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Intelligent Logistik

Norrbotten har
närmast till Kina

Tema: Intelligent Logistik

Vi granskar affärssystembranschen

Fyra städer tävlar om försvarets nya storlager
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Snabbare 
tillväxt

Tänk dig en hamn som i sin omedelbara närhet erbjuder en attraktiv 
mötesplats för alla typer av företag och företagare inom transport och logistik, 

en hamn som inte bara växer utan också skapar tillväxt…

Till det krävs en hamn tillräckligt resursstark för att fungera som navet i ett 
dynamiskt logistik- och tranportcentrum – en hamn som utgör en integrerad 

del av ett väl sammansatt tjänsteutbud – en hamn med en central roll 
i utvecklingen av ett av Nordens främsta logistikcentra.

Den hamnen fi nns – i Norrköping
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Norrköpings Hamn och Stuveri AB

Box 6075 • 600 06 Norrköping • tel 011-25 06 00 • fax 011-15 93 58

info@norrkoping-port.se • www.norrkoping-port.se
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När du har riktigt, riktigt, bråttom. Låt           göra jobbet.

Läs mer om våra snabbaste tjänster på posten.se/xpress



Nu klättrar Örebro på listan över de orter som slåss om att vara logistiskt center i Skandinavien. Och 

det är inte så konstigt att vi klättrar. Örebro är idag en stark mötesplats för företag och utveckling inom 

lager, logistik och transport. Vi märker en klar uppgång av företag som etablerar sig och som har frågor 

om våra satsningar inom detta område. Fler och fler har upptäckt att vi ligger mitt i Skandinavien och 

att det går att nå 6,5 miljoner potentiella kunder inom en radie av 30 mil. Och det är just närheten till 

marknaden som lockar företag till oss. 

 Välkommen till Mötesplats Örebro och till Skandinaviens framtida logistikcenter.

Vill du veta mer? Kontakta Lennart Waara, Örebro Kommun på telefon 019-21 40 43, 

mobil 070-710 77 24.

Närhet till 
attraktiva
marknader 
i Skandinavien
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INNEHÅLL

Citylogistik ska kapa bilköer 

Kasewa Dagagh gillar nytänkade

Anders Grudén gillar synergier





ORDET ”LOGISTIK” VÄCKER OFTA HUVUDBRY. Ibland förväxlas det
med det närbesläktade ”logik”. På klassisk grekiska står
”logistikos” för en person som är bra på att kalkylera. I den
romerska hären var ”logista” den som höll reda på soldater
och förnödenheter. Antoine-Henri Jomini, var en scweizisk
bankman, som anslöt sig till Franska revolutionen och skrev
boken Traité de grande tactique, om Napoleons länge segerrika
stridstaktik. Det var här ordet logistik föddes. Men då som nu
är det fältherrarna och företagsledarna som tar åt sig äran av
logistikernas prestationer.

*
Idag handlar logistik om att planera, organisera och styra alla
flöden av material, information, tjänster och pengar, från
anskaffning till slutlig konsumtion. 

Tidningen Intelligent Logistik är den första oberoende
svenska tidningen om modern logistik och flödestänkande.
Modern logistik berör stora delar av ett företags affärsprocesser
och funktioner, från inköp till produktutveckling, produktion,
lager, transport och betalning. Därav de fyra ledorden under
tidningens logga; Inköp-Logistik-Produktion-Affärer. 

Intelligent Logistik vill spegla hela flödet, från inköp till
logistik, både inom tillverkningsindustri, varuhandel, tjänster
och offentlig verksamhet. Namnet anspelar också på begrep-
pet Logistics Intelligence, som professor Sten Wandel nämn-
de i Intelligent Logistik nr 1/2006, dvs hur organisationer
kan förändra sin logistik inför nya möjligheter och hot.

Intelligent Logistik har ambitionen att bli den ledande tid-
ningen inom sitt område. Vi vill ge både analys och kun-
skaper, nyheter och fördjupning och därmed skapa en katalysa-
tor för branschen och en mötesplats för nya tankar.

Genom temabilagan i Dagens Industri som startade förra
året och webbtidningen www.intelligentlogistik.se som kom i
januari, når vi över 400 000 läsare och blir därmed den
främsta kanalen att nå hela branschens beslutsfattare, aktörer

och många anställda. I vårt redaktionsråd har vi också flera av
Logistik-Sveriges mest framträdande namn. 

Vårt långsiktiga samarbete med Plan, landets största nät-
verk för logistiker, garanterar också tidningen en stabilitet
och styrka, trots att den är nystartad.

Världshandeln växer med nära 10 % varje år. Det gör
logistikkedjorna allt längre och logistiklösningarna alltmer
sofistikerade. Det gör också logistik till ett framtidsområde. .

Det här är premiärnumret av Intelligent Logistik som
magasin. Det är ändå nummer 2/2006, eftersom nummer
1/2006 redan kommit som bilaga i Dagens Industri den 15/2. 

Under huvudtemat Intelligent Logistik skriver vi bl a om
hur en ny järnvägsbaserad godstransporttväg från Kina, via
Ryssland, Finland och Norrbotten till Narvik, kan vända upp
och ner på Sveriges logistiska karta. Via Narviks hamn, som
syns på numrets vackra omslagsbild, går för övrigt redan en
stor del av Sveriges järnmalmsexport. 

Vår artikel om försöket med ny citylogistik i Stockholm gäl-
ler ett djärvt logistiskt grepp att med hjälp av en samlad upp-
handling drastiskt minska trängseln av distributionsbilar i
Stockholm.

Själv tillhör jag de många som ändrat uppfattning om
Stockholms förkättrade trängselskatt. Den kom till på ett
märkligt sätt och har kostat miljarder att införa – men om den
faktiskt fungerar, är det inte speciellt intelligent att skrota
systemet. Men ”stockholmare är smartare än lantisar” hävda-
de ju riksdagskandidaten Anna Kindberg i ett uttalande för
något år sedan, så de röstar säkert ja till mindre trängsel och
bättre miljö.

Välkommen som läsare. Hör gärna av er med synpunkter,
åsikter och tips.

Gösta Hultén
Chefredaktör
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INFORMATION STREAMLINES

Vill du vara LEAN?
IT och LEAN har ofta diskuterats som två begrepp som står i motsatsförhållande

till varandra. Den tiden är över. Med IT-baserad LEAN kan organisationer nu

äntligen skörda de verkliga vinsterna av effektiviserade logistik- och tillverknings-

processer.

Besök oss på PLAN-konferensen den 3-4 maj i Älvsjö, monter KN:06.

• Diskutera med oss hur du kan skapa konkurrensfördelar med hjälp av 

IT-baserade LEAN-tillämpningar.

• Titta närmare på hur våra LEAN-lösningar ser ut.

Den 4 maj kl 13.10, har vi dessutom en session då en av våra kunder berättar 

hur IT-stöd möjliggjort en effektivare LEAN-tillämpning för dem. Anmäl dig på

www.plan.se, sessionen heter V3.

Välkommen till Oracle på PLAN-konferensen!

PS. Du kan även kontakta oss genom att maila till par.lonn@oracle.com

www.oracle.se



Logistikföretaget TransFargo har inlett
samarbete med danska Bech-Hansen &
Studsgaard. 

– Vi har väldigt lika värderingar. De
prioriterar liksom vi att arbeta nära
kunderna, och de har värdefulla er-
farenheter från den svenska mark-
naden. Det gör att vi känner stor opti-
mism inför vårt samarbete, säger
Hans-Gunnar Andersson, VD på
Trans-Fargo. 

Bech-Hansen & Studsgaard har huvud-
säte på Bornholm och filialer i Köpen-
hamn, Århus och Odense. Kärnan i
verksamheten är transporter inrikes
och i Norden. Företaget har ca 300
anställda, 300 trailers och 120 bilar. 

– Redan idag är Bech-Hansen &
Studsgaards trafik i Sverige omfattande.

Avtalet innebär att Bech-Hansen &
Studsgaard blir en del i Nordic Chain
– ett nätverk av oberoende speditörer i
Norden och Baltikum. Anslutningen
till Nordic Chain innebär följaktligen
en förstärkning av linjetrafiken mellan
huvudorterna i Sverige och Danmark.
Bech-Hansen & Studsgaard är dess-
utom delägare i Danske Fragtmaend
som är det ledande inrikessystemet för
transport och logistik i Danmark. *
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TransFargo i danskt samarbete 

DFDS vill bygga nytt storlager i Skåne
DFDS söker tomtmark i Skåne för ett nytt storlager. Framförallt är det kommu-
nerna runt Helsingborg som är intressanta.

– Vi har några mindre lager i Skåne redan idag som vi tänker samla till ett stort
lager, säger Brian Winther Almind, VD i DFDS.

Till en början gäller det 15-20 000 kvm, men med möjlighet att expandera upp till
50 000 kvm. För varje 10 000 kvm räknar man med mellan 30 och 40 arbets-
tillfällen. Fullt utbyggt kan lagret därför ge mellan 150 och 200 nya arbetstillfällen.

DFDS, som varit i kontakt med flera kommuner i västra Skåne, vill börja använ-
da sitt nya lager under sommaren 2007. I Malmö anser företaget att det är svårt att
hitta tillräckligt mycket industrimark och priserna är nästan lika höga som i
Köpenhamn. Därför är kommunerna runt Helsingborg mer intressanta.

– Det är också viktigt att vi är nära motorväg, säger Brian Winther Almind, vd på
DFDS. *

Kombiterminal väntar tredubblade volymer
F r o m slutet av januari har antalet godstrailer-transporter per tåg från Göteborgs
hamn till Folkestaterminalen i Eskirlstuna nästan fördubblats. Tidigare fem
avgångar per vecka är nu nio, samtidigt som godsavgångarna från Malmö utökas
från två till tre per vecka.

Intercontainer Scandinavia och TX-Logistik, som bedriver tågtrafiken, räknar
med att inom två år tredubbla hanteringen av containrar och trailers vid Folkesta-
terminalen från 7000 enheter idag, till 20 000-25 000 år 2008.

De senaste årens etableringar av Lidls och H&M:s storlager på Svista-området,
har haft stor betydelse för terminalens utveckling. Den har nyligen byggts ut med
7000 kvm lastyta, samtidigt som järnvägsspåren förlängts med 250 meter. Det
betyder att det nu finns två terminalspår på 500 meter och två avlastningsspår på
250 meter.

Terminalen, som ägs av Eskilstuna kommun och invigdes 2003, drivs av det
lokala logistikföretaget Sörmlast. Från Sörmlasts sida räknar man med att Folkesta-
terminalens godshantering kommer att växa med 50 procent redan i år. *
(Peter Lorin, Intelligent Logistik). 

Flygande start för
Intelligent Logistik
Den nya mediaprojektet Intelligent
Logistik har fått en flygande start.

Det lanserades förra året som två
temabilagor i Dagens Industri. 

I slutet av januari kom Intellligent
Logistik också i form av en webbtid-
ning, med färska nyheter inom logi-
stik, inköp, produktion och affärer.

I februari kom årets första DI-bila-
ga, den här gången på hela 24 sidor.

– Särskilt vår lista över Sveriges
bästa logistiklägen, väcker verkligen
intresse och blev mycket omskriven,
säger Gösta Hultén, tidningens chef-
redaktör.

Den första utgåvan av affärs-
magasinet Intelligent Logistik har
också fått en lovande start.

Antalet sidor ökar från planerade
52 och den tryckta upplagan blir hela
12 000 ex .

Tillsammans når temabilagan,
webbtidning och magasinet över
400 000 läsare, vilket är betydligt
mer än någon annan tidning i bran-
schen. *

Intelligent
Logistik kom
som temabilaga 
i Dagens
Industri den
15/2

och som webbtidning redan i januari...

Hans-Gunnar Anders-
son, VD för Trans
Fargo, känner optimism
inför det nya  danska
samarbetet.



EN BLICK PÅ KARTAN visar att Norrbotten
har närmast till Kina. Idag investeras där
som aldrig förr. Snart kan en av världens
större logistikkorridorer gå fram här.

Det nya leden blir den kortaste vägen
från Norden till Kina. Den ska samman-
binda den nordamerikanska östkusten
och Centralasien via Nordatlanten, flera
hamnar i norra Europa och järnvägen
genom Ryssland, Kazakstan till Kina. 

En av initiativtagarna och visionär
för det nya projektet är Narviks hamn-
direktör Rune J Arnöy, som ser stora
möjligheter att utveckla Narvik till en
betydande transithamn.

I vår kör vi igång den nya routen,
säger Rune J Arnöy. 

– Vi har arbetat för det här i många
år, men det är först nu det har blivit
möjligt. Tidigare stoppades detta av
politiska svårigheter i gamla Sovjet-
unionen, men idag är ryssarna mycket
intresserade, säger Rune J Arnöy.

Man har redan fått förfrågningar från
Kina och en stor transportdelegation
från USA var nyligen i Narvik. 

– Göteborgs hamn har också erbjudit
ett samarbete, berättar Rune J Arnöy.

Även städer som Kaliningrad och St
Petersburg är intressanta som omlast-
ningshamnar för transsibiriska järn-
vägen. Men det alltid isfria Narvik med
en ny containerterminal, har närmast
till USA.

– Därför är den lämpligast, säger
Rune J. Arnöy och pekar på Narviks
kapacitet och expansionsmöjligheter för
både container och bulkfartyg och hur
logistiken kan optimeras.

Den nya länken öppnar också andra
möjligheter för t ex hamnarna i Öster-
sjön.

– Vi bygger ut för ca 430 000 TEU
idag, men det kan enkelt fördubblas,
säger han.

Den ny transportleden, kallad  N.E.W
Corridor, öppnas från Asien på trans-
sibiriska järnvägen via Ryssland, Fin-
land, Torneå/Haparanda och vidare till
Narvik. Därifrån över Nordatlanten till
USAs östkust i Halifax i Kanada, Boston,
New York och Philadelphia i USA.

Det är den ökande handeln med Kina
som öppnar för detta nya initiativ.
Avståndet från Narvik till Urumchi i
Kina är ”bara” ca. 7 200 km. Huvud-
delen går på den transibiriska järn-
vägen i Ryssland. 

Spårvidden i Norge, Sverige och
Kina är 1 435 mm, i Ryssland och Fin-
land 1520/1524 mm, men växlingen
kan ske effektivt med modern teknik.

”En av de fem viktigaste”
En non-stop transport skulle ta ca 6–7
dagar, med ca 24 timmar gränsproce-
durer inräknade.

Huvudargumentet för Narvik är att
transportleden ger 20–25 dagar i sparad
tid.

– År 2010 kommmer detta att vara en
av de fem viktigaste transportlederna i
världen, spår en optimistisk Rune J
Arnöy.

– För gränskommunerna Haparanda
– Torneo borde detta projekt vara myc-
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Ny route via Norr-
botten kan spara
20–25 dagar
Ökad handel med Kina och snabbt växande transport-
volymer öppnar för nya initiativ och nya transportleder.
En ny transportled per järnväg som snart öppnas – 
N.E.W Corridor, via Norrbotten och nordvästra Ryssland
till Kina, kan vända på Nordens logistiska perspektiv.

AV LENA SONNE

INTELLIGENT LOGISTIK



ket intressant och skulle kunna ge
många nya arbetstillfällen. Men ännu
tycker han inte att de förstått den nya
transportledens potential.

Men det har kanske IKEA gjort, som
just nu bygger nytt varuhus här – nära
sina stora ryska och kinesiska le-
verantörer.

Avreglering 
– Idag har vi diskussioner med flera
stora rederier bl a Maersk och Wil-
helmsen.

Kinas hamnar hanterar över 50 mil-
joner TEU årligen – mer än något
annat land i världen och ökningen är
ca 30 % per år.

Sjötransporter står för ca 80 % av
världens transportmängd. De flesta
passerar sårbara passager som Suez-
kanalen, Gibraltar, Hormuz och Malacka.
N.E.W. är mindre riskabelt. Flera sträck-
or går via lågriskländer som Sverige,
Norge, Island och Finland. 

Att transportleden  blivit intressantare
beror på att de berörda länderna har
blivit öppnare och handel och gods-
flöden ökat lavinartat.

Centrala Kina exporterar mer än
200 000 TEU till Europa och dubbelt
så mycket till USA. Om bara 50 % av 

denna volym transporteras med järn-
väg, skulle det handla om 4 dagliga tåg.
Sinotrans, en av Kinas största trans-
portaktörer, har engagerat sig för
N.E.W Corridor. För dem är utveck-
lingen av västra Kina och möjligheten
att förkorta transportiderna till de stora
exportmarknaderna viktigast.

Ledningen för japanska Mitsui har
uttryckt stort intresse för N. E. W.

Även de ökande containertranspor-
terna med varor från och till Ryssland
kan utnyttja N.E.W. 2012 beräknas
dessa uppgå till 7 miljoner TEU, enligt
det tyska konsultföreatget German Con-
sultancy TransCare.

Direkt järnvägsförbindelse
Idén lanserades dels för att Narviks
hamn är isfri året om och dels för att
den är enda norska hamn med direkt
järnvägsförbindelse med Sverige. Då
avsågs transporter av fisk från Barents
hav och Island och papper och metaller
från de nordiska länderna.

Idén togs väl upp av UIC, The 
International Union of Railways. Ett
koncept har sedan arbetats fram av
UIC och flera partners. Syftet är både
att stimulera tillväxt i Europas ”rand-
områden” och att lätta på trycket i de
stora transportflödena både i Sydkina
och EU,som växer fortare än nuvarande
lösningar kan svälja.

I EUs transportpolicy för 2010 sägs
att det finns stor risk att Europa för-
lorar i  konkurrenskraft om man inte
satsar på alternativa transportkorri-
dorer, utanför de stora routerna. *
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”En blick på kartan
visar att Norrbotten 

har närmast till Kina.

Om N E W växer enligt planerna blir Narvik en stor containerhamn i Norden. 

För malmfälten i Norrland fanns redan på 1870-talet planer på en järnväg
till Narvik. Men först efter det att Luossavaara-Kirunavaara AB, 
LKAB, bildats 1890, blev det fart på bygget. Staten tog då över ansvaret
för bygget, som färdigställdes 1903. 

LKABs styrelse beslöt i höstas att bygga ut malmhamnen i Narvik för
närmare 1 miljard SEK.

– Narviks hamn är en mycket viktig strategisk del av vår process-
kedja, sa Martin Ivert, VD för LKAB då. 

Merparten av LKABs produkter skeppas idag via Narviks hamn. 
Den nya malmhamnen beräknas vara i full drift år 2009.

Stor utskeppningshamn sedan mer än 100 år



IDAG KÖR VARJE LEVERANTÖR SJÄLV UT SINA VAROR till Stockholms
stads 1 540 arbetsplatser. Skolor, förskolor, vårdhem och
äldreboenden får i snitt 3-4 leveranser om dagen. Målet är att de
flesta ska klara sig med en, eller högst två leveranser – i veckan.

Fullmäktige tog beslutet redan i mars 2005 och skrev ett
avtal med Schenker i januari. Det börjar gälla 1/11 2006.

– Det ska bidra till en lite lättare arbetssituation för
yrkestrafiken, färre transporter och varuleveranser. Stora, tunga
lastbilar ska bort från stan. Transporterna ska skötas av
mindre miljöbilar, lovar Annika Billström, Stockholms finans-
borgarråd.

Första steget gäller distribution av förbrukningsartiklar för
ca 120 miljoner SEK. Nästa steg är upphandlingen av livsme-
delstransporter för ca 300 miljoner SEK 2007.

