är att göra lämp-
liga finansiella resurser tillgängliga vid rätt
tillfälle och till rätt affärspartner. 

Elektroniska betalningar gör det möjligt att
korta ledtiderna och eliminera tids- och kost-
nadskrävande manuellt arbete. Behovet av arbe-
tande kapital och riskexponeringen minskar och
nya vägar för förbättrad effektivitet öppnar sig.

Hela affärsprocessen kan delas i fem cykler:

1. Order - från avtal till inköpsprocess. 

2. Planering – logistik övervakning och styrning.

3. Produktion. 

4. Distribution - det fysiska flödet av tillverkade
varor 

5. Betalning – fakturering, betalning och
bokföring, avprickning. 

Betalningsprocessen kan gå till så här: 

1. Köparen sänder en betalningsinstruktion till
sin bank, med uppdrag att överföra ett belopp
till säljaren och debitera angivet konto. 

2. Köparens bank behandlar betalnings-
instruktionen och skickar pengarna till
säljarens bank. 

3. Köparens bank aviserar köparen om debite-
ringen mot kontot, genom en debetavisering.

4. Köparen får ett kontoutdrag från sin bank,
med saldon och alla transaktioner som
bokats mot bankkontot, för att kunna följa
upp i bok-föringen. 

5. Säljarens bank behandlar betalnings-
instruktionen och krediterar säljarens konto. 

6. Säljarens bank aviserar säljaren om insätt-
ningen på bankkontot genom en kredit-
avisering.

7. Säljaren får ett kontoutdrag från sin bank,
som visar saldon och alla transaktioner som
bokats mot bankkontot, för uppföljning i
bokföringen.
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Tidigare har man lämnat varorna vid last-
kajen. Nu tar KD steget ”in i förrådet” och
ansvar för en större del av distributions-
kedjan. 

Samarbetet mellan landstingen kring
varuflödet av förbrukningsvaror och sjuk-
vårdsartiklar, dock inte mediciner, starta-
de redan i mitten av 1990-talet som Tre-
klövern med landstingen i  Dalarna, Väst-
manland och Uppsala.  För ett par år sedan
ville Sörmland och Örebro vara med. Idén
är att koncentrera landstingens varulager
– allt från kompresser, narkosutrustning
till plasthandskar och glödlampor. 

KD vann sedermera också den andra
upphandlingsrundan, som då var för Fem-
klövern. Totalt omsätts drygt 320 miljoner
SEK i Femklöverns flöden. 

All lagerhållning och hela sjukvårdsdis-
tributionen sköts numera från Borlänge.

– Vi sköter logistik, lager och distribu-
tion, och arbetar som en outsourcad logi-

stikenhet som serr till att rätt vara finns på
rätt plats vid rätt tid, säger Annika Alström.

Resultatet har blivit färre leveranser,
färre fakturor och mindre administration.
Samarbetet har sänkt distributionskostna-
derna med tre till fyra procent. Och våra
samordnade upphandlingar har sänkt priset
på varorna med ungefär lika mycket. 

Avancerad logistik
KD står också för nära hälften av läke-
medelsdistributionen till landets apotek. 

– Också här ställs höga krav på säkerhet
och kvalitet. Mediciner får inte komma fel.
Utmärkande för både den svenska och
finska modellen för läkemedelsdistribution
är att det är ett enkanalsystem. Det är en
modell som kan ses en förebild när det gäl-
ler säkerhet och effektivitet. Det är t ex
mycket svårt att få in förfalskade varor i det
svenska systemet, något som bl a Pfizer
brabbades av i Storbritannien nyligen. 

Sjukvårdlogistik är avancerad och
krävande.

Idag finns ca 8 500 artiklar från ett par
hundra leverantörer. Sortimentet bestäms
tillsammans med referensgrupper i lands-
tingen och av varuförsörjningens materi-
alkonsulenter. Men det finns möjlighet att
utöka med andra produktflöden och aktörer.

– En fortsättning på samarbetet KD -
Femklövern skulle kunna vara att också
distribuera läkemedel till sjukhus. Läke-
medel är dyra och logistiken kring läke-
medel har stor besparingspotential. 

Ägs av finska Orion
Droghandel är det gamla namnet för handel
med apoteksvaror.

