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År 2006 utsågs Göteborgsregionen till landets i särklass starkaste logistikläge. Samma sak har hänt i år igen. Vi tackar och bockar, igen.  
En bidragande orsak är ett framgångsrikt samarbete inom Logistic Hub Scandinavia. För det räcker inte bara med ett geogra�skt toppläge, 
Nordens största hamn, e�ektiv infrastruktur på framkant, spetsutbildningar och 43 procents tillväxt under de senaste 15 åren. Ett lagarbete 
måste också till. Det är då man vinner i det långa loppet. Är du på språng når du oss alla kvickt och lätt på www.logistichubscandinavia.se
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– Vi måste minska antalet lager och samti-
digt ha kapacitet att klara av våra tillväxt-
mål, säger Mats S. Johansson, logistikchef 
Husqvarna AB. 

– Lean kan förbättra vården, menar Agneta 
Larsson, forskare vid Chalmers.

Regeringens utredare Bengt Owe Birgersson 
gillar hamnar som samarbetar.
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EN SÄKER AFFÄR
En ny generation motviktstruckar är här. Med Toyota Tonero sätter vi en ny standard för säkerhets- 
tänkande och arbetsmiljö. Marknadens bästa sikt, aktivt skydd för dig som arbetar med trucken  
samt en patenterad lösning för stabilitet är bara några av nyheterna. 

Helhetstänkande och kvalitet är andra välkända Toyota-egenskaper som gör investeringen lätt att  
räkna hem. Läs mer på www.toyota-forklifts.se eller ring 0771-220 220 idag.

BT Svenska AB heter sedan april 2007 Toyota Material Handling Sweden.
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ledare

Har Sverige en industriframtid? 
Det var en stor fråga för ungefär fem år sedan, när gurus och 

managementkonsulter talade vitt och brett om tjänstesamhällets 
nedkomst och informationssamhället som efterföljare till industri-
eran.

Har ni tänkt på att det talet har tystnat nästan helt? 
Den svenska industrin, med verkstadsindustri och skogsindustri 

i spetsen, går för högvarv, nyanställer och skriker efter arbetskraft. 
I det här numret, som är ett Industriextra, rapporterar vi om några 
industrier i Sverige som fortsatt ligger i framkanten. 

Nils G Storhagen skriver om Lean managements rötter i Japan 
och Lena Sonne om några av de goda exempel som rapporterades 
vid Plans Forsknings-och tillämpningskonferens i september. 

Den goda industrikonjunkturen märks också inom logistiken, 
som ju främst handlar om att producera och förflytta varor och 
tjänster dit där konsumenterna efterfrågar dem. 

Eftersom logistiken ytterst är till för konsumenter och medbor-
gare, ligger dess tyngdpunkt också där befolkningen finns. Det har 
visat sig också i den årliga lista på Sveriges främsta logistiklägen 
som vår tidning gjort sig känd för. Det är ju befolkningen som 
efterfrågar varorna. De bästa logistiklägena kan inte ligga alltför 
långt från Sveriges befolkningsmässiga tyngdpunkt, någonstans 
mellan Örebro och Norrköping. 

Att sedan både Norrland och Skåne i andra perspektiv ligger 
centralt placerade i de större regioner där de ingår kan göra att vår 
listning framstår som orättvisande.

Bl a det ska vi diskutera på årets stora industrimässa Tekniska 
Mässa den 16–19 oktober. 

Listor är till för att ifrågasättas om de sen gäller logistiklägen, 
böcker, universitet eller låtar.

På Tekniska Mässan i Stockholm är vi glada att tillsammans med 
Tekniska Mässan kunna presentera den första seminarieserien på 
temat  ”Sveriges bästa logistiklägen”, med en rad logistikkunniga 
människor som resurspersoner.

Bakgrunden till seminarierna blir bl a den lista på strategiska 
hamnar och kombiterminaler som Bengt Owe Birgersson gjort på 
regeringens uppdrag. Den 26 september presenterades resultatet, 
som vi berättar om på sidan 34.

Göteborg har här en särställning som den enda svenska hamn 
som kan dra till sig interkontinental trafik. Andra hamnar, som 
främst är viktiga feederhamnar för containers till och ifrån europe-
iska storhamnar finns i Skåne och Stockholmsområdet. Där är ett 
samarbete angeläget, med tanke på den stora hamnkapacitet som 
redan finns i området, från Gävle i norr till Norrköping i söder. 
Dessa hamnar bör också ligga väl till för att ta emot framtida 
ökade godsflöden. Det finns redan god landinfrastruktur söder om 
Stockholm kring hamnarna i Oxelösund och Södertälje, påpekade 
bl a Transportrådet i sitt yttrande. 

Nya kombiterminaler i Stockholm Norr, Jönköping, Göteborg, 
Malmö, Hallsberg, Luleå, Umeå och Älmhult pekas nu ut som 
strategiska. De föreslagna orterna är nog i sig motiverade. Men 
betydligt fler behövs.

Möjligheten att lägga Stockholms norra kombiterminal i nära 
anslutning till Arlanda flygplats är ett spännande alternativ. Utred-
ningen har här inte tagit ställning.

Att Norvik inte nämns i Birgerssons förslag är anmärkningsvärt. 
Att istället förslå Kapellskär, som saknar spårbunden trafik och 

intermodala lösningar och där utbyggnadsmöjligheterna är små, 
är märkligt. Hållbarhet och miljö blir än viktigare i framtiden. Då 
måste staten satsa sina resurser där denna vison kan förverkligas. 

Sista ordet är inte sagt om Stockholmsregionens framtida hamn-
lösningar.

Bengt Owe Birgersson får själv chansen att förklara sig redan 
på Elmia Future Transport i Jönköping.

Listor ska alltid ifrågasättas, vem som än är avsändare.

Gösta Hultén, Chefredaktör
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Husqvarna

Färre lager och kortare ledtider ska  öka Husqvarnas försäljning

Husqvarna har en lång historia av gedigen 
svensk ingenjörskonst och precisionstill-
verkning.

Spisar, vapen, motorcyklar och symaski-
ner är produkter som under åren tillverkats 
här, i en av Sveriges äldsta fabriker. Redan 
på 1600-talet tillverkades musköter till den 
svenska armén. Jaktvapen tillverkades till 
början av 1990-talet. 

Idag är  Husqvarna AB ett globalt 
företag, nyligen börsintroducerat och med 
fabriker i hela världen. Utomhusmaskiner  
för skogsröjning och gräsklippning domine-
rar tillverkningen. 

Mats S. Johansson, logistikchef på Hus-
qvarna AB sedan ett år tillbaka, har 15 års 
erfarenhet från Electrolux, som Husqvarna 
AB tidigare var en del av.

– Nu står vi på egna ben. Electrolux kan 
inte hjälpa oss längre, konstaterar han.

För många lager i Europa

Trots brister eller ”förbättringspotential” 
om man så vill, går det ändå strålande för 
Husqvarna.

- Vi växer ”grymt”, främst genom nyför-
värv, med 5 % per år.

Man finns i hela världen, har 13 000 
anställda och omsätter ca 35 miljarder 
SEK. Husqvarnas varumärke finns på en 
mängd olika produkter, motorsågar, trim-
mers, häcksaxar, traktorer, gräsklippare och 
liknande utomhusprodukter för skog och 
trädgård.

Husqvarna har också en rad nya varu-
märken att förvalta efter förvärv.  

Flymo och Klippo finns t ex nu som 
varumärke under Husqvarnas paraply.

Men symaskinstillverkningen i Huskvar-
na är numera såld och någon vapentillverk-
ning har man inte längre.

Det går bra för Husqvarna, men det 

finns mycket att göra när det gäller att ut-
veckla logistiken, menar Mats S Johansson: 

– Vi har för många lager i Europa – 
nästan 30 stycken. Vi kommer att ha färre 
lager och minska antalet till ca fem lager i 
fem stora regioner i Europa. Dessa regions-
lager kommer att kompletteras med lokala 
säsongslager, för att avlasta de stora lagren 
under högsäsong. 

Förvärvet av Gardena gör också att 
man naturligtvis ser över logistikkartan i 
Europa. 

Integrationsgrupp för supply chain

– Kunderna gillar Huskvarnas produkter, 
men inte vår ”supply chain” visar en under-
sökning nyligen, säger Mats S Johansson.  

– Ledtiderna är för långa och tillgången 
till produkterna för låg.

Han jämför med andra företag med väl 
utvecklad logistik, som Dell, som inte har 
några lager, utan en helt kunddriven supply 
chain och som skickar allt från fabriken i 
Limerick på beställning.

– Men den modellen fungerar inte för 
närvarande för Husqvarna, på grund av 
fabriksstruktur, kundkrav och storlek på 
produkterna.

 En rad nyförvärv av företag gör också 
att man måste vara flexibla. Under ”Hus-
qvarnaparaplyet” körs en rad varumärken. 

- Från 1 oktober har vi en ny supply 
chain organisation och sedan i somras en 
”integrationsgrupp” som arbetar med in-

Husqvarna aB är inne i en expansiv 
förändringsprocess, där enklare och 
smidigare logistikflöden är viktiga. 

 – vi måste minska antalet lager 
och samtidigt ha kapacitet att klara 
av våra tillväxtmål, säger Mats s. 
Johansson, logistikchef. 

 av Lena sonne

I Husqvarnas nya modell för supply ska vissa stora återförsäljare få direktleveranser.

 ” Vi har för många lager i Europa – 
nära 30 stycken. Vi ska minska till  

ca fem lager, i fem stora regioner i Europa”. 
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Husqvarna

–  I gjuteriet gjuts större detaljer, men 
numera i lättmetall i stället för gjutjärn. 
Det är en fördel att gjuta våra delar här, 
det blir kortare leveranstider, säger Jonas 
Ancharberg, montör sedan drygt 6 år och 
gruppledare för 13 anställda på trimmer-
monteringen och som visar oss runt.

En rik flora andra komponenter kom-
mer från lågkostnadsländer runt om i 
världen. 

Det är lugnt här just nu, eftersom det 
är skiftbyte vid 14-tiden. Nästa skift går på 
14.20 och arbetar till klockan 11 på kvällen. 

Linan för motorsågar är igång, men inte 
trimmerlinan, eftersom det är eftersäsong 
och på Jonas Ancharbergs avdelning kör 
man bara dagtid.

– Men ibland får vi ta in extrapersonal 
från Proffice och Manpower.

Försöker arbeta utifrån lean

I Jonas Ancharbergs grupp försöker man 
arbeta utifrån lean, med ständiga förbätt-
ringar och man använder också kanban. 

Målen är färre produkter i arbete, min-
dre lager och kortare transporter. 

I stora monteringshallen görs 4-5 olika 
modeller av motorsågar. Här har man kom-
mit längst med lean.

– Varje dag börjar med ett kort möte, 
där förbättringsförslag kan tas upp och 
information om dagen ges. 

En aktivitetstavla visar veckans produk-
tionsplan.

Jonas Ancharbergs grupp har varit aktiv 
och kunnat spara in på flera moment och 
en hel tjänst och samtidigt fått ett mer 
balanserat och jämnare flöde.

– Alla i gruppen kan allt, om någon 
skulle bli sjuk. 

– Men det är ändå rätt mycket kvar av 
gammalt produktionssätt, tillstår han. 

Färre lager och kortare ledtider ska  öka Husqvarnas försäljning

Om försörjningsked-
jorna fungerar bättre 
i t ex Tyskland kan vi 
öka försäljningen med 
10%, menar Mats S. 
Johansson. 

allt kortare  
produktlivscykler

Allt kortare produktlivscykler gäller också hos 
Husqvarna, med ständigt nya modeller av 
trimmers och röjsågar. Nya för i år är trimmern 
Husqvarna 335Lx och röjsågarna Husqvarna 
333RJ och 335RJx , anpassade efter kommande 
miljökrav i USA och EU, med katalysator och 
Smart Start-funktion som gör dem lättstartade. 

Trenden är ”all inclusive-maskiner”som ska klara 
både lätt och tung gräsröjning med trimmerlina 
eller gräskniv.  

På fabriksområdets gräsmatta ser vi en av 
Husqvarnas nyare produkter kila runt, en 
Automower i full aktion - robotklipparen som själv 
klipper gräset. Runt gräsmattan ligger en slinga, 
så att roboten vet var den ska vända.

Smidigt, tänker jag, men undrar om den klarar 
våra ojämna gräsmattor med träd och stenar i 
vägen?

LS

I Jonas Ancharbergs  
grupp har man kun-
nat spara in på flera 
moment och  fått ett 
jämnare flöde, berät-
tar han.

tegrering av Gardenas supply chain, där vi 
måste få olika system att hänga ihop.

Ny modell för supply chain 

Vissa stora återförsäljare ska nu få direktle-
veranser, för att säkra att varor alltid finns 
tillgängliga. 

– Om försörjningskedjorna fungerade 
bättre till t ex Tyskland, skulle vi kunna 
öka försäljningen med 10 %, tror Mats S. 
Johansson. 

– Idag har vi inte heller en samlad kon-
troll över vad alla våra transporter kostar 
runt om i Europa.

Gemensamma servicecentra, Shared 
Service Center, SSC, är fokus i den nya 
modellen för supply chain. 

– Där ligger ansvaret för supply/demand 
planning. Därmed får både säljbolag och 
produktionsenheter en enda kontaktpunkt.

Säsongsvariationer komplicerar

Kontakter med slutkund och ordrar sköts 
via säljbolagen. Distributörerna lägger sina 
order direkt till SSC, som också sköter alla 
kontakter med produktionsenhetena.

– Våra varuflöden är ganska komplice-
rade, eftersom säsongsvariationerna är så 

stora, säger Mats S. Johansson. 
Inte bara årstiderna växlar. Sommaren i 

år var som vi vet inte alls lik fjolårets.  
Flaskhalsarna sitter delvis i IT.
En enda order kan passera genom tre 

olika IT-system.
Lokala processer ska bli en enda central, 

så att försörjningen av varor inte blir fel. 
Man får t ex numera inte skicka iväg allt 
av en vara till ett visst land och sedan vara 
utan i ett annat.   

– Varuförsörjningen får inte heller kra-
scha under säsong. Man får t ex inte missa 
en tremånaders gräsklippningssäsong. Det 
går ju inte att jaga igen.

Just nu är det lågsäsong på trimmers, 
medan högsäsongen börjar för motorsågar.

Säsongsvariationerna gör det också 
svårt att planera. Ambitionen är att arbeta 
enklare.

Lean och eget gjuteriet ger korta leveranstider
Husqvarnafabriken består av många 
byggnader, både gamla K-märkta och 
nya. Här finns gjuteri, utvecklingsav-
delning med över 200 ingenjörer, 
monteringshall och lager. Lean och 
eget gjuteri nära monteringen, ger 
kortare ledtider och mindre produk-
ter i arbete. 

av Lena sonne
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automation

Automationsteknik och robotisering är 
ett viktigt och naturligt inslag i de flesta 
moderna produktionssystem, inte minst i 
fordonsindustrin.

Men dagens automationsteknik har 
främst utvecklats för kapitalintensiva 
företag, med tillverkning i långa serier. Det 
har ofta resulterat i dyra och komplexa 
automationssystem, som normalt inte är 
användbara i små eller medelstora företag. 

Mindre företag är därför ofta fångade 
i en ”automationsfälla”,  d v s de har att 
välja mellan dyra automationslösningar och 
låglöneproduktion i lågkostnadsländer. 

För att komma ur den fällan, krävs nya 

lösningar, med kostnadseffektiv och flexi-
bel robotautomation, så att små och medel-
stora företag kan dra nytta av tekniken.

För första gången gick fem av Europas 
ledande robottillverkare år 2005 samman 
i en gemensam satsning, SMErobot, i nära 
samverkan med några tillverkare av auto-
mationskomponenter och ledande institut/
universitet och konsulter inom teknik-
spridning. Syftet är att att få fram flexibla 
robotar som kan användas av alla företag. 
Det är en del i ett europeiskt initiativet för 
att stärka konkurrenskraften hos små och 
medelstora företag, främst inom tillverk-
ningsindustrin.

För att uppfylla SME-kraven och främja 
samverkan mellan intresserade företag, har 
en s.k. EEIG, European Economic Interest 
Group, bildats. 

4-årigt projekt

SMErobot är ett 4-årigt EU-projekt, där  
bl a forskare från Lunds Tekniska Hög-
skola, LTH, samarbetar med ABB om 
att bl a utveckla en robot som kan arbeta 
tillsammans med människor och förstå 
deras instruktioner. Den nya generationen 

av robotar ska vara lättare och billigare än 
dagens, men ändå snabb och stark.  

Fokus ligger på behov och kultur inom 
tillverkande små och medelstora företag.

Man vill utveckla nya verksamhetsmo-
deller, med nya alternativ för finansiering 
och drift, som fungerar också vid osäkerhe-
ter om volymer och livslängd för produk-
terna och med redan tillgänglig kompetens 
och erfarenhet.

Den nya tekniken för robotsystem är 
anpassade till varierande grad av automa-
tion och låg livscykelkostnad.

Tre tekniska kriterier är viktiga:
Robotarna ska förstå mänskliga instruk-

tioner.
De ska kunna installeras utan expert-

kunskap och utföra sina uppgifter redan tre 
dagar efter leverans.

Direktinteraktion mellan människa och 
robot ska vara säker och produktiv.

Ny familj av robotar

SMErobot är på väg att utveckla radikalt 
nya koncept för robotautomation, base rade 
på en ny familj av robotar, som är anpas-
sade för små företags behov:

Radikalt nytänkande är nödvändigt för 
att uppfylla målen för småskalig tillverk-
ning. Därför behövs det innovationer inom 
områden som kinematiska strukturer, 
automationskomponenter, kalibreringsme-
toder och programmeringskoncept för att 
förverkliga projektets syften:

– Robotarna ska kunna instrueras ge-
nom att man visar dem vad som ska göras, 
säger universitetslektor Klas Nilsson, vid 
Institutrionen för datavetenskap vid Lunds 
Tekniska Högskola.

