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Vi distribuerar 23 miljoner paket om året. Självklart påverkar 
dessa transporter miljön. Lika självklart känner vi ett ansvar 
att göra det vi kan för att minska vår påverkan på miljön. Det 
fi nns inga tecken på att transportbehoven kommer att minska 
i framtiden – snarare tvärtom. En fungerande godstrafi k är 
avgörande för att Sverige inte ska stanna.

Men istället för att bara vara en del av problemet är vi en del 
av lösningen. 

Samlastning är nyckeln

Schenker är störst i Sverige när det gäller landtransporter 
och det innebär att vi har mycket mer gods i vårt system 
än våra konkurrenter. För att utnyttja bilarna maximalt kan 

vi samlasta alla sändningar – gods från olika kunder med 
samma slutdestination åker tillsammans. Det innebär att vi 
fyller våra bilar helt. Våra samlastningsterminaler kan liknas 
med stora fl ygplatser eller centralstationer. Genom att trans-
porterna sker eff ektivt kör vi inte en enda mil i onödan.

Det här kallar vi kollektivtrafi k för gods.

Vi tänker längre

Schenker arbetar på många plan för att agera så miljösmart 
som möjligt. Våra chauff örer utbildas i sparsam körning, vi 
kör med moderna fordon, använder kombitransporter, stöd-
jer forskning, utveckling och mycket annat.
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–Försök inte kopiera operativ excellens, 
säger professor Mats Abrahamsson

– Nätverksmänniskor blir de bästa logisti-
kerna, säger Kjell Rundqvist. 

– Vi försöker hitta miljöskonande trans-
porter, men det är inte lätt, säger Ingrid 
Hessedahl, logistikchef på Gudrun Sjödén.
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Vi är Indiskas högra hand.
I alla fall en av dem.      

I Indien gör man affärer med ett slappt handslag, ett 
fast grepp anses aggressivt. Logistik bör man däre mot 
alltid ha ett fast grepp om. Det har butiks kedjan 
Indiska. Till sin hjälp har de oss: Posten Logistik och 
våra tjäns ter för pall och paket.

Varje vecka lossas tio containrar med varor i Värta-
hamnen i Stockholm. Där samsas kläder och accesso-
arer med färgstark heminredning. En del av Indiskas 
gods är färdigpallade varor. De går med direktleverans 
till vår egen terminal i Tomteboda för sortering och 
vidare trans port. Men det mesta körs till Indiskas lager 

i Västberga där det sorteras och läggs på pall. Utanför 
står Posten Logistiks trailer troget parkerad, varje dag. 

Inom två dagar har alla orientaliska skatter nått ut till 
Indiskas 59 butiker, spridda över hela landet. För Indiska 
är det precis så enkelt som det låter, saker och ting 
hamnar på rätt plats i rätt tid. Med många hundra års 
erfarenhet kan vi det på högra handens fem fingrar.

Vill du också effektivisera din logistik? 
Ring Posten Logistik på 020-33 33 10. 



Intelligent Logistik 8/07  5

ledare

Ericsson i Borås är världens största radiolänkfabrik. Över 40 % 
av världsmarknadens behov av mikrovågslänkar för radiobassta-
tioner tillverkas här. 

Från början var Ericsson i Borås en avknoppning från företa-
gets militärt inriktade verksamhet i Mölndal. Mikrovågslänkar 
utvecklades på den tiden främst för att kunna kommunicera 
mellan svenska militära förband i oländig svensk terräng. Det var 
på den tiden Sverige hade ett försvar som skulle försvara Sverige; 
vad det nu gör är oklart.

Vi som gjorde militärtjänst på 1960-talet minns kabeldragarnas 
svettiga ansikten när de drog nya kablar genom skog och över berg 
till vår mobila stab, varje gång vi omgrupperade.

Jag avslöjar nog inga militära hemligheter om jag säger att vi 
inte avundades de här killarna, men jag vill inte säga vad vi kallade 
dem.

Men den digitala mikrovågstekniken gjorde kabeldragningarna 
onödiga.

Ericssons digitala minilänkar ger på motsvarande sätt snabb 
och säker trådlös kommunikation för mobiltelefoni i hela världen. 
Men att just Boråsfabriken vuxit är ingen tillfällighet. Jag har 
bevakat svensk industri i snart 20 år. Många fabriker har lagts ned, 
både Ericssons och andra. De som överlevt och vuxit har ofta 
kvaliteter i anställda, företagskultur, arbetssätt och ledning, som 
gjort dem till överlevare. Åtminstone beträffande fabriker tror jag 
Darwins utvecklingslära och tesen om ”survival of the fittest” 
gäller.

Ericsson i Borås är en mönsterfabrik inom koncernen. Att se 
den enorma volymen högkvalitativ precisionstillverkning på plats 
är imponerande. Borås har  t ex både  fått supplyansvaret för hela 
sitt produktområde och utbildningsansvar för kvalitetsprogrammet 
Six Sigma i hela Ericssonkoncernen.

Ericsson har fått mycket kritik i höst för informationsmissar, 
oväntade vinstvarningar och annat. Om den varit rättvis kan jag 
inte bedöma.

Men just därför känns det bra att få se och rapportera om en 
del av den verksamhet som bär upp Ericssons världsrykte och som 
gjort företaget världsledande.

