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15 sjöfartsregioner
sysselsätter 220 000 

Nummer 4 2006

Sveriges ekonomi är starkt beroende av hamnar och sjöfart. Drygt 80 % av allt gods
till och från Sverige går på fartyg och nära 220 000 personer sysselsätts inom sjö-
fartsklustren. Det är också är en näring som växer, visar ny rapport. Sidan 21

”Logistiken 
måste uppåt i 
förädlingskedjan”

– Vi måste inse att det är konsumen-
ternas behov som styr. Världen ändras
brutalt och fort. Men det är samtidigt
en oerhört spännande värld. 

Det säger Ragnar Wilton, välkänd 
profil inom svensk logistik som  före-
tagsledare, föreläsare och medgrun-
dare av Arlanda Logistics Network.

Att göra det enklare för logistik-
kunderna och att få logistikerna att lyf-
ta blicken till hela flödet, har alltid 
varit ett viktigt budskap från 
Ragnar Wilton.
– Ta företaget uppåt i förädlings-
kedjan. Sidan 3
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Vad kostar det att 
skicka paketet?
Intelligent Logistik har testat priser och
leveranstider på paket  Sidan 8

600 miljoner valsedlar 
– en logistisk utmaning
Valsedelslogistiken är viktig.

Sidan 4

– Logistiken ska vara centralt placerad, som en
del av den högsta företagsledningen och den
övergripande strategin, säger Ragnar Wilton.
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Vi kan få dina leverantörer att börja 
skicka e-fakturor. Det betalar sig.
Vill du veta mer? Kontakta Alexander Braun på tel: 08-763 84 99 
eller mail: alexander.braun@seb.se
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www.intelligentlogistik.se

Vad är intelligent 
logistik för dig?
Läs vad politiker och logistiker tycker. 

Sidan 9, 17, 18
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Intelligent Logistik startade i februari
2005 som en temabilaga i Dagens Industri.
Det du läser nu är vår fjärde temabilaga.

Från och med i år finns vi också som ett
affärsmagasin, som når branschens alla
viktiga beslutsfattare och specialister med
nyheter, reportage och fördjupning. Vi gör
också en nyhetsinriktad webbtidning, som
får alltfler besökare och som från och med
i höst publicerar ännu fler och snabbare
nyheter. 

Intelligent Logistik är den nya mötes-
platsen för alla som arbetar med eller
intresserar sig för modern logistik, vare sig
det handlar om tredjepartslogistik, pro-
duktionslogistik eller affärslogistik i vid
bemärkelse.

I den här temabilagan vill vi visa hur de
företag som tidigare ”bara” sysslat med
fysisk förflyttning och hantering, ökar
kunskapsinnehållet och flyttar sig uppåt i
värdekedjan.

Vi har också en undersökningen av
paketbranschens priser och prestanda. (Sid
8)

Det finns många transporttidningar.
Intelligent Logistik är den enda tidning

som tar upp hela flödet, från inköp via pro-
duktion, distribution till den avslutande
affären och mötet med slutkunden.

Gå in på www.intelligentlogistik.se om
du vill läsa fler nyheter eller prenumerera. 

Du är lika välkommen som läsare och
annonsör – vare sig du läser Intelligent
Logistik som temabilaga, som magasin
eller på nätet.

Logistiksektorn är den näringsgren som
vuxit snabbast de senaste tio åren. I själva
verket är logistik- och transportsektorn de
enda stora näringar där antalet sysselsatta
växer, både absolut och i relativa tal.

Mellan 1995 och 2001 ökade syssel-
sättningen i transportsektorn enligt SCB
med ca 15 procent. Samtidigt minskade
den i tillverkningsindustrin med 5 % och i
byggindustrin med 7 %.

Men flödestänkande och logistiska
metoder används numera inte bara inom
lager och transport. Inom all industriell
tillverkning, handel, tjänsteproduktion
och offentlig förvaltning ökar också
intresset för intelligent logistik. Det gäller
t ex också de företag som tillverkar utrust-

ning för materialhantering och de som
utvecklar affärs- (ERP)-system. 

Intelligent Logistik vill beskriva hur
alla branscher idag kan effektivisera och
samordna flöden av varor, pengar och
information.

Logistiksektorn är Sveriges
främsta tillväxtbransch
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Under mer än 30 åren har Ragnar Wilton
varit företagsledare i flera större transport-
företag,  bl a i SAS Cargo i mer än 15 år.
Han var senare VD och grundare av Uni-
versal Air Express, som för något år sedan
gick upp i DHL. Förra året lämnade han
VD-posten i DHL Danzas Air & Ocean
Sverige.

Nu ägnar han mest tid åt sitt skär-
gårdshemman i norra Roslagen, men han
har kvar ett antal styrelseuppdrag.

För en nyutexaminerad civilekonom
vid Göteborgs Handelshögskola i slutet av
1960-talet, var det långt ifrån självklart att
ägna sig åt logistik.

– På den tiden fanns det inte någon
egentlig logistikutbildning. Den som först
väckte mitt intresse för logistik var Harald
Lindahl, en av den svenska logistikens
verkliga pionjärer.

– Det som verkligen tände mitt intresse
var en 4-veckors kurs i logistik med seder-
mera professorn och logistikgurun Dag
Ericsson som föreläsare.

”Lyft blicken och tanken”
Att göra det enklare för logistikkunderna
och att få logistikerna att lyfta blicken till
hela flödet, har alltid varit ett viktigt bud-
skap från Ragnar Wilton:

Det handlar om att förverkliga begrep-
pet "One stop shopping", där kunden kan
få samtliga logistikbehov tillfredsställda
genom en enda kontakt. Avgörande i den
utvecklingen har varit att skapa unika
system för s k fjärdepartslogistik, som

Ragnar Wilton lagt mycket kraft på:
– Vi lyckades inom vårt område utveck-

lat unik kompetens och skapa system för
avancerade logistiklösningar. 

Man kan likna detta vid funktionen i det
kontrolltorn som leder flygtrafiken.

– Oberoende av vem som äger flygplan
eller lastbilar kan vi skapa system för max-
imal effektivitet, kontroll och precision,
anpassade efter kundens behov.

Föränderlig värld
– Vi måste inse att det är konsumenternas
behov som styr. Världen ändras brutalt och
fort. Men det är samtidigt en oerhört spän-
nande värld. Om jag fick börja om skulle
jag  börja med logistik igen och då främst
med systemen som styr produkter och flö-
den. 

– Som ansvarig för ett logistikföretag
skulle jag satsa än mer på forskning och
utveckling; att ta företaget uppåt i föräd-
lingskedjan.

– Logistiken ska vara centralt placerad,
som en del av den högsta företagsledning-
en och den övergripande strategin.

Sverige är ett stort exportland. Det ska-
par ett speciellt logistiskt mönster, med
stora flöden av exportvaror ut och svårig-
heter att fylla återtransporterna.

– Även inom flygfrakt, som jag kan bäst
är utnyttjandet assymetriskt. Även om fly-
get är mer flexibelt än andra transportme-
del, är det är svårt att fylla planen i bägge
riktningarna. 

Detta är ett problem som drabbar också

de stora expressfraktbolagen.
Ragnar Wilton vill ändå försvara det

moderna godsflyget mot kritiken att god-
sets tid på marken är lång, jämfört med
flygtiderna.

– Det är också många juridiska varu-
ägare och spelare inblandade, alla med
egna IT-system. Det är nya, striktare säker-
hetskrav. Allt gods måste t ex röntgas. Där-
för kan man snarast bli förvånad att allt
ändå fungerar så smidigt som det gör.

– Flygfrakten är lite som när Hasse
Alfredsson ska förklara  hur man bakar en

Janssons Frestelse, den blir bra, men när
man ska beskriva hur det hela går till och
allt som ingår verkar det svårt.

– De stora expressbolagen har istället
valt att sälja standardiserade koncept och
lyckats bättre än flygbolagen inom sin spe-
ciella nisch.

Vilka är hans råd till unga logistiker
som nu får ansvarsfulla befattningar ?

Ragnar Wilton vill främst få logistiker-
na att lyfta blicken och tanken, från den
enskilda transporten och hanteringen, till
att se det sammanhang där den ingår. 

Tätt informationsutbyte och goda IT-
kunskaper blir allt viktigare för logistik-
branschen, understryker han:

–  Jag brukar säga "ge fasen i lådan" och
lyft blicken till styrprocesserna, det är där
en duktig logistiker verkligen kan bidra.

– Det är ju behoven, konsumenterna

som styr. De vet vad de vill ha och har kun-
skap om marknaden. 

– Det vi ser växa fram är ju en verkligt
spännande värld. Om jag fick börja om
skulle jag börja med systemsidan, hur man
styr det fysiska flödet, det vill säga prylar-
na, bättre.

Nätverk kring Arlanda
Sverige som logistikland har ett bra läge
och det finns en stor potential här, anser
Ragnar Wilton.

Han var en av dem som drog igång ett
logistiknätverk kring Arlanda med distri-
butionsföretag, Luftfartsverket och kom-
munen som viktiga aktörer.

Arlandastad Logistic Network är ett av
flera regionala logistiknätverk som vuxit
fram. Det startade år 2000, för att utveckla
Arlandaområdet till ett ledande logistik-
centrum i norra Europa. 

Inom nätverket har flera forskare arbe-
tat, nya företag startats och logistik- och
andra konsulter byggt upp verksamhet.
Seminarierna höst och vår, har blivit en
uppskattad mötesplats.

Närheten till Arlanda flygplats, Mel-
lansveriges största arbetsplats, är givetvis
viktig.

– Arlanda befinner sig i en global miljö
och ett sånt här nätverk kan öka attraktio-
nen för  Arlanda och hela regionen. 

– Men det behöver också ett ständigt
energitillskott av ny kunskap och nya aktö-
rer. 

– Man kan säga mycket om Sverige,
men ska man säga något positivt så hand-
lar det om den svenska öppenheten.

– Jämfört med andra länder är min
erfarenhet att vi är betydligt öppnare mot
varandra och därmed också mer villiga att
dela med oss av information. 

– Det gör det intressantare och
meningsfullare att delta i nätverk.
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”Det är konsumenternas behov
som måste styra logistiken”

– Världen ändras brutalt och fort. Vi måste inse att det är 
konsumenternas behov som styr logistiken. Det säger Ragnar
Wilton välkänd profil inom svensk logistik som företagsledare,
föreläsare och medgrundare av Arlanda Logistics Network.

AV GÖSTA HULTÉN

”Att beskriva flyg-
frakt är lite som när
Hasse Alfredsson för-
klarar hur man bakar
Janssons Frestelse”

– Satsa mer på forskning och utveckling. Logistikbranschen kan göra mycket mer här. Det är viktigt att komma uppåt i värdekedjan, säger Ragnar Wilton.
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Valmyndighetens kansli finns i Solna och
har fjorton anställda. 

– Inget tryckeri klarar att trycka över
5000 olika  valsedlar i nära 600 miljoner
exemplar på kort tid. Därför har vi  anlitat
fyra tryckerier, berättar Hanns Lejsäter på
Valmyndigheten. 

–  I år fick vi göra en extra upphandling
eftersom inte något tryckeri kunde ta hela
uppdraget. Sammanlagt kostar enbart
tryckningen 250 miljoner SEK.

Hanns Lejsäter har arbetat med val och
valsedlar sedan 1973, först på Riksskatte-
verket och sedan 1 juli 2001 på den av-
knoppade statliga Valmyndigheten. 

Hemliga, rättvisa och fria val är demo-
kratins kärna och långt ifrån någon själv-
klarhet i världen, över 200 år efter att idén
om allmän rösträtt först väcktes – i Frank-
rike. 

8 miljoner röstkort
På hyllan i hans arbetsrum finns bevis för
hans identitet – en liten installation med
valnötter, en bok om valfångst och skrifter
för kvinnlig rösträtt och affischer från
1948 som manar alla att rösta.

– Men man måste få skoja lite, säger
Hanns Lejsäter.

Omkring 20000 pallar med valsedlar
skickas ut inför årets val. Distributionen
står tryckerierna för. Tryckning och distri-
bution av valsedlar har pågått hela somma-
ren. Tryckerierna får en pdf-fil från
respektive länsstyrelse och levererans av
valsedlar med kandidatnamn sker till
respektive parti. 

Tradimus Total Logistik AB i Falken-
berg vann upphandlingen att distribuera
valmaterial t ex valkuvert, infoblad till val-
lokaler, infoblad om bud- och brevröst-
ning, etc.

– Vi har hanterat 65 miljoner valsedlar
sedan mars i år. Vi skickar ut de valsedlar
som bara har partibeteckning till alla kom-
muner. All distibution sker via Posten,
berättar Peter Häägg på Tradimus Total
Logistik AB.

Han är van vid stora kunder. 
– Skillnaden nu är att det är så begrän-

sad tid, säger Peter Häägg.
Våra 8 miljoner röstkort trycks i Lands-

krona av Meiller Lithorex. 7 miljoner ska
ut på några dar. De skickades med post
måndagen den 21 augusti.

Röstlängderna går ut sista helgen före
valdagen till alla kommuner.

– Det nya för i år är att poströstning har
försvunnit men alla kommuner har lokaler
för förtidsröstning från 30 augusti, berät-
tar Hanns Lejsäter. 

Ca 2/3 av väljarna röstar i sin vallokal
på valdagen. Den som inte kan gå till val-
lokalen på valdagen kan rösta i förtid var
som helst i Sverige. Den som är utomlands
kan rösta på svensk ambassad eller konsu-
lat eller brevrösta. 

Elektronisk röstning – en tidsfråga
Men är det inte lite föråldrat att trycka upp
valsedlar? Går det inte att rösta på nätet?

– Visst är det omodernt med valsedlar
och valsedlar kommer att försvinna och
övergå till elektronisk hantering. Det är
bara en tidsfråga. Men i senaste proppen
från 2004 beslöt riksdagen att inte införa
elektronisk röstning nu, säger Hanns Lej-
säter.