Fyllnadsgraden på distributionsbilarna ligger nu runt 40
procent.

– Vi ville hitta system att fylla bilarna och utnyttja dem
mer effektivt. 

Tidigare har frakten bakats in i varans pris. Nu ska den
separeras. Man räknar med att  frakten i snitt är 10% av
varuvärdet. Men det har varit svårt att se vad fraktpriset
egentligen är. 
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Intelligent citylogistik 
ska spara 50 miljoner 
åt stockholmarna
Problemen med trängseln på Stockholms gator ska nu inte bara tacklas med trängsel-
skatt, utan också med ny, intelligent citylogistik. Stan ska spara 50 miljoner och
transporterna minska med 3/4-delar, när Schenker tar över Stockholms stads hela
varuförsörjning och distribution efter en upphandling. 

AV LENA SONNE

Intelligent varudistribution kan minska Stockholms stads distributionskostnader från 60 till 10 miljoner SEK och samtidigt minska trängseln.



– Nu blir detta väldigt tydligt och det har varit viktigt, inte
minst för det politiska beslutet. 

Från 60 till 10 miljoner
Stockholm blir föregångare i att samordna transporter och
byta ut ett stort antal transportleverantörer mot en enda. Men
städer som Göteborg, Borås och Halmstad följer projektet
med intresse.  

– Med IT-stöd och samordnade transporter, d v s en intel-
ligentare logistik, minskar vi antalet transporter, minskar kost-
naderna och förbättrar miljön, säger Jan Hultgren, logi-
stikstrateg  och ansvarig på Stadsledningskontoret, som
förberett projektet i tre år.

– Bara fraktkostnaderna för Stockholms stad kan minska
från 60 miljoner till 10 miljoner, säger Jan Hultgren

Han räknar med att sju av tio leveranser försvinner.
– I upphandlingen har vi haft som skall-krav att de enda

bilar som får användas ska drivas av förnybar energi, d v s
etanol och biogas, inte diesel, säger Jan Hultgren.

Kollektivtrafik för gods enligt tidtabell
Schenkers VD Ingvar Nilsson kallar projektet ”kollektivtrafik
för gods”. 
Schenker vann upphandlingen i hård konkurrens med Pos-

ten, DHL, Box Delivery och Sundsvalls Express. 

Allt gods går till Schenkers logistikcentral i Lunda, där
det lastas om till mindre miljöbilar på max 3,5 ton, som dis-
tribuerar enligt en tidtabell. 

– Kravet är att leveransen ska vara framme på ett visst
klockslag – plus/minus femton minuter.

Transporterna samordnas till stadens alla verksamheter.
Bilarna ska gå fulla, i genomtänkta turer i en slinga.

– Vi börjar med att köpa in 4-5 mindre miljöbilar, säger
Ingvar Nilsson.

– Upplägget sparar såväl miljö som pengar. Samtidigt
minskar trängseln ytterligare och trafiksäkerheten ökar, säger
Ingvar Nilsson.

För stockholmarna kommer förändringen att märkas på
flera sätt.

Det blir betydligt färre lastbilar i stan, vilket ger mindre
trängsel och bättre luft. Men också trafiksäkerhet, ekonomi
och anställda ska tjäna på saken.

Leveranserna kan minska med 75%
– Vi räknar med att antalet leveranser ska minska med 75
procent, från 9000 till under 2000.

Utöver miljövinsterna finns det flera fördelar. 
– Leveranserna blir inte bara betydligt färre. Man vet när

de kommer, vilket gör mottagningen smidig och lättare att
planera. Idag kan en leverantör inte säga om godset kommer
klockan nio eller halv tolv.

Schenker höjde nyligen priset för transportköpare med ett
s k storstadstillägg i Stockholm med motiveringen  att det
blivit dyrare med trängselskatten. Men 25 % färre bilar cirku-
lerar nu i staden och trängseln har minskat. Är det då moti-
verat att höja?

– Vi höjde med 2 kr per ankommen sändning, säger Ing-
var Nilsson. 

– Men visar det sig att det inte bara är en tillfällig nergång,
utan att det verkligen blir mindre trängsel, då kommer vi att
ta bort den extra avgiften, lovar Ingvar Nilsson. *
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Citylogistik fokuserar på både resor och varudistri-
bution i större tätorter. Enligt Vägverket handlar
citylogistik främst om IT-stöd.

”Målet är att finna former för en intelligent varu-
distribution i tätort. Med intelligent varudistribution
menas att den är ekonomiskt konkurrenskraftig,
miljömässigt hållbar och säkerhetsmässigt accepta-
bel. I praktiken handlar det om att kombinera olika
typer av IT-stöd med förändrade spelregler för varu-
distribution i tätort.” heter det i en rapport.

Det som nu sker i Stockholm är troligen det mest
ambitiösa försöket att ta ett totalgrepp om distribu-
tionen i en storstad genom en offentlig upphandling.

IT-stöd för intelligent varudistribution

INTELLIGENT LOGISTIK

– Med IT-stöd och samordnade
transporter, dvs en intelligentare
logistik, minskar vi antalet trans-
porter, minskar kostnaderna och
förbättrar miljön, säger Jan Hult-
gren, logistikstrateg i Stockholms
stad. 

– Vi räknar med att antalet le-
veranser ska minska med 75
procent, från 9000 till under
2000, säger Schenkers VD, Ing-
var Nilsson.
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KASEWA DABAGH arbetar på utvecklingsavdelningen i Stock-
holm stad, där IT och upphandling ingår. Logistik är något
helt nytt här, så Kasewa Dabagh får vara med och bryta ny
mark, tillsammans med logistikkon-
sulten Jan Hultgren, som hon kallar sin
mentor.

– Stockholm stad behövde en person
med logistikkompetens, när de skulle upp-
handla ett nytt system för stans egna
transporter, berättar hon om bakgrunden
till att hon fick jobbet.

Jan Hultgren hade mångårig erfaren-
het som logistikstrateg. Han arbetade
först som konsult åt Stockholm stad,
men stan upptäckte att de behövde logis-
tisk kompetens vid sin upphandling av
transporter. Därför blev han anställd i
stället, vilket var en mer långsiktig lös-
ning för Stockholm stad. 

– Det här är mitt första jobb, så jag för-
söker att lyssna och lära hela tiden, säger
Kasewa Dabagh.

– Det som är mest spännande med lo-
gistiken är nytänkandet, att se saker ur
olika perspektiv, att träffa människor
med helt olika tankar och möta så många
olika smarta lösningar på problem. För det
finns ju aldrig bara en lösning.

Många ny vägar att bli logistiker
Vill man utbilda sig till logistiker finns
numera många vägar. Chalmers i Göte-
borg, Linköpings Tekniska Högskola och
Lunds tekniska högskola har haft logisti-
kutbildningar länge. LTH har mer tek-
nisk logistisk inriktning än de övriga. 

Många andra högskolor har också startat nya kurser i
logistik. 

– Först fanns  bara det som kallades materialadministration.

Så utvecklades det till logistik och supply chain management.
Bl a Skövde har en nyare utbildning, med en mer ekono-

misk inriktning.
På Industriell Ekonomi i Skövde, där

Kasewa Dabagh gått i 3 år, är utbild-ning-
en främst inriktad på den privata sek-
torn.

– Det var en mycket bra utbildning. Vi
hade Dag Ericsson och Stig-Arne
Mattson som gästföreläsare, säger Kasewa
Dabagh.

Informationslogistik, som blir allt vikti-
gare, ingår i kurserna E-logistik A och C
och även i ICT, som står för Information &
Communications Technology.

– En av lärarna, Lars Olof Kjellström,
tog upp många nya exempel på hur kun-
skaper i informationslogistik kan använ-
das.

Nu utökar Högskolan i Skövde med en
ny kurs i E-logistik och IT på120 poäng.

– Jag tycker att det är jättebra att de
inriktar sig djupare i ämnen inom
industriell ekonomi. Själv tycker jag att
programmet jag läste borde vara 160
poäng, säger Kasewa Dabagh. 

Tre kurser valde hon att gå i hemstaden
Lund; industriell distributionsteknik, mate-
rialhantering och arbetsorganisation. 

”Jag försöker alltid tänka framåt”
– Jag flyttade till Stockholm för att söka
jobb och valde under tiden att studera på
magisterprogrammet på KTH Campus
Telge. Det är tillämpad logistik för yrkes-

verksamma logistiker. 
Men nu hinner hon inte längre ägna sig åt heltidsstudier.
Kasewa Dabagh är också  aktiv i Plan Öst och är där med

och organiserar olika aktiviteter. 
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”Det mest spännande med
logistik är nytänkandet”
Kasewa Dabagh är 26 år och nyutexaminerad logistiker. Sitt första jobb fick hon i
höstas på Stockholm Stad, ett halvt år efter examen i juni 2005.

– Jag hade tur och får chansen att arbeta med citylogistik i Stockholm, vid sidan av Jan
Hultgren, säger hon. 

AV LENA SONNE

– Det som är mest spännande med logistiken är det
ständiga nytänkandet, att se problem ur olika perspektiv,
säger Kasewa Dabagh, ung nyanställd logistikstrateg
på Stockholm stads utvecklingsavdelning .



INTELLIGENT LOGISTIK 2/06 17

Kasewa Dabagh är överhuvudtaget en initiativrik person.
– Jag försöker alltid att tänka framåt. Redan under studie-

tiden tog jag kontakt med Plan och ville gå på deras semina-
rier. Men det var för dyrt för studenter. Efter viss övertalning
blev jag inbjuden att få komma gratis och nu har Plan stu-
dentpriser på sina seminarier. 

– På Plan-konferensen i maj betalar studenter t ex bara
500 kr. 

Tidigare var logistiker ett övervägande manligt yrke. Men
så blir det inte i framtiden, tror hon.

– På LTH var det mest manliga studenter. Men på pro-
grammet i Skövde var vi ungefär hälften kvinnliga studenter. 

Som 9-åring från Kurdistan
Kasewa Dabagh är kurd och kom som 9-åring som flykting
från Irak med sina föräldrar. Pappan var politiskt aktiv, för-
fattare och journalist . Familjen hamnade först i Strömsunds-
bruk utanför Hudiksvall, i ett och ett halvt år. 

– Där fanns nästan bara svenskar, så jag lärde mig ju
svenska snabbt. Därefter flyttade vi till Lund, där vi hade
släktingar.

Sitt jobb med citylogistik i Stockholm skaffade hon också
genom att vara aktiv.

– Jag ringde till Stockholm stad och frågade om deras
logistik. Det tog ett par dagar innan jag kom fram till någon
som ens visste vad jag pratade om. 

– Några kurskamrater i Skövde hade gjort ett examens-
jobb om en transportlösning för Falköpings kommun, som
jag tyckte var intressant och jag ville höra om liknande tankar
fanns i Stockholm. Till slut hamnade jag hos Jan Hultgren,
som tyckte det var intressant och som själv arbetade med
citylogistiken. Han letade just då genom en rekryteringsbyrå
efter en nyutexaminerad logistiker som medhjälpare. Så fick
jag jobbet.

– I Stockholm diskuteras just nu på politisk toppnivå om
man ska ha en egen avdelning för logistik.  

Vilka problem stöter du på i arbetet med citylogistik ?
– Det finns kritik från leverantörer. Transporterna var tidi-

gare en del av varupriset, där leverantören la på en viss procent.
Inga transporter är ju gratis. De förlorar på vår lösning, när vi
separerar de olika kostnaderna. Den nya transport-
upphandlingen kan spara många miljoner åt staden och skatte-
betalarna, men den är framför allt en helhetslösning för bätt-
re miljö. *

INTELLIGENT LOGISTIK

”Jag ringde till Stockholm stad
och frågade om deras logistik.
Det tog ett par dagar innan jag
kom fram till någon som visste

vad jag pratade om.”
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BÅDE NÄRINGSLIVET OCH OFFENTLIG SEKTOR

är idag ofta beroende av just-in-time
leveranser, för att verksamheten ska
flyta smidigt. Kravet på säker informa-
tion om var godset befinner sig i lo-
gistikkedjan, har därför ökat kraftigt
under senare år.

Gods som passerar olika terminaler
har en streckkod, som via en databas
kan berätta om avsändare, mottagare
och så vidare. Och varje gång försän-
delsen anländer till en terminal, läses
koden av. Därmed har alla parter kont-
roll på hus långt godset kommit i
logistikkedjan.

Men för gods som levereras direkt ut
till kund och som aldrig passerar en ter-
minal, finns det ingen säker information
– om man inte ringer till chauffören
och frågar. 

Metoden är krånglig, osäker och de-
finitivt inte populär bland chauffö-
rerna.

Sedan ett år tillbaka har Jönköpings-
företaget Litium Mobile Applications
AB, LMA, tillsammans med The Phone
House och Vodafone utvecklat en in-
novativ lösning, som innebär att det
går att ha kontroll även på det gods
som levereras direkt till kund, utan att
passera någon terminal. 

Chauffören läser in streckkoden på
godset med en mobiltelefon, som är
försedd med en avläsartillsats - en
scanner. 

Chauffören kan själv också koda in

information om huruvida godset t ex
är skadat eller dåligt emballerat. 

– En annan fördel är ju att trans-
portören får snabbare vetskap om att
godset är levererat till eller avhämtat
hos kunden, förklarar Hans Börjesson,
VD på Litium Mobile Applications AB,
LMA.

Pilotprojekt fungerade bra
Pilotprojektet med transportjätten DFDS
Transport startade förra våren. Ett 50-
tal chaufförer var med från början. De
genomförde ca 2 600 scanningar i
veckan under sex månader och allt har
fungerat bra. 

– Från och med april i år skall alla
våra transportörer som jobbar med

inrikessändningar använda den här ut-
rustningen. Ambitionen är att ha 500
mobilscanners i drift, det vill säga näs-
tan alla våra chaufförer skall använda
tekniken. 

– Vi har nu också pilotprojekt igång i
Danmark och Finland, berättar Gabriel
Andersson, chef för IT och kund-
integration på DFDS Transport och
förklarar närmare hur det går till:

– Våra chauffören skickar infor-
mationen från mobiltelefonen direkt
in i det befintliga produktionssystemet.
Tidigare var det en manuell process
som tog tid. Nu slipper vi en hel del
pappersarbete och vi kan samarbeta med
våra kunder i realtid och uppdatera en
rad andra system. 

INTELLIGENT LOGISTIK
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Mobiltelefon med streckkodsläsare
ger full kontroll på logistikfödet
Jönköpingsföretaget Litium Mobile Applications AB har utvecklat ett sätt att scanna
gods som ger full kontroll på gods som levereras direkt till kund, utan att det passerat
en terminal.

Transportjätten DFDS Transport, städkoncernen ISS och Tekniska Kontoret i
Jönköping använder redan hjälpmedlet.

AV MICHAEL JOHNSSON

En mobiltelefon med streckkodsläsare är allt som behövs för att identifiera var godset finns  i logistikkedjan, visar
Hans Börjesson.
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– Fördelarna är bättre positionering,
tidsrapportering och uppföljning på
utfört arbete via webben, och full möj-
lighet för våra kunder att använda lös-
ningen i sin interna logistikprocess, via
vår e-tjänst ParkLink online, förklarar
Gabriel Andersson

Mjukvaran är utvecklad av det nors-
ka partnerföretag, AD Columbi och
streckkordsläsaren tillverkas i USA.
LMA har ett standardsystem i botten,
med en rad erbjudanden som kan ut-
vecklas och skräddarsys, allt enligt
kundernas önskemål. 

Billigare elavläsning
Som teknisk plattform har man valt att
använda serverbaserade system utveck-
lade med Java och GPRS för överföring
av information.

– Den stora fördelen med GPRS är
att det blir billigt. Att vara ansluten
kostar ingenting, det är bara över-
föringen av data som kostar. Med GSM
skulle det ha kostat att vara ansluten.
Men vi har båda lösningarna i det

system som används av chaufförerna.
När de inte får kontakt med mobil-
telefonerna, använder de ett Javapro-
gram, förklarar Hans Börjesson.

Även andra branscher och organi-
sationer har visat intresse för den här
lösningen. Bland annat använder Tek-
niska kontoret i Jönköpings kommun
tekniken för att läsa av elmätare. Det
började redan hösten 2004 som ett
pilotprojekt.

– Utgångspunkten var att kostnaden
för handdatorenheter i många fall blir
väsentligt mycket högre än vad en så-
dan enhet kan spara in genom för-
bättrad effektivitet, berättar Torbjörn
Isacsson, driftsansvarig på Jönköping
Kommun.

– Den här lösningen bygger i stort
sett vidare på traditionella mobiltele-
foner, som de anställda ju redan kan
hantera. 

– Varje månad kontrolleras nu
mellan 1 500 och 2 000 elmätare som
tidigare rapporterades in till vår drifts-
ansvarige, som i sin tur lade in all data

i energiprogrammen för hand, mätare
för mätare. Vi tjänar in hela kostnaden
för den nya lösningen på sex månaders
mätning, förklarar Torbjörn Isacsson.

Logistikläget viktigt
Städkoncernen ISS använder också
tekniken i ett tidsrapporteringssystem,
där städaren scannar in varje lokal
han eller hon har åtgärdat/inspekterat
– varje rum har nämligen en streckkod
monterad på väggen.

LMA kommer framledes att vässa
sig ytterligare på de branscher man
arbetar på och framtiden ser ljus ut,
enligt Hans Börjesson. 

2005 omsatte företaget 5 miljoner
SEK. LMA är ett dotterbolag till Litium
AB i Jönköping, som har 20 anställda.

System som bygger på streckkoder
finns ju överallt i samhället, så det finns
goda expansionsmöjligheter. 

– Och det är förstås ingen nackdel
att vårt företag ligger i ett av landets
största logistikcentrum, konstaterar
Hans Börjesson. *

Alla större företag vet att omvägen heter 

papper och genvägen e-fakturor. Det är där 

som de stora besparingarna finns att hämta.

Ofta handlar det om hundratals kronor per 

faktura, jämfört med traditionell hantering.

Men myntet har två sidor.

För att ditt företag ska nå en högre lön-

samhet, måste dina leverantörer ha samma

drivkraft.

De måste också tjäna på att använda elek-

tronisk fakturering. Varför skriva ut den fak -

tura som redan ligger i datorn för att kuver-

tera, frankera och posta den? Varför vänta 

på betalningen istället för att belåna den? 

Varje steg kostar pengar.

SEB lanserar nu en lösning som ökar

motivationen för mindre och medelstora 

företag att börja använda sig av e-fakture-

ring. Systemet fungerar för alla typer av

företag – oavsett bransch. Och oavsett vil-

ken bank de använder.

Tröskeln för att komma igång är mycket 

låg: Dina leverantörer behöver inte investera

i vare sig teknik, pengar eller tid. Och syste-

met fungerar från dag 1.

Kontakta oss på e-invoice@seb.se så skickar vi
mer information.

Elektronisk fakturering. Det betalar sig.



Strålforsköp stärker 
Postens informationslogistik

Posten har lagt ett bud på Strålfors.
– Strålfors är ett mycket välrenommerat företag med starkt

varumärke, säger Erik Olsson, VD för Posten. Våra tjänste-
portföljer kompletterar varandra och köpet stärker Postens
konkurrenskraft i Norden.

– Strålfors är specialiserade på att ta fram kundunika lös-
ningar för överföring av information, oavsett media. Genom
kompetens i modern logistik och IT har vi utvecklats från vår
bas i grafisk verksamhet till det ledande företaget i Norden
inom informationslogistik, säger Strålfors VD, Per Samuelsson.