Det var Gustaf Bernström, apotekare
på apoteket Kronan i Göteborg, som grun-
dade Kronans Droghandel 1907. Det är
idag till största delen ägt av finska Orion.
Orion beslöt i december 2005 att dela kon-

cernen i Orion Corporation och Oriola-
KD Corporation. ❑

Kronans Droghandel  sköter sjuk-
vårdslogistik åt femklöver av landsting
Kronans Droghandel, KD, har tar över mer sjukvårdslogistik; från Treklövern till 
Femklövern, d v s landstingen i Dalarna, Västmanland, Sörmland, Örebro och Uppsala.

– Sedan i höstas sköter vi även förrådshanteringen vid operationsavdelningar 
i Örebro. Det är nytt för oss, säger Annika Alström, informationsansvarig på KD. 

AV LENA SONNE

– Sedan i höstas sköter vi även förråds-
hanteringen vid operationsavdelningar  i
Örebro. Det är nytt för oss, säger Annika
Alström.



ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS22

I GMs tidigare reservdelslager i Jordbro
söder om Stockholm, finns sedan tio år
världens troligen största distributions-
central för vin.    

När Sverige 1995 blev medlem i EU för-
ändrades villkoren för distribution av alko-
holhaltiga drycker. Det innebar bl a att dis-
tributionen till Systembolagets butiker kon-
kurrensutsattes. I samband med det grunda-
des Lagena Distribution - en tredjepartslo-
gistiker som distribuerar drycker, främst till
Systembolaget, men också till finska Alko
och norska Vectura. Lagenas kunder är både
små och stora företag, som främst importe-
rar viner från hela världen. Ofta är det tidi-
gare agenter som blivit importörer.

Den ursprungliga lagerytan på 14 000

pallplatser har fördubblats till 28 000 när
ett nytt höglager byggdes år 2000. 

- Vi kalkylerade med 1000 artiklar vid
starten. Idag är vi uppe i ca 5000 artiklar,
säger säger Lars Andersson, logistikchef
vid Lagena sedan starten 1995.

Av dessa består 4500 av olika vinsorter
från världens alla hörn. Ca 500 är sprit- och
ölprodukter.

Svårt hitta systemstöd
Tredjepartslogistiker med många olika
kunder har alltid svårt att hitta effektiva
systemstöd för sina mycket komplexa
informationsflöden. Marknaden för vin är
både trendkänslig och säsongsberoende,
vilket ställer stora krav på leverantörerna. 

Lagenas 129 kunder är i grund och bot-
ten konkurrenter, som alla vill sälja just
sina produkter i Systembolagets butiker.
Därför gäller det för Lagena att ta stor hän-
syn till kundernas behov inom helhetsflö-
det. Det gäller att alla processer, från inle-
verans till lagerhållning och utleverans,
sker så effektivt som möjligt. 

- Svårigheten består i att dels skapa ett så
effektivt huvudflöde som möjligt, dels bry-
ta upp det så att varje varuägare bara kan se
sitt eget flöde och få känslan av att sitta på
sitt eget lager, säger Lars Andersson. 

75 miljoner liter
Det handlar årligen om ca 75 miljoner liter
drycker från jordens alla hörn. Då förstår
man att ett effektivt IT-stöd för samordning
av logistik- och lagerhållning är avgörande
för hela verksamheten. 

Med den senaste versionen av IFS App-
lications, som varit i drift sedan januari
2005, har Lagena lyckats möta den ut-
maningen. 

Samtidigt underlättar systemet lager-
planeringen för varje enskild kund genom
att, med skräddarsydd lösning, ge en löpan-
de statusinformation kring hanteringen av
respektive kunds produkter. 

Genom att koppla den egenutvecklade
webb-applikationen Kylix till IFS Appli-
cations, ser Lagena till att varje enskild
kund, oavsett om det handlar om en litet
företag som importerar vin från Chile eller
en stor tysk ölleverantör, snabbt och enkelt

kommer åt information om lager- och
logistikstatus för just sina produkter. Det
sker via Internet och säkerheten bibehålls
bl a genom att alla användare har egna
inloggningskoder. 

Efterfrågestyrd lagerhållning
– Många av våra kunder vill hålla nere sina
kostnader genom att skapa en efterfråge-
styrd lagerhållning, säger Lars Andersson. 

– Vi ville att vårt affärssystem inte bara
hjälpte oss att samordna den fysiska distri-
butionen av produkter, utan också ger våra
kunder enkel och säker tillgång till kon-
stant uppdaterad information om just deras
produkter.