Nätröstning finns i USA där varje del-
stat har sitt eget system. Floridas är väl-

känt för sina svårräknade hålkort.
Före 1968 var det partierna själva som

ansvarade för tryckning av valsedlar.
Den svenska valmodellen är en ganska

stor apparat, men rationell. Vid varje all-
mänt val engageras mellan 30000 och
40000 personer för att på något sätt arbeta
med valet. Varje vallokal på valdagen ska
ha minst tre personer som arbetar som
röstmottagare och efter valet behöver
länsstyrelsen hjälp med att räkna rösterna.
Valadministrationen finns på tre nivåer.

Räknas två gånger
Valmyndigheten är den centrala myndig-
heten som ansvarar för planering och
samordning av valarbetet. 

Alla röster räknas två gånger. Först i
varje vallokal efter att röstmottagningen är
avslutad. Då räknas bara partirösterna och
en preliminär mandatfördelning görs.

Andra gången räknas valsedlarna av

länsstyrelsen och då räknas både partirös-
terna och personrösterna. Under ons-
dagskvällen efter valdagen brukar riks-
dagsvalet vara färdigräknat. Alla val bru-
kar vara färdigräknade cirka 10 dagar efter
valdagen. 

– Rapporteringen av resultaten från val-
lokalerna på valkvällen görs per telefon
och varje resultat registreras in i ett data-
system som direkt visar resultatet på Val-
myndighetens webbplats.

Valdatasystemet är det gemensamma
IT-stöd som valadministrationen använder.
Systemet har ca. 3000 användare på Val-
myndigheten, länsstyrelser, kommuner,
partikanslier, utlandsmyndigheter och
tryckerier. Det används bl.a. för att fram-
ställa röstlängder och valsedlar, registrera
in röstfördelning efter val och skapa resul-
tat i form av mandat och namn på valda
ledamöter och ersättare men alltså ännu
inte för att rösta.

600 miljoner valsedlar 
– en logistisk utmaning
Valet på söndag handlar bara om en sak. 
Att stoppa rätt valsedel i kuvertet. Att trycka
upp och distribuera 600 miljoner valsedlar till
Sveriges alla hörn är en logistisk utmaning.
AV LENA SONNE

Omkring 20000 pallar med valsedlar har skickats från Tradimus Total Logistik AB i Falkenberg.

– En helt elektronisk valprocedur kommer i
framtiden, säger Hanns Lejsäter på  Valmyn-
digheten. 

Ett arrangemang av:

Stockholmsmässan  
Stockholm International Fairs

Produktionslogistik!

Tekniska
Mässan 

2007

Nu byter vi profil på tidigare Lager & Transport. Fokus ligger på effektiv produktionslogistik med truckar, lager-

system, emballage, materialhantering och trådlös datafångst. Givetvis återkommer det uppskattade Truck-SM.

Vill du veta mer besök www.tekniskamassan.se
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Ledande 
träffpunkt för 

produktion,
produkt-

utveckling
och logistik!

Tekniska
Mässan 

2006–2007

2007 kommer Tekniska

Mässan att inriktas huvud-

sakligen på logistik och

materialhantering. Här av-

görs också Truck SM 2007

med en spännande final.””

Planera ditt besök på www.tekniskamassan.se

Välkommen till Tekniska Mässan den 3–6 oktober

2006 på Stockholmsmässan. I år ligger fokus på

produktion och produktutveckling, 

Tekniska Mässan är Nordens största mötesplats

för den tillverkande industrin med mer än 30 000

besökare varje år. Under fyra intensiva dagar träffar

du kunder, kollegor och leverantörer, deltar i semi-

narier och knyter affärskontakter. 

Med dig hem får du ovärderliga kunskaper och

idéer som hjälper dig att förbättra produktiviteten,

stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten.

Stockholmsmässan  
Stockholm International Fairs

Ett arrangemang av:

Tekniska Mässan 3–6 oktober 2006

• Verktygsmaskiner

• Industriteknik med: 

– Robotbaserad automation

– Effektiv plåtbearbetning

– Forum för Produktutveckling

– Embedded Technology

• Framtidsveckan

• Parallella arrangemang: UM & Nanotec

• Fackmässa med åldersgräns 18 år
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TNTs affärsområde TNT Freight Manage-
ment lanserades för ett år sedan, i och med
köpet av Wilson Logistics.

Affärsidén är att kombinera de rena
frakttjänsterna med avancerad informa-
tionsstyrning och ge ett mervärde i form
av integrerade lösningar.

– Just nu lanserar vi produkten Global
Controll Tower som erbjuder sändningsad-
ministration, resultatuppföljning, en
offensiv logistik- och kvalitetsutveckling,
ekonomihantering och, om man så vill, en
rad olika former av kundservice, säger
Pontus Henryz på TNT.

Snabba ageranden
Wilson har utvecklat delar av detta i 10 år. 

– Det som utvecklats genom kontroll-
tornslösningarna är rapportfunktionerna
och pro-aktiviteten – att kunna agera
snabbt vid avvikelser när något går snett.

Personellt kan kontrolltornet bestå av
en kundspecifik grupp som finns på TNT
och som kan vara uppkopplad på kundens
affärsysystem.

– Genom att utnyttja stordrift och
synergier kan personalbehovet ofta mins-
ka från 15 till 7 personer, säger Pontus
Henryz.

TNT är starka både inom handel och
industri med kunder som Lindex, JC och
Kappahl och Volvo, SKF och Alfa Laval.

Målgrupp är fortfarande främst export-
och tillverkningsindustrin, företag som
strävar efter att minska antalet logistik-
partners och vill ha en enda totalleveran-
tör.

– För de flesta företag finns det mycket
att hämta in på förbättrad leveransservice
och kortade ledtider, säger Pontus Henryz. 

I Kina samarbetar TNT med Cosco
Group, Kinas största och världens näst
största rederi i ett joint venture-företag
som just har startat sin verksamhet.

För DHL, som är världens största
logistikföretag, kommer huvuddelen av
resurserna inom supply-chain i Sverige i
ursprungligen från ASG. Förra året köpte
DHL också Exel.

Oscar de Book är Nordenchef för det
nya affärsområdet DHL Exel Supply
Chain:

– DHL Exel Supply Chain i Sverige är
särskilt starka inom kontraktslogistik för
fordonsindustrin men också reserv-
delshantering för  fordonssegmentet. 

Ett annat område med stark utveckling
är kontraktslogistik för sjukvården.

– Men de stora tillväxtmöjligheterna
ser vi ändå i industrin. Det är fortfarande

rätt få som outsourcat hela sin logistik.
Inom detaljhandel är tillväxtmöjligheterna
däremot mindre, säger Oscar de Book.

– Förutom kärntjänster för inköpslo-
gistik, lagerhantering och försäljningslo-
gistik, erbjuder vi mervärdestjänster som
färdigbearbetning, sampackning, pris-
märkning, fakturering, orderhantering,
finansiella tjänster och skräddarsydda IT-
lösningar för hela leveranskedjan.

Det har ibland diskuterats om synergi-
erna egentligen är så stora mellan
expressfrakt och tredjepartslogistik

En partner hanterar allt
Men synergierna är uppenbara, tycker
Oscar de Book, särskilt ur kundernas per-
spektiv.

– Det är enorm fördel att ha en enda
partner som kan hantera alla dina kom-
plexa, globala logistikuppdrag.

Liksom övriga globala aktörer bygger
DHL nu ut sin service på Kina.

I Kina har DHL ett joint-venture med
kinesiska statliga Sinotrans, som når 95 %
av den kinesiska marknaden. DHL-
Sinotrans 7 000 medarbetare och 1 200
fordon gör att DHL kan leverera gods till
kunder i mer än 318 kinesiska städer.

UPS är veteranen på paketleveranser
som nästa år fyller 100 år. UPS Supply
Chain Solutions utvecklar och hanterar
transport- och frakttjänster för alla större
handelsflöden. Som världens största
paketleveransföretag, erbjuder UPS ett
omfattande urval alternativ för att synkro-
nisera förflyttning av gods, pengar och
information. 

UPS har sin europeiska hub i Köln och
sin nordiska på Sturup.

– Det var när några stora kunder börja-
de efterfrågan supply chain-lösningar som
UPS började erbjuda sådana via World

Wide Logistics redan i början av 1990-
talet, säger Tim Jörnsen, Nordenchef för
UPS 

– Dell var en av dessa storkunder. På
Dells fabrik i Limerick i Irland har vi en
in-plant-anläggning där vi sköter hela
deras distribution och hantering. 

– Varje företag har sina unika behov och
utmaningar. Vi arbetar tillsammans för att
se hur vi bäst ska utforma och få ut det
mesta möjliga ur din leveranskedja.

UPS globala nätverk av transportsätt
ger ett komplett utbud av globala frakt-
tjänster som passar de flesta behov. 

– Om du vill utforma en leveranskedja
som använder de mest effektiva metoderna
som är tillgängliga för planering, transport
och beställningsutförande är UPS Supply
Chain Solutions en lösning där en enda
partner kan uppfyller alla dina logistik-
och distributionsbehov.

– Den nya tjänsten Trade Direct innebär
direktleverans till kunder och butiker, där

den konsoliderade sändningen går till des-
tinationslandet och förtullas som en enda
försändelse, delas upp och läggs in i t ex
nätverket för UPS-paket.
– Genom att försändelsen går direkt till
kunder och butiker elimineras onödiga
kostnader för hantering, arbete och utrust-
ning.

Först med egna fordon i Kina
Täckning i Kina blir allt viktigare. Där
blev UPS förra året första utländska
logistikaktör som fick tillstånd att distri-
buera med egna fordon..

– Idag når vi 80 % av Kina från tre nav,
säger Tim Jörnsen.

Om synergier mellan paket och supply
chain-erbjudandena, säger han:

– Fram till nu har detta väsentligen varit
två olika affärer. Men synergierna finns
där och kommer att bli allt viktigare. Trade
Direct är ett exempel på hur synergier
kommer kunder till godo.

Industrins behov av totallösningar inom tredjepartslogistik (TPL)
är långt ifrån mättat. De globala expressjättarna satsar just nu
hårt på sådana lösningar, vid sidan av huvudaffären. Vi har frågat
tre stora aktörer hur de se ser på marknad och tillväxtmöjligheter.

AV GÖSTA HULTÉN

Expressbolagen 
växer inom TPL

– För de flesta företag finns det mycket att
hämta in  på förbättrad leveransservice och
kortade ledtider, säger Pontus Henryz, TNT
Freight Management.

– De stora tillväxtmöjligheterna ser vi i
industrin. Det är rätt få som outsourcat hela
sin logistik, säger Oscar de Book, DHL.

– Det var när några stora kunder började
efterfrågan supply chain-lösningar som UPS
började erbjuda sådana, säger Tim Jörnsen,
Nordenchef för UPS. 

Läs senaste nytt på www.intelligentlogistik.se

Frakttjänsterna kombineras alltmer med avancerad informationsstyrning.
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Postens ansikte utåt är de 15000 brevbä-
rarna och 3000 chaufförerna. Dagligen
hanterar de ca 20 miljoner försändelser
och möter både privatpersoner och före-
tag. Men  90 % av Postens intäkter kom-
mer idag från affärsrelationer med företag. 

– Vår styrka är att vi dagligen når 
900 000 företag och 4,5 miljoner hushåll,
säger Per Gustafsson, chef för Postens
logistiksortiment.

Av Postens ca 30 000 anställda arbetar
ca 5000 inom logistikområdet.

De hanterar dagligen ca 200 000 kollin.
I år visar Posten rekordvinst.
– Affärsläget nu är väldigt bra och

logistik är ett expansivt och starkt område
för oss, säger Per Gustafsson. 

För att ytterligare stärka affärerna och
positionera Posten, har styrelsen beslutat
att Posten från årsskiftet ska få en ny verk-
samhetsstruktur. Posten kommer då att
verka genom fyra bolag med tydligt resul-
tatansvar, varav logistikaffären blir ett.
Meddelandeaffären, Strålfors och Svensk
Kassa Service blir de övriga tre bolagen.

Het informationslogistik
Medan marknaden för fysiska meddelan-
den minskar sker en stark tillväxt inom
logistikområdet, bl a genom ökad distans-
handel, ökad varupåfyllnad till butiker och
mer efterfrågestyrd produktion. 

– Vi ger mervärde åt kunderna genom
att vi kan kombinera vår styrka inom fysis-
ka och elektroniska flöden, där våra tjäns-
ter kan integreras i kundernas verksamhet.

Det är ingen tillfällighet att Postens
senaste stora förvärv, av Strålfors, gäller
informationslogistik. Det är ett område
som alla postföretag i Europa just nu
intresserar sig för.

Inom logistik erbjuder Posten Före-
tagspaket, pall, express, bud, systemtrans-
porter, flyg- och sjöfrakt, tredjepartslo-
gistik-lösningar och all slags lagerhanter-
ing. Man kan ta över orderhantering, mon-
tering, packning och inplastning till
omlastning.

– Vi vet hur man effektiviserar flöden
med hjälp av IT och kan också ta hand om
leverans- och orderbevakning, kundsup-

port, reklamationer, returhantering, faktu-
rahantering och reskontra. 

I lageruppdragen är kundens och Pos-
tens affärssystem integrerade.

På Posten Cargo Center matchas varor
från olika leverantörer mot rätt kundorder
och levereras till kunderna.  

– Vi kan skriva ut fakturan åt dig och
inkludera den i leveransen eller skicka den
separat till din kund. Du får statistik över
leveranser, lagerstatus, fakturerade belopp
och returer. Posten kan ta hand om betal-
ningar, skicka påminnelse och inkasso och
även sköta returhantering. 

– Allt detta tillsammans med kontinuer-
lig information från oss, ger dig full kon-
troll över hela kedjan, från dig till dina
kunder.