– Begreppet ”informationslogistik” som vi introducerat,
täcker hela flödet, från förfrågan till leverans av slutprodukt,
säger Per Samuelsson.

Finska Posten har nu också börjat använda begreppet i sin
marknadsföring.

Handeln vinner mest 
på att integrera affärssystem

Temo har på uppdrag av Industri-Matematik, IMI, intervjuat
100 av de största företagen i Sverige inom tillverknings-
industri, detalj- och dagligvaruhandel om inställningen till
integration av affärssystem och s k ”ett ansikte-mot-kunden”-
lösningar. Tillfrågade är personer i ledande ställning; VD,
vice VD, IT- och logistikchefer med plats i ledningsgruppen. 

Det finns tydliga skillnader mellan branscherna kring vad
integration mellan affärssystem ska åstadkomma. För tillver-
kande företag är kostnadskontroll viktigast (53%), medan
företag inom handeln anser att flexibilitet i leverans är vikti-
gast (42%). Handeln har även störst erfarenhet av ”ett-ansik-
te-mot-kunden”-lösning. 72% har en idag, jämfört med 54%
inom tillverkning. Det är också inom handeln som flest
anser denna typ av lösning affärskritisk, hela 81% uppger
det, mot 50% inom tillverkande industri. 

KTH FÖRSTÄRKER logistikkompetensen
på Campus Telge, för att dra igång en
forskarverksamhet i samarbete mellan
KTH, ett antal kommuner och lands-
tinget. Södertälje kommun satsar 10
miljoner SEK under tre-fyra åren för
att stärka forskningen och arbeta för
att locka hit nya utbildningsanordnare.

För Södertälje kommun, med Scania
och AstraZeneca, finns ett stort kom-
petensbehov. 

På Södertörns högskola Campus
Telge finns nu två av KTHs mest sökta
magisterprogram: "Tillämpad logistik"
och "Projektledning och verksamhets-
utveckling", båda på 40 poäng. 

Högskolan i Skövde  har en ny kurs
”E-logistik och IT” på 120 poäng,  med
start höstterminen 2006. Kursen tar bl
a upp e-logistik och hur IT-lösningar
och affärssystem kan effektivisera före-
tagens kärnprocesser. Nya lösningar
som RFID och möjligheter i kombina-

tionen logistik-IT tas också upp. Två för-
djupningskurser finns också med i
informationssystemutveckling och
logistik, förutom grundläggande kur-
ser i industriell ekonomi, program-
mering och databaser. 

I Lund invigdes nyligen ett natio-
nellt logistikcenter på LTH. Vinnova,
Lunds universitet och industrin satsar
210 miljoner kronor under tio år i
”Next Generation Innovative Logistics,
NGIL”. Det har bl a DFDS Transport,
Frigoscandia Distribution, Helsingborgs
Hamn, ICA, Lindab, MA system, Con-
safe Logistics och Volvo Cars som part-
ners. 

Vinnova och parterföretag satsar
också 840 miljoner SEK på fyra VINN
Excellence Center i Karlstad, Linköping,
Lund och Stockholm. De får ca 70 miljo-
ner SEK vardera under tio år. Varje
centrum är kopplat till ett universitet 

eller högskola. I juni tar Vinnova beslut 
om ytterligare 15 centra.

Sug efter logistik-kunnande 
– Många signaler tyder på att logi-
stikbranschen befinner sig där IT-
branschen befann sig för 10 år sedan,
dvs inför en mycket kraftig expansion,
menar Nils G Storhagen, docent och
grundare av konsultföretaget NewLog.  

– På 90-talet uppstod ett enormt sug
efter att omsätta den nya teknologin i
praktisk tillämpning. Idag står logi-
stiken inför motsvarande situation.  

– Idag börjar vi se fler struktur-
affärer inom logistikkonsultbranschen.
Riskkapitalister köper konsultföretag
och slår ihop dem till större enheter. 

Nya branscher inser möjligheterna i
en bättre utvecklad logistik som ett
resultat av konstaterad ineffektivitet, 
t ex offentlig och privat tjänstesektor,
sjukvården och byggbranschen. *
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Logistikbranschen inför 
en kraftig expansion
Logistikbranschen står inför en kraftig expansion. 
Det märks bl a på att högskolorna startar många nya
kurser och ny forskning i logistik.

– Logistikbranschen
står inför en kraftig
expansion, säger Nils
G Storhagen.

FOTO: LENA SONNE



FÖRR VAR DET BRIST PÅ INFORMATION. Idag
har vi ett överflöd, bl a på Internet. In-
formationshantering handlar om att klara
av allt större informationsvolymer, sålla
information och se till att rätt informa-
tion finns tillgänglig för användarna.

Många helt nya sätt att göra affärer
bygger på att kunna sålla fram rätt
information och använda denna på nya,
smarta sätt. Trycket att skapa effektiva
informationsflöden ökar också med
globaliseringen. 

En informationslogistiker förväntas
kunna skapa effektiva informations-flö-
den, med hjälp av informations-logis-
tiska lösningar. 

För tredje året anordnade CIL (Cent-
rum för Informationslogistik) i Ljungby
nyligen ett seminarium om informa-
tionslogistik, den här gången inom vår-
den. Det skedde i samband med att den
första kullen informationslogistiker ut-
examinerades.

Proppar i sjukvården
I sjukvården riskerar information att bli
den propp som hindrar vårdsappara-
ten att utnyttjas effektivt. 

– Vi försöker driva på en utveckling
för effektivare vårdprocesser och se var
propparna finns, säger Magnus Hell-
gren, VD för CIL.

De flesta landsting och regioner har
stora svårigheter att få gamla och nya
IT-stöd att kommunicera. Alltmer av
läkarnas jobb blir administration och
allt mindre patientkontakt.

Björn Zackrisson, medicinsk chef,
på Capio Sjukvård Norden, föreläste på
temat ”Med patienten i centrum skapas
rätt kvalitet”.

Andra deltagare på seminariet var
Anita Eriksson-Pallinder, VD för int-
resseföreningen Carelink och över-
läkare Nils Schönström, som föreläste

på temat ”Effektiva vårdprocesser –
mycket mer än bara vård”. 

Carelink vill främja IT i sjukvården,
bl a i ett projekt för att samordna och
standardisera vården med en nationell
patientöversikt. Den ska ska förmedla
patientinformation till vårdgivare, oav-
sett organisation, samt till patienten
själv. Privata, kommunala och lands-
tingskommunala vårdgivare i hela lan-
det kan fr o m i år ansluta sig till den
nationella patientöversikten. 

Ett pilotprojekt testas nu i Öster-
götland, Jönköping, Norrbotten och 

Uppsala. Förutom pilotprojekten har
tre nationella projektgrupper bildats.

Målet är att samtliga vårdgivare i lan-
det ska använda sig av den IT-baserade
patientöversikten.

– Min vision är att vi om fem år har
mycket större möjligheter än i dag att
följa hälsonivån nationellt, säger Anita
Eriksson-Pallinder. 

Den kontroversiella frågan gäller
elektroniska patientjournaler, som inte
kommunicerar med varandra och där
utmaningen är att säkra patienternas
integritet. *
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Rätt information ger bättre vård
Informationslogistik är ett område som börjar bli riktigt hett inom både företag och
offentlig sektor. Sjukvården är ett nytt tillämpningsområde.

AV LENA SONNE

Mats Hellqvist, mobilläkare i Uppsala kom-
mun, talade på seminariet om hur ett ”nygam-
malt” system med effektiv hemsjukvård kan
spara stora pengar. 

Mats Hellkvist åker hem till akut sjuka äldre
över 65 år med sin läkarväska, precis som
gamla tiders provinsialläkare. Han sparar in
kostnaden för 300 akutbesök per år åt lands-
ting och kommun Det motsvarar 4,2 miljoner
SEK. 

– Men den största vinsten ligger i att patien-
ten slipper att söka upp läkaren.

– Ur humanitärt perspektiv kan det inte
räknas i pengar att sjuka patienter slipper
transporter och väntetider. 
– Vi är bra på att lägga in folk – och göra ade-

kvata undersökningar – men det är inte alltid
det behövs.  Det här sättet att arbeta i front-
linjen med en mobil läkare öppnar gränser mel-
lan landsting och kommun, menar Magnus
Hellgren.

– Det här är ju ett system som fanns i Sveri-
ge in på 1980-talet. Nu har också Kalmar och
Jönköpings landsting visat intresse.

Hembesök av mobilläkare sparar över 4 miljoner per år

– Ur humanitärt perspektiv kan det inte
räknas i pengar att sjuka patienter slip-
per transporter och väntetider, säger
mobilläkaren Mats Hellkvist.
FOTO: LENA SONNE



BYGGPRISERNA steg i genomsnitt med 3–5% under 2005, d v s
flera gånger mer än inflationen. För att möta de stigande kost-
naderna börjar allt fler byggföretag intressera sig för modern
logistik. 

Byggbranschen har kritiserats för ineffektiva material-
flöden och eftersatt logistik. 

Också Skanskas egna kartläggningar visar att mer kan göras. 
Inköp och logistik är en viktig del av byggkostnaderna.
Nu ska en ny infrastruktur för logistik bidra till sänkta bygg-

kostnader, där det övergripande målet är 25% sänkta kostna-
der på samordnade inköp.

– Vi är ”tre generationer” som arbetat för bättre logistik i
Skanska och Skanska har också lång erfarenhet globalt, säger
Andreas Johansson, projektledare och ansvarig för den stora
pågående logistikupphandlingen på Skanska Inköp Sverige
AB 

Skanska har ca 3–4000 byggprojekt årligen, de flesta
kring storstäderna – Stockholm, Göteborg, Malmö. 

Störd produktion
– Men även om de har skötts mycket bra ser vi att en bättre
logistisk infrastruktur behövs, säger Andreas Johansson. 

– Ett pilotprojekt i Örebro hösten 2005 visade att det finns
stor potential för nya logistiklösningar.

Nu kommer leveranserna uppdelat från varje leverantör
och det kommer många leveranser per dag. Det gör att pro-
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Skanskas transportupp-
handling genombrott för
nytt logistiktänkande 
Skanska genomför just nu en av Sveriges
största transportupphandlingar för leve-
ranser av material till ca 3000 byggplatser
runtom i Sverige. En ny infrastruktur för
logistik ska bidra till sänkta byggkostna-
der. Övergripande mål; 25% sänkta kost-
nader på samordnade inköp. 

AV LENA SONNE
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Förutom sänkta transportkostnader ska hanteringen av material på bygg-
arbetsplatserna effektiviseras. 



duktionen störs när produktionspersonal måste ta hand om
materialet. 

Skanska har en mycket låg egen andel av transporterna –
kostnaderna för logistik är idag en del av kostnaderna för
material och tjänst.

– För att kunna sänka byggkostnader är det viktigt att
särskilja kostnaderna för material, tjänster och logistik.

Det är också målet med den stora logistikupphandling som
Skanska nu gör. 

– Vi är nu i slutfasen av en upphandling med ca 30 bud-
givare. Det blir en av Sveriges största transportupphandlingar
och handlar om ca 200 miljoner SEK. Antalet transportörer
kommer att minska kraftigt, säger Andreas Johansson. 

Automatiserade inköpsprocesser
Utöver själva transporten innefattar upphandlingen även
logistiklösningar i form av samleveranser i stor skala, elekt-
ronisk avvikelsehantering och leveranser ända fram till respek-
tive arbetsmoment.

På kort sikt berörs 100 materialleverantörer av vår nya
infrastruktur för logistik. 

Mer industriella metoder kan appliceras med hjälp av
internet. Det pågående samarbetet med e-inköpsföretaget IBX
bidrar också till att effektivisera och automatisera inköps-
processerna och att sänka inköpskostnaderna. 

– Förutom sänkta transportkostnader ska hanteringen av
material på byggarbetsplatserna effektiviseras. 

Nytt logistikcenter
– Med den nya transportlösningen, styr vi transporterna själ-
va. Vi kan öka samordningen av leveranserna, så att allt vårt
material kan levereras med samma transportör vid en sam-
lad, daglig transport. 

Materialet skall även kunna samlevereras av trans-
portören, oavsett om det är beställt vid olika tillfällen och
från olika leverantörer. 

När leveransen sker skall godset kunna lyftas direkt till
montageplatsen, allt för att minimera onödiga och tids-
krävande mellantransporter på byggarbetsplatsen. 

– Genom elektronisk avvikelsehantering kommer vi också
att kunna fånga upp avvikelser i leveranskedjan och därmed
skapa förutsättningar för att höja kvalitet och leverans-
säkerhet, säger Andreas Johansson. 

– Vi kommer också att bygga ett nytt logistikcenter för att
samordna logistiken – var är ej klart. Dels behövs närhet till
transportnätverk, dels till projekten. *
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–För att kunna sänka bygg-
kostnader är det viktigt att

särskilja kostnaderna för mate-
rial, tjänster och logistik.”



(Beijing) Företaget har det långa nam-
net China National Building Materials
& Equipment Import & Export Corp,
men Wang Guodong, ung vice VD,
svarar vänligt, snabbt och kort på mina
frågor. Detta snabbväxande företaget
med huvudkontor bland ny skyskrapor i
Haidian-distriktet i centrala Beijing, 
bedriver, export och import av bygg-
material. Företagets logistikkedja sträck-
er sig över hela världen.

Men något som oroar Wang Guo-
dong, är de växande logistikkostnaderna
i Kina.

– Våra logistikkostnader inom Kina
har fördubblats de senaste tre åren.

Orsaken är en utbredd lokal och

regional korruption, som resulterar i
en djungel av olagliga avgifter på trans-
porter som lokala myndigheter tar ut
från transportföretagen.

– Mitt intryck är att de centrala
myndigheterna försöker få bort dessa
avgifter. Men de har inte lyckats, säger
Wang Guodong.

Det mesta av exporten går med båt,
men man utnyttjar också transsibiriska
järnvägen för export till Ryssland. 

– 90 % går sjövägen. Men ca. 10 %
av våra transporter går via järnväg till
Ryssland, med Schenker som partner,
säger Wang Guodong. Vi skulle gärna
ta mer den vägen, för det börjar bli
trångt i sydkinesiska hamnar.

– Men det är inom Kina som vi fått de
största kostnadsökningarna på trans-
porter, säger Wang Guodong.

Till Sverige exporterar China National
Building Materials bara natursten.
Trots det långa avståndet gör de låga
arbetslönerna exporten lönsam.

Ingen revalvering
Någon snar kostnadsökning på kinesiska
produkter genom en revalvering, tror
inte Wang Guodong på.

– Jag tror inte på någon revalve-
ring. Kina slopade ju juanens koppling
till dollarn 2005.

Nyligen avvisade också Kinas pre-
miärminister Wen Jiabao på sin årliga
stora presskonferens västliga speku-
lationer om en snar revalvering. *
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”Logistikkostnaderna inom 
Kina har fördubblats på tre år"
Att kostnaderna för logistiktjänster i Kina ökar snabbt har västerländska 
företag fått känna på. Det drabbar också kinesiska företag.

AV GÖSTA HULTÉN
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Wang Guodong,oroas 
av de växande logistik-
kostnaderna i Kina.
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– IDÉN TILL UNITED LOGISTICS är att erbjuda
industri och handel de skräddarsydda
supply-chain-lösningar de behöver, säger
Carl Erik Sars, VD i det nya företaget
United Logistics Group.

Affärsidén har växt fram ur Carl Erik
Sars egna erfarenheter från industrin.
Med en bakgrund inom Sandvik och
Electrolux såg han där svårigheten att
få försörjningskedja och distribution
att fungera optimalt:

– Som linjeansvarig kunde jag kont-
rollera många kostnader, men transport-
och lagerkostnader var alltid svåra att
kontrollera. Vi insåg att vi inte kunde
lösa detta inom företaget. De stora trans-
portföretagen erbjöd inte heller rätt
hjälp: 

Problemen är egentligen flera. 
– Dels att få fram redan beställda

varor i önskad tid. Dels att kunna leve-

reransplanera, så att vi t ex inte missade
en kampanj och hade tomt på hyllan.
Dels att få information om var i logi-
stikkedjan varorna finns när kunden
frågar. Samt naturligtvis att ha kontroll
över kostnaderna och se effekter av för-
ändringar.

Allt viktigare konkurrensfaktor
Allt tyder på att logistik i allmänhet
och leveransprecision i synnerhet blir en
allt viktigare konkurrensfaktor, menar
Carl Erik Sars.

– Inom industrin definieras konkur-
renskraft ofta som att lyckas kombinera
låga kostnader och hög service. Men att
nå dit blir allt svårare, med ett växande
antal leverantörer i ett stort antal länder.

Det är inte ovanligt att företag får
material från ett dussin underleveran-
törer i lika många länder. Ofta flyttas
hela eller delar av verksamheten ut. 

– När gamla strukturer förändras,
blir logistikprocesserna allt mer kund-
kritiska. 

Men i förändringarna skapas också
möjligheter, för den som har rätt kun-
skap.

– När kundernas värld förändras, så
måste logistiken lösa många nya pro-
blem. Vi vill utveckla nya tjänster inom
inköp, produktion och distribution, som
gör det möjligt att erbjuda bestående
kundvärde. 

– Genom en helhetssyn på vår upp-
dragsgivares affärer och flöden av varor,
information och pengar, vill vi skapa
trygghet och stabilitet i en värld som

ständigt förändras, säger Carl Erik
Sars.

Genom dotterbolagen Arrigo och
Establish, som köptes i höstas, ska Uni-
ted Logistics utveckla och implementera
och i vissa fall även driva de bästa
logistiklösningarna för varje kund.

Global täckning
De båda slås nu samman under nam-
net Establish. Med ca 70 konsulter blir
det ett av Nordens största bolag i
logistikkonsultbranschen. Med ett glo-
balt nätverk kan man matcha de globa-
la logistikkonsulterna. Förutom i
Stockholm, Malmö och Helsingborg,
finns Establish också i USA, Schweiz
och i Kina.

– Våra konsulter har också varit i
branschen länge, de har stora teore-
tiska kunskaper, omfattande praktiska
erfarenheter och ett brett nätverk, säger
Carl Erik Sars.

– Under namnet Establish vill vi
skapa ett svenskt konsultföretag med
tillräcklig kritisk massa för att ta upp en
global konkurrens, säger Carl Erik Sars. 

– För oss handlar det inte om att
erbjuda antingen lägre kostnader eller
högre intäkter. Vårt begrepp Demand
Chain Leadership innebär att vi vill
erbjuda både och.

Företagens behov gäller heller inte
bara klassisk konsulthjälp. De kräver
ofta också hjälp med genomförandet. 

– Det kan vi ge redan idag, t ex
bygga upp hela inköpsavdelningar eller
ansvara för transportinköp eller för pro-
duktionsplaneringen. 

Tryggheten finns också i ägandet i
form av 6:e AP-fonden. 

– 6:e AP-fondens idé är att bygga
starka svenska företag, att förbättra
svensk konkurrenskraft och att mot-
verka utflyttning av företag. 

United Logistics Group har som
mål att växa med 20 % per år, orga-
niskt eller genom förvärv. *
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”Logistikprocesserna 
blir alltmer kundkritiska”

– Vi tittar aktivt på nya bolag i Norden. Men vi
kommer säkert också att nyanställa, både i
New York och Shanghai, säger Carl Erik Sars. 