Det är fullt möjligt. Men för att klara det
krävs ett systemstöd som ger snabb till-
gång till uppdaterad information. Varje natt
producera systemet sex filer som ger re-
spektive kund information om lagersaldo,
ordrar och leveranser. Informationen kan
läsas in i det egna affärssystemet eller läsas
i Lagenas system Kylix.

– Det nya systemet är både lätthanterligt
och överskådligt och så detaljerat att det 
t o m kan vara svårt för kunderna att ta till
sig all information.

– Med den här lösningen ökar vi vår
konkurrenskraft. Den snabba tillgången till
tydlig information bidrar till att vi kan
erbjuda en svårslagen kundservice, menar
Lars Andersson. ❑

Affärssystemet 
hjälper Lagena hålla
rätt på 4500 sorters vin
Svenskarna har tillgång till ett av världens största vin-
sortiment. På Lagenas centrallager i Jordbro strax söder
om Stockholm, finns ett av världens största vinlager. Ett
nytt affärssystem håller reda på 4 500 sorters vin från
129 olika importörer.

AV GÖSTA HULTÉN

Sju av tio vuxna svenskar är vinkonsumenter.
I Frankrike är siffran fem av tio.

– Svårigheten består i att dels skapa ett så effektivt huvudflöde som möjligt, dels bryta upp det
så att varje varuägare bara kan se sitt eget flöde och få känslan att sitta på sitt eget lager, säger
Lars Andersson, logistikchef på Lagena. 

DEMAND CHAIN LEADERSHIP  
den strategiska logistikens fi nlir

New York•Shanghai•Lausanne•Stockholm•Helsingborg•Malmö

United Logistics Group ska bli logistikvärldens bästa och 
mest kompletta lag. Därför breddar och förstärker vi laget 
med ytterligare toppspelare. Vi gör det för att kunna er bjuda 
ännu fler kunder en affärs- och intäktsdrivande delikatess. 

SMÖRPASSNINGEN: Vi uppgraderar Supply Chain Manage -
ment till Demand Chain Leader ship. Det innebär att vi låter kundbe-
hoven styra, att vi involverar flera kompetenser och därigenom ger 
dig ökad trygghet.

MÅL: Ökade intäkter och unik konkurrenskraft genom effektivt 
varufl öde.

Intresserad? Läs mer på www.establish.se eller ring 08-555 183 00. 

Annons.indd 1 06-02-06 16.58.29
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– Affärssystembranschen konsolideras –
det blir allt färre aktörer och färre system
kvar, säger Anders Ottosson, tidigare 
Nordenchef för Peoplesoft och nu VD för
Oracle Svenska AB, med ansvar för affärs-
systemförsäljning i Tyskland och Norden.

Oracles egen utveckling är exempel på
det. Under 2005 köpte Oracle, världens
största mjukvarubolag efter Microsoft,
tolv globala programvaruföretag, bl a Siebel,
Peoplesoft och tidigare J D Edwards. 

Av de olika delarna av ett affärssystem
är det system för kundvård, CRM, som
väntas öka snabbast. Men också system
för supply chain management väntas öka. 

– Östeuropa har en boom i tillverkande
industri nu och det behövs lösningar för
logistik.Genom att många företag flyttar
från Sverige till Östeuropa, Polen, Kina

etc blir det en längre försörjningskedja.
säger Per-Magnus Karlsson, Senior Direc-
tor, EMEA SCM, på Oracle, med ansvar
för bl a Europa.

– I Sverige finns en IT-mognad generellt
och svensk industri har avancerade system.
Men företag som flyttar till Östeuropa har
många gånger med sig gamla applikationer.

Svårare köpa affärssystem
Därför har affärssystem blivit alltmer
oumbärliga i både större och mindre före-
tag. Kunder, leverantörer och medarbetare
når samma information genom en enhetlig
arkitektur och företagsledningen kan få ett
korrekt beslutsunderlag.

Ett processorienterat arbetssätt och ny
teknik, med ökad integration med leveran-
törer och kunder, gör att det idag krävs helt

andra erfarenheter och metoder än tidigare
för att genomföra en upphandling och
lyckas med ett framgångsrikt införande av
ett affärssystem.

En realtidsbild av alla processer
Affärssystem, eller ERP-system, ger en
realtidsbild av hur företagets alla processer
ser ut. Sverige har en rad ERP-företag som
har blivit stora på den internationella
marknaden som IBS, IFS, Intentia, Industri-
Matematik, Jeeves, Scala och Visma 

Många leverantörer, ofta nyetablerade
entreprenörer och deras system, försvinner
från marknaden i nästa fas. Affärssystem-
marknaden erbjuder ett hundratal affärs-
system. 

