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År 2006 utsågs Göteborgsregionen till landets i särklass starkaste logistikläge. Samma sak har hänt i år igen. Vi tackar och bockar, igen.  
En bidragande orsak är ett framgångsrikt samarbete inom Logistic Hub Scandinavia. För det räcker inte bara med ett geografiskt toppläge, 
Nordens största hamn, effektiv infrastruktur på framkant, spetsutbildningar och 43 procents tillväxt under de senaste 15 åren. Ett lagarbete 
måste också till. Det är då man vinner i det långa loppet. Är du på språng når du oss alla kvickt och lätt på www.logistichubscandinavia.se
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– De flesta företag är överdebiterade 
på sina logistikkostnader, säger små län -
ningarna  Tomas Håkansson och  Rolf
Öborg.
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Möt köpstarka besluts-
fattare på höstens stora 

logistikmöte – Logistics 07

Tekniska
Mässan 

2007

www.tekniskamassan.se

Företagets logistiska förmåga är en viktig länk

i produktionskedjan som kräver ständigt ny-

tänkande. Effektiv hantering av material, lager

och transport sänker kostnaderna och stärker

konkurrenskraften på dagens globala marknad.

Nu flyttar logistiken in i A-hallen. Avdel-

ningen Logistics fokuserar på effektiv produk-

tionslogistik – allt från intern logistik, material-

hantering och utrustning, truckar, lager- och

förvaringssystem, emballage, tjänster till tråd-

lös datafångst och IT-system. 

Vi lyfter särskilt fram RFID-området. Dess-

utom genomförs konferensen Nordic Transport

Convention och finalen i Truckförar-SM.

På Nordens ledande fackmässa för industrin

gör du konkreta affärer, träffar nya kundgrupper

och får inspiration.

Välkommen till Tekniska Mässan 2007!

Boka plats nu! Kontakta Per Junbrink, telefon

08-749 91 13, e-post per.junbrink@stofair.se

Ett arrangemang av: I samarbete med: Mediapartner

Tekniska Mässan 16–19 oktober 2007
• Industriteknik 
• Forum för Produktutveckling
• Skärande Bearbetning
• Verktyg
• Effektiv Plåtbearbetning
• Sammanfogning
• Montering
• Logistics
• Driftsäker Produktion & Underhåll
• Nordic Transport Convention
• PLM Strategi & Vision 07
• Embedded Conference Scandinavia
• Fackmässa med åldersgräns 18 år
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Logistics – 
nu i A-hallen!
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Våra svenska järnvägsknutar har alltid varit platser för spännan-
de möten. 

Jag tänker då inte minst på de litterära möten som utspelas
här. 

Jag har alltid tänkt mig att det är på Nässjö station som de två
huvudpersonerna möts i Valter Ljungquists ordknappa 30-tals -
klassiker Ombyte av tåg. 

På Falköping Rantens järnvägsrestaurang fördriver bokens
jag/berättare en intressant eftermiddag i samtal om resor och
möten med servitris och medresenär i Stig Claesons Flickor. 

Tidigare i våras besökte vi Falköping igen, den här gången för
att vara med på invigningen av nya Logistic Center Skaraborg
med efterföljande seminarium.

Avståndet till Göteborg ansågs tidigare vara för litet för en
kombiterminal i Falköping. Men Rickard Bergqvist, som forskar
om regionala logistiksystem vid Handelshögskolan i Göteborg
har kommit fram till att mindre, regionala kombiterminaler, 
i kombination med tågskyttlar, kan bli en viktig resurs i framti-
dens regionala logistiknätverk.

Det tycks alltså våras för järnvägsknutarna.
Kombiterminalen i Falköping har också fått en flygande start.
Men min trendspaning tyder på att flera av de ursprungliga

järnvägsknutarna idag är på väg att få en nyckelroll som logistik-
centra.

I Intelligent Logistik nr 1/2007 rapporterade vi från Hallsbergs
nya kombiterminal, som växer starkt och som bidrar till att mins-
ka godstransporterna från landsväg till järnväg.

I Hallsberg är efterfrågetrycket så stort att den tre år gamla
terminalen redan måste byggas ut. 

I både Falköping och Hallsberg är det Volvo AB och Volvo
Logistics som gått i spetsen för att lägga över flöden på järnväg.

I Nässjö, en annan stor järnvägsknut,  har de utmärkta järn-
vägsförbindelserna åt alla håll bidragit till ett nästan osannolikt
uppsving för nya logistiketableringar inom nordisk handel.      

Kombiterminalerna är nyckel till ett ekonomiskt och miljö-
mässigt hållbart svenskt logistiksystem. Det är bara att hoppas att
också verkstadsindustrin och dagligvaruhandeln ska hitta nya lös-
ningar här. När järnvägstransporterna till ICAs nya storlager i
Helsingborg faktiskt minskat till förmån för biltransporter, und-
rar man om dagligvarubranschen är på väg att missa tåg, trots
alla löften om minskad miljöbelastning i ICAs nya logistikupp-
lägg.

Det ökade intresset för mindre, regionala kombiterminaler
borde få fler järnvägsknutar att intressera sig för nya terminaler.

I Holland efterlyser man fler stora terminaler i hamnarna. 
I Åbo i Finland har en sådan ”multiterminal” just invigts.

Nu vill det till att också Banverket tar sitt ansvar och att rege-
ringen ger bakläxa åt förslagen att minska ambitionerna för järn-
vägsupprustning i södra Sverige.

Och vad händer egentligen med regeringens utlovade Logis-
tikforum?

Det vore en utmärkt plattform för en öppen dialog om framti-
dens hållbara logistiksystem i Sverige.

*
När industrin slår i kapacitetstaket som nu, är det egentligen bara
en intelligentare logistik som kan höja taket, utan att behöva till-
föra nya resurser.

Marknaden för industriella IT-system upplever just nu en
stark tillväxt för system som integrerar och optimerar använd-
ningen av data från automations-, logistik- och affärssystem för
att uppnå högre produktivitet i produktion och logistikflöden.
Systemen används i både process- och tillverkningsindustri.

I det här numret gör vi några nedslag både inom transport -
administrativa system och system för materialhantering, automa-
tion och logistik för bättre flöden.

Jag önskar alla våra läsare en nöjsam och nyttig läsning.

Gösta Hultén, Chefredaktör

Thomas Karlsson
Magnus Nordberg
Nils G Storhagen
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Lågt intresse för RFID
och röststyrning hos
grossistföretagen
Grossist- och partihandelsföretag är inte intresserade
av RFID och röststyrning.

Däremot finns ett stort intresse att satsa på nya 
IT-system för logistik/lager.

En hel del planerar också att investera i nya trans-
portadminstrativa system och system för planering/
prognostisering. Det visar en färsk enkät.

AV GOSTA HULTEN
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Nytt lagerlogistiksystem 2007/2008?

Under våren genomförde
undersökningsföretaget LIUM
AB på uppdrag av CDC 
Software, tidigare Industri-
Matematik AB, en undersök-
ning bland svenska grossist &
partihandelsföretag som
omsätter mer än 500 miljoner
SEK.

De som intervjuades var
logistik- och lagerchefer, supp-
ly chain manager,s eller IT-
chefer. 

Målgruppen bestod av 465
företag.

Totalt svarade 251 företag
på intervjufrågorna, vilket är
ger en svarsfrekvens på ca 54%
av målgruppen.

Här bredvid kan ni se hur
några av svaren blev.

RFID och röststyrning
Bara 4 företag (1,7%) har idag
pågående projekt med röststyr-
ning. 

8 företag (3,3%) har an gett
att de med stor (4) eller myck-
et stor (5) sannolikhet kommer
att göra nyinvesteringar i röst-
styrd plockhantering under
2007/2008. Det tyder på att
röststyrning är en ny teknik
som ännu inte har fått något

gensvar på den svenska mark-
naden.

9 företag (3,7%) har pågå-
ende projekt med RFID. 16
företag (6,6%) har angett att
de med stor (4) eller mycket
stor (5) sannolikhet kommer
att göra nyinvesteringar i
RFID-teknik under 2007/2008.

RFID-tillämpningar väntar
tydligen fortfarande på att få
ett genombrott på marknaden.

Satsa på streckkoder
27 företag (11,2%) har däre-
mot redan pågående projekt
med streckkodslösningar. 

46 företag (19,1%) har
angett att de med stor (4) eller
mycket stor (5) sannolikhet
kommer att göra nyinveste-
ringar i steckkodslösningar
under 2007/2008. Det visar att
branschen fortfarande främst
vill investera i beprövad teknik
för auto-ID.

– Undersökning kommer att
genomföras en gång per år och
kommer bl.a.att  ligga till
grund för vår framtida pro-
duktutveckling inom supply-
chain området, säger Rune
Hodell, marknadschef på CDC
Software  i Sverige. 

31 företag (12,4%) har redan pågående projekt med ett nytt lager-
eller logistiksystem. Hela 70 företag (27,9%) har angett att de till stor
(4) eller mycket stor (5) sannolikhet kommer att göra nyinvesteringar i
sådana system under 2007/2008. Detta visar att det finns en mycket
stor investeringsvilja hos många företag att förändra sina stödsystem
inom lager/logistik/distribution.
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Nytt transportadminsystem 2007/2008?

25 företag (10,2%) har redan pågående projekt med TA-system. 
41 företag (16,8%) har angett att de till stor (4) eller mycket stor (5)
sannolikhet kommer att göra nyinvesteringar under 2007/2008. Det
tyder på att det nu finns en betydande investeringsvilja hos många före-
tag att skaffa eller förnya sina stödsystem för transportadministration.
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Nytt prognos/planeringssystem 2007/2008?

30 företag (12,0%) ha redan pågående projekt med nya prognos/plane-
ringssystem. 46 företag (18,4%) har angett att de till stor (4) eller
mycket stor (5) sannolikhet kommer att göra nyinvesteringar i sådana
system under 2007/2008. Detta visar att många företag håller på att
eller planerar att förändra sina prognos/planeringssystem.
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ALDRIG HAR DU FÅTT SÅ MYCKET

REFLEX FÖR PENGARNA

Har du höga krav på pålitlighet och prestanda när det gäller skjutstativtruckar (varför du nu inte skulle ha det), lär du få svårt att bortse från 
vårt erbjudande på BT Reflex B/E-serie.

Reflex har sedan den lanserades satt standarden för AC-drivna skjutstativtruckar och de senaste modellerna med ännu högre arbets-
kapacitet utgör inget undantag. Ekonomi, produktivitet, säkerhet och kanske framför allt ergonomi är begrepp som ofta brukar förknippas med 
Reflex. Det sistnämnda inte minst genom den unika tiltbara hytten.

Speciellt just nu när du kan få våra tre tillvalspaket Ergo, Ergo+ och Sport till riktigt förmånliga priser. 
Du kan boka en demo på vår hemsida www.toyota-forklifts.se redan idag. Mer Reflex lär du aldrig få för pengarna.

Hyran är beräknad på 6 år, 400 drifttimmar med rörlig ränta. Grund för ränteberäkning Stibor 30 dagar.
The Tree design and “WUNDER-BAUM” are registered trademarks of Julius Sämann Ltd.
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De svenska logistikkostnaderna växer för
varje år. En del beror på höjda drivmedels-
priser och allt längre transporter i och med
en ökad internationell handel.

– Men de flesta företag är överdebitera-
de. Vårt mål är att sänka logistikkostna-
derna med minst 10 % och spara pengar åt
företagen. Det har vi lyckats med hittills.

– I allmänhet blir reduktionen större.
Besparingar kan göras på fraktkostnader,
kredittider, administration, val av transpor-
tör och produkt, leveransvillkor bl a för-
klarar Thomas Håkansson, som är deläga-
re i Svensk Logistikanalys, SLA AB i
Jönköping, tillsammans med Rolf Öborg.

Duon har många års erfarenhet från
transportbranschen. Rolf Öborg har arbe-
tat med utrikes och inrikes landtransporter
hos Schenker samt sjötransporter hos
Transatlantic i Göteborg. 

Thomas var anställd på TNT-Express,
där han var specialiserad på flygtranspor-
ter över hela världen och bilexpress i Euro-
pa. 2003 slog de ihop sina påsar. Nu har
smålandsföretaget åtta medarbetare och
kunder i hela Sverige. 

Från 3000 till 52 logistikfakturor
– Vår nisch är att vi försöker hitta rätt
logistiklösning för varje kundföretag. Vi
spelar alltid på kundens planhalva, medan
de stora transport- och speditionsjättarna
är på den andra. Vi tar fighten med dem,
på uppdrag av våra kunder och konkur-
rensutsätter kundens volymer för samtliga
aktörer på marknaden, förklarar Rolf
Öborg. 

Verksamheten vilar på flera ben. 
Dels handlar det om rena fraktupp-

handlingar, där man handlägger ca 20 kun-
der rullande. Dels har man samarbete i
partnerform med tre företag: AB Oscar
Wigén i Tranås med textilproduktion,
Aura Light AB i Karlskrona som gör lys-

rör och Mont Blanc Ind AB i Dalsjöfors,
som tillverkar takboxar. 

Varje vecka får kunden en samlingsfak-
tura med föregående veckas samtliga frak-
ter färdigkonterade. 

–  Det blir 52 stycken per år, jämfört
med kanske 3 000 tidigare, påpekar Rolf
Öborg. 

Många saknar specialkunskaper
– Ofta handlar det om ett djupare samar-
bete, där vi tar hand om hela logistikadmi-
nistrationen. Vi tecknar alla transportavtal,
rättar och betalar alla fakturor och infor-
merar om förändringar på marknaden. 

–  Vi kan korrigera kundens logistikflö-
den och ge förslag på rätt transportprodukt
och emballagelösning. Grundbulten är att
finna rätt prisberäkning och rätt produkt
för varje enskilt företag. Med spetskompe-
tens inom internlogistik, kan vi också utfö-
ra lagerupphandling och lageretableringar,

samtidigt med en fraktupphandling.
Rolf Öborgs erfarenhet är att många

företag inte har de specialkunskaper som
krävs idag för att bli kostnadseffektiva på
logistiksidan. Bara att bedöma olika villkor
för paketleveranser vad gäller mått och
vikt och prissättningsform per kolli eller
per sändning, är ofta en hel vetenskap,
tycker kunderna.

Varför räcker inte de stora fraktbola-
gens tjänster ? 

– Väljer man ett stort bolag kanske man
inte får den bästa produkten på alla rela-
tioner. Vårt arbete innebär dessutom att vi
konkurrensutsätter pris och kvalité. Vårt
inhopp har säkert retat många större spedi-
tions- och transportföretag, men jag tror
mig veta, att vi vunnit respekt och är, kan
man säga, en godkänd spelare i branschen,
resonerar Thomas Håkansson.

När man talar om konkurrens kommer
man osökt in på priser. Här har Svensk

”De flesta företag är överdebiterade 
Svensk Logistikanalys AB i Jönkö-
ping är frakt- och logistikmäklare
som lovar att spara in minst 10 %
av logistikkostnaderna.

– De flesta företag är överdebi-
terade när det gäller logistikkost-
nader, säger Thomas Håkansson.

AV MICHAEL JOHNSSON

– Vår metodik är applicerbar även på kunder som har verksamhet utomlands och vi är inte främman-
de för att expandera i andra länder, säger  Thomas Håkansson, (t v) och Rolf Öborg, ägare och grun-
dare av Svensk Logistikanalys.
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Fullpackade långtradare dånar utanför 
fönstret. Tågen går i skytteltrafik. 
Nära till hamnen och precis under 
inflygningsrutten till flygplatsen.

Snacka om A-läge.

Vi är specialister på logistikanläggningar. Och var de ska ligga. Hör gärna av dig så berättar vi mer.

Beställ Lilla Logistikguiden på     
skanska.se/logistik eller tel 020-33 90 00.

Lilla Logistikguiden 

2005/2006

048-0144_Intlog3_190x125.indd   1 07-04-13   14.36.23

Logistikanalys en supportfunktion åt sina
kunder. 

– Det gäller att hitta ett marknadsmäs-
sigt och riktigt avtal med transportföreta-
gen och då blir det frågan om att pressa
logistikkostnader. Vi har upptäckt att pri-
serna är för höga och vi försöker hela tiden
göra något åt dem. 

Samtidigt har många små- och medel -
stora företag bristfälliga kunskaper på
logistikområdet och tiden räcker inte till
för att deras anställda ska kunna nagelfara
alla avtal och offerter de tecknat med olika
transportörer. 

– Vi kommer in som experter här, säger
Thomas Håkansson. 

Samarbete med en kund innebär en
noggrann undersökning av logistiken på

företaget. Man samlar in ett års sändnings-
statistik som består av vikt, volym, destina-
tion, antal kolli och allt som rör prissätt-
ning. 

Intervjuar alla berörda
Intervjuer görs dessutom med all berörd
personal för att fastställa företagets kvali-
tetsprofil avseende transporter. Uppgifter-
na i kravspecifikationen ingår i anbudsför-
frågan till speditörerna. 

–  Sen bjuder vi in speditions- och trans-
portföretag till ett möte, för att vår kund
själv skall bilda sig en uppfattning. Var och
en får ungefär en timme på sig. Från vår
sida gäller bara seriösa och etablerade
företag på marknaden, förklarar Rolf
Öborg.

Och behovet tycks finnas.
På de tre år företaget funnits, har

omsättningen ökat från cirka 200 000 kro-
nor 2003 till ca 16 miljoner 2006. I år
beräknas omsättningen hamna på cirka 25
miljoner kronor. 

–  Vår bruttomarginal är över 20 pro-
cent och vinstmarginal över 5 %. Målet för
2007 är att växa kontrollerat och behålla
de ekonomiska marginalerna. Affärsidén
är riktig och framtiden ser ljus ut, anser
Thomas Håkansson.

– Vår metodik är applicerbar även på
kunder som har verksamhet utomlands och
vi är inte främmande för att expandera i
andra länder.

”De flesta företag är överdebiterade. Vårt mål är 
att sänka logistikkostnaderna med minst 10 %.”

• Utse en avtalsansvarig   
• Var öppen för att byta fraktbolag 
• Ta hjälp vid fraktupphandlingar

Tre råd till fraktköpare



TFK

TFK bildades 1949 som en
forskningsorganisation för till-
lämpad forskning inom trans-
port- och logistikområdet. 
VD Peter Bark har arbetat
med och initierat en rad forsk-
ningsprojekt bl a kring miljö-
mässigt hållbara lösningar för
transporter och distributions-
upplägg. 

– Vi ger oss på tekniska hin-
der i det logistika flödet, säger
Peter Bark.

– I sommar kommer en rap-
port om intermodala transpor-
ter av dagligvaror och ett helt
nytt fordonskoncept för citylo-
gistik. 

En trend är att de önskvärda
järnvägstransporterna minskar
och att vägtransporterna, och
därmed de oönskade koldioxid-
utsläppen, ökar. Lågpriskon-
kurrensen från bl a baltstaterna
och Polen tar allt större andel
av marknaden.

Tydligare cabotageregler
aviseras nu i ett nytt paket.

Alla lastbilar ska ha digital
färdskrivare. Intelligenta
avgiftssystem kommer nästa

sommar, för alla transportslag.
Förslag kommer i maj om ny
yrkestrafiklagstiftning, som är
inriktad på säkerhet och miljö. 

Per Björklund från Närings-
departementet, med lång erfa-
renhet från Bryssel, talade om
vad som händer – och indirekt
vad som inte händer – i EU när
det gäller förutsättningar för
landtransporter.

Järnvägsgods är fortfarande
EUs stora sorgebarn. Den för-
väntas bara öka 13 %, medan
vägtrafik förväntas stiga med
55 %  1998 till 2020 .

Positivt ur miljösynpunkt är
dock att insjöfart väntas stiga
med 59 % och persontrafik
med tåg med 35 %.

– Järnvägen har varit en
nationell angelägenhet av tradi-
tion. Det finns länder som inte
vill öppna sig eller förlora kon-
trollen över sin järnväg. Tysk-
land vill t ex både öppna sig
och skydda sin egen järnväg.
Det är svårt att få samsyn. Det
finns stora problem. 

– Volvos järnvägstranspor-
ter från Olofström till Gent lär

ha sju lokbyten. 
EU diskuterar nu ett 3:e

järnvägspaket. Både rådet och
parlamentet ska vara överens.
Men det gäller bara inrikes pas-
sagerartrafik.

Ännu är man bara överens
om detaljer, som gemensamt
förarbevis för lokförare.  Gods-
transporter på järnväg anser
EU att marknaden ska sköta.

Problemet är att det inte
finns någon fungerande, avre-
glerad järnvägsmarknad – utom
i Sverige. 

– Tyvärr har man inte kom-
mit så långt, säger Per Björk-
lund lite uppgivet.

Gamla system 
– I Europa dominerar de natio-
nella järnvägarna. Den interna-
tionella järnvägstrafiken är
svag. Signalsystemen är olika.
Tyskland, Danmark och Sveri-
ge har alla olika säkerhetssys-
tem. Att ändra det tar tid,
menar Peter Bark. 

– Tågaktörer på den interna-
tionella marknaden måste där-
för kunna ha tåg som kan växla

om till de olika systemen.
Frankrike och Tyskland har en
liten andel järnvägsgods.

– I Sverige har vi en betyd-
ligt större andel järnvägsgods.
Exportindustrin i Sverige har
en hel del fungerande flöden.
Problemet är  fyllnadsgraden i
returflödena. 

– Inför Sveriges ordföran-
deskapet i EU 2009, kommer
logistik att vara ett prioriterat
område, säger Per Björklund.

Vi planerar ett Logistikfo-
rum, där inte bara regerings-
kansliet är med, utan även
logistikbranschen och indust-
rin.

Som ett uppmuntrande
exempel talade Elaine Brun,
miljörådgivare vid Arosfrakt,
om ett transportföretag som
satsat på miljöprofil.

Arosfrakt AB är ett av de
största familjeägda transportfö-
retagen i landet med ca 130
lastbilar och ca 200 anställda.
Huvudverksamhet är fjärr-
transporter och godsdistribu-
tion inom Sverige och med
Schenker AB som största upp-
dragsgivare.