– Man ska kunna instruera en industri-
robot bara genom att fylla i ett kort for-
mulär på ett digitalt papper med en penna, 
som uppfattas precis som att skriva på ett 
vanligt papper.

Forskarna från Lund kunde i maj i 

Robotarna som ska rädda produktionen kvar i Europa
tänk dig att kunna instruera en 
industrirobot bara genom att fylla i 
ett kort formulär på ett digitalt 
papper med en penna. På årets 
tekniska Mässan kan man pröva det 
själv och få sin  produkt tillverkad 

direkt.

av Gösta HuLtén

– Robotarna ska 
förstå enkla mänskliga 
instruktioner, säger Klas 
Nilsson.

Forskare från Lunds Tekniska Högskola samarbetar med ABB om att bl a utveckla robotar som kan arbeta 
tillsammans med människor och förstå deras instruktioner. 
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produktion

år visa upp världens första Java-styrda 
industrirobot vid IT-mässan JavaOne i San 
Fransisco. Robotens styrsystem använder 
automatisk minneshantering enligt princi-
per som utvecklats i Lund, i samarbete med 
Sun Microsystems.

Kommunikationen med roboten bygger 
på Ethernet för realtid. Det ger en mycket 
säker, robust och modulär robot styrning, 
så att den kan arbeta till sammans med och 
mitt ibland människor.

Tre robotar visas

I oktober kommer  tre olika robotar att 
visas upp på Tekniska Mässan i Stockholm 
den 16–19 oktober i anslutning till LTHs 
monter. 

– Vi kommer att visa tre olika model-
ler. Dels den lilla IRB 140 med ABBs 
styrsystem som instrueras med en penna 
på digitalt papper, dels en parallellrobot 
av bordmodell med en ny sorts kulled, som 
visas för första gången och dessutom en 

vidareutveckling av den Java-styrda Flex-
Picker som vi visade i USA i maj, berättar 
Klas Nilsson.

Konkurrenter samarbetar

Demonstrationer av prototyper kommer 
sedan att ske med full funktionalitet i 
verkliga miljöer inom olika tillverknings-
branscher. Det sker i nära samarbete med 
slutanvändare och systemintegratörer. 
Utbildning och träning kommer att ske på 
alla nivåer inom projektet, från forskare till 
slutanvändare. 

Det europeiska konsortiets breda sam-
mansättning ger också en strategiskt viktig 
tyngd i standardiseringsarbeten för att 
stärka ett europeiskt inflytande på kom-
mande världsstandarder.

Projektet är tvärvetenskapligt och inne-
fattar fem institutioner vid högskolan. 

Det leds av det tyska Fraunhofer Institut 
i Tyskland och innefattar sammanlagt 15 
företag och forskningsinstitut. Fem av dessa 

är ledande europeiska robottillverkare.
Att fem delvis konkurrerande euro-

peiska robottillverkare går samman i ett 
gemensamt utvecklingsprojekt är ovanligt.

– Vi var lite oroliga för det i början men 
t ex ABB Robotics, Kuka och Comau har 
rätt olika inriktning och vänder sig till olika 
kundsegment, så det har inte blivit något 
problem, säger Klas Nilsson.

Om 3–4 år ska de nya robotarna kunna 
vara ute på marknaden.

Både enskilda företag, leveranskedjor 
och samhälle ska då kunna dra nytta av 
kunskapsintegrationen mellan robotauto-
mationens olika delar, från komponenttill-
verkare till slutanvändare. 

En bredare användning av robotar i 
europeisk industri ska också kunna minska 
det globala transportbehovet. Det kan göra 
det möjligt att behålla produktion med 
god arbetsmiljö på vår egen marknad, och 
därmed minska tranporterna, till nytta för 
vår globala miljö.

Robotarna som ska rädda produktionen kvar i Europa

Warehouse Management Systems
Supply Chain Consulting
Mobile Equipment
Warehouse Automation

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

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

Det var år 2000 som Toyota köpte den 
världsledande svenska trucktillverkaren 
BT.

– Under de första fem åren lämnade 
Toyota oss rätt mycket för oss själva. Men 
de senaste två åren har vi kommit in i 
Toyotafamiljen, berättar Göran Nilsson, 
programdirektör med ansvar för supply i 
Europa vid Supply Chain Networks Logis-
tikdagar, som i år gick i Norrköping.

Samtidigt med BT integreras också 
TMHEs fabrik i Ancenis  i Frankrike och 

det numera Toyotaägda Cesab i Bologna i 
Italien – som gör motviktstruckar – i Toyo-
tas gemensamma inköpsorganisation.

Integration i Europa

BTs inköpsmodell var decentraliserat 
inköp, men så är det inte inom Toyota.

– Men samordningen betyder inte att 
vi överger våra lokala underleverantörer, 
betonar Göran Nilsson.

Ledande befattningshavare från BT spe-
lar nu en stor roll i integrationen i Europa. 
Flera av de högsta cheferna inom supply, 
kommer från Sverige. 

Göran Nilsson har nu ansvar för att 
integrera inköpen till fabrikerna i Sverige, 
Frankrike och  Italien. 

Integrationen innebär t ex också att BTs 
tidigare affärssystem Movex från Lawson, 
kommer att användas i hela TMHE.

Green Procurement

Under beteckningen Green Procurement 
ska alla inköp också underordnas Toyotas 
övergripande mål; att medverka till att minska den globala klimatpåverkan och att 

”verka i harmoni med omgivningen”. 
Idag är 60 % av företagets leverantörer 

av direkt material miljöcertifierade enligt 
ISO 14 001.

– Inom ett halvår ska 75 % av våra leve-
rantörer av direktmaterial vara miljöcerti-
fierade och år 2010 ska alla vara det, säger 
Göran Nilsson.

År 2012 ska även alla leverantörer av 
indirekt material, som handlar om utrust-
ning, lokaler, transporter och tjänster, också 
ha ett miljöledningssystem. 

Fler mellanlager

– För att minska miljöbelastningen samlar 
vi alla våra inleveranser med slingbilar, så 
att vi får in godset konsoliderat till våra 
monteringsfabriker, säger Göran Nilsson.

Green Procurement kan också innebära 
en omprövning av lagerstrukturen t ex med 
fler mellanlager, som minskar den totala 
miljöbelastningen av alla transporter. 

Toyota satsar på grönt inköp

fördubblar trucktillverkningen i Mjölby

I april blev Bt svenska aB istället toyota Material Handling sweden aB.  
från september har toyota Materials Handling europe, tMHe, helt integre-
rat Bt i sin europeiska organisation. Green Procurement är ett av ledorden. 

av Gösta HuLtén

Globalt är Toyota idag världsledande på 
truckmarknaden. Men Toyotas planer går ut på att 
öka företagets globala marknadsandel från 24 till 
33%. Ökningen ska främst ske i Europa. Därmed 
skulle man också utmana konkurrenterna 
Jungheinrich och Linde på deras egen hemma-
plan. De bägge tyska truckjättarna har en 
marknadsandel på ca 30% vardera, medan BT/
TMHE idag har ca 20% av den europeiska 
marknaden.

För fabriken i Mjölby innebär Toyotas planer en 
kraftig produktionsökning fram till 2015. Göran 
Nilsson deltar i ett arbete som gäller Toyotas 
långsiktiga tillverkningskapacitet och var man ska 
tillverka vad år 2015.

– I år tillverkas ca 50 000 truckar vid fabriken i 
Mjölby. Nästa år ska vi tillverka 60 000 truckar 

och år 2015 ska vi ha fördubblat antalet till  
100 000 per år, säger Göran Nilsson.

Förra året var ”all time high” och de första fem 
månaderna i år visar på en ytterligare ökning på 
årsbasis med närmare 10%. Situationen är lika ljus 
på många marknader i Europa och flera av dem 
visar på liknande positiva utveckling som den i 
Sverige.

Toyota består av 13 olika företag. Truckdelen ingår 
som största affärsområde i Toyota Industri 
Corporation, TICO, med 100 miljarder SEK i 
omsättning och 33 000 anställda. Här finns också 
viss biltillverkning,elektronik och de väv- och 
spinnmaskiner som var starten för Toyota 1926.

Chef för Tico är Tetsuro Toyoda, som är sonson till 
företagets grundare.

Toyota är världsledande på truckmarknaden. Men 
målet är att öka företagets globala marknadsandel 
från 24 till 33 %.  

_Konsulter
_Logistiklösningar
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Levererar Ni alltid i rätt tid?
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 ” För att  
minska miljö-

belastningen samlar  
vi alla våra inleveran-
ser med slingbilar.”



AOP

aoP, som står för automatic order 
picking och som bygger på att man 
kombinerar röstsystem Pick by voice 
med förarlösa plocktruckar, är det 
senaste i effektiviseringsutvecklingen 
inom lagersystem.

av Lena sonne

Det finns ett stort behov av effektivare 
plockrutiner på lager. Vi köper och släpar 
hem prylar mer än någonsin. Skeppslaster 
med  fullastade containrar från lågkost-
nadsländer skall plockas i distributions-
lagren, för leverans till butiker. Nya lager 
och DC växer upp runt om. 

– En säker försörjningen av varor till 
butiker liksom totalkostnaden påverkas 
starkt av hur effektiva lagersystem vi har, 
säger Jan Henricsson från Logimatic Lo-
gistikutveckling AB. Han har mer än 30 års 
erfarenhet av lagerhantering. 

Jan Henricsson har tittat på hur man 
kan skära kostnader i lagerhanteringen 
och förespråkar AOP, Automatic order 
picking, som bygger på att man kombinerar 
röstsystem, Pick by Voice, med förarlösa 
plocktruckar. Det är det senaste i effektivi-
seringsutvecklingen av lagersystem, menar 
han.

Rösten styr

Det är system som förekommit i USA i 20 
år och sedan 5 år börjat ta sig in i Europa. 
Walmart har varit föregångare i USA. 

Plockaren bär en liten terminal i ett 
bälte och har ett headset på huvudet. 
Plockaren dirigeras till gångar och hyll-
platser genom att få instruktionen uppläst 
i hörluren och kvitterar sedan tillbaka i 
mikrofonen.

AOP innebär att plockaren via rösten 
styr sin förarlösa truck som går automatiskt 
från plockplats till plockplats.

– Genom att först installera Pick by 
Voice – d v s ett röstsystem, kan man nå en 
produktivitetsförbättring på minst 15 % 
och samtidigt minska plockfelen med uppåt 
80 %. 

Det visar ett pilotprojekt  i Tyskland, 
Marktkauf Logistik i Laichingen i södra 
Tyskland, som Jan Henricsson varit engage-
rad i.  Med förarlöst trucksystem, som styrs 
av röstterminalerna, kan man nå ytterligare 
produktivitetsförbättringar – även ett antal 
synergieffekter kan uppnås om man passar 
in delprocesserna i varandra, menar Jan 
Henricsson som prövat metoden på ett 
antal företag.

Lean-tänkande

Förarlösa truckar är heller inget nytt. Det 
fanns redan på 60-talet. 

Det nya och epokgörande är kombina-
tionen:

– Arbete i plocklager är till ca 50 % 
plockning och 50 % truckkörning. Om 
truckarna kör själva, med beprövad AGV-
teknik sedan 60-talet, kan kostnaderna 
sänkas dramatiskt, säger Jan Henricsson.

– Många arbetsmoment kan tas bort. 10 
arbetsmoment försvinner med röstsystem 
och 9 försvinner med förarlösa truckar, 
säger Jan Henricsson.

Personalen kan direkt skicka kom-
mando till trucken, som hämtar pallar och 
levererar plockade varor. En ny truck kom-
mer direkt när lastbäraren är full. Allt går 
mycket snabbare.

Förklaringen till det goda resultatet på 
Marktkauf Logistik är också leantänkande.

– Vid en processanalys konstaterade 

man att ”slöseriet” stod för mer än halva 
plockarens arbetstid.  

 En rad fel mot Lean görs vid traditio-
nell lagerstyrning.

– Det är en rad arbetsmoment som är 
ren förädling, t ex  att plocka från hylla och 
placera på lastbärare.  

Enligt Lean anses olika former av 
transporter som slöseri.  I ett lager kan 
det handla om framkörning av lastbärare, 
plockarens egen förflyttning och att köra 
iväg färdigplockade lastbärare till inplast-
ning eller lastbrygga.

Slöseriet har nu eliminerats på Markt-
kauf Logistik. Produktionen har ökat med 
många fler plock per timme och förädlings-
tiden har ökat.

– Produktionen har ökat från 213 plock 
per timme och plockare till 385 plock per 
timme.

Förädlingstiden har ökat från 3,30 tim-
mar per arbetsdag till 6,07.

Röststyrning ger Lean i lagret

Röststyrning är ett system som förekommit länge i 
USA och även blivit vanligare i Europa.
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produktionslogistik

– Produktion är inte lika personalkrävande 
idag och därför är det inte nödvändigt att 
flytta till låglöneländer. Vi ser tvärtom en 
motsatt trend, att tillverkning flyttas hem 
till Sverige, säger Carl-Johan Hallenborg. 

Trucktillverkaren Atlet i Mölnlycke är 
ett exempel, för ett par år sedan flyttades 
tillverkning från Tyskland.   

Nu har Atlet köpts av japanska Nissan, 
som dock snabbt försäkrat att den kon-
struktion och de produkter som görs i Sve-
rige är av så hög klass att det t o m är en av 
de orsaker, som ligger bakom beslutet att 
köpa företaget.

Upptäcker flaskhalsarna

För något år sedan gick drevet inom ex-
portindustrin: Om inte tillverkningen helt 
kan automatiseras, så måste vi flytta ut den.          

– De tongångarna har delvis tystnat, 
företagen har insett att en fullständig 
automatisering mera sällan är målet, säger 
Carl-Johan Hallenborg. Det måste finnas 
en balans mellan automation och manuellt 
arbete. 

Manuellt arbete är alltså inte att förakta 
i framtiden heller. 

– Absolut inte, svarar Carl-Johan Hal-
lenborg. Det är de tunga momenten som 
ska tas bort. Den kompetente operatören 
ska inte flytta på saker som kan flyttas au-
tomatiskt, han ska förädla produkten.  

Vi talar om en optimal automatise-
ringsgrad, att fastslå vad som ska göras 
manuellt, respektive med automatik. Detta 
kan variera under en produkts livscykel. 
I början och mot slutet blir vanligtvis de 
manuella momenten fler.

För att veta att man fokuserar rätt måste 
en inledande analys göras, en analys då alla 
parter ska få säga sitt.            

– När vi börjar arbeta med ett nytt pro-
jekt, gör vi först en inledande studie för att 

få ett begrepp om det aktuella flödet, säger 
Carl-Johan Hallenborg. 

– Kommer vi in i ett tidigt skede kan vi 
upptäcka flaskhalsarna, vad som hindrar en 
effektiv och löpande tillverkning. Vi  iden-
tifierar vad en önskad förändring ska leda 
till. Det kan gälla ökad leveranssäkerhet, 
högre kvalitet, minskad kapitalbindning 
eller att produktionen ska rymmas på en 
mindre golvyta. En bättre ergonomi och 
minskad miljöbelastning är andra självklara 
ingredienser. 

Gäller också information

Med produktionslogistik avses inte bara 
fysisk förflyttning av råvaror, komponenter 
och färdiga produkter, utan också förflytt-
ning av information.     

– Vissa produkter är kundspecifika, till 
exempel en personbil eller en dator, säger 
Carl-Johan Hallenborg. Då är det extra 
viktigt att anpassa mjukvaran, det vill säga 
informationen. Systemet vet hur just den 
kundens bil eller dator ska se ut. Det ger 
en smidigare produktion och samtidigt en 
kvalitetssäkring av produkten. Varje steg 
i produktionen verifieras och det ges möj-
lighet till korrigering, per automatik eller 
styrd av operatören.          

Information är heller ingen förbruk-
ningsvara, liksom hårdvaran kan den 
återanvändas. 

Startade med materialhantering

När Flexlink startades för 25 år sedan var 
det som en leverantör av materialhante-
ringssystem. Idag erbjuder man kompletta 
lösningar, både hård- och mjukvara, för op-
timerade produktionsflöden. Det kan gälla 
stora fabriker, eller mobila moduler. 

I Flexlinks system kan också andras 
utrustning integreras, som robotar och 
märkmaskiner.  Ett intressant samarbete 
har i höst inletts mellan de två ledande 
skandinaviska aktörerna inom material-
hantering, Moving och Flexlink. Moving 
har beslutat satsa mer på sitt kärnområde 
lager och distribution. Därför har man sålt 
rättigheterna på produkten Flexi Move till 
Flexlink. 

– Moving kommer i gengäld att erbjuda 
komponenter och system från Flexlink i 
sitt produktprogram, omtalar Carl-Johan 

Hallenborg.
Flexlinks åtagnade upphör inte när man  

levererat ett system.
– Vår ambition är att skapa långsiktiga 

relationer.  Med Metsä Tissue har vi t ex 
arbetat sedan 1984 och med Autoliv sedan 
1998. Bland andra återkommande kunder 
finns Santa Maria, SKF och Kraft Foods/
Marabou.

Carl-Johan Hallenborg betonar att pro-
duktionslogistik inte bara är en fråga för 
produktionstekniker. Den måste lyftas upp 
till företagsledningen.     

en genomtänkt produktionslogistik 
gör tillverkning i norden lönsam.

carl-Johan Hallenborg , vD för 
flexlink systems aB, är helt överty-
gad om att det tyngsta argumentet 
för utlokalisering inte längre finns. 

 av nILs-erIK LInDeLL

rätt produktionslogistik gör 
nordisk tillverkning lönsam

– Produktion är inte lika personalkrävande idag och 
därför är det inte nödvändigt att flytta till låglönelän-
der, säger Carl-Johan Hallenborg. 
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Flexlinks banor går och går...