United Logistics är en ny aktör inom svensk logistik, som i
höstas köpte de båda välkända logistikkonsulterna Arrigo
och Establish. – Vårt mål är att bygga upp ett nytt, starkt
logistikföretag för svensk industris behov, säger Carl Erik
Sars, VD och en av grundarna av United Logistics.

AV GÖSTA HULTÉN



DET LILLA UPPSALAFÖRETAGET TRADE EXTENSIONS, med 11 anställda
tillhör de världsledande företagen inom verktyg för kom-
binatorisk scenarioanalys vid upphandlingar. Trade Extensions
har utvecklat programvaror för budgivning i olika typer av
auktioner för börser och för upphandling i både privat och
offentlig sektor. Deras redskap kan förbättra inköpsprocessen
hos företag med stora och komplexa inköp, t ex  för upphand-
ling med komplicerade bud, s.k. kombinatorisk upphandling.
Främst passar Trade  Extensions
system för de som upphandlar
större kvantiteter av varor och
tjänster med många olika leve-
rantörer.

Arne Andersson är VD och
en av grundarna till Trade Ex-
tension, där han arbetar 70%.
Övrig tid är han knuten till Upp-
sala universitet. 

– Så jag har inte två löner,
påpekar han skämtsamt när jag
träffar honom i ett gammalt,
pampigt bankpalats i centrala
Uppsala.

Han är professor i datalogi
och har som välkänd auktoritet
publicerat  många artiklar om
algoritmdesign.

Leverantör till globalt storföretag
Det senaste året har vi alltmer börjat samarbeta med stora
logistikföretag utanför Sverige. Vi levererar verktygen för
deras logistikupphandlingar, berättar Arne Andersson.

Intervjun avbryts då och då av telefonsamtal från USA:
– Tillsammans med Schneider Logistics, USAs största

transportföretag, skapade vi nyligen ett verktyg som lämpar

sig för alla olika delar i en logistikupphandling, förklarar
Arne Andersson. 

Schneider Logistics är en av de stora logistikaktörerna också
i Europa.

– Vår nisch är att hitta kombinatoriska fördelar, säger
Arne Andersson.

– Trade Extensions kompetens består i att kunna synlig-
göra komplexa samband i  transportflöden vid anbudsgivning

med hjälp av scenarioanalys och
på så sätt enkelt kontrollera och
utvärdera stora anbud.

– Vi kan också med  vår platt-
form lägga in och visa lager-
kostnader, transporttider och
affärsregler och därmed optimera
anbuds- och offertförfrågningar. 

Först i världen
Det är en metod som syftar till
att optimera budgivning vid upp-
handlingar som kan påverka och
förbättra företagens inköps-
processer. Idag behövs mer sofis-
tikerade verktyg för att samman-
ställa alla komponenter och visa
hur kombinationen av olika para-
metrar slår.

– Vi var först i världen med att utforma en ”kombinatorisk”
modell för on-line-upphandlingar, bl a tillsammans med Volvo
Group i världens första upphandling i en on-line-auktion.

– Vi kan via scenarier visa vilka konsekvenser olika bud
får, om man väljer få leverantörer eller flera. Med våra verk-
tyg kan man väga prisfördelen av många leverantörer mot
kostnaden för att hantera dessa leverantörsrelationer, förkla-
rar kollegan Björn Holmberg.
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Litet Uppsalaföretag
bland de världsledande 
på optimerad budgivning
Trots sin ringa storlek är Uppsalaföretaget Trade Extensions ett globalt företag, som
erbjuder analysverktyg vid upphandlingar bl a åt stora, internationella logistikföretag.
Inom sin nisch, redskap för optimerad budgivning, räknas de nu till de världsledande.

AV LENA SONNE

- Senaste året har vi haft fokus på logistikföretag, säger Arne Andersson, profes-
sor i datalogi och  en av de tre grundarna av Trade Extension. Tillsammans med
Schneider Logistic, ett av USAs största logistikföretag, har Trade Extensions nyli-
gen skapat  ett verktyg som stöder alla led i en logistikupphandling. 



Förutsättningarna vid en stor upphandling har idag blivit
alltmer komplexa och svåröverskådliga. Antalet budgivare
och kombinationer av bud har snabbt stigit. Då uppstår svåra
beräkningsproblem..

– En stor upphandling innehåller så många överväganden
att ingen klarar att få en överblick utan avancerad hjälp av data
och analysverktyg. Det är för stora datamängder, som man
skulle drunkna i om man försökte hantera dem manuellt.

Vid budgivningar har det visat sig att dessa problem
kunde lösas med hjälp av datavetenskap. 

– Med hjälp av algoritmer finner vi den bästa kom-
binatione utifrån aktuella förutsättningar. Samtidigt kan man
lätt utesluta irrelevanta faktorer ur processen. 

Vid en upphandling finns ofta många parametrar med
olika affärsregler och speciella prisstrukturer. Med våra verk-
tyg kan man införa nya parametrar, säger Arne Andersson och
visar en scenarioanalys på sin dataskärm.

– Ett litet transportföretag med bara ett tiotal bilar, kan t ex
sätta en gräns för hur  mycket de kan  åta sig, men ändå vara
med och lägga bud, förklarar Björn Holmberg.

– I USA finns t ex affärsregler om hur stor andel minoritets-
företag man ska anlita. Vår roll är att kunna lägga in och hantera
dessa parametrar, visa olika scenarier och analysera dem. 

Modell för kombinatorisk upphandling
Trade Extensions startade strax efter IT-bubblan.  Man upp-
täckte att det fanns ett behov av kompetens inom matematisk
algoritm. Sommaren 1999 publicerades en rad vetenskapliga
artiklar i USA om kombinatoriska budgivningar och on-line-
auktioner. De inspirerade professor Arne Andersson och två
av hans forskarkollegor som specialiserat sig på uppbyggnad
av algoritmer för resurshantering på elmarknaden. De upp-
täckte att det beräkningsproblem som uppstår vid kombina-
toriska budgivningar, kunde lösas med specialdesignade
algoritmer. Det ledde till en artikel i ämnet. Det första fröet
var sått och kom att växa till Trade Extensions. I juni år 2000
registrerades Trade Extensions som ett företag, med ett antal
investerare med ett riskkapitalbolag i ryggen. 

– Vårt första, stora samarbetsprojekt var med Vägverket,
där vi tillsammans arbetade fram en modell för kombina-
tionsupphandling, för att motverka kartellbildning. Man kan
hitta nya möjligheter med olika kombinationer av villkor i en
upphandling. 

– Delvis hjälpte vi dem att bli av med asfaltkartellen, berät-
tar Arne Andersson.

Idag vänder man sig mest till stora internationella logistik-
företag som Schneider Logistic, Atlas Supply Chain,  Freight
Traders och Agility, ett kemitransportföretag, m fl. De har
förstått betydelsen av bra analysverktyg och är vana vid kal-
kylbaserade ställningstaganden.

I Sverige har man samarbetat mycket med offentlig för-
valtning. 

– Vi stod t ex för lösningen vid upphandlingen av telefoni i
Göteborgs stad förra året, som gav mångmiljonbesparingar.
Vi var också med vid upphandling av rikstrafiken i Värmland
och Skåne. 

Bland kunderna finns också Sveriges kommuner och
landsting, Stockholm stad, Rikstrafiken, Banverket, Uppsala
och Västerås stad

– Offentlig sektor är bra på ”att följa lagen” men tappar
ofta fokus på affärslösningen, säger Arne Andersson.

Men bland privata, svenska storföretag är kunderna få.
Varför? 

– Där finns enstaka personer som inser fördelen med mer
objektiva redskap och vi har samarbetat med företag som
Atlas Copco, Volvo och Scania. Sverige är inte ett korrumperat
land, men här byggs mer på relationer än professionell kal-
kyl. 

– Lite av julbordssyndromet, säger Arne Andersson, som
förespråkar rationalitet och effektivitet, framför fokus på s k
nära relationer.

Vad vinner man då med  objektiva analysverktyg och vilka
generella slutsatser kan man dra?

– Att man kan minimera både totalkostnader och lager-
kostnader.

Det har också visat sig att några få leverantörer är bäst,
men sällan bara en – då blir priset högre. 

Trend mot färre leverantörer
Trenden idag går mot färre leverantörer och högre närhet
med enskilda leverantörer. 

Företag vinner ofta på att minska antalet leverantörer och.
utveckla närmre förbindelser med de kvarvarande. De kan
gemensamt arbeta för att åstadkomma ett effektivt pro-
duktionsflöde och dessutom få låga transaktionskostnader.
Ett närmre samarbete med företag kräver dock energi och
därför är det naturligt att företag strävar efter färre lo-
gistikpartners.

– Men det är ändå ofta lönsammare med flera leverantörer,
säger Arne Andersson. Det gäller att hitta rätt avvägning.

Ett problem är att en del företag inte har ordning på sin
statistik. 

– Det gäller för företag att ha bra statistik för sitt be-
slutsunderlag. Det har stora internationella logistikföretag.
De har stor erfarenhet och vet exakt vad olika delar i trans-
portkedjan kostar.

Just nu är flera stora samarbetsprojekt med globala
logistikföretag, bl a Freight Traders, på gång.

Men man expanderar också inom offentlig sektor i Sveri-
ge. *
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”En stor upphandling innehåller så många överväganden 
att ingen klarar att få en överblick utan avancerad hjälp 

av data och analysverktyg.”





Tycker du att det verkar svårt att räkna hem en sprillans ny motviktstruck? Inte med BT Truckmatematik. På

www.bt-svenska.com/truckmatematik kan du enkelt räkna ut vad det kostar dig att hyra en truck istället för att

köpa den. Vi lovar dig att du kommer bli glatt förvånad över resultatet.

Vi kan nämligen just nu erbjuda dig ett riktigt bra rentalavtal på en av marknadens bästa förbränningstruckar,

Toyota 7FDF. Den kommer utrustad med en Deluxehytt som är speciellt utvecklad för att möta våra högt ställda

nordiska krav.

Inte minst vad gäller affärsmässighet – ett rentalavtal sänker inte bara ert kapitalbehov. Det ger er

dessutom en trygghet i form av fasta månadskostnader och bekymmersfritt truckinnehav genom

vår omfattande service.

Så gå in på www.bt-svenska.com/truckmatematik och visa din uträkning för eko-

nomichefen. Du kommer att få en vän för livet.

www.bt-svenska.com BT Svenska

7fdf30 med deluxehytt 

och ac-paket

5950:-
i månaden

72 mån avtal 

400 timmar/år



Vi får Europas största mejeri att le
Vi ökar lönsamheten och konkurrenskraften hos företag genom
logistiklösningar. Detta har vi bland annat gjort för Arla Foods med
hjälp av ett röststyrt plocksystem. En lösning som har ökat plocknog-
grannheten, reducerat administrationskostnaderna och belastningen
i verksamhetens call-center och dessutom reducerat papperskostna-
derna markant. Sedan Arla Foods implementerade vårt röststyrnings-
system, har de förutom att öka lönsamheten även förbättrat sina
kvalitetsprocesser och arbetsmiljö. Medarbetare kan nu använda båda
händerna obehindrat och expediera med hög kvalitet utan behöva läsa,
skriva eller hantera papper.

Vi arbetar målinriktat för att uppfylla våra kunders önskemål. Våra lösningar
implementeras snabbt, skapar bättre överblick och ger snabb avkastning på
investerat kapital – inte konstigt att de ler.

Warehouse Management Systems
Warehouse Automation
Supply Chain Consulting

www.consafelogistics.com

P4701, CONS, Arla, annons, 190x11    1 2006-03-15    11:00:27
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– Det finns egentligen
enorma förutsättningar att
öka effektiviteten i de glo-
bala processerna, genom
att skapa synergier. Det
säger Anders Grudén, VD
för Syncron, som hjälper
internationella storföretag
att effektivisera sina glo-
bala försörjningskedjor. 

AV GÖSTA HULTÉN

INTEGRATION MELLAN OLIKA AFFÄRSSYSTEM

har länge varit ett stort problem
Om affärssystem kan ”tala” med

varandra, slipper användaren grubbla
över vilka affärsenheter och vilka pro-
duktlinjer som ska utnyttjas vid t.ex.
orderlägging. 

Men därmed inte sagt att företagen
verkligen utnyttjar möjligheterna till
synergier, effektivisering och auto-
matisering i sina globala processer.

När företag växer globalt blir det näm-
ligen alltmer komplicerat att överblicka,
stödja och utveckla alla processer. Ofta
arbetar de med flera olika affärssystem i
samma företag. 

Outsourcing ökar ledtiderna
– Alla företag verkar idag under stark
press, produktlivscyklerna blir kortare
och kunderna ställer allt högre krav på
kortade ledtider, tillgänglighet och bra
information. Samtidigt blir logistik-
kedjorna allt längre. Outsourcing ökar
ledtiderna. Det ökar behovet att plane-
ra varuflödena. 

Det säger Anders Grudén, VD i Syn-
cron. 

Hela denna utveckling ställer stora
krav på logistiken.  

– Det är klart att företagsledningarna
attraheras av tanken att med hjälp av

affärssystem kunna styra och över-
blicka allt. Men dynamiken i de globala
försörjningskedjorna gör att det blir
viktigt att snabbt kunna förändra i
systemen, påpekar Anders Grudén. 

För detta krävs både en bra teknisk
förståelse och att förstå kundernas pro-
cesser. 

Kombinationen av ett starkt och
djupt processkunnande och teknologi
är enligt Anders Grudén Syncrons spe-
ciella styrka.

– Syncron Anders Grudén, levererar
lösningar för att göra kundernas globala
processer effektivare.

Erbjudandet handlar både om mjuk-
vara och konsulttjänster för att optimera
lager, modeller för prognostisering och
sänkta inköps- och distributionskost-
nader.

Orderhantering och prissättning är
två exempel:

– I orderhanteringen används fort-
farande mycket telefon och fax. 

– Eller ta prissättningen inom in-
dustrin. ”Vad kostar produkten och när
kan jag få den?” är två frågor som alltid
återkommer. Om man då kan åter-
använda en bra prissättningsmekanism,
istället för att skapa en ny för varje
kund, är mycket vunnet. 

– Vi befinner oss på en marknad
som ligger tidigt i mognadsprocessen. 

Kunder är de stora globala till-
verkningsföretagen ofta med svenska
rötter som Atlas Copco, Alfa Laval 

Volvo Costruction Equipment och BT
Industries.

”Japan intressant”
Syncron startades år 2000 och är ett av
de företag som överlevde IT-bubblan,
även om den kändes av. Men nu har
vinden vänt och Syncron växer snabbt.
Omsättningen, som 2005 låg på 100
miljoner SEK, väntas i år växa med 40
% till 140 miljoner.

Av ca 85 anställda finns ca 35 på
huvudkontoret vid Slussen i Stock-
holm, 30 finns i Malmö och 20 i Lon-
don. Men man har också kontor i Dan-
mark, Frankrike och Australien.

Syncrons lösningar är skalbara och
skulle kunna användas över hela värl-
den. Det är en tanke som inte alls ver-
kar främmande för Anders Grudén.

– Av nya marknader är Japan den
mest intressanta för oss, säger han. *

AFFÄRSSYSTEM
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– Det finns enorma möjligheter att effektivisera glo-
bala processer, säger Anders Grudén.

”Skapa synergier med 
befintliga affärssystem”

Anders Grudén ger ett par allmänna råd:
Många företag har försökt integrera globala försörjningskedjor genom

att byta ut hela sin IT-infrastruktur.
– Men ni kan ofta behålla de ERP-system ni har men utnyttja och

utveckla dem bättre. Synergier kan ofta skapas med dessa som grund.
Lägg sedan till en best-of-breed-lösning.

– Börja effektivisera inom det område där ni har störst förbättringspo-
tential. 

Råd från Anders Grudén



Så lite transporter som möjligt, små par-
tistorlekar, ett jämnt flöde och en visuellt
överskådlig produktionslokal. De fyra
åtgärderna har gjort att Nitfabriken Wul-
kan i Anderstorp på två månader gått
från negativt till positivt resultat.

AV MONIKA ALMGREN

NITFABRIKEN WULKAN I ANDERSTORP har 75
anställda och omsätter lika många kro-
nor. Företaget marknadsför och till-
verkar fästelement och andra konst-
ruktionselement av metalltråd. 

35 procent av kunderna finns i bil-
industrin, i första hand underleveran-
törer som levererar vidare till Volvo och
Saab. När företaget nyligen hamnade i
akut, ekonomisk kris, var det enda sättet
att överleva att snabbt bli effektivare
genom att arbeta smartare. 

Kontakt togs med Björn Langbeck
på IVF i Göteborg för att få hjälp att in-
föra leankonceptet  i produktion och
logistik. Han drog upp strategien, till-
sammans med Wulkans ledning. 

Första steget var att ge alla på före-
taget en introduktion i Lean Production. 

Att få en nulägesbild var andra steget. 
– Vi hade mycket samtal med med-

arbetarna och tog upp vad som upp-
levdes som jobbigt, skapade ojämnt
arbetstempo och vad man blev irriterad
över, säger Torbjörn Bolin, produktions-
chef.

För att komma till rätta med pro-
blemen, var det viktigt att mäta leve-
ranssäkerhet, produktionstider och ställ-
tider. Det framkom att ställarbetet var
en flaskhals.

– Vi hade dålig koll på ställtiderna.
Det var mycket väntan då maskinerna
stod stilla. 

Personalen fick mäta hur mycket de
faktiskt skruvade för att ställa in ma-
skiner och förse dem med rätt verktyg.
Det visade sig vara 1/3-del av tiden.

För varje ny slags artikel, måste ett
verktyg sätts ihop av tio ända upp till
100 delar. 

I verktygslådan ska allt finnas på sin
plats, så att det går lätt att hitta. Allt
enligt grundkonceptet i Lean Produc-
tion – ordning och reda. 

– Vi slängde i princip hälften av alla
verktygen och ordnade system över
hur verktygslådor ska vara. Det var ett
standardiserat och strukturerat upplägg.
Stilleståndstiderna minskade markant
och maskinutnyttjandet ökade.

Mellanlager 
En ny rutin infördes också för nya artik-
lar. En ny artikel innebär ofta lång ställ-
tid och problem med justering. Nu
lades nya artiklar i gula plastsäckar, så
att alla visste att de krävde extra koll.
Wulkan har historiskt kört stora partier
som åkt mellan olika stationer som
gängning, ytbehandling m m. Det var
många pallar i omlopp och väntetiderna
vid de olika stationerna blev långa.

– Lösningen blev mindre parti-
storlekar. Det blev möjligt genom att vi
byggde upp ett mellanlager, säger Tor-
björn Bolin.

Åtgärderna ökade leveranssäker-
heten.

– Det tar längre tid att gänga fem fäst-
element än ett. Vi fick ett jämnt flöde
utan några flytande flaskhalsar. Vi kla-
rade av fler artiklar på kortare tid,
säger Torbjörn Bolin.

Layouten för logistiken ändrades
och det inrättades en specialvariant för
panikordrar.

– Förut gällde först in och först ut.
Nu har vi gjort en gräddfil för panik-
ordrar, med en speciell ruta där vi stäl-
ler pallarna, säger Torbjörn Bolin.

Samtidigt har produktionslokalen
krympts kraftigt. Två avdelningar, efter-
bearbetning och gängning, har slagits
ihop.

– Vi har kastat ut en hel del ma-
skiner och ökat utnyttjandet av de ma-
skiner vi har. Det blir mindre spring,
därför att medarbetarna är närmare va-
randra. De har också lättare att stödja
och hjälpa varandra. Tidigare har det

varit svårt att flytta folk mellan av-
delningarna, nu är det en och samma
avdelning som gäller.