– För Arosfrakt är miljöar-
betet en mycket viktig faktor.
Marknaden skall erbjudas
transporter med så liten miljö-
påverkan som möjligt och med
så lite föroreningar som möj-
ligt, bl a genom reducering av
drivmedels-  och däckförbruk-
ning. 

”Innovationer för hållbara
godstransporter på väg”
var temat för TFKs års-
konferens. Men mycket
av diskussionen handlade
om järnvägar.

AV LENA SONNE

Järnvägen i fokus för trafikforskning
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–Vi skall
erbjudas
transporter
med så liten
miljöpåver-
kan som möj-
ligt, säger
Elaine Brun.
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– Vi ger oss
på tekniska
hinder i det
logistika flö-
det, säger
Peter Bark.

_Konsulter
_Logistiklösningar
_WMS
_Automation

Levererar Ni alltid i rätt tid?

Swisslog gör det möjligt för Er att leverera i rätt tid, alltid.

Swisslog är en global leverantör av integrerade logistiklösningar för hela värdeprocessen:
från varumottagning och lagring till orderexpediering och leverans. Vår portfölj
innehåller konsultation, design, leverans och drift av kompletta logistikanläggningar.

Swisslogs lösningar kombinerar WMS lagersystem med mekaniska interna transport-,
lagrings-, plock- och sorteringssystem. Detta ger Er förbättringar i anläggningens
flexibilitet, produktivitet och kvalitet, samtidigt som logistikkostnaderna minimeras.

Swisslog AB
Brodalsvägen 13

SE-433 38 Partille

Tel: 031-336 60 00
marketing.se@swisslog.com

www.swisslog.com

Kompletta lager & distributionslösningar
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APOTEKET

Med en heltäckande receptda-
tabas med svenskarnas 17,5
miljoner recept lagrade, kan
Apoteket etablera sig som
grossist och monopolet i prak-
tiken fortsätta. 

I ett brev till socialminister
Göran Hägglund uttrycker
Richard Bergström, VD Läke-
medelsindustriföreningen,
Cecilia Bernsten, ordförande i
Sveriges Farmacevtförbund,
Birgitta Gunneflo, VD Kro-
nans Droghandel och Hans
Wahlén, VD Tamro, Sverige
stor oro över Apotekets pla-
ner. 

”Apoteket verkar således
utnyttja den tid man ännu har
kvar med monopol på detalj-
handeln dels till att stärka
detta monopol, dels till att
utnyttja resurser till att ”inte-
grera bakåt” i grossistledet, för
att skaffa sig ett ointagligt för-
språng den dagen monopolet
upphör.”

”Vad vi nu riskerar att få är
ett Apotek som dels är en
aktör på detaljistmarknaden,
dels äger infrastrukturen och
partihandeln och kan bestäm-
ma villkoren för andra aktörer.
Det systemet gagnar varken
patienter eller sjukvårdens
organisationer. ”

Planen sägs vara skriven av
Apotekets logistikdirektör och
ha presenterats vid ett styrelse-
möte den 27 mars. 

Receptdatabasen ska byggas
2008, för att bli fullt utbyggd
2009.

Samtidigt ska ett automati-
serat, centrallager på 5 200
kvm, kallat Receptfabriken,
byggas. Apoteket kan därmed
fungera som grossist och  mel-
lanled mellan läkemedelsbolag
och beställare. 

Enligt Apoteket är det hela
bara en lös idé och inga beslut
är fattade.

– Uppgifterna om databasen
och receptfabriken är inget vi
har gått ut med, säger pressek-
reterare Helena Westström på
Apoteket.

Att förslaget lagts fram för
styrelsen, är inget hon vill
kommentera. 

Oroväckande utveckling
Konkurrensverket kallar idén
"en oroande utveckling".
Svensk Handel kräver, som
företräder livsmedelsbutiker-
na, att regeringen stoppar pla-
nerna. 

– Det blir väldigt svårt för
nya aktörer att konkurrera.
Vad som händer är att vi får en
marknad som inte fungerar,
säger Thomas Svaton, VD för
Svensk Handel. 

Socialminster Göran Hägg-
lund försvarar dock delvis
Apoteket: 

– Apoteket har planer för

framtiden och det är legitimt
för ett företag att ha det, säger
han till SVT Aktuellt.

Samarbete med Medco
Apoteket medger dock att de
inlett samarbete med ameri-
kanska Medco, ett s k PBM-
bolag, som både säljer och
utvärderar läkemedel. PBM
står för Pharmacy Benefit
Management. Medco har bl a
byggt upp en postorderverk-
samhet som paketerar och dis-
tribuerar receptbelagd medicin
till de apotek som anslutit sig.

Om Apoteket skulle bli ett
PBM-bolag, skulle det innebä-
ra att de nya apoteksföretag
som dyker upp efter avregle-
ringen måste vända sig till
Apoteket för att sälja läkeme-
del i Sverige, alltså en
monopol situation.

Apoteksbolaget har skickat
ca 10 000 svenska läkemedels-
recept till Medco, enligt upp-
gift för att få utrett om man
kan hitta felanvändning kopp-
lad till recepten och vad detta
skulle betyda för svenska läke-
medelskostnader.  

Apotekets VD Stefan Carls-
son ser inte detta som ett pro-
blem.

– Det är naturligt att vi har

kontakter med olika intressen-
ter på den internationella
marknaden. De apotekskedjor
som vill konkurrera med oss i
framtiden är stora internatio-
nella företag med enorma
resurser. Flera av dem har
omsättningar på motsvarande
150–200 miljarder SEK, jäm-
fört med Apotekets på cirka 37
miljarder. 

– PBM handlar inte om
grossistverksamhet, utan är en
utvecklad form av detaljist-
verksamhet, anser Stefan
Carlsson. 

Tamro är tillsammans med
Kronans Droghandel de största
läkemedelsdistributörerna
inom partihandeln idag.

– Om uppgifterna är sanna
är det oroväckande för vår del.
Det här skulle hota vår kärn-
verksamhet säger Hans
Wahlén, VD Tamro Sverige. 

– Vår förhoppning och för-
väntning är att regeringen ger
Apoteket tydliga direktiv, så
att de inte tillåts fortsätta att
stärka sitt monopol och skaffa
ytterligare försprång som kan
försvåra en sund konkurrens
när monopolet upphör, säger
Birgitta Gunneflo, VD Kro-
nans Droghandel, till Intelli-
gent Logistik.

Storm kring Apotekets receptfabrik
Den 1 januari 2009 för-
svinner Apotekets mono-
pol på läkemedelsförsälj-
ning. För att möta ny
konkurrens har Apotekets
logistik -enhet dragit upp
riktlinjerna för en recept-
databas och ett nytt stor -
lager – Receptfabriken.

AV LENA SONNE

Apotekets idéer om en heltäckande receptdatabas och ett nytt storlager, Receptfabriken, ses som ett försök att
möta en ny situation när detaljistmonopolet på läkemedel upphör 2009.



HANTERING

12 Intelligent Logistik 3/07

Varje dag besöker Posten mer
än 900 000 företag. Leveranser
av paket är en viktig del av
verksamheten och här finns ett
ständigt behov av utveckling.

– Handdatorerna förbättrar
kvaliteten genom hela verk-
samheten, berättar John Viir-
man, chef för Logistik inom
Posten IT. 

– De strömlinjeformar och
förenklar våra processer och
gör att alla kan arbeta enligt
samma rutiner, vilket ökar kva-
liteten mot kund.

Handdatorer har Posten
haft i snart tio år för att stödja
sortering och distribution av
paket. För ett par år beslöts att
de skulle ersättas med nya,
moderna handdatorer, anpas-
sade för snabbare och mer för-
djupad information.

Det behövdes effektivare
rutiner vid inhämtning och dis-
tribution och att chauffören
alltid skulle vara uppkopplad
och ha aktuell information i
realtid.

Det tidigare systemet visade
inte var paketen befann sig. 

– Det var nödvändigt att
ändra, för kunderna vill ha
exakt information om paketen,
förklarar John Viirman. 

Tuffa krav 
Med det nya systemet har
chaufförernas rapporteringsar-
bete automatiserats och all
information om leveranser och
avhämtning går direkt in i de
centrala systemen. För att
minimera risken för avbrott,
har Posten valt robusta dato-

rer, användarvänliga, med bra
ergonomi och pålitlighet. 

Avgörande för valet har
även varit tillgång till olika till-
behör, samt kapaciteten att ge
snabb service. Likaså bedöm-
des investeringskostnaden mot
hela livslängden, istället för
enbart inköpspriset.

– En rad funktioner listades
vid utvärderingen. Ekonomin
var naturligtvis viktig och där
vägde vi in kostnader för ser-
vice och underhåll.

Valet föll på Intermec 761
som den dator som bäst upp-
fyllde alla krav, samtidigt som
man fick tillgång till en service
som innebär att krånglande
handdatorer kan bytas till
dagen efter. Även det faktum
att Intermec funnits länge på
den svenska marknaden vägdes
in.  

–  Vi har gjort ett val som
ska hålla på lång sikt och för
oss är det viktigt att våra part-
ners finns kvar, förklarar John
Viirman. 

Egen programvara
Posten har utvecklat egen pro-
gramvara till handdatorerna.

–  Vår breda verksamhet
och mängden användare gjorde
att vi behövde en egenutveck-
lad applikation, säger John
Viirman. 

Även här var användargrup-
pen med och utvärderade
utformningen. 

4000 användare har utbild-
ats på de nya handdatorerna.

Nu hanteras all information
elektroniskt med realtidskom-
munikation mellan enheterna. 

Signering sker direkt i hand-
datorn och chaufförerna och
kunderna slipper all pappers-
hantering; en kostnadsbespa-
ring för Posten.

Kunderna kan hela tiden få

aktuell information om sina
leveranser, via Internet. På
morgonen kan kunderna få
besked via e-post om de paket
de räknar med att få under
dagen. Resultatet väntas bli
nöjdare kunder och mindre
belastning på den manuella
kundtjänsten. 

– Vi visste inte hur kunder-
na skulle reagera på signering
på datordisplayen, säger John
Viirman. Men tekniken och
metoden är nu helt accepterad.

Enklare för chaufförerna
De nya handdatorerna är
populära hos personalen, som
får en mer ergonomisk arbets-
miljö, utan pappershantering.
Varje användare har ett eget
ID vid inloggning, för högsta
säkerhet.   I de nya handdato-
rerna trycker chauffören bara
på en knapp när lastningen är
klar. I displayen kommer då
information om de aktuella
adresser som ska besökas
under passet. 

– Den fördefinierade infor-

mationen som ryms i handda-
torerna är en enorm förenkling
för våra chaufförer, som spar
tid och energi, säger John Viir-
man. Vi behöver bara tanka in
informationen en gång i vårt
system, sedan återanvänds den. 

Systemet är byggt på öppna
standarder, vilket öppnar för
nya funktioner, som dynamisk
ruttplanering via GPS.  Hand-
datorn växlar automatiskt mel-
lan anslutningsalternativ för att
hitta den bästa bäraren av
kommunikationen, t ex GPRS
på fältet eller WLAN i depån.
Alla kan ha ständig kontakt
med systemet, oavsett var de
befinner sig. 

På sikt finns även möjlighet
för lantbrevbärare och partners
att använda det nya systemet.

Med ökad Internethandel
växer efterfrågan på betalning-
ar via postförskott. 

– Vi ser behov att kunna
hantera betalningarna direkt i
samband med leverans och det
kan realiseras i de nya handda-
torerna, säger John Viirman.

2500 nya handdatorer ger 
Posten papperslös hantering
Hittills har Posten inte riktigt
vetat var paketet befunnits sig
på sin väg till mottagaren. Med
2500 nya handdatorer stärker
Posten nu sin paketlogistik. 

De nya handdatorerna är populära hos personalen. Thomas Simonsson
(bilden) och hans kollegor får en mer ergonomisk arbetsmiljö, utan pap-
pershantering.
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Schenker öppnar Finlands för-
sta verkligt multimodala logis-
tikcenter. Anläggningen i Åbo
hamn, är unik, då den länkar
samman lastbils-, flyg-, sjö- och
järnvägstransporter, samtidigt
som den betjänar en ny distri-
butionscentral. Den har en yta
av 30 000 kvm varav 22 000
kvm är byggnandsyta.

Det nya logistikcentret
erbjuder järnvägsförbindelse

både med Ryssland och övriga
Europa.

– Ökade fraktvolymer och
direkt järnvägsförbindelse med
Ryssland ger en avsevärd kon-
kurrensfördel, säger Göran
Åberg, chef region East i
Schenker AG, i en kommentar. 

– Vi räknar med att i framti-
den använda transsibiriska
järn vägen för konsumentgods
från Fjärran Östern till Europa. 

NYHETER

Hyundai bygger, via dotterbo-
laget Mobis Parts Europe, nytt
reservdelslager för Norden i
Jönköping. Företaget har träf-
fat ett optionsavtal med kom-
munen att förvärva 60 000 kvm
mark på Torsviksområdet,
strax  söder om Jönköping. En
lagerbyggnad på 13 000 kvm
kommer att byggas. I nästa
steg  planeras ytterligare 12 000
kvm lageryta. I Torsvik finns

nu bl a IKEAs jättelager på
200 000 kvm.  

– Vi är mycket glada över
detta genombrott för logistik
från den asiatiska marknaden,
säger Sten Norinder, närings-
livschef.

– Redan under första  kvar-
talet 2008 är första etappen i
drift. 

Det nya lagret kräver ett 60-
tal nyanställda.

På avdelningen Logistics inom Tekniska Mässan, den
16–19 oktober 2007, blir det premiär för Logistiklägen,
ett nytt aktivitets- och utställningsområde. Området Logistik-
lägen omfattar en utställningsdel för kommuner/regioner
och näringsliv samt en aktivitetsmonter med scen och
sittplatser för kortseminarier och debatter.

Kortseminarer i aktivitetsmontern
I samarbete med affärstidningen Intelligent Logistik genom-
förs kostnadsfria kortseminarier under mässans fyra dagar.
Städer/kommuner, hamnar, flygplatser, logistikföretag,
fastighetsbolag och högskolor får presentera sig. De kommer
att utfrågas av Intelligent Logistiks chefredaktör Gösta
Hultén, moderator under seminariedagarna. Tidningens
mässnummer utkommer den 12 september i hela riks-
upplagan av Dagens Industri och ligger dessutom med en
stor extra upplaga på Logistics 07. 

• Vill du få mer information, eller boka annonsplats i Intelligent
Logistik, kontakta marknadsansvarig Gustaf Berencreutz,
telefon 0176-22 83 50 eller e-post gb@intelligentlogistik.se

• Vill du få mer information, eller boka monteryta på Logistics 07,
kontakta projektansvarig Per Junbrink, telefon 08-749 91 13
eller e-post per.junbrink@stofair.se

Tekniska Mässan – 
den nya mötes-

platsen för svenska
och nordiska 
logistiklägen

www.intelligentlogistik.se • www.tekniskamassan.se

Ett arrangemang av:

Aberdeen Fastighetsfond Sve-
rige har köpt en logistikfastig-
het i Uppsala av Olle Olsson-
bolagen. Den har en ut hyr-
 nings bar yta på 15 000 kvm,
2/3-delar avsedda för logistik.

– Under första kvartalet i år
har vi fått in 275 miljoner SEK
i nytt kapital och har en inve-
steringskapacitet på 1,6 miljar-
der SEK. Förvärvet innebär att
vi investerat ca 70 procent av

fondens totala kapital och vi
planerar ytterligare förvärv
inom kort, säger Joakim Nord-
blad, Aberdeen Fastighetsfond
Sverige.

2006 köpte fonden 14 fastig-
heter för cirka 1 miljard SEK.

Moderbolaget Aberdeen
Property Investors förvaltar 
bl a de 12 svenska logistikfas-
tigheter som norska Acta nyli-
gen köpte för 3,9 miljarder.

Jönköping tar
hem ny stor
logistik -
etablering.

Hyundai bygger nordiskt 
centrallager i Jönköping

Aberdeen köper logistikfastighet 

Nytt logistikcenter i Åbo öppnar 
för transibiriska järnvägen



När branschtidningen Modern Materials
Handling i början av året rankade de 20
största leverantörerna av utrustning för
materialhantering, ökade 16 av företagen
sin omsättning. 10 av dem kunde uppvisa
en fördubblad tillväxttakt. 

Bland de företag som växte snabbast
var tyska Schäfer. Omsättningen i Schäfer
Holding International ökade med nästan
20 % och förde företaget till toppen på lis-
tan med en försäljning på ca 30 miljarder
SEK.

Snabbväxande holländska Vanderlande
Industries hade förra året en tillväxt på
hela 43 %. Huvuddelen kommer från till-
växtländer som Ryssland, Turkiet och
Östeuropa.

Förra året toppades listan av Siemens
Logistics & Assembly Systems. Under 2006
rekonstruerades företaget på så sätt att
Siemens behöll och integrerade monte-
rings- post- och bagagehanteringsdelen,
medan den egentliga industriella material-
hanteringsdelen såldes till investmentföre-
taget Triton förra sommaren och då nam-
nändrades till Dematic.

Swisslog har bytt fokus
Med en omsättning på ca 15 miljader SEK
hamnar Dematic nu som 4:a på listan.

Siemens, som totalt är Tysklands största
företag med över 400 000 anställda i hela
världen, är idag endast verksamma inom
mjukvara och konsulting och har inte läng-
re materialhanteringsutrustning i sin verk-
samhet.   

Swisslog Holding, som rankades som
åttonde företag i branschen förra året,
finns inte heller på årets lista. Redan för
flera år sedan började Swisslog avyttra sin
materialhanteringsdivision. Idag är företa-
get ledande konsult, systemintegratör och
mjukvaruleverantör. 

Svenska Accalon i Boxholm köptes

redan 2000 ut av ledningen och är idag,
genom samarbetet med sin tidigare ägare,
stor leverantör av automationsutrustning
till bl a amerikanska Wal-Mart. 

Ny på topplistan är österrikiska TGW
Transportgerate. TGW köpte år 2005 ame-
rikanska Ermanco.  

Två svenska på listan
För att komma med på listan måste företa-
get tillverka minst två nyckelkomponenter
för materialhantering och ha egen personal
för att utveckla, installera, integrera och
implementera system som innehåller minst
två olika typer av utrustning. Det gäller
utrustning för transport, lagring, plockning,
sortering, datafångst, mjukvara och styr-
ning/kontroll. 

Europeiska företag fortsätter att domi-
nera topplistan. 14 av företagen på listan
har sitt huvudkontor i Europa.  Fyra är
amerikanska och två japanska. 

Två svenska företag återfinns på listan.
Flexlink är en Göteborgsbaserad avknopp-
ning från SKF och numera börsnoterat.
Sandvik Sorting Systems är dotterbolag till
verkstadsjätten Sandvik, med bas i Sandvi-
ken.

Japanska Daifuku är bl a huvudleveran-
tör till ICAs nya jättelager i Helsingborg. 

Daifuku går nu in för att placera sig
bland de tre största inom lager- och distri-
butionssystem även i Europa till år 2010.
Globalt är Daifuku redan idag tvåa. Därför
har man rekryterat tre nya chefer för

regionen, bland dem en marknadsdirektör
för Europa. Daifuku har värvat toppkraf-
ter från flera av de främsta europeiska
konkurrenterna. Craig Rollason, nyut-
nämnd europeisk marknadsdirektör, har
10 års förflutet på inom Vanderlande
Industries, en av Europas ledande integra-
törer. Thomas Balluff, med lång erfarenhet
från bl a Siemens/Dematic blir europeisk
säljchef och ansvarig för Tyskland. Ny för-
säljningschef för Norden blir Henrik von
Bahr, som ursprungligen kommer från
Digitron och länge arbetat med projektled-
ning och affärsutveckling i Swisslog. 

De 20 största företagen sålde utrustning
för ca 160 miljarder SEK under 2006.

MATERIALHANTERING
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Tillverkare av materialhanteringsut-
rustning växte kraftigt under 2006.
Det är en marknad som domineras
av Europa, men där bl a japanska
Daifuku går på offensiven.

Två svenska företag, Flexlink
och Sandvik Sorting Systems, är
med på topplistan.

AV GOSTA HULTEN  

Marknaden för materialhanteringsutrustning växte kraftigt under 2006. Stadiums nyetablerade lager i
Norrköping var bara ett av flera nya centrallager i Sverige 2006.

Europa dominerar materialhanteringen

Världens 10 största 
leverantörer av material-
hanteringsutrustning
1 Schaefer Holding Tyskland 
2 Daifuku Co. Japan. 
3 FKI PLC. UK 
4 Dematic Tyskland  
5 Mecalux Spanien. 
6 Columbus McKinnon Corp. USA 
7 Vanderlande Industries. Holland. 
8 Kardex AG Schweiz. 
9 Murata Machinery. Japan. 
10 Eisenmann GmbH. Tyskland. 
(Källa: Modern Materials Handling)
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Med mobiltelefonernas nya möjlighet till
internetuppkoppling, kan vårt arbete för-
ändras radikalt. Att var som helst kunna
arbeta med e-post och nå viktiga applika-
tioner eller internet ger ett rejält lyft i den
personliga produktiviteten. 

– Den mobila utvecklingen har kommit
in i en ny fas. Internet och mobilitet håller
nu på allvar på att flyta samman, men vi
har ännu bara skrapat på ytan av alla de
möjligheter som det medför. Redan är det
ett brett genomslag när det gäller affärs-
mobilitet, säger Nokias VD Olli-Pekka
Kallasvuo.

Nokia är också hittills ledande på områ-
det.

Motorolas nya handdatormobil MC35
är ett av det senaste exemplen på jakten på
affärsmobilitet. Den är en liten, robust
handdatormobil som tål tuffa tag, som fall
från en meter. 

Mobilt kontor i fickan
Med MC35 kan du både ringa, skicka e-
mail, surfa, nå affärssystemen, fotografera,
läsa av streckkoder och registrera olika
typer av data/information. Den har GPS-
navigator, röst och datafunktioner, Wi-Fi
och Bluetooth, med laptopfunktioner –
alltså ett helt litet mobilt kontor att ha i
fickan.  