De stora ERP-leverantörerna inriktar sig
nu på de små och medelstora företagen.

Vanligtvis har affärssystemleverantörerna
kommit med nya innovativa produkter som
anskaffats genom förvärv eller partnerskap.

Nu finns ett stort behov av att integrera
affärssystem med system för e-handel, 
e-inköp och CRM. De ligger ofta på helt
andra tekniska plattformar än affärssyste-

met. De flesta ledande affärssystemen är
inte från början designad för sådana integ-
reringar. ❑

Affärssystem vänder uppåt

– Östeuropa har en boom i tillverkande industri
nu och behöver lösningar för logistik. När företag
flyttar till Östeuropa, Polen, Kina etc blir det en
längre försörjningskedja. säger Per-Magnus 
Karlsson, Oracle.
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IBS
1. Mjukvarans namn: 

IBS Enterprise (ASW)
2. Antal kunder: 5 000
3. Antal användare: 100 000
4. Medelstora och stora tillverkande och 

distribuerande företag i branscher med 
stora varuflöden och höga transaktions-
volymer.

5. Integrerat affärssystem för handel och 
varuförsörjning som stöd för CRM, 
distribution, inköp, lagerhantering, efter-
frågestyrd tillverkning, ekonomistyrning
och affärsanalys.

6. En ökad investeringsvilja gällande 
programvarulösningar som ger tydlig 
affärsnytta. Många internationella 
koncerner väljer att uppgradera eller 
byta till branschinriktade affärs-
system för att öka sin konkurrenskraft.

IFS
1. Mjukvarans namn: IFS Applications
2. Antal kunder: 2 200
3. Antal användare: 520 000 användare 
4. Bilindustri, Industriell tillverkning, 

Drift- och anläggning, Utility och tele-
com, Processindustri, Offentlig sektor 
samt Flyg- och försvarsindustri.

5. IFS Applications innehåller över 60 
bransch- och verksamhetsspecifika 
komponenter som fungerar enskilt eller 
tillsammans, beroende på företagets 
behov. Vårt system är det enda av de 
stora affärssystemen som från början är 
designat och utvecklat med komponenter.

6. För 2006 väntas en tillväxt i marknaden 
på 6–8 %. AMR har nyligen genomfört  
en undersökning där 70 procent av de 
tillfrågade företagen planerade att öka 
sina investeringar med i genomsnitt 14 
procent.

Industri-Matematik 
International AB
1. Mjukvarans namn. IMI Suite
2. Antal kunder: >200
3. Antal användare: >10000
4. Våra lösningar riktar sig mot såväl 

grossister, detaljister som den 
tillverkande industrin. 

5. Vi har kunder i flera olika segment och 
ser inte antalet användare som den av-
görande faktorn. Snarare är det behovet 
av flexibilitet och den komplexitet som 
finns i kundens affärsprocesser som 
avgör. 

6. Det är ett uppdämt behov av investe-
ringar i såväl ERP- som SCM-lösningar.
Många organisationer gjorde sina inve-
steringar för att lösa 2000-problematiken
och de system som implementerades då 
är i dag inte tillräckligt flexibla för att 
möta dagens krav från marknaden.

Intentia
1. Mjukvarans namn: Movex
2. Antal kunder ca 1500 i Norden.

Ca 3800 i världen
3. Antal användare: Många
4. I huvudsak tillverkande- och 

distribuerande industri
5. Movex är ett modernt system som 

erbjuder användaren anpassade menyer, 
bildväxlingar enligt användarens önske-
mål med bästa prestanda.

6. Då många företag tvingades att byta 
system kring milleniumskiftet innebär 
detta att flera är mogna för nya system 
alt. uppgraderingar, vilket gör att framtiden
ser ljus ut.
.

Sex frågor till affärssystemleverantörerna
Intelligent Logistik har ställt sex frågor till åtta stora affärsystemleverantörer: 1. Mjukvarans namn, 2. Antal kunder, 
3. Antal användare, 4. Vilka branscher är programvaran bäst lämpad för? 5. Vilket fokus har den när det gäller användare
och prestandakrav? 6. Hur bedömer ni marknaden för affärssystem det kommande året ? Här är deras svar:

Försäljningen av affärssystem i Sverige väntas öka med
5–6 procent under 2006. Under 2005 och 2004 låg för-
säljningen stilla och under 2003 minskade den.
AV LENA SONNE

Jeeves Information Systems AB
1. Mjukvarans namn Jeeves Enterprise.
2. Antal kunder drygt 770 kunder och över  

1 500 installationer .
3. Antal användare: Närmare 21 000.
4. Tillverkning-, Handels-, Service- och 

tjänstesektorerna
5. Primärt fokus är användbarhet och 

flexibilitet. Verifiering och prestanda-
testning genomförs med Microsoft 
och IBM.

