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Intelligent Logistik
       INKÖP                 LOGISTIK                   PRODUKTION                 AFFÄRER

”Sista ledet i flödet 
  avgör framgången”
Det som driver logistikutvecklingen idag är den allt 
snabbare globaliseringen, allt kortare produktlivscykler 
och alltfler kunders krav på skräddarsydda produkter. 
     Dag Ericsson vill vända logistikens fokus, från supply 
chain management till demand chain management, 
DCM.

– DCM betonar slutkundens roll vid utformningen av 
logistiklösningar. Det gäller att förena marknadssidans 
kunskap om kundvärde med logistikerns kunskap om 
hur man skapar effektiva flöden. 

–  Detta kräver djupa kunskaper i flödesekonomi. 
Man måste kunna bedöma risker för förlorade in- 
täkter genom långa ledtider och bristande kund-
anpassning. 

Kravet från kunderna är inte bara lågt pris, utan 
också förmåga att snabbt och flexibelt svara upp till 
förändrade behov av kundanpassade produkter och 
tjänster.  

– Sista ledet i flödet – the last mile – blir avgörande 
för framgång, menar Dag Ericsson.

– Effektiva flöden kräver djup kunskap i flödesekonomi, säger 
professor Dag Ericsson.

Europas hetaste tillväxt-
område för logistik
Östersjöområdet är Europas hetaste tillväxtområde för handel och 
logistik. Det ger Sverige en guldsits som logistiknav för Nordeuropa.  
              Sid 11
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Patientlogistik 
viktig på SÖS

– Logistiskt flödestänkande är viktigt i 
vården, säger överläkare Kjell Arnhjort, SöS. 
                Sid 15.
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Boom i svenska 
truckbranschen

– Löneläget gör det lönsamt med truckar, 
säger Marianne Brismar, VD Atlet AB.    
                                                      Sid 17

Bättre bygg- 
logistik på väg

Byggbranschen ligger efter verkstads-
industrin i logistikkunnande. Ett nytt projekt 
vill ändra på det. .                  Sid 8
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En ny arena för ett  
vidgat logistikbegrepp
Första numret av Intelligent Logistik 
blev en stor framgång. Nu kommer nr 
2/2005, där vi ökar till 20 sidor. Trots 
det kan vi givtevis bara spegla en liten 
del av det heta logistikbegreppet.

När man talar med människor om 
logistik, är det fortfarande många som 
mest förknippar det med transporter och 
hantering. Men det moderna logistik-
begreppet är mycket bredare än så.

I Intelligent Logistiks definierar vi 
logistik som planering, organisering och 
styrning av alla flöden, inte bara från 
råmaterial till färdig produktion, utan 
flöden av information inom handel och 
industri, av tjänster i servicebranschen 
och av betalningar i finanssektorn.

Stora delar av företagens affärs-
processer och fysiska aktiviteter bl a 
inköp, produktion, lagerhantering, trans- 
porter, marknadsföring och ekonomi-
funktioner handlar om logistik.

Därav tidningens undervinjett med 
begreppen Inköp-Logistik-Produktion-
Affärer.

Intelligent Logistik, som nu kommer 
med sitt andra nummer, vill vara en ny 
arena för ett vidgat logistikbegrepp.

För att hjälpa människor i nöd krävs 
logistiker. För att företagens organisation 
ska svara mot marknadens behov, krävs 
intelligent logistik.

– Sista ledet mot konsument blir 
avgörande för lönsamheten, säger 
professor Dag Ericsson i en intervju.

Intelligent logistik skapar kundvärde 
genom att på ett genomtänkt och 
systematiskt sätt använda marknads-
kunskap till att forma ett flexibelt 
logistiknätverk, som utnyttjar alla nya 
möjligheter som dyker upp på en snabbt 
föränderlig marknad. Intelligent Logistik 
står för en proaktiv och framåtriktad 
strategisk planering, som ser möjligheter 
där andra ser hot. Det gäller att 
snabbt svara upp mot oförutsägbara 
förändringar. 

Intelligent logistik handlar om hela 
flödet och vill beskrivadet det nära 
samarbete som krävs för synkronisering 
av flöden både med leverantörer och 
kunder.

Sveriges geografiska läge, mitt i Norden 
och nära Europas snabbast växande 
ekonomier, skapar nya möjligheter 
för logistiketableringar i Sverige. Läs 

om Sveriges bästa logistiklägen, om 
företagen själva får välja och om Sveriges 
logistiska guldlägen.
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Vägen från A till B är inte alltid given. Speciellt inte för oss som arbetar med logistik.

Låt oss ta det från början. Logistikprocesser är inget vi funderar över så länge de
fungerar. Men tänk om leveranser kommer för sent, hamnar fel eller blir förstörda.
Många hinder finns på vägen, både synliga och osynliga. 

Här kommer Kronans Droghandel in i bilden. Vår uppgift är att ansvara för att
hälso- och sjukvårdsprodukter finns där de behövs när de behövs. Vi skapar
smarta lösningar och ser till att våra uppdragsgivares processer är i trygga
händer hela vägen från A till B. Enkelt, säkert och kostnadseffektivt. En kedja 
där ingenting lämnas åt slumpen.

Det finns lika många processer som uppdrag. Ibland är det enkelt. Ibland är det
krångligt. Det är många faktorer att ta hänsyn till. Allt från lagar och regler till
känsliga kylkedjor. Inte minst i dag när det utvecklas allt fler extremt ömtåliga
produkter som ställer nya krav vid hanteringen. 

Den senaste tekniken och nya IT-lösningar ger oss möjlighet till detaljstyrning 
och övervakning med allt högre precision. Ändå är den mänskliga faktorn alltid 
i fokus. Fantasi och uppfinningsrikedom är några av våra viktigaste verktyg. 
Vår ambition är att ligga steget före för att se och uppfylla våra kunders behov
innan de uppstår. 

För oss på KD är själva resan lika viktig som målet. Det handlar inte bara om 
att göra processen kort, utan att göra den rätt. Logistik med känsla helt enkelt.

A B

A B

A B

A B

Processus successus
[Processus simplicum banalus successus]

[Processus krånglikus maximum successus]

[Processus viva akutum successus]

[Processus relaxum successus]

Gösta Hultén

Gustaf Berencreutz
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Läkare Utan Gränser har 
stort behov av logistiker

MSF står för Medicènes sans frontiers, 
på svenska Läkare utan gränser. Varje 
år åker tusentals volontärer i MFS regi 
för att ge humanitär och medicinsk 
katastrofhjälp till offer för krig, epidemier 
och katastrofer. Henrik ansökte och efter 
ett antal intervjuer och tester blev han 
antagen. Hans senaste uppdrag var sex 
månader i Darfur.

Darfur i västra Sudan hamnade på all 
världens löpsedlar efter att grannlandet 
Tchad slagit larm om en enorm 
flyktingvåg som de hade problem att ta 
emot. Det uppdagades att en omfattande 
etnisk rensning pågick i området. När 
Henrik anlände hade läget lugnat ner 
sig en smula, men fortfarande hördes 
skottlossning om nätterna.

– Trots det kände vi oss ganska lugna, 
berättar Henrik. 

– MSF har fantastiskt bra säkerhets¬ 
rutiner. Vi vet exakt vad vi ska göra och 
vart vi ska gå om det smäller. I värsta fall 
flyger de in med egna plan och hämtar 
ut oss. Dessutom håller vi dagligen koll 
på vad som händer i vårt närområde. 
Vi pratar med människor, lyssnar efter 
rykten och är lyhörda överlag.

Fokus på logistiken
Henriks ansvarsområde som logistiker 
var att förse sjukvårdspersonalen på plats 
med medicin, sjukvårdsutrustning och 
andra förnödenheter, så att de smidigt 
kan sköta sitt jobb. MSF har mycket 
stort fokus på logistik och förstår vikten 
av fungerande försörjningsflöden. 

– Det första du gör när du kommer till 
en plats är att hitta någonstans att bo. 
Sedan måste vi ha mat och vatten. Lokala 
husmödrar anställs och lagar mat.

– Oftast finns det brunnar att tillgå, 
om inte får vi borra nya. Vattnet är inte 
som hemma, utan måste renas, kloreras 
och ibland kokas. 

Därefter gäller det att bygga upp en 
struktur för logistiken och försörjningen. 
Lokalpersonal som chaufförer och tolkar 
ska anställas. Man ska också knyta kon-
takter med leverantörer och butiker där 
man köper byggnadsmaterial, pre- 
senningar, filtar och allt som kan behövas. 
Genom att handla materialet på plats 
hålls kostnaderna nere, samtidigt som 
den lokala ekonomin gynnas. 

Henriks grupp hade sitt supply center i 
Khartoum och El Fashir, huvudstad i norra 
Darfur. Sjukvårdsutrustning och material 
som inte gick att uppbringa på plats 
flögs från Europa till Khartoum. Där 

Henrik Danielsson jobbade som logistikkonsult på konsultföretaget Establish när han sprang på en 
barndomsvän som jobbade på FN. Det var han som berättade om Läkare Utan Gränser och att dess 
organisation bestod av mer än sjukvårdsvolontärer. Det fanns också ett stort behov av logistiker. 

omlastades och flögs det vidare till El 
Fashir, där det lastades om på lastbil och 
transporterades till projektplatsen. 

– När det kom sändningar fick jag 
springa ner till bytorget och samla fri- 
villiga bärare. Efter en halvtimmes pris- 
förhandlingar hade jag tillräckligt många 
som kunde hjälpa mig att tömma last-
bilarna. Där stod jag med papper och 
penna och bokade av låda efter låda. 

Praktisk logistik i verkligheten i Darfur.  
    – Mitt jobb var mycket improvisation 
under strukturerade former kan man 
säga.

MSF skiljer sig från många andra  
humanitära organisationer genom att  
deras humanitära gärning består av två 
delar. Den ena är att lindra lidandet hos 
befolkningar i nöd genom att på plats  
ge  medicinsk och humanitär hjälp. Men  
det räcker inte. Den andra, som kallas 
”témoignage,”är minst lika viktig: att 
se och höja rösten om de övergrepp 
och de missförhållanden som bevittnas, 
att vara en katalysator för förändring. 
 

Varje år åker omkring 3400 läkare, 
sjuksköterskor, logistiker och andra ut 
som MSF-volontärer till projekt i Afrika, 
Asien, Latinamerika, Mellanöstern och 
Europa. 

De internationella hjälparbetarna sam-
arbetar med ca 18 000 lokalanställda. 
Tillsammans genomför de varje år över 

Privata gåvor ger oberoende
MSF startades i Paris 1971 och under årens lopp har man utvecklat 
en välstrukturerad arbetsmetodik i att bygga upp fungerande sjuk-
vårdsinrättningar. 

Sedan 1971 har organisationen vuxit snabbt. Den årliga budgeten är 
idag cirka 3 miljarder SEK, med permanenta kontor i 19 länder och egna 
biståndsprojekt i 85 länder. Den svenska grenen av MSF grundades 1993 
av tre svenska läkare.

MSF finansieras till 3 / 4-delar av privata gåvor och till 1 / 4-del genom 
bidrag från regeringar och biståndsorgan. Tack vare den stora andelen 
privata gåvor, kan MSF bibehålla oberoende och handlingsfrihet. Inom 
MSF är byråkratin reducerad till ett minimum för att de ekonomiska och 
mänskliga resurserna ska förvaltas på bästa sätt. Högst 15 % av de 
insamlade medlen går till administration. 

Darfur i västra Sudan hamnade på löpsedlarna när grannlandet Tchad slagit larm om en enorm flyktingvåg och det uppdagades att en omfattande 
etnisk rensning pågick.

5,5 miljoner konsultationer och 180 000 
operationer, samt vaccinerar miljoner 
barn och vuxna mot sjukdomar som 
mässling och hjärnhinneinflammation.