– Den är främst avsedd för alla som i
praktiken är mobila, men måste gå till kon-
toret för att sätta på sin PC och det är ju
inte särskilt effektivt, säger Ole Mygind,
säljchef i Norden och Baltikum på Motoro-
la Enterprise Mobility Business.

– Den passar både på kontoret, lagret,
butiken och sjukhuset. Du kan t ex ha
direkt tillgång till aktuella priser, lagersta-
tus eller patient- och läkemedelsinforma-
tion.

– Vi vänder oss främst till säljare, lager-
chefer m fl, inte till chaufförer och truckfö-
rare. Med MC35 kan de lösa en del av sina
uppgifter smidigare.

– Vår största detaljhandelskund i Sveri-
ge är ICA, säger Ole Mygind. 

Efter att Motorola köpt Symbol heter
Symbol Technologies f ö numera Motorola
Enterprise Mobility Business. MC35 är den
första produkten som Motorola lanserar
under nya namnet. 

Nokia och Sony Ericsson redan där
Motorolas konkurrenter Nokia och Sony
Ericsson har dock redan nu mer avancera-
de mobiler, med ett flertal funktioner för
affärskunderna. TeliaSonera och Vodafone
har bidragit med mobil e-post.

Nokia presenterar i vår en trio nya Ese-
ries-terminaler, avsedda för professionella
affärsanvändare. 

Nokia E90 Communicator, Nokia E65
och Nokia E61i har e-post- och röstlös-
ningar. De  fungerar  med  GSM- och 3G-
nätverksfrekvenser och har bredbandsac-
cess via 3G WCDMA och WLAN. Nokia
E90 Communicator HSDPA (High Speed
Download Packet Access) kan erbjuda
överföringshastigheter som kan jämföras
med de man är van vid från kontoret. 

– Vi står just nu på tröskeln för ett brett
genomslag för affärsmobilitet, säger Heidi
Lax, nordisk chef för Enterprise Solutions
på Nokia. De nya Nokia Eseries-enheter-
na, kombinerat med Nokia Intellisync
Mobile Suite 8.0 plattformen, förbättrar
potentialen för företag att nå nya nivåer
för produktivitet och konkurrensfördelar. 

Snabbväxande område
Lokaliseringsbaserade tjänster är ett av de
snabbast växande områdena. Nya Nokia
6110 har inbyggd GPS, vilket gör att den
kan visa kartor och vägbeskrivningar. 
E-post kan hanteras i realtid och man kan
få e-postmeddelanden upplästa i mobiltele-
fonen. 

Sony Ericsson P990, som har kommit i
dagarna, är den tredje versionen av Sony
Ericssons handdatormobil P900. Den har
byggts på Ericssons 3G-plattform, och har
2-megapixelkamera, tangentbord m. m.
P990 är alltså både telefon, hand dator och
kamera och är  fylld med media och pro-

gram som gör det lätt att vara mobil i arbe-
tet.

Nokia 9500 var en handdatorlik mobil
som var den första produkten av en serie
som startade redan1996.

Andra liknande produkter är Fujitsu/
Siemens handdatormobil Pocket LOOX T-
serie som började säljas i juli 2006. Det är
också en handdator som hanterar e-post
och användas som mobiltelefon, en bärbar
dator med  navigationssystem och digital-
kamera. Uppkopplingsmöjligheter via
både GSM- och 3G-nätverket gör att e-
post automatiskt kan skickas direkt till
handdatormobilen. Användaren har dess -
utom tillgång till möteskalender och andra
kontorsfunktioner i företagsnätverket.

– För den som arbetar utanför kontoret
är realtidstillgång till information och till
andra personer avgörande, säger Jan Back-
man, marknadschef på Fujitsu Siemens
Computers. 

Programvarujätten Microsoft har också
varit med och arbetat fram flera hand-
datorlika mobiler för tillverkare som
Motorola, Sagem och HP.

Internet + mobilitet = affärsmobilitet 
För en effektiv logistik krävs redskap som ger realtidstillgång till informa-
tion, e-post och interna affärssystem, även om man inte sitter vid datorn
på kontoret. De stora mobiljättarnas produktutvecklare har försett mark-
naden med  mobiler som successivt laddas med mer mobilitet. 

AV LENA SONNE  

– Att var som helst kunna arbeta med e-post
och nå viktiga applikationer eller internet ger ett
rejält lyft i den personliga produktiviteten, säger
Ole Mygind, Motorola. 
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Årets CeBIT-mässa i Hannover
var som vanligt gigantisk, med 
6 500 utställare och nära 
500 000 besökare från 80 län-
der. Som en jämförelse är
CeBIT nästan sex gånger så stor
som t ex Comdex i Las Vegas.

Ett trettiotal svenska företag
fanns på plats på mässan, något
mindre än förra året. Antalet
utställare har minskat med ett
par hundra och mässgolvet har
krympt något från 310 000 till
280 000 kvadratmeter.

Telematik och navigation
I år satsade CeBIT bl a på en
förstärkt och breddad telema-
tik- och navigationsavdelning
kallad “eLogistics Network”.
Här samlades alla tänkbara IT-
och kommunikationsapplikatio-
ner och även system för logis-
tikkedjan.

På CeBIT fanns nu den mest
kompletta samlingen av aktörer
inom området som man kan
tänka sig.

Årets CeBIT visade för för-
sta gången hela telematikked-
jan, från datafångst och senso-
rer, till slutändans applikationer
och system.

Här visades t ex praktiskt
hur en trafik stockning upptäcks
med GPS och videosensorer.
Man kunde se hur information
bearbetas och förses med ytter-
ligare innehåll av operatörer
och sedan presenteras för trafi-

kanterna i handdator, mobilte-
lefon eller i bilens underhåll-
nings- eller övervaknings sys tem.

Lågkostnadschip
Intel lanserade ett s k lågkost-
nadschip för RFID-läsare. Intel
R1000, som det nya chipet
heter, ska enligt Intel sänka
kostnaderna kraftigt. 90% av
alla komponenter som ingår i
en RFID-läsare finns här i ett
och samma chip.

Tanken är att det hos kun-
derna ska kunna utvecklas till
en komplett RFID-läsare, för
både nära avstånd och längre
distanser. 

Tack vare storleken går den
att massproducera, vilket ytter-
ligare sänker kostnaderna.

– Volymproduktion börjar
nu, berättade Intels marknads -
chef, Kerry Krause.

Konkreta tekniska lösningar
för digitalt stöd till lagerhåll-
ning och hantering saknades
inte heller på årets mångsidiga
CeBit. 

Det börsnoterade finsk-
schweitziska mjukvaruföretaget
Elektrobit Group gick ifjol in
på RFID-marknaden, genom
att lansera en RFID-läsare för
UHF-frekvenser och en
WLAN-node, som främst läm-

par sig för trådlösa videotill-
lämpningar och VoIP, dvs röst -
överföring.

På CeBIT presenterade Ste-
fan Wegmann, från företagets
schweiziska dotterbolag den
första prototypen av Elektrobits
nya RFID- läsare för lagerhan-
tering.

Exempel från LKAB
– Tillsammans med Elektrobit
lyckades svenska LKAB redan i
mitten av 1990-talet lösa pro-
blemen med att trådlöst och
digitalt föra över ljud, bild och
data så snabbt att fjärrstyrning
av rasborrningsaggregaten
under jord blev möjlig. I dag är
ju samtliga aggregat fjärrstyrda,
såväl i Kiruna som i Malmber-
get, säger Stefan Wegmann.

Tyska T-mobile var en av de
absolut största utställarna på
CeBIT, med enormt stora
montrar, eller snarare hela egna
utställningsområden. I en mon-
ter stod en kvinnlig representat
längst fram, i en rymdskeppslik-
nande konstruktion och guida-
de besökarna som fick sina vir-
tuella synintryck från en
datorgenererad värld - ett av
mässan populäraste inslag, med
en lång kö av mässbesökare
som ville vara med.

Även asiatiska utställare har
numera lärt sig att möta mäss-
besökarna på ett europeiskt
sätt.

Men civilklädda poliser och
tulltjänstemän genomförde en
diskret razzia under mässan,
mot ett dussin mestadels kine-
siska, utställare. 300 mp3-spela-
re togs i beslag. 

Licensgivare för mp3-tekni-
ken är det tyska forskningsinsti-
tutet Fraunhofer. Piratkopierar-
na kan räkna med kännbara
böter.

– Så kan det gå när man
kopierar våra patenterade upp-
finningar, filosoferade Fraunho-
fer-institutets representant, kva-
litetsmanager, Simon Werner. 

Alltmer support och service
Själv presenterade han institu-
tets senaste helautomatiska,
sensorstyrda distributionssys-
tem för lagerterminaler. Syste-
met registrerar samtliga elek-
troniska rörelser inom
terminalen.

Inför nästa års CeBIT lovar
mässbolaget, huvudsakligen ägt
av delstaten Niedersachsen och
staden Hannover, att göra mäs-
san effektivare för utställarna
och att förkorta utställningsti-
den med en dag.

Billig RFID och navigationslösningar på värl
CeBIT i Hannover är värl-
dens största IT-mässa. 
Årets mässa lockade
betydligt fler besökare än
i fjol eller 480 000 per-
soner, en ökning med
nära 10 procent. Vår
Tysklandskorrespondent
hittade många nyheter
med bäring på logistik.

AV MARKKU BJORKMAN

CeBIT i Hannover är världens största IT-mässa. Årets mässa lockade ännu fler besökare än i fjol.
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– Årets CeBIT är väl ungefär
lika stor, som förra årets, men
mässan förändras ständigt. Det
handlar nu alltmer mera om tek-
nisk support och serviceavtal för
IT. Telematiken har också ökat i
volym, säger Nils Fickler, VD
för Hannovermässans Sverige-
kontor, när Intelligent Logistiks
utsände träffar honom vid den
gemensamma svenska montern. 

Enligt  Nils Fickler  presen-
teras i år en hel del ny GPS-tek-
nik och andra fasta navigations-
lösningar för logistik. Inom
detta område är nästan varenda
företag som finns på marknaden
representerat.

– Visserligen saknas en stor
aktör som Nokia i år. Det är i
och för sig inget speciellt. Oftast
kommer de tillbaka efter några
år, menar Nils Fickler.

– På CeBIT ser man att värl-
den förändras ständigt. Ryska
utställare har utvecklats otroligt.
De lär sig ständigt. Det går inte
att jämföra deras tidigare mont-
rar med dagens.

3G-telefoni har premiär i de
större ryska städerna i höst med-
delade den ryske IT-ministern
Leonid Reiman, under CeBIT-
mässan. 

Dåliga på att visa upp sig
Men Nils Fickler anser att flera
företag borde vara med på
CeBIT.

Han är missnöjd med det
svenska deltagandet vid årets
Cebit. Enligt honom beror det
dock på en rad faktorer.

- Företag har blivit uppköpta
eller ingår i andra företagskon-
tellationer. Även i den gemen-

samma svenska montern har
enstaka svenska företag utländs-
ka ägare. 

Den minskade svenska närva-
ron på Cebit betecknar han som
”mindre roligt”.  Han tror inte
att det beror på monterhyran:

- Vi är billigare än våra kon-
kurrenter, som exempelvis Bar-
celona.  Kunderna betalar ca
1600 kr per kvadratmeter. Det
är inte så mycket mera än vad
det kostar i Stockholm. Priset är
inget hinder att vara med här.
Däremot är det många företag
som är upptagna med andra
aktiviteter eller har hittat andra
affärsvägar, påpekade Nils Fick-
ler.

För mindre  och medelstora
företag är deltagande i samlings-
monter väldigt enkelt. De behö-
ver bara ställa upp sina produk-
ter och sätta igång.

Den svenska samlingsmon-
tern är ett beprövat sätt att vara
med. Tillsammans kan utställar-
na byta erfarenheter och även
dela på distributörer.

Ericsson föredöme
För sex år sedan var Sverige
enligt Nils Fickler känt som en
IT-nation. 

– Idag talar ingen om Sverige
i dessa termer. Det finns många
duktiga företagare i Sverige,
men de är dåliga på att visa sig
internationellt.

Enligt Nils Fickler är det
desto trevligare med Ericssons
tydliga närvaro vid mässan.

– Förhoppningsvis bidrar de
till att locka fler svenska företag
till CeBIT i fortsättningen.

De svenska utställarna var
också mycket nöjda med årets
Hannover Messe i slutet av
april. 

– Besökssiffran steg med 10
% jämfört med motsvarande
mässupplägg 2005. Den  ökning-
en märktes i alla hallar och även
i antal intressanta kontakter som
företagen hade. Det är märkbart
att konjunkturen i Tyskland är
bättre. 

ldens största IT-mässa 

W W W. E L M I A . S E / N O R D I C R A I L

Mässan som formar 
framtidens transporter
I framtidens transporter blir begreppet intermodalitet 
allt mer centralt. Det finns därför ett stort behov av att 
diskutera morgondagens lösningar och visa på goda, 
fungerande exempel. Och det är precis därför som du 
ska delta i Elmia Future Transport! Här formas framtidens 
transportnätverk! 

Parallellt arrangeras mässan Elmia Nordic Rail.

Kontakta projektgruppen för

mer information: 

telefon + 036-15 20 00 

eller nordicrail@elmia.se

– På CeBIT ser man hur snabbt IT-
världen förändras, säger Nils Fickler.
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Sveriges försvar ser inte ut som det brukat.
Logistiken inom svenskt försvar har under
hela 1900-talet byggt på att inte lägga alla
ägg i samma korg. Förnödenheter, vapen
och all slags utrustning har spritts ut över
landet, för att snabbt vara tillgängliga, när
våra gränser ska försvaras.

Det är symptomatiskt att försvaret idag
väljer att ha allt sitt försörjningsmaterial i
ett enda centrallager i Arboga. Även
Nordic Battle Group kommer att ha sin
basförsörjning från centrallagret där. 

Strategisk logistikavdelning
– Försvarets roll har förändrats. Internatio-
nella insatser är en viktig del, säger Håkan
Jacobsson, logistikansvarig för Nordic
Battle Group och chef för I4, dess strate-
giska logistikavdelning, som kommer att
ingå i den multinationella, militärstrategis-
ka staben på ca 90 personer, i Northwood i
Storbritannien. 

Men besluten om snabbinsats, inom en
radie av 6000 km, tas i Bryssel. 

Att NBG-högkvarteret hamnade i
Enköping är, enligt generallöjtnant Mats
Nilsson, naturligt.

– Det fanns alternativ, men det var
naturligt att förlägga det till Enköping,
eftersom det finns en tydlig koppling till
ledningssystem och ledningsutveckling där. 

Mot en yrkesarmé
Bara 6000 av 120 000 i en årskull gör idag
värnplikt. Några av de 6000 finns i Enkö-
ping. De erbjuds internationell tjänst. 

De som sedan hösten 2006 genomgår de
första 11 månadernas utbildning får förfrå-
gan om de  vill göra internationell tjänstgö-
ring, med en rejäl lön. Ett steg till en yrkes -
armé är därmed taget. 

Invigningen av NBG markerar en
omställning. Försvarsmakten har de senas-
te åren minskat mycket och förband har
lagts ned. NBG innebär en ny policy.

Den nordiska stridsgruppen kommer
preliminärt att bemannas av cirka 2 400
officerare och kontraktsanställda soldater.

Flera officerare är redan rekryterade.
Den byggs av fem länder; Sverige, Est-

land, Norge, Finland och numera även
Irland. Sverige står för ledning, största
delen av kostnad och manskap och sam-
manhållande ansvar. Varje land ska dock
försörja sina enheter. Sverige ska leda den
nordiska stridsgruppen och har också
huvudansvaret för styrkans kärna, en
mekaniserad skyttebataljon på 750 solda-
ter. 

Flera länder bidrar
De andra länderna ska främst bidra med
understöds- och logistikfunktioner, 
t ex artilleri, luftvärn och underrättelseen-
heter. Behövs det, kan styrkan förstärkas
med flyg- och sjöstridskrafter samt special-
förband.

Finland planerar för 200 personer,
huvudsakligen en granatkastarpluton och
personal för karttjänst. 

Norge ansvarar för ett fältsjukhus med
150 personer. Estlands ca 50 personer sva-

Svenskledd snabbinsatsstyrka 
får högkvarter i Enköping

På 10 dagar ska 2500 man i EUs 
nya snabbinsatsstyrka kunna 
sättas in, inte ”någonstans i Sverige” 
– utan någonstans i världen.

–  Gods kommer att transporteras
med alla transportslag, säger Håkan
Jacobsson, logistikansvarig för Nordic
Battle Group.

Vi var med när Nordic Battle Group
för första gången visade upp sig.  

AV LENA SONNE
På ledningsregement i Enköping (gamla S1) pågår utbildning
av kontraktställda soldater till Nordic Battle Group.
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rar för en vakt- och eskortpluton. Irland
deltar med eskort och sjukvård. 

Rekryteringen av värnpliktiga för
utlandstjänst har dock gått rätt trögt, trots
en omfattande kampanj. Speciellt Sveriges
Nato-ledda truppnärvaro i Afghanistan,
där två svenskar dödats, är kontroversiell.  

Tre kompanier
En snabbinsatsstyrka är den minsta militä-
ra enhet som kan sättas in som fristående
styrka för krishantering. Styrkan består av
ett markförband, där kärnan är en manö-
verbataljon som backas upp av understöds-
och logistikfunktioner.

Snabbinsatsstyrkan ska kunna sättas in i
t ex högriskoperationer som att frita giss-
lan eller i inbördeskrig. 

Sveriges del består av tre kompanier, ett
tungt kompani med 23 ton tunga Stridsfor-
don90, och två lätta kompanier, som
använder den sydafrikanska terrängbilen
"Galten" som väger 6,7 ton. Det svenska
försvaret köper in ca 240 sådana fordon.

Till Afrika på 10 dagar
Snabbinsatsstyrkan leds av ett högkvarter
som flyttar till insatsområdet vid eventuell
operation. 

– Logistiken är inte löst, utan måste
anpassas efter den uppgift som Nordic
Battle Group får, säger Håkan Hedlund,
från OHQ i London.

I Sverige utbildas soldater från Boden
till Revingehed. Varje försörjningsenhet
har sitt lager nära.  Men en stor logistikbas
ska nu byggas upp.

På EU-nivå finns en logistikdivision för
alla EUs snabbinsatsstyrkor.

– Den stora utmaningen är förstås trans-
porterna.  Svenska försvaret har upphand-
lat flygtransporter för att snabbt kunna
frakta de två lätta kompanierna. 

Svårast är tidsfaktorn. 
– På 10 dagar ska man kunna

sätta in trupper t ex i Afrika och
ha försörjningslinjer klara. Ett helt
fungerande samhälle måste byggas
upp med mat, hygien, sjukvård,
kommunikationer etc, berättar
Håkan Hedlund. 

För en flygtransport finns ett
upphandlat avtal med Ukraina att
använda stora Antonov 1024 för
luftlandsättning av trupp. 

I Sverige finns få flygplatser där

de kan landa. För utskeppningshamnar
finns fler möjligheter. Stridsfordon90 frak-
tas sjövägen, tillsammans med vatten, mat,
ammunition, drivmedel och annat logis-
tikstöd. 

Avlyssningssäkra telefoner
– Det kan bli problem med tullklarering av
förnödenheter och med diplomatiska till-
stånd, tror Bengt Andersson, generalmajor
och operativ chef för etableringen av den
nordiska snabbinsatsstykan.

– Jas Gripen ska kunna sättas in och
stödja marktrupper, berättar han.

För kommunikationscentrat kommer en
avlyssningssäker telefon att användas. 
Den kopplas via Bluetooth till en mobilte-
lefon.  

De avlyssningssäkra Tiger-telefonerna
kom i slutet av 1990-talet och har vidareut-
vecklats till "Nato-standard" i samarbete
med norska och holländska försvaret.

– Det största problemet kommer att bli
vattenförsörjningen, tror Bengt Anders-
son.

Vilka uppdrag kan det bli fråga om?
–  Inte bara fredsbevarande uppdrag,

utan även fredsframtvingande, säger
Håkan Jacobsson. Han tror att det kom-
mer att ske ”med något slags FN-mandat”.

Varför kan då inte FN-trupp sättas in
istället?

– En politisk fråga, säger Bengt Anders-
son. 

Slutövning i oktober-november
Gemensamma övningar tillsammans med
de andra deltagarländerna planeras. En
stor slutövning blir i oktober-november
2007.

På Ledningsregement i Enköping, fd S1,
pågår utbildning av kontraktsanställda till

Nordic Battle Group. Det är
värnpliktiga som valt att skriva
under, som blir anställda och får
en grundlön på  ca 22 000 kr, till
att börja med.

Efter att två svenska officera-
re omkommit i Afghanistan,
förs också diskussioner om hur
soldaterna bäst ska skyddas.
Några anser att bästa skydd är
bepansrade fordon och skydds-
kläder. Andra anser att det vik-
tigaste skyddet är att vara så
nära befolkningen i landet att

truppen får stöd och underrättelser av den.
Då kan pansarfordon vara kontraprodukti-
va. 

Snabbinsatsstyrkorna ska kunna sättas
in var som helst inom en radie på 600 mil
från Bryssel. På sikt väntas radien ökas till
1000 mil. 

Uppgiften är att delta i EU:s krishante-
ring i en inledande fas. Styrkorna ska
kunna användas till allt från att trygga
humanitärt bistånd, till strid. De ska kunna
evakuera gisslan eller hålla en flygplats, i
väntan på förstärkning. 

2 100 svenskar
Gruppernas insatstid är 30 dagar, men kan
förlängas till 120 dagar. Idag finns 13 snab-
binsatsstyrkor till EU:s förfogande, varav
två alltid ska stå i beredskap samtidigt. 

Snabbinsatsstyrkan ska stå i beredskap
från 1 januari till den 30 juni 2008.  

Försvarsmakten ska bidra med en
beredskapsställd snabbinsatsstyrka på
minst 1 500 soldater med möjlighet till
ytterligare resurser, till exempel flygstrids-
krafter och specialförband. 

I stort sett samtliga EUs medlemsstater
bidrar. Två länder utanför EU bidrar dock
med trupper; Nato-länderna Norge och
Turkiet. 