En conveyorlinje har en genomsnittlig livs-
längd på två år, sedan ändras produktionen. 

– Men Flexlinks anläggning är lätt att 
anpassa, vi kapar en balk eller gör andra 
justeringar. Vi återanvänder både hård- och 
mjukvara, år efter år. 

Det säger Alpo Lalli, utvecklingsin-
genjör på Metsä Tissues fabrik i Mänttä i 
Finland.  

Metsä Tissue i Mänttä tillverkar  
100 000 ton mjukpapper och 25 000 ton 
bak- och kokpapper per år. Fabriker finns 
i Finland, Sverige, Polen, Tyskland och 
Slovakien. 

Fabrikerna i Mänttä och Mariestad är 
störst. Norden har Metsä 45 procent av 
marknaden för mjukpapper. 

– 80 procent av den transportörteknik 
vi använder kommer från Flexlink, säger 
Alpo Lalli. Alla lättransporter av toalett- 
och hushållspapper och säckar i produktio-
nen görs med hjälp av transportbanor från 
Flexlink. 

– Olika typer av mjukpapper kan trans-
porteras på samma linje. 

Genom att vrida på ett handtag anpas-
sar sig fördelaren med tre ingående banor 
till två eller tre utgående, beroende på olika 
förpackningsstorlekar. Det ger ett bättre 
flöde på produktionslinjen och underlättar 
operatörernas arbete. 

– Vi uppskattar den kunskap Flexlink 
har och det stöd vi får för vår produktion. 
Jag har löpande kontakt med teknikerna i 
Göteborg, jag ringer säkert ett par gånger i 
veckan för att diskutera olika problem och 
lösningar. 
Ger det er en konkurrensfördel? 

– Tyvärr anlitar också våra konkurrenter 
Flexlink. Men Flexlink har tagit fram ett 
annat styrsystem för oss. Det ökar livsläng-
den och förlänger underhållsintervallerna. 

Fullpackade långtradare dånar utanför 
fönstret. Tågen går i skytteltrafik. 
Nära till hamnen och precis under 
inflygningsrutten till flygplatsen.

Snacka om A-läge.

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

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

Lilla Logistikguiden 
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I 17 år har mjukpapperstillverkaren 
Metsä tissue använt automations-
teknik från flexlink. Lika länge har 
den första conveyorlinjen arbetat 
med samma drivenhet. 

av nILs-erIK LInDeLL
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APS eller ERP?

Avancerade Planeringssystem (APS) har 
på senare tid lyfts fram som ett verktyg för 
att möta ökade krav på snabb och effektiv 
planering i hela försörjningskedjan. 

– APS ger ett bättre planeringsstöd. 
ERP fungerar på en mer kortsiktig nivå, 
förklarade Ola Cederborg, Linköpings 
Tekniska Högskola och Linea Kjellsdotter, 
Chalmers vid Plans forsknings- och tillämp-
ningskonferens i Jönköping i september.

Deras undersökning bygger på inter-
vjuer med 9 systemleverantörer och 8  
konsultföretag, med system som finns på 
svenska marknaden. 

De leverantörer som studerats är  
ComActivity, i2 Technologies, IBS, IFS, 
Lawson, Oracle, SAP, Syncron och Zeme-
ter.

APS definieras ofta som system som 
skapar optimala planer, sett till hela för-
sörjningskedjan. 

– Jämfört med traditionella ERP-sys-
tem, som framförallt ser till nuvarande hän-
delser, stödjer APS beslut utifrån framtida 
händelser, säger Ola Cederborg och Linea 
Kjellsdotter. 

– Beslutsfattare kan få ett stöd de inte 
tidigare haft, vilket kan påskynda avgöran-
de beslut, speciellt på strategisk nivå. 

Dock kräver systemet input av data från 
ERP eller liknande transaktionssystem, 
vilket gör att APS kan ses som en påbygg-
nad till ERP. 

Uppsjö av lösningar

– Med ett APS har man möjlighet att 
planera över flera enheter och ta hänsyn 
till begränsningar i form av både material 
och kapacitet samtidigt. Dessutom finns 
möjligheten att optimera planeringen med 
avseende på t.ex. kostnad eller vinst. APS 
ger uteslutande detta planeringsstöd, vilket 

gör dem bättre än ERP-system vad gäller 
planeringsfrågor.

– Frågan om man ska införa ett APS-
system eller inte kan vara viktig, men man 
måste alltid först ställa sig frågan: vilka 
problem som systemet ska lösa.

Undersökningen visar på både likheter 
och skillnader mellan system och systemle-
verantörer på APS-marknaden. De menar 
att det kan vara svårt att värdera systemen 
och deras olikheter, likaväl som att det kan 
vara svårt att särskilja vad som är ett APS 
och vad som inte är det. 

– På marknaden finns en uppsjö av, i 
någon mening, avancerade planeringslös-
ningar, från egenutvecklade system för ett 
specifikt problem, till kommersiella system 
med ett flertal planeringsmoduler. 

Tre grupper

För att jämföra de studerade systemen har 
Ola Cederborg och Linea Kjellsdotter tagit 
fram ett antal kriterier som delats in i tre 
grupper; funktionella, leverantörsspecifika 
och användarspecifika kriterier. 

De funktionella kriterierna avser app-
likationen och innefattar vilka planerings-
moduler systemet tillhandahåller, om det 
finns ett ERP-system tillgängligt, integra-
tionsteknik och integrationssätt. 

Leverantörsspecifika kriterier har att 
göra med leverantörens situation och 
erfarenhet. I denna grupp ingår; industri-
fokus och erfarenhet, antal installationer i 
Sverige, antal år på marknaden, företagsfo-
kus samt licenskostnad.

För att jämföra hur användaren 
upplever systemen har de valt att titta på 
utseendet, arkitektur (klient/server), sup-

port, implementeringstid och uppdaterings-
frekvens. 

Uppdelningen har gjorts i kort, mel-
lan och långsiktig planering. På den mest 
långsiktiga planeringsnivån finns modu-
len ”Strategisk nätverksplanering” som i 
huvudsak stödjer utformningen av hela för-
sörjningskedjan. ”Försörjningsplanerings”-
modulen stödjer medellång planering och 
tar fram aggregerade planer, med hänsyn 
till kapacitet och strategiska företagsmål. 
Input till dessa båda moduler kommer från 
”Efterfrågeplanering” som stödjer säljpla-
neringen. 

”Orderuppfyllelse” används vid kortsik-
tig planering för att säkerställa leveranser 
och ”produktionsplanering och schema-
läggning” stödjer detaljplaneringen. 

För medellång och kort planeringsho-
risont erbjuds modulen ”Transport och 
distributionsplanering”. ”Inköps- och ma-
terialplanering” används för att underlätta 
inköpsprocesserna. Tabellen nedan visar 
systemen och vilka moduler de stöder. 

Vad omfattar systemen ?

Hos i2, Lawson, Oracle och SAP finns 
funktionalitet inom samtliga moduler. Ef-
tersom dessa fyra leverantörer anses vara 
de största, är det inte förvånande att de 
erbjuder en full uppsättning moduler.

– Strategisk nätverksplanering är inte 
vanligt och bara fyra har den. Den an-
vänds förhållandevis sällan och då endast 
i strategiska projekt. Vissa leverantörer  
leasar ut modulen, för användning under 
en begränsad tid.

Transport- och distributionsplanering 
saknas hos ett flertal leverantörer. Det kan 

APS ger bättre planeringsstöd än ERP
vad gör man när planeringen inte är 
effektiv nog och tar för stora resur-
ser i anspråk? Kanske är svaret då 
aPs snarare än ett vanligt erP-sys-
tem. ola cederborg, Linköpings 
tekniska Högskola och Linea Kjells-
dotter, chalmers har undersökt och 
jämfört några vanliga system på den 
svenska marknaden.  

av Lena sonne

vad oMfattar systeMen?
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APS eller ERP?

APS ger bättre planeringsstöd än ERP

bero på att det finns nisch-leverantörer som 
bara har den modulen. Dessutom är det 
vanligt att en tredjepartslogistiker hante-
rar företagets logistikfrågor, vilket gör att 
transportmodulen inte efterfrågas. 

Tre leverantörer fokuserar enbart på 
APS, och saknar alltså eget ERP-system. 
Alla erbjuder en öppen integrationsmöjlig-
het mot andra system. 

– Denna öppenhet går hand i hand 
med marknadens krav. Det finns ett flertal 
system från ett flertal olika leverantörer, 
som behöver kunna kommunicera med 
varandra. De flesta planeringsmoduler 
kräver inte online-överföring av data, det 

räcker att föra över batchvis med bestämda 
intervall, men alla leverantörer stöder onli-
neöverföring av data.

Leverantörsspecifika kriterier

När man väljer ett APS-system är det inte 
bara ett nytt IT-system man väljer, utan 
en långsiktig affärspartner. Kriterier hos 
leverantören som erfarenhet och företags-
fokus kan då vara nog så viktiga. Bilden 
nedan visar några kriterier, som bygger på 
uppgifter från leverantörerna, vilket gör att 
det är svårt att värdera dem objektivt.

– Alla leverantörer har ett flertal 
implementeringar inom olika branscher. 
Många gäller ERP- system, men i fråga om 
branschkunskap torde inte systemet som 
implementerats vara av vikt. 

– I en urvalsprocess kan det dock vara 
viktigt att se att leverantören har kunskap 
och erfarenhet inom den aktuella bran-
schen, då det kan innebära väldigt specifika 
problemställningar.

–  Att Lawson har flest APS-imple-
mentationer i Sverige är inte förvånande. 
Lawson slogs ihop med Intentia 2006 och 
blev ägare av Movex, vilket är väldigt spritt 
i Sverige. Det är troligen enklare att sälja 
in en APS-modul till ett företag som man 
redan arbetar tillsammans med än för en 
ny aktör.

– Alla leverantörer utom en fokuserar 
på stora företag (vissa även på medelstora). 
APS kräver indata med hög kvalitet från 
ERP eller liknande system och man kan 
anta att större företag har bättre utveck-
lade ERP-system. 

– Dessutom krävs en viss storlek på 
företaget för att man ska kunna dra nytta 
av APS när man ser till planering på något 
längre sikt och över fler enheter.

ERP utvecklas

– Dagens ERP-system utvecklas också kon-
tinuerligt och man kan gissa att de APS-
moduler som har stor efterfrågan idag, 
kommer att vara en naturlig del av många 
ERP-system imorgon, tror Ola Cederborg 
och Linea Kjellsdotter.

I användarperspektivet har undersök-
ningen sett till användarnas uppfattning av 
systemet. Dessa kriterier kan vara lätta att 
glömma i urvalsprocessen,då fokus kanske 
ligger på funktion och kostnad. Att alla 
system har ett Windows-liknande utseende 
kan tyckas naturligt, då det gör att använ-
darna direkt kan känna igen miljön.

leverantörernas uppgifter oM Marknad, fokus och prisnivå

- Jämfört med traditionella ERP-system, som 
framförallt ser till nuvarande händelser, stödjer 
APS beslut utifrån framtida händelser, säger Ola 
Cederborg och Linea Kjellsdotter.
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miljölogistik

Godstransporter står för 27% av koldiox-
idutsläppen och 63 % av kväveutsläppen, 
medan alla svenska hushåll tillsammans 
släpper ut ungefär hälften. 

– Därför är  vår hypotes att vi gör mest 
nytta för miljön genom att hitta lösningar 
som är bra både ekonomiskt och logis-
tiskt. Försörjningskedjans alla faser, som 
utvinning av råmaterial, ankommande 
logistik, produktion, utgående logistik, 
marknadsföring, service efter försäljning 
etc har alla en negativ miljöpåverkan.

Det sa Håkan Andersson, VD Esta-
blish, vid höstens första frukostsemina-
rium, som helt handlade om miljön.

Allt från inköp, val av leverantör, val 
av transportsätt, produktionplats, val av 
förpackning, materialhantering, returgods, 
reservdelshantering, d v s hela kedjan, har 
betydelse.

– Vi måste minimera behovet av trans-
porter, placera distributionscenter i hubar 
där effekten blir störst och där intermo-
dala lösningar finns.  Spridning av varor 
bör ske med effektiv ruttplanering. Det 
är viktigt att dimensionera för pipelines, 
helst med tåg eller båt eller där det inte 
går, med fulla bilar. 

Logistiken ger unik möjlighet

Just inom logistiken finns en unik möj-
lighet att göra något för miljön, menar 
Håkan Andersson. 

Han pekar bl a på ett nytt pilotprojekt 
för stadslogistik i Esbo i Finland, som 
går ut på att alla biltransporter reduceras 

genom samåkning och samordning – en 
slags taxiservice  till kollektivtrafikpriser. 
Ett logistikcenter finansieras av kommu-
nen. Ett lokalt företag, som producerar 
lokalt odlade grödor och som vill sälja 
till livsmedelsbutikerna, sponsrar. Man 
räknar med att det totala antalet körda 
kilometer minskar kraftigt.

 - Man kommer att titta på barnen och 
deras hobbies, föräldrars körningar, äldres 
behov av transport, matdistribution, pa-
ketdistribution och försöka samordna alla 
dessa transporter.

”Avlatsbrev”

–  Miljöhänsyn har blivit viktigt. Många 
företag lanserar någon form av miljöpro-
fil. Men alltför ofta blir det för syns skull 
och får ingen riktig betydelse för miljön, 
hävdar Håkan Andersson. 

– DHLs GOGREEN, Statoils ”kli-
matneutrala” förbrukning och SAS 
”klimatneutrala” produkter, innebär att 
man köper sig fri för sina utsläpp – vad 
Naturskyddsföreningen kallat ett slags 
avlatsbrev, och som inte minskar transpor-
terna.

Håkan Andersson tror att man kan 
nå längre med miljöledningssystem som 
hjälpmedel att strukturera sitt miljöar-
bete, vilket också kan vara bra att visa för 
kunder. Det är ju kunderna som styr idag, 
påpekar han.

Logistik innebär transporter, så kan 
man egentligen tala om grön logistik?

– Grön logistik kan beskrivas som en 

utvidgning av den traditionella logistiken, 
där inte bara ekonomin spelar roll vid vär-
deringar av lösningar, utan också miljön.  
Grön logistik handlar om hela materialflö-
det, från utvinning av råvaror, via produk-
tion och distribution, till återvinning och 
avfallshantering, säger Anna Nilsson, som 
skriver på ett examensarbete om miljölo-
gistik vid Lunds Tekniska Högskola.

– Ja, grön logistik innebär t ex att man 
inte kör med halvtomma bilar, eller att 
kunden kanske får vänta lite längre, men 
ändå väljer det, av miljöhänsyn. 

”Smarta helhetslösningar är  bästa miljölogistiken”
– smarta helhetslösningar är det bästa man kan göra för miljön,  
men då måste nya logistikstrukturer byggas upp, menar Håkan andersson, 
vD establish aB. om man ser över hela sin kedja och får effektiva ruttplane-
ringar, kan man ofta spara 20–40% i utsläpp.

 av Lena sonne

krav på strategier: 

Transportörerna ska redovisa hur minskad 
miljöpåverkan kan säkerställas. 

De tre stegen i strategierna skulle visa: 

• Hur mätning och uppföljning av minskad 
miljöpåverkan sker 

• Hur införandet av mätmetoderna sker 

• Resultatet i form av minskad miljöpåverkan 

vilka Miljökrav ska Man ställa?

TFK – Institutet för transportforskning, har haft  ett referensuppdrag på IKEA och gjort en kravtrappa med 
miljökriterier som skärps successivt. TFK gjorde först miljöanalyser av transportbehovet och de marknader 
man agerade på. Målsättningen var att få ned miljöpåverkan per transporterad enhet.  Kraven måste också 
anpassas till olika länders förutsättningar. 

Här är de miljökrav som IKEA ställer på sina leverantörer och transportörer. 

Bland miljökriterierna finns: 
• Emissionskrav från fordon, äldre och sämre fordon fasas ut 
• Bränslen, sämre dieselkvaliteter ersätts av bättre, förnybara bränslen introduceras 
• Energisnålt körsätt, allt fler chaufförer måste vara utbildade i Eco-driving

– Grön logistik handlar om hela materialflödet, från 
utvinning av råvaror, via produktion och distribution, 
till återvinning och avfallshantering, sa Anna Nilsson 
på Establish seminarium.
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miljölogistik

”Smarta helhetslösningar är  bästa miljölogistiken”
”Grön avgång” kan t ex innebära att  få 

leverans inom en vecka i stället.
– Det har visat sig att företag ofta 

dimensionerar resurser främst för en liten 
kundgrupp med extrema krav. Planering-
en utgår från en machokultur som styr, 
anser Håkan Andersson. 

– Miljöpåverkan går att mäta idag. Be-
räkningarna är lätta att göra. Vissa företag 
som t ex massaindustrin har en energiin-

tensiv produktion, medan bilindustrins 
miljöpåverkan främst kommer i form av 
transporterna. 

Många tredjepartslogistiklösningar 
använder verktyg som CAST och Assign 
och gör tyngdpunktsberäkningar och har 
utsläppskalkylator. Håkan Andersson 
menar att standardiseringsarbete idag gör 
det lättare att ta fram rutiner som kan 
användas för att miljö- och kvalitetssäkra 
verksamheten. Det blir också enklare att 
granska miljöarbetet och kommunicera 
resultatet

Inköp allt viktigare

Vi står inför ett paradigmskifte, menar 
Håkan Andersson. Det kommer att bli en 
konkurrensfaktor att sourca på rätt sätt. 