Dagliga leveranser i hela Europa. 
Även om hemmamarknaden är Sverige
och Norden, blir Posten alltmer global.

Posten följer också med sina nordiska
kunder vid outsourcing av produktion till
Kina och andra lågkostnadsländer.

– Vi måste vara med där de fysiska
transporterna startar. På land är vi redan
starka, men nu bygger vi ut vårt nätverk,
inte minst på flyg- och sjösidan, säger Per
Gustafsson.

– Det är viktigt att vi kan följa med våra
kunder som outsourcar delar av sin verk-
samhet. Just nu ser vi över vårt kinesiska
nätverk.

– I Norden och internationellt erbjuder
vi logistiktjänster till våra kunder genom
starka nätverk och dotterbolag för land-
sjö- och flygfrakt. Bl a ingår vi i det euro-
peiska paketnätverket DPD, som möjlig-
gör dagliga leveranser i hela Europa.

– Allt pallgods till och från Norden
samlas i ett ”timglas”och transporteras till
Magdeburg och därifrån vidare till motta-
gare i hela Europa. Gods till Storbritanni-
en går vidare via Göteborg, till Baltikum
via Stockholm och till Ryssland via Fin-
land. 

–  Vi arbetar hårt för att få volym i båda
riktningarna. Bättre fyllnadsgrad sänker
antalet transportkilometer och ger bättre
tillgänglighet och mindre miljöbelastning. 

Posten har 365 års erfarenhet av att hantera brev och paket och
se till att  rätt sak kommer i rätt tid till rätt plats. Detta kan ock-
så kallas logistik - en växande affär, för Posten, som blir alltmer
global. 90 % av Postens intäkter kommer idag från företag.

AV GÖSTA HULTÉN

365 års erfarenhet 
som logistikaktör

Läs mer på www.prevas.se, ring Prevas på 021-360 19 00 eller maila oss på info@prevas.se

Vi utvecklar intelligens i produkter och industrisystem

Vi kan lova att vi kan automation, 

logistik, och spårbarhet. Vi har sysslat 

med dessa områden i mer än 20 år och 

vår samlade kompetens kommer alltid 

våra kunder till godo.

Vår uppgift är att effektivisera produk-

tionen för våra kunder och därmed öka 

deras konkurrenskraft. Att uppnå en 

effektiv produktion är en ständigt 

pågående process. 

Förutom vårt gedigna tekniska 

kunnande, erbjuder vi också projekt-

genomförande i världsklass, hög 

kvalitet, fastpris (där så är lämpligt) och 

dygnet-runt-support.

Prevas målgrupp är företag som utveck-

lar produkter med ett stort IT-innehåll 

eller som har behov av att effektivisera 

eller automatisera sin verksamhet.

Kännetecknande för våra lösningar är 

leveranssäkerhet och kvalitet.

Vi kan automation, logistik och spårbarhet
Ökad lönsamhet
Våra lösningar bidrar till ökad vinst och enklare flöden för 

dig som kund. Vi har hjälpt både stora och små tillverkare, 

med allt från enkla små monteringsstationer, till hela 

fabriker. Vi levererar system för allt från övergripande 

flödesplanering, till styrning av enskilda band.

Industrins val för lönsam IT
Automationslösningar till Sandvik, Volvo, Diab,

GETRAG All Wheel Drive

Logistiklösningar till Arla, Q-Med, Pfizer,

DN/Expressen

Spårbarhetslösningar till Dafgårds, AstraZeneca,

Stora Enso, Ericsson, Autoliv

– Vi måste vara med där de fysiska transporterna startar. På land är vi redan starka, men nu bygger vi
ut vårt nätverk, inte minst på flyg- och sjösidan, säger Per Gustafsson.



Många leverantörer kan idag erbjuda
snabbal nationella och internationella
paketleveranser. Men pris och villkor skil-
jer sig stort mellan olika leverantörer.  Det
visar den undersökning som Intelligent
Logistik gjort och som redovisas i tabellen
här intill.

Två olika destinationer
Vår undersökning gjordes på ett paket 
på 5 kg (40x40x40 cm) som skulle skickas
från Intelligent Logistiks redaktion på
Södermalm i centrala Stockholm. För-
frågan gällde två alternativa destinationer;
Chalmers Tekniska Högskola i centrala
Göteborg, och redaktionen för  Logistics
Europe/Centaur Communications Ltd i
centrala London.

Att på detta sätt rättvist jämföra 
olika leverantörer är inte helt okompli-
cerat. De olika tjänstealternativen är
många och varje företag har sina egna
erbjudanden och villkor.Vi har gjort vårt
bästa för att standardisera frågan och pre-
senterar här resultatet enligt de alternativ
vi fått presenterade vad gäller ekonomi
och tid. 

Undersökningen gjordes de sista dagarna
i augusti. Därför vill vi reservera oss för
ev. ändringar sedan dess.

Tänk över dina behov
Vår förfrågan gjordes per telefon. Alla
leverantörer erbjuder beställning via sin
hemsida. De varierar dock mycket i använ-
darvänlighet.

För att göra ditt val av tjänst enklare,
kan det underlätta att först tänka igenom
vilka leveranstider du egentligen behöver.
Detta är egentligen det viktigaste steget.
Vid valet av leverantör är det nämligen

inte mest avgörande vilken man väljer,
utan vilken tjänst. 

Att skicka en företagsförsändelse inom
Europa som ska vara framme samma dag
kan kosta nära 20 gånger mer än att låta
det få ta fem dagar. Att planera med fram-
förhållning och att göra en avvägning av
behovet, kan därför innebära stora bespar-
ingar.

Ratio för pris och leveranstid skiljer
också stort mellan leverantörerna. 

På senare tid har flera konkurrenter till
de stora bolagen börjat hävda sig i denna
nisch. Best Transport erbjuder t ex
expressfrakt med leverans samma dag, till
priser som i vissa fall är en femtedel av
konkurrenternas.

Avtal ger bästa pris
Många logistikföretag erbjuder sina kun-
der att med hjälp av ett kollinummer som
finns på inlämningskvittot via hemsidan
följa ditt paketet och se var det befinner
sig i realtid. 

Flera av de fraktbolag som vi undersökt
erbjuder avtalskunder kraftigt reducerade
priser. TNT-Express erbjuder t ex sina
avtalskunder en tredjedel av ordinarie pris.
Vi redovisar dock inte priset för avtals-
kunder separat. Alla erbjuder bättre pris
för avtalskunder, men villkoren är hem-
liga.

När du väljer leverantör, tänk på att inte
alla leverantörer garanterar att godset
kommer fram i tid. Alla erbjuder möjlighet
till track-and-trace för kunderna. Om för-
seningar sker mot garanterad tid är det
vanligt att företaget återbetalar hela kost-
naden för frakten. 

Alla bolag erbjuder försäkringar som
ger ersättning om godset försvinner.
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Den här tidningen kan färdas 
dörr till dörr inom stan på mindre
än 60 minuter, inom Norden på
mindre än 12 timmar och till 
New York över dagen. 

Om du skickar den med 
oss alltså.

Snabbast i Norden.   
Boka alla dina bud på 077-570 00 00.     
www.jetpak.se 

Visst är minuterna dyra – 
men det kostar att ha bråttom

Att tid är pengar är en självklarhet. Men sällan
blir detta så tydligt som just när det gäller att
skicka ett paket. Vi har testat nio leverantö-
rers priser och tider.

Pendlande flygplan gör Jetpak snabbast Stockholm-Göteborg.

Jetpak

Posten

Schenker

UPS

FedEx

DHL

Box 
Delivery

Best
Transport

TNT

STHLM----LONDON Leveranstid STHLM----GÖTEBORG Leveranstid
(exklusive moms) (exklusive moms)

4516:- 08:25-15:50 (samma dag) 2 163:- 40-50 min (samma dag)
3517:- 15:00- 09:00(över en natt) 1298:- Nästa dag innan 12:00

867:- (ej upphämtn) 2 vardagar 492:- Följande dag före 07:00
388:- Följande vardag 16:00

337:- 3-5 vardagar (inklusive upphämtning
och utkörning)

1033:- 4–6 dagar 430:- Nästa dag

3181:-(express saver) Nästa dag kl 09:00 275:- Nästa dag
592:-(UPS standard) 4 dagar   

2430:- (FedEx Europe  Nästa dag kl 09:00 Ingen sådan tjänst –
First®- Int'l Priority)

3078:- Innan 12:00 följande dag 215:- Nästa dag
541:- 4 dagar

1600:- Nästa dag före 16:00 395:- Nästa dag (ej garanti)
1245:- 6 timmar (hämt 09:00)

1253:- Nästa dag 940:- Nästa dag (Bokade innan 10:00 
levereras samma dag)

2700:- Nästa dag 664:- Nästa dag innan 18
1759:- Tre dagar Fem försändelser i månaden  

Avtal på 2 försändelser /månad ger det rabatterade priset 215 :-
ger priset 1158:- för snabba
och 557:- för den långsammare.
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Försäljningen av truckar steg
under första halvåret i år med
16 % jämfört med samma tid
2005. Det framgår av statistik
från branschorganisationen
MaskinLeverantörerna. 

– Truckförsäljningen är en indikator som
snabbt följer den allmänna konjunkturen.
Den ökade försäljningen visar att närings-
livet går på högvarv. Det säger Björn Bäck-
ström, VD för Maskinleverantörerna, som
samlar alla truckföretag med försäljnings-
organisation i Sverige.

Även 2005 var bra år. Totalt ökade
truckförsäljningen 2005 med 11 % jämfört
med 2004.

Förra året – ett bra år
Det kan t ex jämföras med 2003, då försälj-
ningen stagnerade.

Förra året, som totalt sett var ett mycket
bra år för branschen, var det särskilt truck-
ar för lager och hantering som ökade kraf-
tigt i försäljning. Under första halvåret i år
ökade också försäljningen av truckar som
används i tillverkningsindustrin.

Det är ett tecken på att svensk tillverk-
ningsindustri går på högvarv. 

– Många företag har valt att lägga sina
nordiska lager i Sverige. För Sveriges del

har det speglats genom höga försäljnings-
siffror för lagertruckar under de senaste
åren, säger Björn Bäckström.

Tillverkning av truckar är överhuvudta-
get en stark industri i Sverige. 

– Trucktillverkarna går också mot
strömmen genom att bygga ut sin tillverk-
ning och ta hem produktion. 

– Därmed visar de att det går utmärkt att
tillverka i Sverige, säger Björn Bäckström
och nämner världsledande BT i Mjölby
och Atlet utanför Göteborg som exempel. 

BTs fabrik i Mjölby slår år från år nya
produktionsrekord.

– Vår position som marknadsledare har
ytterligare förstärkts under första halvåret
och närmare hälften av alla nya truckar har
sålts av oss, vilket är ett gott betyg på hela
vår organisation, säger Per Wass, VD i BT-
Svenska AB

Tillverkning av mobila arbetsmaskiner
är en stor industrigren i Sverige som ham-
nat i skymundan jämfört med t ex bilin-
dustrin.

Sammanlagt finns hela 56 tillverkare av
mobila maskiner i Sverige.

– Hjullastare, som alltmer kommer till
användning som vid materialhantering, är
något av en svensk uppfinning.

– Även när det gäller skogsmaskiner, är
Sverige världsledande, säger Björn Bäck-
ström.

”Att olika system är kompatibla för att snabbt
kunna finna den information som behövs för

att få ett flöde i hela
logistikkedjan. T ex;
Att olika system fun-
gerar mellan olika
transportsystem när
något skall transpor-
teras från punkt A till
punkt B.”

Gunilla Wahlén, riksdagsledamot,
(v) Näringspolitiska utskottet

”Det är logistik som i sig fungerar som en driv-
kraft till lönsamhet och tillväxt i såväl den
egna verksamheten som i samhällsekonomin.
Sveriges konkurrenskraft är beroende av en

ständigt förfinad
logistik. Nytänkande
är naturligtvis
centralt för en intelli-
gent logistik, inte
minst i utnyttjandet
av väl anpassade IT-
stöd i all produktion,
hantering och distri-
bution.”

Mats Odell,
ekonomipolitisk-talesperso (kd)

”Utforma framför allt företagens transportar-
bete så att de sparar pengar, trafiksäkerheten
ökar och negativ påverkan på miljön minskar.
Det kan ske bl a genom förbättrad transport-
planering, ökad samlastning och att lastbilar
går fyllda även på återtransporter. Man kan
också utvidga begreppet till att intelligent

logistik minskar sam-
hällets totala transport-
behov. Med inköpsstäl-
len närmare kunderna,
minskar privatperso-
ners behov att transpor-
tera sig långt med bil,
vilket minskar det totala
transportarbetet.”

Maria Wetterstrand,
Språkrör (mp)

”Intelligent logistik är när företag kan använda
sig av transportnätet på ett medvetet sätt för
att minimera sina kost-
nader och öka effektivi-
teten. Dagens brister i
infrastrukturen leder till
ökade osäkerheter och
därmed större kostna-
der för lagerhållning,
längre produktionstider
och minskad effektivi-
tet.” 

Karin Pilsäter,
ekonomisk talesman (fp) 

Truckförsäljningen
steg med 16% 

Vad är intelligent
logistik för Dig?



Med start 1976 var Best Transport en av de
första budfirmorna i Stockholm. Idag är
det ett logistikföretag som inriktat sig på
expressleveranser, men också erbjuder
bud, tredjeparts- och tekniklogistik, paket-
distribution och terminalhantering.

Ny teknik med elektronik och internet
är en förutsättning för att gå från budfirma
till logistikföretag som konkurrerar med
branschens större internationella aktörer.

– En liten handdator med flera funktio-
ner är vår senaste innovation, berättar
Andreas Gabrielsson, VD på Best Trans-
port.