EU:s Ministerråd  fattar beslut om en
styrka ska skickas till ett insatsområde. För
att skicka svensk trupp utomlands krävs
dessutom svenskt riksdagsbeslut. 

– En utmaning, tycker Katja Hellström från
Göteborg.

Generalmajor Bengt
Andersson är högste
militäre chef vid en
insats.
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Modern logistik har delvis militära rötter.
Mycket av terminologi och upplägg kom-
mer från de allierade under andra världs-
kriget. 

Men även det romerska imperiets och
Napoleons arméer är kända för sin avance-
rade logistik.

Tidigare var det svenska försvarets för-
sörjning integrerad i varje förband.

Nu har logistiken separerats och kan vid
behov outsourcas.

FMLOG står för underhåll och stöd till
förband, staber och skolor inom Försvars-
makten och har 5 800 medarbetare. Det
bildades 2002  av tre underhållsregementen
och en rad andra service- och underhållsen-
heter.

Förnödenhetsförsörjning och transpor-
ter utförs av Försörjningsdivisionen. Tek-
niskt underhåll, inklusive reservmateriel-
försörjning, av Teknikdivisionen.
Servicedivisionen lämnar stöd bl a för upp-
handling, ekonomi- och löneredovisning,
resehantering, expeditioner, lokalvård och
restauranger. 

Logistik utanför Sverige
Överstelöjtnant Sven Hansson, chef för
FMLOG-enheten inom Nordic Battle
Group var med i utredningen om försvarets
centrallager i Arboga. Det ska stå för all
försörjning av basförnödenheter. 

Nu startas en ny utredning om logistiken
för Sveriges internationella styrka, inklusi-
ve det Nato-ledda Isaf  i Afghanistan.

– Den internationella styrkan ska ha en
separarat logistik. Den ska ju snabbt kunna
sättas in. Därför måste försörjningskedjor-
na vara flexibla. 

– För 15 år sedan var logistiken detalj -
styrd. Alla visste var och vad man hämtade
material i förråd runt om i landet, säger
Sven Hansson. 

– Är vi i ett annat land finns inga genvä-

gar till en fungerande försörjningskedja,
säger Sven Hansson.

– Det blir dessutom svårt att göra upp-
handlingar, när man inte på förhand vet om
det är ett kallt eller varmt land man ska
åka till. 

Numera köper försvaret från den civila
marknaden.

Övning i Norge
Sven Hansson har har just deltagit i den
årliga övningen i Norge Cold Response 07,
där 18 nationer deltog. Sverige deltog med
totalt ca 200 personer från I 19, P 7, Ing 2,
F 17, NBG FHQ och FMLOG. 

– Det är en bra erfarenhet inför NBG
att öva med norrmännen. De har erfaren-
het från Natos insatsstyrkor, som liknar
EUs Battle Groups.  

I NBG ansvarar FMLOG för den bakre
logistiken.

– Problem kan t ex uppstå med tull-
handlingar. Man kan inte skicka vapen hur
som helst över gränser, säger Sven Hans-
son. Det måste redovisas exakt vad som
förs in och ut ur landet. 

Den svenska logistikenheten har bl a

hanterat materieltransporter genom den
norska tullen, skaffat materiel från norska
logistikförband, tillfört utrustning till jägar-
na, försörjt flygenheten med reservdelar
och fyllt på ammunition till svenska enhe-
ter. 

– Vi fick erfarenhet av hur det kan fun-
gera och utvärdera problemområden som
uppstår i fiktivt krig. Vi får förståelse för
andra nationers funktioner, säger Sven
Hansson. 

Förbandet kan dock inte delta fullt ut i
stabsarbetet, eftersom lednings- och redo-
visningssystemen är förbehållna Nato-län-
der. 

– Det kan försvåra, men har inte varit
avgörande, säger Sven Hansson.   

– Vi behöver fler större övningar med
större transportvolymer för att pröva den
svenska militära logistiken utanför Sverige.
Större förband ger större logistikutmaning-
ar.

– Vi utvärderar fortlöpande de friktio-
ner som uppstått. Vi måste få större förstå-
else för gemensamma operationer i Sverige
och vi måste öva mera "joint" även på
hemmaplan, säger Sven Hansson.

All försörjning samlad i FMLOG
FMLOG, Försvarsmaktens logistik,
skapades 2002 för att effektivisera
och rationalisera underhålls- och
stödverksamheten i Försvarsmak-
ten och för att förbanden skall
kunna ägna all kraft åt kärnverk-
samheten. 

AV LENA SONNE

Här arbetar logistikenheten i Enköping.
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Warehouse Management Systems
Supply Chain Consulting
Mobile Equipment
Warehouse Automation

Skapa mervärde med 
vårt världsledande WMS
Vi gör ditt företag mer lönsamt och konkurrenskraftigt 
genom logistik. Det har vi redan gjort för några av 
världens ledande industri- och grossistleverantörer som 
hanterar miljontals artiklar varje dag. Vare sig du ska 
införa nya former av EDI, vill förbättra den orderdrivna 
lagerpåfyllningen eller behöver ett integrerat stöd för 
godshantering, har vi säkert redan hjälpt ett annat företag 
med samma behov.

Vi fokuserar på att hjälpa dig skapa mervärde varje dag. 
Läs mer på www.consafelogistics.com om hur vårt 
engagemang kan hjälpa dig.

NYHETER

Sedan Toyota Industries Corporation för-
värvade svenska BT år 2000, har koncer-
nen vuxit till världsetta inom materialhan-
tering, med en global marknadsandel på
omkring 25 %. Toyotas styrka ligger i mot-
viktstruckar, ett loordat produktionskun-
nande och Toyotas urstarka varumärke.
Toyota har traditionellt ett starkt fotfäste
inte minst bland mindre kunder. BT kom-
pletterar med sin ledande kompetens inom
lagertruckar, stor erfarenhet av service och
rental och starka relationer med storkun-
der  i Europa. Produkter från BT och
Toyota har hittills marknadsförts sida vid
sida. Det kommer inte att förändras. Varu-
märkena BT och Toyota kommer även
fortsättningsvis att finnas kvar.

Samtidigt byggs BTs huvudfabrik i
Mjölby ut ytterligare.Toyotas krävande
ledning ser också mycket positivt på Sveri-

ge som produktionsland. Toyotas företags-
kultur och arbetssätt – ”The Toyota Way”
– har också anammats alltmer av BT. 

– Varumärket Toyota förpliktigar och
kunderna kommer att ha ännu högre för-
väntningar på överlägsen kvalitet i alla led,
framhåller TMHS VD Per Wass: 

Integreras i Toyota
– I det korta perspektivet innebär inte
namnförändringen någonting dramatiskt.
Kunderna möter samma kontaktpersoner
och vi fortsätter vår fokusering på kunder-
na och deras behov. På längre sikt kan våra
kunder räkna med att nya materialhante-
ringslösningar utvecklas i allt högre takt
för att möta ökande kraven på tillförlitlig-
het och effektivitet

Det nya är att BT Svenska AB blir en
mer integrerat i Toyota i och med namnby-
tet. Organisatoriskt blir TMHS en del av
Toyota Material Handling Europe TMHE
där också bl  a de danska, norska och fins-
ka Toyotabolagen ingår.

– Vi får nu samma produktprogram och
företagskultur i hela Norden, säger Per

Wass, som också blir ordförande i styrel-
serna för samtliga nordiska bolag. 

– Den nya organisationen underlättar
samarbetet över gränserna, exempelvis i
nordiska truckupphandlingar.

BT Svenska blir Toyota Material Handling

Ambitionen är att nå en marknadsandel på 
50 % i Sverige.

BT Svenska AB blev i april Toyota Material
Handling Sweden AB. Namnbytet är en
logisk följd av det allt närmare samarbetet
i Toyota-gruppen och BT blir kvar som
varumärke.



Alla TA-system ser olika ut, men basfunk-
tionen är att vara hjälpmedel för transport-
administration, skriva ut korrekta transport-
dokument och kunna ”prata med” EDI.
Syftet med TA-system, eller transportadmi-
nistrativa system, är att förenkla administra-
tion, rationalisera och följa upp genom att
ge korrekt transportdokumentation och att
skapa EDI-meddelanden, exempelvis trans-
portinstruktioner. Det finns dels internetba-
serade TA-system, som nås med användar-
ID och lösenord på internet, dels
PC-baserade system, som installeras lokalt
på datorn eller i nätverk. Fredrik Svedberg
är VD för LogTrade och med erfarenhet
från 18 år i branschen.

– Jag och min kompanjon Hans Krantz
förvärvade företaget UseMark för två år
sedan. Vid årskiftet ändrade vi namn till
LogTrade, eftersom det är ett av de mest
kända varumärkena på TA-marknaden i
Sverige. LogTrades viktigaste samarbets-

partners är transportföretagen. 
– Vi strävar efter en helautomatisk sänd-

ningsprocedur. Manuella processer som att
skapa, skriva ut, spara och skicka fraktdoku-
mentation, kan automatiseras.

I 20 länder 
LogTrade vänder sig till både medelstora
och större företag, som har från 10-15 till
1000 försändelser per dag. Man samarbetar
med de flesta stora transportföretag.

– Vi har ca 6000 kunder främst i Sverige
men också ca 500 i Norge och 300 i Dan-
mark.Vi har installationer i 20 länder. 

– Vi samarbetar med transportörerna
kring produktutveckling, service, support
och leverans. LogTrades produkter består
av två delar. Den transportadministrativa
programvaran heter LogTrade Distribution
och programvaran för Transport Manage-
ment heter LogTrade Online. LogTrade
Distribution är en moduluppbyggd, trans-
portörsoberoende lösning, som kan integre-
ras med olika affärssystem och stödjer upp-
följning och statistik. Den levereras som
basmodul och kan kombineras med en stor
mängd moduler och funktioner. Standard är
för två användare och nätverksstöd. Men
systemet kan skräddarsys efter olika före-
tags situation och tillväxt. 

– Med LogTrade Distribution kan man
också själv registrera egna lokala transpor-
törer och skriva ut transportinstruktioner till
dessa. Varje produkt är anpassat till en viss
fraktsituation. Alla tjänster stöds dock inte
av alla transportörer LogTrade Online är en
internetbaserad tjänst med stöd för bland
annat aktiv statusrapportering och ekono-
misk uppföljning. 

Målgrupper är traditionellt främst utlas-
tare, lagerpersonal och tredjepartslogistiker.

– Men nu kommer nya grupper till, som
har stor nytta av LogTrade Online som
kundtjänst, säljkår, företagsledning och eko-
nomiavdelning – alla som behöver informa-
tion och kan ha intresse och nytta av att veta
aktiv status för sändningen, säger Fredrik
Svedberg.

Microsoft långt framme
Idag kan ett TA-system ofta integreras med
alla olika affärssystem. Affärssystemet gör
att man kan se när godset kommer, ringa
om det är försenat, göra en uppföljning, få
underlag för e-faktura, betalningar, kostna-
der och få statistik. Transportdata kan auto-
matiskt återanvändas. 

– Särskilt Microsoft är långt framme, och
har möjliggjort integration av affärsystem
med TA-system, säger Fredrik Svedberg.

–Vi samarbetar med många affärssystem-
leverantörer genom vår paketering LogTra-
de for ERP. LogTrade for ERP erbjuds
idagsläget i kombination med affärssyste-
men Jeeves, Microsoft Dynamics, M3 (f.d.
Movex), Pyramid och Visma SPCS

TA-SYSTEM
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Unifaun är idag ledande TA-system -
leverantör i Sverige. Över 50 000
företag använder någon variant av
deras system.

AV LENA SONNE

Unifaun grundades 2001, genom att nuva-
rande VD Staffan Isaksson och några kolle-
gor köpte ut och övertog affärsområdet
Transport inom Vendimo Business Solu-
tions AB. 

Produkterna sträcker sig från standard-
system till lösningar anpassade efter ett visst
företags logistikprocess.

Tjänsterna, som förenklar hantering av
paket- och godssändningar, vänder sig till
allt från små enmansföretag till de allra stör-
sta postorderföretagen, med över 2000 kol-
lin per dag.

– Vi kan ta alla segment på marknaden.
Även den lilla järnhandeln som skickar ett
paket i veckan, säger Nora Källström, eko-
nomi- och marknadschef på Unifaun.

Växande marknad för TA-system
Alla transportörer idag behöver
någon form av systemstöd för att
korta ledtider och spåra gods.
Intelligent Logistik har tittat på ett
par av de TA- system eller trans-
portadministrativa system som
idag finns på marknaden. 

AV LENA SONNE

– Vi strävar efter 
en helautomatisk
sändningsproce-
dur, säger Fred-
rik Sved berg, 
VD för Logtrade.

Över 50000

Schenker har testat och godkänt ett antal
transportadministrativa system som de sedan
rekommenderar sina kunder att använda. Näs-
tan alla TA- systemleverantörer finns med på
Schenkers lista – förutom LogTrade och Uni-
faun även Apport, Centiro Solutions AB, Edi-
com Transport och Primelog.

De godkända systemleverantörerna har bl a
åtagit sig att följa gällande anvisningar för
godsmärkning och informationsöverföring.
Kvaliteten i dokument och elektroniska med-
delanden som produceras kontrolleras också.

Respektive systemleverantör ska ansvara för
TA-systemets funktion för de transporttjänster
som respektive system stöder. 

Gemensamt för godkända TA-system är att de
producerar godkända transportdokument och
har stöd för EDI. 

Schenker rekommenderar alla sina kunder att
även skicka in elektronisk transportinstruktion
– det kan ge sänkta transportpriser motsvaran-
de 9 SEK per inrikes godssändning och 5 SEK
per Schenker Parcel-sändning. 

Testade TA-system



Leverantörer
av TA-system:

KOMPETENSUTVECKLING
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företag använder deras system

Internetbaserade

Centiro Solutions AB 

Memnon Network 
Applications AB

Primelog AB 

PC-baserade

Centiro Solutions AB 

Unifaun AB 

LogTrade AB 

Unifaun är specialiserat på den del i
logistikprocessen som gäller transportmärk-
ning av paket och gods på informationsutby-
tet mellan transportörer och kunder.  Det
kan gälla utskrift av transporthandlingar
och EDI-kommunikation, som ger utskrift
lokalt hos kunden.

– Det har blivit enklare och billigare,
säger Staffan Isaksson VD för Unifaun som

arbetat med Unifauns produkter sedan
1996. 

– Nu utvecklar vi en ny generation inte-
grerade transport- och logistiklösningar. De
fungerar med ett 70-tal affärsystem – i stort
sett alla som finns på marknaden.

– Unifaun Online är en tjänst som ger
överblick över sändningar – oavsett trans-
portör samt att genomföra kontroller och
godssökningar. 

– Efterfrågan på kringtjänster som spår-
ning, rapportering,uppföljning, prissättning
m m ökar. säger Staffan Isaksson.

Över 2,5 miljoner kollin
Funktioner som exportdokument, rappor-
ter, sändningslistor, e-postavisering, utökad
sökning m.m. är tillvalsfunktioner. De öpp-
nar möjligheten att göra sammanställningar,
exportera historik till Excel eller textfil,
föravisera mottagare via e-post och att bear-
beta transportinformation som skickas mel-
lan företag och dess transportörer. 

– Vi är  måna om att de stora transportö-

rena är nöjda, så att det fungerar bra för
deras kunder, säger Staffan Isaksson.

– Varje månad förmedlar våra system
över 2.5 miljoner kollin. Vi förmedlar EDI-
information till olika transportörer för ca 2
miljoner kollin per månad. 

– Vår största kund har över 1500 installa-
tioner. 

Krav på elektronisk överföring
Alla större transportörer i Sverige som Pos-
ten, Schenker, DHL, DSV Transport och
PNL ställer idag höga krav på märkning av
gods. Ofta ställer de också krav på att infor-
mation överförs elektroniskt. 

Transportdokument skrivs numera oftast
ut via inloggning på Internet. Om man
använder förtryckta eller ej godkända trans-
porthandlingar, så betalar man idag också
troligen ett högre pris för sina transporter. 

Och priset ?
Ja, det varierar beroende på system. Ett

TA-system kan kosta från noll till 200 000
kronor.

Alla stora transportföretag använder sig av
transportadministrativa system, ofta med
ett eget namn. 
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– Systemen har blivit enklare och billigare,
säger Staffan Isaksson, VD för Unifaun.
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Begränsad hållbarhet och allt tuffare kon-
sumentkrav har gjort att hanteringen av
frukt och grönt under lång tid styrts av
effektivitets- och tidspress. Men inom
branschen finns nu utrymme för nytänkan-
de, för att med ytterligare förbättrad logis-
tikhanteringen kring frukt och grönsaker
svara upp mot nya kundkrav.

Helsingborg är ett ledande centrum för
handel med Frukt&Grönt i Sverige. 

Via Helsingborgs hamn hanterades

under 2006 närmare 70 000 ton frukt och
grönt, som distribuerades till de svenska
konsumenterna. Behovet av förfinad logis-
tik ökar i takt med växande krav från
detaljister och konsumenter. 

En av de ledande aktörerna är ICA
Sverige AB, som just öppnat ett nytt,
gigantiskt logistikcenter, strax söder om
Helsingborg.  

– Leveranserna till butik skulle kunna
bli smidigare. Acceptansen för flera leve-

ranser över hela dagen skulle underlätta
för oss att bygga en ännu effektivare logis-
tik, inte minst utifrån volymplanering, för-
klarar Lennart Forsberg, logistikchef för
ICAs distributionsenheter i södra Sverige.

Viktigt att minska antalet led
Betydande kostnadsled är alltid föremål
för kritisk granskning. Inom Frukt&Grönt
handlar det som inom andra branscher att
minska antalet led från ursprungsproduk-

Frukt & Grönt saknar 
fruktbar standard
De flesta vet att det är bra att äta mycket frukt och grönsaker. När konsumenterna blir alltmer 
hälsomedvetna blir butikernas Frukt&Grönt-avdelningar viktigare i kampen om kunderna. 

Men vi vill inte bara veta att varorna är färska utan var och hur de har odlats och transporterats. 

AV JOHAN ERICHS

Frukt&Grönt-avdelningarna är allt viktigare i butikernas kamp om kunderna. Men vi vill inte bara veta att varorna är färska utan var de odlats och hur de
transporterats. 
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LIVSMEDEL
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tion-  i detta fall odlingen – till butik.
– Idag handlar det mer och mer om

direktkontakt och nära samarbete med
odlarna, för att redan från början skapa
förutsättningar för en bra logistikkedja. 

Det handlar inte enbart om tufft krav-
ställande och prispress, utan snarare om att
jobba tillsammans  och skapa förutsätt-
ningar för båda parter att hitta effektiva
lösningar.

– Inriktningen är att skapa strategiska
allianser och jobba långsiktigt och på så
sätt kapa onödiga och fördyrande led,
menar Lennart Forsberg.

Flera branscher har nu börjat föra in
RFID-system. 

Men denna märkning har ännu inte fått
något genomslag inom handeln med frukt
och grönt.

– Vi arbetar inte med RFID idag. Tek-
niken kommer säkert att vara till stor gläd-
je för oss i framtiden, men vi är inte där än,
förklarar Lennart Forsberg.

Fruktbar standard saknas
Som första land i världen har dagligvaru -
branschen i Sverige gått samman och ska-
pat ett gemensamt, pantbaserat retursys-
tem för lådor och pallar. Det fungerar
utmärkt för varor producerade i Sverige.

Det är svårare att bygga upp enhetliga
system i och med att handeln med frukt
och grönt är spridd över stora delar av
världen och saknar gemensamma standar-
der i form av märkning, godshantering och
emballage.

Lennart Forsberg ser dock här möjlig-
heter till branschöverskridande initiativ
som gynnar logistiken:

– Problemet handlar mycket om att det
knappast förekommer standardiserade för-
packningar, pallar och streckkodsmärk-
ning. Där ligger vi som bransch en hel del
efter. Branschen är lite annorlunda jämfört
med de andra sortimenten inom dagligva-
ruhandel. Till viss del behövs nytänkande
och ökat samarbete för att åstadkomma
standardlösningar som skulle kunna föra
branschen framåt. 

– Branschen skulle definitivt tjäna på att
utveckla samarbeten och skapa standarder,
gärna med internationell utvidgning åtmin-
stone inom Europa.  Jag är övertygad om
att det kommer.

Miljövänligare transporter?
Klimatdebatten berör inte minst transpor-
ter och försörjningskedjor för dagligvaror.
Varor som märkts med transportavstånd
och transportsätt kan bli alltmer efterfrå-
gade av den miljömedvetne konsumenten.

– Från oss till butik så styr vi. Inom den
logistikdelen tittar vi på möjligheten för
tåglösningar och att sätta containrar eller
trailer  på en tågvagn och sedan i nästa led
rulla vidare med lastbil till butik. 

Det gäller att hitta både billigare och
miljövänliga transporter. 

– Miljövänligare transporter som järn-
väg och fartyg kommer att öka. Genom-
brott kommer kanske med en skatte- och
prisdifferentiering på olika transportslag,
menar Lennart Forsberg.

Saba Frukt & Grönt, också de med
huvudkontor i Helsingborg, är en av Skan-

dinaviens ledande distributörer av frukt
och grönsaker. Som andra aktörer letar de
ständigt efter effektivare logistiklösningar.

– Mycket handlar om att åstadkomma
ett tätare samarbete med kunden, för att
komma bättre överens om vilka förpack-
ningar man ska ha och om möjligheten att
optimera flödet genom gemensamma tider
för order, avgång och ankomst och på sätt
för att trycka ut kostnader, menar Johan
Lindén, vice VD för Saba Frukt&Grönt.

Standardfrågan är angelägen tycker
även han:

– Även om det förekommer viss form av
standardisering så kunde den vara mer
utbredd.

Tåg om tio år
Tyvärr tror jag det är svårt att få en
gemensam standard beroende på, ur -
sprunget för våra ”overseasprodukter”,
säger Johan Lindén.

Johan Lindén tycker att logistikkedjan
är väl trimmad och att ledet mellan odlare
och grossist är så effektivt det kan vara.