Nu arbetar företaget vidare med att
göra produktion och logistik så visuellt
tydliga som möjligt.

– De problem vi hade är oerhört
vanliga hos företag. Nvckelorden att
lösa problemen heter tydlighet, över-
skådlighet och enkelhet, säger Björn
Langbeck.

– Varje medarbetare måste veta vad
som förväntas och få motivation att
göra ett bra jobb, säger Björn Langbeck.

Mindre stress
Bristande rutiner när saker är klara att
hämtas, behandlas och skickas vidare är
också vanliga problem. När medarbetare
lämnade in verktyg för reparation, gavs
ingen information om när de var klara.
Nu finns datum att rätta sig efter.

– Samma tänk som gäller för ser-
viceinrättningar i det privata, ska gälla
på arbetsplatsen. När du lämnar in din
kavaj till tvätt, får du en tid när den är
klar, säger Björn Langbeck.

På Wulkan var det vanligt med efter-
släpning. Om allting startar för sent
drabbas hela kedjan.

– Förut dröjde produktionen tills
det var bråttom. Idag tillverkas produk-
terna i den ordning de kommer. 

När Wulkan själva kom i kapp,
kunde företaget också börja ställa krav
på leverantörerna.

– När produktionsplaner efterlevs är
de riktigt bra verktyg, summerar Björn
Langbeck.

Och medarbetarna? De vittnar om
mindre stress och sjukskrivningarna
har minskat. *

32 INTELLIGENT LOGISTIK 2/06

PRODUKTION

Från kris och förlust till
vinst på två månader

Layouten för logistiken ändrades och det inrättades
en gräddfil för panikorder. 



Öka leverans-
förmågan med ett 
mindre lager

Vi ses på PLAN-
konferensen den 3-4 maj!

Vi på IBS hjälper er att kartlägga de rutiner som just ert företag 
behöver för att få en bra planeringsmetodik anpassad till era kunder 
och era förutsättningar. Det viktiga är att hitta en lösning som exakt 
motsvarar just era behov och som verkligen fungerar i praktiken. 

Vill du veta vad ett samarbete med IBS skulle innebära för ditt 
företag? Kontakta oss för mer information, tel 08-627 23 00, 
info@ibs.se eller gå in på www.ibs.se

Med en effektiv planering 
kan ert företag bli en bättre 
leverantör trots ett mindre 
lager och färre administratörer.
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startar nytt bolag för
produktionslogistik
SEMCON OCH FLEXLINK startar ett gemensamt bolag kring effek-
tivare produktion av läkemedel och medicintekniska produkter.
Det nya bolaget, Compliant Logistics AB, lanserades nyligen
på mässan ATX West i Anaheim, USA. 

Läkemedels- och medicinteknisk industri är idag branscher
i snabb utveckling och omvandling. Lagar och regelverk skärps
globalt samtidigt som kraven ökar på mer kostnadseffektiv
produktion. Nybildade Compliant Logistics ska möta denna
utveckling. 

Compliant Logistics ska erbjuda effektiv produktionslogistik
för läkemedels-, bioteknisk och medicinteknisk industri. Lös-
ningarna hanterar informations- och produktionsflödet i en till-
verkningsprocess. Compliant Logistics kommer även att
levererar branschspecifika konsulttjänster, mjukvara och ut-
rustning. 

FlexLink tillför kunnande, mjukvara och utrustning för
produktionslogistik. Semcon kan projektgenomförande, auto-
mation och kvalitetssäkring. Kombinationen ska ge Comp-
liant Logistics ett attraktivt spetserbjudande, som möter de
krav och utmaningar som branschen står inför. Både Semcon
och FlexLink har långvariga relationer med ledande aktörer
på marknaden, vilka utgör en naturlig kundbas. 

– Genom att starta Compliant Logistics tillsammans med
FlexLink får vi ett starkt erbjudande inom ett marknads-
segment med stora affärsmöjligheter, säger Hans Johansson,
VD i Semcon.

– I de projekt vi hittills genomfört för de ledande tillverkarna
har vi sett att det nya, kompletta erbjudandet kommer att ge
kunderna en snabbare återbetalning av sina investeringar.

Genom samarbetet med Sem-
con markerar vi att kompe-
tens, beprövad teknik och hög
kvalitet är nyckelfaktorer i det
nya bolagets verksamhet, sä-
ger Fredrik Jönsson, VD för
FlexLink.

Compliant Logistics ägs till
50 procent av Semcon och 50
procent av FlexLink. VD för
bolaget är Joakim Sundberg,
placerad i Göteborg. Initialt
kommer Compliant Logistics
erbjudande att marknadsföras
i Europa och USA. *

– De ledande tillverkarna efterfrågar
kompletta erbjudanden, säger Fredrik
Jönsson, VD för FlexLink.
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”VI KAN LÄGGA ytterligare ett bra år ba-
kom oss, med ökad försäljning, högre
vinst och starkare kassaflöde", sa Carl-
Henric Svanberg, VD och koncernchef
för Ericsson när förra årets rekordvinst
på 33,3 miljarder SEK presenterades.

Företaget är världsledande leverantör
av telekomutrustning och service för
mobila och fasta nätverk i 140 länder.
40 % av alla mobilsamtal i världen går
via något av Ericssons system.

Det märks på flera sätt att Ericsson
idag är ett annat företag än förr. Det
väldiga kontorskomplexet vid L M
Ericssons väg i Midsommarkransen i
södra Stockholm står nästan tomt, efter
de nedskärningar som på ett par år
minskade antalet anställda med mer än
hälften, till ca 52 000 i hela världen.

Här finns bl a Ericsson Enterprise
AB, med ca 100 anställda, främst i
Karlskrona, men några även i Stock-
holm, Ungern, USA, Kina och Brasilien.
Man levererar telefonapparater och väx-
lar till företag, via återförsäljare över
hela världen.

Från out- till insourcing 
I mitten av 1990-talet blev den här re-
lativt enkla tillverkningen en av de första
stora outsourcingaffärerna i Sverige, när
Flextronics tog över fabriken i Karlskrona.

Men 1998 insourcades lagerhante-
ringen igen.

– Det var ett tydligt krav från våra
kunder att vi måste förbättra leverans-
prestandan. Om vi själv fick in kund-
orderna och flyttade tillbaka lagret in i
vårt eget affärssystem, vann vi stora
fördelar i form av kortare ledtider och
bättre leveransservice, säger Magnus
Ericsson, Supply, Sourcing & IT, och
som delar sin tid mellan Verkö i Karls-
krona och Telefonplan i Stockholm.

– Vi beslöt att segmentera vårt lager
och bygga upp det utifrån täcknings-
grad och efter en ABC-analys.

Målet var att minst 80 % av orderna
skulle kunna tas direkt ur lagret. 

Kortade ledtider
Ett orderbesked som tidigare kunde
dröja en vecka, kan nu ges inom några
minuter.

– År 2000 hade vi en traditionell
affärsmodell, där vi sålde direkt till
företag. 2001 ersattes den med partners
i form av distributörer, både för att få
bättre geografisk täckning och nå fler
slutkunder, säger Gustaf Carlsson, an-
svarig för Global Services, Tranmissions
& Transport Network.

Nu uppfylls helt andra krav på
orderledtider. 

– För enkla produkter, som tele-
foner och DECT-produkter, har vi sänkt
ledtiderna från 2 veckor till 4 dagar,
säger Magnus Ericsson.

2005 var ledtiderna nere i ett dygn
för 20 % av orderna. För mer komplexa
produkter som växlar, har man halve-
rat ledtiden till 3 dagar, mot tidigare 6.

– Samtidigt som vi har skurit rejält i
våra leveranstider, har vi sänkt de to-
tala lagervolymerna kraftigt, säger
Gustaf Carlsson. 

År 2000 låg lagret på ca 500 miljoner
SEK. 2002 hade det halverats till 250
miljoner och 2005 var det nere i ca
160 miljoner.  –

– Med vår sourcing kontrollerar vi
avtalsbiten med leverantörerna. EDI
mot leverantörerna gör också att vi kan
jobba enklare som inköpare. 90 % av
de ca 5000 inköpsorder per månad går
via EDI.

Genom åren hade olika delar av
Ericsson utvecklat ett antal hemma-

gjorda inköpslösningar för sitt globala
leverantörsnätverk. När koncernled-
ningen ville ha en gemensam, global
inköpsprocess, föll valet på mySAP
Supplier Relationship Management,
som täcker hela flödet och bidrar till att
optimera leverantörsrelationer, förbättra
samarbetet och korta ledtiderna.

– Men vi har också jobbat hårt både
internt och med våra partners för att
komma dit där vi är idag, understryker
Gustaf Carlsson.

Ericsson fortsätter också att sträva
efter effektivitetsförbättringar i verk-
samheten. Nästa generations IP-nät är
ett centralt utvecklingsområde. Upp-
graderingen till bredband ökar också
trafiken i näten världen över. Tjänste-
innehållet i Ericssons affär blir större
och större. Men fortfarande står hård-
vara för ungefär hälften av omsättning-
en.

– Hårdvara kan vi bra. Och den
kommer att finnas kvar och vara viktig
för Ericsson, säger Gustaf Carlsson.
Nu gäller det att vi blir lika bra på
system och mjukvara.  *

PRODUKTION

Kortade ledtider och bättre kund-
service bakom Ericssons framgångar
Sedan krisen i början av 2000-talet har Ericsson genomgått en omvandling 
som gett ny framtidstro och rekordvinst.  Ett exempel är Ericsson Enterprise AB.

AV GÖSTA HULTÉN

– När vi själv fick in
kundorderna och flytta-
de hem lagret, vann vi
stora fördelar i form av
kortare ledtider och
bättre leveransservice,
säger Magnus Erics-
son.

– Vi har jobbat hårt
både internt och med
våra partners för att
komma dit vi är idag,
säger Gustaf Carlsson.
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Plan-Nytt Nr 1 april 2006

PLAN har under många år haft ett
nära och lyckat samarbete med tid-
ningen Nya Bättre Produktivitet, vari
PLAN-nytt ingått. Från och med detta
nummer ingår PLAN-nytt som en
integrerad del i den nya tidningen
Intelligent Logistik. Vi är väldigt
glada för det samarbete vi haft med
Nya Bättre Produktivitet, men ser
fram emot det nya samarbetet med
Intelligent Logistik och hoppas att
även ni PLAN-medlemmar kommer
att få nytta och glädje av detta. Am-
bitionen med PLAN-nytt är som
tidigare att presentera intressanta
forsknings- och tillämpningsrelate-
rade artiklar med logistikanknytning
och reportage från regionträffar,
mässor, konferenser och kurser. 

PLAN-nytts utformning och inne-
håll är som övrig PLAN-verksamhet
ideell och bygger på medlemmar-
nas medverkan. Därför välkomnas
tidningsbidrag i form av reportage,
debattinlägg, artiklar mm, från både
medlemmar och andra aktiva inom
området.

Detta nummer av PLAN-nytt inne-
håller en artikel som beskriver i
hur hög grad svenska företag sam-
verkar i försörjningskedjor och
integrerar processer över företags-
gränserna. En utmaning med supply
chain management är att identifiera
vilka processer som bör integreras
och hur långt och på vad sätt dessa
bör integreras samt att sedan också
göra det. 

Resultaten i artikeln visar att in-
tegrationen inte är särskilt långt
gången. 

En annan artikel redogör för en
studie, inriktad mot användarstödets
betydelse vid materialplanering. Här
identifieras bl a utbildning och kom-
petens som en viktig orsak till att
materialplaneringen inte uppfattas
som effektiv. 

Dessutom finns ett reportage
från en PLAN-träff i Växjö.

Glöm som vanligt inte att titta in
på PLANs hemsida (www.plan.se)
för att hålla er uppdaterade över
vilka regionträffar som är inplane-

rade under våren. Snart är det också
dags för årets logistikhändelse, PLAN-
konferensen den 3–4 maj.   

Intelligent Logistik är
PLANs nya tidningspartner
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Det samarbete som bedrivs i försörj-
ningskedjorna i svenska tillverkande
företag ligger långt ifrån de ideal som
beskrivs i modern supply chain mana-
gement-litteratur. Den slutsatsen drar
Erik Sandberg när han tolkar resultatet
av den enkät som ingick i hans licen-
tiatavhandling vid Avdelningen för
logistik Linköpings universitet 2005.

AV ERIK SANDBERG

DE SENASTE ÅREN har supply chain management, SCM,
blivit ett viktigt begrepp för logistiker verksamma i såväl
högskola som näringsliv. Ständigt ställs nya krav på hur
företag bör agera för att förbättra sin service gentemot
sina kunder, samtidigt som kostnaderna ska sänkas.
SCM kan ses som en filosofi där koordinering och
samplanering mellan olika funktioner och företag före-
språkas för att tillgodose dessa krav. 

För att lyckas med SCM ställs företag inför stora krav
på förändringar. Istället för att fokusera på de enskilda
funktionerna måste processerna lyftas fram och bli det
man styr verksamheten utefter.

Denna artikel bygger på en licentiatavhandling
(Sandberg, 2005) som syftade till att undersöka sam-
arbetsklimatet bland svenska industriföretag. 

Avhandlingen bygger på en enkät som skickades ut i
november 2004 till 482 logistikchefer på svenska till-
verkande företag med mer än 100 anställda och 100
Mkr i omsättning. Enkäten, vars frågor var inriktade på
samarbeten baserade på SCM-filosofin, besvarades av
177 logistikchefer.

I den breda enkäten fångas en rad olika aspekter av
SCM-baserade samarbeten upp, bl a informationsdelning,

planering av logistikaktiviteterna som berörs av sam-
arbetet, inställning och tillit till partners, drivkrafter,
samt effekter man upplever av samarbetet.

Ganska nedslående resultat
På en generell nivå är resultaten av enkäten ganska ned-
slående; de samarbeten som bedrivs är långt ifrån de
ideal-samarbeten som förespråkas i SCM-litteraturen.
Framförallt är de existerande samarbetena operativa till
karaktären och saknar nästan helt de strategiska inslag
som, enligt SCM-litteraturen, måste till för att verkligen
få ut maximal effekt. 

Vidare finns stora skillnader beroende på om man
samarbetar med en kund eller leverantör. Det gamla
klassiska tankesättet att ”vi begär av våra leverantörer
vad vi vill ha och sedan frågar vi snällt vad våra kunder
vill ha av oss” finns kvar i dagens försörjningskedjor.
Detta sätt att agera går stick i stäv med SCM-filosofin. 

En viktig aspekt som behandlades i enkäten var hur
mycket processorientering som fanns inom ramen för
samarbetet. Ett ökat fokus på de processer som ingår i
samarbetet kan vara en avgörande nyckel till framgång.
Om man betraktar enkätsvaren finns stor förbättrings-
potential för många företag inom detta område.

Få har lyft blicken
Ett första steg mot en bättre processorientering är att
definiera de ingående processerna i sin helhet. För detta
krävs att man lyfter blicken från sin egen verksamhet
över till sin partners organisation och de aktiviteter som
utförs där; det är först då man kan se och förstå processen
i sin helhet. Trots att detta är grundläggande har bara
24% av respondenterna svarat att de tillsammans med
sin partner definierat samarbetet i termer av en process. 

Att kartlägga processen i sin helhet är alltså en viktig
grundförutsättning – men långt ifrån tillräckligt. Verk-
samheten måste aktivt börja styras av vad som är bra för
processen – inte för de enskilda funktionerna som ingår.
Därför är det viktigt att hitta lämpliga nyckeltal som pro-
cessen och samarbetet kan styras och utvärderas utifrån.

”Enorm förbättrings-  
potential i många 
försörjningskedjor”
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Vad gäller nyckeltal som används i samarbetena
avspeglas här den låga graden av processorientering. På
en 5-gradig skala har man ”bara” i medel svarat 3,28 på
frågan om man mäter samarbetet med hjälp av service-
relaterade nyckeltal. Ledtider mäts i något lägre
utsträckning (3,16 i medel), medan kostnadsrelaterade
nyckeltal används betydligt mindre (1,97). Här finns
alltså en stor förbättringspotential, där definieringen är
första steget och nyckeltalen det andra.

Internt på företagen verkar processorienteringen vid
en första anblick vara något bättre; figur 1 nedan visar
medeltalen (och standardavvikelsen i parantes) av sva-
ren på frågan i vilken grad man hade dokumenterat av
sina interna processer (svaren gavs på en fem-gradiga
skala). Dock kan man ifrågasätta i vilken utsträckning
dessa processdokumentationer har varit till nytta. Man
kan i vissa fall misstänka att de höga svaren kommer sig
av ISO-certifieringar eller liknande, där resultaten långt
ifrån alltid används ute i verksamheten på ett effektivt sätt. 

I vilket fall som helst är användningen av process-
relaterade nyckeltal internt inte heller särskilt över-
väldigande. Förutom att mäta service gentemot sina
kunder, vilket gjordes av 87,6 % av respondenterna, så
mäts totala logistikkostnader (33,9% av respondenterna),
genomloppstid i företaget (48,6%) samt kunderorder-
ledtiden (45,8%) av mindre än hälften av företagen som
besvarat enkäten.

När det gäller processer är det också viktigt att förstå
inverkan av IT-system. Idag är nog de flesta företag väl
medvetna om att enbart en implementering av ett nytt
IT-system i sig inte löser några problem. En intressant
notering kunde göras kring detta i enkätsvaren. Trots att
respondenterna var ombedda att besvara enkäten uti-
från sitt mest betydelsefulla samarbete, användes EDI
eller liknande web-baserade lösningar bara i drygt hälften
(50,6 %) av samarbetena . Övriga samarbeten uppgav
att de använde sig av traditionella kommunikations-
hjälpmedel som telefon, e-mail, fax etc. I tider då IT-

system anses vara en självklarhet är detta alltså långt ifrån
ett krav för att överföra information mellan parterna.
Vidare verkar användningen av EDI eller andra web-
baserade lösningar bara leda till en mer intensiv in-
formationsdelning – ingen skillnad kunde ses mellan
EDI-användare och icke-EDI användarna när man be-
traktar effekterna av samarbetet. Således blir slutsatsen
att lyckade samarbeten inte alltid måste bygga på avan-
cerade IT-system.

Mycket kvar att göra
Summa summarum verkar ett processtänkande i sam-
arbeten inte vara någon lätt uppgift och mycket finns
kvar att göra. Därför blir företagsledningens stöd och
engagemang viktigt för att kunna genomdriva de för-
ändringar som krävs. Resultaten av enkätstudien visar
tydligt att detta engagemang är en viktig drivkraft för att
öka intensiteten på samarbetet och på så sätt få ut mer
av samarbetet i termer av lägre kostnader och bättre ser-
vice mm. 

En engagerad företagsledning i ett specifikt sam-
arbete visade sig också ha en positiv inverkan på relatio-
nen till andra aktörer i försörjningskedjan; engagemanget
leder till ökat samarbete med dessa aktörer. Anledningen
till ledningens betydelse kan vara flera. En viktig för-
klaring kan vara den interna uppmärksamhet samarbetet
får om ledningen engagerar sig, dvs tar upp ämnet på
möten, aktivt driver frågor kring investeringsbeslut, etc.
Vidare kan ledningen också vara den starka kraft som
kan lyfta sig över funktionerna och istället driva pro-
cesserna och med detta som bas ge sig i kast med nya
samarbeten. 