Att t ex transportera gatsten från Kina 
eller att, som Findus, skicka fisk för rens-
ning till andra sidan jordklotet, blir inte 
lönsamt om transportkostnaderna stiger. 

– När gatsten importeras från Kina är 

miljön en icke-faktor. 
Inköp blir en allt viktigare del av ked-

jan, där det krävs kunskap om och ansvar 
för miljön.

Samordning kring transporter och att 
hitta företag som kan ta returlaster för att 
få upp fyllnadsgrad, är en viktig miljöin-
sats.

En annan är att anpassa varorna till 
transporterna, som t ex IKEAs platta 
paket eller SSABs Green Steel, med lite 
tunnare plåt, för mindre vikt.

VMI är också bra ur ett miljöperspek-
tiv, där man utgår från kundens behov, 
men kan vara problematiskt  när kunden 
tar kommandot från leverantören, som en 
del stora kedjor gör.

Allt var heller inte säme förr.
– Det sägs att sockerbitar var en enhet 

som en gång i tiden anpassades i storlek 
för att exakt fylla en tågvagn – men det 
kanske är en skröna, säger Håkan Anders-
son.

Brinova skapar attraktiva logistik-, bostads- och kommersiella 
fastigheter i landets strategiskt belägna orter.

Brinova äger även större aktieposter i andra fastighetsbolag 
samt strukturerar fastighetstillgångar.

Brinova är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Läs mer om Brinova på www.brinova.se.

Läge

Flexibilitet

Trygghet

Säkerhet

Engagemang

En logistikanläggning kräver väsentligt större hänsyn till 
säkerhet än andra fastigheter. Därför redovisar vi aldrig 
detaljer för främlingar. Det finns ytterligare fyra krav 
som en anläggning måste uppfylla. Du ser dem ovan.
I vad vi kallar logistikens pentagon.

Vi avslöjar aldrig detaljer

– Just inom logistiken finns en unik möjlighet att 
göra något som verkligen påverkar miljön till det 
bättre, menar Håkan Andersson. 

Intelligent Logistik
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lean

själen bakom Lean är djupt rotad i 
den japanska kulturen, skriver nils G 
storhagen, docent i logistik och vD 
för new Logistics Institute aB, 
utfirån sina egna erfarenheter som 
gästprofessor i Japan. 

text ocH BILD: nILs G storHaGen

Vår guide berättade på ett engagerat sätt 
om det tempel i Kyoto, där hon lotsade 
runt mig och övriga i gruppen. Det var en 
Pagoda, byggd i trä på klassiskt vis. Hög 
och avsmalnande med kvadratiska tak-
utsprång med snidade träfigurer på varje 
våningsplan. Den var från 1300-talet och 
stod där fortfarande. 

Fantastiskt!
Nyfiken som jag är drog jag mig lite 

från gruppen. Jag var intresserad av kon-
struktionen. Hur bygger man något som 
kan stå pall i så många år? Vad jag hittade 
var en betongstomme. Här var något som 
inte stämde. Jag frågade guiden. Hon 
tittade förvånat på mig och sa att templet 
naturligtvis hade brunnit och förstörts i 

krig flera gånger, 
men att det har 
sett likadant ut 
genom alla åren. 

Vid den här 
tiden jobbade jag 
som gästprofes-
sor vid Kyotos 
universitet och 
hade som min hu-
vudsakliga upp-
gift att studera 
Lean Production 
och Just-in-Time 

på plats i Japan. Anekdoten blev en tanke-
ställare för mig. Vad som räknas är den 
grundläggande tanken, den måste vårdas 
och bevaras. De fysiska tingen i sig är min-
dre intressanta. Jag gjorde intervjuer i mer 
än 50 japanska företag och konstaterade 
att Lean inte tillämpades på samma sätt i 
något av dem. Frustrerande inledningsvis 
förstås när man söker mönster, verktyg 
och enhetliga förklaringar. 

Men det föll på plats så småningom. 

Det evigt dubbelsidiga

Lean-tankarna fanns i alla företag, mer 
eller mindre. I Japan kallar man det för-
stås inte för Lean, det är en västerländsk 

beteckning. Det finns ett 
inbyggt  grundläggande 
sätt att tänka i de japanska 
företagen som leder till ett 
visst sätt att jobba, men ett 
sätt att jobba som ständigt 
anpassas till förutsättning-
arna.

Som västerlänning står 
man ofta frågande inför 
den ständigt närvarande 
japanska dubbelsidigheten. 
Just när man tycker att 
man fått grepp om något 
upptäcker man att det finns 
en sanning till. Men det lig-
ger en styrka i dubbelsidigheten. Vi ser en 
skillnad mellan japansk och västerländsk 
kultur. Hos oss står inte olika fenomen  på 
samma sätt i kontrast till varandra. Olika 
religioner samsas, olika stilar samsas, olika 
ting samsas och gammalt samsas med nytt. 
Som posttjänstemannen som använder en 
kulram ”abacus” som är hopbyggd med 
en elektronisk miniräknare eller de hand-
dragna vagnarna ”jinrikisha” vilka ännu 
används av geishor till sina möten och 
som samsas med storstadstrafiken i övrigt. 

Den västerländska kulturen är på ett 
tydligare sätt svart eller vit. En epok med 
en given stil och smak och med vissa 
allmänt accepterade normer ersätts av en 
annan. Gammalt ersätts av nytt. 

Som Mitutoyo som i sin helautomati-
serade fabrik för bilelektronik har kvar 
kanban-korten, trots att de rent funktio-
nellt inte behövs. Men det är en praktisk 
och enkel informationsbärare, alla kan se 
vad som produceras.

Stabilitet ger flexibilitet

Ise Shrine är också ett talande exem-
pel från arkitekturen. Templet har stått 
utseendemässigt oförändrat i över 1200 
år. Man frågar sig naturligtvis hur detta är 
möjligt, med de förhållandevis ömtåliga 
byggnadsmaterial som används. Hemlig-
heten ligger i att Ise Shrine rivs och byggs 
upp på nytt vart 20 år. Och det oavsett om 
det behövs eller inte. Det väsentliga är 
inte att bevara monumentet i sig, utan att 
bevara dess form och innebörd. Även om 
den fysiska konstruktionen inte är ålder-
domlig, är den ändå en del av en pågå-
ende process som gör att det ursprungliga 
kan vidareförmedlas i evighet. 

20 år är valt för att säkra kunskapen 
från en generation till nästa.

Japans historia är dramatisk. Den har 
kantats av interna stridigheter, krig med 
andra länder, jordbävningar och bränder. 
Kanske har det bidragit till inställningen 
att tingen är förgängliga, och kanske har 
det också bidragit till att japanen lever 
mycket påtagligt i nuet. 

Vi ser det dubbelbottnade igen, Ise 
Shrine är viktigt att bevara men man lever 
i nuet. Respekten och aktningen finns där, 
för stunden. Men varför ska den finnas där 
för evigt, när tanken och idéen bakom är 
det viktiga? I vår kultur hänger vi på ett 
helt annat sätt upp vår tillvaro på tingen, 
de står för stabilitet och trygghet. Därför 
har vi också svårt att skilja oss från dem.

Standardkoncept inte gångbara

Vi ser igen det väsentliga i den grundläg-
gande tanken och filosofin. Den står för 
stabilitet, långsiktighet och färdriktning. 
Står vi stabilt kan vi sedan tryggt fatta mer 
kortsiktiga beslut om lämpliga insatser. 

Eller översatt till en företagssituation; 
har vi en grundmurad gemensam syn på 
vår verksamhet och på Lean, kan vi sätta 
in de insatser och åtgärder som situatio-
nen och stunden kräver. Här är förkla-
ringen till att Lean tillämpas så olika i de 
japanska företagen, trots att värdegrun-
den till stora delar är gemensam. Stan-
dardkoncept är inte särskilt gångbara.

En bra illustration av sättet att leva i 
nuet är när man frågar om ett japanskt 
företags omsättning. Svaret är ofta hur 
många miljoner yen man omsatte den 
senaste månaden. Ett år är för lång tid, i 
synnerhet om man tittar bakåt. Senaste 

Lean har djupa rötter i den  japanska kulturen

Medarbetaren står i fokus som bärare av de grundläggande tankarna.

Gammalt samsas med nytt 
i Japan.
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Lean har djupa rötter i den  japanska kulturen
månaden är intressantare och mer rele-
vant. Sannolikt bidrar också den grund-
läggande stabiliteten kombinerat med att 
tänka i nuet till en väl grundad flexibilitet 
i det dagliga beslutsfattandet.

Kunden viktigare än varan

Kanske kan man här också se förklaringar 
till de japanska företagens mycket tydliga 
fokus mot kunden, medarbetaren och 
konsekvens i genomförandet. Det väsent-
liga är inte tingen, d v s produkterna, utan 
kunden; ”vi lever inte av våra produkter 
utan av våra kunder”. Kunden står alltid 
i fokus. Medarbetaren står i fokus därför 
att det är han eller hon som är bärare av 
de grundläggande tankarna och filosofier-
na och som fattar de dagliga besluten, och 
då oavsett nivå i organisationen. 

På Mazdas fabrik i Hiroshima frågade 
jag en medarbetare vad som händer när 
man inte klarar att producera det antal 
man kommit överens om när skiftet star-
tade. Han förstod inte min fråga, jag fick 

fråga igen. Han såg fortfarande undrande 
ut och sa att det händer inte, hinner man 
inte med måste man jobba ikapp eller 
jobba över. Eftersom han undrade över 
min fråga kontrade han med att fråga hur 
vi gör i Sverige. Jag sa att om vi inte hin-
ner med så händer det att vi får ta resten 
dagen efter, ofta betecknat som ”kvar-
ligg”. Han tittade förfärat på mig och sa 
”men då spricker ju hela planeringen!” 
Och det hade han ju rätt i.

Lean Management begrepp att föredra

Det har diskuterats mycket om begreppet 
Lean Production, som skapades i MITs 
International Motor Vehicle Program, 

verkligen är rätt beteckning. 
Frågan är berättigad. Det primära är de 

grundläggande tankegångarna, de måste 
finnas där för att man ska lyckas. Och de 
har inte särskilt mycket med produktion i 
sig att göra. 

Baserat på de grundläggande tanke-
gångarna kan man sedan situationsan-
passa arbeta med olika typer av ansatser. 
Men det handlar fortfarande i hög grad 
om management. Jag tycker egentligen 
därför att Lean Management, eller bara 
Lean, är en bättre beteckning. Speciellt 
som tillämpning av Lean är lika relevant 
inom tjänstesektorn som inom varuprodu-
cerande industri.  

 ” Lean är lika relevant inom  
tjänstesektorn som inom  

varuproducerande industri.”
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vinjett

Undersökningen visar att intelligent 
logistik och ett leantänkande kan bidra till 
att skapa bättre patientflöden och kortare 
köer.

– Logistik saknas i sjukvården, förklarar 
Agneta Larsson på Plans forsknings- och 
tillämpningskonferens i Jönköping.

– Operationsköerna är problematiska, 
säger Agneta Larsson.

–  Huvudsyftet var att studera hur plane-
rings- och  kontrollsystem stödjer resurs-
utnyttjande och vilken servicenivå som 
kunde uppnås för patienterna, berättade 
Agneta Larsson. 

Studien visade att det fanns en stor 
förbättringspotential.

Planeringsprocessen visade sig vara 
obalanserad. Alldeles för lite planering 
fanns på en övergripande nivå. Mycket  av 
planeringstiden ägnades åt prioriterings-
planering på detaljnivå. Det sattes inga 
tidsgränser för planeringsbesluten.

Brister

De fann också stora brister i integrationen 
mellan planeringsnivåerna. Planeringen ut-
gick nästan enbart från ett resursperspektiv, 
med  betoning på resursen operatörer, d v 
s vilka kirurger som tjänstgjorde på vilket 
schema. 

– Det var ett kraftigt fokus på kapaci-
tetsperspektivet. Ingen fokusering fanns på 

behovet – ”demand” eller ”order stock”. 
Redskap för att stödja beslutsprocessen 
saknades dessutom, enligt Agneta Larsson.

Klarar inte vårdgarantin

Patienter har enligt den politiskt antagna 
vårdgarantien rätt att få vård inom 3 måna-
der, cancerfall inom tre veckor och akutfall 
inom 24 timmar.

Klinikens upplevda behov var att de var 
oförmögna att leva upp till vårdgarantin.

Som logistiker har Agneta Nilsson 
många invändningar mot planeringen:

– Den befintliga planeringsprocessen 
bygger ofta på budgetbeslut. Den har helt 
och hållet personalfokus, med schema-
läggning av personalen och på kapacitets-
perspektivet, d v s vilka läkare och övrig 
sjukvårdspersonal som är i tjänst.

– Det finns inga tidsgränser, ingen prog-
nosticering och ingen koll på hanteringen 
av remisser, bara fokus på kapacitet, ej 

Lean kan rädda vårdgarantin
Hur får man ett smidigt flöde  på en kirurgisk klinik, så att patienter slipper 
långa köer? agneta Larsson och Mats I Johansson, chalmers, har studerat 
hur hälsovård planeras och gjort en fallstudie på en kirurgisk klinik.

av Lena sonne



lean

på planering, som handlar om 
huvudplaner. 

Man har inte någon plan för 
antal operationer. Det blir vad 
det blir.

– Ställtider mellan operatio-
nerna är inte kartlagda och inte 
de tider som operationssalen 
kan användas.

Adminstrationen en flaskhals

– Men det finns ändå en vilja att 
avverka köer och få ett smidi-
gare flöde, menar hon.

En väg är att se var flaskhal-
sarna är. Administrationen är en 
flaskhals.

Kliniken upplevde också ett 
behov av att kunna skapa en 
planeringsprocess med framför-
hållning. 

– Kliniken saknade prognos-
tisering eller nyttiggörande av 
befintlig information.

De flesta studier som gjorts 
inom sjukvården har gjorts på 
olika former av schemaläggning 
av resurser och patient.

– Alldeles för lite studier har 
gjorts på planerings- och kon-
trollsystemen d v s hur man bäst 
utnyttjar en designad process. 

Vad skulle lean kunna betyda 
för sjukvården? 

IHI, Institute of Healthcare 
Improvement, i Boston anser 
att Lean är särskilt användbart 
inom hälso- och sjukvården, ef-
tersom modern sjukvård bygger 
på högspecialiserade, komplexa 
organisationer, där flera led 
är beroende av varandra. IHI 
har också tagit fram en enkel 
introduktion till Lean, som är 
särskilt anpassad för hälso- och 
sjukvårdssektorn. 

Rensa bort onödiga steg

 Lean management, menar de, 
skapar bättre patientflöden 
genom att fokusera på sjukvår-
dens värdeskapande processer.

Genom att rensa bort onö-
diga steg i en process – ofta är 
nio av tio steg onödiga, menar 
de – och fokusera på de för pa-
tienten värdeskapande stegen, 
förbättras effektivitet, kostna-
der, väntetider med mera, ofta 
med minst 50 procent.

Som så många andra pro-
cessteorier utvecklades Lean 
inom bilindustrin. Den här togs 
fram av Toyota efter andra 
världskriget och bygger på tan-
karna om att komplexa system 
och processer måste hänga 
ihop, vara värdeskapande för 
dem de är till för dvs kunden 
eller patienten och fokusera på 
det verkligt viktiga genom att 
prioritera bort icke värdeska-
pande led och slöseri i proces-
sen eller vårdkedjan. 

Skepsis bland läkare bromsar

Ett första steg på väg mot en 
väl fungerande organisation/
enhet/klinik är därför att iden-
tifiera de processer som skapar 
värde för patienten. 

Lean kräver att alla medar-
betare i en organisation börjar 
tänka annorlunda; ”vem är jag 
till för och vad önskar patien-
ten få ut av sin kontakt med 
hälso- och sjukvården”. 

För att förändringen i tänke-
sätten ska kunna slå rot i orga-
nisationen är det särskilt viktigt 
att högsta ledningen helhjärtat 
stöder denna utveckling. 

Svenska exempel

På Södersjukhuset har ett logis-
tiskt tänkande använts i akut-

mottagningen, där de väntande 
patienternas olika vårdbehov 
prioriteras tidsmässigt, med en 
färgskala.

Universitetssjukhuset i Lund 
är först i Sverige med att införa 
Lean Production som ledstjär-
na för hela verksamheten. 

Särskilt på läkarhåll finns 
dock ett motstånd mot att in-
föra det man ser som ett indu-
striellt tänkande i vården, vilket 
ofta har bromsat försöken att 
använda logistiska metoder i 
vårdsektorn.

50 % förbättringspotential 
i kostnader och väntetider

Tel. 0372-78 00 20. E-post: info@cil.se

Informationslogistik 
för YRKESVERKSAMMA 30 hp

Högskoleutbildning  
på distans, halvfart. 

Kursstart våren 2008. 

Mer information  
på www.cil.se

Ny utbildning på CIL! 

– Den befintliga planeringsprocessen 
bygger ofta på budgetbeslut och  har 
helt och hållet personalfokus, medan 
demand, d v s patienternas perspektiv 
saknas, menar Agneta Larsson.
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demand

Att konsumenternas behov 
styr logistik och produktion är 
väl egentligen självklart. Så var 
det redan förr, när vi gick till 
byskomakarn och beställde nya 
skor och till skräddaren och 
beställde finkostym.

Så enkla är inte relationerna 
i dagens globaliserade ekono-
mier.

Men grundfrågan är fortfa-
rande att industrin ska tillfreds-
ställa kundbehov.

– Demand Chain Manage-
ment kan beskrivas som kon-
sten att styra relationen mellan 
kunder och leverantörer så att 
kunderna får ut mesta möjliga 
värde till lägsta möjliga kostnad 
för logistikkedjan som helhet, 
säger professor Dag Ericsson.