– Vi har ofta direktdialog med många av
odlarna och känner att vi har en stor möj-
lighet att påverka logistikkedjan i alla dess
led. 

Kombinationen tåg och lastbil har enligt
Johan Lindén ändå framtiden för sig.

– Givetvis finns det både miljö och kost-
nadsaspekter, men det är inte heller så lätt
att få tag på chaufförer och de har vilotider
att passa. Tåg har framtiden för sig och jag
räknar med ett genombrott för tågtrans-
porter inom tio år, främst då utifrån ett
miljöperspektiv.

– När ICA öppnade sitt centrallager i Hel-
singborg, minskade järnvägstransporterna,
samlastningscentralen togs bort och man
valde att konsolidera flödena. Det säger
Peter Bark, VD TFK Transportforsk AB. 

TFK menar att  storskaliga transportsystem
som spårbundna transporter borde vara
intressanta när dagligvaruhandels transpor-
ter koncentreras. Ytterligare centraliseringar
medför längre transportavstånd från distri-
butionscentral till butik.

– Rätt utformade transportsystem bör kunna
öka konkurrenskraften för intermodala trans-
porter, tror Peter Bark. Nya förutsättningar

kan möjliggöra att intermodala upplägg som
tidigare inte varit lönsamma, eller av andra
orsaker inte varit aktuella, blir lönsammare.

En studie ska nu kartlägga varför aktörerna
inom dagligvaruhandeln väljer bort järnvägs-
och intermodala transporter. 

– Efter sommaren räknar vi med att en rap-
port är klar, säger Peter Bark.

Dagligvaror på tåg minskar

Inom frukt och grönt-logistik saknas effektiva
standard och tekniklösningar. 
– En utbredd gemensam förpackningsstandard
skulle ge ett lyft för branschen, menar Lennart
Forsberg logistikchef för ICA Sverige AB: s dis-
tributionsenheter i södra Sverige.
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NYHETER

Posten Finland ändrar från 
1 juni namn till Itella, samtidigt
som namnet på hela koncernen
ändras till Itella-koncernen.
Namnändringen görs efter Pos-
ten Finlands omvandling från
enbart postverksamhet till ett
mångsidigt främst nordiskt IT-
och logistikföretag. 

Posten Finlands logistikbo-
lag ändrar samtidigt namn till
Itella Logistics och dotterbola-
gen för informationslogistik till
Itella Information Logistics.
Bara i Finland fortsätter post-
konsumenterna att kalla Pos-
ten för Posti. 

Nya Itella satsar på att
vinna marknadsandelar både i
Norden och i Ryssland.

Från och med 28 mars bytte
Bergman & Beving AB namn
till B&B TOOLS AB.

– Motivet till namnbytet är
att skapa en tydligare samhö-
righet mellan verksamheten i
den av Bergman & Beving
drivna industriåterförsäljarked-
jan TOOLS och det börsnote-

rade moderbolaget, säger Ste-
fan Wigren, VD och koncern-
chef. 

– Det är styrelsens bedöm-
ning att släktskapet mellan
B&B TOOLS och TOOLS
över tiden kommer att skapa
positiva värden.

B&B TOOLS förser indust-

ri- och byggsektorn i norra
Europa med  verktyg, industri-
förnödenheter och industri-
komponenter och därtill relate-
rade tjänster.

Koncernen omsatte 2006
cirka 7,3 miljarder SEK och
har ca 2 600 anställda. 

DHL satsar nu hårt på elektro-
nisk kommunikation i Sverige.
Idag hanteras över 85 procent
av all kundkommunikation
elektroniskt. 

För paket är siffran hela 96
procent. 

Den internetbaserade tjäns-
ten Multishipping har alla tra-
ditionella funktioner för att

hantera transporter administ-
rativt. Det unika är tjänstens
avancerade möjligheter att låta
kunderna skräddarsy hur man
vill få information om trans-
porterna. 

Redan använder över 1 500
företag i Sverige Multishipping
regelbundet. 

– Framgångsreceptet ligger i

tjänstens enkelhet och att kun-
derna får möjlighet att själva
styra och kontrollera sina
transporter. Att Internet under
de senaste två åren verkligen
har blivit allmänt accepterat
och stabilt har också bidragit,
säger Björn Hedenborn, ansva-
rig för kundintegration på
DHL Express i Sverige. 

Posten Finland
byter namn 
till Itella 

Bergman & Beving byter namn till B&B TOOLS

Multishipping ger enkel e-kommunikation
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GM Europas inköpschef, svensken
Erik Alstrom, vill se mer offensiva
leverantörer. 

I gengäld lovar han att de ska
möta ett nytt General Motors, mer
lyhört och villigt  att samarbeta.

AV MAGNUS NORDBERG 

Eric Alstrom, 40, är den relativt okände
svensken som sedan ett och ett halvt år
tillbaka sitter i Rüsselsheim som ansvarig
för GM Europas inköp och leverantörs-
kontakter. 

Eric Alstrom började sin GM-karriär
som inköpare på Saab i Trollhättan 1992. 
I dag är han alltså inköpschef för hela GM
Europa och därmed chef för 750 anställda.

Han gör ingen hemlighet av att den
stora utmaningen fortfarande är att sänka
kostnaderna för fordonsjätten. 

Men för att nå dit vill GM nu jobba när-
mare sina leverantörer. 

– Förr tog vi för långt avstånd och GM
fick mycket kritik för det. Men vi har änd-
rat på det och i dag är det sällan du hör att
vi är för hårda, hävdar han. 

Mot Östeuropa
Han menar vidare att Europa var först i
GM-koncernen med att få tekniker, leve-
rantörer och inköp att jobba gemensamt. I
det samarbetet efterlyser inköpschefen
offensiva leverantörer: 

– I dag vill vi att de kommer med för-
slag. Och i gengäld låter vi dem få gehör
för sina idéer, säger Eric Alstrom. 

De svenska leverantörerna har traditio-
nellt sett en nackdel i sitt geografiska läge.
Nu rör sig dessutom Europas hela bilin-
dustri mot Central- och Östeuropa. Nya
fabriker i öst hamnar nära billiga leveran-
törer. Hur ska svenska leverantörer då
fortsätta att vara konkurrenskraftiga? 

– De som satsar på teknologiartiklar
och know-how klarar sig. Jag tycker att
svenska leverantörer är bra på att fokusera
på det, säger Erik Alstrom. 

Samtidigt menar han att närhet blir
mindre och mindre viktigt med dagens
sekvensleveranser, direkt till fabrik. Logis-
tikkostnaderna går ner och världen krym-
per.

– I dag hämtar vi till exempel stålfälgar
från Kina, något som var otänkbart för
några år sedan, påpekar Erik Alstrom. 

Men det är inte bara tillverkning som
flyttar österut. När GM både köper och
säljer allt mer i Östeuropa, vill Erik Al -
strom också ha sina inköpare stationerade
där. 

– Vi krymper vår inköpsorganisation i
traditionella länder som  Sverige och Tysk-
land och sätter in våra resurser där vi
växer. Vi anpassar helt enkelt personalsi-
tuationen till försäljningen, menar Eric
Alstrom. 

Rick Wagoners skugga
Själv började han som inköpare, avancera-
de snabbt och har provat flera roller inom
GM bl a i Japan. Han har också under två
år jobbat som GM-chefen Rick Wagoners
högra hand, i ett slags kvalificerad hands-

ekreterarroll. 
– Under två år följde jag Rick. För varje

steg han tog var jag fem meter bakom. Det
var en fantastisk möjlighet att se GM som
företag från högsta ledningen, säger han. 

Svenska inköpare högt i kurs
Svenska inköpare står högt i kurs inom
General Motors.

Eric Alstom är bara en av flera svenskar
som gjort karriär i GM- toppen.

Hans företrädare som europeisk inköp-
schef, Roger Johansson, är idag vice VD
och chef för GM Powertrain Europa. 

I GM:s toppskikt sitter också den som
1992 anställde honom på Saab i Trollhät-
tan, Bo Andersson, numera global inköp-
schef i GM. 

– Sättet vi jobbar på i dag, med att driva
allt faktabaserat, var det ju Bo Andersson
som startade, säger Eric Alstrom. 

Inköpschefen lovar leverantörerna nytt GM

– Förr höll vi för långt avstånd till leverantörerna och GM fick mycket kritik för det. Men vi har ändrat
oss, hävdar Erik Alstrom.

”Vi krymper vår inköpsorganisation 
i traditionella länder som  Sverige och Tyskland

och sätter in våra resurser där vi växer. 
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Den nya kombiterminalen i Falköping, den
första i Skaraborg, har invigts. Projektet
har förberetts i närmare tio år och engage-
rat bl a Västra Götalandsregionen, Banver-
ket, Göteborgs Hamn, Göteborgs Handels-
högskola  och Chalmers. 

Den nya terminalen ägs av Terminal
Skaraborg AB och drivs av AA-Bolagen
och LBC Falköping.

– Vi är mycket nöjda med att den här
satsning kunnat förverkligas. Vi har käm-

pat för den i flera år, säger Peter André-
sen, VD för LBC Falköping och en av de
drivande för den nya kombiterminalen.

Förutom via kombiterminalen kommer
gods hit för mellanlagring och omlastning
från järnväg till lastbil.

Från början samarbetade Falköping och
Skövde om projektet. Men när utredningar
pekade på järnvägsknuten Falköping som
bästa placering för en kombiterminal,
sprack samarbetet.

Mindre kombiterminaler viktiga
Avståndet till Göteborgs hamn ansågs
först vara för litet för en kombiterminal i
Falköping.

Rickard Bergqvist forskar om regionala
logistiksystem i Västsverige vid Handels-
högskolan i Göteborg:

– Järnvägsskyttlar kan bli lönsamma
även på så korta avstånd som 140 km från
en hamn. 

Han har också funnit att flera mindre,
regionala  kombiterminaler och tågskyttlar

kan bli en viktig rersurs i framtidens logis-
tiknätverk.

Detta tycks också bekräftas i Falköping.  
– Trots att avståndet mellan kombiter-

minal och hamn bara är 12 mil, har starten
varit väldigt bra, säger Dennis Johansson,
chef för Rail Centre i Göteborgs Hamn. 

– Efter bara några veckor har vi 60 pro-
cents beläggning på tågen. Det är sällan
trafikvolymerna växer så snabbt.

Kraftig ökning
Kilometerskatten ”mauten” i Tyskland och
det ökande miljömedvetandet, har på kort
tid gett en kraftig ökning av kombitrafiken
i hela Europa.

– I Holland finns ett 15-tal kombitermi-
naler och volymerna ökar där, säger Erik
Bertholet, från Groningen Seaport.

– Hos oss i Holland behövs inte fler
kombiterminaler inne i landet, eftersom
avstånden är så små, men däremot fler och
större terminaler i hamnarna, menar han.  

Transporterna av gods på järnväg via

”Regionala kombiterminaler allt viktigare”
Den nya godspendeln Falköping-Göteborg dras av numera Inlandsgods-ägda BK Tåg Sverige.

I mars invigdes Logistic Center
Skaraborg – den första etappen av
en ny kombiterminal i Falköping.
Efter någon månad är beläggning-
en över förväntan. Forskaren Rick-
ard Bergqvist tror på fler regionala
terminaler och även kortare järn-
vägsskyttlar.

AV GOSTA HULTEN
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Göteborgs hamn ökade med hela 24 %
2006. 

Målet för 2007 är en ökning med ytterli-
gare 30 procent.

En helt lysande utveckling, tycker Den-
nis Johansson.

– Under mars månad i år nådde vi all
time high, med 16 600 lastenheter på järn-
väg till och från hamnen. 

2005 lastades och lossades 133 000
stycken 20-fotscontainrar, som kommit
eller gått vidare per tåg. 

2006 var antalet 165 000 och prognosen
för i år är 217 000.

Nav för rundvirke
Den nya godspendeln Falköping-Göteborg
körs av numera Inlandsgods-ägda BK Tåg
Sverige. Själva kombiterminalen ägs av
Falköpings kommun.

– Vi byggde en terminal 1996 men verk-
samheten gick på sparlåga, säger Leif Bigs-
ten, Falköpings kommuns utvecklingschef.
Men nu tycks tiden vara mogen för järn-

vägstransporter och vi är glada att vi till-
sammans med företag i regionen kunnat
bidra till att starta Logistic Center Skara-
borg.

Den nya kombiterminalen används
förutom för godspendeln till Göteborg
också av Stora Ensos och Sydveds virkes-
tåg till Skoghall.

För Sydved och StoraEnso blir Falkö-
ping nu ett nav för omlastning av rundvir-
ke mellan lastbil och tåg. 

– Timmertransporterna på järnväg ökar
också och vi planerar redan en ny omlast-
ningsterminal strax norr om logistikcentrat
för att kunna köra flera dagliga timmertåg,
säger Leif Bigsten.

Kontrakt med Volvo Floby
Sedan förra året finns ett kontrakt för
transport, hantering och mellanlagring av
komponenter för Volvo Flobyverken, strax
utanför Falköping.

– Sedan ett år har vi ett järnvägsflöde av
gjutgods från Singen i södra Tyskland till

Falköping, säger Morgan Svensson, logis-
tikchef vid Volvo Floby. Fabriken ska på
två år fördubbla sin produktion av vevsta-
kar för Volvo och Morgan Svensson tror
på ökade järnvägsflöden.

– Det är väldigt dyrt idag att ta lastbils-
gods genom Tyskland. Därför vill vi gärna
ta mer gods på järnväg. Ämnen för
skivbromsar, som numera också kommer
från Tyskland, vore intressant. Det som
saknas är infrastrukturen kring fabriken i
Tyskland.

Sänkt transportkostnad
Transporterna tar något längre tid, men
det skapar inga olösliga problem och tota-
lekonomin blir  bättre.

– I början betalade vi per järnvägsvagn.
Nu betalar vi per ton. Vi har sänkt trans-
portkostnaden i det här flödet med ca
15 %.

– Det är roligt att gå i bräschen för mer
järnvägstransporter också för miljöns skull,
tycker Morgan Svensson.

”Flera mindre, regionala  kombiterminaler och tågskyttlar 
kan bli en viktig resurs i framtidens logistiknätverk.”
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Försvarets centrallager ger Arboga 

I konkurrens med framför allt
grannstaden Örebro fick Arbo-
ga i mars beskedet att försva-
rets nya centrallager kommer
att placeras i Marieborg, ett
nyöppnat logistikområde nära
både E 18 och E 20, strax öster
om Arboga centrum.

Kommunens näringslivschef
Göran Dahlén döljer inte att
han är nöjd med beslutet, när
han berättar om turerna kring
etableringen, som pågått under
mer än ett års tid.

När Försvarsmakten i ett
pressmeddelande i början av
2006 meddelade sina nya logis-
tikplaner, nämndes Örebro,
Eskilstuna, Nyköping och Norr-
köping som tänkbara placering-
ar.

Många orter aktuella
– Vi hade förutsatt att Arboga
skulle vara en av de aktuella
orterna. Men när vi såg att fyra
andra orter nämndes, så hörde
vi av oss och skickade en intres-
seanmälan och information om
Arbogas logistikläge, berättar
Göran Dahlén.

När utredningen sedan gick
vidare till Fortifikationsstyrel-
sen för slutlig bedömning, var
antalet intresserade orter över
tio; utöver Arboga, nämligen
Eskilstuna, Jönköping, Katrine-
holm, Norrköping, Nyköping,
Nässjö, Ronneby, Skövde,
Strängnäs, Västerås och
Örebro. 

Men i slutet av 2006 hörde
Fortifikationsverket av sig till

kommunen och det stod klart
att Arboga var med på upplop-
pet.

Fyra skall-krav
Försvaret ställde fyra viktade
skall-krav på den ort som skulle
kunna få etableringen.

Det gällde kraven på direkt
tillgång till järnvägsspår, direkt
anslutning till Europaväg och
flygfält och en hamn i närområ-
det.

I Arboga möts Svelandsba-
nan söder om Mälaren och
Mälarbanan, via Västerås till
Stockholm. 

– Vårt nya etableringsområ-
de Marieborg kan erbjuda för-
sörjningsspår direkt in i anlägg-
ningen. Vi har direktanslutning
till både E 18 och E 20 och till
hamnen i Köping är det bara 17
km och även dit finns järnväg,
påpekar Göran Dahlén 

Lovade inget flygfält
Det enda problemet för Arboga
var egentligen direkt anslutning
till flygfält. 

– Vi har visserligen ett ned-
lagt militärflygfält med 2 km
landningsbana, som nu ägs av
Saab.

Men vi valde att inte utlova
något för vårt flygfält, utan
istället peka på närheten främst
till Örebro, som har en bra
flygplats med hög kapacitet.

– Att kunna peka på flera
flygfält i närområdet som kan
konkurrera vid eventuell upp-
handling av flygfrakterna kan ju

även ses som en fördel för för-
svaret, påpekar Göran Dahlén. 

Transporterna till flyget är
inte heller så tidskritiska. Av
effektivitetsskäl väljer man
helst att batcha godset ut till
flygplatsen.

Det som till slut fällde avgö-
randet var främst totalekono-
min.

– Vi hade kommunägd mark
som redan var detaljplanerad
för industri- och lagerverksam-
het.

Priset på 65 kr/kvm är också
relativt lågt.

– Men förutom de mest för-
månliga ekonomiska villkoren i
form av bygg- och hyreskostna-
der, hade Arboga förutsättning-
ar för en sammanhållen logistik-
lösning, där befintlig kom   petens
inom t ex Saab Aero tech kan

komma till nytta. På orten finns
också vana att hantera gods åt
försvarsmakten och goda möj-
ligheter att hitta synergier med
befintlig verksamhet, påpekar
Göran Dahlén.

Hyrs på 15 år
Ett villkor från försvaret var
också att kommunen skulle äga,
bygga och hyra ut lokalerna, ett
villkor som flera kommuner
inte levde upp till.

Den 60 000 kvm stora bygg-
naden kommer att byggas och
ägas av Sturestaden AB, som är
samägt av Arboga kommun och
Byggfirman Lund.

Enligt avtalet med kommu-
nen lovar Försvarmakten att
hyra lokalerna på 15 år, med
option på förlängning. Bygg-
start är beräknad till slutet av

I hård konkurrens fick Arboga till slut etableringen 
av försvarets framtida centrallager för förnödenheter.
Det handlar om 60 000 kvm lageryta och ca 100 
nya jobb.

– Det bekräftar att kommunernas strategiska logis-
tiksatsning varit rätt tänkt, säger en nöjd Göran Dahlén,
näringslivschef i Arboga.

AV GOSTA HULTEN

”98 % av det som ska hanteras 
är försörjningsmaterial till 

försvarets 18 garnisoner och då 
är Arboga gynnsamt placerat.”

I Arboga möts Svelandsbanan söder om Mälaren och Mälarbanan, via Västerås till
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året och år 2010 ska lagret vara i
full drift.

I slutet av förra året köpte
Kilenkrysset påpassligt den ned-
lagda betongelementfabriken
på området, som nu åter är i
drift.

Men vem som ska driva
anläggningen är en öppen fråga.
Det behöver inte vara försvaret:

– Om de skulle vilja lägga ut
hanteringen, skulle t ex Saab
Aerotech kanske klara att drifta
anläggningen, säger Göran
Dahlén.

Betonar samarbete
Arbogas centrala läge i det
expansiva västra Mälardalen,
där både järnvägar och Europa-
vägar möts, möjliggör också lös-
ningar som minimerar den
framtida miljöbelastningen.

– 98 % av det som ska hante-
ras är försörjningsmaterial till
försvarets 18 garnisoner och då
är Arboga gynnsamt placerat.
Vi erbjuder också bra ledtider
för en kapilär distribution.

Även möjligheten att nyre-
krytera nyckelpersoner inom

logistikområdet talade för
Arboga. 

– Det tar mindre än en halv-
timme med tåg till Örebro och
pendlingsmöjligheter till hela
Mälardalen. Man kan bo i
Arboga och nå 300 000 arbets-
platser inom en timme.

Inom en radie på 5 mil bor
500 000 människor.

Logistiskt kan 40 % av Sveri-
ges befolkning nås inom 3 tim-
mars körtid från Arboga.    

Trots framgången vill Göran
Dahlén inte dra några växlar på
Arbogas företräden framför
andra orter i en expansiv
region. Tvärtom betonar han
betydelsen av ett vidgat regio-
nalt samarbete, för att tillsam-
mans locka nya logistiketable-
ringar till regionen:

–  Ensamma är vi inte så star-
ka. Man måste tänka i större
regioner för att kunna utmana
andra regioner i Europa, reso-
nerar han.

Försvarets centrallager gör
att Mälardalens logistiktyngd
och attraktionskraft ökar och
gör det lättare att locka nya
logistiketableringar till regio-
nen.

– Arboga har också ett clus-
ter inom systemteknik, som kan
utvecklas. 

Del av Stockholmsregionen
Ortens största företag, Saab
Aerotech med 600 anställda,
erbjuder t ex kvalificerade tek-
niska tjänster, underhåll och
kundanpassade systemlösningar
inom informationsteknik, elekt-
ronik och farkostteknik.

Men framför allt ser Göran
Dahlén Arboga som en del av
det expansiva Stor-Stockholm.

Från och med i år har Arbo-
ga gått med i Stockholm Busi-
ness Alliance, där 40 kommuner
nu ingår. 

– Vi är en del av lösningen
på Stockholms expansion och är
beredda att ta ansvar för den. 

ny logistiktyngd

Stockholm. 
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SÖKER DU UTRYMME? >>

www.prologis.se

ProLogis är specialister på utveckling och 
uthyrning av moderna, effektiva logistikbyg-
gnader. Anläggningarna är strategiskt
belägna i anslutning till infrastruktur som
större vägstråk, järnvägsnät, hamnar och 
flygplatser. På den svenska marknaden
koncentrerar vi verksamheten till Mälardalen,
Göteborgsområdet och Öresundsregionen. 

Just nu har vi 15 000 m2 lediga lokaler
både i Stockholm Jordbro och Göteborg
Torslanda.