6. Marknaden totalt ökar med ca 8% 
World Wide och Sverige ligger i linje 
med den ökningen. 
Jeeves ökar med mer än 25% för försälj-
ning av affärssystem, tjänster ej inräknat.

Oracle Svenska AB....
1 Mjukvarans namn: Oracle E-Business 

Suite, PeopleSoft Enterprise, JD Edwards
World,  JD Edwards Enterprise One

2. Antal kunder: ca 250 i Sverige.
3. Antal användare: ca 20 000 i Sverige.
4. Oracle har lösningar som passar alla 

branscher
5. Oracles fokus ligger på hanteringen av 

informationen i affärssystemet – att 
använda, analysera, dela och skydda 
informationen. Affärssystemen är full-
ständigt internetbaserade, vilket inne-
bär att användarna kan komma åt alla 
applikationer via en vanlig internet-
uppkoppling.

6. Vi ser ljust på marknaden för affärssystem
– det finns ett uppdämt behov av nyinve-
steringar, då många företag valde  att 
bromsa IT-kostnaderna efter ”IT-bubblan”.

SAP AG/SAP Svenska AB
1. Mjukvarans namn: mySAP ERP, mySAP

Business Suite, mySAPAll-in-One
SAP Business One.

2. Antal kunder:  29.800, ca 1000 i Norden
3. Antal användare: Ca 12 miljoner i 120 länder
4. SAP erbjuder standardiserade branschlös-

ningar för bl a, bank & finans, fordon, detalj-
handel, energi, flyg, försäkring, grossist, 
hälso- och sjukvård, kemi, konsulter, bygg
& anläggning, logistik, läkemedel, maskin-
& komponenttillverkning, media, offent-
lig verksamhet och telekom.

5. Kostnaden för ett affärssystem bör ställas 
i proportion till avkastning på investerat 
kapital över tiden. Vid en sådan jämförelse
framstår SAPs system relativt sett ofta 
billigare än konkurrerande system. 

6. Enligt Exido International ABs senaste  
rapport ”IT-barometern” är trenden för 
affärssystem positiv. Investeringsviljan i 
affärssystem börjar succesivt ta fart. Vi upp-
lever ett ökat intresse bland mindre till-
växtföretag samt medelstora företag 
i konkurrensutsatta branscher.

Visma Xor AB.
1. Mjukvarans namn:XOR Compact.
2. Antal kunder: Ca 10.000.
3. Antal användare. - 
4. Småföretag med en omsättning > 1 

mSEK.XOR Compact är den kraftfulla 
ekonomimotorn för småföretagaren och 
för de som arbetar professionellt med 
ekonomi. (redovisningsbyråer - och 
revisionsbyråer).  

5. XOR Compact är ett av marknadens 
kraftfullaste program för dig som arbetar
professionellt med ekonomi och klient--
redovisning. Programmet kan integreras 
mot flera branschspecifika försystem.

6. Marknaden för småföretag som investerar
i ett eget ekonomiprogram bedömer vi 
som lite bättre än 2005.



K U N D EN S MÅ L

Ä R VÅ R D EST IN A T IO N

     Vår affärsidé är att vara en 

pålitlig och kompetent partner 

som skapar effektiva logistik-

lösningar för våra kunder. I 

grunden handlar det om att 

tillhandahålla optimala fartyg, 

effektiva lasthanteringstekniker, 

integrerade landtransporter 

samt stödjande IT-system. 

Vår ambition är även att i 

nära samarbete förstå vår kunds 

transportbehov för att kunna 

utgöra en integrerad del i den 

totala förädlingskedjan. 

Kreativitet, handlingskraft och 

kostnadseffektivitet är våra 

gemensamma intressen. 

Med ett genuint intresse att 

öka våra kunders konkurrenskraft, 

ska vi förverkliga Österströms 

vision  -  att vara det mest 

eftertraktade logistikföretaget vid 

Östersjön.

w w w . o s t e r s t r o m s . s e
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