Vi träffas i en paus mel-
lan två föredragspass på en 
kursgård utanför Stockholm, 
där Dag Ericsson  är för att lära 
chefer från ett stort exportföre-
tag att tänka i demand chain.

– Demand Chain Manage-
ment är inte ett nytt ord för 
Supply Chain Management och 
inte heller en modenyck, under-
stryker Dag Ericsson.

Filosofin bakom demand 
chain management är att åter 
sätta kunden och hans eller 
hennes behov i centrum. 

Modern handel och varuför-
sörjning ska fylla samma grund-
läggande mänskliga behov, men 
den innebär också att allt flera 
led kommit till mellan konsu-

ment och tillverkare.
Vi får alltfler långa, krång-

liga vägar och alltmer komplexa 
system. 

Åtgärderna består av att 
kartlägga, förenkla, integrera 
och ”IT-fiera” flöden.

Suddigt begrepp

– Det som kallas ”virtuell 
integration” tenderar att sudda 
ut de tidigare tydliga gränserna 
mellan industrins kunder och 
leverantörer och deras själv-
klart givna roller i kedjan.

– Många företag gjorde 
misstaget att gå direkt från 
kartläggningen av sin verk-
samhet till införande av IT i en 
befintlig verksamhet, i tron om 
att tekniken löser alla problem. 
Vad som hände istället var att 
man ”asfalterade kostigar”.  

Logistiken måste gå tillbaka 
till grunderna: Att kartlägga, 
förenkla, integrera och sedan 
IT-fiera flödena.

Dag Ericsson talar om vik-
ten av Consumer Insight, att gå 
från försörjningssynsättet till att 
mer och mer integrera kunden 
och dennes upplevelser i det 
totala flödet. 

Varuproducenten måste lära 
sig lika mycket om konsumen-
terna som återförsäljaren kan. 
Marknadsförarna måste kopp-
las ihop med logistikerna.

– Det är ett skifte i synsätt 
på gång inom logistiken, mot 
en integration av transaktions-

skapande d v s marknadsföring, 
till transaktionsfullföljande d v 
s logistik.

Ett företag som förverkli-
gat kundperspektivet är Dell, 
menar Dag Ericsson. 

Dell har lyckats på flera 
logistikrelaterade plan och tack 
vare en återgång till ny-gamla 
distributionskanaler tagit ökade 
marknadsandelar. 

– Det spännande ”nya” är 
att återförsäljarnäten återinförs 
och att kunden får möjligheten 
att köpa till tjänster som IT at 
Home-tjänster, när installation 
av hård- och mjukvara, mot 
kostnad utförs i kundens hem. 

Dell har alltmer börjat föra 
dialog med konsumenterna 
och insett att vägen till ökad 
marknadsandel går genom 
försäljning till konsumentledet, 
snarare än till företag och orga-
nisationer. 

Konsult i storföretag

Som managementkonsult har 
Dag Ericsson de senaste två 
åren arbetat med stora svenska 
exportföretag som Electrolux 
och Ericsson.

Electrolux har infört begrep-
pet Demand Chain Manager i 
sin logistikorganisation.

– Demand Flow binder 
samman återförsäljare och 
leverantörer till Electrolux med 
konsumenterna.

Ett annat företag som Dag 
Ericsson lär att tänka i Demand 

Chain är Ericsson. Dess anlägg-
ning i Borås är världens största 
producent av mikrovågslänkar 
för sammankoppling av bas-
stationer i mobiltelefoninätet. 
Business Unit Transmission 
& Transport Networks är en 
expanderande affärsenhet, som 
tillverkar och tillhandahåller 
trådlösa och optiska transmis-
sionssystem. 

– Ericsson, AB, är inne i 
en intressant utveckling mot 
Demand Chain som du borde 
skriva om, säger han entusias-
tiskt.

Som kunden vill ha det

Modeindustrin i Borås har 
redan till stor del detta synsätt 
och har mycket att vinna på att 
gå vidare mot  ökad anpassning 
till kundönskemål. 

Numera är  Dag Ericsson 
professor i logistik på Högsko-
lan i Borås. Det gillar han:

– Konsumentfokus har alltid 
funnits här. Knallen hade ju 
också ”consumer insigt”.

Dag Ericsson nämner ”knit-
on-demand”, där man tillverkar 
kundanpassade plagg, direkt 
där kunden finns. 

Den första testbutiken, i 
Gällstad, ingår i ett KK-finan-
sierat forskningsprojekt vid 
Textilhögskolan vid Högskolan 
i Borås, tillsammans med bl a 
Gällstad Ylle och Tradimus 
TotalLogistik.

”Marknadsförarna 
måste kopplas ihop 
med logistikerna”
varuproducenten måste lära sig lika mycket om konsu-
menterna som återförsäljaren kan. Marknadsförarna 
måste kopplas ihop med logistikerna.

– ett skifte i synsätt är på gång i logistiken, säger 
professor Dag ericsson.

av Gösta HuLtén

– Det är ett skifte i synsätt på 
gång inom logistiken, mot en 
integration av transaktions-
skapande d v s marknadsföring, 
till transaktionsfullföljande 
d v s logistik, menar 
Dag Ericsson. 
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forskning

– Begreppet tjänst är lite oklart och det är 
inte uppenbart vad man menar, sa Joakim 
Wikner, professor i logistik vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping när han talade på 
temat Hur gör man varan en tjänst?... vid 
Plans forsknings- och tillämpningskonfe-
rens. 

– I många sammanhang antas att ett 
särdrag hos tjänsteverksamheten är att 
kunden är aktör i processen. 

Men är det verkligen en generell egen-
skap hos en tjänst?. 

–- Om man t.ex. säljer transporttjänster 
för varor, är det inte helt lätt att se kunden 
som en aktör i processen.

Olika definitioner

I EU pratar man om fri rörlighet av varor 
och tjänster. Här är tjänster det som inte är 
varor, människor och kapital.  

Joakim Wikner vill försöka reda ut vad 
vi egentligen avser med begreppen ”tjänst” 
och ”produkt” så att vi enklare kan förhålla 
oss till det i verksamhetsledning och -styr-
ning.

PLANs definition av begreppet ”pro-
dukt” innefattar såväl en vara som en tjänst. 

”Med begreppet produkt menas en 
fysisk artikel eller en tjänst som är avsedd 
för försäljning till kund”, skriver professor 
Stig-Arne Mattsson i Logistikens termer 
och begrepp. PLAN. Stockholm 2004. 

Även i Nationalencyklopediens (NE)
definition av produkt nämns ”tjänst”. 
En produkt är ett  ”konkret resultat av 
tillverkningsprocess, som vanligen är kon-
trollerad av människan... ibland även om 
specifik tjänst eller service.”

 Definition av begreppet ”tjänst” finns 
däremot inte med i alla källor.

Saknar fackterm

I NE heter det t ex att ”tjänst saknar som 
fackterm internationellt antagen defini-
tion, men definieras i Sverige som kedja av 
händelser eller aktiviteter, i vilken en kund 
interagerar med ett tjänsteföretags medar-
betare (eller tekniska hjälpmedel).” 

Joakim Wikner föreslår istället en mer 
”operationell” definition av tjänst:

– En tjänst kan med fördel ses som en 
”efterfrågedriven och värdematchande 
process, som utförs, medan kunden väntar”.  
En vara bör då definieras som en specifik 

form på en specifik 
plats, t.ex. en artikel 
på ett lagerställe.

Kunden kan vara 
en resurs i proces-
sen.

– Samtidig 
produktion och kon-
sumtion av tjänster 
ger dels beroende av 
efterfrågevariatio-
ner, dels buffertar i 
form av köer, istället 
för lager.

Joakim Wikner talar också om ”maximal 
värdematchning”. Den inträffar när rätt sak 
är på rätt plats, vid rätt tid. 

Platsvärde, formvärde och tidsvärde

– De aktiviteter som utförs mot kundorder, 
strävar mot att skapa ett erbjudande som 
på bästa sätt ger en värdematchning i ter-
mer av platsvärde, formvärde och tidsvärde. 
Utgångspunkten är det material och de 
resurser man har tillgång till när kundor-
dern erhålls. 

Det finns då minst två huvudtyper av 
delsystem, med två olika fokus.

– Om kunden ställer frågan Vad har ni 
tillgängligt för mig? blir fokus på den initi-
alkapabilitet som företaget har,  d v s  Vad 
finns tillgängligt i lager?, Vad har ni gjort 
för investeringar mot prognos? Det är kort 
och gott varubaserat.

– Om kunden istället frågar Vad kan ni 
göra för mig?  blir fokus istället på anpass-
ningskapabiliteten d v s den kapacitet och 
kompetens som finns tillgänglig och det 
kompletta erbjudande som kan skapas, t ex 
vid en leveransförfrågan. 

Anpassningskapabiliteten inriktar sig 
mer på faktiska kundbehov t ex direkta 
kundorder. I det här sammanhanget finns 
det större möjligheter att kostnadseffektivt 
ha en större variantspridning, eftersom 
risken är betydligt mindre när man produ-
cerar mot kundorder, i en efterfrågedriven 
försörjningsprocess jämfört med produk-
tion mot prognos. 

Man kan se försörjnings-/konsumtions-
system som tre viktiga delsystem med 
olika karaktär. Konsumtionen är värde-
driven och produktbaserad, eftersom man 
efterfrågar en kombination av varor och 
tjänster. 

– Det prognosdrivna och varubaserade 
försörjningssystemet ger en utgångspunkt 
för att möta kundkrav, som sedan förädlas 
ytterligare i det efterfrågedrivna och tjäns-
tebaserade försörjningssystemet. 

– På det här sättet kan man se tjänster 
som något som tillämpas på varor för att 
skapa en värdematchning, dvs vi gör varan 
en tjänst. 

Det här ger en mer operationell syn 
på tjänstebegreppet, utifrån graden av 
kundorderstyrning, vilket ju fått en allt 
mer framträdande roll i många projekt för 
verksamhetsutveckling.

Konsten att göra varan en tjänst

Joakim Wikner, profes-
sor i logistik vid JTH, 
diskuterade innehållet i 
dagens  tjänstebegrepp 
vid forsknings- och till-
lämpningskonferensen.

”Industrin tjänstefieras samtidigt som tjänster industrialiseras”, sa industri-
mannen carl Bennet och hans arbetsgrupp i en rapport från Iva och nutek 
om villkoren för det svenska näringslivet i framtiden.

Men vad menas egentligen med det?

av Lena sonne 
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nyheter

Debatten om framtidens  
transporter startar på Elmia
Aldrig tidigare har transportbranschen stått inför så 
stora utmaningar. Och aldrig tidigare har konferens-
programmet för Elmia Nordic Rail och Elmia Future 
Transport varit så omfattande! 

Här diskuteras alla de aktuella frågorna om transport 
och infrastruktur. Här presenteras nya lösningar för  
en transportkedjas alla led. Här debatteras framtidens 
infrastrukturinriktning. Bland föreläsarna finns flera  
av transportbranschens mest kända profiler. 

Var med och påverka framtidens transporter!  
Debatten startar på Elmia, 9–11 oktober 2007. 

Ladda ned eller beställ 
det aktuella konferenspro-
grammet på www.elmia.se/
futuretransport. Där kan  
du även förregistrera ditt 
mässbesök.

I SAMARBETE MED BRANSCHFÖRENINGEN TÅGOPERATÖRERNA, FORUM FÖR NORDISKT  
JÄRNVÄGSSAMARBETE (NJS), FÖRENINGEN SVENSKT FLYG, JÄRNVÄGSFORUM, NORDIC  
INFRASTRUCTURE MANAGERS (NIM), SVERIGES HAMNAR, SVERIGES ÅKERIFÖRETAG OCH  
TRANSPORTINDUSTRIFÖRBUNDET. 

– Vi kommer att utreda olika 
möjligheter till samarbete, 
säger Tomas Salzmann, styrel-
seordförande för Mälarhamnar 
till nättidningen vlt.se.  

Det kan gälla specialise-
ring och nya satsningar för att 
tillsammans bli ett starkare 
alternativ.

För Mälarhamnar är också 
större slussar i Södertälje en 
hjärtefråga.

Containergods ökar

Dagens slussar, byggda på 
1920-talet är 135 x 19 meter. 
De är snart för små för de allt 
större fraktfartyg som trafike-
rar Mälaren.

I ett längre perspektiv hotas 
överlevnaden för hamnarna i 
Västerås och Köping om inte 
Södertäljeslussen och Södertäl-
jeleden byggs ut, skriver kom-
munledningarna i Västerås och 
Köping till regeringen. 

Man pekar på att andelen 
containergods ökar dramatiskt, 
med bl a den nya linjetrafiken 
med containers till ICA:s riks-
lager i Västerås, dit ICA flyttat 
merparten av sitt container-
flöde från Göteborg. 

Mälarhamnar och dess ägare 
betonar även de sjöburna olje-
transporternas betydelse för re-
gionen och att OKQ8 planerar 
att öka sina transportvolymer 
kraftigt efter nedläggningen 
av den nuvarande oljetermina-
len vid Loudden i Stockholm. 
Även sjötransporterna av  
t ex biobränsle till kraftvärme-
verken i Västerås, Eskilstuna, 
Örebro, Uppsala, Stockholm 
och andra orter väntas öka 
starkt på Mälaren.

Stora investeringar

Över 10 000 personer inom 
Mälardalsregionens företag 
anses beroende av effektiva 
sjötransporter på Mälaren 
och sjötransporterna avlastar 
vägarna. Mälarhamnar AB och 
dess ägare Västerås stad och 
Köpings kommun planerar att 
investera ca 90 miljoner SEK i 
hamnanläggningarna i de båda 
städerna de närmaste åren. 
Under perioden 2010-2015 
beräknas ytterligare ca 100 
miljoner kronor investeras i 
hamnarna, under förutsättning 
att staten satsar på utbyggnad 
av Södertäljeslussen och Söder-
täljeleden.

Mälarhamnar AB och dess 
ägare räknar med att Mälarsjö-
farten riskerar att minska med 
10-20 procent årligen under 
de närmaste 5-10 åren om 
satsningarna på Södertäljeslus-
sen och Södertälje kanal inte 
genomförs.

Mälarhamnar och Södertälje hamn satsar på 
samarbete. 

Mälarhamnar i samarbete 
med Södertälje hamn

Ledningen för Mälarham-
nar aB, med verksamhet i 
Köping och västerås och 
södertäljes hamnbolag har 
skrivit en avsiktsförklaring 
om fördjupat samarbete. 

av Peter LorIn
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nyheter

ProLogis har tecknat avtal med Dachser. 
Den 1/12 flyttar Dachser all sin lagerverk-
samhet i Stockholmsområdet till ProLogis 
anläggning i Jordbro företagspark.

– Där vi finns idag har vi nått vår kapaci-
tetsgräns och Jordbro passar mycket bra 
för distribution i hela Stockholmsområdet, 
säger Finn Skovbo Pedersen, VD Dachser 
Norden.

Dachser ska använda anläggningen för 
lager och distribution av gods från hela 
Europa. ProLogis skräddarsyr ytorna för 

Dachsers behov. 
Anläggningen representerar ett nytt 

koncept – ett flexibelt modullager, som 
kan nyttjas av många företag. Det totala 
lagerutrymmet på 17 000 kvm kan delas in i 
olika moduler, efter kundernas individuella 
önskemål.

– Att en global logistikaktör som Dach-
ser flyttar in ser vi som en bekräftelse på 
att satsningen i Jordbro ligger rätt, säger 
Asgeir B. Torfason, regionchef  ProLogis 
Norden.

Japanska Nissan köper trucktillverkaren 
Atlet i Mölnlycke för ca 1,5 miljarder SEK.

Atlet har ca 1 000 anställda och en om-
sättning på 2 miljarder. 

Därmed försvinner ägandet i ännu ett 
ledande svenskt verkstadsföretag utom-
lands. 

Atlet, som startades av den nu 84-årige 
entreprenören Knut Jacobsson har en stark 
ställning i Europa och USA, med 8 egna 
dotterbolag och närvaro i ca 30 länder.

Enligt vad Intelligent Logistik erfar vill 
köparen Nissan Forklift att produktionen 
dock ska fortsätta och öka i Sverige.

– Vi har valt en köpare som är långsiktig 
och seriös. Det finns nog inga som helst 
planer på att flytta tillverkningen, utan 
Nissan har köpt en pågående verksamhet, 
sa VD Marianne Brismar till nättidningen 
corren.se. 

Japanska Nissan 
har köpt Atlet

Med en landsomfattande turné letar ICA 
efter lokala leverantörer i projektet ”Smak 
på lokalt”. Turnén besöker under hösten och 
början av nästa år totalt tio orter från norr 
till söder. Inköpare från ICA får en chans 
att träffa leverantörer. ICA hoppas kunna 
knyta till sig ett nya 50-tal leverantörer.

– Lokala produkter har sedan länge en 

given plats i ICA-butikerna, men vi vill 
utveckla det här ännu mer. 

– Vi ser att ICAs kunder efterfrågar 
alltmer lokalproducerad och ekologiskt 
odlad mat. Det ska vi möta med hjälp av 
små, lokala svenska leverantörer som vill 
utvecklas tillsammans med ICA, säger 
Joachim Cederblad, projektledare.

ICA letar lokala leverantörer

Dachser flyttar in hos Prologis
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Hösten är här och jag hoppas att ni alla 
har haft en skön och avkopplande som-
mar, så att ni nu står laddade inför att 
ta er an nya och spännande logistikut-
maningar. 

För PLANs del rivstartade hösten 
med Forsknings- och Tillämpningskon-
ferensen, som detta år arrangerades i 
samarbete med Högskolan i Jönköping. 
Konferensen var som vanligt varmt 
uppskattad bland deltagarna, framfö-
rallt är det mixen mellan forskning och 
tillämpning som gör den så uppskattad. 
I detta nummer av PLAN-nytt bjuder vi 
på ett reportage från konferensen.