Genom ProLogis europeiska nätverk av 
fastighetsspecialister erbjuder vi avancerade, 
flexibla lösningar som efterfrågas av företag
inom till verkningsindustrin, detaljhandeln
och transport- och logistiksektorn. 
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Sedan några år publicerar Intelligent
Logistik en årlig lista över Sveriges 20
bästa logistiklägen. Här bedöms samtliga
faktorer som styr företagens val av etable-
ringort för centrallager/logistikcenter för
konsumentprodukter, med distribution,
primärt för Sverige.

Listan bygger på en rad viktiga kriterier
som geografiskt läge, befolkningsunderlag
i det logistiska täckningsområdet, allsidig-
het och tillgänglighet i logistisk infrastruk-
tur, utbudet av service, relevant akademisk
utbildning och tillgång till arbetskraft.
Samarbeten och nätverk inom regionen
vägs också in i bedömningen.   

Enkät i Helsingborg
I Helsingborg har logistikverksamhet alltid
haft en framträdande roll. 

Men hur duktiga är företagen i Helsing-
borg på logistik och hur hittar de tillsam-
mans synergier som kan utveckla sin logis-
tiska kompetens och kunskap?

– Vi beslöt oss för att undersöka det.
Tillsammans med Berga/Väla företags-
grupp gör vi nu en enkätundersökning
bland företagen, för att få svar på frågan
och för att hitta framtida synergier i för
företag och näringsliv, säger Hans-Gunnar
Gustavsson, VD för Rätt Betalt Affärsut-
veckling AB och som länge arbetat för att
stärka Helsingborgs logistikprofil.

Nytt sätt undersöka logistikkompetens
I Berga Väla finns en rad logistik- och
logistikberoende företag som med en
enkät vill undersöka hur deras kompetens
kan kopplas samman och därmed stärkas. 

– Logistik är en mycket viktig fråga för
många företag och det är inte helt enkelt
att på egen hand hitta de bästa lösningar-
na. Genom att göra en lokal enkät kring
logistik, kan vi få svar på en rad viktiga frå-
gor och förhoppningsvis kunna dra en

mängd slutsatser av svaren.
–  Jag ser stor potential och möjligheter

till utveckling om vi skulle kunna koppla
samman all den kompetens som finns hos
oss bland Berga/Välas medlemmar säger
Rasmus Nanhed, ordförande i Berga Väla
Företagsgrupp och VD för Kinnarps Inte-
rior Helsingborg.

Största lokala logistikenkäten
Logistikenkäten kommer att göras under
april och presenteras för Berga/Välas
medelmmar därefter. 

– Det intressanta med enkäten är att det
troligtvis är den största logistikenkäten
som är gjord i Sverige, på ett så lokalt
område, säger Hans-Gunnar Gustavsson.

–  Vi tror att den har mycket stort värde
för utvecklingen av logistikkompetensen

och konkurrenskraften hos Berga/Väla och
Långeberga företagsgrupper. Men den
kommer även att ha ett stort värde  för
Helsingborg och för nordvästra Skåne som
ett logistiskt centrum, säger Hans-Gunnar
Gustavsson.

Resultaten på Tekniska Mässan
På årets Tekniska Mässa, arrangerar Intel-
ligent Logistik under rubriken ”Sveriges
bästa logistiklägen” en serie miniseminari-
er, där innovativa logistiker och eldsjälar
intervjuas och berättar om hur de gjort för
att utveckla lokal och regional logistik-
kompetens.

Där kommer bland många andra, Hans-
Gunnar Gustavsson att berätta om resultat
och slutsatser av den lokala logistikenkä-
ten i Berga Väla.

Hur bra är regionerna på logistik?

I Helsingborg gör en förtagarförening en lokal logistikenkät. Resultat kommer att presenteras på Tek-
niska Mässan 
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Logistik är en allt viktigare del av
företagens verksamhet. Men vilka
svenska regioner är mest fram-
gångsrika när det gäller att stödja
logistiken lokalt och vad gör regio-
ner och kommuner för att under -
lätta nya logistiketableringar?

AV GOSTA HULTEN
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LOGISTIKFÖRENINGEN PLAN

Även årets PLAN-konferens blev en
höjdpunkt med mycket nätverkande och
erfarenhetsutbyte. 

En rapport ägnas åt PLAN-konferen-
sen. Dessutom finns en artikel som
behandlar informationskvalitetsbegrep-
pet och redogör för några resultat från
en nyligen genomförd enkät. Glöm som
vanligt inte att titta in på PLANs hem -
sida (www.plan.se) för att hålla er upp-
daterade över vilka regionträffar som är
inplanerade under våren och sommaren.
Boka även in PLANs forsknings- och till-
lämpningskonferens som arrangeras av
Högskolan i Jönköping i augusti.

Årets PLAN-konferens 
– en höjdpunkt

Nr 3 Maj 2007
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Informationskvalitet är ett samlingsbe-
grepp för informationens kvalitet och kan
betraktas från flera olika dimensioner.
Vanligen skiljer man på i vilken utsträck-
ning informationen är:

1. Valid
2. Tillförlitlig
3. Tidsenlig
4. Komplett
5. Enkel att förstå och använda

Informationens validitet
Att informationen är valid innebär att
den förmedlar det den avser att förmedla.
En överenskommelse mellan ett kund-
och leverantörsföretag att leverantören
ska leverera vid en viss tidpunkt kan t ex
innebära olika saker. Leverantören kan
mena tidpunkten när varan ska vara klar
för utleverans från den egna fabriken,
medan kunden kan mena tidpunkten då
varan finns tillgänglig vid kundens gods-
mottagning eller när den kontrollerats
och accepterats för mottagning. Har par-
terna inte specificerat exakt vilken tid-
punkt som avses så är inte informationen
valid. 

Att informationen är valid är en förut-
sättning för hög informationskvalitet.
Informationens validitet påverkas i hög
grad av i hur hög grad sändande och mot-
tagande parter samverkar, kommunicerar
och enas om gemensamma definitioner
för det informationen avser representera.
Enligt en nyligen genomförd enkätstudie
(Gustavsson och Jonsson, 2007) av utbyte
av prognosinformation i svensk tillverk-
ningsindustri uppfattades prognosens

validitet som relativt bra men med rela-
tivt höga konsekvenser om brister förelig-
ger (se figur 1).

Vad är tillförlitlig information?
Informationens tillförlitlighet avser i hur
hög grad man kan förvänta sig att den är
sann. 

Om ett kund- och leverantörsföretag
har säkerställt att man mäter leveranspre-
cision på samma sätt men att sannolikhe-
ten för att leveranserna sker vid lovad
tidpunkt är låg så är ändå informations-
kvaliteten låg. Man talar då om bristande
tillförlitlighet. 

Enligt samma enkätstudie som ovan
uppfattades tillförlitlighet vara mest brist-
fällig och den dimensionstyp vars brist
uppfattas resultera i mest allvarliga kon-
sekvenser (se figur 1). För att minimera
störningar i produktionsprocesser och
leveranser till kunder måste otillförlitliga
prognoser, leveranstider etc. absorberas
av säkerhetsmekanismer, tex i form av
säkerhetslager. Det är följaktligen direkta
kopplingar mellan informationens tillför-
litlighet och systemets kostnader, kapital-
bindning och kundservice. 

På vad sätt data registreras kan också
påverka informationens tillförlitlighet.
Vid manuell registrering av lagerläggning
av en artikel riskerar man att skriva in fel
artikelnummer, fel antal enheter, fel
lagerplats, etc. vilket ger upphov till otill-
förlitliga lagersaldon etc. 

Vid automatisk datafångst, tex med
hjälp av streckkoder och RFID, elimine-
ras i princip riskerna för felregistrering. 

Bristande tidsenlighet
Den tredje informationskvalitetsdimen-
sion är bristande tidsenlighet, dvs att
informationen är försenad. 

Om informationen är försenad repre-
senterar den inte tillståndet vid den tid-
punkt då den skall användas i en analys
eller beslutsfattande. Information om
aktuellt lagersaldo är tex inte lika värde-
full om den avser lagersaldots storlek för
en vecka sedan jämfört med om det avser
storleken just nu. 

Konsekvenserna av försenad informa-
tion beror dock på vilken informationstyp
och beslutssituation som föreligger. En
vecka gammalt lagersaldo kan i vissa
situationer utgöra tillräckligt bra informa-
tion, men i andra situationer inte tillföra
något värde alls. En vecka fördröjd infor-
mation om fjolårets försäljningsstatistik
behöver inte innebära allvarliga konse-
kvenser. Om en ny beslutssituation upp-
stått under informationens tidsfördröj-
ning kan informationen emellertid bli
helt irrelevant. Om exempelvis en order-
bekräftelse, dvs information om att en
inköpsorder erhållits och accepterats,
kommer fram till kunden efter att
beställd vara levererats är informationen
av marginellt intresse. 

Graden av tidsfördröjning bestäms till
viss del av på vad sätt informationen
utbyts. Med mer eller mindre automatise-
rat utbyte, tex EDI, kan man minska ris-
kerna för tidsfördröjningar före informa-
tionen skickas iväg och innan den läses av
mottagande parten, vilket kan vara fallet
vid tex e-mailkommunikation. I den
genomförda enkätstudien framgår att det

Informationskvalitetens brister och 
Information som samlats in och överförts inom eller mellan företag
används som underlag för analys och beslut. Det är emellertid inte
tillräckligt att enbart ha tillgång till informationen. Kvaliteten i dessa
analyser och beslut påverkas av kvaliteten i den internt och externt
genererade information som används som input i processerna.

Patrik Jonsson beskriver här vad informationskvalitet är och 
redovisar några resultat från en enkätstudie om informationskvalitet 
i svensk tillverkningsindustri.

AV PATRIK JONSSON
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 konsekvenser

genomsnittliga företaget uppfattade tids-
enligheten som både bristfällig och orsa-
ka allvarliga konsekvenser (se figur 1).
Det var den näst mest kritiska dimensio-
nen efter tillförlitlighet. En orsak till att
tillförlitlighet och tidsenlighet uppfatta-
des som kritiska är sannolikt bristfällig
kommunikationsstrategi. Enbart en liten
del av de studerade företagen använde
EDI eller dylik strategi som minimer tids-
fördröjning vid överförande och möjlig-
gör automatisk registrering. De som
använde EDI eller liknande strategi upp-
fattade informationskvaliteten som
betydligt mindre kritisk än övriga. 

Komplett information
Att informationen är komplett innebär
att alla uppgifter och underlag som efter-
frågats verkligen utbyts. Informationssys-
temets förmåga kan innebära en begräns-
ning för mängden och typen information
som kan kommuniceras. 

Hur komplett överförd information är,
är emellertid också en fråga om attityder
och vilja att dela med sig av den informa-
tion man har. I enkätstudien uppfattades
prognosinformationen ha betydande bris-
ter vad gäller att vara komplett. Bristerna
minskade dock kraftigt när företagen
hade välutvecklat samarbete och var näs-
tan helt eliminerad när även EDI-liknan-
de informationsutbyte förekom (Jonsson
och Gustavsson, 2007).

Informationsbrister
Valid, tillförlitlig och komplett informa-
tion kan finnas tillgänglig i rätt tid. Den
kan trots det anses ha bristande kvalitet

om den är svår att förstå eller om den
kräver mycket arbetsinsats innan den kan
användas. 

Om tex en excellfil innehållande bland
annat komplett försäljningshistorik för en
period skickats till en leverantör, men
leverantören har svårigheter att förstå
vilka kolumner som avser den aktuella
artikeln, så förekommer fortfarande
informationskvalitetsbrister. Samma sak
gäller om leverantören lätt kan identifie-
ra den aktuella datan men inte har möj-
lighet att läsa in den i det egna systemet
utan manuellt tvingas registrera datan i
det egna systemet. Informationen är då
inte enkel att använda. 

I ovan nämnda enkätstudie framgick
emellertid att enkelhet varken uppfatta-
des som bristfällig eller orsaka allvarliga
konsekvenser (se figur 1).

Denna studie beskriver hur informa-
tion som utbyts mellan företag kan ha
bristande kvalitet och leda till negativa
konsekvenser för den som använder
informationen. Samtliga informationskva-

litetsdimensioner uppfattades leda till
negativa konsekvenser om kvalitetsbris-
ter förekom. 

En enkätstudie visar dock att den upp-
levda prognoskvalitetsbristen upplevs
som betydligt mindre om företagen sam-
arbetar och har EDI-liknande informa-
tionsutbyte. Det är alltså relativt enkelt
att avhjälpa bristande informationskvali-
tet. Dock är det bara ca 20% av de sva-
rande företagen som har sådana relatio-
ner och informationsutbyten (Jonsson
och Gustavsson, 2007).   

PATRIK JONSSON, CFPIM, CSCP

Referenser:
Gustavsson, M. och Jonsson, P. (2007),
”Information quality deficiencies and conse-
quences in supply chain information exchan-
ge”, Proccedings of the NOFOMA conference
2007.

Jonsson, P. och Gustavsson, M. (2007),
“Supply chain relationships, communication
strategies and forecast information quality per-
ceptions”, Proceedings of the EUROMA confe-
rence 2007.

Figur 1. Upplevda brister och konsekven-
ser av prognosinformationskvalitet
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Information kan ha bristande kvalitet om den är svår att förstå eller om den kräver mycket arbets-
insats innan den kan användas.
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Många möttes på Nordens
största logistikkonferens

Ett genomgående tema var Tillämpad
Lean och hur man får Lean att genomsy-
ra hela organisationen, för att enklare få
alla att jobba mot samma mål. 

Några inslag:
Jan Olhager, professor i Linköping

talade om "Strategisk flexibilitet för ökad
produktivitet", hur flexibilitet och pro-
duktivitet kan vara förenliga.

Matilda Bäckström från IKEA berät-
tade om hur du förbättrar dina prognoser
för att framgångsrikt kunna möta mark-
nadens behov. 

Martin Rudberg, Linköpings Tekniska
Högskola talade om hur avancerade pla-
neringssystem kan effektivisera försörj-
ningskedjan.

Fredrik Spens från Sandvik talade om
mål, nyckeltal och resultatuppföljning i
produktionen.

Pauline Johnnyson från Mölnlycke
Health Care talade på GURU-dagen
under rubriken ”Behovsstyrd logistik, till
nytta för kunderna och oss själva” med
hjälp av PipeChain. 

Pär Wetterlöf från Industri-Matematik
föreläste om ”Global logistik – made in
Småland”.

PLAN- konferensen  är Nordens största logistik- och planeringskonferens och ledande forum för 
logistikutveckling och förnyelse. Årets konferens den 25-27 april på Stockholmsmässan i Älvsjö 
samlade hela 536 deltagare, intresserade av insikter i nya metoder och tekniker inom logistikens 
värld och att skapa nya kontakter med Sveriges ledande logistiker och produktionsplanerare.

TEXT OCH BILD: LENA SONNE

Mandyam ”Srini” Srinivasan, författare till
Streamlined – 14 principles of Building
and Managing the Lean Supply Chain, som
arbetat med IBM, Sony och Boeing, var på
sitt första Sverigebesök. Han talade om öka
din produktivitet genom att kombinera
TOC, Theory of Constraints och Lean.

Anna Prosell och Madeleine Svartengren,
Plan, gladdes åt den stora  uppslutningen

 – PipeChain arbetar bl a med EDI,
WebEDI och VMI och har ett 40-tal
kunder, berättade Thomas Altré.

Anita Rutström-Sparrman och Ulrika Skoghed, kollegor på
Ericsson, passar på att byta erfarenheter – för på jobbet har de
aldrig träffats. Anita arbetar med Six Sigma förändringsarbete
och Ulrika med PM Performance Management 
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Tobias Ericsson är logistiker på
Sonat och arbetar på utvecklings-
avdelningen för att hitta bra lös-
ningar för flöden, just nu med
Apoteket som kund. 

Jan Sjöstrand, Establish, Sten Wandel, logistikprofessor i Lund, Matthias
Kettelhoit, VD Schenker Consulting  och Kjell Rundquist, VD Sonat, dis-
kuterade logistik och miljö i en paus

Thomas Karlsson och Hans Sparf från Swisslog AB var där.

Jonas Kube, logistiker på Scania
CV AB arbetar med flöden på
motorverkstaden.

Patrik Färdow,  konferensgeneral, är nöjd efter att ha finputsat konferens-
detaljer med Jan-Olof Orvergård, C2 Management AB. 

– Epicor finns i 134 länder, berät-
tade Jessica Fardin, utställare,
som aldrig vill missa en Plan-
konferens.

Daniell Bilén, som pluggar ekono-
mi vid universitetet i Uppsala, tog
emot i Intelligent Logistiks monter.

Karin Brodin, Vision & Action,
puffade för certifieringssamarbete
mellan Plan och Silf.
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Nya medlemmar i PLAN

Rapport från medlemsregistret
Tabellen nedan visar aktuellt antal medlemmar         

ÖST VÄST SYD NORR MITT UTLAND RIKET
Medlemsantal 831 598 514 208 484 15 2650
På ingående 46 46 28 8 34 2 164
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Behovet av att  koordinera global verk-
samhet och effektivisera flöden ökar. Här
har Syncron som global svensk aktör funnit
sin marknad. Man har i över 15 år levere-
rat lösningar som effektiviserar flödet i för-
sörjningskedjan.

När Anders Grudén blev VD för
Syncron 2004 hade bolaget 27 anställda
och 26 miljoner SEK i omsättning. Idag är
antalet anställda 90 och omsättningen fyr-
dubblad. Förutom i Stockholm och Malmö,
finns kontor i Danmark, Frankrike, Stor -
britannien, Polen och Australien. 

Syncrons lösningar baseras på mjukvara
som stödjer affärsprocesser och möjliggör
samordning över olika funktioner, system
och geografiska gränser inom och mellan
företag.

Det handlar om att få en överblick över
hela försörjningskedjan, från underleve-
rantörer till slutkund.

– Behåll affärssystemet ni har. Våra lös-
ningar fungerar oberoende av nuvarande
affärssystem och kommunicerar med alla
kända system. Man kan helt enkelt lägga
Syncrons applikation ovanpå ett befintligt
system, säger Anders Grudén.

Syncrons inriktning är främst globala
tillverkningsföretag med stora volymer,
företag som Scania, Sandvik,  Kone, Volvo,
Honda, Atlas Copco, Tetra Pak, Metso,
Alfa Laval, Trelleborg, Electrolux, Dyna-
pac m fl. 

För snabba förändringar
Lösningarna är flexibla och kan kontinuer-
ligt anpassas till nya varuflöden, ändrade
verksamhetsstrukturer eller nya krav. Sys-
temet är webbaserat och kan införas på
kort tid och till relativt låg kostnad. Tidiga-
re årslånga ERP- och SCM-projekt kan
minskas till veckor och börja ge payback
på 3–4 månader.

Vid uppköp av företag med olika affärs-
system, byte av affärsrelationer, när man

får nya kunder, vid lagerminskningar etc
behövs ofta en synkronisering snabbt.

Snabba förändringar krävs t ex när flera
lagerpunkter ska minskas till en central
och systemet ska klara av att på kort tid
ställa om och samtidigt effektiviseras. 

– Sådana snabba förändringar klarar
vårt system. Vi har fokus på tillgänglighet
och kostnadseffektivitet. 

Exemplet Volvo
Vid orderhantering är det traditionellt
många manuella steg. Här är automatise-
ring lösningen för att effektivisera proces-
serna. När man minskar antalet lager kan
ändå kundservicen öka. 

Volvo Construction Equipment, som
använder Syncrons lösningar, har nu upp-
nått 95 % servicenivå. 

– Volvo Construction Equipment är
bäst i världen inom sin industri, när det
gäller tillgänglighet  av  reservdelar. Sorti-
mentet på 750 000 artikelnummer kan nås
med information i realtid om globalt pris
och exakt leveranstid.

– Om det t ex behövs en vattenpump till
en anläggningsmaskin, har vi nu 95 % till-
gänglighet. Det betyder i sin tur ytterligare

en positiv effekt på försäljningen, eftersom
förtroendet och tillförlitligheten ökar. 

Anders Grudén tror att behovet av
Syncrons tjänster kommer att öka. När
analysföretaget Aberdeen Group nyligen
frågade 100 stora, globala företag inom 
bil-, flyg-, och försvarsindustrin, hade bara
24 % infört IT-system för att strömlinjefor-
ma hela sin försörjningskedja. 73 % av
företagen planerade att satsa mer än 
1,7 miljoner SEK på sådana SCM-lösning-
ar under 2007. 

Ny applikation
Syncron V7 är en ny, modulbaserad appli-
kation, där arkitektur, funktionalitet och
algoritmer förfinats. Det är ett realtidssys-
tem, som stödjer kärnprocesserna i en glo-
bal försörjningskedja som prognostisering,
planering, orderhantering och inköp och
automatiserar processer som idag ofta är
manuella. Dessutom finns en integrerad
modul för global prissättning och en modul
för att mäta relevanta nyckeltal i realtid. 

– För globala tillverkande företag är 
20 % av kostnaderna relaterade till supply
chain. Vi kan de sänka dessa kostnader
med 20–30 %. Tillgänglighet och serviceni-
våer ökar och därmed  företagens intäkter.
Stora företag blir mer snabbrörliga och kan
snabbt anpassa sina globala supply chains
till nya efterfrågemönster, strategier och
företagsstrukturer. Sammantaget höjer vi
konkurrenskraften hos våra kunder påtag-
ligt, säger Carl-Johan Andersson, Solution
Architect på Syncron.

Kundinstallationer visar att systemet
kan hantera mer än 2,5 miljoner transak-
tioner i timmen. 

Syncrons lösningar uppskattas också av
IBM, som utsett Syncron till partner. Det
innebär möjligheter till synergier och full
integration med IBM:s SOA Foundation.

Fler vill ha IT-lösningar för hela flödet
Intelligenta logistiklösningar för
hela flödet efterfrågas alltmer.  

– Vi kan erbjuda snabba, enkla
och flexibla system som kan infö-
ras på kort tid, säger Anders Gru-
dén, VD för Syncron.

AV LENA SONNE

– Hög tillgänglighet får i sin tur ytterligare en
positiv effekt, att försäljningen ökar eftersom
förtroendet och tillförlitligheten ökar, säger
Anders Grudén.