I flyktingläger runt om i världen har 
medicinsk personal upprättat nutritions-
centra där tiotusentals barn får näring 
och vård varje månad. q

”Mitt jobb var mycket improvisation  
under strukturerade former.”
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Vad är intelligent logistik för dig?

”Intelligent logistik är för mig när  
skogsindustrins transporter av 
råvaror till fabrik eller färdig-
varor till kund är planerade så 
klokt att ekonomi och miljö- 
hänsyn går hand i hand”.

Marie Arwidson VD,  
Skogsindustrierna

”Intelligent logistik, är att tänka efter 
före, och optimera och välja system 
så att transporter slutligen kan ske 
på ett för jorden och människorna 
hållbart sätt.”

Ragnar Unge, VD CIS 
Miljömärkning/Svanen

”Intelligent logistik är när transport-
branschen påverkas i positiv riktning 
så att  den inte stelnar i gamla 
mönster. Intelligent Logistik ger 
möjlighet att upphandla på ett etiskt 
rätt sätt och ger transporter med hög 
kvalitet.”
 
Lasse Holm, verksamhetschef, QIII

”Intelligent logistik. är att kunna  
handla innan det har hänt. Dvs ett 
system som ger såväl leverantör/
producent som kund tillgång till ett 
effektivt logistiksystem till nytta för 
alla parter.”

Yngve Stade, 
Sverigechef, Stora Enso 
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Enstaka sändningar
eller komplexa flöden
över hela världen

TNT Freight Management (Sweden) AB

www.tntfreight.com



Bättre bygglogistik ger 
lägre boendekostnader

Produktionskostnaderna för bostäder 
har stigit okontrollerat. Det krävs bättre 
kostnadskontroll för att få fram billigare 
bostäder.

– Det pågår omvälvande förändringar 
i svensk byggindustri. För att anpassa sig 
till de nya villkoren krävs ökade kun- 
skaper i bygglogistik, menar Fredrik 
Friblick som tillsammans med Joakim 
Jonsson arbetar med ett logistikprojekt 
inom Prolog Bygglogistik, initierat av 
Byggnadsforum. Syftet är att höja logistik- 
kompetensen i byggbranschen.

Mot mer flödesorientering 
Logistik i byggindustrin är ett eftersatt 
område. Det skiljer byggindustrin från 
andra delar av industrin. Det framgick 
redan av rapporten ”Flödesorienterat 
byggande – lägre boendekostander med 
hjälp av helhetssyn på byggindustrins 
materialflöden” (bilaga till sou 
2000:44) som var ett forskningsprojekt 
för bygg-kostnadsdelegationen.

– Alla störningskostnader belastar 
kunden och här finns mycket att spara.

– I materialleveranser finns en hög 
andel materialfel och förseningar. Bara  
kostnader för fel är 6 % av byggpro–
duktionen, säger Joakim Jonsson. Men 
normalt följs sällan kostnader för fel och 
svinn upp.

Just nu byggs det mycket. Byggnads-
volymen ökade med 22 % under förra 
året och väntas öka än mer i år.

– Det blir hett framöver, säger Fredrik 
Friblick och tror att det blir en bestående 
förändring.

Sträva efter noll-lager
Prologmodellen går ut på att hjälpa 
företag i byggbranschen att skaffa 
kunskap om kundbehov, att omstruk-
turera byggandets processer och material-
flöden och fokusera på resultatet. Med 
bättre bygglogistik hoppas man få ner 
byggkostnaderna.

– Det handlar om att få nöjda kunder, 
låga kostnader, korta tider, hög kvalitet 
och hög service.

De ledande entreprenörerna och de 
stora materialtillverkarna arbetar nu 
fram nya strukturer för att kunna leverera 
byggmaterial till inbyggnadsplatsen vid 
inbyggnadstillfället. Prolog utvecklar 
strategierna åt dessa företag och ger 
också logistikutbildning.

Idag är det vanligt att stora kvantiteter 
byggmaterial lagras under presenningar, 
nära byggarbetsplatsen. Stora kvantiteter 
köps för att hålla nere priset, men allt 

– De gamla reglerna gäller inte längre. Bättre bygglogistik och nya produktions- och leveranssystem  
kommer att revolutionera byggkostnaderna. Det är budskapet från Fredrik Friblick och Joakim Jonsson.

AV LENA SONNE

kan inte användas på en gång. Därför 
måste de ligga till hands ute med risk för 
skador, stölder och spill.

– Det här är en ineffektiv hantering 
och kan också ur arbetsmiljösynpunkt 
vara olämplig med ökad skaderisk, 
menar Fredrik Friblick.

– Istället kan en lokal bygghandlare 
kanske upplåta en tillfällig lagring och 
förse bygget med material successivt.

Dukar ett helt våningsplan 
Särskilt för vitvaror är det bra med ”just-in 
time”-leverans eftersom de är både dyra, 
skadekänsliga och stöldbegärliga, säger 
Fredrik Friblick. 

Bara med bättre lagerhållning kan en 
byggare sänka sina kostnader med över 
20%.

– En ny leveransservice håller på att ut- 
vecklas. Bygglogistikföretag med speciella  
hanteringshjälpmedel kan komma och 
”duka upp” ett våningsplan med gips-
skivor, fönster, reglar och dörrar klockan 
4, när byggnadsarbetarna slutar. 

För detta krävs samordning och fria 
transportvägar och lättåtkomliga öpp-
ningar vid fönsterpartier för material-
flödet.

En ny terminologi av leveransklausuler 
för byggbranschen som lik (levererat 
inburet till köparen) och lok (levererat, 
olossat till köparen) håller på att ut-
vecklas.

– Stora förändringar sker också inter-
nationellt. Kakel, klinkers och även 
sanitetsporslin kommer idag ofta från 
Polen och Kina. Stora inköpsvolymer 
ger lägre totalkostnad, men måste le-
vereras i små portioner i stöten från 
ett centrallager. Importhandboken för 
byggimport,  som också Prolog arbetat 
med, ger vägledning också om den om-
fattande internethandeln t ex E-supply, 
med e-auktioner p byggvaror.

– Det är viktigt att räkna på total-
kostnad – inte bara varans pris, utan 
också transport, lagerhållning, varu-
hantering, underhåll, utbildning, ad-
ministration, arbetsmiljö, betonar 
Fredrik Friblick

– En gipsskivas osynliga kostnad är 
t o m högre än priset på själva varan, 
säger han.

– Ett viktigt steg för att aktörerna ska 
kunna använda sig av logistikrelaterade 
koncept i större utsträckning är insikt 
om vilken roll flödesstyrning och hel- 
hetssyn kan ha. q

”Av de 350 000 lastbilar som 
transporterar varor i Sverige kör  

40 % byggvaror.”

– Byggbranschen måste ändra byggandets 
processer och materialflöden och fokusera på 
resultatet, menar Fredrik Friblick. 

En ny leveransservice håller på att utvecklas med 
speciella hanteringshjälpmedel som ”dukar upp” 
ett våningsplan med gipsskivor, fönster, reglar och 
dörrar för nästa dag.
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Sätter Tempo i ackordet

[Mer utrymme. Lägre insteg. Starkare, snabbare och effektivare.] 

You are safe with Atlet

Atlet AB   435 82 Mölnlycke   Tel: 031-98 40 00   Fax: 031-88 46 86   info@atlet.se   www.atlet.se

Plockning är logistikbranschens extremsport. Här är farten, 
kraven och påfrestningarna de högsta. Det är i den här 
världen Atlets nya lågplocktruck Tempo trivs som bäst.

Tempo minskar påfrestningarna på förarna. Lågt och brett 
insteg gör att det går snabbt att kliva in och ut, plattformen 
är stor och välutrustad för bästa komfort och ergonomi. 
Trucken är naturligtvis förberedd för terminalmontering.

Tempo är en snabb och säker truck. Acceleration i 
särklass, högsta topphastighet och mjuk inbromsning. 
A och O vid lågplock. 

Atlets säkerhetssystem S3* hjälper föraren auto matiskt
om det går farligt fort i kurvorna. Då minskas farten.

Det unika Friction Force systemet ger jämnt hjultryck, 
stabil kurvtagning och minimalt slitage på drivhjulet.

En varning: när du väl satt Tempo i plockningen vill du 
inte ha något annat.

På www.atlet.se hittar du mer information om Tempo serien.

* Extra utrustning.

Atlets nyutvecklade 
Ergo steering sätter 

ny styrstandard.*
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Logistik på svenska
Affärsvärlden i allmänhet och inköp och logistik inte minst, vimlar  
av ”nödvändiga” engelska uttryck. Men är de alltid nödvändiga?  
Här är några av de vanligare i svensk översättning.

After sales     Eftermarknad
Agility                Smidighet
APS, advanced   Avancerad
planning and scheduling   planering
ASP, application  Servicebyrå 
service provider                              
Assembly line     Monteringslina
Audit                   Revision
Backorder           Restorder, restnotera       
Balanced scorecard      Balanserat styrkort
Bar code              Streckkod
Batch                   Parti, sats
B2B, business to business (e-)handel mellan företag
Brand(name)       Varumärke
Bullwhip effect   Pisksnärtseffekt
Business logistics    Affärslogistik
CAD,  Datorstödd konstruktion
computer-aided-design     
CAM, computer-aided- Datorstödd tillverkning
manufacturing                       
Central warehouse       Centrallager      
Commodity         Handelsvara, produkt
Cash flow            Kassaflöde,   
Commission        Provision               
Conveyor            Transportband
Customization     Kundanpassning
CPO Inköpschef
Demand chain     Efterfrågekedja
Direct supply      Direktleverans
ERP-system        Affärssystem
FTL, full truckload      Full enhetslast

Flow                    Flöde
Forecasting         Prognostisering
Forwarder           Transportör
Freight forwarder    Speditör
Hauler                 Transportör
Histogram           Stapeldiagram
Hub                     Nav
Inventory             Lager
JIT, just-in-time  I rätt tid
Kit                       Artikelsamling  
Lean                    Resurssnål   
Mapping              Kartläggning
Marketing            Marknadsföring
Matrix                  Matris
Murphy´s Law     Lagen om  
 alltings jävlighet
Network               Nätverk
Pay-off                 Återbetalning
PDM, product data  Produktdatahantering
management                                 
POD, proof-of-deliver     Leveransbevis
POS, Point-of-sale       Försäljningspunkt
Pricing                  Prissättning
Product costing    Produktkalkylering
Promotion            Kampanj
Push                     (Planerings)tryck
Pull system          Avropssystem
Release                Släppa
Replenishment     Påfyllnad, återanskaffning
Self billing           Självfakturering
Subcontractor       Underleverantör

Supply                  Förråd, försörjning, utbud
Supply chain        Försörjningskedja
Supply chain strategi Försörjningstrategi
Surplus                 Överskott                     
TTM, time to market   Tid till marknad                 
Turnkey                Nyckelfärdigt
Turnover              Omsättning
UL. Unit load       Enhetslast
Value added         Förädlingsvärde
VAT, value added tax     Moms, mervärdesskatt
Vendor                  Leverantör
Visibility              Synlighet
VMI, vendor  Leverantörsstyrt lager 
managed inventory                                 
Volatility               Instabilitet
Voucher                Kvitto, verifikation
Wholesaler           Grossist
WIP, work in process      Produkter i arbete, PIA
Outsourcing          Utkontraktering

Källa: Plans Logistiklexikon av Jan Olhager.

Central warehouse = centrallager

Stiftelsen PLAN Utbildning
Föreningen PLAN 
Box 553, 101 31 Stockholm. Telefon: 08-24 12 90. Telefax: 08-24 12 05. kansli@plan.se

Upptäck PLAN 
innan dina konkurrenter gör det

• PLAN arbetar för att främja medlemmars kunskaps- och kompe-
tensutveckling inom området logistik och förståelse för dess sam-
band med andra företagsfunktioner. 

• PLAN verkar för att genom företagsträffar, seminarier och konfe-
renser åstadkomma socialt utbyte och erfarenhetsutbyte mellan
medlemmar. 2 400 medlemmar från 800 företag.