Höstens höjdpunkt inträffar redan 
den 9:e oktober då Eli Goldratt gör ett 
sällsynt besök i Sverige. Eli Goldratt 
är berömd författare till boken ”Må-
let”, vars innehåll har influerat många 

företag. Vid höstens seminarium får 
deltagarna ta del av hans lösningar för 
att nå lönsamhet. Självklart kommer 
han också beröra huvudlinjerna som 
”Målet” baseras på. 

Detta är ett seminarium som den 
logistikintresserade definitivt inte får 
missa. Det arrangeras av PLAN på 
hotell Sheraton i Stockholm.

Vidare i höst arrangerar PLAN 
som vanligt seminarier, företagsträffar, 
utbildningar, certifiering m.m. 

Hela vårt utbud finner du på vår 
hemsida, www.plan.se.

Hoppas ni är laddade 
inför hösten

Pär Brander,

redaktör PLan-nytt
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JTH är Sveriges yngsta tekniska hög-
skola och samtidigt den som ökar mest 
– med 40 % fler högskoleingenjörer, 
vilket går mot trenden. Genom avtal 
med Chalmers i Göteborg och KTH har 
man numera examinationsrätt och fler 
doktorander.

Jenny Bäckstrand, själv dokto-
rand från Tekniska Högskolan i Jön-
köping(JTH) var huvudansvarig för 
konferensen i år. 

Allt fler logistikföretag

Joakim Wikner, professor i Logistik på 
avdelningen för Industriell organisation 
och produktion,  inledde med att försöka 
reda ut vad man menar med en tjänst 
och en vara. Temat var ”Hur gör man 
varan en tjänst”.

Susanne Hertz, professor i logistik på 
Handelshögskolan i Jönköping, talade 
om globala och lokala logistiktjänster 
och logistikbranschens expansion.

– Alltfler företag kallar sig logistikfö-
retag eller TPL – tredjepartslogistikföre-
tag eller fjärdepartslogistikföretag. Det 
är en enorm  ökning av antalet företag 
med fokus på logistik.

Susanne Hertz visade på hur trans-
porterna är ett allt större miljöproblem, 
men att så lite ändå förändras. Hon 
trodde att en del av förklaringen kunde 
vara att logistikkostnaderna inte är så 
stora, särskilt för varor med högt värde.

Jörgen Dernroth, Tekniska högskolan 
i Jönköping, föreläste om orderhantering 
ur ett riskperspektiv, ett ämne som få 
tidigare tagit upp.

Jan Henricsson från Logimatic 
Logistikutveckling, talade om hur man 
kan få ännu effektivare lagerplock med 
röststyrning, kombinerat med förarlösa 
truckar såsom PLAN-nytt redovisade i 
förra numret.

Ola Cederborg, Linköpings tekniska 
högskola och Linea Kjellsdotter, Chal-
mers visade avancerade planeringssys-
tem på marknaden.

Agneta Larsson, Chalmers, talade 
om sjukvårdslogistik och redovisade en 
fallstudie från en kirurgisk klinik, som 
visade stora brister i planeringen. Ett 
logistiskt perspektiv kan få stor effekt på 
effektiviteten, menade hon.

Professor Stig- Arne Mattsson, 
skarpsynt och brilliant som alltid, talade 
om konsekvenserna av sju vanliga fel vid 
lagerstyrning.

– Nästa år blir konferensen på Chal-
mers igen, berättade Stig-Arne Mattsson, 
nu sedan ett par månader själv professor 
på Chalmers. 

stor uppslutning på årets forsknings-  och tillämpningskonferensen
Plans forsknings- och tillämpnings-
konferens den 5-6/9 hade hela 160 
deltagare och hölls i år på JtH, 

tekniska Högskolan i Jönköping.

text & BILD: Lena sonne

 Stig-Arne Mattson berättade att 
nästa konferens blir på Chalmers, 
där han numera är professor

Peter Olsson från Chalmers före-
läste om Lean.Emma Bengtsson, produktionslogistiker på Fagerhults Belysning AB och Emma 

Hallman, projektingenjör på Vest-Wood Sverige AB, studiekamrater från JTH,  
utbytte erfarenheter på konferensen efter ett par år i yrkeslivet. Emma Hallman 
föreläste också om fadderverksamheten.

Jenny Bäckstrand, JTH, proffsig huvudansvarig för 
konferensen i år, går igenom de sista detaljerna i 
planeringen.
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stor uppslutning på årets forsknings-  och tillämpningskonferensen

Leena Kossila, CPIM, MPS & Affärs-
system AB tyckte föredagen var 
intressanta och ställde flera frågor.

Ca 160 deltagare lyssnade på föredragen på Plans forsknings- och tillämp-
ningskonferens i Jönköping.

– Transportkostnaderna är inte så stora, sa Susanne Herts, professor i lo-
gistik, som en förklaring till att så lite görs åt transportbranschens ökande 
miljöbelastning.

Jörgen Dernroth från Tekniska 
högskolan i Jönköping föreläste om 
orderhantering ur ett riskperspektiv, 
ett ämne som få tidigare tagit upp.

Malek Kassafrem, som läser Maskinteknik vid JTH och Ivana Simic, som läser 
kursen Industriell organisation deltog i Plans forsknings och tillämpningskon-
ferens tillsammans med  ett 60-tal andra studenter.

Maria Romberg Ewerth, Vestwood 
Sverige AB, berättade om förde-
larna med fadderverksamhet ur 
ett företagsperspektiv.

Tobias Ericsson passar på att jobba i pausen.
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Mjölk skall hopsamlas från olika lantbrukare till ett mejeri, 
bröd skall distribueras från utlastningscentral till olika buti-
ker, en automattruck skall plocka ihop en monteringssats i ett 
automatlager. 

Det finns många liknande problem där ett antal platser skall 
besökas för att distribuera eller samla ihop varor från/till en 
terminal. Om en brödbil skall besöka 9 olika butiker i tur och 
ordning så kan det ske på många olika sätt; teoretiskt blir alla 
möjliga olika ordningar som dessa platser kan besökas i så 
mycket som 9! (= 362880). 

För att minimera körsträckan kan man i praktiken ofta eli-
minera de flesta av dessa turer som oekonomiska bara genom 
att titta på en karta. Men att hitta den tur som minimerar kör-
sträckan, är inte helt trivialt. Vill man räkna fram en kortaste 
eller åtminstone rimligt kort rutt som passerar alla butikerna, 
så måste tänkandet systematiseras. Ofta är det så att rutten 
måste delas upp i olika delrutter för att kapaciteten i brödbilen, 
eller automattrucken, rymmer eller orkar inte hela lasten som 
skall distribueras eller samlas in. 

Fritt från en idé av Clarke & Wright (1964) och utifrån ett 
enkelt exempel beskrivs här en heuristisk metod(*, som söker 
fram en lösning som i de flesta fall blir bättre än osystematiska 
”ad hoc”-lösningar.

Räkneexempel

Från en terminal (ett lager), här betecknat T, körs varor ut 
till sex olika kunder: A-F. Sträckorna (i mil) mellan de olika 
platserna finns i tabellen nedan. (Problemet antas vara symme-
triskt; d v s det är lika långt från A till E som det är från E till A 
etc. Det är oftast självklart, och vår lösningsmetod kräver det, 
men det behöver faktiskt inte vara så.)

Distributionsbilen som kör ut artiklarna kan maximalt lasta 10 
ton. Mängden som skall till varje plats är: A = 2 ton; B = 5 ton; 
C = 3 ton; D = 7 ton; E= 3 ton; F = 7 ton.
Beteckna sträckan mellan T och A med  TA (= 4) och sträckan 

mellan A och B med AB (= 6) etc. Genom att i samma rutt ta 
med A och B istället för att distribuera till A och B i var sin 
separat rutt så sparar man sträckan:   
2 • TA + 2 • TB – (TA + AB + TB) = TA + TB – AB. 

Därmed kan man räkna ut besparingen för varje par av kunder 
eller distributionsställen enligt tabellen nedan.

Distribution till B och D i samma rutt är inte möjligt då vad 
som skall fraktas dit överstiger bilens kapacitet. Störst bespa-
ring, 6 (mil), erhålls för att i samma rutt ta med A-C, B-C och 
D-E. Eftersom A-C kommer först i vår lista av de med högst 
besparing så väljs (slumpmässigt) det paret att ingå i Rutt 1. Då 
distributionen till A och C innebär att bilen inte är fullastad så 
måste det undersökas om det är möjligt att komplettera rutten 
med någon ytterligare leverans som skulle ge besparing. Möj-
liga komplement att undersöka visas i tabell 3.

Kapacitetsbehovet för eventuella komplement måste i detta 
fall vara mindre eller lika med 5 ton (10-5), eftersom 5 ton på 
bilen redan är utnyttjade av A-C. För varje komplement under-
söks vilken summa besparing (från tabell 2) som (eventuellt) 

Genomtänkt ruttplanering sparar kostnader och miljö 
att minska den totala körlängden genom aktiv sökning och eftertanke 
ger kostnadsbesparingar, kapacitetsökningar och skonar miljön.

anders segerstedt, professor i industriell logistik, Luleå tekniska 
universitet, beskriver en metod för ruttplanering som i de flesta fall är 
bättre än ”ad-hoc”-lösningar eller bara en titt på kartan.

av anDers seGersteDt
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Genomtänkt ruttplanering sparar kostnader och miljö 

erhålls om komplementet också tas med i Rutt 1. Utifrån detta 
väljs sedan det komplement som ger högst besparing, i detta 
fall B, att ingå i Rutt 1. Det är inte oväsentligt i vilken ord-
ning kunderna besöks; A-C-B och tillbaka till terminalen ger 
inte samma sträcka som C-A-B och tillbaka. Tittar man på en 
karta, eller ritning, är det ofta självklart vilken ordning som ger 
kortast sträcka, men det går också snabbt att räkna ut. Tabell 2 
visar också att högsta besparing att ta med B erhålls framförallt 
av att C och B kommer med på samma rutt. Därför testar vi att 
(bara) gruppera B kring C:  T – A – B – C – T → 17,  T – A – C – 
B → 14. (Observera att  T – C – B – A – T är lika med T – A – B 
– C – T, totalsträckan blir densamma, 17, vi kör bara åt motsatt 
håll)

Därför väljs rutten A-C-B. I vårt exempel är nu bilen fullastad 
och vi startar om (från tabell 1) med en ny rutt. Ifall A-C-B inte 
fyllt bilen, så hade vi startat om med tänkbara komplement och 
undersökt eventuella besparingar med nu A+ C+ B och fortsatt 
tills bilen blivit full, eller besparingen för komplementet till 
rutten är mindre än att köra komplementet i en separat tur till 
och från terminalen.

Rutt 1 består av A, B och C så kvar från paren i tabell 1 är nu 
(endast):

Högst besparing ger D-E så till Rutt 2 väljs D-E. Bilen är då 
fullastad, så någon komplettering är inte möjlig. Därmed blir 
Rutt 3 således fram och tillbaka till F. Totala körlängden för 
Rutt 1 + Rutt 2 + Rutt 3 blir 14+ 12+ 8= 34.

Minst tre rutter 

Totalt skall 27 ton distribueras med en 10 tons bil, så mindre än 
tre rutter är inte möjligt. Ifall man distribuerar tonnaget som 
skall ut till A till F i tre rutter, så finns det 12 möjliga olika lös-
ningar, förutom (A-C-B, D-E, F) exempelvis (A-D, B-C, E-F). 
Den totala körlängden för dessa tolv lösningar varierar mellan 
34 och 50 mil. Vår sökmetod hittar alltså i detta fall den kor-
taste totala körlängden. Någon garanti för ”optimalitet” i andra 
och större problem finns dock inte. Men att minska körlängden 
genom aktiv sökning och eftertanke ger kostnadsbesparingar 
och kapacitetsökningar, genom färre bilar, truckar etc. Det blir 
”Lean”.

anDers seGersteDt är professor i Industriell logistik, 
Luleå tekniska universitet.

*) Heuristik, en algoritm som gjort avkall på kravet att garan-
tera optimal lösning.

  

referenser:

Clarke, G. &  J. W. Wright (1964). Operations Research, Vol. 12, No. 4, pp 568-581

Aktiv sökning och eftertanke ger kortare körsträcka och stora kostnadsbesparingar för distributionsbilar som kör ut varor från en terminal till ett antal olika butiker.
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Mitt 
Lars Backåker 
Louise Karlsson, Isaberg Rapid AB
Tong Persson, Jönköping Tekn. Högskolan

norr 
Robert Audén, Umeå Universitet
Kerstin Lindström, Alimak AB
Maria Wester, Liko AB

syd 
Dan Bengtsson, Assa Abloy es Production AB
Anders Lund, Lunds tekniska högskola
Daniel Lundholm, Höganäs AB
Charlotta Åkerberg, Leaf Sverige AB
Carita Schöld-Espersen, NBI i Växjö AB

väst 
Peter Andersson, SCA Hygiene Products AB
Ola Halling, New Wave Group

Eva Hansson, SCA Packaging Nordic region
Marita Larsson, MITAB Business Consulting AB
Annette Neergaard-Möller, Växjö Universitet
Claes Nordgren, Redcats Nordic AB
Björn Sundh, SKF Sverige AB
Pelle Thiesen, SCA Hygiene Products

öst 
Emin Kohnic, KTH
Håkan Nygren, FLIR Systems AB

Nya medlemmar 2007-09-06

Rapport från medlemsregistret  
Tabellen nedan visar aktuellt antal medlemmar (2007-09-06)  

 ÖST VÄST SYD NORR MITT  UTLAND  RIKET
Medl. Antal  857 617 535  223 493 17 2742

På ingående  50 58  27 10  32 0  177
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effektiv logistik

Granen Logistik AB satsar 300 miljoner 
kronor i en byggnation på ungefär 60 000 
kvm  fördelat på tre etapper. Här erbjuds 
rena lagerytor, tredjepartslogistik och 
transporter av styckegods på järnväg.

Det framgick när Nässjö Näringslivs AB 
arrangerade sitt hittills största logistiksemi-
narium – ”Effektiv logistik ger växtkraft”– 
i september. Ett hundratal personer med 
nyckelpositioner inom Logistiksverige 
samlades i Göteborg, för att ta ett special-
beställt tåg till Nässjö, efter en morgontidig 
visning av containerhantering i hamnen.

Det rullar på bra för Höglandstermi-
nalen i Nässjö. Man är nu en etablerad 
torrhamn till Göteborgs Hamn, en s k ”dry 
port”. 

Verksamheten har varit igång i tre år 
och antalet containrar ökar på tågpendeln 
som nu går  5–7 dagar i veckan. Jysk, Ikea 
och Rusta är största kunderna.

Välkommen miljövinst

En välkommen bieffekt är miljövinsten.
Nu minskar antalet långtradare på 

sträckan Göteborg-Nässjö med 10 000 per 
år. Det visar siffror från Höglandstermina-
len AB – ett samägt bolag mellan Nässjö 
Åkeri/Eksjö Transport AB och Nässjö 
kommun,

– Bättre att snabbt få dit varorna för 
vidare distribution i stället för att lagra 
dem dyrt i hamnen.Vi har 22 tågpendlar 
nu och kommer snart att öka på med två. 
Höglandspendeln fungerar mycket bra, det 
visar en fallstudie vi genomfört, berättade 
Eric Nilsson, vice VD och marknadsdirek-
tör för Göteborgs Hamn. 

Med på tåget var också infrastrukturmi-
nistern Åsa Torstensson, som uttalade sig 
i varma ordalag om den entreprenörsanda 
som lett fram till dagens logistikutbud i 
Nässjö eller Logistic Park Nässjö, som det 
numera heter. 

Hon prisade ”framsynta och modiga 
kommunalpolitiker”. 

Efter tågresan var det rundvandring i 
Rustas centralager och ytterligare anföran-

den. Claes Johansson, VD Nässjö Närings-
liv AB talade om ”OneDoor - nyckeln till 
näringslivsutveckling” Konceptet har haft 
avgörande betydelse för att hitta eta-
bleringar och exemplifierades med Jysk, 
Rusta, Tura och nu senast Granen Logistik.

Holger Jonasson, projektledare och 
marknadsdirektör vid NNAB, sammanfat-
tade framtidsbehoven:

– Sidospåret på terminalområdet behö-
ver byggas ut några hundra meter norröver. 
Nu måste godstågen backa söderut för att 
komma ut på södra stambanan. Det rör sig 
om en investering på 30–35 miljoner SEK. 

– Efter tre års verksamhet går termi-
nalen med vinst, så det lönar sig att satsa 
vidare.

Ska rulla ända in i centrallagret

Rustas försäljningschef Leif Fromm 
förklarade att 70 procent av företagets 
varor kommer från producenter i Asien. 
Företaget har en årlig volymtillväxt på 
20–30 procent. För att klara den krävs 
ständig utveckling av kostnadseffektiva 
och pålitliga logistiklösningar. En sådan är 
förbindelsen mellan centrallagret i Nässjö 
och Göteborgs Hamn.

– Alternativet, att splittra upp leveran-

serna på ett antal mindre hamnar, innebär 
avsevärt merarbete och ökade kostnader.
Inom kort kommer vagnarna att kunna 
rulla hela vägen in här på centralagret. 

Om nästa stora utvecklingssteg för ter-
minalområdet, berättade Johan Gustafsson, 
VD för Granen Logistik AB. 

– Via ett sofistikerat datasysystem ska 
vi utveckla distribution och hantering av 
styckegods. Vi kommer att erbjuda samlast-
ning för mindre leveranser, mellanlagring, 
uppsplittring av varor och distribution efter 
behov och avrop. 

Arbetstillfällen

Ett par hundra arbetstillfällen kan det bli 
på sikt.