Chaufförerna har haft den ett halvår och
är mycket nöjda.

Helt papperslösa transporter
– Handdatorn är redskapet som ger oss
helt papperslösa transporter. När kunden
tar emot leveransen kvitterar han eller hon
direkt på den lilla datorskärmen.  Kundens

namnteckning digitaliseras med namnför-
tydligande och görs tillgänglig på internet.

–  Vi slipper den omständliga hanter-
ingen med kvittenser på papper som
chaufförerna tidigare måste hålla reda på.
Risken för administrativa fel minskar ock-
så.

Dessutom har handdatorn andra funk-
tioner som successivt tas i bruk. Eftersom
chauffören alltid har den med sig, kan han
ta emot uppdrag även när han sitter i bilen.  

- Den erbjuder också chauffören navi-
gationshjälp och ruttoptimering. Naviga-
tion och ruttoptimering innebär också att
vår relativa miljöpåverkan kan minska och
vår effektivitet öka.

Med handdatorn kan också godset foto-
graferas i fall att en transportskada skulle
inträffa. Det underlättar och snabbar upp
reklamationshanteringen gentemot kund.  

Handdatorn är pedagogisk och lätt att
lära. Den är framtagen på Åland av Alan-

dia Communications Systems AB, som är
partner i utvecklingen av hela handdator-
lösningen.

Elektronisk karta
Andra funktioner är en elektronisk karta,
där man kan följa var chauffören är – d v s
en exakt positionering på ± 5 meter. Idag
kan man se var de olika chaufförerna är
och se vilken bil som är bäst lämpat för en
transport.

– Våra kunder köper snabbhet och pre-
cision, säger Andreas Gabrielsson. 

På terminalen i Bromma sorteras just
nu varor som ska ut till tandläkarmottag-
ningar i Storstockholm. Godset har häm-
tats från en distributör i Enköping på för-

middagen och levereras före klockan fem
samma dag.

Best Transport erbjuder också andra
tjänster – lager-, reservdels- och tekniklo-
gistiklösningar.

– Det är en trend att vi åtar oss att lösa
kundbehov med anknytning till det direkta
transportuppdraget. Om t ex alla datorer
ska bytas ut på ett företag kanske inte vakt-
mästeriet och/eller IT-avdelningen klarar
av att packa upp, installera och ta hand om
allt emballage. Då gör våra chaufförer och
logistikfunktion det, som en tilläggstjänst.
Det minskar den totala ledtiden och kost-
naderna för ett projekt och båda parter vin-
ner på affären. Best erbjuder också rena
tredjepartslogistiklösningar.
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på den stora kläd-

kedjan strålade över julhandeln. Dunjackorna hade gått 

som smör i solsken.• Men säg den lycka som varar. •
Den ökade försäljningen satte press på leveranser och 

lager. • ”Att leverera snabbt och på tid är en del av 

produkten” sa logistikchefen.• Efter en upphandling fick

vi på Posten förtroendet att ta över kedjans centrallager

samt alla transporter, både till butik och privatpersoner.

Över 80 000 kubikmeter varor åker in och ut varje år!

Beställningarna från butikerna sker nu automatiskt när 

butikslagret minskats till en viss nivå. • Nu strålar 

logistikchefen även efter jul.• Mycket skulle gå snabbare

om   fler   företag 

Log          tikchefen 

lät göra jobbet.

Kom till vår monter på 
Tekniska Mässan 

3-6 oktober 2006 (A21:40) 
och låt oss visa hur 

robotbaserad automation 
kan förbättra flödet i er 

verksamhet och därmed öka 
er produktivitet.

www.robotdalen.se

Handdatorn ger papperslösa transporter 
och förenklad administration
Glöm sena uppdateringar av status i transportsystemen och
letande i högar av fraktdokument. Nu kan du gå in på Internet
direkt och se vad som är levererat. En liten handdator gör
handskrivna kvittenser onödiga och hjälper chauffören med navi-
gation och ruttoptimering. 

AV LENA SONNE När kunden tar emot
leveransen kvitterar
hon direkt på den lilla
datorskärmen. 
Namnteckningen 
digitaliseras med 
namnförtydligande.
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xtra allt

från 155
kr/dag

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

arbetskapacitet 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.bt-svenska.com 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.

ALDRIG HAR DU FÅTT SÅ MYCKET 

REFLEX FÖR PENGARNA

BT Svenska
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Leverantörerna av affärssystem har gått
från ensidigt fokus på teknik och system
till en större branschanpassning av syste-
men, där man bygger in alltmer verksam-
hetskunnande  i applikationerna och på så
sätt kan öka förädlingsvärdet.

Men lyckas ni egentligen att få ut det ni
hoppats på av ert affärssystem?  

Och om inte, vems är då felet?
Att skaffa ett nytt affärssystem ställer

stora krav på en organisation och på
användarna. Fokus ligger ofta på att snabbt
få det nya systemet i drift och nå uppsatta
mål. 

När utbildning och support verkligen
behövs är budgeten slut.

– Men i ivern att kostnadseffektivisera
och rationalisera, glöms ofta användarna
fortfarande bort, trots att det ju är helt
avgörande att ha motiverad användare,
säger Lena Ridström, VD Axido Consul-

ting AB, som därför tagit fram tjänsten
Användarindex.

– Vi genomför en undersökning för att
beräkna ett index på hur nöjda användarna
är med företagets eller organisationens
affärsstödjande system, säger Lena Rid-
ström.

AnvändarIndex är en attitydundersök-
ning i form av ett webbaserat frågeverktyg
som täcker sju fördefinierade områden;
användbarhet, attityd, kunskap, effektivi-
tet, informationskvalitet, support, till-
gänglighet och uppföljningsmöjligheter. 

Det presenteras sedan i en lättöverskåd-
lig grafik.

– Syftet är att fånga attityden till affärs-
systemet, kartlägga användningen och
identifiera förbättringsområden, säger
Lena Ridström.

Användarindex ska också göra det lät-
tare att följa aktuella trender och sätt upp

realistiska förbättringsmål inom sina prio-
riterade områden.

Indexet kan på så sätt bli en katalysator
och ett viktigt verktyg för ständiga förbätt-
ringar i förvaltningsorganisationen

Ett bättre användande av affärs- och
processtödjande  system kan i sin tur  öka
lönsamheten och arbetstillfredsställelsen.

Det gäller inte bara tillverkande indust-
riföretag utan också handel och tjänstefö-
retag där kraven på systemen kan vara
annorlunda men behovet av användarvän-
lighet är desamma.

Ett bra affärssystem är avgörande för företagets alla processer. Men systemleverantörerna 
är fortfarande fokuserade på teknik och glömmer verksamhetsförståelse och användarnytta. 
Det anser Lena Ridström, VD Axido Consulting AB, som tagit fram ett användarindex.
AV GÖSTA HULTÉN

Så sjabblar du bort upphand-
lingen av nytt affärssystem

Undvik att sätta upp mål. Undvik
framförallt mätbar verksamhetsnyt-
ta. Räkna hem investeringen på

minskade kostnader för IT-utrustning. Om
inte det går, försök med "Det är en ound-
viklig modernisering". 

Lita på att tekniken löser proble-
men av sig självt och på leverantö-
rens försäkran att "Alla nödvändiga
funktioner är inbyggda".

Välj det som alla andra har. "Ingen
har fått sparken för införande av
SAP/R3".

Inför allt på en gång. "Ju fler delar
desto billigare. Allt hänger ju ihop".

Välj alltid den leverantör som erbju-
der billigaste tekniska lösning och
snabbaste införandetid. "Om vi kan
införa systemet på tre månader

kommer vi redan efter ett år att ha tjänat
igen hela kostnaden på billigare drift/hög-

re kvalitet etc.".

Pruta bort utbildningen. "Systemet
är ju självinstruerande. Det finns
hjälpfunktioner som förklarar hur

problemen ska lösas" eller "Vi har redan
spräckt tidplanen och budgeten. Vi får ta
utbildning senare, när systemet kommit
igång".

Användarmedverkan. Skicka ut ett
blankt papper med frågan: "Vad
tycker ni?". Om du mot förmodan
får in synpunkter: Sätt upp alla

användarkrav mot varandra. Om inte det
hjälper - gå till ledningsgruppen och på-
peka hur dyrt det är att anpassa systemet.

Avvisa alla former av uppföljning, så
att ingen kan ställas till svars om
problem uppstår. Skyll istället på
användarna "Det är en subjektiv

upplevelse. Det beror på vem man frågar".

(FRITT EFTER USERSAWARD)

1 
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Glöm inte användarna när 
du köper nytt affärssystem

– Användarnytta och affärsnytta går hand i
hand, menar Lena Ridström, VD Axido Con-
sulting AB.

Många människor använder eller kommer 
dagligen i kontakt med affärssystem. Alla
större och medelstora företag och organi-
sationer använder stora integrerade eller
mindre, hemsnickrade system.

Tidigare var affärssystemen krångliga
och gränssnitten dåliga.

Idag är de mycket bättre.
UsersAward har sedan 1999 frågat

användare av affärssystem vad de tycker
om systemens användbarhet.

Felkällor har försvunnit
Affärssystemen har blivit betydligt bättre
idag, menar Torbjörn Lind på UsersAward:

– De värsta felkällorna har försvunnit.
Tekniken fungerar bättre och det är t ex
sällan som data försvinner.

UsersAward är en internationell använ-

darrörelse som stöds av LO  och TCO för
att utvärdera affärssystem och andra IT-
system ur ett användarperspektiv.

– Det är viktigt att applikationen passar
ihop med användarna, menar Torbjörn
Lind.

– Ibland har leverantörerna haft en ten-
dens att skylla problem på användarna, att
de inte varit tillräckligt intelligenta.

– Idag finns många bra installationer av
alla system, säger Torbjörn Lind.

Användarna i centrum
De stora svenska leverantörerna som ISF,
IBS, Intentia/Lawson och IndustriMate-
matik, har alla en ambition att lyssna till
användarna för att få systemen bättre.

– En mindre svenska leverantörer som
Monitor, har verkligen satt användarna i
centrum. Vi har också certifierat Vismas
affärssystem, säger Torbjörn Lind.

Även SAP har svängt till en mer pro-
cessorienterad och användarvänlig attityd,
tycker han.

Nu har UsersAward fått fackförbundet
SIFs uppdrag att göra den första stora
undersökningen av vad användarna tycker
om de olika affärssystemen.

Under vecka 39–41 får över 10 000

inköpare, konstruktörer, produktionsleda-
re, planerare, säljare, ekonomiadministra-
törer och HR-personal m fl främst i
industrin en enkät om sin syn på affärs-
systemen.

– Vi har tidigare gjort en studie om att
påverka strategiska förändringar. Många
förändringar gäller teknik och IT och
affärssystemen påverkar i hög grad med-
lemmarnas arbetssituation och arbetssätt,
säger Åsa Johansson, utredare på SIF.

Facklig fråga
Det har varit svårt att göra lokala anpass-
ningar i de stora systemen och nu vill SIF
gör detta till en facklig fråga för sina klub-
bar, med hopp om att den vägen påverka
både införandet och val av system.

– En sådan här undersökning är jätte-
spännande. Mig veterligen har ingen lik-
nande undersökning gjorts och om urvalet
blir representativt kommer den att väcka
stort intresse, säger Mats Lövgren, PR-
konsult med stor erfarenhet av affärs-
systembranschen.

Resultatet av undersökning är klart vid
årsskifte och kommer att redovisas i Intelli-
gent Logistiks nästa temabilaga, nr 1,
2007.

Största undersökningen
Fackförbundet SIF har gett
UsersAward i uppdrag att göra
den första stora undersökning-
en av hur användarna ser på
nyttan av affärssystemen. 
I vecka 39–41 går enkäten ut
till 10 000 användare.

Ett arrangemang av:

Stockholmsmässan  
Stockholm International Fairs

Produktionslogistik!

Tekniska
Mässan 

2007

Nu byter vi profil på tidigare Lager & Transport. Fokus ligger på effektiv produktionslogistik med truckar, lager-

system, emballage, materialhantering och trådlös datafångst. Givetvis återkommer det uppskattade Truck-SM.

Vill du veta mer besök www.tekniskamassan.se
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Bashamn för
Stockholm/Mälardalen

Oxelösunds Hamn AB  Tel +46 (0)155-25 80 00  www.oxhamn.se

At your service! 16,5 m
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Oxelösunds Hamn

4 starka fördelar
- Kort insegling

- Isfritt

- 16,5 m djup

- 24 timmars service

Välkommen!
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Box startade 1984 under namnet MC-
budet. Men från att ha varit ett traditionellt
budföretag, inriktar man sig alltmer på dis-
tribution, outsourcing och tredjepartslo-
gistik. 

Affärsidén är att utveckla och leverera
helhetslösningar av flöden för paket inom
"dag-noll-sektorn" d v s leveranser samma
dag. 

– De senaste två åren har vi haft en årlig
tillväxt på 30–40 %, säger Tobias Åbonde,
VD.

Under 90-talet förvärvades en rad bud-
firmor och man växte. Norska posten är
huvudägare sedan 2002 och man finns
idag i hela Norden. I Sverige finns Box i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala,
Jönköping, Örebro och Halmstad.  

Tobias Åbonde sitter i Alvik, där Box
Sverige har sitt huvudkontor och Stock-

holm sitt callcenter. Här tas alla beställ-
ningar emot. Inom 30 sekunder är vanligt-
vis en bil på väg. 

– Allt gods, oavsett om det är mikro-
chips eller bankomatstationer, lastas om
till det transportmedel som passar bäst. En
noggrann ruttplanering och samlastning
gör att vi kan hålla låga priser, men ändå
erbjuda mycket snabba leveranser.

– Det som gjort det möjligt för oss att
växa är att vi har kunnat anpassa våra
system till kundens. Vi är i många fall on-
line i kundens system.