Avslutningsvis vill jag passa på att säga att den något
nedslående bild av dagens samarbeten som tonar fram
bland enkätsvaren kan ses som något positivt; jag ser en
enorm förbättringspotential i många försörjningskedjor.
Företag har stora besparingar och ökade vinster att
hämta hem genom mer processorienterade samarbeten. *

PLANNYTT 2/06 37

Figur 1: Graden av dokumentering av interna processer i olika delar av företaget.
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Logistikföreningen PLAN har, som
ni ser, bytt medlemstidning. Från
och med detta nummer av den nya
tidningen Intelligent Logistik har
PLAN sina medlemssidor "Plan-nytt"
som en integrerad del av Intelligent
Logistik. Tidningen kommer att
komma ut med fem nummer under
2006 och därefter årligen med sex
nummer.

Förutom själva magasinet gör

Intelligent Logistik årligen två bilagor
till Dagens Industri. Man ger också
ut en web-tidning: 
www. intelligent logistik.se

Vi hoppas att ni som medlemmar
skall finna denna nya tidningslös-
ning fördelaktig och önskar er ett nytt
gott PLAN-år. För 2006 ingår följakt-
ligen som medlemsförmån i PLAN
prenumerationer på Intelligent Lo-
gistik (inklusive PLAN-nytt) samt

Transport idag. Genom ett aktivt val
kan ni som medlem även få Auto-
mation och ELA news.

Johan Svartengren       
Ordförande PLAN                   
johan.svartengren@se.abb.com

Patrik Jonsson
Tidningsansvarig PLAN
patrik.jonsson@chalmers.se

Hej PLAN-medlem

GETINGE DISINFECTION, som arbetar
med medicinteknik, har starka krav
på tillväxt och lönsamhet.

– Utgångspunkten var att vi vuxit
kraftigt, bl.a genom förvärv, så något
måste vi ju göra för att kunna växa
vidare, berättade Roland Karlsson,
VD.

– ”Jag tror inte på att fortsätta
som vi arbetar idag”, sa jag då. Filo-
sofin och verktygen kring Lean kän-
des som något som vi kunde ta till
oss och arbeta vidare med.

Anders Rendell, produktionstek-
nisk chef och Christer Mårdh, lo-
gistikchef, gick igenom hur flöden
och logistikupplägg förändrats under
resans gång. 

Under den första fasen har Ge-
tinge skapat ett radikalt nytt upp-
lägg för de små spol-maskinerna. 

– Hela förändringsarbetet har
utförts av egen personal, berättade
Niklas Staxhammar, produktions-
chef. Alla har fått grundläggande
insikter, bl.a genom Lean-spelet
och sedan har vi jobbat vidare med
våra egna förändringsgrupper. 

– Och inspirerade av framgångar-
na kommer vi nu jobba vidare med
ständiga förbättringar inom våra
övriga produkter. *

Studiebesök lärde ut om lean 
på Getinge Disinfection i Växjö

Studiebesöket på Getinge Disinfection i Växjö den 8 februari samlade ett 40-tal intresserade deltagare.
Anders Rendell, produktionsteknisk chef, visade hur flöden och logistikupplägg förändrats under resans gång. 

– Kortare ledtider, högre volym och bättre produk-
tivet. Så sammanfattade Roland Karlsson, VD vid
Getinge Disinfection i Växjö, den Lean-resa som
företaget genomgått under de senaste två åren,
när ett 40-tal deltagare på PLAN Syds regionträff
fick chansen att ta del av Getinges inspirerande
arbete vid ett studiebesök i Växjö i februari.

AV MIKAEL THULIN
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MED MATERIALPLANERING MENAS att
fatta beslut om materialflödesakti-
viteter med avseende på vilka kvan-
titeter och vid vilka tidpunkter över-
föring av material från försörjande
till förbrukande enheter i försörj-
ningskedjorna skall ske. En rad
olika metoder används för att styra
materialflöden inom en given pro-
duktions- och distributionsstruktur.
Materialbehovsplanering (MRP) och
beställningspunktsplanering är de
två klart mest använda, men täck-
tidsplanering, periodbeställnings-
planering och kanban används
också (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Planeringsmiljön avgörande
Även om de olika metoderna i stor
utsträckning är avsedda att lösa
samma eller likartade problem,
bygger de på delvis olika principer
och är i olika grad användbara,
beroende på den miljö de används
i. Planeringsmiljön är avgörande
för hur väl en planeringsmetod kan
fås att fungera och vilken påverkan
på företagets konkurrensförmåga
och effektivitet den därmed kan
åstadkomma. T ex kräver kanban
jämn efterfrågan, korta och stabila
ledtider och små seriestorlekar. I
dagens lean-production-hysteri hän-
der det att företag, utan att kartlägga
sin planeringsmiljö tillräckligt väl
och utan att skapa de metodunika för-

utsättningarna i sin verksamhet, inve-
sterar i kanbansystem, trots att efter-
frågan och ledtiderna är alltför ryckiga
för att metoden ska fungera väl.

På motsvarande sätt använder en
del företag MRP, trots att förutsätt-
ningarna möjliggör för enklare me-
toder att fungera väl.

Resultatpåverkan är emellertid
inte bara beroende av de grund-
läggande principer som den an-
vända metoden bygger på och att
den är lämplig med avseende på den
planeringsmiljö där den används.
En planeringsmetods effektivitet är
också beroende av hur den i detalj
utformats och av hur den används
operativt. 

En metod som ur planerings-
miljösynpunkt är principiellt riktig,
kan visa sig fungera utmärkt i ett
företag, men betydligt sämre i ett
annat, beroende på hur den till-
lämpas praktiskt. Det kan t ex handla
om att dimensionera säkerhetslager
utifrån given servicegrad, att följa
upp och registrera verkliga ledtider,
att bestämma beställningspunkten
som efterfrågan under ledtiden
plus säkerhetslager och inte som en
fast kvantitet.

I användningssituationen gäller
det att uppdatera planeringspara-
metrarna i takt med att förutsätt-
ningarna ändras. Ofta krävs att re-
spektive parameter (ledtider, säker-

hetslager, beställningspunkt etc)
uppdateras flera gånger per år, 
vilket inte är vanligt i industrin
(Jonsson och Mattsson, 2005). 

Orsakerna till bristande detalj-
utformning och användning av
materialplaneringsmetoder kan t ex
vara ett icke användarvänligt gräns-
snitt i ERP-systemet, avsaknad av
kunskap om vilka parametrar som är
viktigast att underhålla för att få en
materialplaneringsmetod att fungera
väl, allt för många artiklar att styra
för planeraren, så att tid inte finns att
underhålla systemet eller allt för låg
ledtidsprecision eller lagersaldo-
noggrannhet i ERP-system. 

Det senare gör att metoden fun-
gerar dåligt även om planeraren gör
”sitt jobb” exemplariskt. Denna ar-
tikel handlar om detta ”användar-
stöd” vid materialplanering, dvs sy-
stemstöd, kunskap- och kompetens
inom planeringsområdet, plane-
ringsorganisation och grunddata-
kvalitet, för att beskriva hur olika
typer av användarstöd uppfattas.

Enkätstudien
PLANs enkätstudie syftade till att
kartlägga hur företagen genomför
materialplanering, vilka problem
de uppfattar som allvarligast och
vad som karakteriserar de nöjda
användarna. Enkäten har besvarats
av 153 tillverkande företag som an-

Användarstödet viktigt
vid materialplanering
Bristande utbildning och kompetens, för lite tillgänglig tid och dålig ledtids-
precision är de avgörande problemen vid företagens materialplanering, visar
en PLAN-enkät. Syftet var att kartlägga hur svenska företag genomför
materialplanering, vilka problem som är allvarligast och vad som karakterise-
rar de nöjda användarna.

AV PATRIK JONSSON



vänder material planeringsmeto-
der för att styra flödet av råmaterial
och komponenter till förråd och
flöden i produktionen. Den har
också besvarats av 53 distribue-
rande företag, som använder ma-
terialplaneringsmetoder för att styra
färdigvaru- och reservdelslager. 

I studien antogs att användar-
stödet kunde upplevas som pro-ble-
matiska för en materialplane-
ringsmetod, både med avseende på
metodens användarvänlighet (lätt-
het att förstå, lära sig att tillämpa,
inte arbetskrävande) och förmåga
att effektivt styra lager och material-
flöden (för att få låg kapitalbind-
ning, hög servicegrad och få brister). 

Respondenterna uppmanades att
på en 7-gradig skala ange i hur hög
grad brister i dimensionen gjorde
att planeringsmetoden inte funge-
rar fullt tillfredsställande:

• Systemstöd för lagerstyrning
i ERP-systemet

• Utbildnings- och kunskapsnivå 
om planeringsmetoden

• Intresset från företagsledningen 
för materialplaneringsfrågor

• Planeringsverksamhetens 
organisering och bemanning

• Tillgänglig tid för lagerstyrnings-
arbete 

• Saldokvalitet i lager
• Precision på ledtider i 

ERP-systemet

Upplevda problem
De dimensioner av användarstöd
som uppfattades som mest proble-
matiska för att planeringsmetoden
ska funge-ra tillfredsställande, obe-
roende av planeringsmetod och typ
av företag, var bristande utbildning
och kompetens, för lite tid och
dålig ledtidsprecision. 

Utbildnings- och kunskapsnivån
brukar ofta ses som kritisk för att få
ERP-system och särskilt MRP-me-
toden att fungera väl. Systemets an-
vändargränssnitt kan vara ett pro-
blem i sig, men det är kanske
viktigare med användare som har
befogenhet, kunskap och tillräck-

ligt med tid att detaljutforma och
operativt använda (parametersätt-
ning, parameterunderhåll, omplane-
ring mm) metoderna i systemet. 

Studien pekar mot att den tid
som finns för materialplanerings-
arbete är särskilt kritisk och upp-
fattas vara allt för kort, vilket innebär
att planeraren måste hantera för
många artiklar för att planerings-
metoden ska kunna fungera fullt
tillfredsställande. 

MRP, beställningspunktsplane-
ring, täcktidsplanering och kanban
bygger alla på att lager fylls på när
det nått, eller förväntas nå, en viss
bestämd nivå och att inleverans sker
så nära förbrukningstillfället som
möjligt. Saldonoggrannhet och led-
tidsprecision blir därför kritiska för
att metoderna ska fungera utan allt
för höga säkerhetslager. I studien
upp-fattades ledtidsprecision som
klart mer problematisk är saldo-
noggrannhet.

För att ytterligare förstå användar-
stödets påverkan på planerings-
effektiviteten jämfördes företag av
olika storlekar och företag som an-
vände olika planeringsmetoder som
huvudmetoder. Vid jämförelse av
upplevda problem i stora respektive
små företag, visar det sig att alla di-
mensioner uppfattas som mer pro-
blematiska i stora företag. De upp-
levda problemen med systemstödet
för att uppnå hög planeringseffek-
tivitet är signifikant högre i stora
jämfört med små företag (se figur 1).
En orsak kan vara att MRP är van-
ligare i stora företag. Den metoden
uppfattas ofta ställa högre krav på
systemstöd och kompetensnivå,
jämfört med enklare beställnings-
punktsmetoder, särskilt om de
senare används som visuella me-
toder. Man kan också förvänta sig
att behovet av välfungerande ERP-
på att integrera fler processer och
funktioner, jämfört med i små före-
tag.

De upplevda problemen i företag
som uppfattar att beställnings-
punkts-metoden resulterar i hög
respektive låg användarvänlighet

redovisas i figur 2. Motsvarande upp-
levda problem för MRP-användare
redovisas i figur 3. För beställnings-
punktsanvändarna, som uppfattade
metoden som användarvänlig, var
alla dimensioner ungefär lika pro-
blematiska. Men ledtidsprecision, ut-
bildning och kunskap samt system-
stöd utmärkte sig som de signifikant
mest problematiska dimensionerna
bland användare som inte tyckte
metoden var användarvänlig (figur
2). För MRP-användarna var samt-
liga dimensioner, förutom till-
gänglig tid, mer problematiska i
företag där MRP uppfattades ha låg 
användarvänlighet (figur 3).  

Figur 4 och 5 jämför beställning-
spunkts- och MRP-användare som
uppfattar att metoderna resulterar i
hög respektive låg planeringseffek-
tivitet, dvs hur väl den fungerar för
att effektivt styra lager och materi-
alflöden. 

För de som använder beställ-
ningspunkt som huvudmetod, upp-
fattades fler dimensioner påverka
planeringseffektiviteten, jämfört
med användarvänligheten. Ledtids-
precision och utbildning och –
kunskap uppfattades dock även här
som mest problematiska. Även 
tillgänglig tid för lagerstyrnings-
arbetet uppfattades som mycket
pro-blematisk (figur 4). För MRP-
användarna uppfattades, på samma
sätt som för användarvänligheten,
nästan alla dimensioner vara pro-
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Figur 1. Problem med användarstöd hos små/
stora företag

7-gradig skala där 1 = Stödet ger
stora problem och 7 = Stödet ger inte
alls problem. (Gäller alla illustrationer
på detta uppslag.)
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blematiska. Utbildning och kompe-
tens var den som skiljde sig mest
signifikant mellan företag med
olika uppfattningar om hur väl me-
toden skapar effektiva flöden (figur
5). Oberoende av vilken planerings-

metod som används verkar följakt-
ligen utbildning och kompetens
tillsammans med ledtidsprecision
orsaka avgörande problem både
vad gäller användarvänlighet och
planeringseffektivitet.

Problemet med saldonoggrann-
het var emellertid lika stort bland
de som uppfattade att metoden gav
hög effektivitet som för de som
uppfattade att den gav låg effekti-
vitet. Orsaken är sannolikt inte att
saldonoggrannhet är oproblema-
tiskt, utan snarare tvärt om. Det är
den dimension som, tillsammans
med ledtidsprecisionen, uppfattas
vara mest problematisk bland – an-
vändarna som upplever plane-
ringseffektiviteten vara hög. En
tolkning är därför att dessa dimen-
sioner är problematiska i alla före-
tag, även när systemstöd, utbild-ning
och kompetens och plane- rings-
organisationen fungerar väl.

Summering
Vilka slutsatser kan man då dra av
ovanstående undersökning? Egent-
ligen är det upp till respektive läsare
att tolka och relatera resultatet till
sin verksamhet. Några generella re-
flektioner är dock att de flesta verkar
uppfatta bristande ledtidsprecision,
utbildning och kompetens som de
viktigaste orsakerna till att ma-
terialplaneringen inte fungerar till-
fredsställande. Detta gäller obe-
roende av vilken planeringsmetod
som används. Saldonoggrannheten
påverkar metodens upplevda an-
vändarvänlighet, men upplevs vara
ett lika stort problem i företag som
anser att metoden ger hög effek-
tivitet som bland de som anser den
ge låg effektivitet. Saldonoggrann-
het kan alltså uppfattas vara ett ge-
nomgående problem, men inte det
som anses mest centralt för att en
materialplaneringsmetod ska upp-
fattas fungera väl eller ej.

Även systemstödet är problema-
tiskt, särskilt bland MRP-användare
och stora företag. En ytterligare ana-
lys som gjorts av materialet, men
som inte redovisades ovan, visar att

ungefär en fjärdedel av de svarande
företagen anser att systemstödet är
oproblematiskt, samtidigt som de
anser att utbildning och kompetens,
ledningens engagemang, plane-
ringsorganisationen, tillgänglig tid,
saldonoggrannhet och ledtidspreci-
sion är mycket problematiskt. I
dessa företag finns således ett väl-
fungerande ERP-system, men i
övrigt saknas erforderligt användar-
stöd. Denna grupp av företag upp-
daterar parametrar mindre frekvent
än övriga företag och upplever
också att användarvänligheten och
planeringseffektiviteten är lägre.
Det är alltså i denna miljö som
metoderna upplevs fungera sämst! 

Som tidigare nämnts kräver
effektiv materialplanering att en
metod används i den miljö den är
avsedd för, samt att den detalj-
utformas och operativt används på
rätt sätt. Det användarstöd som här
beskrivits i termer av systemstöd,
utbildning och kompetens, före-
tagsledningens engagemeng, pla-
neringsorganisation, tillgänglig tid,
saldokvalitet och ledtidsprecision
har stor inverkan på hur en metod
praktiskt används på ett effektivt
sätt. Användarstödet kan därför i
många situationer vara betydligt
viktigare för effektiv materalsty-
rning än att använda den för pla-
neringsmiljön optimala metoden.*

Referens: 
Jonsson, P. och Mattsson, S-A.
(2005),

Materialplaneringsmetoder i
svensk tillverkningsindustri:
Användning och användningssätt,
PLAN, Stockholm.

En första i en serie av flera rappor-
ter från enkätstudien 
finns tillgänglig för alla PLANs
medlemmar på medlemsidorna 
på PLANs hemsida på internet
(www.plan.se/medlem/). Fler pub-
liceras på PLANs hemsida under
våren.
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Figur 2. Problem med användarstöd vid låg/
hög användarvänlighet (BP)
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Figur 3. Problem med användarstöd vid låg/
hög användarvänlighet (MRP)
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Figur 4. Problem med användarstöd vid låg/
hög planeringseffektivitet (BP)
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Figur 5. Problem med användarstöd vid låg/
hög planeringseffektivitet (MRP)
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Kallelse till Föreningen Plans årsmöte
Härmed inbjuds Föreningen Plans medlemmar till årsmötet 2006. Årsmötet
kommer att gå av stapeln tisdagen den 2 maj 2006, klockan 19.00 på hotell
Royal Viking, Vasagatan 1 i Stockholm.

DAGORDNING
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet. 
3. Val av två justeringsmän att 

jämte ordförande justera dagens protokoll.
4. Mötets behöriga utlysande.
5. Styrelsens berättelse och redovisningshandlingar

för det gångna kalenderåret.
6. Revisorernas berättelse för 

det gångna kalenderåret.
7. Beslut om ansvarsfrihet 

för styrelse och funktionärer.
8. Redovisning av verksamhetsplaner.
9. Fastställande av budget.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Stadgeändringar.
12. Val av styrelsens ordförande enligt §11.
13. Val av styrelse ledamöter enligt §11.
14. Val av regionordförande på ett år.

15. Val av revisorer enligt §12.
16. Val av revisorsuppleant enligt §12.
17. Val av valberedning enligt §13.
18. Val av styrelseledamöter, revisor och

revisorssuppleant för stiftelsen PLAN utbildning.
19 Övriga ärenden.

OBS! Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning
och budget kan rekvireras fr o m 
10 april från PLANs kansli, kansli@plan.se 
eller från Plans hemsida, www.plan.se

Medlem som önskar få ett ärende behandlat skall
senast två veckor före årsmötet skriftligen ha anmält
ärendet till styrelsen.

Väl mött!
Föreningen Plans Styrelse genom Isabell Ljusberg
Göteborg 2006-02-21
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till LEAN kommer på 
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+ 30 ytterliggare föreläsare
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I BÖRJAN AV ÅRET insåg världens ekono-
mier plötsligt att Ryssland numera kan
utöva påtryckningar på ett nytt sätt gen-
temot sin omvärld. När ryska statliga
gasbolaget Gazprom  stängde av till-
förseln av gas under några dagar till
grannen Ukraina blev det stora rubriker.

– En fjärdedel av världens gastill-
gångar finns i Ryssland, säger Paul
Collison, energiexpert vid investment-
banken Brunswick UBS Warburg i
Moskva. Övervägande delen av till-
gångarna finns i Ural, Sibirien och
Sachalin – i den asiatiska delen av
Ryssland.