• PLAN erbjuder utbildningar och certifieringar i världens största
certifieringsprogram i logistik – APICS ”CPIM”. 

• PLAN stödjer genom publikationer och medlemstidningar
kunskapsspridning inom området logistik. 

• PLAN främjar genom internationella kontakter erfarenhetsutbyte
och kompetensöverföring även mellan länder. 

• PLAN främjar individens och företagets kompetensutveckling och
konkurrensförmåga. 

• PLAN samarbetar med föreningen Lean Forum för genomförande
av Lean workshops/utbildningar.

PLAN-KONFERENSEN 2006 Stockholm 3–4 maj

UTBILDNING INOM LEAN 
Leanspel Handledarutbildning Göteborg 24 oktober
Leanspel som öppen kurs Stockholm 27 september
Leanspel som öppen kurs Malmö 28 september
Leanspel som öppen kurs Göteborg 4 oktober
Produktutveckling för och med Lean Göteborg 11 oktober
Lean för tillämpare, 4+4 dagar Göteborg 31 oktober–3 november + 21–24 november
Lean förkortad baskurs Solectron Östersund 10–11 oktober
Workshop Lära sig se Dyno Nobel Nora 10–11 november

UTBILDNING INOM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Supply Chain Management Stockholm 10–12 oktober
Produktionslogistik INTRO Stockholm 24–25 oktober
Produktionslogistik INTRO Malmö 14–15 november
Produktionslogistik GRUNDER med Guruinslag Jönköping 26 september + 10, 24 oktober + 7, 21 november
Produktionslogistik GRUNDER med Guruinslag Göteborg 3, 17, 31 oktober + 14, 28 november
Produktionslogistik GRUNDER med Guruinslag Malmö 24–25 oktober + 21–22 november
Huvudplanering / MPR Malmö 3, 17, 31 oktober + 14, 28 november
Detaljplanering / ECO Linköping 26 september + 10, 24 oktober + 7, 14 november

REGIONSTRÄFFAR
Region Mitt har träff på Scania Oskarshamn 29 sept kl. 13.00
Region Öst har träff på Coca Cola Stockholm 20 sept kl. 13.00

VAD PLAN GÖR, EN SAMMANFATTNING PLANs KOMMANDE AKTIVITETER

I över 40 år har PLAN stöttat sitt duktiga nätverk av intresserade och krävande medlemmar med öppna och företags-
interna utbildningar, internationella certifieringar, tidning, regionala träffar och årliga konferenser. PLAN förmedlar
mycken nyttig kunskap om hur man får kundservice, produktion, lager och inköp att hänga ihop. PLAN utbildar i Logistik
och i LEAN och har hjälpt många att komma igång med ett effektivt förändringsarbete, i produktion och i administration.
PLAN kan stärka dig – eller dina konkurrenter…

Mycket mer information på
www.plan.se
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”Sista ledet i flödet blir 
avgörande för framgången”

Dag Ericsson har utbildat en hel 
generation svenska logistiker. På 70-
talet skapade han begreppet, MA för 
materialadministration. 25 år senare 
myntade han begreppet e-logistik.

Nu talar han om behovet av att 
vända på logistikens fokus, från supply 
chain management. till demand chain 
management, DCM.

– DCM betonar slutkundens roll vid 
utformningen av logistiklösningar. Det 
gäller att förena marknadssidans kunskap 
om kundvärde med logistikerns kunskap 
om hur man skapar effektiva flöden.

Det som driver logistikutvecklingen 
idag är den allt snabbare globaliseringen, 
allt kortare produktlivscykler och allt-
fler kunders krav på skräddarsydda pro-
dukter.

– Företagen strävar efter att öka sin 
kostnadseffektivitet genom globalisering, 
bl a i form av inköp och produktion i 
lågkostnadsländer. Men det leder också 
till problem, som måste lösas genom 
förbättrad logistik. Transportsträckorna 
blir längre, vilket leder till längre ledtider 
och ökade risker. 

– Logistikens stora utmaning just nu kan skrivas i två meningar: Ökad kostnadseffektivitet och skapande  
av ökat kundvärde. Det säger professor Dag Ericsson, sedan 30 år en av de tongivande i svensk logistik.

AV GÖSTA HULTÉN

Det gäller då att inte stirra sig blind 
på priset, utan definiera totalkostnaden 
i hela flödet. 

– Detta kräver djupa kunskaper i 
flödesekonomi. Man måste kunna be- 
döma risker för förlorade intäkter 
genom långa ledtider och bristande kund- 
anpassning. 

Kravet från kunderna är inte bara 
lågt pris, utan också förmåga att snabbt 
och flexibelt svara upp mot förändrade 
behov av kundanpassade produkter och 
tjänster. 

– Det kräver i sin tur djupa kunskaper 
om kundens behov och beteende, som 
leder till utveckling av ”agile logistics”. 

– Sista ledet i flödet – the last mile – 
blir avgörande för framgång. 

Trendbrott
Agility representerar ett trendbrott i 
jämförelse med traditionellt ”lean-
tänkande”.

Dag Ericsson talar om ”lönsam in-
effektivitet” och jämför med vad som 
sker i depån under ett Formel-1-lopp. 

– Lean gäller kostnadseffektivitet i form 
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– Sista ledet mot konsument blir mer och mer likt en Formel 1 tävling, säger Dag Ericsson.

av inre effektivitet eller produktivitet. 
Agility, å andra sidan, bejakar vad jag 
skulle vilja kalla lönsam ineffektivitet 
”profitable inefficiency”. 

Verksamheten i ett ”pit stop” vid Formel 
1 tävlingar är t ex knappast ”lean” eller 
resurssnål. 10-12 personer, servar, skiftar 
däck och tankar. Men det går fort, på ca 
7 sekunder – och det är en förutsättning 
för att vinna. 

Exemplet illustrerar väl skillnaden 
mellan inre effektivitet ”efficiency” och 
yttre effektivitet ”effectiveness”. Inre 
effektivitet fokuserar på att utnyttja re-
surserna optimalt – att göra saker rätt. 

– Yttre effektivitet fokuserar på att nå 
målet – att göra rätta saker, att vinna racet! 
   – Sista ledet mot konsument blir mer 
och mer likt en Formel 1 tävling! Vi måste 
komplettera   leanness med agility!

– Kostnadseffektivitet genom leanness 
skapas genom att minimera allt slöseri 
– även med tid. Kundvärde genom agility 
skapas genom att på ett genomtänkt och 
systematiskt sätt använda marknads-
kunskap och utforma ett flexibelt lo-
gistiknätverk, som utnyttjar alla nya 
möjligheter som dyker upp på en snabbt 
föränderlig marknad.

Agility står alltså för en i hög grad 
proaktiv och framåtriktad verksamhet 
som ser möjligheter i det som andra upp-
lever som hot. Det gäller att snabbt svara 
upp mot oförutsägbara förändringar i 
efterfrågan. Därför kan agility inte skapas 
i ett isolerat företag. 

– Det sträcker sig genom hela flödet 
och bygger på nära samarbete och syn- 
kronisering av flöden, såväl med leve-
rantörer som kunder. q
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BT Svenska

Den patenterade tiltbara hytten på BT REFLEX E har

sedan vi lanserade den sparat många nackar och axlar

från onödiga påfrestningar vid hantering på höga

höjder. Självklart är stora ergonomiska hänsyn tagna

även i övrigt vad gäller förarmiljön.

Men REFLEX står inte bara för ergonomi. Produk-

tivitet, säkerhet, ekonomi och prestanda är minst lika

viktiga nyckelord, där REFLEX står i särklass på mark-

naden för AC drivna skjutstativtruckar.

Den senaste modellen i REFLEX B- och E-serie har

dessutom en starkt förbättrad arbetskapacitet, genom

högre lyft- och sänkhastigheter. Och det är väl heller

knappast någon nackdel.

Nyfiken? Titta in på www.bt-svenska.com

REFLEX serie B och E finns med många olika varianter av chassi, stativ och batterikonfigurationer. Max kapacitet är 2500 kg och max lyfthöjd 11,5 meter. Alla truckar i

serien har kraftfulla AC-motorer för högsta lyft- och körprestanda. ACi finns som tillval för intensiva applikationer, utrustad med stödbensbroms som gör det möjligt med

högre maxhastighet vilket erhålls med eller utan maxlast.
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”Jag gillar enkla processer 
och obrutna flöden”

(Venedig)
Magnus Cohen 29 år, är civilingenjör 
med en masterexamen i logistik. Nu 
arbetar han som logistiker på Electrolux 
stora anläggning i Porcia, nordost om 
Venedig. 

– Jag gick min utbildning dels vid 
Tekniska Högskolan i Luleå, inom 
Industriell ekonomi och dels i Berlin, på 
Berlins Tekniska universitet. Där hade 
jag en mycket inspirerande professor, 
Helmut Baumgarten. Det var han som, 
gjorde mig intresserad av logistik, säger 
Magnus Cohen.

– På en Supply chain-kursen i Berlin 
fick vi arbeta med praktiska fall och 
räkna på flödet, inte bara på frakten, 
utan också på kvalitetsparametrar och 
sedan presentera resultatet. Det var en 
bra utbildning, säger Magnus Cohen.

– Vi lärde oss se flaskhalsarna i flödet 
och räknade också på mjuka bitar som  
t ex hur nöjd kunden är. På det sättet fick 
vi en mer komplett bild. 

Examensjobb på Lufthansa 
– Mitt examensjobb gjorde jag på Luft-
hansa Cargo i Norge. Jag skrev uppsats 
om leveransprecision på  Gardemoen. 
Erfarenheterna därifrån handlar mycket 
om hur betydelsefullt det är att integrera 
total quality management, TQM och 
logistik. 

Hans uppgift var också att strukturera 
ett lager för flygfrakt. 

– Det kan bli problem när frakten 
byter ansvarstagare och där ingång och 
utgång korsar varandra. 

Jag dokumenterade flödet, gjorde 
intervjuer och gjorde förbättringsförslag 
med justeringar, som jag tror också 
infördes, till viss del.

Logistiker är ett ungt och internationellt inriktat yrke. Magnus Cohen, ung logistiker på Electrolux i Italien 
och med utbildning från både Sverige och Tyskland, gillar klara och enkla processer och obrutna flöden.

AV GÖSTA HULTÉN

– Logistikprocessen måste vara klar 
och enkel. Klara strukturer och obrutna 
flöden är bäst. Här har flygbolagen ibland 
lägre krav på sig själva än på kunderna, 
påpekar Magnus Cohen.

Till Electrolux kom Magnus efter ett 
sommarjobb och tre månaders praktik i 
Italien, sommaren 2001. Därefter blev 
han erbjuden jobb.

Från Supply Chain  
till Demand Flow
På Electrolux i Europa finns ett 20-tal 
fabriker och ett 25-tal nationella säljbolag, 
med olika affärssystem från Zanussi och 
andra företag som Electrolux förvärvat. 
I Electrolux används EFS – system, 
”Demand-supply” – ett efterfrågestyrt 
behovssystem som innebär att Supply 
Chain kan växla inriktning till Demand 
Flow. Det åstadkommer man genom ett 
nära samarbete med säljsidan, som har 
kundkontakten. 

Electrolux Supply Chain Solution är en 
grupp som bl a har till uppgift att stödja 
de stora flödena till nyckelkunder.  

– En stor utmaning är att bygga en 
standard för säljbolagens kommunika-
tion mot fabrikerna. 

Nästan alla säljbolagen har egna lager 
idag, men strävan är att minska antalet 
lager. 

Utsikterna är bättre att nå större 
synergieffekter med gemensamma lager.

– Nu arbetar vi med att få fram en 
standardsyn på hur vi förproducerar och 
en process som i princip kan användas av 
alla våra fabriker.

– Dels strävar vi efter att bli mer flexibla. 
Det kan behövas extra produktions- 
timmar, att höja kapaciteten vid behov och 
att minska den när efterfrågan går ner. 