– Vårt tänkande som budfirma har ock-
så haft stor betydelse. När varor ska levere-
ras tänker vi inte i dagar, utan ser på möj-
ligheten att leverera samma dag. 

Hinner man i något fall inte leverera
samma dag blir det avdrag på priset.

Eftersom samma förare både hämtar

och levererar budet blir det personliga
ansvaret stort.  

– Vi har kunnat se med nya ögon på
kundernas logistiska flöden och tillsam-
mans med kunden hittat nya smarta lös-
ningar. Flexibiliteten har genomsyrat
organisationen. 

Lönsam outsourcing
Outsourcing, är oftast en mycket lönsam
affär för kunden.

Box hämtar upp och kör allt gods till ett
Split Center. Där planeras alla körturer så
att man kan utnyttja samtransporter.

– Vi tar över och administrerar kundens
transportavdelning med egna fordon och
chaufförer. Genom att rationalisera, ut-
nyttja stordriftsfördelar och sätta in extra
personal bara när det verkligen behövs,
har vi sparat upp till 30 % av kostnaden.

Idag arbetar man med flera uppdrag för
företag som helt eller delvis avvecklat sin
transportavdelning, som IKEA, Arkitekt-
kopia, Aftonbladet och Expressen. 

Men transportbranschen står inför ett
dilemma. Kravet på tätare leveranser leder
till fler körningar. 

Att man utnyttjar samtransporter är då
den stora poängen – det är miljöanpassat,
ekonomiskt och effektivt. 

Den gröna färgen på bilarna vill signa-
lera en tydlig miljöprofil. 

– Vi erbjuder cyklar som ett alternativ i
innerstan och kör med både etanol-, el-
och gasbilar.

Samtransporter och fasta turer, till
exempel för distribution blir både billigare
och mer miljöanpassat. 

Sedan fyra år sköter Box IKEAs hemkör-
ningar från flera varuhus i Sverige.. 

– Man köper hemleveransen direkt i
varuhuset, berättar Conny Myrbäck. Han
är logistikchef på Box och ansvarig för
logistikcentret i Lunda, som är ett special-
lager för högvärdigt gods i Stockholm.

Soffan redan hemma
– På två timmar kan kunden få hem sin
soffa. 

Den kan alltså vara där när kunden
kommer hem.

– Från årskiftet har vi också IKEA-
COD, för varor beställda på Internet. Vi
kör leveranser från IKEAs storlager i Jön-
köping via någon av våra sju terminaler
där omlastning sker. Sedan körs beställda
varor direkt hem till kund. 

En annan storkund är InWareHouse
Hans Andersson, logistikchef på InWa-

reHouse, menar att Box höjt kvalitén och
sänkte distributionskostnaden:   

– Varje dag har vi mer än 1000 leveran-
ser av hård- och mjukvara från vårt lager.
Med hjälp av Box kan vi nu garantera kun-
der leverans samma dag. Det har skett,
utan att distributionskostnaderna har ökat.

– Box är inget traditionellt lagerhotell
utan allt vi lagrar förädlar vi i någon form,
t ex plock och pack. Och vi har 24 timmars
service 365 dar per år för kunder som har
ett sådant behov.

– Vi äger allt större del av kedjan. Vi
kan också ge tekniksupport, packa upp
och installera varorna. Men kärnverksam-
heten är fortfarande att vara en budfirma,
säger Conny Myrbäck.

Från budfirma till 
tredjepartslogistiker
Box är budfirman som även blivit tredjeparts-
logistiker. Men tänkandet som budfirma har stor
betydelse och genomsyrar alla processer.

AV LENA SONNE

Genom att rationalisera, utnyttja stordriftsfördelar och sätta in extra personal bara när det verkligen
behövs, kan Box spara upp till 30 % av kostnaden.
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Ingen kan missa det gigantiska lagret, all-
deles i blickfånget för den som passerar
Jönköping på E4. Här på Torsvikområdet
söder om centrala Jönköping, ligger också
DILAs och IKEAs jättelager. 

På insidan verkar lagret än mer gigan-
tiskt. Ytan på 80 000 kvm, eller 8 hektar,
motsvarar ett mindre lantbruks. Antalet
truckar är ca 100, lika många som antalet
lageranställda.

Truckgatan, vars ände skymtar i fjär-
ran, är 560 meter lång.

8000 lastbilar angör årligen de 96 last-
portarna.

På andra sidan av lagret finns ett järn-
vägsspår rakt in i lagret som tar emot 2000
järnvägsvagnar per år.

Lagret i Jönköping försörjer hela Nor-
den, d v s butiker i Sverige, Danmark Nor-
ge, Finland, Island och Färöarna, som har
samma ägare, brittiska DSG International,
tidigare Dixon Group.

I övriga Europa finns liknande gigan-
tiska centrallager strategiskt placerade i
England, Italien, Grekland och Tjeckien.

Del av affärsidén
Megalagren är nödvändiga för att förverk-
liga El-Gigantens affärsidé. Genom
samordnade, europeiska inköp av mycket
stora volymer, får El-Giganten och övriga
kedjor inom DSG International, en mycket
stor, samlad inköpskraft. Därmed kan El-
Giganten erbjuda lägsta priser och t o m
lova att alltid ge samma pris, om någon
annan butikskedja skulle erbjuda ett lägre.

Genom att köpa in mycket stora voly-
mer till centrallagret i Jönköping kan pri-
serna pressas.

Här finns vitvaror både från Electrolux
och dess konkurrenter och hemelektronik
från alla välkända märken. 

– De flesta av våra varor kommer från
Europa men Asien ökar kraftigt. 25%
kommer med tåg, resten på lastbil, säger
Jimmy Olofsson, lagerchef.

Verksamheten styrs av ett lagerstyr-
ningssystem från Consafe Logistics/Satt
Store som El-Giganten vidareutvecklat.

Ingen outsourcing 
Trots storleken är lagret snart för litet.

– Vi planerar att bygga ut med ett nytt
höglager, som ska vara klart 2007, en inve-
stering på  200 miljoner SEK.

Varför då ett höglager, som inte byggs
så ofta i Sverige ?

– Vi behöver mer ytor när vi expanderar
och då kan vi använda höjden till lagring.

De 100 som arbetar på lagret, som inför
försäljningstoppen innan jul ökar med 100
extraanställda, är anställda av El-Gigan-
ten.

Varför har ni inte valt att lägga ut han-
teringen på en tredjepartslogistiker ?

– Vi tror att vi gör arbetet bättre med
egen personal. Vi får en bättre kvalité och
produktivitet.

– Och vi har absolut inga problem att få
tag på duktiga medarbetare. Att arbeta på
El-Gigantens lager är ett populärt jobb i
Jönköping, säger Jimmy Olofsson.

Många bor i stan men rätt många pend-
lar också 3–4 mil till jobbet.

Nära hamnar
Att lagret hamnade i Jönköping är ingen
slump. Det ligger vid E4 och riksvägarna
31 och 40, med närhet till hamnen i Göte-
borg och både Malmö-Helsingborg och de
stora färjehamnarna kring Stockholm på
rimligt avstånd. 

– Det är också viktigt att nå merparten
av befolkningen snabbt. Men en ny kombi-
terminal i Torsvik skulle vara till stor nytta
för oss, säger Jimmy Olofsson.
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Stora inköp och megalager
El-Gigantens affärsidé 

– Vi har absolut inga problem att få tag på
duktiga medarbetare, säger Jimmy Olofsson

Liza Shaba har just plastat en pall med varor för
en av El-Gigantens butiker.

El-Gigantens nordiska centrallager i Jönköping på 80 000 kvm är
ett av Sveriges största lager.

Här skickar ett 100-tal anställda ut ca 3000 kubikmeter varor
varje dag. Det stora lagret är nödvändigt för att förverkliga El-
Gigantens affärsidé.

AV GÖSTA HULTÉN
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”Antalet sysselsatta i logistiksektorn
i Jönköping har ökat med 200 %”

– Vi ska utveckla Jönköping till ett starkt
nordiskt logistikcentrum, säger Hans Wal-
lin.

– Vi har redan en optimal infrastruktur
och ett utmärkt geografiskt läge mitt i södra
Sverige, med motorväg till Stockholm och
snart också hela vägen till Helsingborg. 

– De satsningar vi föreslagit och som är
på väg, är en kombiterminal och ny järn-
vägsanslutning till Torsvik. 

– Förutom ett förbigångsspår för effek-
tivare godstransporter på södra stamba-
nan, arbetar vi långsiktigt för den nya
Götalandsbanan. 

Högskoleutbildningarna och de fördju-
pade KY-utbildningarna i logistik är vikti-
ga för kunskapsförsörjningen. Jönköping
har också tillsammans med Nässjö finan-
sierat en professur i logistik vid Internatio-
nella Handelshögskolan som innehas av

Susanne Hertz.
– Regionalt  ska vi utveckla samarbetet

med Nässjö kommun, som ligger inom
pendlingsavstånd och som också lyckats
mycket bra med nya logistiketableringar.

– Vi har nyligen haft ett möte om hur
samarbetat ska kunna utvecklas ytterligare.

Allt detta har gjort att antalet sysselsat-
ta inom logistikområdet nu är över 1800.

Det innebär en ökning på ca 200 % på
ca 15 år.

– Antalet sysselsatta inom logistikområdet
har ökat med 200 % säger Hans Wallin.
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1. Stor-Göteborg
2. Norrköping/Linköping
3. Örebro
4. Malmö/Helsingborg/Landskrona
5. Eskilstuna/Strängnäs
6. Västerås/Köping/Arboga
7. JÖNKÖPING/NÄSSJÖ

8. Storstockholm/Uppsala
9. Halmstad
10. Borås
11. Nyköping/Oxelösund
12. Gävle
13. Trelleborg
14. Växjö/Ljungby

15. Karlshamn/Karslkrona
16. Falun/Borlänge
17. Trollhättan/Vänersborg/

Uddevalla 
18. Skövde/Skara/Götenen
19. Kristianstad/Hässleholm
20. Sundsvall/Ånge

Jönköping ligger på 7:e plats på Intelligent Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen.

Det är ingen tillfällighet att bl a
IKEA, Dila och El-Giganten
byggt nya storlager i Jönköping
på senare år. Det säger Hans
Wallin, projektledare vid När-
ingslivsavdelningen på Jönkö-
pings kommun, som utrett Jön-
köpings logistikframtid.

Ett arrangemang av:

Stockholmsmässan  
Stockholm International Fairs

Produktionslogistik!

Tekniska
Mässan 

2007

Nu byter vi profil på tidigare Lager & Transport. Fokus ligger på effektiv produktionslogistik med truckar, lager-

system, emballage, materialhantering och trådlös datafångst. Givetvis återkommer det uppskattade Truck-SM.

Vill du veta mer besök www.tekniskamassan.se
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Robotdalen är en tio år lång satsning, där
näringsliv, akademi och offentliga aktörer
i Södermanlands, Västmanlands och Öre-
bro län samverkar. Hittills har det inom
Robotdalen skapats 12 nya produkter på
tre år, som kommer att generera arbetstill-
fällen framöver. 

Robotdalen verkar inom områdena
industrirobotik, fältrobotik och hälsoro-
botik. Inom ramen för projektet Robot Till
Tusen, RTT, har det genomförts förstudier
på 80 små- och medelstora företag om vil-
ka möjligheter flexibla robotlösningar
ger. 

Över hälften av företagen har valt att gå
vidare med robotisering och har höjt sin
kompetens inom produktionsteknik och
automation. 

Erik Lundqvist är chef för Robotdalen:
– Samtidigt räddas jobb kvar i Sverige

genom att dessa företag höjer sin konkur-
renskraft och produktivitet.

Mot enklare och flexiblare robotar

Att robotisera på små- och medelstora
företag innebär nya utmaningar, jämfört
med större företag.

– Enklare och flexiblare robotar
behövs. De ska vara lätta att flytta runt,
enkla att integrera i produktionsflödet och
med bra gränssnitt, säger Erik Lundqvist.

En standardrobot sitter fastbultad i gol-
vet – vilket begränsar när roboten behövs
på annat håll. En stationär robot kan inte
utnyttjas fullt ut. Robotdalen arbetar där-
för med ett koncept som leder till lättare
programmering och bättre gränssnitt,
sammantaget förkortas omställningstiden
väsentligt. 

Roboten är mobil, vilket innebär att
den kan åka mellan de olika stationerna. 

En annan viktig utveckling är att göra
robotens gripdon mer flexibla.

– Att få en robot att gå från att gripa

smått till stort och vice versa och samti-
digt hålla storleken på gripdonet nere, är
en utmaning, säger Erik Lundqvist.

I projektet NSAL, Navigated System
for Automated Loaders, har en truck som
kan navigera själv i gruvgången, via ett
”kännande” lasersystem, tagits fram.

– En farlig och dyr arbetsmiljö kan
undvikas och gruvor i västvärlden kan
konkurrera med lågprisländer som Kina,
säger Erik Lundqvist.

Trucken, resultatet av samarbete mel-
lan Atlas Copco och Örebro universitet,
har nyligen testats med gott resultat i en
gruva utanför Örebro. Atlas Copco beräk-
nar att få den första ordern till sommaren
2007. 

Robotdalen kommer att ha en video-
länk direkt till gruvan för livedemonstra-
tion under Tekniska Mässan i oktober.

Robotdalen har även inlett samarbete
med andra spännande logistikaktörer,
som t ex Ica. Ur automationssynpunkt
befinner sig logistikbranschen där bil-
industrin var för 20 år sedan och man kan
bara ana den utveckling som väntar.

Robotik med tillväxtpotential
Ett annat område som Robotdalen bedö-
mer ha stor tillväxtpotential är hälsorobo-
tik. Exempel på projekt är samarbete med
en entreprenör som drabbades av postpo-
lio i vuxen ålder – han hade haft polio som
ung och sjukdomen kom tillbaka. Han
blev delvis förlamad i överkropp och
armar.