– Giganten inom rysk gasutvinning
heter Gazprom – ett företag som säljer
95 procent av all rysk gas och är ett
statligt dominerat bolag. Företaget har
närmast monopol i Ryssland och
Gazproms intäkter är oerhört viktiga
för rysk ekonomi.

Gazprom med sina 300 000 med-
arbetare är ett relativt nytt företag. Det
grundades i början på 90-talet, då allt
som rörde gasproduktion bröts loss
från ryska Energiministeriet. En dri-
vande kraft bakom omvandlingen var
dåvarande ryske premiärministern
Viktor Chernomyrdin, idag rysk am-
bassadör i Ukraina. Det antas att han,
tillsammans med Gazproms gamla
ledning, sitter på ett ansenligt ägande i
företaget – hur stor andel av aktierna
som han har är ovisst. 

Företaget Gazprom styrs dock som
om det vore ett statligt bolag. Det statli-

ga ägandet antas inte uppgå till mer än
40 procent, men styrelsen domineras
av statliga representanter. Represen-
tanter för det privata har ett svagt in-
flytande i Gazprom, bl.a har tyska
Ruhrgas tre procent av aktierna.

Valeri Nesteroff  vid analysföretaget
Troika Dialog och en av Rysslands 
ledande energiexperter påpekar att
Gazprom idag har en synnerligen stor
betydelse för energiförsörjningen i
Västeuropa.

– De största kunderna av rysk gas i
väst är länder som Tyskland, Frank-
rike, Italien och Turkiet. Under en
period av femton år har exporten av den
ryska gasen till väst mer än fördubblats.
Tyskland, som är den största kunden,

köper en tredjedel av all rysk gas som
exporteras till väst.

Gazprom har två prislappar för
samma vara, ett pris för inhemska
köpare, ett annat för köpare utanför
Rysslands. Paul Collison säger att före-
taget Gazprom skulle präglas av gi-
gantiska förluster utan de betydligt
högre priserna man får via sin export.

En tredjedel av Gazproms pro-
duktion går på export – och det är
denna tredjedel som räddar företagets
vinster. Under exempelvis 2004 sålde
Gazprom gas för ca 150 miljarder SEK.

Paul Collison på Brunswick tror dock
att Gazprom kan stå inför vissa svårig-
heter.

– Det stora bekymret för Gazprom
är skillnaden i debitering vad gäller
inhemsk gasproduktion och utländsk,
säger Collison.

– Ryska löner är betydligt lägre än
exempelvis i Tyskland eller Finland och
därför kan ett ryskt hushåll aldrig be-
tala normala priser för rysk gas.

Under marknadspriset
Idag får en rad tidigare sovjetrepubliker
starkt subventionerade gaspriser. Sub-
ventionerna ligger på mellan hälften
till en tredjedel av vad Västeuropas sta-
ter betalar. Länder som de baltiska lik-
som Georgien, Moldavien, Ukraina
och Vitryssland har länge betalat klart
under marknadsmässigt pris.

Vitryssland tillhör de länder som
fått de mest subventionerade gas-
priserna. Följden för Vitryssland har
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ENERGI

Rysk gas viktig för
Europas ekonomier

Gazprom har närmast monopol på gas i Ryssland.

Höjda olje- och elpriser gör att gas från Ryssland spelar
en allt viktigare roll för Västeuropas energiförsörjning.
Ryssland är idag en av världens största producenter av
naturgas. En nyckelroll spelar världens största gas-
bolag, ryska Gazprom, som lever högt på gasexporten
till Västeuropa. Staffan Ringskog har träffat två ledande
energianalytiker i Moskva.

AV STAFFAN RINGSKOG
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varit en god tillväxt under senare år.
Landet har också fört en politik som
ligger i linje med ryskt tänkande. 

Allt dyrare utvinning
Ett annat bekymmer för Gazprom är
att kostnaden för utvinning av gas i
Ryssland kommer att öka. Ett av de nya
gasfälten i landet, Jamal vid Karahavet
norr om Archangelsk är gigantiskt –
men gasen där är oerhört kostsam att
utvinna, eller närmare 100 dollar per
1000 kubikmeter gas. Det antas finnas
gas där för ca 50 års behov. Men de
första 20 åren kommer kräva upp mot
65 miljarder dollar i investeringar.

Gazprom i Ryssland måste därför öka
sina intäkter men det är knappast möjl-
igt att öka intäkterna i själva Ryssland. 

– Vad som är naturligt är att expor-
ten till väst kommer att fortsätta att
öka, säger Paul Collison. Det blir peng-
arna därifrån som kommer att hålla
Gazprom under armarna. Västs be-
roende av Gazprom kommer att fort-
sätta att öka.

– Det paradoxala i situationen är

Gazproms minst lika stora beroende
av väst, påpekar Paul Collison. Utan

pengarna därifrån riskerar företagets
ekonomi att närmast falla ihop. *

ENERGI

Svensk anslutning möjlig
Ryska Gazprom och tyska BASF och Eon, har beslutat bygga en 120 mil
lång gasledning på Östersjöns botten mellan ryska Viborg och tyska
Greifswald för ca 30 miljarder SEK. Men projektet är kontroversiellt. 

Naturgasförbrukningen i EU beräknas de närmaste 25 åren stiga med 50 %,
medan den egna utvinningen minskar från 50 % idag till 15 %.

En pipeline i Östersjön öster om Gotland förhandlades fram utan samtycke
från övriga Östersjöstater.

Kritiker varnar för att Gazprom och andra ryska företag i framtiden kan
komma att diktera priserna i EU. Den tyske rysslandskännaren och för-
fattaren Jurgen Roth hävdar t ex i en intervju i tyska Der Spiegel (22/12 2005)
att ”Gazprom är synonymt med korruption.”

En anslutande gasledning till Mellansverige, skulle kunna gå via
Nynäshamn, som redan förbereder detta.

Gazprom har flera handelsförbindelser med Sverige. Det svenska olje- och
gasbolaget Vostok Nafta Investments, har Adolf Lundin som huvudägare och
fd statsministern Carl Bildt som styrelseledamot. Dess tillgångar består till
mer än 90 % av aktier i Gazprom. ABB är huvudleverantör av gasturbiner till
Gazprom. Vostok Naftas ägarandel i Gazprom är under 2%.

Gazprom gjorde förra året en nettovinst på ca 50 miljarder SEK. 
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OLJETRANSPORTERNA I ÖSTERSJÖN ökar
snabbt. 2002 lastades 1,2 miljoner ton
råolja i Primorsk, förra året 45 miljoner
och i år beräknas volymen bli 62-64
miljoner ton. Den nya svensk-ryska poo-
lens mål är att frakta 20–25 miljoner
ton olja ut ur Östersjön.

VD Ulf Ryder medger att den nya
poolen kan tolkas som ett oligopol:

– Men märk väl att jag inte säger
monopol, utan oligopol. Det finns plats
för konkurrenter och vi kan också ta in
andra rederier i poolsamarbetet. 

Rederier som nämns är norsk-kana-
densiska Teekay och finska Neste Oil
Shipping.

4 000 tankfartyg om året går i Fins-
ka Viken. Blir inte miljöriskerna större
med växande oljetrafik ?

– En klar fördel med våra stora far-
tyg är att det blir färre som går i trafik
och därmed minskar tvärtom riskerna.
De är också byggda för högsta säker-
het, svarar Ulf Ryder.

Men både Ulf Ryder och Stena Arcti-
cas befälhavare Jan-Eric Andersson
rekommenderar lotsplikt i både Öster-
sjön och i Stora Bält. Det är det inte idag.

Nya Stena Arctica har allra högsta is-
klass, Super 1A och är störst i värden i
den klassen. Hon är också det största
svenskflaggade fartyget.

– Det kostar 15 000–20 000 kronor
extra om dygnet att ha svensk besätt-
ning, säger Ulf Ryder. Av kvalitetsskäl
väljer vi att ta den kostnaden, för svenskt
sjöfolk kan is. Det kan också ryssar och
den del av besättningen som går under
TAP-avtal kan tas från Ryssland.

I poolen med Sovcomflot ska 10-15
fartyg gå, med Primorsk i finska Viken
som huvudsaklig utlastningshamn, till
hamnar i Europa.

De B-maxfartyg, dvs de största som
kan gå i Östersjön, som nu konstrueras,
kan lasta dubbelt så mycket, eller 250
000 ton. De blir extremt breda, men
betydligt mindre djupgående än Stena
Arctica. *

Stena Bulk och Sovcomflot har bildat en svensk-rysk
pool för att frakta råolja ut ur Östersjön. 

AV NILS-ERIK LINDELL

SJÖFART

Svensk-ryskt oligopol sköter 
råoljetransporter i Östersjön

Stena Bulks tankfartyg är byggda för att klara svåra
isförhållanden.



I en studie pekar Banverket ut
Västerås som placeringsort för
en av tio s k riksterminaler för
kombitrafik.

IDAG FINNS TVÅ KOMBITERMINALER i Väste-
rås. Hamnen har en kombiterminal,
som bl a hanterar gods från system-
tågen Göteborg-Västerås. Den andra
ligger i Hacksta, nära ICAs nya riks-
lager och ägs av Jernhusen AB. Den
har på senare tid mest använts för
omlastning av bilar och för kemi-
kaliehantering. Den pekas nu ut som
lämplig riksterminal. 

– Vi är stolta och hedrade, eftersom
förslaget bygger på ett rejält underlag
och omfattande marknadsstudier, säger
Gunnar Barkman, näringslivsutveck-
lare i Västerås.

De två kombiterminalerna komp-
letterar varandra, menar han. 

– Vi ligger på ”två-i-topp-listan” när
ICA nu gör om hela sitt distribu-
tionssystem. ICA har redan placerat
sitt högautomatiserade lager för styck-
at kött i Västerås och nu strävar man
efter att hitta synergier.

Alltmer en enda region
En arbetsgrupp har nu bildats för ett
terminalbolag, med namnet Stock-
holm-Västerås Kombiterminal.

– Det nya kombibolaget ska driva
bägge terminalerna. Senare i vår räk-
nar vi med att kunna berätta om nya
etableringar och om vilka partners
som ska driva terminalbolaget.

Ett ny detaljhandelskluster har växt
fram omkring ICA. 

Västerås är också en central ort i
Robotdalen, som innhåller världs-
ledande kompetens inom automation
och robotisering och som redan nu har

ett samarbete med ICAs och Hilton
Food Groups högautomatiserade livs-
medelhantering.

Västerås kommun satsar samtidigt
ca 170 miljoner SEK i en ny led, som
ska förbinda terminalen med E 18 och
motorvägen.

Västerås växer snabbast av Sveriges
större städer och pendlingen till Stock-
holm ökar stadigt.

– Mälardalen håller alltmer på att
utvecklas till en enda region, när
arbetspendlingen ökar som idag, säger
Lars-Göran Mattsson, professor i trans-
portsystemanalys vid KTH. *

Stockholm – Västerås Kombiter-
minal nytt terminalbolag

En studie pekar ut Västerås som lokaliseringsort för
en ny riksterminal för kombitrafik.
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FÖRSVARETS FÖRRÅDSENHETER ska på sikt
samlas i ett enda stort centrallager utö-
ver ett antal servicecenter runt om i
landet. En utredning pekar ut Norr-
köping, Nyköping, Eskilstuna eller
Örebro som lämpliga orter. 

– Runt 60 000 kvm räknar vi med
att behöva i utgångsläget, säger Tomas
Skarpsvärd, informationsansvarig För-
sörjningsdivisionen, FMLOG i Boden.
Meningen är att försvaret ska hyra och
inte äga lagerytorna.

Utredningen som lämnats till För-
svarets högkvarter vill att centrallagret
läggs i Mellansverige, med tillgång till
järnväg, nära E4, E18 eller E20, samt
flygplats för landning med tungt trans-
portflyg och en i övrigt väl utvecklad
infrastruktur. 

Utredningen överlämnades i fe-
bruari till Försvarets högkvarter för
beredning. Tomas Skarpsvärd hoppas
på ett beslut före april månads utgång.

– Redan genom vårt läge i för-
hållande till de garnisoner som finns i
Sverige slår vi alla andra lokaliseringar,
säger Lennart Waara, näringslivs-
direktör i Örebro.

Örebro har landets 4:e största flygplats
med 80 % av fraktchartermarknaden och
2,6 km startbana, som kan ta emot de
allra tyngsta Antonovplanen.

– I motsats till Arlanda har vi inga
väntetider och vi har öppet dygnet runt,
säger Lennart Waara, som också kan
lova att kommunen drar fram spår till
flygplatsen om så krävs.

Örebro har visserligen ingen hamn,
men en daglig godspendel till Göte-
borg.

– Försvaret har ju själva konstaterat
att Eskilstuna är en av de bästa orterna,
säger Lennart Nilsson, Utveckling &
Näringsliv på Eskilstuna kommun.

– Kommunen har köpt in ett stort
markområde i Kjula, nära flygplatsen
som också kan förses med ett industri-
spår, säger Lennart Nilsson.

Tjula ligger vid E20 och Svealands-
banan, mellan Eskilstuna och Sträng-
näs, som vid årsskiftet fick T10 ned-
lagt. Dessutom har Eskilstuna redan en
militär etablering i form av Fortverket,
påpekar Lennart Nilsson. 

– Vi vet genom en rad andra logi-
stiska etableringar att vår region och
Norrköping är en attraktiv lokalisering
för logistikföretag, säger Björn Persson,
näringslivsdirektör i Norrköping.

– Ur tyngdpunktsperspektiv ligger
Norrköping kanske allra bäst till. Här
möter fem olika Europavägar varandra
och dessutom har vi hamnen och järn-
vägen.

Flygplatsen framtid är inte heller på
något sätt hotad, enligt Björn Persson.

I Bråvalla har försvaret redan en lo-
gistiketablering för utrangerat material. 

– Vi kan alltså tillmötesgå alla för-
svarets krav och vi kan också anvisa
flera lämpliga marklösningar, säger
Björn Persson.

Längsta landningsbanan
– Vi kan svara upp mot alla de skarpa
krav som försvarets utredare ställer.
Skavsta flygplats har den längsta land-
ningsbanan på 2800 meter och vi skulle
i princip kunna svara mot kravet att ta
in Herkulesplan i den ena änden av
hangaren och järnvägsspår i den andra.
Det säger Siv Johansson, VD för Onyx
i Nyköping.

Skavsta flygplats nya ägare, spanska
Abertis, har också engagerat sig till för-
mån för Nyköping.

– De ser att en sådan stor etablering
skulle vara intressant för flygplatsen och

också för att utveckla området för nya
logistiketableringar, säger Siv Johansson.

Helt säkert är det dock inte att för-
svarsledningen väljer något av de fyra
alternativ som föreslagits. När valet när-
mar sig kan det inte uteslutas att lokal-
iseringspolitik vägs in och en ny ort
dyker upp som joker. *

Alla ligger 
högt på logistiktoppen
De fyra städerna ligger bra till på listan
över Sveriges bästa logistiklägen. Så här
ser hela listan över Sveriges 20 bästa
logistiklägen 2006 ut, ur Intelligent 
Logistik nr 1/2006. (För kriterier, se
www.intelligentlogistik.se/logistiklägen)

1. STOR-GÖTEBORG.
2. NORRKÖPING/LINKÖPING.
3. ÖREBRO. 
4. MALMÖ/HELSINGBORG/LANDSKRONA.
5. ESKILSTUNA/STRÄNGNÄS. 
6. VÄSTERÅS/KÖPING/ARBOGA.
7. JÖNKÖPING/NÄSSJÖ.
8. STOR-STOCHOLM/UPPSALA
9. HALMSTAD.
10. BORÅS. 
11. NYKÖPING/OXELÖSUND. 
12. GÄVLE
13. TRELLEBORG.
14. VÄXJÖ/LJUNGBY.
15. KARLSHAMN/KARLSKRONA.
16. FALUN/BORLÄNGE.
17. TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG/UDDEVALLA.
18. SKÖVDE/SKARA. 
19. KRISTIANSTAD/HÄSSLEHOLM. 
20. SUNDSVALL /ÅNGE. 

Fyra städer tävlar om för-
svarets nya centrallager 

LOGISTIKLÄGEN
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Fyra städer i Mellansverige tävlar om försvarets nya
centrallager på ca 60 000 kvm. Besked väntas i vår.

AV GÖSTA HULTÉN

Försvaret satsar på nytt storlager någonstans i Sverige.
Men alltmer av aktiviteten ligger annars utanför Sve-
rige, t ex  i Afghanistan. 
BILD: FÖRSVARSMAKTEN.



DET GEOGRAFISKA LÄGET är självfallet Göte-
borgs trumfkort när regionen hamnar
först på listan över svenska logistik-
lägen.   

– Vi har en naturlig tillgång till de
transoceana transportvägarna, påpekar
Bengt Wennerberg, VD i Logistik och
Transport Stiftelsen LTS och projekt-
ledare på Business Region Göteborg,
BRG. 

BRG, som är unik i landet, verkar
för en stark ekonomi i regionen, hög
sysselsättning, ett differentierat närings-
liv och jobbar med kluster och bransch-
projekt kring internationalisering, före-
tagsutveckling och etablering. Hela
tiden finns logistiken med i arbetet. 

30 års arbete
Men det är mycket mer som krävs. 

Bengt Wennerberg började arbeta
med dessa frågor för snart 30 år sedan,
år 1977.

– Kommunledningen insåg redan
då vilken vikt logistik och transporter
har för Göteborg.    

LTS tog formell form i början av 80-
talet med en systemanalys som ett
första steg. En betydande del av svensk
exportindustri fanns inom Västsverige
och därmed också förutsättningarna
för att utveckla en struktur för handel
och transporter.

Den akademiska forskningen och ut-
bildningen på Handelshögskolan och
Chalmers har knutits samman med
näringslivet och stärkt Göteborgs-
regionens konkurrenskraft.                      

I dag finns 1 800 utlandsägda före-
tag i Stor-Göteborg. 80–90 procent av
dem är verksamma inom handel och

logistik. Många har en marknad som
sträcker sig över hela Norden, med
potential för Baltikum och Ryssland.     

I Norden bor 25 miljoner människor,
i de baltiska länderna sju miljoner, i
och kring St Petersburg åtta miljoner.     

– Det är trots allt en glesbefolkad
region, säger Bengt Wennerberg. Vi
måste samla volymerna till Göteborg
för att få hit fler transoceana linjer. Kla-
rar vi det kan vi få delar av den ryska
och baltiska marknaden. 

Lindex försörjer även sina butiker i
Tyskland från lagret i Göteborg.               

Trafiken med matarfartyg utvidgas
när bl a Stora Enso koncentrerar sin
trafik till Göteborg. Men det behövs
fler linjer till Norden, Baltikum och
Ryssland.

För landtransporterna krävs också
en ytterligare förbättrad infrastruktur.

– En solfjäder med dubbelspåriga

järnvägar och motorvägar behövs för
att få ett flytande flöde. Men att bygga
ut infrastrukturen är en seg process
och det tar alltid längre tid än vad man
från början trott. 

Pågående och planerade mång-
miljardinvesteringar ger hamnen den
struktur som skall locka mer trafik.
Hamnen knyts fastare till järnvägsnätet.
Förra året färdigställdes hamnbanan.
Nu fullbordas triangelspåret, som skall
knyta samman trafiken. Ytterligare
utbyggnader är beslutade. 