– En förbättring av säljbolagens mark-
nadsprognoser ger också möjlighet att 
effektivisera flödet.

Strävan är också att reducera ledtider 
för leveranser från fabrik. 

Efterfrågestyrt flöde
I ett efterfrågestyrt flöde står kundens 
behov i centrum. Electrolux talar idag om 
Demand Chain Management, där man 
för samman marknadssidans aktiviteter 
och kundernas behov med logistikernas 
kunskap om försörjningskedjan.

– Samarbetet med säljbolagen är 
viktigt. Det kan ge möjligheter till leve- 
ranser till dom större kunderna direkt 
från fabrik. Genom transparens i hela 
kedjan, för alla parter, kan man undvika 
bullwhip-effekter, säger Magnus Cohen. 

Att förbättra arbetsprocesser och 
kommunikationsprocesser och att bygga 

”En logistiker ska vara 
kommunikativ, kunna samarbeta, 

vara öppen, se möjligheter, kunna ha 
flera bollar i luften och ha  

sunt förnuft.”

– En förbättring av säljbolagens marknads-
prognoser ger möjlighet att effektiviser flödena,  
säger Magnus Cohen.

F
O

T
O

: LE
N

A
 S

O
N

N
E

it-strukturer som stödjer dessa processer 
är viktiga faktorer för att effektivisera 
hela flödet. 

– Det är viktigt att IT-strukturerna är 
standardiserade och flexibla för att stödja 
verksamheten i hela Europa.

Men där är man inte ännu. För att nå 
dit reser Magnus mycket i Europa. Men 
det ser han inte som något problem. 

Vilka personliga egenskaper bör då en 
bra logistiker ha?

– Han eller hon bör vara kommuni-
kativ, kunna samarbeta, vara öppen, se 
möjligheter, kunna ha flera bollar i luften 
och ha sunt förnuft. En logistiker  
bör alltid försöka vara mer effektiv – 
kostnadseffektiv, tidseffektiv och  
kvalitetseffektiv.  
   – En logistiker ska gilla klara och enkla 
processer och obrutna flöden, säger 
Magnus Cohen. q

www.nyce.se • Tel: +46 (0)325 66 90 40

NYCE.LOGIC

WAREHOUSE
MANAGEMENT

SYSTEM

EXCELLENCE.INCLUDED

SOFTWARE FOR THE NEW GENERATION
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Här är Sveriges 20 bästa logistiklägen 2005
Här är den senaste listan över Sveriges bästa 
logistiklägen/regioner. Den visar vad företagen  
anser vara bästa etableringsort för centrallager och 
för distribution både i Sverige och övriga Norden. 

1. Stor-Göteborg. Nordens största hamn, med flest oceangående direktlinjer. 
Stort och stigande befolkningsunderlag. Mycket god transportinfrastruktur. 
Två kombiterminaler. Spetsutbildning inom logistik vid Chalmers och Handels- 
högskolan. Väl inarbetat kunskapsnätverk inom LTS.

2. Malmö/Helsingborg/Landskrona. Södra Sveriges största hamn i Helsingborg. 
Oceansjöfart. Nordens största befolkningsunderlag, med ca 2 miljoner, inkl. 
Köpenhamn. Mycket god transportinfrastruktur. 2 kombiterminaler. Logistiknätverk. 
Logistikutbildning med nationellt innovationscentrum. Hamnsamarbete inom CMP- 
Copenhagen-Malmö Port.

3. Norrköping/Linköping. Geografisk närhet till Sveriges logistiska mittpunkt. 
God transportinfrastruktur. Hamn med oceansjöfart. Närhet till tillväxtmarknaderna 
vid Östersjön. Logistikutbildning på spetsnivå. Kombiterminal.

4. Örebro. Närhet till Nordens logistiska mittpunkt, med stort befolkningsunderlag 
i det logistiska täckningsområdet. God transportinfrastruktur. Kombiterminal. 
Logistikutbildning på akademisk nivå. God tillgång till mark för etablering.

5. Eskilstuna/Strängnäs. God transportinfrastruktur. Kombiterminal. God tillgång 
till mark för etablering. Logistikutbildning på akademisk nivå vid Mälardalens 
högskola. Logistiknätverk.

6. Västerås/Köping/Arboga. Nordens största insjöhamn. Logistikutbildning på 
akademisk nivå vid Mälardalens högskola. God tillgång till mark för etablering.

7. Nässjö/Jönköping. Stort befolkningsunderlag i det logistiska täcknings- 
området.   

God transportinfrastruktur. God tillgång till mark för etablering. Logistikutbildning 
på akademisk nivå. Kombiterminal. Logistiknätverk. 

8. Halmstad. Stort befolkningsunderlag i det logistiska täckningsområdet. God 
transportinfrastruktur. God tillgång till mark för etablering. Hamn med ocean-
sjöfart. Logistiknätverk.

9. Södra Storstockholm/Södertälje. Stort befolkningsunderlag i närområdet. 
God transportinfrastruktur. Oceansjöfart. Logistikutbildning på akademisk nivå 
vid KTH Syd. 

   
10. Norra Storstockholm/Uppsala/Arlanda. Stort befolkningsunderlag. Logistik-
utbildning på akademisk nivå vid KTH. 

Inköpsutbildning på Handelshögskolan. Logistiknätverk.

11. Borås. Stort befolkningsunderlag i det logistiska täckningsområdet.God  
transportinfrastruktur. God tillgång till mark. Logistikutbildning på akademisk 
nivå. Logistiknätverk, Swelog. 

    
12. Nyköping/Oxelösund.  God transportinfrastruktur. Östersjöns djupaste hamn 
för oceangående fartyg. (Oxelösund) God tillgång till mark för etablering. 

13. Gävle. God transportinfrastruktur. Hamn för oceangående fartyg. 
God tillgång till mark för etablering.  

14. Trelleborg. Stort befolkningsunderlag. God transportinfrastruktur. God 
hamninfrastruktur med kombiterminal. Närhet till expansiv marknad vid 
Östersjön.

15. Växjö/Ljungby. God transportinfrastrukur. Logistikutbildning på akademisk 
nivå i Växjö (logistik) och Ljungby (informationslogistik). God tillgång till mark 
för etablering. Logistiknätverk.

16. Karlshamn/Karlskrona. Stort befolkningsunderlag i det logistiska täck- 
ningsområdet. Logistikforskning på BTH. Hamn för oceangående fartyg. Goda 
sjöförbindelser med expansiv marknad vid Östersjön.

17. Borlänge/Falun. Kombiterminal. God transportinfrastruktur. Logistiskt 
kompetenscentrum med Vägverket, Banverket och ITS.

18. Skövde/Skara. Stort befolkningsuderlag i det logistiska täckningsområdet. 
God transportinfrastruktur. E-logistikutbildning på akademisk nivå. God tillgång 
till mark för etablering.

19. Kristianstad/Hässleholm. Stort befolkningsunderlag i det logistiska täck-
ningsområdet. God transportinfrastruktur. God tillgång till mark för etablering. 
Tillgång till containerhamn.

20. Sundsvall. God transportinfrastruktur. Hamn för oceangående fartyg. 
Kombiterminal. Logistikutbildning på akademisk nivå. Kompetenscentrum för 
trä- och massaindustri. 

Källa: Inköp & Logistik 3/2005

En ny kombiterminal har invigts i Helsingborgs hamn.
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Norden är Europas hetaste 
tillväxtområde för logistik

Estland, Lettland,Litauen och västra 
Ryssland, med Petersburg som regionalt 
centrum, är Europas snabbast växande 
ekonomier. De senaste årens tillväxt på 
ca 7 % väntas fortsätta de kommande 
två åren.

Både i Baltikum och i Petersburgs-
regionen ökar köpkraften markant. 
Det framgår av den Östersjörapport 
som Föreningssparbanken nyligen pre-
senterade.

Tillväxten i ekonomin speglas också 
på börserna. Börsen i Riga hade t o m 
september stigit med 25 %, Tallinn med 
40 % och Vilnius med 53 %. Moskva-
börsen har stigit med 47 %.

Ny vision för Östersjön
Närheten till tillväxtekonomierna kring 
Östersjön placerar Sverige i ett guldläge. 
Handeln växer, godsvolymerna ökar 
kraftigt i alla de stora Östersjöhamnarna. 
De nordiska bankerna, logistikföretagen 
och detaljhandeln med ICA i spetsen 
är redan på plats och tar del av till-
växten. Nya färjelinjer öppnas och de 
existerande slår varje år nya godsrekord. 
Internationella företag väljer också ofta 
Sverige som bas för sin distribution i 
Baltikum och Petersburg.

– Sverige – som traditionellt värnat om 
frihandel – borde vara pådrivande för 
att skapa en ny vision för Östersjön, sa 
Hubert Fromlet, chefsekonom på Före-
ningssparbanken, när rapporten lades 
fram. 

Sverige i guldläge
Internationella ekonomer ser Sveriges 
geografiska läge, som brygga till Europas 
just nu hetaste tillväxtregion, som en stor 
potential för framtiden.

Norden i allmänhet och och Östersjöområdet i synnerhet är Europas hetaste tillväxtområde för handel och 
logistik. Det ger Sverige en guldsits som logistikhub för Nordeuropa. 

AV GÖSTA HULTEN

”För många svenska (små-)företags 
export och import har det öppnats en 
ny värld i närområdet. Det finns an-
ledning att se östersjöländerna som en 
region med förvisso tydligt bättre till-
växtutsikter än för Västeuropas del. Det 
gäller dock att förädla denna poten- 
tial bättre än vad som varit fallet under 
senaste åren,”heter det bl a i Östersjö-
rapporten.

Det är dags att återge Östersjöregionen 
dess strategiska tyngd.

”Dynamisk utveckling”
Men ännu sker bara 1,5 % av Sveriges 
utrikeshandel  med de baltiska länderna. 
   – Våra prognoser visar att flödena 
mellan Norden och kontinenten kommer 
att fortsätta att dominera. Men den mest 
dynamiska utvecklingen sker i länderna 
öster om Östersjön och de svenska 
marknadsaktörerna måste anpassa sig 
till detta. Det säger Peter Cardebring, 
som är vice VD vid BMT Transport 
Solutions GmbH i Hamburg. BMT är -

– Den mest dynamiska utvecklingen 
sker i länderna öster om Öster- 
sjön, säger Peter Cardebring, BMT 
 i Hamburg.

Inköp & Logistik
Årets temanummer:

Nr 4: IT-extra – ute nu

Nr 5: Industrinummer med  
produktionslogistik och e-affärer

Nr 6: Offentliga affärer  
och infrastruktur

Nr 7: Karriär, kompetens,  
att köpa konsulttjänster

Östersjöregionen är nu Europas hetaste tillväxtområde. 

strategikonsulter för transportlösningar 
och gör prognoser och simuleringar av 
framtida godsflöden i Europa.

Han ser mycket positivt på möjlig- 
heterna för nya logistik och distri-

butionslösningar där Sverige genom sitt 
geografiska läge är en naturlig bas.

– För svenska företag gäller det dock 
att ta vara på möjligheterna här, för 
konkurrensen är hård. q

Vårt beslut att satsa
i Nässjö beror till stor
del på den handlings-
kraft vi mött. Men
också att Nässjö har
ett av landets bästa
logistiklägen.

Framgång föder framgång. Tura Scandinavia – www.turascandinavia.com –
distributör med totalkoncept inom bl.a. foto och media – bygger nytt logistik-
center i Nässjö. 100 nya jobb skapas vid Gamlarps växande logistikområde,
intill Södra stambanan. Tura är ett dynamiskt företag i stark expansion.
Posten, Rusta och Höglandsterminalen får sällskap.