”Det handlar om att få
en överblick över hela

försörjningskedjan,
från underleverantör

till slutkund.”
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Tillverkningsindustrin utsätts idag för en
stenhård global konkurrens. För att överle-
va krävs ett långsiktigt strukturerat arbets-
sätt, med ständiga förbättringar av både
produktivitet och kvalitet. 

När kapacitetstaket är nått måste pro-
duktiviteten förbättras utan nya resurser i
form av utrustning och personal. Det kan
bara ske genom logistiklösningar som både
ökar flödet och förbättrar kvaliteten.

– Produkter som lagras för att användas
före, under och efter produktionen repre-
senterar sammanlagt väldiga värden.
Logistik handlar inte minst om att öka
effektiviteten i hanteringen av dessa vär-
den och därmed förbättra lönsamheten,
säger Tom Hollowell. 

Ökar lageromsättningen
Han kom till Prevas 2001 från Norge, men
under den tydligt norska accenten döljer
sig en amerikansk. För Tom Hollowell
kom faktiskt först till Skandinavien som
deltagare i USAs landslag i orientering. 

– Prevas system kan hjälpa tillverkande
företag att öka lageromsättningen. Ju
mindre råvaru- och färdigvarulager och ju
större omsättning, desto mer tjänar de ju.
Men för att klara det, måste du kunna pla-

nera rätt, utifrån produktions- och kundbe-
hov, säger han.

Prevas utvecklar intelligens i både pro-
dukter och industrisystem. Av dess ca 450
anställda är ca 100 verksamma inom
industrisystem.

Automatiserad hantering
Prevas industrisystem effektiviserar mate-
rialflödena i produktionen, bland annat
med hjälp av av automatiserad logistikhan-
tering och produktionsplanering.

– Har du kontroll på lagret och material
i arbete vet du också att du kan leverera.

Effektiv logistik handlar också om
informationshantering och här kan ett
logistiksystem hjälpa till att effektivisera
och förenkla kommunikationen med kun-

der och leverantörer, för att uppnå gemen-
samma fördelar.

Men har inte dagens stora integrerade
affärssystem moduler som stödjer alla pro-
cesserna?

– Jo, men affärssystemen klarar ändå
inte riktigt höga volymer och snabba för-
lopp i realtid. De är ändå i grunden trans-
aktionsorienterade. Ofta blir det så att
man ändå måste ”prata” med affärssyste-
met via en handdator, exemplifierar Tom
Hollowell.

Vässar storföretagens logistik
Med en relativt låg profil har Prevas hjälpt
många stora, publika företag att vässa sin
logistik.

För Ericsson har Prevas t ex levererat
produktionsstöds- och spårbarhetssystem
liksom supporttjänster globalt. 

Till ICA Handlarnas nya centrallager i
Västerås har man levererat system som
effektiviserar logistiken, optimerar lager-
planeringen och säkerställer kvaliteten. 

Prevas standardiserade automationslös-
ningar för cellstyrning har bidragit till att
ge Sandvik högre effektivitet i produktio-
nen av verktyg.

Getrag All Wheel Drive AB i Köping

Logistiklösning lyfter industrins 

Industrin har slagit i sitt kapaci-
tetstak. Ändå ökar volymerna. 

– Då blir effektivare logistiklös-
ningar egentligen det enda sättet
att öka genomströmningen, säger
Tom Hollowell, affärsenhetschef
för Industrisystem inom Prevas AB. 

AV GOSTA HULTEN
Har du kontroll på lagret och material i arbete vet du också att du kan leverera,  säger Tom Hollowell.

”Slutkunden kräver
mer och mer 

information, oavsett
vilken produkt det

handlar om.”
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 kapacitetstak
tillverkar system för fyrhjulsdrift och hjul-
upphängningar till personbilstillverkare
som Ford, Volvo, Fiat och Landrover. 

– Till Getrag har vi levererat IT-system
enligt vårt LIPS-koncept. LIPS står för
Logistik i ProduktionsSystem, ett modul-
uppbyggs system, vars uppgift är att admi-
nistrera och styra hela materialflödet från
godsmottagning, lager, bearbetning, mon-
tering och packning, både för direkt och
indirekt material i verksamheten.

– För att kunna erbjuda kostnadseffekti-
va lösningar, har vi produktifierat stora
delar av vårt erbjudande, säger Tom Hol-
lowell.

Spårbarhet allt viktigare
Spårbarhet handlar om att veta vad pro-
dukter består av och direkt kunna informe-
ra kunderna om hur och när de producera-
des. I månget fall kan det avgöra om ditt
varumärke ska förknippas med "goodwill"

eller "badwill". Att kunna informera kun-
der och konsumenter snabbt och precist
vid eventuella kvalitetsbrister och återkall,
kan därför spara mycket pengar. 

Prevas spårbarhetslösningar ger spår-
barhet från ankomst till utleverans och gör
det enkelt att återkoppla till dina leveran-
törer och deras produkter och till hur de
påverkar din produktion.

Men kedjan slutar inte vid ditt företags
grindar. 

– Slutkunden kräver mer och mer infor-
mation, oavsett vilken produkt det handlar
om. För att stärka din konkurrenskraft
hjälper Prevas system dig att alltid kunna
leverera rätt information på rätt sätt till
kunden.

För att vara ett IT-företag har Prevas en
gedigen historik. 

Prevas, som idag är noterat på Stock-
holmsbörsen, har i mer än 20 år levererat
lösningar både för produktion och för pro-

duktutveckling.
Redan 1986 var Håkan Serner, senior

projektledare med placering i Göteborg,
med och utvecklade IT-stöd för GMs stora
lastbilsfabrik i Ottawa i Kanada. Fordons-
industrin i Sverige må ha nya ägare men
ligger alltjämt i världsklass när det gäller
att utnyttja IT-stöd, anser han.

Sverige världsledande
– Svensk fordonsindustri var mycket tidigt
ute med system för IT-stöd till ekonomi,
produktion och lager. 

Då handlade det om separata system för
de olika funktionerna.

Nu är allt integrerat och i den utveck-
lingen ligger svensk industri i världstoppen.

– Jag vågar nog säga att fordonsindustri
i Sverige är världsledande när det gäller
IT-mognad och ligger många år före t ex
Tyskland som jag har en viss inblick i,
säger Håkan Serner.

Telefon 026-17 88 43
gavle.hamn@gavle.se
www.gavlehamn.se

Välkommen till 
ostkustens logistiknav

GÄVLE HAMN är hjärtat för import och 
export på ostkusten. Här möts trä och stål 

på väg ut i världen, och kaffe och olja på väg 
in i Sverige. Ett logistiknav för samordning av 

fartyg, tåg, bilar och containers.
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Det går bra för Skaraföretaget Jula. Julas
Centrallager i Skara ligger strategiskt pla-
cerad vid E20 några timmar med lastbil
från hamnen i Göteborg och med bra läge
för att nå Julavaruhusen.

– Bra systemstöd är en förutsättning för
att kunna effektivisera. Vi har idag  ett
egenutvecklat system tillsammans med Pul-
sen i Borås men är på gång att byta affärsy-
stem till Movex för att ha samma som i
varuhusen, berättar Lennart Karlsson.

Automatiseringsgraden i lagret är inte
så hög. 

– Automatisering passar inte oss så bra
eftersom vi har så varierat sortiment och vi
är  tvungna att  ha flexibla stallagelösning-
ar, säger Lennart Karlsson. En del produk-
ter är väldigt stora – andra små. Vi kan inte
måla in oss i ett hörn.

– Däremot har vi satsat på IT flexibla
datalösningar. 

Byter affärssystem
– Vårt affärssystem från Pulsen Borås
byter vi nu ut till Movex. Det beror inte på
att vi behöver ett nytt på lagret utan för att
varuhusen behöver ett nytt och det är bra
att ha samma, säger Lennart Karlsson.

Svenskarna blir alltmer intresserade av
att fixa hemma och ”göra det själv”. Där-
för säljs Julas lågprisprodukter som aldrig
förr.  Hela branschen går bra. Även Bilte-
ma, Clas Ohlson, Silvan, Coop, ICA, Chea-
py m fl som är konkurrenter. Alla ökar. 

Vedklyvar, svarvar  och andra  produk-
ter för de händiga är de klassiska  katalog-
produkterna på Jula. Men katalogen blir
allt tjockare med ett bredare sortiment.
Här kan man köpa ”allt” -  även kängor,
arbetskläder, elektroniska produkter som
kaffebyggare och elvispar

I dagarna utökar Jula sin lageryta med
21000 kvm i Skara där centrallagret ligger
och där företaget en gång startade. Sam-
manlagt blir det en lageruta på 47 000 kvm.

Här arbetar 65 personer. Huvudkontoret
som också ligger i Skara och ska flytta ut
till centrallagret har ca 50–60 anställda.
Personalökningen är inte i takt med utök-
ningen.

– Vi arbetar effektivare, säger Lennart
Karlsson.

– Fördelen här i Skara är att det är bil-
ligt att etablera sig och vi har duktig perso-
nal. Vi är relativt ensamma här. På andra
ställen med många logistiketableringar kan
det bli konkurrens om bra personal, säger
Lennart Karlsson. 

”Västgötsk” anda
– Andan på företaget är ”västgötsk”. Om
smålänningen är snål är västgöten ett strå
vassare. Han frågar inte ”Vad kostar det?”
utan”Köstar det nött?”, är ett vanligt
skämt om västgötar. 

– Men något ligger det i det, säger Len-
nart Karlsson. I alla fall på Jula. Man har
sinne för vad som är prisvärt och lever
sparsamt, säger Lennart Karlsson. Det
stämmer med Julas grundare Lars Göran,
säger han.  Det präglar också det dagliga
arbetet där det gäller att hitta prisvärda
kvalitetsprodukter ofta någonstans i Asien.

– Vi gör ofta resor till Kina, gör leveran-
törsbesök, letar billiga produkter till god
kvalitet på mässor, utställningar och inter-
net.Volymmässigt är det mest från Asien

men till antalet är det flest podukter från
Europa och Sverige. Idag är det 13000
artiklar.

Bara  några få procent är postorder
idag. Jula har 19 varuhus. 5 nya varuhus
öppnas i år. Kalmar har redan öppnat.
Örebro, Växjö, Sundsvall, Norrköping
kommer. I slutet av 2007 kommer Jula att
ha 23 varuhus.  Idag finns Jula i Arninge,
Barkarby, Borlänge, Halmstad,  Jönkö-
ping, Kungens Kurva,  Linköping,  Luleå,
Malmö,  Norrköping, Partille Sisjön -
Göteborg ,  Skara, Skellefteå, Uddevalla,
Umeå,   Uppsala, Värmdö, Västerås.

Diskuterar alternativ
– Transporterna hit går smidigt. Läget är
utmärkt, säger Lennart Karlsson. Det klart
att E20 från Göteborg skulle behöva vara
motorväg men det hindrar inte oss så
mycket.

Det mesta kommer i containers från
Asien och går med båt till Göteborg.
Schenker står för uttransporterna och ett
lokalt lastbilsföretag, Skaraterminalen, står
för intransporterna Inflödet varje dag är ca
8–900 pallar Allt går med bil.

– Men vi diskuterar hela tiden olika
alternativ som t ex tågtransporter till den
nyöppnade logistikcentrat och combitermi-
nalen i Falköping. Men det är inte aktuellt
i dagsläget. 

Jula dubblar trots låg automatisering
Trots att automationen inte är

så långt driven ska Jula klara att
växa med 50% per år. 

– I snitt ökar vi med  40% från
2006, säger Lennart Karlsson,
logistikchef på Jula. 

AV LENA SONNE

– Fördelen här i Skara är att det är billigt att etablera sig och vi har duktig personal, säger Lennart
Karlsson.
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Sedan 2003 har flera aktörer med djupa
kunskaper om IT-stödda affärsprocesser
förberett starten av en ny svensk leveran-
tör av stöd för företags och organisationers
alla processer.

– Vi vill skapa en stark aktör för out-
sourcade administrativa processer, säger
Bengt Wallentin, VD i nystartade eBuilder
som presenterade sig vid ett miniseminari-
um i Kista Science Tower.

Bengt Wallentin var senast ordförande
och delägare i e-marknadsplatsen Markan-
da, med stark kundbas inom främst rese-
hantering.

eBuilder har skapats ur Markanda och

Parcelhouse, aktör inom ASP-lösningar för
logistik.

– Vi vill beskriva oss inte som ASP,
utan som Process Service Provider, eller
PSP. Vi hjälper företag att skapa automati-
serade informationsflöden också med
affärspartners och leverantörers system,
säger Bengt Wallentin. 

– Att klistra ihop systemen mellan sam-
verkande affärspartners är nyckeln till
verkligt gränslösa IT-stödda processer,
menar han.

500 000 användare
Att outsourca och automatisera alla admi-
nistrativa processer, så att organisationer
kan koncentrera sig på det de är bra på, är
en affär med mycket stor potential, menar
Bengt Wallentin.

– Redan i början av 1990-talet var ABB
inne på dessa tankar med sitt T50-projekt,
som syftade till att halvera ledtiderna i vik-
tiga affärsprocesser, menar Bengt Wallen-
tin.

Med 500 000 användare, främst från
Markandas kundbas kring resor och affärs-

möten, vill eBuilder erbjuda komponent-
baserade lösningar för hela inköpskedjan,
från order till betalning. Man kompletterar
med eLogistics, för internetbaserade tjäns-
ter för styrning och kontroll av godsflöden.

- Vi har 140 terminaler i 4 länder och
vårt erbjudande innebär integration mot
hela den globala transportindustrin, förkla-
rade Anders Mårtensson, chef för eLogis-
tics inom eBuilder.

Bland andra som bidragit med kunskap
och finansiering på sammanlagt 570 miljo-
ner SEK finns bl a Per Bystedt, Henrik
Schröder, tidigare VD i Parcelhouse och
Lars Olof Ödlund, tidigare SEB, som är
styrelseordförande. 

NYHETER

Effektiva, automatiserade flöden
sänker kostnaderna. 

Genom att utveckla, driva och
övervaka kundernas affärsproces-
ser, vill nystartade eBuilder skapa
effektiva flöden av varor, männi-
skor och pengar. 

AV GOSTA HULTEN

– Vi har redan i starten
en halv miljon använ-
dare i 25 länder, säger
Bengt Wallentin.

” Vi optimerar och automatiserar alla affärsprocesser”
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MASSOR & KONFERENSER

Logistik & Transport  är en
konferensmässa med de ledan-
de leverantörerna för besluts-
fattare inom logistiksektorn. 

Växthusgaserna hotar miljön,
samtidigt som behoven av
transporter ständigt ökar. 

Infrastrukturminister Åsa
Torstensson debatterar miljö
12.30–13.45 den 22 maj med 
bl a Svante Axelsson, Svenska
Naturskyddsföreningen, Leif
Sundling,Green Cargo och
Rune Landin,Volvo Lastvag-
nar.

Klarar regeringen kraven på
investeringar i infrastruktur?
Kan företagen överleva utan
att ta hänsyn till miljön och
växthuseffekten? 

Flera seminarier handlar om
hur logistikföretagen klarar
varuägarnas ständigt tuffare
krav och hur dessa påverkar
dessa logistiken? Hur är det
möjligt att kombinera den
ständiga kostnadsjakten med
ökad tillgänglighet, bättre ser-
vice och starkare miljömedve-
tenhet? 

På eftermiddagen den första
dagen är det logistikföretagens
tur. Företagsledare från fyra
bolag med olika bakgrund ger
sin syn på frågorna och visar
vad man gör för att tillmötesgå

kraven. 
Konferenserna pågår i två

dagar med 22 seminarier. Han-
delns logistik, Demand Chain
perspektivet och sjöfartens
möjligheter i logistikkedjorna
är ett par exempel. Professor
Dag Ericsson talar om Demand
Chain. Bitr. professor Patrik
Jonsson  håller i ett seminari-
um om nordisk logistikforsk-
ning. 

Carina Hjelm Dahllöf, ny
VD, Silf Competence AB hål-
ler i ett seminarium om 

Demand Chain Leadership
– logistik styrd av kunden, där
bl a  Carl-Erik Sars, VD Uni-
ted Logistics Group, talar.

”Hur kan våra kunder
effektivisera vår logistik, så vi
bara gör det som efterfrågas?”,
är ett annat ämne.  

Logistiklägen på Tekniska Mässan 

Miljön debatteras på Logistik &
Transport i Göteborg, 22–23 maj

Tekniska Mässan brukar ha
drygt 25 000 besökare och är
Nordens största fackmässa för
industrin.  

Ett nytt studentpris inom
RFID har instiftats av för-
eningen RFID Nordic och
Tekniska Mässan. Priset är på

20 000 kronor och kommer att
delas ut för första gången på
Tekniska Mässan 2007 den 17
oktober. 

Syftet med priset är att
locka studenter att utveckla
nya idéer och lösningar inom
RFID. 

– Vi vill stimulera till nyut-
veckling inom det här teknik-
området, förklarar professor
Sten Wandel, som är med i
juryn som utser vinnare. 

– I det längre perspektivet
vill vi bidra till att Sverige får
en världsledande position inom
vissa delar av RFID- området.
Här handlar det om att utveck-
la och exportera teknik och
tjänster med anknytning till
områden där Sverige redan har
en stark position. 

Det har länge varit stort
intresse för RFID, men det är
först på senare tid som tekni-
ken börjat få praktiska tillämp-
ningar. 

– Det beror till stor del på
den gemensamma standard
som nu har kommit och att
stora utländska företag börjat
ställa krav på leverantörerna
att märka sitt gods med RFID,
säger Sten Wandel. 

CSCMP, Council of Supply Chain Management Professionals håller
sin årliga Europakonferens i Paris den 10–11 maj. 

Temat är: ”Aligning Func tions and Firms to Enhance Profitabili-
ty”. Platsen är Hotel Le Meridien i Montparnasse, www.cscmp.eu 

Den 28 maj 2007 håller svenska CSCMP ett seminarium i Stock-
holm på temat ”Vart leder ökade logistikkostnader?” 

För mer information: www.cscmp.se 

CSCMP träffas i Paris

Järnvägsbranschen är inne i ett
skede av stor förändring med
privatisering, avregleringar
och konkurrensutsättning i
hela Europa. Det diskuteras  
på Nordic Rail och Future
Transport, 9–11 oktober på
Elmia i Jönköping.

Nordic Rail har arrangerats
vartannat år sedan 1995 som en
samlingsplats för järnvägsbran-
schen. I år blir det två parallel-
la mässor Nordic Rail och
Future Transport – med
gemensamt seminarieprogram.

Ett tema är ”Logistik i
framtiden.”

– Vi kommer att ha ett
öppet Logistikforum, berättar
Jörgen Nyström, projektledare
för Nordic Rail. 

– Ett annat tema är kombi-
transporter ur ett operatörs-
perspektiv.

Sista dagen är temat klimat
och miljö. Karl Georg Høyer,
klimatforskare i Oslo, redovi-
sar sin forskning och ger sin
bild av framtidens transporter.

Hamnutredaren Bengt Owe
Birgersson har också lovat att
komma. 

– Han avslutar sina hamn-
och kombiutredning den1
oktober  och berättar vad han
kommit fram till, säger Jörgen
Nyström.  

Avsikten är att även nya
Future Transport ska bli ett
återkom-
mande
arrange-
mang.

Tekniska Mässan 16–19 oktober i Älvsjö, Stockholm, har i år
fokus på teknik- och affärslösningar för produktion och produkt -
utveckling men logistik blir också ett viktigt tema. Intelligent
Logistik är mediapartner och presenterar bl a Sveriges bästa
logistiklägen.

Hamn -
utredaren
Bengt-Owe 
Birgersson
kommer till
Future
Transport.

Professor Dag Ericsson talar om
Demand Chain på Logistik &
Transport.

Birgersson om hamnar och 
terminaler på Future Transport 
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Holländska staten sålde i slutet
av förra året sina sista 10,9 %
av aktierna i det fd holländska
postmonopolet KPN/TNT.
Köpare var bolaget självt och
storbankerna UBS och Citi-
bank. Affären skedde motvil-
ligt, som en följd av att staten
tvingades göra sig av med sin
”gyllene aktie”, sedan EG-
domstolen underkänt ägandet.
Affären är intressant genom
att två globala bankgrupper
går in som ägare i ett av värl-
dens idag största logistikföre-
tag. TNT har nyligen också sålt
TNT Logistics till Apollo
Management och TNT Freight
Management till franska Geo-
dis.

Tyska staten storköpare
Tyska staten är annars största
köpare och dess affärsupplägg
har aldrig stoppats av EG-
domstolen. Deutsche Post har
bl a köpt Danzas, ASG, DHL,
Airborne, Exel, UAE Logistics
och slagit samman dem under
varumärket DHL.

Deutsche Bahn har bl a
köpt Schenker, Hangartner,
BAX Global och norska Linje-
gods.

Deutsche Bahns försök att
köpa Green Cargo, stoppades
dock av den förra regeringen.

Idag är Green Cargo, världens
26:e största transportföretag,
det statliga järnsvägsgodsbolag
i Europa som går bäst och är
inte med på regeringens utför-
säljningslista. 

Samägt OnRoad
Schweiziska Kuehne+Nagel
äger numera också ACR
Logistics, som bedriver spedi-
tionsverksamhet i Norden och
är delägare i OnRoad. On
Road är ett samägt bolag mel-
lan 11 svenska transportföretag
som startade 2005. Kuehne +
Nagel hade då länge haft pla-
ner att starta ett svenskt inri-
kesnät. Våren 2005 togs kon-
takter med några medelstora
transportföretag. Men det nya
inrikesnätet blev inte helägt av
Kuehne+Nagel, utan samägt av
alla transportörer.

OnRoad har fått en bra
start, med stora logistikavtal
med bl a Scania. Samtidigt
knöts svenska Posten till
OnRoad, genom att man erbju-
der sina kunder Postens paket-
tjänst.

Danska3 DSV som äger
DFDS, har  köpt Frans Maas
och en rad mindre åkerier och
speditionsbolag bl a i
Sverige.Tyska TPL-jätten
Dachser har också klivit in i

Norden, genom köpet av
Transportkonsultgruppen i
Sverige och Haugsted i Dan-
mark.