Granen är från början ett lönsamt 
fastighetsutvecklingsbolag, med ägaren Per 
Arwidsson i spetsen. Företaget startade 
med logistikfastigheter år 2002, genom ett 
förvärv av Telias fastigheter i Nässjö. 

– Nu går vi vidare och blir en aktivare 
part på logistikmarknaden, främst med 
tredjepartslogistik, konstaterar Per Arwids-
son.

Företaget siktar på en utvecklingsperiod 
om 3–5 år, där målet är 60 000 kvm och 
första etappen 20 000 kvm.

Tågpendel ger 10 000 färre lastbilar
tågpendeln och den växande ”torr-
hamnen” i nässjö minskar antalet 
långtradare på sträckan Göteborg-
nässjö med 10 000 per år.

av MIcHaeL JoHnsson

Rullande seminarium och underhållning bjöds på logistiktåget från Göteborg till Nässjö. 
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Hamnutredaren Bengt-Owe Birgersson, 
som farit runt som en Nils Holgersson i 
Sverige, har nu lagt fram sina utrednings-
förslag. Tio strategiska hamnar och åtta 
kombiterminaler föreslår han i den statliga 
kombinerade hamnstrategi- och kombiter-
minalutredningen. 

Mindre hamnar som t ex Sundsvall och 
Karlskrona prioriteras i framtiden. Stock-
holms hamn bör däremot inte att bli en av 
regeringens prioriterade hamnar.

– Men Stockholm är förstås viktigt. De 
har själva redan beslutat satsa på Norvik 
som containerhamn, säger Bengt Owe Bir-
gersson, som svar på frågan varför han inte 
har nämnt Norvik. 

Bengt Owe Birgersson har kommit fram 
till att tio svenska hamnar ska prioriteras 
när det gäller satsningar på vägar, järnvä-
gar, kombiterminaler och övrig infrastruk-
tur. 

De  är: Gävle, Göteborg, i samarbete 
med Uddevalla och Varberg, Helsingborg, 
Malmö,Trelleborg, Karlshamn i samverkan 
med Karlskrona, Norrköping,  Kapellskär, 

Sundsvall och Luleå.
 Bengt-Ove Birgersson är också Ban-

verkets utredare. Hans och Banverkets nya 
förslag till strategiskt nät av kombitermina-
ler pekar ut: Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Hallsberg, Jönköping, Luleå, Umeå och 
Älmhult. 

Mest angeläget är nya kombiterminaler 
i Jönköping (Torsvik) och Stockholm norr 
som ska ingå i nätet och kan finansieras 
med någon form av offentlig och privat 
samverkan (OPS). 

– Jönköping behöver en ny terminal 
och i Stockholm finns bara Årsta – ingen i 
norra Stockholm. Var den ska ligga är inte 
klart ännu, säger Bengt Owe Birgersson. 

Bara Blekinge har tillkommit

De utpekade strategiska kombiterminaler-
na måste kunna erbjuda omlastning av tre 
olika sorters lastbärare: trailers, containers 
och växelsflak.

– Det är viktigt att få ner priset på ter-
minalhanteringen och att det är fullservice-
terminaler med  lika villkor för kunderna.

Både de strategiska hamnarna och kom-
biterminalerna ligger i de stora transport-
stråken i Sverige.

– Kartan över var godsflödena hamnar 
har sett likadana ut de senaste 15 åren, men 
flödena har växt, säger Bengt Owe Birgers-
son. Det är bara ett stort godsflöde som 
tillkommit – från och till Blekinge bero-
ende på den kraftigt ökande handeln med 
Östeuropa efter murens fall.

Flera stora hamnar är inte med

Oljehamnen Brofjorden i Lysekil, Sveriges 
näst största om man räknar godsmängd, är 
inte med, kanske beroende på att hamnen 
ägs av oljebolaget Preem. 

Men inte heller Stockholms hamn, 
som  är näst störst vad gäller antal passa-
gerare och åttonde vad gäller godsmängd, 
kommer med på listan, med undantag av 
Kapellskär. Andra större hamnar som inte 
heller kvalificerar sig är bl a Oxelösund och 
Ystad.

Däremot föreslås alltså Sundsvalls 
hamn, som bara är Sveriges 19:e största om 

fo
t

o
: L

e
n

a
 s

o
n

n
e

.

– Det är bara ett 
stort godsflöde som 
tillkommit – från och 
till Blekinge, beroende 
på den kraftigt ökande 
handeln med Öst-
europa, säger Bengt 
Owe Birgersson, som 
därför vill prioritera 
hamnen i Karlskrona. 

Sundsvall  och Karlskrona 
bubblare i  hamnprioritering

Mindre hamnar som sundsvall och 
Karlskrona ska prioriteras i framti-
den. norvik, stockholms framtida 
containerhamn, blir inte en av 
regeringens prioriterade hamnar.

av Lena sonne
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Kapellskär är med på listan trots att hamnen saknar både järnväg och utbyggnadsmöjlighet.
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hamnar

man ser till godsmängden att bli en av de 
prioriterade hamnarna i framtiden.

– Det beror på att regionen var enig om 
att satsa på Sundsvall. Det behövs en hamn 
i nedre Norrland. Därför köpte jag de argu-
menten, säger Bengt-Owe Birgersson.

– Att Karlskrona är med beror på  sam-
verkan med Karlshamn. Ett gemensamt 
hamnbolag är på gång. Kanske har sam-
arbetet initierats av utredaren, erkänner 
Bengt-Owe Birgersson. För det går ju inte 
om de konkurrerar. Det är ett rationellt 
samarbete.

– Det måste satsas på Karlskrona för 
den växande trafik till Polen. Karlskrona 
klarar bra tidtabeller. Det går inte i Karls-
hamn. Men det behövs också en bulkhamn 

som i Karlshamn, som har en kraftig 
tillväxt.

Beslut nästa år

Kapellskär är med på listan, trots att ham-
nen saknar kombiterminal och utbyggnad-
möjligheter och bara kan ta lastbilstran-
sporter, vilket borde vara tveksamt med 
tanke på miljön.

– Flödena till Baltikum och Finland 
växer språngartat. Kapellskär är viktig som 
transithamn, förklarar Bengt-Owe Birgers-
son sin prioritering här.

Vilken betydelse hamnstrategiutred-
ningen egentligen får i praktiken för 
hamnarnas framtid är oklart. Om mer gods 
tas med tåg i framtiden, är osäkert, menar 

Bengt Owe Birgersson. Enligt vad Intelli-
gent Logistik erfar är ägare av utelämnade 
hamnar inte speciellt kritiska; de har redan 
den infrastruktur som krävs för att kunna 
expandera och flera hamnar kan själva 
finansiera sina framtida infrastrukturlös-
ningar. 

Sundsvall  och Karlskrona 
bubblare i  hamnprioritering

De 10 prioriterade hamnarna och 8 kombitermina-
lerna ligger alla i de stora stabila godsstråken.
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Miljökrav blir allt viktigare och 
alltfler företag kräver miljöled-
ningssystem av sina leveran-
törer.

Men hur gör man för att införa 
miljöledningssystemet  ISO 
14001 och hur fungerar det i 
praktiken? 

Svaret finns i SIS Förlag 
ABs nya handbok ISO 14001 
för små och medelstora företag 
– nu uppdaterad med ett ny-
skrivet avsnitt om klimatfrågan. 

I den nya utgåvan får 
läsaren information om vad 
det innebär att arbeta enligt ett 
miljöledningssystem och hur 
systemet kan utformas. Ett sär-
skilt avsnitt handlar om hur ett 
företag kan komma igång med 
klimatarbete. Den ger också 
vägledning om den nya kemi-
kalielagstiftningen REACH.

Författare är Richard Alm-
gren och Torbjörn Brorson som 
har  lång erfarenhet av tillämp-

ning av miljöledningssystem i 
näringslivet. 

– Vi har ansträngt oss att 
förenkla införandet av miljö-
ledningssystemet för små fö-
retag genom illustrationer och 
praktiska exempel. Vi har också 
försökt att ”översätta” den in-
ternationella standarden till ett 
språkbruk som ligger närmare 
småföretagarens vardag, säger 
Richard Almgren.

– I boken finns även en 
mycket användbar checklista 
för företag som vill ”ta tem-
pen” på miljöarbetet och få en 
känsla för hur långt man kom-
mit med miljöledningssystemet, 
säger Torbjörn Brorson.

Boken vänder sig till 
miljöchefer, kvalitetschefer, 
miljösamordnare, controllers 
och andra som arbetar med 
miljöledningssystem på små 
och medelstora företag, men 
kan även användas av inköpare, 
konsulter och studenter. 

Linde Material Handling aB 
lanserar nya truckmodeller  i 
133-serien, som är avsedda 
för lastning, lossning och 
stapling i terminaler och gods-
torg. 133-serien är en utök-
ning av Lindes Matrix-serie.

– Det är flera maskiner i en, 
för olika hantering och olika 
behov, säger Magnus Petterson, 
ansvarig för produkt- och sälj-
support på Linde. De har fokus 
på prestanda, produktivitet och 
förarskydd.

Den nya modellserien består 
av en staplare och två 2-palls-
truckar för stående körning. 
Den ena 2-pallstrucken är en 

HP-truck (High Performance) 
med stödhjul och 5-punkts kon-
taktyta mot golvet för stabili-
teten - en stor fördel i arbets-
situationer när det är problem 
med fästet. 

– En annan säkerhetsfaktor 
är SP-plattformen, där föraren 
står i 45 graders vinkel, med 
sikt både bakåt och framåt. 
Han eller hon ser 320 grader, 
utan att behöva vrida krop-
pen och står skyddad innanför 
chassit, vilket minskar risken 
för olyckor.

Lastkapaciteten är upp till 
1400 kilo på gafflarna och 2000 
kilo på stödbenen. 

synsam, nordens ledande 
optikerkedja, har valt cuB 
systems handdatorsystem för 
beställnings- och invente-
ringsrutiner för sina butiker.

 

Med i paketet, som nu visas 
på Tekniska Mässsan, är också 
en kommunikationslösning, 
CUBComm® med 170 st hand-
datorer av märket Datalogic 
Memor. De kommer att an-
vändas för beställningsrutiner 
på Synsams inköpsmässor som 
hålls varje kvartal. Butiker-
nas representanter beställer 
via handdator från de olika 
leverantörerna. Den innehåller 

all information om sortiment, 
priser och inköpsvillkor. Under 
den tid beställningarna görs, 
skickas uppdaterad orderstatus 
till det centrala systemet för 
statistik, back-up m.m.  

Lösningen består av handda-
torer, utrustade med streck-
kodsläsare, som trådlöst kan 
kommunicera med bakomva-
rande system. Med den nyut-
vecklade programvaran laddas 
register till handdatorerna med 
butiks- och artikelinformation, 
samtidigt som beställningar 
trådlöst kan skickas till det 
centrala systemet.  

Mobila datorlösningar 
omfattar allt fler funktioner 
och blir mer flexibla. Med en 
och samma enhet kan man 
ringa till företagets kunder, 
ladda upp arbetsorder och 
skicka data tillbaks till 
huvudkontoret.

Den nya  trådlösa handdatorn 
WORKABOUT PRO från 
Psion Teklogix, kan användas 
som telefon, samtidigt som den 
används till det den i första 
hand är till för, datafångst. 
Dessutom är den mer stryktålig 
än föregångaren, lovar tillver-
karen. Den ska klara fall på 
betong från 1,5 meter och fukt 

och väta enligt IP65-normen.
Den nye mobila hand-

datorn  finns i två versioner, 
WORKABOUT PRO C med 
ett alfanumeriskt tangentbord 
med 52 tangenter och som 
WORKABOUT PRO S med 
25 tangenter. Båda kan ha  
tilläggsmoduler som scanners, 
streckkodsläsare, RFID-mo-
duler, WLAN och WWAN och 
röststyrd plockning och kan 
välja mellan  Microsoft Em-
bedded CE 5.0 eller Windows 
Mobile 6. 

Psion Teklogix har integrerat 
Windows Mobile i den nya ge-
neration som visas på Tekniska 
Mässan. 

Enklare att införa 
miljöledningssystem

Ny truck är flera maskiner i en

Linde Material Handling AB lanserar nya truckmodeller  i 133-serien,

Ny handdator kan 
användas som telefonSynsam väljer handdator- 

system från CUB Systems
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”Med den nya processorn 
Xscale 806 Mhz, 128 MB 
SDRAM och ett Flashminne 
upp till 1 GB sätter Nomad, till-
sammans med Windows Mobile 
6.0 en ny, högre standard för 
hur alla programvaror såsom 
grafik-, kart- och krävande 
kalkylprogram skall fungera 
i fält,” skriver förertaget i ett  
pressmeddelande.

Handheld koncernen grun-

dades 1997 och är idag en av 
Europas ledande leveran-
törer av handdatorer 
till branscher som skog, 
geodesi, bygg, under-
håll och transport & 
logistik. HHCS Handheld 
Computer Specialists AB 
är moderbolag i koncer-
nen, som även består av 
Handheld Europe AB, Hand-
held Scandinavia AB samt 
HHCS Handheld Finland 
Oy. Huvudkontor finns i 
Lidköping, med lokalkontor 
i Göteborg och Lahti.  

För femte året har Datalogic 
Scanning utsetts av oberoende 
Venture Development Corpora-
tion (VDC) till marknadsledare 
inom Europa för handhållna 
streckkodsläsare. 

VDCs rapport, som är base-
rad på marknadsdata från 2006, 
rangordnar Datalogic Scanning 
som den globala ledaren när det 
gäller leveranser av handhållna 
streckkodsläsare i den sk EMEA-regionen med 29% av den totala 
marknaden. Datalogic är allra starkast inom linjära streckkodslä-
sare och deras produkter har installerats inom detaljhandel, bank 
och finans; transport och logistik; tillverkning och hälsovård.

”Logirunner” heter Logitrans  
nya expeditionsvagn. Säker och 
ergonomiskt riktig och som 
optimerar och effektiviserar 
expeditionen av varor, lovar 
tillverkarna.

Åkplattformen har en 
halksäker gummimatta och ett 

lågt insteg för säkrare av- och 
påstigning. Trappsteg på båda 
sidor av åkplattformen gör att 
användaren kan nå högt upp på 
hyllorna utan trappstege. Den 
snäva vändradien gör Logi-
runner  manöverduglig även i 
mycket trånga utrymmen. 

En RFID-tagg monteras in i 
dörrbladet. Taggen följer sen 
dörren genom hela produk-
tionsflödet. Genom att läsa ut 
taggens innehåll, vet maskiner 
och operatörer vilken färg dör-
ren skall ha, karmtyp, träslag 
mm. Kundens val kvalitetssäk-
ras därmed fortlöpande. 

EASY Operator är en del 
i en serie datafångstprogram 
som är uppdelade i standardi-
serade moduler, men som även 
kan användas var för sig för 
specifika krav. Andra program 
ur serien är EASY Extension, 
Goods In, Goods Out, Inven-
tory, Move och Fieldservice.

Datema ligger också  bakom 
en ny säkerhetslösning i Gö-
teborgs Hamn. Amerikanska 
myndigheter ställer stora krav 
på hamnar som vill bli god-
kända för direkttransporter. 
Containerhamnen i Göteborg 

är certifierad enligt CSI och 
StairSec, vilket innebär att 
hamnen är godkänd för direkt-
transporter till USAs hamnar. 
Men bara de interna områdena 
är godkända, inte vägen mellan 
fabrik och hamnterminal. 

Bilindustrin vill därför 
garantera att transporten 
till hamnen går så snabbt att 
smuggling omöjliggörs. Först 
när man lyckats med det, så 
räknas transporten som till-
räckligt säker för att uppfylla 
CSI och StairSecs krav. Och 
därmed är både tullen, hamnen 
och bilindustrin nöjda. 

I internationell konkurrens 
har Datema/Artimas fått kon-
traktet för leverans av kärnan i 
anläggningen som identifierar 
och registrerar de olika förflytt-
ningarna. 

För övervakningen används 
ett RFID-system.

Italienska Carer presenterade 
i våras världens största elek-
triska motviktstruck, F250 
på  25.000 kg. Carer tillverkar 
eltruckar med hög prestanda 
som ska kunna utföra samma 
arbete som en förbränning-
truck. Z - serien är utveck-
lad för att klara driftstider 
upp till 7-8 timmar. Carer´s 
truckar används idag av alla 
stora biltillverkare i Europa 
p g a låg driftskostnad och 
hög tillförlitlighet. Clarklift 
Sweden AB visar dem på 
Tekniska Mässan.

Handheld Scandinavia visar en ny 
stryktålig handdator

Handheld lanserar ny handdator

RFID för produktionsrappor-
tering och övervakning

Italienska 
Carer bygger 
världens 
största eltruck

Datalogic marknadsledande 
på strekkodsläsare

logitrans visar nya 
expeditionsvagnar

It-företaget Datema, med ca 20 års erfarenhet som leverantör 
av handdatorsystem, streckkodsystem och trådlösa nätverk, 
har fått en order på ett nytt produktionssystem till elitdörren, 
baserat på easY operator för produktionsrapportering. 

Dragon är en av Datalogics mest sålda 
produkter.

Handheld scandinavia visar en 
ny stryktålig handdator 
– nomad -  för utomhus bruk 
med stora möjligheter. för-
utom integrerad Bluetooth, 
WLan, och GPs finns nomad 
även med inbyggd digitalka-
mera och streckkodsläsare.
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Det är på Tekniska Mässan i Älsvjö som du 
främst möter inköpare, logistiker och andra 
beslutsfattare och experter från många 
olika områden inom industrin.

Mer än 30% av besökarna är VD eller 
har annan ledande befattning inom svensk 
tillverkningsindustri. På förra årets mässa 
var 3 av 4 besökare direkt delaktiga i beslut 
om inköp. 