Läs mer om Nässjös logistikframgångar och storsatsningar: www.nnab.se
Kontakt Nässjö Näringsliv: Claes Johansson 0380-51 86 21, claes.johansson@nnab.se.
Holger Jonasson 0380-51 89 21, holger.jonasson@nnab.se – eller tala med
Tura Scandinavias Carl L. Eriksson 0733-51 52 59, carl@turascandinavia.com

Carl L. Eriksson
flankeras av fr v
Claes Johansson,
NNAB, Dennis
Lundqvist och
Greger Phalén,
Nässjö kommun.

»Ett av Sveriges bästa
logistiklägen«

ANNONS          HELA DENA TEMABILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK          ANNONS
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Allt fler regionala logistiknätverk
Under de senaste åren har regionala logistiknätverk vuxit upp runt om i Sverige. LTS i Göteborg och  
Arlanda logistic network tillhör de mest aktiva. Nu finns regionala logistiknätverk på ett tiotal orter i 
Sverige.

I senaste rankningen av Sveriges bästa logistiklägen kommer Göteborgsregionen 
främst.

Logistik & Transport Stiftelsen i Göteborg, LTS, startade redan 1978, innan 
begreppet nätverk användes. Här finns idag ett 70-tal intressenter, både logistikföretag 
och högskolor. Nätverket har bidragit till offensiva hamnsatsningar och bättre 
infrastruktur i regionen.

Ca 26 000 människor är sysselsatta i logistiksektorn i Göteborgsregionen. 
Inom en radie av 30 mil ryms 50% av Skandinaviens industrikapacitet. Regionen 
är ett nav för internationell handel och distribution. Samarbetet mellan hög- 
skolor, universitet, näringsliv och offentlig förvaltning är väl utvecklat. Göteborgs-
regionen, med ca 850 000 invånare, har en lång industri- och handelstradition, och 
några av Skandinaviens mest kända industrier, med Volvo och SKF i spetsen, har 
ursprung och huvudkontor här. På senare år har tillväxten av kunskapsintensiva och 
högteknologiska företag ökat markant. Idag präglas regionen av hög forsknings-, 
kunskaps- och utbildningsnivå och starkt internationell orientering.

Samarbete Göteborg-Oslo
1995 skrevs ett samarbetsavtal mellan Göteborg och Oslo, GO-avtalet. Målet var 
att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft gentemot andra regioner i 
Europa. Fem arbetsgrupper arbetar med bl a näringslivsutveckling, transport och 
kommunikation, utbildning och FoU. 

Samarbeten finns också med Shanghai i Kina, Michigan och Kalifornien i USA, 
Kanagava i Japan, Leeds i Storbritannien och Lyon i Frankrike

Business Region Göteborg är ett regionalt bolag som representerar 13 kommuner 
i Göteborgsregionen. Övergripande mål är att bidra till hög sysselsättning och ett 
mångsidigt näringsliv i regionen.

Nya feederlinjer till Finland 
Norden som helhet har bara ca 1/10-del av Europas innevånare. Avstånden 
är också stora i både Sverige, Norge och Finland. Det ger höga transport- och 
logistikkostnader

– Det här gör att vi alltid  måste samla volymerna för att få lönsamhet, säger 
Gunnar Wennerberg, Business Region Göteborg.

– Vi arbetar både för högre frekvens i existerande transoceana linjer och för nya 
linjer. Med ökad transocean trafik får vi ett ökat spridningsområde i hela Norden

I juli startade en ny feederlinje från finska Kotka till Göteborg för Stora Enso. 
Nästa sommar startar ytterligare en linje, från Uleåborg. 

– Jag håller för troligt att vi snart får ett nät av feederlinjer också till Baltikum. 
Det är viktigt för att på sikt upprätthålla och utveckla Göteborg som transoceant 
nav för Norden. 

Arlanda bas för logistiknätverk
Hösten 2000 inleddes ett samarbete mellan Sigtuna kommun och ett 20-tal företag 
med målet att bygga ett logistikcentrum för norra Europa. ”Arlanda logistic network” 
bildades. Utbildning, rekrytering och infrastruktur har prioriterats i samarbetet. I 
dag ingår nära 50-företag i nätverket. Gymnasiet har utvecklat en logistikinriktning 
på SP-programmet i samverkan med nätverket. Vuxenutbildningen har kurser i 
samklang med branschen.Växjö universitet har stått för 40p logistikutbildning, med 
möjlighet till chefsutbildningen på Handelshögskolan i Stockholm. 

Nätverket ger möjlighet till kompetensutveckling genom fria halvdagsseminarier 
på Sky City, med kunniga föreläsare.

Närmast Asien
Den växande Asienhandeln ger draghjälp åt Arlanda. Förra årets växte fraktvolymen 
med när 20 %.

Arlanda är den storflygplats i Europa som ligger närmast Asien. 
– Att vi fick en ny linje Kuala Lumpur – Stockholm-New York i höstas, är ett 

bevis för Arlandas växande roll som hub för Asien, säger Niklas Härenstam, 
informationschef. 

Arlanda ligger också väl placerat mitt i den heta Östersjöregionen med ca 32 
miljoner innevånare.

På det nya södra fraktområdet byggs just nu nya terminaler för bl a Posten. 
– SAS nya upplägg kommer också att gynna Arlanda, säger Niklas Härenstam. q 

Norrköping/Linköping
Örebro
Eskilstuna
Västerås

Nässjö/Jönköping
Borås
Växjö/Ljungby
Halmstad

Logistiknätverket LTS i Göteborg har bl a verkat för nya hamn- och infrastruktursatsningar 

Här finns också lokala logistiknätverk

BO LEVA ARBETA STARK FRAMTIDSTRO EXPANSIV ETT AV SVERIGES FRÄMSTA LOGISTIKLÄGEN LIVSKVALITÉ NÄRA

UPPTÄCK ESKILSTUNA
Rätt geografiskt läge i Norden

Bra tillgång till arbetskraft

Lägre kostnader

Kombiterminal, omlastning tåg/lastbil

Eskilstuna – Ett av Sveriges främsta logistiklägen

Infrastrukturen med E20 och goda järnvägskommunikationer 

Närheten till Stockholm

En stark framtidstro!

Positivt samarbetsklimat kommun-näringsliv-högskola

KONTAKT: Mikael Jonsson, Utveckling & Näringsliv, Eskilstuna kommun   016 – 10 84 04 
eskilstuna.se

Läget medger varutransporter
över natten inom i stort sett hela
Norden och Baltiska regionen.

Inom tre timmar når du Helsingfors,
Oslo och Köpenhamn med fyra
internationella flygplatser inom

en timmes räckhåll.

Vi finns i Robotdalens
monter A 12:53

på Tekniska Mässan
den 18-21 oktober

VÄLKOMMEN!
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Slut i hyllan ett dyrt problem

Kunder köper gärna mer av de varor 
som de redan köper mycket av. Om de 
populära varorna tar slut i hyllan, ger det 
snabbt butiken ett dåligt rykte Därför 
behöver butiksägaren veta exakt hur 
mycket som går åt av varje vara, för att 
kunna bereda just så mycket plats som 
behövs.

– Det är viktigt att analysera ytan en 
vara får på hyllan och se om det står i 
relation till försäljningen. Man kan inte 
betala hyra för en etta men bo i en sexa. 
Hyllvärmare tar plats från bästsäljarna, 
säger Hans C Nilsson, VD för detalj-
handelskonsulten Space-it Scandinavia, 
som utvecklat ett system för att optimera 
butikernas exponering. Han har tagit reda 
på hur mycket varor säljer i förhållande 
till hur mycket plats de tar i butiken. 
Metoden kommer  från amerikanska Wal 
Mart, som byggt mycket av sin framgång 
just på att varenda butik i kedjan är 
anpassad efter den lokala marknaden.

Från önsketänkande till realitet
– För att undvika att det blir slut i 

hyllan och ha en bättre framförhållning är 
det logiskt att titta på efterfrågebehovet 
d v s hur mycket som faktiskt går åt. 
Tidigare på 90-talet gjorde man inte det 
utan lät leverantörerna styra mer. 

– Bättre effekt blir det om man går 
från önsketänkande till en mer verk-
lighetsanpassad påfyllnad på hyllorna. 
Det har alla parter gemensamt intresse 
av, menar Hans C Nilsson.

Erfarenheten visar att vad som går åt, 
skiljer sig mycket mellan butiker i 
olika områden. Därför är en del svenska 
dagligvarukedjors modell att centralt 
bestämma vilka varor som ska finnas 
i butikerna, inte så lyckad. I en del 
butiker tar vissa typer av färskt bröd 
slut direkt, medan sillen har ytterst liten 
omsättning. På andra håll är det svårt 
att få sill och färskpotatis att räcka till. 

Nästan 1000 varor 
såldes inte alls
Mätningar i ordinära butiker ger resultat 
som förvånar: Av 9 613 varor som 
skannades i en butik, hade 932 ingen 
försäljning alls under mätmånaden fastän 
de tog upp 4,7 procent av butiksytan. 2 
237 varor såldes för under 100 kronor. 
Dessa varor tog sammanlagt upp 8,4 
procent av butiksytan. Intäkten var bara 
895 kronor per kvadratmeter butiksyta. 
Om ytan i stället tagits upp av varor som 
säljer normalt, skulle marginalbidraget 
varit 3 473 kronor per kvm. Handlaren 
förlorar således stora summor på att 
inte optimera sortimentet. En mer 

AV LENA SONNE

effektiv användning av butiksytan kan 
medföra försäljningsökningar på 10 
procent, marginalförbättringar med 
2–5 procent och en förbättring av 
det ekonomiska resultatet med 2500 
 kronor per kvadratmeter, samtidigt som 
kunderna blir nöjdare.  

Brister i inköp och logistik
Orsakerna till att en vara tar slut i hyllan 
finns till stor del i butiken. I ungefär 
hälften av fallen handlar det om brister i 
beställningsrutinerna. 

I 25 procent av fallen handlar det om 
bristande rutiner i butiken, varan finns 
i butiken, men ingen har haft tid att 
plocka upp den i hyllan. Övriga orsaker 
är fel i leveranser och varuflöden.

Studien visar att mellan 7 och 25 
procent av kunderna helt enkelt avstår 
från köp om den tänkta varan är slut. 
Den genomsnittliga siffran är 9 procent. 
I genomsnitt 31 procent av kunderna går 
till en annan butik och handlar varan. 

Här varierar det dock mellan 21 
procent och 43 procent, beroende på 
varukategori.

Studien har genomförts av Kühne-
Intitute for Logistics vid St Gallens 
universitet i Schweiz och Emory Univer-
sity, University of California.

Studien grundar sig på 52 olika 
undersökningar runt om i världen som alla 
handlat om ”slut i hyllan”-problemen. De 
har också tagit upp orsakerna till varorna 
tar slut och konsumenternas reaktioner. 
Undersökningarna har genomförts i 
29 länder och har innefattat 32 olika 
varukategorier, 661 olika butiker och 
hela 71 000 konsumentintervjuer.

I genomsnitt över 8 procent av 
sortimentet är alltid slut i hyllan. Siffran 
varierar dock ganska mycket från 
butik till butik, men de flesta hamnar i 
spannet 5 – 10 procent. Det skiftar också 
mycket mellan olika länder. Nord- och 
Västeuropa redovisar de lägsta siffrorna 
medan Syd- och Östeuropa har de 
högsta. q

-

”Slut i hyllan” kostar butikerna betydligt mer än  man tidigare trott. Det handlar i genomsnitt om 4 procent 
av omsättningen. Var tionde kund avstår från köp och en tredjedel byter helt enkelt butik. Det visar en 
omfattande studie, genomförd av stora institut i Europa och USA.
Bristerna finns i butikernas inköp och logistik

”Orsaken  att 
en vara tar slut 
i hyllan finns till 
stor del i brister i 
butikernas inköp 

och logistik.”

I genomsnitt över 8 procent av sortimentet är alltid slut i hyllan. Siffran varierar dock ganska mycket 
från butik till butik.