– Mannen ville fortsätta äta ute på
restaurang, men tyckte inte det kändes
värdigt att bli matad av en medföljande
person, säger Erik Lundqvist.

Idén om en matningsrobot föddes och
en civilingenjör anställdes för att utveckla
produkten. Men mer kapital och kompe-
tens behövdes och därför kom entreprenö-
ren till Robotdalen. Nu finns en prototyp,
nästan färdig för marknaden. Den är stor
som en skrivbordslampa och visas upp på
Tekniska Mässan där Robotdalen deltar
som utställare. Roboten kan styras på det
sätt som passar den enskilde individen, till

exempel genom en pedal nere på golvet.
– Roboten kommer att prissättas så att

stora användargrupper får möjlighet att på
ett värdigt sätt delta i måltider, säger Erik
Lundqvist.

Fördelar för ABB
För ABB innebär samarbetet med Robot-
dalen flera fördelar.

– Vi får reda på vilka behov en hittills
liten kundgrupp har, det vill säga små och
medelstora företag. En annan spinoff är
att kontakten med forskare och ingenjörer
på universiteten underlättar vår kompe-
tensförsörjning, säger Staffan Elfving,
projektchef för ABB Robotics i Västerås.

Lars Östring, länsråd i Örebro län, är
ordförande i Robotdalen.

– För att hävda oss i Sverige måste vi
stimulera företagen att använda den
senaste tekniken för att utveckla produk-
ter och produktion. Robotdalens modell,
där industrin och universiteten ingår, ska-
par bra grundförutsättningar och jobben
blir fler.

Robotdalen finansieras genom 10 mil-
joner kronor från Vinnovas satsning för
regional tillväxt och regionens aktörer
bidrar med lika mycket.

Vad sägs om en matningsrobot för förlamade, som vill äta 
själva? År 2013 är det meningen att Robotdalen ska ha skapat
30 nya företag, 30 nya produkter och 1000 nya jobb i Mälardalen.
Hälsorobotik är ett område för framtiden.

AV MONIKA ALMGREN

Robotdalen ska skapa 1000 nya
kvalificerade jobb i Mälardalen

- Enklare och flexiblare robotar behövs. De
ska vara lätta att flytta runt, enkla att inte-
grera i flödet och med bra gränssnitt, säger
Erik Lundqvist.

En prototyp av en matningsrobot kommer att visas på Tekniska Mässan i oktober.

Vi ses på Tekniska Mässan 3–6 oktober 2006 (A21:40).
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RFID stort på Scanpack

Störst &bättre
                                        på sjö- och flygfrakt från Asien.

I vår bransch blir man inte störst om 
man inte är bättre än konkurrenterna.

Vi är störst på logistiklösningar från Asien 
– världens mest dynamiska marknad.

Utmana oss – vi löser dina fraktbehov.
Ring vår växel 031-42 96 00 eller 
kontakta något av våra lokalkontor.

www.tntfreight.com

TNT Freight Management

”Det är smarta lösningar, där det går snabbt och är enkelt att ta
sig eller sin last från punkt A till punkt B. 
Jag vill också göra det lättare att koordinera olika transportslag,
exempelvis att lasta om från vägburna till järnvägsburna transpor-
ter. För mig är intelligent logistik också system med hög effektivi-
tet, tack vare bästa möjliga tekniska lösningar och minsta möjliga
externa effekter. 

Ulrika Messing,(s)  
infrastrukturminister

”Det betyder så effektiva och korta transporter som möjligt till
butiker och kontor. Det innebär också att väga in arbetsmiljön för

de som sköter transporterna, ta hänsyn till boendemiljön och se
till att olika transporter inte blockerar för varandra.”

Sten Nordin, riksdagkandidat (m),
tidigare trafikborgarråd i Stockholm.

En av de kraftfullaste satsningar som
gjorts på RFID av en förpackningsmässa
sker på Scanpack i Göteborg den 24-27
oktober. På 300 kvm förklaras RFID-tek-
niken med live-presentationer, seminarie-
program och av en rad utställare med
RFID-kapacitet.

I en RFID-paviljong kan man t ex få
svar på frågor om dagens standarder, i vil-
ka processer RFID-tekniken passar bäst,
vilka produkter som behövs för att få
RFID att fungera, aktörer och användare i
Norden i dag och scenariot för framtiden. 

Östersjön i fokus på Nordic
Transport Convention 
Finlands agenda som ordförandeland i EU
står i fokus på årets Nordic Transport Con-
vention som hålls den 5 oktober på Teknis-
ka Mässan.

EU har länge haft en slagsida mot infra-
struktursatsningar i Sydeuropa och i län-
der som Spanien och Portugal. Norden har
allt att vinna på att blickarna nu vänds åt
norr och att nya satnsingar görs runt Öster-
sjön. Som ordförandeland i EU har Fin-
land arbetat hårt för att sätta logistiken
kring Östersjön och på Ryssland på EUs
agenda. Om de initiativ som Finland nu tar
för att förbättra logistiken i och omkring
Östersjön och Ryssland talar Lassi Hilska

från finska Trakikdepartementet i Hel-
singfors.

En representant för EU-kommissionen,
som f ö samma dag har möte i samma
ämne, kommer också att tala.

– Vårt beslut om infrastrukturplaner är
en historisk satsning på vägar och järnvä-
gar och omfattar över 380 miljarder SEK
under en tolvårsperiod. Jag är också
mycket nöjd med den transportpolitiska
propositionen, som stärker resenärernas
rättigheter och ställer krav på ökad
samordning mellan kollektivtrafikens
aktörer, säger infrastrukturminister Ulrika
Messing till Intelligent Logistik.

Vad är intelligent 
logistik för Dig?

Future Transport på Elmia
Elmia Future Transport är en ny logistik-
mässa som går den 9–11 oktober på Elmia
i Jönköping. Här möts speditörer, tågope-
ratörer, företagsledare, ekonomi- och
logistikchefer, liksom representanter för
hamnar och terminaler i Norden.

Future Transport vänder blickarna mot
Europa och slår ett slag för stora infra-
strukturprojekt, som Europakorridoren
och Fehmarn Belt-bron. 

– Vi vänder oss till alla aktörer i de stora
fysiska flödena som hamnar, terminaler
och speditörer, säger Jörgen Nyström,
projektledare.

– En sådan här mässa är från början ett
önskemål från järnvägsoperatörerna för
att få med andra parter i logistikkedjan.

Mässan och seminarierna behandlar
även hur vi hanterar framtidens problem
med miljö- energi- och höga oljepriser,
nya transportlösningar och kombinationer
av intermodala transporter. 

Mässan Nordic Rail, som går parallellt,
fokuserar på teknik och infrastruktur för
tåg. Future Transport och Nordic Rail
kompletterar varandra till en mer heltäck-
ande mässa för logistik.



5 MINUTER TILL E4/E20

Stockholmsregionens
bäst belägna
containerhamn
CONTAINERDEPÅ, STUFF, STRIPP OCH MAGASINERING

Tel: 08-550 237 40 | E-mail: soeport@soeport.se | www.soeport.se

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS18

”Ett företags konkurrensförmåga och lönsamhet
beror inte endast på vad företaget själv kan pre-
stera. Det beror också på vad dess försörjnings-

kedja kan åstadkomma.
För mig representerar
därför intelligent logistik
helhetslösningar på
logistiken där företaget
också tagit hänsyn till
hur de påverkar och vilka
möjligheter de skapar för
kunder, leverantörer och
andra affärsparter i sina
försörjningskedjor.”  

Stig-Arne Mattson, professor i logistik,
Lunds tekniska Högskola.

”För mig är VMI- konceptet som Alfa Laval imple-
menterar just nu ett exempel på intelligent
logistik. Konceptet syftar till att stärka den
gemensamma konkurrenskraften genom att
öka produktiviteten och reducera bundet kapital

i hela försörjningskedjan. Det intelligenta är att
vi förenklar det dagliga arbetet för både Alfa
Laval och våra leverantörer, samtidigt får Alfa

Laval högre tillgänglighet
för produkterna och leve-
rantören får nästan full
frihet att bestämma över
leveranserna, både vad
avser volym och leveran-
stidpunkt. Detta medför
att leverantören kan höja
produktiviteten i sin pro-
duktion.” 

Ann Loftorp, Project Manager, Supply Manage-
ment,Alfa Laval

”Intelligent logistik för mig är logistik som är
anpassad till det enskilda företaget och den spe-
cifika situation där logistiklösningen ska använ-
das. Logistikbehovet påverkas ju av en mängd
olika faktorer där idag samverkan mellan före-
tag ofta är en nödvändig förutsättning. Det är då

viktigt att tänka på att
det finns olika sätt och
nivåer att samverka där
rätt nivå påverkas av
både interna och externa
faktorer.”
Jenny Bäckstrand, dokto-
rand inom produktionslo-
gistik, Ingenjörshögsko-
lan i Jönköping

Intelligent logistik betyder för mig ett sätt att tän-
ka och arbeta för att i alla lägen använda logis-
tiska metoder där de gör störst nytta. Många tän-
ker på logistik som transporter. Andra vidgar
begreppet och tänker på produktionslogistik.
Själv tycker jag att det är användbart i många av
livets delar. Som exempel använder vi i vår familj
2-bingesystem för att fylla på olja, soja och
dylikt. När man tar det sista i förpackningen,
skriver man upp det på inköpslistan och tar fram
den andra bingens flaska. Jag påstår att logistik

kan användas intelli-
gent inom de flesta
delar av tillvaron.
Johan Svartengren,
Contract Manager,ABB
AB, SCM Services, ord-
förande i Logistikföre-
ningen PLAN

” Att hitta rätt transportlösning för varje typ av
efterfrågan. Att skapa flexibilitet och kunna väx-

la om vid redundance.”

Charlie Karlsson,
professor i national-
ekonomi, Internationella
handelshögskolan i 
Jönköping

Ny containerkran till Oxelösunds hamn
Oxelösunds hamn invigde i juni en ny con-
tainerkran och en ny containerlinje för
gods  till Stockholm och Mälardalen.

Målet är att  bli bashamn för gods-
trafiken till och från Stockholm och
Mälardalen.

Hamnen är den Östersjöhamn som
vuxit snabbast de senaste åren. Den är
isfri, har kort insegling och närhet till 
Stor-Stockholm/, Eskilstuna/Västerås,
Örebro och Norrköping/Linköping. Ham-
nen är öppen dygnet runt, vilket gör att

fartyg kan lossa och lasta direkt efter
anlöp. Den statliga styrningen ska öka för
koncentration till strategiska hamnar.

– Vi är rustade för att ta den rollen,
säger Erik Zetterlund, VD för Oxelösunds
hamn. 

– Vår inställning är att vi så långt möj-
ligt ska utnyttja redan gjorda investeringar
i infrastruktur. Här finns redan allt på plats
och i drift. Att utöka hamnverksamheten
skulle inte innebära vare sig ingrepp i mil-
jön eller några större samhällskostnader.

Södertälje hamn ökar starkt
Södertälje Hamn har haft en stor tillväxt
för containerhanteringen första halvåret
2006. Tillväxten för containervolymer har
stigit med över 30%, jämfört med före-
gående år.

De ökande volymerna  beror till viss del
på OOCLs, nya veckoservice, men lika
mycket på den växande trafiken för de
båda containerlinjer, BML & Pal-Line,
som Transatlantic driver.

– Vi är väldigt nöjd med utvecklingen.
Nyligen tecknades dessutom depåavtal

med två nya oceanrederier. Dessa nya
volymer började anlöpa hamnen i augusti.
Rederierna är helt nya kunder för hamnen,
volymerna har tidigare gått över andra
hamnar i regionen, säger VD Erik Froste.

Södertälje Hamn tror starkt på fortsatt
tillväxt på containerhantering. Idag anlö-
per fyra containerrederier regelbundet
Södertälje med 5–6 anlöp per vecka.

Vad är intelligent logistik för Dig?
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Moving expanderar med ny VD

Moving har under de senaste åren genom-
fört omfattande utvecklingsinsatser.
Målsättningen är att ytterligare förstärka
positionen som en ledande skandinavisk
aktör och även vidareutveckla försäljningen
på valda marknader utanför Norden.

– Moving är ett oerhört intressant
bolag, säger Hans Åke Norås, VD för Atle
Industri AB och tillika styrelseordförande
i Moving AB. 

Bra VD för hela laget
– Som ägare har vi ett långsiktigt engage-
mang i Moving och en uttalad ambition att
satsa. Vi har en expansionsstrategi för
Moving, där rekryteringen av ny VD är
mycket viktig. Ulf Jansson är en VD mitt i
karriären, med dokumenterad bransch-
erfarenhet. En anfallare som är bra för hela
laget.

Ulf Jansson har 25 års erfarenhet från
materialhanteringsbranschen. De senaste
åren i schweiziska Swisslogs koncernled-
ning.

– Att gå från en renodlad integratör,
utan egna produkter, till ett företag med
egen produktion av bland annat transpor-
törer och automatkranar, ser jag som en
fantastisk utmaning" säger Ulf Jansson. 

– Moving har ett starkt varumärke och

en bra lösningskompetens, som kan
utvecklas ytterligare. 

Imponerande referenslista
Och listan av referensobjekt är impone-
rande.

Meca, är en ledande aktör på eftermark-
naden för bilreservdelar, med 85 butiker
och många reparationsverkstäder i Skan-
dinavien.

När Meca nu investerar i ett nytt
centrallager i Eskilstuna, är Moving leve-
rantör av det automatiska  hanteringssyste-
met. Utrustningen styrs av Movings VMS-
system, som även styr de manuella truck-
arna via terminaler på truckarna.

Moving har tidigare leverat liknande
utrustningar till bl a Saabs reservdelslager
i Nyköping och LMGs centrallager i Kol-
ding.