– Fraktflyget kompletterar det lo-
gistiska nätet. Att Landvetter redan är
den största huben i Norden för inter-
kontinental frakt i stora fraktflygplan
är ett resultat av en medveten satsning
under flera år. 

Volymerna växer och Landvetter be-
höver en ny fraktterminal. Beslut om
att bygga den har redan tagits. *

Långsiktigt arbete bakom 
Göteborg i logistiktoppen
Det är ingen slump att Göteborg växt fram som ett ledande logistiskt centrum i Norden.
Ett långsiktigt systematiskt arbete ligger bakom framgångarna.

AV NILS-ERIK LINDELL
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Hamnen är självfallet Göteborgs trumfkort.



MÄSSOR & KONFERENSER

GÖTEBORGSOMRÅDET och övriga västra och
södra Sverige har mer tillverknings-
industri och centrallager än någon
annan landsdel. Göteborg är navet i
sydvästra Skandinaviens industri- och
logistikregion och ligger överst på lis-
tan över Sveriges bästa logistiklägen.

– Vi räknar med att nå nya viktiga
målgrupper i närområdet, samtidigt som
besökare från övriga delar av Sverige och
våra nordiska grannländer kommer.

Årets mässa tycks bli den enskilt
största logistikmässan i Sverige på
flera år.

Uppslutningen från truckbranschen
blir massiv. Alla stora aktörer på den
svenska marknaden som BT, Atlet,
Linde, Jungheinrich, Kalmar Industries
och Still Stocka är redan inbokade.

– En stortsatsning för oss även
historiskt sett, säger Maskinleveran-
törernas VD Björn Bäckström.

Mässans konferensdel har program
för både logistiker, inköpare, lager- och
produktionsansvariga. Det blir bl a
specialkonferenser, trucktävlingar och
provkörningar både inomhus och
utomhus.

– Vårt intåg på Logistik & Transport
kommer att bli en total truck-
upplevelse av sällan skådat slag, säger
Björn Bäckström. Vi har ett mycket
nära och konstruktivt samarbete med
Svenska Mässan som ger stora värden
för oss och våra kunder. Vi är mycket 
glada över det starka gensvar och enga-
gemang vi får från mässans sida.

Logistik & Transport 2006 hålls
9–12 maj. Det är landets ledande lo-
gistikmässa och täcker in den totala
logistikkedjans samtliga delar: Logistik-
och transporttjänster, materialhante-
ring och IT i logistiksystem.

Mässans konferensdel räknas till de

viktigaste årliga i Norden, inom sitt
område. De många seminarierna har
utformats i nära samarbete med ton-
givande branschföreträdare.

Bland de ca 200 utställarna finns
Intelligent Logistik i monter G01:02 *
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Hela truckbranschen kommer till
Logistik & Transport i Göteborg
Logistik & Transport 2006 på Svenska Mässan i Göteborg den 9–12 maj är den mässa
som den svenska truckbranschen nu satsar mest på. Alla större leverantörer är där. 

Logistik & Transport 2006 på Svenska Mässan i
Göteborg den 9–12 maj lockar med rekordmånga
utställare. 

Nordens största konferens för logistik och produktions-
planering, PLAN-konferensen, går i år den 3–4 maj på Stock-
holmsmässan i Älvsjö. 

Charles H Fine är professor i supply chain vid MITs Sloan
Schoool of Business och specialist på vad som brukar kallas
Clockspeed Production, dvs produktion som snabbt måste
ställas om pga korta produktlivscykler. Han är författare till
boken ”Clockspeed” som gett begreppet dess namn och
hjälpt bl a Intel, Toyota och Volvo med utformning och för-
bättring av logistikkedjor.

Industrimannen och författaren Norman Bodek, har kal-
lats ”The Goodfather of Lean”. Han är den andre huvudtalaren
på GURU-dagen den 4 maj. 

Första dagen, den 3 maj ägnas också åt praktikfall.
– Ett föredrag som jag tror kan bli spännande är John

Ustas, CEO Coca –Cola Indien som berättar om arbetet att
förbättra Coca-Colas globala supply chains, säger Patrik Fär-
dow, som även i år är konferensordförande.

Förra året kom hela 600 personer till PLAN-konferensen.*

Morgondagens logistikkedja på
Nordens största logistikkonferens 

Samnordisk inköpskonferens i Saltsjö-
baden bjuder på internationella talare

Den 30 maj till den 1 juni blir det en internationell samnordisk
inköpskonferens i Saltsjöbaden i Stockholms skärgård. 

Då inbjuder Silf Competence, danska Dilf Competence,
finska Loggy och norska Nima till konferens på temat ”Strategic
Challenges for leading edge purshasing executives”. 

Konferensen inleds på kvällen den 30 maj av Finn Wynstra,
professor i inköp och supply Management i Rotterdam.

Den 31/5 finns professor Arjan van Weele, dr Clive Gallery,
MBA Institute Paris, dr Lian Hoon Lin A.T. Kearney’s Global
Operations och Pierre Attendu, Bombardier Transportation,
Kanada bland talarna.

Avslutningsdagen den 1/6 kan man t ex lyssna till professor
Richard Lamming, School of Management vid universitetet i
Southhampton och Martin Hofmann, CPO Volkswagen.  *
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AFFÄRSSYSTEMEN EXISTERAR IDAG på en
mogen marknad. De ledande företagen
i branschen har genom breda produkt-
erbjudanden och stor geografisk spri-
ding uppnått tillräckliga volymer och
god lönsamhet. Det gäller välkända
varumärken som SAP, Oracle och
Microsoft. Andra leverantörer kämpar
med att skapa tillväxt och lönsamhet.
Där finns våra svenska I:n IFS, Inten-
tia och IBS. 

Drar vi en parallell till bilindustrin,
finner vi att även mindre och nischade
tillverkare, som Volvo och BMW, är väl
positionerade med tydliga, lönsamma
varumärken och tillräckliga volymer,
medan Saab har problem just p g a att
man inte hittat sin position på mark-
naden och inte uppnått kritisk volym
för att bära allt högre produktutveck-
lings- och marknadsföringskostnader.
Något förenklat kan man alltså säga att
slaget under de tre stora (SAP, Oracle,
Microsoft) handlar om vilka av affärs-
systems-leverantörerna som lyckas hitta
sina nischer och sina varumärkens uni-
citet och i likhet med Volvo och BMW
uppnå kritisk affärsvolym och tillräck-
liga skalfördelar.

Ett annat kännetecken för den mogna
marknaden är att kunderna blir allt-
mer kunniga och krävande. Bransch-
problemet består i att affärssystems-
leverantörerna fortfarande är alltför
teknikfokuserade och har för dålig
verksamhetsförståelse. Detta i sin tur
driver trenden mot vertikala lösningar.

Leverantörerna behöver bli bättre på
att visa tydlig verksamhetsnytta med
sina lösningar och att dela risken med
sina kunder. För att göra det krävs i sin
tur bättre kalkyler och en omsvängning
mot vinsthemtagningsprojekt, dvs ett
fokus även från leverantörens sida att
kunden ska få pay-back på sin in-
vestering.

De stora ”big-bang”-projektens tid är
över och kunderna är idag mycket noga
med att pröva affärsnyttan i affärs-
systemsbytet och har insett att de ofta
inte kan räkna hem den här typen av
projekt. Istället går trenden mot att för-
bättra befintliga lösningar i stället för att
byta ut allt och utnyttja funktionalitet
och information i redan existerande
system genom ny teknik, t ex SOA, Ser-
vice Oriented Architecture. (1

Branschstruktur i tre nivåer
Strukturen i affärssystemsbranschen
har utvecklats till i princip tre nivåer. I
nivå ett återfinns de tre stora, IBM, SAP
och Oracle. Det är leverantörer som
kan driva riktigt stora affärssystems-
projekt – ofta i samarbete med globala
systemintegratörer som Accenture och
CGEY. IBM skiljer sig från de två övri-
ga genom att inte ha en egen affärs-
systemsapplikation, utan fokuserar på
tjänster, hårdvara och infrastruktur. 

På nivå två återfinns de leverantörer
som vänder sig till medelstora till stora
företag. Här befinner sig de svenska
I:na och här finns ingen tydlig, global

ledare. Däremot finns många lokala
och även internationella leverantörer. 

Slutligen, i nivå tre, återfinns leve-
rantörer till medelstora och mindre
företag. Även här existerar många lokala
aktörer, men också globala spelare som
Microsoft, med systemen Axapta och
Navision samt SAP med systemet
BusinessOne. Microsoft är förhållande-
vis ny i affärssystemsbranschen, men
kommer troligen att lyckas tack vare
sin styrka i en genomtänkt partner-
strategi samt sin starka finansiella
ställning.

En tydlig trend är att gå från teknik
och system, till ett mer verksamhets-
orienterat synsätt. Denna trend visar
sig i vertikalisering och branschan-
passning av systemen, vilket innebär
att man från leverantörernas sida bygger
in verksamhetskunnande i applikatio-
nen och på så sätt ökar förädlings-
värdet i produkten. Samtidigt ökar den
sk offshoreutvecklingen, där ut-
veckling av applikationen förläggs till
låglöneländer, medan man behåller
verksamhetskunnandet lokalt och nära
kunden. 

Krig SAP – Oracle
En annan trend är en mer sofistikerad
integration som SOA kan erbjuda, där
man inte bara integrerar system, utan
utgår från en verksamhetsprocess som
sedan kan hämta funktioner och in-
formation från redan existerande sy-
stem. ”Det byggs en hype kring SOA.”

Vart går affärssystem-
branschen?
Affärssystemsleverantörernas branschproblem är fortfarande att de är alltför teknik-
fokuserade och har för dålig verksamhetsförståelse. Leverantörerna behöver bli bätt-
re på att visa tydlig verksamhetsnytta med sina lösningar, skriver Lena Ridström, VD
Axido Consulting AB i denna granskning av affärssystembranschen.

AV LENA RIDSTRÖM



Det håller på att byggas upp en stor
hype kring SOA. Samtidigt som det
skrivs mycket i tidningarna om SOA,
visade Computer Sweden härom veckan
i en undersökning från Inspectum, att
81% av de tillfrågade affärssystems-
kunderna inte kände till begreppet
SOA och när man fick det förklarat, sa
endast 2% att detta var intressant för
deras verksamhet.

De närmaste fyra åren kommer i
huvudsak att kännetecknas av kon-
kurrens mellan leverantörernas platt-
formar, dvs slaget handlar om vem
som äger SOA-plattformen. Vi står in-
för ett marknadsföringskrig mellan
SAP och Oracle, där SAP menar att
”best of breed” är dött. SAP vill med
sin plattform Netweaver vara kärnan i
kundens systemplattform och trycker
ut standardiserade ”best practice”-
lösningar. Men SAP kan inte till-
handahålla all funktionalitet, utan SOA
ligger till stöd för specifika appli-
kationer som kan utföra tjänster mot
SAP-kärnan.

Oracle å sin sida står inför en stor
utmaning att migrera sina olika för-
värvade plattformar. Företaget har gått
ut med att man inte tänker skriva om
alla applikationer och landsätta som
en big-bang. Oracle för istället ihop sy-
stemen i projektet och plattformen
”Fusion”. 

SOA möjliggör för Oracle att koppla
ihop system utan att behöva bygga om
från grunden.

Till skillnad från SAP, tror Micro-
soft starkt på “best of breed”, dvs att
applikationer byggs på ”core platforms”
med relevanta verktyg som stödjer
SOA. 

Nykomlingen i sammanhanget,
Salesforce.com, transformerar just nu
bolaget från en ”on-demand CRM”-
tjänst till en ”on-demand plattform”.
Plattformen har man lanserat i form
av tjänsten AppExchange, vilken för-
enklar för kunden att hitta och in-
stallera on-demand applikationer. 

Salesforce gör anspråk på att vara
den första leverantören med en ”on-
demand application sharing”-tjänst -
byggt på SOA. AppExchange tillhanda-
håller stöd för processer som rese-
räkning, ekonomi, inköp och rekryte-
ring, utöver ursprunget som var stöd
för sälj- och kundvårdsprocessen.

Vad driver behovet av SOA?
Om vi återgår till Inspectums under-
sökning, så är ju faktiskt SOA ”bara”
teknik. Inte ska väl affärssystems-kun-
derna behöva känna till den? 

Utmaningen för affärssystemsleve-
rantörerna är att kunna beskriva vad
tekniken skapar för affärsnytta. 

Det finns ett flertal faktorer som
sannolikt driver behovet av SOA, av
det enkla skälet att sammanslagning
av infrastruktur och applikationer
kommer att fortsätta. 

Organisationer har krav på sig att
förbättra interna processer, hitta nya
affärsmöjligheter och sänka sina kost-
nader, vilket i sin tur ställer krav på att
harmonisera processer mellan t ex
olika enheter inom en koncern, samt
att arbeta mot affärspartner på ett
likartat sätt. För detta krävs en dyna-
misk IT-infrastruktur.

Dynamiska portaler gör det möjligt
för företag att få ett samlat grepp om
information och tjänster som hämtas
från spridda system, portaler som för-
ses med innehåll genom SOA.

Företag med spridd försörjnings-
kedja med flera tillverkningsorter,
lager och distributionscenter förenklar

verksamheten genom att på ett enkelt
sätt spegla affärsprocessen i informa-
tionsprocessen. SOA möjliggör att dot-
terbolag och divisioner kan ligga kvar
med befintliga system och anropa
tjänster som nyttjas i ett överliggande
verktyg.

Sarbanes-Oxley Act  i USA tvingar
företag att investera i teknologi för att
förbättra möjligheter till bättre finansiell
rapportering och kontroll. Med hjälp
av SOA kan man skapa nya appli-
kationer, där kombination av befintlig
information tillsammans med ny logik
och nya gränssnitt kan åstadkommas.

Sammanfattningsvis kan det med
hjälp av SOA skapas affärsnytta och
värdet av IT-investeringen ökar genom
att affärslogik och information i redan
befintliga system kan nyttjas. 

Men det företagsledningar och dess
rådgivare behöver fokusera på är just
tillämpningen av den nya teknologin
och inte teknologin i sig.

Tydlig polarisering
Innebär SOA då att affärssystemen
tappar i konkurrenskraft? Svaret beror
på hur väl leverantörerna klarar att an-
passa sina system till den nya arkitek-
turen. Vi ser tydligt en polarisering
mellan å ena sidan SAP, som vill
använda sin plattform att knyta kun-
derna än mer till sig, medan Microsoft,
å andra sidan snarar erbjuder verktyg
för att förenkla användandet av ”best-
of-breed”-lösningar. Salesforce.com er-
bjuder något helt nytt – en tjänst för
utveckling av affärssystemstillämp-
ningar som kan delas mellan kunder
och partner.

Just nu lever SAP på den allmänna
konsolideringstrenden och ses som
den stora vinnaren. Frågan är hur SAP
kommer att utvecklas framöver? Lyckas
SAP i sin strategi att äga SOA-platt-
formen ute hos sin kunder? *

1) SOA-Service Oriented Architecture är en tjänste-
orienterad arkitektur på vilken man utvecklar appli-
kationer. Syftet med SOA är att använda funktio-
nalitet hos redan existerande system. Förespråkarna
menar att utvecklingen har gått från moduler, till
objekt, till komponenter och nu till tjänster.
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Utmaningen för affärssystemsleverantörerna är att
kunna beskriva vad tekniken skapar för affärsnytta,
anser Lena Ridström. 



MINNS NI BÖRJAN AV 1990-TALET när BPR-
vågen rullade in genom det inter-
nationella näringslivet? Vältaliga kon-
sulter i mörka kostymer förklarade för
förundrade och imponerade företags-
ledare att ”business process reengine-
ring” var vägen till bättre lönsamhet,
nöjdare kunder och färre medarbetare.
Metoden var enkel och kallades också
”white sheet approch”; Glöm den be-
fintliga verksamheten med dess rutiner,
riv organisationsscheman, släng ut alla
IT-system och börja om från början!
Vad man glömde säga var att en sådan
big bang krävde att man var tvungen att
be kunderna återkomma två år senare,
när nya effektiva processer med till-
hörande system var på plats.

Några år senare läste jag en intervju
med Michael Hammer, amerikansk
forskare och managementguru och en
av upphovsmännen till BPR. Han er-
kände då att BPR-tänket kanske inte
var helt genomtänkt. ”Vi var lite för
ingenjörsmässiga och glömde bort den
sociala dimensionen och att det inte är
så lätt att genomföra jätteförändringar
på kort tid”. Suck. Vilken småländsk
småföretagare hade inte kunnat tipsa
om det?

Hammer kanske hade kommit till
insikt, men nu tog nästa generations
processentusiaster vid. Med BPI skulle
företagens processer integreras, ett eko
från budskapet i BPR, men kanske var
det någonstans något nytt. 

För ett par år sedan dök BPM upp,
där M står för Management. Visst kän-
ner man igen sig från tidigare, men nu
kan vi ana lite nyheter. Tekniken har
utvecklats och erbjuder möjligheter
som inte fanns på 1990-talet. I ett BPM-
system finns det inte bara stöd för att
kartlägga och definiera processer, de
kopplas också samman med affärs-
systemen. Snabbt var förkortningsut-
vecklarna på plats och lanserade BAM
– Business Activity Monitoring – med
system för att i realtid övervaka pro-
cesserna, både automatiskt och visuellt.
Hur bra det än låter, är det tunnsått
med referenser. En grupp norrlands-
kommuner och Kellogs Europe hör till
de få.

Om ni hör till dem som försöker
hänga med i utvecklingen inom IT-
området så kanske ni har noterat att
BPM och BAM nästan var ute, innan
de ens blev inne. Det allra senaste och
absolut mest trendiga är det som kallas
SOA. Systemleverantörer, konsulter
och IT-säljare, alla bedyrar de att SOA
innebär ett helt revolutionerande para-
digmskifte. Det är bara ett problem. Det
är ingen som vet vad det betyder och
varför det är så bra. I alla fall inte kun-
derna. Undersökningar visar att t.o.m.
bland IT-cheferna är kunskapen nära
nog obefintlig.

Ni kan alltså vara lugna, ni är inte
ensamma om att inte veta vad alla klu-
riga förkortningar betyder. Ställ

dumma frågor som; ”Vad betyder det
där egentligen” eller t.o.m. ”Vad är det
för bra med det där?”. Ni kommer att
märka att, om ni över huvud taget får
ett rakt svar, så kommer svaren att vari-
era betydligt. Eller varför inte fråga IT-
säljaren om hans företag själva använ-
der konceptet? Gå inte på alla hyper,
allt för ofta är det kejsarens nya kläder. 

Men vad ska ett stackars IT-företag
dra till med för säljargument. Utan
egenskaper som turbo och 4-hjulsdrift,
så borde det väl gå bra med en ny för-
kortning?

Parallellt med hysterin runt BPR,
BPM, och allt vad det heter, finns det
sansade företag som gnetar på med de
små stegens kontinuerliga förbättringar.
Det låter kanske inte lika spännande,
men det håller bra i praktiken. Men för
säkerhets skull, håll ögon och öron
öppna. Ibland visar det sig att även en
ny treställig förkortning kan dölja ett
guldkorn. *

I nästa nummer:
Om Auto-ID och ECR i handeln, om 

transportnätverken, om hamnar och sjöfart, om outsour-
cing och om AstraZenecas materialförsörjning. 
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SISTA ORDET TILL …
Ska ni satsa på BPR, BPM, BPI, eller kanske BAM?

KRÖNIKA

Peter Fredholm
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