ANNONS          HELA DENA TEMABILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK          ANNONS
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Läkemedelslogistik  
i stöpsleven
Idag har Apoteket AB detaljhandelsmonopol på läkemedel. EG-domen den 31/5 
ändrar inte det. För sin logistik är Apoteket dock beroende av logistikpartners, som 
Kronans Droghandel, KD och Tamro.

– Vi ser gärna ett ökat samarbete med Apoteket AB, nu när våra olika roller är klara.  
Den medicintekniska branschen ligger idag långt före läkemedelssidan när det 
gäller kundnytta, leveransförmåga och logistik, menar Michael Lang, ansvarig för 
marknadsutveckling i KD.  

– Den har fått lära sig argumentera inte bara för produkten, utan också för 
leveransförmåga, kundservice och handhavande. 

Redan nu distribuerar KD hjälpmedel mot inkontinens till hemsjukvården i södra 
Sverige. 

Men KD är beredda att ta ett ökat ansvar och att samordna de olika flöden som finns 
idag för att skapa en bättre total sjukvårdslogistik.

Alla väntar sig att andelen hemsjukvård i framtiden 
kommer att öka kraftigt. Idag sköts distributionen 
av medicin hem till patienten av anhöriga, grannar, 
hemvårdare eller distrikssköterskor.

– I framtiden ställs helt nya krav på logistik och 
distribution hem till hundratusentals patienter. Vi har 
redan en infrastruktur som kan ta över mer av detta, 
säger Michael Lang.

I Tyskland sköter läkemedelsdistributören B.Braun 
distribution av medicin till hemsjukvård.

– Apoteken kommer att ha kvar sin huvudroll. Men 
när det gäller både den slutna sjukvården och hem- 
sjukvården måste man tänka sig att skapa gemen-
samma flöden för att på bästa sätt ge kundnytta åt 
patienterna.

Michael Long tänker sig att medicinteknska produkter 
och medicin för både sjukhusapotek och hemsjukvård 
i framtiden kan distribueras i gemensamma kanaler. q 

Elektroniskt inköp syftar på en digitaliserad och automati-
serad inköpsprocess. Med ca 27 miljarder SEK i inköpsvolym, 
är IBX Europas ledande leverantör av tjänster och lösningar 
för e-inköp.

IBX grundades 2000 och har snabbt blivit den största 
leverantören av elektroniska inköpssystem i Europa. 

– Vi säljer ju ganska komplexa inköpslösningar och 
fokuserar på stora företag, säger Peter Lagesson, marknads- 
chef IBX. Jättar som Ericsson, Arla och Bang & Olufsen 
finns redan bland kunderna.

Med Skanska började IBX samarbeta för 1,5 år sedan och 
nyligen slöts ett femårigt avtal. Det är ett genombrott för IBX 
inom bygg- och entreprenadsektorn och omfattar Skanskas 
flöden av byggnadsmaterial.Det innebär att IBX levererar 
applikationer och tjänster för Skanskas nya elektro-niska 
infrastruktur för inköp.

– Huvudsakligen handlar det om implementering och drift av en elektronisk 
beställningsmiljö och elektroniska upphandlingsverktyg. IBX ska leverera tjänster 
som stödjer Skanskas hela inköpsprocess, säger Peter Lagesson.

– Vi började med ett utvecklingsprojekt i januari 2004. Sverige är först, Norge på 
gång och i höst startar vi i Finland. Danmark börjar 2006, berättar Sandra Peterson, 
projektansvarig på Skanska.

– Vi har redan utbildat 2 200 personer i IBX-system för inköp i Sverige och räknar 
med att utbilda 4000 anställda i Sverige. 

– Målet är att alla inköp görs med IBX system vid utgången av 2006. Nu satsar 
vi på utbildning och att ansluta fler leverantörer. 90 av Skanskas större leverantörer 
är utbildade under året, berättar Sandra Peterson.

– Målet är att kunna använda systemet även för andra delar av kedjan, t ex 
elektronisk fakturering, säger Sandra Peterson.

– Vi räknar med att på sikt göra stora besparingar och minska byggkostnaderna 
och att bättre utnyttja vår storlek, genom att koncentrera inköpsvolymer. Med hjälp 
av elektronisk handel kan vi styra inköpen till utvalda ramavtalsleverantörer. 

Enligt en enkät är 96 % av katalogleverantörerna nöjda med lösningen. q

– Vi har infrastrukturen klar för 
de logistikprocessser som krävs 
också för morgondagens hälso- 
och sjukvård, säger Michael Lang 
.

IBX ger flyt åt 
Skanskas inköp

– På sikt kan bygg- 
kostnaderna minska med 
elektroniskt inköp, 
säger Sandra Peterson 
projektledare på Skanska. 

Vad är intelligent logistik för dig?
”För oss är intelligent logistik att se logistiken som en 
länk i hela värdekedjan i ett företag, helt integrerad 
med upphandling/ inköp, produktion och försäljning

Med utgångspunkt i strategi, vision och konkret 
affärsplan, börjar värdekedjan med upphandling av 
förutsättningar och slutar med belöning.

Potentialen för belöning inom detta område är 
enorm och framförallt något företaget själv kan 
kontrollera och påverka.

 Nu senast har SCA hämtat hem rationali-
seringsvinster på 300-400 miljoner SEK och Skanska räknar med att 
kunna ta hem över 1 miljard.
  En sparad krona på upphandling/inköp är minimum en vinstförbättring med 
lika mycket. men med en helhetssyn kan den vara värd mycket mer.”

Anders Flodin, VD, CTM AB

”Inom mitt område är intelligent logistik att låta en 
verksamhets krav på extern och intern logistik styra 
lokalisering och utformning av en logistikanläggning. 
Utmaningen är  att matcha den externa logistiken 
med möjlig och tillgänglig mark, tillgång på 
arbetskraft, utbildning m.m.. När väl valet av läge är 
gjort skall det fysiska, d.v.s. byggnaden, anpassas 
och utformas så att verksamheten och funktionen 
optimeras och är flexibel för framtida förändringar. 
Funktionen och verksamheten styr byggnadens 
placering och utformning – inte tvärt om.”

Örjan Rystedt, Skanska Fastigheter Göteborg ABBelgium · Czech Republic · Denmark · France · Germany · Hungary · Italy · Poland · Portugal · Spain · Sweden · The Netherlands · UK

ProLogis   Talking your languagee

Our capability to continue to accommodate and develop state-of-the-art 
distribution centres at strategic locations in the Nordics, such as 

Copenhagen, Stockholm, Norrköping, Örebro and Göteborg ensures that 
we put you right where it counts, ahead of the competition.

We are the leading developer and owner of logistics real estate facilities 
to many of the world’s best known companies and have built up a 

pan-European network of distribution centres which currently stands at 
nearly 5 million square meters.

Call Roger Peters at +36 30 74 65 118 or +36 1 47 48 102.
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De kanske mest kontroversiella köerna i 
vården är de som uppstår på våra akut-
mottagningar. Senast i augusti dog en 
vårdsökande efter att ha väntat i timmar 
i akutens väntrum. Detta skulle kunna ge 
intrycket av en sjukvård i kris.

Men från sjukvårdens sida finns ett 
starkt engagemang och en vilja att bli av 
med flaskhalsarna i systemet och reducera 
tiden på akuten. Det har lett till om- 
organisationer på många av landets akut- 
mottagningar. Men dessa förbättringar 
har inte alltid kunnat eliminera de grund- 
läggande organisatoriska problemen 
mellan sjukvårdens olika delar.

Banbrytande  
förändringar på SÖS
På Södersjukhusets, SÖS’ akutmottag-
ning, som är en av norra Europas största, 

– Det är av stor vikt även för oss i sjukvården att vi 
inför ett logistiskt flödestänkande för att förbättra 
patientomhändertagandet och för att patienterna  
på bästa och säkraste sätt – men kanske inte alltid 
snabbast – skall processas genom vårdkedjan. Det 
säger överläkare Thomas Arnhjort på VO-Akut på 
Södersjukhuset i Stockholm.

AV KALLE HULTÉN

sker den större delen av sjukhusets patient- 
tillströmning. Här har man genomfört 
banbrytande förändringar för att korta 
väntetiderna.

Under senaste året har SÖS sjösatt 
ett projekt där logistisk flödestänkande 
satts in i ett nytt sammanhang, genom en 
omorganisation kallad ”Den nya akuten” 
(DNA). Arbetet har bl a resulterat i 
en ny uppdelning i patientgrupper efter 
prioritetsgrad, i stället för efter medicinskt 
område. Uppdelningen består av fyra 
”spår” , grönt, blått, gult och rött, vilka 
i sin tur är indelade i undergrupper. Man 
kallar modellen för ”priotriage”.

− Utgångspunkten för priotriage är 
att sjukast skall tas om hand först. Den 
modell som vi valt har vi sett både i 
England och  USA, säger Thomas Arn- 
hjort överläkare och biträdande verksam- 
hetschef, VO-Akut på SÖS.

Då patienten kommer in på av- 
delningen görs en snabb bedömning. 
Beroende på hur allvarligt tillstånd är, 
sker placering på i sektion i väntan på 
behandling. 

Mycket sjuka patienter, med t ex 
hjärtinfarkt, placeras i röd sektion och 
blir snabbt omhändertagna. Mindre 
sjuka patienter får också ett snabbt om-
händertagande, men placeras i gul, grön 
eller blå sektion. I gul sektion tas patienter 
omhand som kräver behandling och 
utredning, och eventuellt behöver läggas 
in. I blå sektion behandlas patienter som 
har mindre komplicerade ortopediska 
tillstånd och på grön, patienter som inte 
är tidskritiskt sjuka. 

På det hela taget innebär den nya 
organisationen att mindre akuta fall blir 
placerade i en egen kö, och då inte tar 
resurser från dom svårast sjuka.

– De förändringar som genomförts 
har varit till godo för patientern. Vi tror 
att patienterna nu får ett bättre första  
omhändertagande, säger Thomas Arn- 
hjort.  

Analys i examensarbete 
Efter genomförandet av de strukturella 
förändringarna på SÖS, analyserades 
delar av patientflödet av studenterna 
Carl Grufman och David Sundblad, 
Linköpings universitet, i ett examens-
arbete i Industriell Ekonomi. 

David Sundblad berättar om ytter-
ligare möjligheter till effektivisering 
genom anpassning av antalet läkare över 
dygnet.

− Vi kom fram till att man skulle 
kunna anpassa bemanningen bättre efter 
de ändrade behoven över dygnet, säger 
David Sundblad.

– Det är av stor vikt även för oss i sjuk- 
vården att studera logistik för att patien-
terna på bästa och säkraste sätt, men 
kanske inte alltid snabbast, skall processas 
genom vårdkedjan, säger Thomas Arnhjort. 

”Patientlogistik viktig ”
En annan betydelsefull förändring har 
varit införandet av akutläkare med bred 
medicinsk kompetens för att kunna hand- 
lägga alla sorters patienter i en akut-
mottagning.

Arbetet med att förändra akutmot-
tagningens arbetssätt har syftat till att 
öka patientgenomströmningen, men detta 

har bara skett i mindre grad. Samtidigt 
har dock personalresurserna dragits ned 
med cirka 10 procent.

– Jag tror att patientlogistik är viktigt. 
Vi har ju jobbat med det i många år så 
det är ju inget nytt för oss, men dagens 
utvecklade datasystem gör det naturligtvis 
lättare att se patientströmmarna. 

– Ett problem för oss på akutmot-
tagningen är dock att vi aldrig vet vilken 
dag det kommer massor av patienter och 
vilka dagar som blir lugna.  

− Ett av våra största problem är  
att patienter ligger kvar i väntan på  
vårdplats, men det är en process som 
akuten inte råder över, säger Thomas 
Arnhjort.

Trots att det idag är ett bättre flöde i 
akutmottagningen, väntar patienterna 
fortfarande nästan lika länge på en vård-
plats. 