– Vi har levererat automatiska högla-
gersystem, transportanläggningar, effek-
tiva plocksystem, robotanläggningar och
buffertlager till många av Nordens ledande
handelsföretag såväl som till tusentals
mindre installationer, säger Ulf Jansson.

Avgående VD, Sigvard Karlsson, sitter i
Movings styrelse. Han tillsattes som VD i
övergångsperioden tills rekryteringen av
ny person till VD-posten var klar.

– Sigvard Karlsson har gjort ett gediget
jobb som VD under konsolideringsfasen
säger styrelseordföranden Hans Åke
Norås. 

– Han är en ordningsman som har hållit
försvarslinjen och kommer nu att återgå
till arbetet i styrelsen.

Renodlar sin kärnverksamhet
Tidigare i år avyttrades Moving Hjulex
AB. 

Syftet är att skapa förbättrade förutsätt-

ningar att utveckla båda bolagen. Verk-
samheterna vid Moving AB och Moving
Hjulex AB är av helt olika karaktär och
genom delningen kan respektive bolag
renodla sin kärnverksamhet. 

Moving AB kommer att intensifiera
produktutvecklingen och fokusera på
transportörer, automatkranar, software
och PLC-styrning samt kompletta logi-
stikanläggningar. 

Man kommer också att satsa hårt på
eftermarknaden med service och support.

Moving, ledande leverantör av materialhanteringsutrustning i
Skandinavien, har värvat ny VD för att intensifiera marknads- och
produktutvecklingen samt fokusera på transportörer, automatkra-
nar, software, PLC-styrning och kompletta logistikanläggningar. 

Ulf Jansson t.v hälsas välkommen som ny VD för materialhanteringsleverantören Moving i Åstorp av
styrelseordföranden Hans Åke Norås och avgående VD, Sigvard Karlsson, t.h  som även sitter i
Movings styrelse.



– Det har tagit tid att skapa en känsla av
gemenskap, men nu börjar det sitta i väg-
garna, konstaterar Lennart Olausson, VD
i Business Region Göteborg, BRG.

I Göteborg finns GO-samarbetets
kansli och Göteborg kan därtill i förläng-
ningen bli inofficell huvudstad i ett inter-
regionalt EU-projekt, som sträcker sig
från Oslo via Göteborg och Öresundsregi-
onen till Berlin.

GO-samarbetet stöds aktivt av BRG
och Oslo Teknopol, motsvarande organi-
sation i Oslo.

Strategiskt läge
Sex arbetsgrupper arbetar inom områdena
näringslivsutveckling, transport och kom-
munikationer, turism, kultur samt utbild-
ning och FoU. GO-regionen har ett strate-
giskt läge i Nordeuropa, och även interna-
tionellt tack vare Göteborgs hamn och
Landvetters flygplats som är två starka
transportnav. 

Till regionen hör Oslo, Akershus, Øst-
fold, Göteborg och Västra Götaland med
nästan tre miljoner invånare. På svenska
sidan deltar tretton kommuner: Ale,
Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungs-
backa, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Möln-
dal, Partille, Stenungsund, Tjörn och
Öckerö.

Det första samarbetsavtalet skrevs

1995 och det kompletterades med ett nytt
avtal förra året.

Målet är att stärka regionens attrak-
tions- och konkurrenskraft gentemot
andra regioner i Europa. Det faller där-
med väl in i EUs satsning på interregiona-
la projekt. Ett arbete pågår redan; att
utvidga GO-projektet till att också omfat-
ta Öresundsregionen och hela sträckan till
Berlin-Brandenburg.

Scan-Balt är i det fallet ett namn att
lägga på minnet. Det står för ett utvidgat
samarbete inom bioteknik i hela Öster-
sjöområdet och Island.

Med-Coast Scandinavia är en annan
organisation som jobbar för att stärka den
biomedicinska sektorn. Målsättningen är
att Med-Coast skall bli en ledande biore-
gion i Europa. 200 biomedicinska företag
och fem stora universitet finns i Göte-
borg-Oslo-regionen. Sahlgrenska i Göte-
borg är Nordeuropas största sjukhus och
Radium Hospitalet i Oslo Europas största
cancercentrum.

Aktiva meganätverk
Mikael Klingberg, programansvarig på
Voksenåsen i Oslo, Norges nationalgåva
till Sverige, betecknar Scan-Balt och Med-
Coast som mycket viktiga i samarbetet.

– Det är två meganätverk som arbetar
väldigt aktivt i Norden, i Polen och i

Norra Tyskland. I regionen bor 80 miljo-
ner människor.

Att lösa logistikfrågorna har varit
avgörande i samarbetet Göteborg-Oslo.
Trots de insatser som gjorts, återstår
mycket. 

Fullt utbyggs 2008
När Svinesundsbron invigdes förra året,
på hundraårsdagen av unionsupplös-
ningen, togs ett steg framåt. Men innan
anslutande vägar är utbyggda blir bron
en halvmesyr. E6 på norska sidan ska
vara fullt utbyggd som motorväg 2008,
men på svenska sidan skjuts färdigstäl-
landet framåt. Regeringens löfte om att
vägen ska stå klar 2009 har visat sig
svårlöst. Svårigheten att skona hällrist-
ningarna i Tanum har bidragit till förse-
ningar.

– Att bygga ut E6 är en långvarig och

knölig process, konstaterar Mikael Kling-
berg.

– Vi jobbar intensivt på att lösa kom-
munikationsfrågorna, försäkrar Lennart
Olausson.

E6 är mycket hårt belastad, ett tungt for-
don rullar varannan minut över Svinesund.

Sjövägen behöver ingen utbyggnad,
den finns där, men transportörerna föred-
rar landsvägen. Oslo har också problem
med sin hamn, den knuffas ut ur centrala
staden och en mer eller mindre proviso-
risk containerhamn byggs. Resultatet tor-
de bli att Göteborg tar över Oslos roll
inom den transoceana containertrafiken.
Att skapa en fungerande matartrafik till
sjöss har dock inte lyckats, lastbilen är en
alltför stark konkurrent. 

I Göteborg hyser man en viss rädsla att
matarfartygen ska gå hamnen förbi och
fortsätta till kontinenten.
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Logistiken nykelfråga för
megaregion i Nordeuropa

För elva år sedan skrevs det s.k. GO-avtalet under,
ett projekt med målet att stärka samarbetet i en
dynamisk och köpstark region som omfattar både 
Göteborg och Oslo. Men vad har hänt sedan dess?
AV NILS-ERIK LINDELL

Att bygga ut järnvägen mellan
Norge och Sverige är en långva-
rig process.
– Bedrövligt att det ska gå så
långsamt, tycker Mikael Kling-
berg.

– Enorma investeringar behövs för att få
järnvägen utbyggd till dubbelspår hela
sträckan, fastlår Lennart Olausson. Vi job-
bar vidare bl a med att få dubbelspår på
sträckan Öxnered-Trollhättan.

Hamnbanan i Göteborg är nu elektrifie-
rad och andra utbyggnader görs i området
för att få en smidig trafik. Vissa förbätt-

ringar görs också i Dalsland. En bättre
gränspassering vid Sarpsborg står på öns-
kelistan och helst också en ny godstermi-
nal i Oslo.

– Det finns beslut om pengar och om en
i sammanhanget ovanlig lånefinansiering,
säger Mikael Klingberg. Vissa sträckor
skulle kunna vara klara 2012.

Mikael Klingberg har ett förslag:
– Låt norska och svenska Banverken

bilda ett gemensamt bolag. Med god vilja
skulle det vara möjligt, och det skulle
säkert påskynda processen.

Vad gör då industrin?
– Den kör landsväg och skiter i tåget,

konstaterar Mikael Klingberg.

”Bilda svensk-norskt bolag för järnvägsutbyggnad”

Ett tungt fordon rullar varannan minut över nya Svinesundsbron.
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Sverige är starkt beroende av sjöfart och
sjöfartskunnande. Drygt 80 % av allt gods
till/från Sverige går på fartyg och till en
stor del via färjor. Det här är kanske fakta
som de flesta känner till.

Men en färsk forskningsrapport visar
att det svenska sjöfartsklustret sysselsätter
närmare 220 000 personer och att sjöfar-
tens förädlingsvärde är det högsta av alla
branscher i Sverige.

Det betyder att de sjöfartsanställda per
capita lämnar större bidrag till BNP än
några andra anställda. 

Sysselsättningen har vuxit
– Vi har funnit att den sammanlagda sys-
selsättningen inom  sjöfartsklustret har
vuxit med 50 000 sedan 1997, säger
Johanna Palmberg, doktorand vid Interna-
tionella Handelshögskolan i Jönköping,
som sammanställt rapporten. 

Vetenskapligt ansvariga och medförfat-
tare är professorerna Börje Johansson och
Charlie Karlsson.

Huvuddelen av de anställda finns i 15
sjöfartsregioner, där 5–6 regioner är domi-
nerande.

Göteborgsregionen har högst speciali-
seringsgrad, både inom sjöfart och hamn-
verksamhet, mäkleri och transaktioner. 

Sjöfartsnäringen är idag en mycket kun-

skapsintensiv bransch och det är inte minst
i  de kunskapsproducerande  omgivnings-
näringarna som antalet sysselsatta växer.

Stockholmsregionen har särskilt många
sysselsatta i sådana kunskapsföretag, men
hanterar mindre gods.

De tre svenska storrederierna Stena,
Broströms och Wallenius, är alla mycket
framgångsrika. Men vi har 140 till.

Nav och ekrar i Nordeuropa
Globaliseringen betyder att inköps- och
försörjningsprocesser av råvaror, kompo-
nenter och färdigvaror från globala källor
blir alltmer strategisk.

Det innebär att alltfler företag blir bero-
ende av billiga och effektiva sjötranspor-
ter. Samtidigt finns trenden att rederierna
intresserar sig alltmer för hela logistikked-
jan och försäkrar sig om att ingå i de mest
effektiva logistiknätverken.

– Fram till 1930-talet fanns det ett
svensk-norskt sjöfartsnätverk med norska
redare och svenska varv, men det existerar
inte idag, säger Börje Johansson, profes-
sor vid Internatinella Handelshögskolan i
Jönköping och vid KTH.

Vilka europeiska nätverk ingår svensk
sjöfart i idag ?

– I norra Europa har ett hubsystem
”Hubs and Spoke” (nav och ekrar) med
några få stora hamnar som centrala noder
vuxit fram, främst Hamburg, Bremen,
Rotterdam och Antwerpen.

Det är främst här det oceangående god-
set hanteras.

– Östersjöhandeln har också haft en
ofantlig ökning de senaste 15 åren, främst
inom olja och timmer. 

– Vår sjöfartsnäring, liksom hela
logistiksektorn, är starkt inriktad på denna
nordeuropeiska marknad och det är främst
här expansionsmöjligheterna finns, säger
Börje Johansson.

– Därför bör Göteborgs hamn lyfta
blicken hit och samarbeta t ex med Ham-
burgs hamn.

Han menar att effektiva vägtransporter
också i framtiden kommer att vara det vik-
tigaste komplementet till hamnarna, även
om fler och fler varor ”vill” åka flygplan.

Attraktiva alternativ
EU-kommissionens mål har främst varit
att göra de oattraktiva alternativen mer
attraktiva.

– Men järnvägarna fungerar fortfarande
dåligt över EUs gränser och insjötranspor-
ter, som EU-kommissionen också hoppas
på, kommer aldrig att få någon stor roll,
menar Börje Johansson.

Sjöfarten har en ljus framtid som
svensk tillväxtbransch. Sverige har dock
mycket att lära av både Holland och Dan-
mark. Danmark har för länge sedan passe-
rat Norge som sjöfartsnation och torde
idag vara Europas ledande, åtminstone på
containersidan.

Studien ställer också frågan om det
behövs en ökad koncentration och krafti-
gare satsning på de två främsta sjöfartsre-
gionerna i Sverige – Göteborgs- och
Stockholmsregionen. 

15 svenska sjöfartsregioner 
sysselsätter 220 000

Ännu en nöjd kund
Vi gör ditt företag mer lönsamt och konkurrenskraftigt genom logistik.
Det har vi redan gjort för några av världens största öl-varumärken, samt 
för många andra företag. Vi ser till att lära känna hela din organisation.
För det är bara när vi till fullo förstår din verksamhet som vi kan erbjuda 
den bästa logistiklösningen. En lösning som ger effektivare arbetsfl öden,
minskade resurskrav och optimal leveranssäkerhet.

Vi fokuserar på att göra dina kunder nöjda. När den bästa ölen finns till 

hands, är det enkelt att trivas.

Warehouse Management Systems
Warehouse Automation
Supply Chain Consulting

www.consafelogistics.com

Sveriges ekonomi är starkt beroende av hamnar
och sjöfart. Drygt 80 % av allt gods till och från
Sverige går på fartyg och nära 220 000 personer
sysselsätts i sjöfartsklustret . Det är också är en
näring som växer, visar en ny rapport. 

AV GÖSTA HULTÉN

”Göteborgs hamn
borde samarbeta
med Hamburgs”

Sveriges 15 största sjöfarts-
regioner efter antal rederier
och skeppsmäklare: 
1. Göteborgsregionen
2. Stockholmsregionen
3. Helsingborgsregionen
4. Malmöregionen
5. Norrköpingsregionen
6. Gävleregionen
7. Gotlandsregionen
8. Uddevallaregionen
9. Karlshamnsregionen
10. Lidköpingsregionen
11. Karlstadsregionen
12. Ö-viksregionen
13. Kristianstadsregionen
14. Strömstadsregionen
15. Sundsvallsregionen

– Sjöfartsnäringen är starkt inriktad på den-
na nordeuropeiska marknad och det är
främst här expansionsmöjligheterna finns,
säger professor Börje Johansson.