Postföretagen aktiva i Norden
De statliga nordiska postföre-
tagen är också aktiva köpare.

Posten Norge har köpt bl a
Nor-Cargo, BoxDelivery, City-
mail, Frigoscandia Distribu-
tion, Ergo Group, Optimail,
Transflex och är hälftenägare i
Pan Nordic Logistics, PNL till-
sammans med Posten Dan-
mark.

Posten Danmark, som ägs
av danska staten, har numera
släppt in CVC Capital Partners
som delägare med 22 %. Pos-
ten Danmark äger 50 % minus

en aktie i franska La Poste.
Finlands Posti har köpt

Roadlink i Sverige, Combifragt
i Danmark, Universal Spedis-
jon i Norge.

Efter alla uppköpen har
flera nya företag uppstått
bland avhopparna. Några
medelstora speditionsbolag i
Sverige är avhopp från jättar-
na.Störst bland dessa friståen-
de aktörer är Transfargo.

Delvis som svar på DHLs
inbrytning i TPL har Logistics
World Alliance, LWA, skapats
av sex större, oberoende tred-
jepartslogistiker i Europa. De
vill erbjuda ett alternativ till de
globala integratörerna. Svens-
ka Tradimus Logistics är sedan
april nordisk partner i LWA.
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Stora affärer i transportsektorn

Ägarförändringarna i
transportsektorn har på
senare år varit stora. 
Tyska staten har spelat
en huvudroll i integratio-
nen medan holländska
staten tvingats sälja ut
TNT. 

AV GOSTA HULTEN
Holländska staten har tvingats lämna ägandet i TNT.

1. Deutsche Post, Tyskland 
(ägs av bl a tyska staten) 

2. UPS, USA
3. DHL Tyskland 

(ägs av Deutsche Post)
4. Fedex, USA
5. Deutsche Bahn, Tyskland

(ägs av bl a tyska staten)
6. TNT, Holland 
7. Kuehne+Nagel, Schweiz
8. Panalpina, Schweiz
9. DSV, Danmark

10. Geodis, Frankrike
11. Dachser, Tyskland
12. Posten Sverige
13. Posten Norge
14. GeoLogistics, 

PWC Logistics, USA
15. ABX Logistics, Belgien
16. Posten, Danmark
17. Posti Finland
18. LKW Walter, Österrike
19. Hoyer,Tyskland
20. DFDS A/S Danmark

Världens 20 största logistik- & transportföretag:
(exkl. rederier)
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Kalle gjorde en kanoninsats i
december, han sålde mer än
någonsin och överskred sin
bud get rejält. Han fick en
ordent lig bonus till jul. All
heder åt Kalle, det var han väl
värd! 

Nicklas blev överrumplad i
produktionen av de höga voly-
merna och de många varianter-
na. Mer personal måste sättas
in och tid för utbildning fanns
inte. Nicklas försökte skjuta så
mycket volymer som möjligt till
januari för att rädda sin budget. 

Stina jagade leverantörerna
och fick ta till expressleveran-
ser för att få hem komponen-
ter. Det knäckte logistikbudge-
ten – den som sett så bra ut
hela året! Hon försökte också
skjuta så mycket som möjligt
till 2007.

Skrämmande facit
Facit berättar om leveransför-
seningar, bristande produkt-
kvalitet, missnöjda kunder och
gnissel i den egna organisatio-
nen. 

Felet är varken Kalles, Nick-
las eller Stinas. I grunden ligger
felet i motstridiga trender. Vi
har en vertikal trend, som talar
om nedbrutet resultatansvar
för att tydliggöra, fördela
ansvar och befogenhet, och för
att följa upp. Och vi har en
horisontell trend, som talar om
fokusering mot slutkunden,
helhetssyn längs flödena, Supp-
ly Chain och värdeskapande. 

Det vertikala och det hori-
sontella låter sig inte utan vida-
re kombineras. Det slutar allt
för ofta i de rationella delbeslu-
tens samlade vanvett!

Alla gör rätt, helheten blir fel
Trenderna tar sig konkret
uttryck i styr- och signalsyste-
men. Kalles bonus ökar i takt
med försäljningsvolymen, vil-
ket naturligtvis ger signalen att
sälja så mycket som möjligt. 

Nicklas jobbar för långa sta-
bila serier och Stina för konti-
nuerliga flöden. 

Man gör som man blir mätt
och värderad och alla gör rätt.

Men hur blir helheten?
Frågan blir allt viktigare i

takt med att konkurrensen
hårdnar. Förr hade vi ofta
flaskhalsarna tidigare i flödet,
vilket innebar att det fanns en
”överkapacitet” i senare led.
Men med slutkunden som
flaskhals finns inga marginaler.

Från stuprör till hängrännor
”Stuprörssättet” att mäta är
djupt rotat. Det är så vi tradi-
tionellt alltid har mätt, först
baserat på kostnadsställen och
sedan på nedbrutet resultatan-
svar.

Vi måste gå från stuprör till
hängrännor. 

Ett steg i den riktningen är
att balansera flödet, inte kapa-
citeten. Fokus på flödet under-
lättar att se effektiviteten i hel-
heten, medan balansering av
kapaciteter lätt leder till subop-
timeringar. 

Det gäller också att hitta
mått som är ”gränsöverskridan-
de”, några av de kraftfullaste är
tid och kvalitet. Tidsutnyttjan-

det är lätt att mäta och förbätt-
ringar ger en rad positiva sido-
effekter. 

Kvalitet har vi idag lärt oss
att mäta, det ger också en rad
positiva sidoeffekter. Det fak-
tiska värdet hos slutkunden är
också ett intressant gränsöver-
skridande mått.

Våga ta steget
De här måtten är kraftfulla,
både som mått och som styrsig-
naler. Men varför används de
då inte mer? Antagligen för att
de inte stämmer med vårt tradi-
tionella tänkande. Gemensamt
är att de är långsiktiga och att
de bygger på över tiden enträg-
na ansträngningar. 

Det är också svårt att göra
förkalkyler för de här måtten.
All erfarenhet visar på goda
resultat, men det exakta resul-
tatet går inte att beräkna i för-
väg. 

Man måste tro på satsningen
och våga ta steget – det krävs
långsiktighet och ett ordentligt
mått av is i magen!   

De rationella 
delbeslutens 
samlade vanvett

Hört talas om stuprör? Jag stöter på dem allt för 
ofta. De är antagligen det största hindret av alla 
för att lyckas med logistiken. 

AV NILS G STORHAGEN
”Stuprörssättet” att mäta baserat 
på kostnadsställen och sedan på
nedbrutet resultatansvar, är 
djupt rotat.
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KONJUNKTUREN

Sänkt fastighetsskatt och bort-
tagen förmögenhetsskatt gör
att fastighetspriser och förmö-
genhetsvärden stiger och ökar
den privata konsumtionen. 
En höjd reavinstskatt dämpar
däremot först med fördröjning,
kommenterar Swedbanks Ceci-
lia Hermansson regeringens
vårbudget.   

Överhettning kan komma
– Överhettning kan komma att
ta sig andra uttryck än vid tidi-
gare högkonjunkturer, menar
hon. Globaliseringen dämpar
prisökningstrycket genom att
konkurrensen hårdnar. Beho-

vet av att skjuta kostnadsök-
ningar till nästa led är mindre
nu, när vinsterna är höga. 

Riksbanken måste agera
Detta kan dock förändras och
risken för en alltför hög
ökningstakt i konsumentpriser-
na kan inte räknas bort. Riks-
banken borde därför agera i tid
och höja styrräntan snabbare
än vad man tidigare sagt, för
att undvika obehagliga över-
raskningar längre fram. Försik-
tighetsprincipen håller.

– Inflationsoron handlar
även om eskalerande tillgångs-
priser. Här bidrar både rege-

ringen och Riksbanken till sti-
gande fastighetspriser med sin
ekonomiska politik. 

Allvarlig konjunkturnedgång
Globaliseringen hjälper också
till att stimulera tillgångspriser-
na. 

– Denna typ av inflation
måste följas upp i större
utsträckning än tidigare, efter-
som effekten av en överhett-
ning kan bli en allvarlig kon-
junkturnedgång.
Krismedvetande uppkommer
dock oftast först när krisen
redan inträffat påpekar Cecilia
Hermansson.

Det finns även skäl att
begrunda förändringen av fas-
tighetsskatten utifrån regering-
ens behov att få gehör för
inriktningen av den ekonomis-
ka politiken. Att genomföra
strukturreformer kan missgyn-
na vissa på kort sikt, men kan

samtidigt förbättra för ett stör-
re antal på lite längre sikt. Att
kommunicera detta blir svårt i
ett land där fördelningspoliti-
ken alltid är i fokus för debat-
ten, och fastighetsskatten
huvudsakligen förbättrar för
dem som redan har det relativt
gott.

Regeringens vårbudget ökar inflationsoron 
Risken för överhettning i svensk ekonomi minskar på
lång sikt om ambitionen att höja arbetskraftsutbudet
förverkligas. Samtidigt riskerar efterfrågestimulanser
som sänkt fastighetsskatt, att öka risken för överhett-
ning i det korta tidsperspektivet.

AV GOSTA HULTEN

Krismedvetande uppkommer oftast
först när krisen redan inträffat,
påpekar Cecilia Hermansson.
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Tänk om ert centrallager skulle skadas all-
varligt, i till exempel en brand? Inte fullt så
dramatiskt, men lika kostsamt, skulle det
vara om ert distributionscenter plötsligt
slutade fungera och endast kunde skicka
iväg en liten delmängd – eller inget alls –
av efterfrågad kapacitet. 

Det senare scenariot är faktiskt alltför
vanligt när nya distributionscenter, med
tekniska stödfunktioner som automation
och/eller mjukvara, tas i drift. 

Effekten av en sådan prestandaförlust i
en viktig del av ett företags försörjnings-
kedja innebär en betydande minskning i
servicegrad, minskad försäljnings, förlora-
de kunder och i slutänden kan hela verk-
samheten vara i fara. 

Varför tas då inte dessa risker på större
allvar?

Huvudorsakerna till sänkt kapacitet
eller låg tillgänglighet i samband med infö-
randet av ny teknik, kan sägas vara två:
• Bristande design och/eller 
• Bristande planering av idrifttagningen av

anläggningen.

Hur kan och bör då risker som dessa
hanteras och var hittar man det stöd man
behöver för att framgångsrikt kunna införa
en ny strategi för en försörjningskedja,
inklusive en ny utformning av ett distribu-
tionscenter och teknisk support?

Många olika risker
Det finns många risker inom en försörj-
ningskedja. Vissa av dem innebär hög san-
nolikhet, låg effekt och hög förutsägbarhet.
I dessa fall kan värdebaserad riskhantering
användas effektivt för att definiera de
bästa strategierna för att hantera riskerna.

Andra risker innebär hög påverkan,
men låg sannolikhet, samtidigt som de är

svåra att förutse, till exempel större olyc-
kor och miljökatastrofer. Den här typen av
händelser har potential att skapa stor
oreda inom ett företag, direkt eller indi-
rekt, då de kan kräva omdirigering av
materialflöden med mycket kort förvar-
ning. 

I dessa situationer kan riskerna bäst
minimeras genom kontinuitetsplanering
samt scenarioplanering/-övningar. 

Det är allmänt vedertaget att den här
typen av situationer kräver stor kapacitet
och standardiserade arbetsmetoder eller
driftflexibilitet. 

Nya risker
Globalisering och centralisering har varit
en källa till många nya risker för försörj-
ningskedjor. En av orsakerna till detta är
att den fysiska omfattningen av försörj-
ningskedjor har vuxit och lett till längre
ledtider och större ledtidsvariationer för
vilka nätverket måste lägga upp buffertar.
Trots detta har produktlivscyklerna mins-
kat, vilket medför att försörjningskedjan
måste hålla oförutsägbart stora volymer
och varianter. 

Kan automatisering och flexibilitet
kombineras?

Effekten av korta produktlivscykler för-
svåras ytterligare av en säsongsbetonad
efterfrågan och av specialerbjudanden.
Denna typ av driftrisker är central i snabb-
rörliga försörjningskedjor, vilket kräver
flexibla tillgångar och processer, inklusive
distributionscenter. 

En annan orsak till att riskerna ökat är
strävan mot centrala, högeffektiva och
helst också högautomatiserade distribu-
tionscentra. Dessa distributionscentra har
utformats med ekonomiska hänsyn som
främsta grund, där ofta varken överskott-
skapacitet eller flexibilitet att klara varia-
tioner i efterfrågan, kvantitet eller snabbt
föränderliga affärsparametrar tagits med i
beräkningen.

Ovanstående, i kombination med den
risk verksamheten står inför när ett mycket
komplext distributionscenter tas i drift,
leder till att många föredrar mindre effek-
tiva, men flexiblare manuella lösningar. 

Innebär då detta att automatisering och
flexibilitet inte kan kombineras?

En metod baseras på riskhantering av
det accelererade materialflödet genom för-
sörjningskedjan. Genom att snabba upp
materialflödet kan ledtiderna minskas och
planeringshorisonten kortas. Eftersom led-

Så kan de nya riskerna i försörj
Globalisering och centralisering har varit en källa till många nya risker 
i försörjningskedjor. En av orsakerna är att den fysiska omfattningen av
försörjningskedjor har vuxit och lett till längre ledtider och större 
ledtidsvariationer för vilka nätverket måste lägga upp buffertar. 

Noggrann konfiguration i ett lagercenter är ofta roten till potentiell
riskminimering, skriver Thomas Karlsson och Phil Greening, Swisslog.

PHIL GREENING & THOMAS KARLSSON

Många distributionscenterlösningar börjar
använda hybridkoncept som är optimerade 
för hastigheten i materialflödet, med hög-
automatiserad mottagning till påfyllnad av

plockställen, kombinerat med mycket flexibla
manuella/halvautomatiserade plockstrategier.
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tiderna minskar kan också buffertarna
minskas och därmed minimeras riskerna
med inkuranta lager. Här spelar teknisk
support för automatisering och mjukvara
en vital roll för att få kontroll över både
informationsflödet och det fysiska flödet.

Automatisering har mycket att erbjuda
Om diskussionen om automatisering istäl-
let fokuseras om från ekonomiska hänsyn
till denna hastighetsdimension, kan man se
att automatisering har mycket att erbjuda.
Frikopplingspunkten för försörjningsked-
jan avser den punkt där prognosen möter
efterfrågan, vanligen tolkad som distribu-
tionscentret (den strategiska positionen för
lagret). Men när man studerar frågan mer i
detalj, ser man att det avgörande faktiskt
är delningen mellan ingående och utgåen-

de flöden i distributionscentret.
I detta sammanhang är de ingående flö-

dena relativt förutsägbara, eftersom till-
verkning sker enligt gjorda prognoser och
därmed bärpå  mindre risk. De utgående
flödena, å andra sidan, är oförutsägbara
och bär merparten av risken vad gäller för-
mågan att tillgodose order i rätt tid. 

Många distributionscenterlösningar bör-
jar använda hybridkoncept som är optime-
rade för hastigheten i materialflödet, med
högautomatiserad mottagning till påfyllnad
av plockställen, kombinerat med mycket
flexibla manuella/halvautomatiserade
plockstrategier.

Outsourcing reducerar horisonten
Många försörjningskedjor inför nu ökad
användning av 3PL. Outsourcing är natur-

ligtvis en strategi för att hantera risk, och
ofta används korttidskontrakt för att max-
imera flexibiliteten. Man väljer därmed en
något högre kostnad för att skaffa sig
denna flexibilitet. 

Detta återspeglar en annan, hittills
olöst, paradox. Automatiserade distribu-
tionscenterlösningar innebär höga kapital-
krav och ger vanligen en återbetalningspe-
riod på 3–5 år och en investeringscykel
(teknisk livslängd) på 10–15 år. Därmed
har outsourcingen reducerat planeringsho-
risonten för outsourcade aktiviteter. 

Kommer då tredjepartsaktörer någonsin
att investera i automatisering under sådana
förutsättningar? 

Exemplet UPS
Ett lämpligt konfigurerat och automatise-
rat distributionscenter, till exempel ett
automatiserat höglager för pallar, trans-
portband med cross-docking och plockom-
råden utrustade med miniload, kan innebä-
ra en mycket flexibel investering, som är
portabel mellan flera olika kontrakt. Med
andra ord – försörjningskedjan kan ha
automatiserade distributionscentertillgång-
ar, och ändå vara flexibel och tillgodose
behovet av rörlighet mellan kunder.

jningskedjan hanteras

2005 råkade Bouncefields bränsledepå i
Hemel Hempstead i Storbritannien ut för en
omfattande explosion som hördes på mer än
16 mils avstånd. Anläggningen, dit även ett
distribu tions center för Exel hörde, fick myck-
et svåra skador. Tursamt nog använde sig
Exel av ett standardiserat lagerhanteringssys-

tem från Swisslog. Inom några veckor kunde
en ny anläggning ta emot och distribuera ut
leveranser med hjälp av ett pappersbaserat
backupsystem, och inom några veckor togs
en ny anläggning i drift, med exakt samma
mjukvara som verksamheten i Hemel hade
haft.

Bouncefields bränsledepå klarade explosionen bra
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Exemplet UPS (se ruta nedan) belyser
hur ett företag har kunnat utveckla flexibla
nätverk genom standardtillämpning av
utrustning, system processer och organisa-
tioner. Om sådana nätverk har kapacitet
för småfraktioner, kan hela driften överle-
va störningar med stor påverkan. 

Vid drift av distributionscenter kan
detta innebära användning av standardise-
rade, färdiga lagerhanteringssystem, i kom-
bination med standardiserade materialhan-
teringskoncept.

Stor aktör
Samtidigt som man kan anföra många
invändningar mot automatisering och flex-
ibilitet, är noggranna avväganden avseende
konfigurationen i ett vidare perspektiv ofta
roten till potentiell riskminimering. Att
samarbeta med en aktör som har stor erfa-
renhet av integrering av komplexa system,
allt från mer eller mindre manuella system
till högautomatiserade distributionscenter,
kan också ses som en riskminimering. 

Processen startar då med att gemensamt
definiera kraven för den framtida verksam-
heten, fortsätter med gemensamt framta-
gande av det mest effektiva konceptet
baserat på till exempel bäst total kostnads-
effektivitet och med rätt sorts flexibilitet
som grundläggande förutsättning. Slutligen
utarbetas gemensamt den detaljerade pla-
neringen av byggnad, utrustning, mjukvara
och manuella gränssnitt. Samtidigt sker
planeringen av en säker och trygg idrifttag-

ning och ökat flöde till full kapacitet, med
rätt redundans, ledningsbackup och med i
förväg definierade reservplaner som back-
up. 

Det står därmed klart:
– Uteslut inte automatisering för att det

anses vara inflexibelt. Konfigurera det
istället för rätt sorts flexibelt och se till att
tänka igenom helheten, tillsammans med
en kunnig och erfaren partner.

Brinova skapar attraktiva logistik-, bostads- och kommersiella 
fastigheter i landets strategiskt belägna orter.

Brinova äger även större aktieposter i andra fastighetsbolag 
samt strukturerar fastighetstillgångar.

Brinova är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Läs mer om Brinova på www.brinova.se.

Läge

Flexibilitet

Trygghet

Säkerhet

Engagemang

En logistikanläggning kräver väsentligt större hänsyn till 
säkerhet än andra fastigheter. Därför redovisar vi aldrig 
detaljer för främlingar. Det finns ytterligare fyra krav 
som en anläggning måste uppfylla. Du ser dem ovan.
I vad vi kallar logistikens pentagon.

Vi avslöjar aldrig detaljer

1994 råkade UPS sorteringsknutpunkt i Lou-
isville i USA ut för en hård snöstorm med
temperaturer på –22°C. Man hade väntat sig
ett lätt snöfall, och de 40 centimetrarna snö
kom som en överraskning. 

Staden var dåligt förberedd med usla snöplo-
gar och vägarna blev snart ofarbara. UPS
dirigerade omedelbart om de plan som var i
luften till andra knutpunkter.

Landningsbanan i Louisville var renplogad
inom ett dygn och flygplatsen öppnade igen.
Vägarna var dock fortfarande oframkomliga,
så UPS-personalen kunde inte åka till job-
bet. Tursamt nog hade UPS en plan B: all
utrustning, alla processer och system var
standardiserade för samtliga knutpunkter.
Det gjorde att man kunde flyga in personal
från andra ställen.

UPS, Louisville hade en plan B

”Försörjningskedjan kan ha automatiserade distributionscentertillgångar, och
ändå vara flexibel och tillgodose behovet av rörlighet mellan kunder.”
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I år är det trettio år sedan vi på Schenker började med 

vår pakettjänst för företag, Schenker Parcel. Då var vi 

först på marknaden med att komplettera godstrans-

porter med paketleveranser. Vi arbetar ständigt för att 

utveckla våra tjänster inom transporter och logistik och 

där är pakettjänster en viktig pusselbit. Våra avancerade 

crossdockingsystem, vår strävan att minimera miljö-

påverkan och vår enkla prissättning är exempel på vad 

vi erbjuder dig som kund.

Inom hela Schenker delar vi samma vision; att 

finnas nära våra kunder. Därför finns vi på 70 orter 

i Sverige, en geografisk närhet 

som vi är ensamma om. Sam-

tidigt når vi enkelt ut till hela 

världen, med hjälp av Schenkers 

1500 kontor runtom i världen.

Om allt detta och vad som 

händer i samband med Schenker 

Parcels 30-årsjubileum berättar vi 

gärna i vår monter på Logistik & Transportmässan. 

Här finns företagsledningen på plats, samt represen-

tanter från alla våra avdelningar och bolag. 

30 år

SCHENKER
PARCEL

1977–2007

I 30 år har vi gjort det 
      enklare att skicka paket
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Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster som möter högt ställda krav på 

kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar. Schenker Sverige finns representerade på 70 orter, hanterar drygt 

18 miljoner sändningar om året och har 42000 avtalskunder. För mer information gå in på www.schenker.se
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