Onekligen också det något för lo-
gistiker att bita i. q

Mer av logistiskt flödestänkande 
kan förbättra vår sjukvård

:F
oto: Lena S

onne

– Patientlogistik är viktig, säger överläkare Thomas 
Arnhjort på VO-akut på Södersjukuset i Stock-
holm.
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Röststyrning ger säkrare 
och snabbare lagerhantering

Snabbrörliga konsumentvaror (FMCG 
fast moving consumer goods) är ett 
område med låga marginaler och extrem 
konkurrens. 

I en  bransch där det är viktigt att 
varor snabbt finns tillgängliga, är det inte 
förvånande att marknaden kräver ökat 
fokus på effektiv distribution. 

En av de mest avgörande faktorerna 
för effektiv distribution är lagret, där 
graden av noggrannhet och produktivitet 
i arbetet direkt påverkar organisationens 
vinstmarginal. 

Det är många aspekter som berör snabb- 
rörliga konsumentvaror och därför kan 
valet av rätt system vara absolut av-
görande. Snabbrörliga varor förutsätter 
snabba åtgärder, liksom snabb och korrekt 
distribution. Röststyrda lagerhanterings- 
system kan på ett märkbart sätt underlätta 
alla delar inom lagerhantering. 

Röststyrning ger fria händer 
Ett lager med snabbrörliga konsument-
varor är komplext; med både frysta 
produkter och färskvaror. Där finns 

Moderna lager är inte bara lokaler, där varor förvaras 
och flyttas. De har omvandlats till logistikcentra,  
med ett flertal distributions- och hanteringfunktioner 
och mycket ny teknik. Röststyrd hantering är en av  
de mest spänande.

även sektioner vars varor skiljer sig åt 
vad avser graden av snabbrörlighet, med 
inbördes skillnader i hur de bör hanteras. 
Alla dessa skillnader förutsätter att 
lagerarbetarna får korrekta och specifika 
instruktioner. 

Med ett röststyrt system behöver an-
vändaren endast en liten bärbar hand-
dator med ett lätt headset för att kunna 
kommunicera i realtid mot det egna 
lagerhanteringssystemet. Plockorder 
skickas trådlöst från systemet direkt till 
plockarens bärbara dator. 

Påfyllning nästa steg
Orderplockning med röststyrda system 
är bara början. Trots kortare ledtider 
och bättre anpassade lagernivåer är ”slut 
på lagret”  fortfarande ett vanligt fenomen. 
Röststyrda system kan hjälpa till att 
minska antalet sådana situationer. När 
varor raskt plockas från hyllorna behövs 
kontinuerlig påfyllning, och säsongs- 
toppar utgör ofta rejäla utmaningar att 
hinna med att möta efter-frågan. 

Röststyrda system kommer även väl  

till pass vid varumottagning, ersätt-
ning, omflyttning och lastning av varor 
på löpande band och vid beräkning av 
antal cykler. Den kommunikation i 
realtid som röststyrda system erbjuder, 
gör det möjligt att fylla på i hyllorna så 
fort det gapar tomt någonstans. 

Förutom lagernivåer är tiden viktig 
 inom snabbrörliga konsumentvaror. Det 
krävs ständig fokus på den snabba han-
teringen av varorna och därför är cross-
docking och first-in/first-out viktiga 
principer. 

Ett företag som Mestdagh-kedjan i 
Belgien, fokuserar på lagringstid och 
bäst-före-datum. Onekligen krävande 
förutsättningar, då lagret om- 
fattar bortåt 10 000 olika 
produkter, varav 2 500 
ömtåliga. Med hjälp av 
ett röststyrt system har 
Mestdagh ökat produk- 
tiviteten i lagerhanteringen 
med upp till 50 procent. 
Dessutom reduceras utbildnings- 
tiden lika mycket och det blir möjligt 
att samarbeta bättre med leve- 
rantörerna. 

Företag som handlar med snabbrörliga 
konsumentvaror vet att nya produkter 
ständigt introduceras och gamla för- 
svinner ur sortimentet. Den holländska 
distributören Kruidvat distribuerar 
kampanjspecifika produkter inom s k 
action marketing som CD:skivor och 
och pennor. Eftersom produkter byts 
ut ofta, måste hela lagersystemet re-
konfigureras varje månad. Med hjälp av 
röststyrda system har Kruidvat lyckats 
att både förbättra produktiviteten och 
att hålla orderläge och varulager under 
kontroll.

Eftersom branschens marginaler är 
så små, är kostnaderna i ständigt fokus. 
Kostnadsjakten gäller t ex att kontrollera 
svinn, att hålla felplockningsgraden 
låg och att garantera snabb lever-
ans. Med ett röststyrt system kan 

precisionen i plockningen normalt höjas 
till 99,99 procent, eftersom risken att 
felaktiga data slås in eller noteras är 
undanröjd, till skillnad från arbete 
med handhållna datorer respektive 
pappersbaserade system. Förutom att fel- 
plock undviks, kan företaget räkna med 

att tjäna in investeringen snabbt, med 
avkastning på investering i de flesta 

fall inom ett år. 

Bättre arbetsmiljö och 
säkerhet

Medarbetarnas hälsa och arbets-
miljö är en punkt som inte får förbises. 

En lagerlokal kan inkludera sektioner med 
varierande temperaturer och flera  
olika produkttyper, där plocknings-
metoden varierar och med varuhanterings-
utrustning av olika slag. Bara i England 
rapporteras årligen mer än 2 300 skador 
i lagerarbete. Möjligheten att arbeta 
med händer och ögon fria, ”Hands-
free, Eyes-free”, kan vara en lösning för 
att höja koncentrationsförmågan hos 
lagerarbetare och ger bättre möjligheter 
att uppmärksamma vad som händer i 
arbetsmiljön runtomkring. 
  När man ser alla de olika funktioner 
som röststyrda system idag erbjuder 
denna sektor, står det klart att tek-
niken förbättrar arbetet, både i fråga 
noggrannheten. produktiviteten och 
säkerheten. Tekniken kan användas 
i de allra flesta typer av lagerarbete. I 
och med att tekniken förstår alla språk, 
dialekter och brytningar har den en 
världsvid potential. q

”När ditt arbete 
talar för sig 

självt, se till att 
inte avbryta”.

Möjligheten att arbeta med händer och ögon fria, höjer rörelse- och koncentrationsförmåga och ger 
bättre möjligheter att se vad som händer i arbetsmiljön runtomkring. 
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Globaliseringen ger  
boom åt svensk paradgren
Förra året noterades den högsta totalmarknaden för truckar någonsin, mätt som 
orderingång i antal truckar. BT bedömer världsmarknaden till omkring 736 000 
enheter, att jämföra med ca 634 000 enheter föregående år.

Den kraftigaste uppgången i efterfrågan 
noterade BT i Nordamerika. Tillväxt 
och ökande volymer dominerar dock de 
flesta marknader.

Totalmarknaden för både eldrivna 
lagertruckar och el- eller dieseldrivna 
motviktstruckar visar kraftig ökning.

Världsmarknaden för lagertruckar upp- 
skattas till 282 000 enheter – en ökning 
med ca 13 % jämfört med året innan. 
Motviktstruckar bedöms ha en världs 
marknadsvolym på 454 000 truckar, 
en uppgång med 18 %. Att truck-
marknaden växer snabbt är naturligt 
med tanke på att världshandeln och 
därmed hanteringen av varor, växer med 
ca 9 % per år.

All time high
– Världsmarknaden för truckar och vår 
produktionsnivå ligger på all time high. 
Våra kunder ger oss ett än större för-
troende, vilket innebär att BT gruppen 
växer snabbare än marknaden. Detta är 
naturligtvis mycket glädjande, säger Per 
Zaunders, koncernchef i världsledande BT 
Industries, med huvudfabrik i Mjölby

BT har haft huvudfokus på lagertruckar, 
men sedan några år är man också aktiva 

inom främst eldrivna motviktstruckar.
Orderingången har under året ökat 
starkare än marknaden och BT har tagit 
ytterligare marknandsandelar. Inom  
lager-trucksegmentet har BT stärkt sin 
position som världens största producent. 

Svensk paradgren
Sverige framstår i dag som världens 
ledande truckland. Både världsledande 
BT och familjeägda Atlet AB har sin till-
verkning i Sverige. I Sverige beräknas BT 
ha ca 50 % av truckmarknaden, medan 
familjeägda Atlet AB har ca 25 %. 

Hur kommer det sig att just Sverige 
ligger i världstoppen i truckbranschen ?

– En bidragande orsak kan vara att 
Sverige har och har haft dyr arbetskraft 
och att det därför blir lönsamt att spara 
arbete med truckar. Sverige har också en 
tradition av stark tillverkningsindustri, 
säger Marianne Brismar, VD i familje- 
ägda Atlet AB, i Mölnlycke, som grunda- 
des av hennes far 1958.

– Den inhemska marknaden är mar-
ginell för oss. Även under min fars tid 
har vi alltid varit exportorienterade och  
blickat ut mot Europa, säger Marianne 
Brismar. 

– Vi är den fjärde största spelaren  
i Europa, säger Lars Gustafsson 
informationschef på Atlet.

Tidigare var också ergonomi och 
säkerhetskrav i Sverige pådrivande för 
utvecklingen. 

– Men i Europa är man ikapp – det 
har bl a kommit nya EU-direktiv som 
drivit på.  

– Viktiga marknader för Atlet är, för-
utom Skandinavien, England, Holland 
och Frankrike. Men vi finns i hela 
världen.

– I Baltikum, Ryssland och övriga 
Östeuropa har vi expanderat mycket de 
senaste 2–3 åren.

Draghjälp åt andra
Truckbranschen har också gett draghjälp 
åt andra inter-nationellt starka aktörer

AV LENA SONNE

– Sverige har en tradition av stark tillverknings-
industri, säger Marianne Brismar, VD i familjeägda 
Atlet AB.
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Världsmarknaden för truckar slår rekord.

Åkerströms i Bjärbo i Dalarna har 
över 40 års erfarenhet av att utveckla 
världsledande robusta truckdator-lös-
ningar för lager- och produktions-
miljöer. Åkerströms har fått en rad stora. 
nya marknad i både Norden, Europa och 
USA.  q
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Största tekniska mäss-
evenemanget i Skandianavien
– Det största tekniska mässtillfället i 
Skandinavien, både om man ser till 
de många utställarna och de många 
seminarierna. 

Det säger Björn Haraldson, projekt-
ledare för svensk industris stora mäss-
begivenhet i höst, Tekniska Mässan med 
Lager & Transport, som går den 18–21/10. 
 – Logistik blir ett viktigt område, lik-
som produktion och automation. Vi vill 
visa hur de som är verksamma i industrin 
kan utveckla sig.

Nästan hela Logistiksverige ställer upp. 
Systemleverantörer, tredjepartslogistiker 
och logistikkonsulter visar upp hela 
flödet under rubriken ”Supply Chain 
i praktiken”. I B-hallen visas ett live-
projekt med RFID-teknik och i samband 
med mässan går det största mötet om 
RFID hittills i Norden.

Kinesiska företag är för första gången 
brett representerade. 50 till 60 företag 
och flera regioner finns representerade 
på 1300 kvm.

– Det här är en Nordeuropeisk kinesisk 
offensiv. Vi ska inte glömma att Kina 
har oerhört mycket kapital som de vill 
investera fram för allt i kunskapsintensiv 
industri och även bedriva produktion 
hos oss för att kunna sätta ett pris som 
är västerländskt.

Samtidigt går också Scan-automatic 
tillsammans med Tekiska Mässan.

–  Det blir ca 300 utställare som kommer 
att visa både verkstads- och process-
automation, berättar projektledaren 
Ann-Margret Avellan.

– Automation och robotisering i Sverige 
kan ofta vara ett lönsamt alternativ till 
outsourcing, säger Ann-Margret Avellan. 
 Framtidsveckan är ett ambitiöst 
seminarieprogram.

– Vi behöver diskutera hur vi ska ta 
till vara de stora svenska satsningarna på 
forskning för att öka tillväxt och lön- 
samhet och hur goda idéer, innova-
tioner och forskningsresultat kan bli nya 
produkter, tjänster och företag, säger 
Anders Fröjd.  