– Sysselsättningen inom  sjöfartsklustret
har vuxit med 50 000 sedan 1997, säger
Johanna Palmberg.
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Alltmer av världshandeln går i containers.
Med en flotta på över 500 containerfartyg
och över 1,4 miljoner containers, är dans-
ka Maersk Line, en del av A.P Möller-
Maersk Group, världens största container-
rederi. Med 18 % av världsmarknaden är
Maersk, enlig brittiska Lloyds List, är man
nära nog dubbelt så stora som närmaste
konkurrent.

Men dagens megarederier sysslar inte
bara med sjöfart.

– Med fartyg, lastbilar och tåg kan vi
erbjuda ett unikt globalt koncept av dörr-
till-dörr-lösningar säger Tomas Dyrbye.

Idag intresserar sig rederierna alltmer

för hela kedjan, inklusive logistiken i land. 
– Vi har sett att vi kan sköta hela kedjan.

IT-lösningarna underlättar det och ger
kunderna transparens i hela kedjan.

Containerrederierna är stora vinnare på
den ökade världshandeln. Främst är det

flödet från Sydostasien som växer.
Världshandeln växer dubbelt så snabbt
som världens BNP. Förutom att volymerna
växer, blir transporterna allt längre. 

– De nordiska länderna har, i motsats
till övriga Europa, så stora exportvolymer
att de överstiger importen, påpekar Tomas
Dyrbye.

För att få lönsamhet är det viktigt att
fylla de containrarna som tar exportgods i
form av t ex papper med gods tillbaka . 

Århus och Göteborg
Århus och Göteborg är Maersk två stora
hamnar i Norden. Viss hantering sker ock-
så i Helsingborg. Hub i Nordtyskland är
Bremerhaven. Göteborg har två anlöp i
veckan.

Århus hamn, efter Göteborg Nordens
största, har nyligen sålt 70 000 kvm con-
tainerterminal till Maerskägda APM Ter-
minals, en första etapp i en pågående
utvidgning.

I Århus finns två operatörer som driver
terminaler. Är det en fördel ?

– Konkurrens är alltid av godo och det
gäller också hamnverksamhet.

Av Maersks godsflöden inom Sverige
går 70 % på tåg.

– Tåg och båt är en superkombination.
Volymerna blir större än med lastbil, han-
teringen underlättas och tåg-båt har förde-
lar ur miljösynpunkt. Därför är det bra att
Sverige nu satsar på fler kombiterminaler i
hamnarna.

Det finns också utpräglade stordrifts-
fördelar i hamnverksamhet, menar Tomas
Dyrbye.

– Därför tycker jag att det är mycket
klokt att den svenska regeringen nu utreder
vilka hamnar man ska satsa på i framtiden.

Världens största containerfartyg
Containerfartygen blir allt större. I augusti
sjösattes världens hittills största container-
fartyg, Emma Maersk .Hon är nära 400
meter lång och lastkapaciteten anges till
11 000 TEU. 

Tomas Dyrbye förklarar att han inte kan

ge några detaljer om den nya containerjät-
ten. Men en sak slår han fast. Besöket i
Göteborg under jungfruturen blir det enda:

– Det finns helt enkelt inte gods för ett
så stort fartyg i Göteborg. Därför kommer
Emma Maersk att gå i trafik på någon stör-
re linje.

Hur stora  kan då containerfartygen bli?
– Det vet jag inte. En begränsning är väl

Suezkanalen och andra trånga passager.
Men det finns annars inget som hindrar att
det byggs ännu större containerfartyg.

Största containerrederiet
globaliseringens vinnare

Containern fyller 50 år
Ingen enskild teknisk innovation har för-
enklat världshandeln så som containern.
Det var den amerikanske åkeriägaren Mal-
com McLean som 1956 kom på idén när
han såg hur hamnarbetare lastade av gods
från lastbilar för att stuva det på fartyg. Han
tänkte:

”Vore det inte fantastiskt om hela min
last kunde lyftas direkt från lastbilen till far-
tyget.

Han köpte två oljetankers och byggde om
den till världens första containerfartyg.

Med standardiserade containers blir last-
ning och lossning av fartyg otroligt mycket
enklare. Istället för veckor för att lossa ett
större fartyg, görs det nu på mindre än ett
dygn. Containern har bidragit till att ge kon-
sumenterna billigare varor från fjärran län-
der. Man brukar räkna med att ca 130 miljo-
ner godscontainrar är i omlopp i världen.

Malcom McLean 
är mannen bakom 
containern, en innova-
tion som revolutionerat
världshandeln.

Danska Maersk är idag världens största containerrederi.

Världshandeln har ökat drama-
tiskt de senaste 50 åren. 
Den snabba ökningen vore
otänkbar utan containern.

– Man skulle inte kunna 
förställa sig denna dramatiska
ökning utan containern, säger
Tomas Dyrbye, VD, Maersk 
Nordic & Baltic.

AV GÖSTA HULTÉN
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Ta spåret till framtiden
Elmia Nordic Rail är en given knutpunkt för järn-
vägsbranschen. Under tre intensiva dagar debat-
teras dagens och morgondagens viktigaste frågor. 
Här visas teknik och utrustning och här träffas 
beslutsfattare och kollegor. Kort sagt, under Elmia 
Nordic Rail möter du framtidens järnväg.

Nu blir vi ännu större och bättre. Vi lyfter blicken, 
vidgar våra vyer och utökar Nordic Rail med 
Future Transport. Därmed blir vi Nordens största 
kompletta transportmässa.

I SAMARBETE MED NORDIC INFRASTRUCTURE MANAGERS (NIM), FORUM FÖR

NORDISKT JÄRNVÄGSSAMARBETE (NJS) OCH JÄRNVÄGSFORUM

Kontakta Projektgruppen för

mer information:

telefon + 46 36 15 20 00

eller nordicrail@elmia.se

9–11
oktober
2007

Regionala logistikcentra ökar i betydelse

Förra årets logistikkostnader i USA var de
högsta på 30 år. Ökningen var den största
som uppmätts. Transportkostnaderna steg
under 2005 med 14,1 %. Siffrorna rappor-
teras i ”The 17th Annual State of Logistics
Report” från Council of  Supply Chain
Management Professionals, CSCMP. 

Bränslekostnaderna förväntas fortsätta
öka. Som en följdeffekt av expansionen
väntas ett fortsatt kapacitetstryck på bl a

infrastruktur och miljö. 
Inrikes transporter, mätt i ton, har ökat

med 20 % de senaste 10 åren och förväntas
fram till år 2020 öka med ytterligare
65–70%. Internationella transporter för-
väntas öka med hela 85 % eller mer. 

– Den kostnadsutveckling som
beskrivs är dramatisk, säger Nils G Stor-
hagen, docent i logistik och verksam inom
konsultföretaget i NewLog.

En obekväm sanning hade premiär i USA i
slutet av maj och har blivit den tredje mest
inkomstbringade dokumentären i bio-
historien. Den handlar om växthuseffek-
ten. Filmens budskap är en obekväm, sko-
ningslös sanning byggd på fakta från en
samstämmig forskarkår.

Om det som majoriteten av världens
klimatforskare hävdar är riktigt, har vi
bara tio år på oss att förhindra den kata-
strof som hotar jorden. Först kommer
extrema väderomsvängningar med över-
svämningar, torka, stormar och epidemier.
Katastrofen är orsakad av oss själva. Hälf-
ten av alla koldioxidutsläpp kommer från
energiproduktionen vid förbränning av
olja, kol, naturgas och torv. Olja är den
dominerande energikällan i världen idag.
Hälften av den förbränns i bilmotorer. Inte
minst  transportbranschen har därför ett
betydande ansvar för växthuseffekten.

I Davis Guggenheims dokumentär En
obekväm sanning  är det USAs f.d. vice
president Al Gore, som efter sitt nederlag i
presidentvalet 2000, försöker väcka oss

med fakta som vi inte borde blunda inför.
Växthuseffekten är det största hotet mot
vår miljö.

Länge har t ex transportsektorn skjutit
över det etiska ansvaret på ”någon annan.”
Al Gore menar att”global warming” inte är
en politisk fråga utan en etisk. Kanske kan
filmen bidra till en omsvängning som
redan börjat. Gå och se den.

LENA SONNE

EU går mot regionala logistikstrukturer,
där strategiskt belägna och flexibla
logistikanläggningar fungerar som nav.
Det framgår av rapporten ”Warehouse
space in Europe: Meeting tomorrow's
demand”. 

Den baseras på en undersökning med
mer än 200 chefer i logistikföretag i
Europa utförd av Capgemini och det glo-
bala logistikföretaget ProLogis.

– Resultaten speglar situationen i vårt
verksamhetsområde. Storstockholm, Gö-
teborgs- och Öresundsregionen är knut-
punkter för logistikverksamhet, inte enbart
för Sverige, utan för hela den nordiska och
baltiska regionen, säger Asgeir B. Torfa-

son, marknadschef för ProLogis i Norden.
– Sista ledet i logistikkedjan måste fin-

nas nära marknaden. Efterfrågan på
moderna, regionala logistikanläggningar
med bra lägen ökar, säger Ulf Nordström,
VD för Logistic Contractor, som samarbe-
tar med ProLogis i Norden.

Importen från Asien, Central- och
Östeuropa driver logistikutvecklingen i
Europa. Däremot tycks det inte finnas
några tendenser att logistikcenter flyttas
från Väst- till Central- och Östeuropa.
Expansionen i Europa leder till ökad efter-
frågan på moderna logistikanläggningar.
Leasing blir allt vanligare och avtalsperio-
derna tenderar att bli kortare. 

Kraftigt ökade logistikkostnader i USA

Film: En obekväm sanning

Intelligent Logistik
INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER

Följ även magasinet i höst:

Nr 5 v. 41 (material 25/9)

Tema: LEAN/Produktionslogistik/Flödesekonomi/

Expresslogistik/Materialhantering

Nr 6 v. 46 (material 25/10)

Tema: Tredjepartslogistik(3PL), Lager, Logistikfastigheter

Nr 7 v. 51 (material 30/11)

Tema: Logistikbranschen – företagen, konsulterna, kunskapsnätverken

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

Al Gores 1,5 timmesföredrag med Powerpoint-
bilder har blivit en filmsuccé i USA.
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Sonat
- är ett kunskapsföretag grundat 1999,
vars affärsidé är att erbjuda företag 
en logistikavdelning som tar ansvar
för ledning, utveckling och drift 
av hela försörjningsnätverket från 
leverantör till slutkund.

Vi erbjuder
ditt företag en logistikavdelning som ger er 
kontroll över  logistikprocesserna och som är
flexibel och utvecklingsfokuserad. Som er 
logistikavdelning arbetar Sonat i mycket nära
samarbete med er  egen personal och övriga
aktörer som är involverande i  försörjnings-
nätverket.

Unik kompetens
Sonat tillhandahåller en flexibel resurs med en
mycket bred kompetens. Kompetenta 
medarbetare, med stöd och ledning av högt
kvalificerade personer med mångårig 
erfarenhet som logistikchefer i ledande företag,
står därmed till ert förfogande och tar ansvar
för att leda, driva och utveckla era logistikpro-
cesser.

TIllväxt kräver rätt resurser
Tillväxt ställer stora krav på rätt resurser och en
samtida utveckling av logistikfunktionen. I vår
tjänst kombinerar vi ett djupt kunnande om
logistik, IT-system, och nätverksrelationer. Ett val
av Sonat som partner kan därför bli avgörande
för en fortsatt tillväxt.

Kan vi komma längre?
Blir du intresserad av hur Sonat kan erbjuda er
en bättre logistikavdelning? – kontakta oss.
Vi är alltid beredda att lyssna.
Tillsammans kan vi förverkliga era visioner.
Ett första steg kan vara att skicka ett mail till 
vd kjell.rundqvist@sonat.se eller vår säljchef
jan.conradson@sonat.se 

Säljare  Arbetet med nyförsäljning av våra tjänster kräver entreprenörsanda
och innebär i stora delar att bryta helt ny mark. Du har flera års försäljningserfar-
enhet av komplexa tjänster och har visat goda resultat. Placeringsort är Stockholm,
eventuellt Örebro, Göteborg eller Norrköping.
Jan Conradson [jan.conradson@sonat.se] besvarar gärna dina frågor.
Ansökningsinfo finns på www.sonat.se

Redovisningsansvarig Du blir ansvarig för företagets redovisning
och lönehantering. Du har full kontroll över hela det företagsekonomiska flödet,
från verifikationsregistrering till årsredovisning och deklaration.
Placeringsort är Stockholm.
Katharina Urkko [katharina.urkko@sonat.se] besvarar gärna dina frågor.
Ansökningsinfo finns på www.sonat.se

LEDIGA
PLATSER
Läs mer på www.sonat.se

Vi växer och söker nya krafter. 
Just nu behöver vi...
... säljare, logistikutvecklare, redovisningsansvarig och planerare. Men du 
behöver inte vänta på våra annonser. Skulle Du vara intresserad av att arbeta 
i ett växande företag verksam i många branscher med ständigt nya 
utmaningar, kontakta oss.
Intitiativförmåga är något vi på Sonat värdesätter.

Logistikutvecklare Din uppgift blir att arbeta med design och 
utveckling av våra kunders försörjningsnätverk och du förstår försörjningsnätverkets
betydelse för att uppnå ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet.
Placeringsort är Örebro.
Kjell Rundqvist [kjell.rundqvist@sonat.se] besvarar gärna dina frågor.
Ansökningsinfo finns på www.sonat.se

Planerare En medarbetare i ett av våra team som ansvarar för utveckling,
ledning och drift av våra kunders försörjningsnätverk. Dina arbetsuppgifter finns 
inom områdena; Styra och planera materialflöden, Orderplanering,Transport och
Distribution. Placeringsort är Örebro.
Magnus Nilsson [magnus.nilsson@sonat.se] besvarar gärna dina frågor.
Ansökningsinfo finns på www.sonat.se

En bättre
logistikavdelning