– På Tekniska Mässan 2007 utvecklar vi 
temat ”Produktion för Sverige” inom fler 
viktiga områden som produktutveckling, 
industriell automation, produktion och lo-
gistik, säger BjörnLindsforss, projektledare.

Gratis miniseminarier

Här hittar man det breda och heltäckande 
utbudet av produkter och färdiga lösningar 
för bättre produktivitet och konkurrens-
kraft. Dessutom genomförs ett omfattande 
seminarieprogram inriktat på kundcase, 
forskning och framtid.

På årets mässa har Logistics fått en 
framträdande plats.

Här arrangerar tidningen Intelligent 
Logistik fem pass med miniseminarier på 
temat Sveriges bästa logistiklägen. Alla 

som vill förändra sina logistikupplägg, byta 
transportsätt, flytta sin logistikverksamhet 
eller ta del av nya lösningar i samarbete 
med  branschens aktörer har något att 
hämta på seminarierna  som är gratis att 
delta i. 

(För hela programmet, se separat infor-
mation i det här numret och på  
www.intelligentlogistik.se

Övriga fokusområden på Tekniska Mäs-
san är Industriteknik, Produktutveckling, 
Skärande Bearbetning, Verktyg, Plåtbear-
betning, Sammanfogning, Montering och 
Driftsäker Produktion & Underhåll.

25 000 besökare väntas till Nordens 
största  fackmässa för industrin
tisdagen den 16 oktober öppnas 
portarna för höstens stora industri-
mässa i sverige tekniska Mässan 
2007. sveriges bästa logistiklägen är 
en serie miniseminarier som genom-
förs för första gången på årets 
mässa.

Miniseminarier 
– Sveriges bästa 
logistiklägen 
i aktivitetsmonter 
A26:40

➜
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Att strejka i Kina är farligt. Strejkrätt finns 
inte, varken i verkligheten eller i författ-
ningen.

Men i år har China Labour Bulletin, som 
från Hongkong rapporterar om övergrepp 
på fackliga och andra mänskliga rättigheter 
i Kina, rapporterat om omfattande strejker 
i Kinas största exporthamn, i Shenzhen.

För 20 år sedan var Shenzhen en små-
stad med 20 000 invånare.

Idag bor här 7 miljoner människor. 
Fabriker och handelsföretag har växt upp 
i rasande fart sedan den kinesiske leda-
ren Deng Xiaoping redan på 1980-talet 
bestämde sig för att göra Shenzhen till 
en kapitalistisk experimentverkstad i ett 
påstått socialistiskt Kina.

Shenzhen är nu Kinas största export-
hamn, med ett dussintal olika hamnan-
läggningar och containerterminaler längs 
en 23 mil lång kuststräcka.

Hit rullar en ständig ström av lastbilar 
från Hongkong och de många tillverk-
ningsindustrierna i södra Kina.

Årets fyra vilda strejker började som 
en mindre sittstrejk i Shekou på morgo-
nen den 30 april – dagen före 1 maj, som 
är en stor högtid i Kina. Polis skickades 
till hamnen för att ”upprätthålla ordning-
en”. Samtidigt anlände representanter för 
Shenzhens arbetsdepartement och repre-
sentanter från det officiella facket.

– Det är detta som är det officiella 
fackets främsta uppgift – att få missnöjda 
arbetare att fortsätta jobba, säger Robin 
Munro till tidningen Hamnarbetaren.

Han rapporterar för China Labour Bul-
letin – en fristående organisation i Hong-
kong, som bevakar kinesiska arbetares 
rättigheter.

Ledningen lovade att ”ta arbetarnas 
krav under allvarligt övervägande”.

Men hamnarbetarna bestämde sig ändå 
för att gå i regelrätt strejk från midnatt, 
natten till 1 maj. Som mest strejkade 400 
anställda, de flesta kran- och truckförare.

Den 29/6 antog Nationella Folkkongres-
sen en ny arbetsrättslag som ger arbetare 
viss anställningstrygghet, rätt till skrifliga 
anställningskontrakt och gör det dyrare att 
sparka fast anställda. I september rappor-
terade tidningen Nanfang Dushi Bao och 
andra kinesiska media att många företag 
passar på att  sparka anställda innan lagen 
träder i kraft den 1 januari 2008.

Vilda strejker i Kinas största hamn
Missnöjet jäser bland Kinas hamnarbe-
tare. I år har upp till 400 hamnarbetare 
vid flera tillfällen gått ut i vild strejk för 
bättre löner och arbetsvillkor och för 
rätten att själva få välja fackliga repre-
sentanter.

av Gösta HuLtén

Strejkerna började här i Shekou.
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FoU

Att förflytta produkter från A till B kan 
vara en mardröm i en global logistikkedja. 
Professionella logistiker arbetar hela tiden 
intensivt för att säkerställa att flödet av 
gods kommer fram till rätt destination i rätt 
tid, allt för att uppfylla konsumenternas 
krav.  

Europeiska företag som skickar gods 
över gränserna i en utvidgad logistikkedja, 
behöver kunna kontrollera transporten 
under alla transportsätten, under alla de 
olika transportsträckorna, för alla de olika 

transportörerna och genom flera olika 
valuta-, avgifts- och tullzoner. 

Lägg därtill att bränslepriser och 
frakttariffer hela tiden fluktuerar och en 
komplex massa av internationella regler 
och bestämmelser och du har en väldigt 
krävande transaktion att styra, där minsta 
lilla oförutsedda förändring, kan starta en 
vågrörelse som drabbar både service och 
totalkostnader.

Transportkostnaderna är höga och 
uppgår till så mycket som 39% av många 

företags kostnader för logistikkedjan. Om 
du bryter ner dessa kostnader kommer du 
att se att kostnaden för många av de olika 
komponenterna faktiskt ökar. En av dessa 
komponenter är bränsle, som ju är väldigt 
känsligt för varje plötslig förändring i sta-
biliteten i världen, vilket ofta leder till att 
priserna stiger kraftigt. Men även åderlåt-
ningen av de globala tillgångarna på fossila 
bränslen bidrar i allt högre grad till högre 
bränslepriser.

Flaskhalsar

Även den europiska miljölagstiftningen 
ökar trycket på företag som arbetar med 
transporter att räkna på varenda droppe. 
Det är en verklig utmaning att försöka få 
effektiva transporter, i synnerhet på de 
allt mer igenkorkade europeiska motorvä-
garna.   

Studier visar att volymen av godstran-

att styra det ostyrbara
Det är en utmaning att få effektiv logistik på Europas igenkorkade vägar.

Möjligheten att expandera till nya marknader i hårdnande konkurrens, 
tvingar många företag, stora som små, att lära mer om internationell 
handel. Med globaliseringen förlängs logistikkedjorna och logistik- och 
transportstyrning blir en fråga på styrelsenivå, skriver erv Bluemner och 
Patrick Qureshi, redPrairie, i denna inblick i modern transportstyrning. 

av erv BLueMner & PatrIcK QuresHI
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sporter på land kan komma att öka med 
68% från år 2000 till 2020 inom EU-15, och 
med 94% i de nya medlemsstaterna. Medan 
antalet lastbilar ökar, kommer investering-
arna för att förbättra den europeiska vägin-
frastrukturen att bli mindre, så lösningen 
ligger inte precis och väntar runt hörnet. 
Utvecklingen kommer att göra det väldigt 
intressant att följa hur företagen kommer 
att ta sig an denna utmaning och förhindra 
att deras transportkostnader går upp, vilket 
direkt påverkar deras konkurrenskraft.

Detta kommer att skapa flaskhalsar på 
den europeiska scenen, och kommer att 
tvinga företagen att se sig om efter alter-
nativa transportsätt, dvs. tåg, fjärrtrafik och 
korta sjötransporter.

Genom att lita till flera olika transport-
sätt –multi-modal shipping - så kan före-
tagen undvika flaskhalsarna till lands och 
minska riskerna. Men samtidigt innebär 
styrningen av mångfalden av transportsätt 
en signifikant ökning av komplexiteten i 
deras logistikkedjor. Allt eftersom logis-
tikkedjan löper allt fortare så blir även 
komplexiteten allt uppenbarare.    

Stränga böter

Det finns andra komplexa delar som spelar 
roll inom multi-modal shipping. Utöver 
frågorna om kostnader och igenkorkade 
vägar finns det en rad speciella bestämmel-
ser som också måste tas i övervägande när 
det handlar om leveranser inom Europa. 
Bestämmelserna om t.ex. farligt gods är 
komplexa. Ungefär 110 miljarder ton-kilo-
meter med farligt gods transporteras inom 
EU varje år, 58% på vägar, 25% på tåg och 
17% på inre vattenvägar. Det utgör 8% 
av Europas totala frakttransporter. Det är 
stränga böter och andra konsekvenser för 
brott mot vad som i USA kallas ”Hazmat”- 
bestämmelser (hazardous material) för 
gods som kan skada människor, organis-
mer, egendom eller miljö. t ex radioaktiva, 
eldfarliga, explosiva, giftiga, korrosiva eller 
patogena produkter.

Rörelser på de internationella ocea-
nerna kompliceras av igenkorkade hamnar 
som försvårar styrningen av containrar för 

oceantrafik. Avsaknaden av enhetliga stan-
darder för kommunikation mellan tjänste-
leverantörerna, resulterar i unika förhål-
landen för integrering av  information vid 
affärer med varje enskild oceanfraktare 
eller annan befraktare. 

Dessutom kräver globala förflyttningar 
en komplex pappershantering för att upp-
fylla krav på import-/exportdokumentation, 
avgifter/tullar, partiscreening och andra 
regler och bestämmelser. En typisk global 
frakt kan erfordra 35 dokument mellan 25 
parter som ska överensstämma med 600 
bestämmelser och 500 handelsöverenskom-
melser. Dessutom ändras reglerna hela 
tiden.

För att utnyttja och dra nytta av för-
delarna i en multi-modal miljö måste du 
effektivt kunna styra ditt transportnätverk 
och de processer som hanterar internatio-
nella transporter. 

TMS för centraliserad styrning

Men du kan ju inte styra det som du inte 
kan kontrollera, och du kan inte heller 
kontrollera det som du inte kan se. Visio-
nära företag har insett detta och håller på 
att inrätta tjänster, införa de processer och 
den teknologi som krävs för att leverera 
transporter med världsklass och vinna en 
signifikant konkurrensfördel.

Som vi redan har nämnt kan det vara 
komplext, arbetskraftsintensivt och dyrt att 
styra transporter på en global nivå. Ett ef-
fektivt sätt att styra alla delar av nationella 
och internationella transporttransaktioner 
är med transportstyrningssystem –TMS 
(transportation management system). Ett 
TMS innebär många förändringar i organi-
sationen, processer och tekniska procedu-
rer och införandet av ”Bästa praktik” i alla 
transportrelaterade aktiviteter. Genom att 
införa ett TMS får du möjlighet att centra-
lisera organisationen för transportstyrning-
en, i motsats till en decentraliserad struktur 
per region. Den centraliserade strukturen 
hjälper företaget att öka samlastning, ut-
nyttja stamnät,  regelbundna godspendlar, 
pooling, zonshipping och andra kostnads-
sänkande konsolideringsmetoder. Dessut-

om underlättar den centraliserade struk-
turen rörelserna av gods mellan divisioner 
hos stora multinationella företag, vilket 
tillåter att man kan lokalisera tillverknings-
enheter till avlägsna regioner med lägre 
kostnader, långt ifrån distributionscentraler 
och lager i Europa och USA.

Till helt nyligen har TMS-standardlös-
ningar varit inriktade på baskapacitet för 
transporter. TMS fullkomnade cykeln för 
orderuppfyllelse, genom att tillhandahålla 
redskapet för att ordna och utföra leve-
rans av varor till kunderna, eller i de fall 
det handlade om mer interna flöden, att 
flytta varor från leverantörens lokaler till 
företagets. 

Mycket mer än leveransstyrning

Viktig baskapacitet innefattade import 
av order i transportsystemet, från en värd 
med datarapportprogram eller OMS, Order 
Management System, gruppering av order 
i skeppningar, tilldelning av transportör, 
anbud till transportörer, bekräftelse, in-
transituppföljning och möjligen analys av 
fraktavtal, i ett enda system. 

En stor del av systemets värde låg i 
att det tillhandahöll ett komplett system, 
i vilket transportplanerarna på ett enda 
ställe kunde styra hela leveransprocessen 
för varuleveranser. 

Detta förblir en mycket viktig central 
egenskap hos TMS. Men idag är trans-
portstyrningssystemen så mycket mer än 
leveransstyrning.  Transportstyrningssystem 
kan nu även ge signifikant avkastning på 
investeringen, genom effektiv optimering 
av hela den globala leveranskedjan och 
hanteringen av alla komplexa frågor kring 
internationella regler och bestämmelser. 

TMS som tar hänsyn till både lossning 
och planering av internationella ocean-/
flygfrakt ger möjligheter att minska kostna-
derna och uppfyller servicekrav, genom att 
optimera hela leveranskedjan. 

TMS kan räkna ut vilka hamnar som 
är de optimala både för ut- och införsel av 
oceangående frakter och para ihop dem 
med de mest kostnadseffektiva inrikes 
transporten på olika delsträckor, för att 

 ” En typisk global frakt kan erfordra 35 dokument 
mellan 25 parter, som ska överensstämma med 

600 bestämmelser och 500 handelsöverenskommelser.”
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föra produkterna från leverantören till 
hamnen och från hamnen till distributions-
punkten. 

En modell av hela resan

Genom att göra en modell av hela resan, 
så kan alla delsträckorna styras för ett ef-
fektivt genomförande av hela skeppningen. 
Avgångar kan samordnas; dokument kan 
göras tillgängliga var och när de behövs 
vid transferpunkterna och varje undantag 
som uppträder kan automatiskt signaleras 
till transportplaneraren, så att denne kan 
ordna med nödvändiga förändringar i de 
följande transportleden.

Andra vinster erhålls genom att man får 
full insyn i hur leveransprocessen fortskri-
der. Det gäller inte bara transportavdel-
ningen, utan även andra berörda parter 
inom företaget, inklusive inköp, kundtjänst, 
ekonomi-, kvalitets- och driftsansvariga. 

Globala transportstyrningssystem 
tillhandahåller ett integrerat arbetsflöde 
genom hela transportprocessens alla steg, 
vilket gör det möjligt för alla funktioner 
inom företaget att känna till var skeppning-
en befinner sig i processen och bekräfta att 
godset når varje checkpoint i tid. Allt för 
att säkerställa att leveranserna slutligen 
kommer fram till kunderna på avtalade 
leveransdagar, samordna transferprocesser 
och ge insyn i alla kostnadselement som 
påverkar den slutliga kostnadsekvationen 
för den globala leveransen av varorna.  

Genom standarder för integration (EDI/
EDIFACT) och en pålitlig integration av 
automatiserad kommunikation mellan 
transportören, kontroll- och finansiella 
funktioner, kan betydligt mer detaljinfor-
mation vara tillgänglig i realtid. Det möjlig-
gör ett effektivare genomförande av beslut 
och undantagen kan hanteras effektivare. 

Detta öppnar dörren för företag som 

tillämpar ”bästa praktik” att uppnå ytterli-
gare organisatorisk påverkan på effektivi-
teten och kostnadssänkningar.

Skandinaviska företag som Red Praire 
har samarbetat med har varit snabba att 
lära sig att uppnå kostnadsbesparingar 
och effektivitetsvinster genom intelligent 
integrerade globala transportstyrnings-
system. Ambitionen att fortsätta att ligga i 
ledningen i den internationella konkurren-
sen verkar vara den gemensamma drivande 
faktorn till varför dessa företag investerar 
på detta område. De senaste exemplen på 
företag är bl a ett stort svenskt möbelföre-
tag och två av Europas största 3PL-företag.

En stor nordisk tredjepartslogistiker, 
förväntar sig att deras TMS sänker distribu-
tionskostnaderna, optimerar lastningarna, 
förbättrar kapacitetsutnyttjandet och de in-
för mixning av godset för att maximalt dra 
nytta av reglerna för hantering av farligt 

gods och annat material som är underkas-
tat särskilda regelverk.      

Ett norskt företag som består av olika 
3PL- affärsenheter vill förbättra transport-
planering, integrera realtidsintegration med 
transportörer och öka kvaliteten genom 
att göra leveranserna tillförlitligare genom 
en optimerad lastningsplanering, baserad 
på strikta regler för öppettider, deadlines, 
kapacitet etc. och en närmare integrering 
med transportörerna.

Möbelföretaget, som nu inför Red-
Prairies lagerstyrningssystem på mer än 
200 platser, investerar för att effektivt styra 
sitt transportnätverk, som är gränsöverskri-
dande. 

 De här företagen har alla fattat beslut 
om att ändra sin globala transportstyrning 
från en komplex, dyr men nödvändig leve-
ranskedja, till att göra den till en varaktig 
konkurrensfördel. 

IKEA är ett exempel på företag som har varit snabb att lära sig att uppnå kostnadsbesparingar och effektivitets-
vinster genom intelligent integrerade globala transportstyrningssystem.
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Logistics – Helt ny avdelning i A-hallen! 
Allt fler företag går över till orderstyrd produktion. Traditionella lager ersätts av centralla-
ger samtidigt som tillverkningen sker i mindre volymer med kortare ledtider. Det ökar
kraven på mer flexibel logistik.  

Här visar ledande företag inom intern och extern logistik hur logistikprocesserna kan
förbättras för en mer effektiv försörjningskedja.

Spännande aktiviteter som RFID-torget med ”Heta stolen”-intervjuer och final i Truck-
förar-SM. Dessutom stor premiär för Logistiklägen där landets mest alerta kommuner och
näringsliv visar hur de satsar på sin infrastruktur.   
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