Intelligent Logistik är mediapartner till 
Tekniska Mässan Lager & Transport. q

Den 11–15 oktober är det dags för CeMAT, 
världens ledande mässa för allt för en 
rationell hantering av flödet av råvaror, 
material, produkter och information. 
Tidigare har CeMAT, gått vart annat år 
som en del av den årliga Hannovermässan. 
I takt med att logistiken blir allt viktigare 
för industrin, har CeMAT växt och nu 
blivit en självständig mässa.

– Vi har redan fått mycket god respons, 
säger Wolfgang Pech, Deutsche Messe AG 
och ansvarig för CeMAT. Jämfört med 
senaste CeMAT ser vi en betydande  
ökning av utställare, främst från Asien.

Jämför man med år 2002 är de stora till- 
växtområdena på CeMAT industritruckar, 
logistik, management och mjukvara. 

Gränssnitten mellan fabrik, lager och 
distribution är områden där det finns 
stora rationaliseringsvinster att göra. 
Likaså är intresset stort för robotar och 
plocksystem.

– Det gör mässan intressant för nya 
målgrupper. Redan har vi över 800 
internationella utställare, varav ett 40-tal 
är svenska, berättar Nils Fickler,  
Hannovermässans Sverigekontor. Bland 
dem finns de stora svenska trucktill-
verkarna BT och Atlet. BT satsar stort 
med en 600 kvm stor monter.

–Vi har faktiskt flera världsledande 
tillverkare inom denna industrigren i 

Sverige, säger Nils Fickler. Honnörsord 
som ergonomi och användarvänlighet 
genomsyrar de svenska produkterna och 
har gett vår industri en ledande position. 
   På en rad konferenser och symposier 
ställs olika teman i fokus t ex Auto-ID, 
supply, hantering, logistikfastigheter och 
informationslogistik. q

Världens största mässa för 
”intralogistik” på egna ben

Tekniska Mässan med Lager & Transport på 
Stockholmsmässan blir det största tekniska mäss- 
evenemanget i Norden i höst.

– På CeMAT har den som tänker investera i  
utrustning för materialhantering, chansen att 
se allt som finns. säger Nils Fickler.  
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Kinesiskt bilföretag till Göteborg
Den kinesiska fordonsutvecklaren Leader Automotive Inter-
national, väljer att etablera sig i Göteborgsregionen. Företagets 
nya lokaler, som de delar med regionen Handans representations- 
och investeringskontor i Skanska-skrapan. 

 Vi valde Göteborg för den kunskap inom fordonsindustrin och 
den höga tekniska kompetens som finns här, säger Jenny Xu, 
som representerar företaget i Sverige.

Leader Automotive International tillverkar bl a annat på-
byggnader till tunga fordon. Göteborgskontoret kommer att ägna 
sig åt produktutveckling. Man planerar att i en första fas anställa 
6–8 personer. 

– Vi hoppas på samarbete med svenska företag, något vi tror 
kan vara fruktbart för båda parter. Genom oss kan också svenska 
företag komma in på den kinesiska marknaden, säger Jenny Xu.

– Vi satsar på långsiktiga relationer. Det tar tid att bygga upp 
goda relationer, och nu ser vi att de börjar ge frukt även i riktningen 
till Sverige, säger Lennart Olausson, VD för Business Region Göte- 
borg.Redan finns ett representations- och investeringskontor för 
Shanghai i Göteborg.

EuKor och Grimaldi köper Wallhamn
Vid en ceremoni i Wallhamn på Tjörn den 15 augusti övertog 
svensk-norsk-koreanska EuKor Car Carriers, italienska och 
svenska Grimaldi och Sweden Transport & Logistic Shipping 
AB (STL) formellt ägandet av Wallhamn AB och därmed driften 
av hamnen.

I köpet, som kostat något över 100 miljoner SEK, ingår hamnen 
med all utsrustning, 370 000 kvm mark, en option att köpa 
ytterligare 95 000 kvm.

Maersk köp av P&O Nedlloyd klart 
En av logistivärldens största strukturaffärer, danska Maersk´s köp 
av anrika P&O Nedlloyd, blev klart i augusti. I höst ska PONL´s 
13 000 anställda globalt integreras i Maersk-Sealand, under det 
nya namnet Maersk Line.

I Sverige har PONL 45 anställda. Maersk har sitt operativa 
center för Norden och Baltikum i Göteborg. Maersk-Sealand har 
ca 180 anställda i Sverige.

Wilson Logistics har bytt namn 
till TNT Freight Management
Wilson Logistics Group har tagit ett viktigt steg i integrationen 
med TNT genom att byta namn till TNT Freight Management. 
Wilson Logistics Group förvärvades av TNT i augusti 2004. 
Genom TNTs förvärv kan man erbjuda sina kunder en bredare 
global täckning och komplett service inom alla tänkbara frakt- och 
logistiktjänster.

Exel skötte logistik kring America’s Cup 
Den 24/8 – 4/9  kom America’s Cup – världens största 
seglingstävling - till Malmö  

För första gången i tävlingens historia gick seglingar i Sverige. 
Det var en stor uppgift att få allt på plats för de tolv tävlande 
teamen. 

Det globala logistikföretaget Exel har fått uppdraget att sköta 
delar av den omfattande logistiken kring America’s Cup-båtarna.

För Exels del innebar det att hantera 58 ton utrustning för sex 
av deltagarteamen. Utrustningen omfattar reservdelar som mast, 
rigg och segel, tält och annan stationär utrustning som behövs 
till teamen. 

Exel skötte transporterna från flygplatsen och hamnen ner 
till seglingsområdet, dirigerade lastbilar och ansvarade för 
lagerhållning för utrustningen som senare ska levereras 
 ut vid rätt tidpunkt. Exel fick logistikuppdraget för sex av teamen i Malmö  
av världens största logistiker för regattor och transporter av 
yachter, Peters & May i Valencia.

Nytt nordiskt logistikcenter till Nässjö.
Tura Scandinavia AB, med bas i Kungsbacka, bygger nytt 
logistikcenter i Nässjö. I en påbörjad etapp byggs 8000 kvm, 
men hela 36 000 kvm mark har förvärvats.

Tura, som grundades 1976, var till en början renodlade inom 
fotobranschen som distributör för Tura Photopaper Germany. 
I dag har Tura målet att bli marknadsledande i Norden genom 
att erbjuda ett totalkoncept med tillbehör i audio, video, foto, 
multimedia och mobiltelefoni. Tura Scandinavia etablerade sig i 
Finland 2001 samt i Norge och Danmark år 2004. På sikt väntas 
Tura ge ca 100 nya logistikjobb i Nässjö.

 

I den lilla västgötaorten Nittorp, i en väg-
korsning med Borås, Jönköping och Ulrice-
hamn på skyltarna, ligger IT-bolaget Nyce 
Solutions. Bolaget som grundades 1998, har 
fokus på e-handel och logistik och huserar i en 
fd textilfabrik, där det en gång syddes jeans 
åt Puss&Kram. Idag är verksamheten trådlös, 
men vissa kunder finns inom textilindustrin...
Ägare är Cenneth Cedergren samt Magnus 
och Mattias Nygren. 

– All lagerhantering och distribution och då 
främst tredjepartslogistik, 3PL,upplever en 
ökad efterfrågan och en allmän positiv ut- 
veckling just nu, berättar Cenneth Cedergren. 
     3PL var för många ett relativt okänt begrepp 
för 5–10 år sedan. Idag ökar marknaden 
samtidigt som innebörden i begreppet växer. 
Nu är det inte enbart lokalyta och personal som 
erbjuds. Nu tillhandahålls också tjänster som 
inköp, inleverans, kvalitetskontroll, lagring, 
märkning, plock/pack, utleverans och inte 
minst lätt tillgänglig information om hela flödet, 
inklusive nyckeltal och processanalyser.

– Alla dessa tjänster gör att det idag talas om ännu ett 
steg i utvecklingen, 4PL. Rätt vara på rätt sätt och vid rätt 
tillfälle, kräver smart bearbetning av flödesinformation.
  – För att möta efterfrågan, krävs effektiva IT-stöd i 
form av VMS, Warehouse Management System, som 
fokuserar på intern lagerhantering och 3PL-bolagens 
ökade tjänsteutbud, säger Magnus Nygren

– Det IT-stöd vi utvecklat NYCE.LOGIC används idag 
av ett 10-tal 3PL-bolag. 
Bland kunderna finns bl a DHL Sweden, ICA Sverige AB, 
TotalLogistik och Box Solutions. 

Systemet består av dels VMS-stöd för intern lager-
hantering, dels för elektronisk kommunikation/handel 
med tillhörande kundtjänstlösningar.

– Vi märker en ökad efterfrågan på våra lösningar när 
marknaden växer, samtidigt som marginalerna minskar 
för 3PL-företagen. Vi vill hjälpa till att effektivisera delar 
av flödet, med minimal insats från kunden.

Nyce Solutions har just startat en utvecklingsavdelning 
i Kiev, samtidigt som det nyanställs på hemmaplan.

– Vi ser positivt på utvecklingen både vad gäller 3PL 
och lagerverksamhet i allmänhet och vi tror mycket på 
det koncept vi utvecklat, säger Magnus Nygren. q

Från Puss & Kram till unikt IT-stöd för tredjepartslogistiker 

Boka biljett och konferens på www.tekniskamassan.se

Är du 
nyfiken på
vad RFID
kan göra

för ditt 
företag?

Tekniska
Mässan

2005
RFID kommer att förändra framtidens leveranskedjor. Vill du veta affärsnyttan
för ditt företag? Välkommen till våra kostnadsfria 45 minuters seminarier om
bl a RFID. Eller delta under 2 stjärnspäckade, intensiva dagar i Nordic RFID
Summit 2005. I B-hallen får du även möjlighet att interagera med RFID-
teknik. Ett sätt att bättre förstå teknikens tillämpningsmöjligheter.

Nya Lager och Transport på Tekniska Mässan tar ett efterlängtat helhets-
grepp på logistik och materialhantering. Vi visar både externa och interna
flöden, skärper fokus på produktionslogistik och visar nya produktkategorier
inom logistik, Supply Chain – i praktiken. Dessutom rykande färska produkt-
nyheter från materialhanteringsmässan Cemat i Tyskland.

Tekniska Mässan lanserar Truck-SM. Välkommen till B-hallen och en
rafflande tävling i precision, säkerhet och tid. Deltävlingar varje dag och
spännande final 21 oktober.

Planera ditt besök redan nu. Gå in på www.tekniskamassan.se och
skriv ut din kostnadsfria biljett direkt.

FACKMÄSSA MED ÅLDERSGRÄNS 18 ÅR!

C
en

tr
al

Stockholmsmässan
Stockholm International Fairs

Ett arrangemang av:

Tekniska Mässan 18–21 oktober 2005

• Nya Lager & Transport

• Industriteknik

• Forum för Produktutveckling med 3D CAD
och Embedded Technology

• Framtiden med Framtidsveckan

• SUM – Stockholms Underleverantörsmässa

• Scanautomatic – parallellmässa!

� Stora och små aktiviteter!
� Nordic RFID Summit 2005 Airbus, Volvo m fl ger exempel på

några av de bästa case som finns.
� Logistikseminarier i 4-dagar med 45 minuters expertpresen-

tationer om produkter, tjänster och metoder inom de olika 
faserna av Supply Chain.

� 2nd Nordic Automotive Symposium 2004–2005–2006 för for-
donsindustrin, andra året av tre.

� Interaktiv RFID-monter med applikationer för ditt företag.
� Supply Chain – i praktiken monter med pedagogiska 

logistiklösningar.
� SM för truckförare.

RFID kommer att gynna leverantörer och
tillverkare genom att tvinga dem se över sina
interna processer och bli mer effektiva.”

Tony Taylor, EPCglobals Europachef”
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