                                                                               *
Inom modelogistik har vi tidigare rapporterat om H&M och  

Zara. 
I det här numret ha vi ett större reportage om modekedjan 

Gudrun Sjödén. De säljer alltmer via nätet och har ambitionen att 
minska sin miljöpåverkan. Tyvärr har resultatet ännu inte blivit så 
påtagligt. Alla landtransporter går fortfarande med lastbil. Att få 
till godstransporter med tåg genom Europa har visat sig svårt för 
en mindre aktör.

Av rapporten från Eurolog i Berlin framgår att EU efter alla år 
inte lyckats integrera godstågen så att de kan rulla över nations-
gränserna utan att byta personal och system.

På Arlanda Logistics Networks senaste höstseminarium stod 
också miljön och klimatet i fokus. Godstransporter är den enda 
näring som fortsätter öka sina utsläpp. Störst är ökningen för flyget 
som dock står för en rätt liten del.

Särskilt intresse tilldrar sig Arlanda flygplats, som nu satt upp 
ambitiösa mål för minskade koldioxidutsläpp. Samtidigt har 
flygplatsledningen överklagat beslutet att flygplatsen inte får öka 
sina koldioxidutsläpp. Luftfartsverket och Arlandas nya ambitiösa 
miljöchef står sannerligen inför en tuff uppgift.  

Det här numret har annars fokus på utbildning inom inköp och 
logistik. Vi noterar att båda de stora utbildningsanordnarna under 
nästa år tar upp klimatfrågan och logistikens klimatpåverkan i sitt 
kursutbud. Minskad klimatpåverkan kräver mer intelligent 
logistik.

Vi behöver ändra livsstil, de stora miljöbovarna med USA och 
Kina i spetsen, måste tvingas minska sina utsläpp. 

Hoppas ni hinner läsa både den här tidningen och annat läsvärt 
under långa sköna helger.

Gösta Hultén, Chefredaktör

Minskad klimatpåverkan 
kräver mer intelligent logistik
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reportage

Site Borås – växande nod i  Ericssons värld

Idag är mobiltelefoner lika självklara i 
arbetslivet som för vårt sociala kontaktbe-
hov och förströelse. Men utan den avance-
rade tekniken för snabb och säker trådlös 
kommunikation, skulle de inte fungera.

Ericsson har i höst mest uppmärksam-
mats för ovälkomna vinstvarningar och 
besvikelser på börsen. Då glömmer vi lätt 
att Ericsson är världsledande inom trådlös 
telekommunikation.

Ericssons radiolänkar är den teknologi 
som knyter ihop vårt globala kommunika-
tionsbehov.

Överföringen mellan radiolänkarna sker 
med radiovågor på mikrovågsfrekvens. Det 
innebär luftburen information, i stället för 
nedgrävda kablar. 

Varje radiolänk kan hantera ett stort 
antal samtal samtidigt. Eftersom olika 
mobiloperatörer vill ha egna system, finns 
det ofta flera radiolänkar i varje mast. I 
takt med att äldre tekniker kompletteras 
med nya, som 3G- och 4G-telefoni, krävs 
flera olika tekniker i masterna. 

Demand som styr

Alla Ericssons radiolänkar för basstationer 
produceras i Borås.

– Det gör att suget efter Ericssons 
radiolänkar är stort i hela världen, säger 
Leif Elmquist, platschef vid Ericssons 
fabrik i Borås, med ansvar för transmission 
och supply.

De vackra och funktionella byggnader-
na – ritade av stjärnarkitekten Gert 
Wingårdh- med effektfullt svarta fasader, 
växer därför ut hela tiden. 

Ericsson i Borås är logistisk nod för hela 
kedjan, från FoU och design av produkter 
och produktionsprocesser via operativt 
inköp och produktion till kundorder och 
leveranser.

Att ansvaret vuxit är ingen tillfällighet.
Förmågan att alltid producera med 

stadig kvalitet och att snabbt och flexibelt 
ställa om till drastiskt ändrade volymer har 
gjort Borås till något av en mönsteranlägg-
ning inom Ericsson.

Många kommer för att ”benchmarka” 
och Borås har också fått utbildningsansva-
ret för kvalitetsprogrammet Six Sigma i 
hela Ericssonkoncernen.

– Vi har jagat effektiv logistik i våra 
egna produktionsflöden och i in-bound 
logistik länge, säger Leif Elmquist.

Out-bound logistik blir en tyngre och 
tyngre kostnadspost genom höjda bränsle-
priser.

– Nu trimmas logistiken för  att minska 
kostnaden ut till sajten. Demand chain för 
oss betyder att tillgodose det sanna 
kundbehovet, att ge kunderna rätt grejer 
med allt kortare ledtider, säger Anders 
Ernstson, ansvarig för CDC, Customer 
Distribution Center i Borås.

En del av kostnadsjakten är att gå från 
luft- till yttransporter.

– När de beställer radiolänkar till 
Latinamerika går de mer och mer med båt. 
Men fortfarande måste vi ta mycket med 

flyg till vårt sub-CDC i Brasilien, säger 
Anders Ernstson.

Ericsson har också påverkats av 
miljödebatten.

– Kan vi gå ifrån flygtransporter så gör 
vi det, men då både av miljö- och kostnads-
skäl. Vi har också alltmer börjat snegla på 
tanken att hitta leverantörer närmare våra 
stora marknader.

Högautomatiserad precisionstillverkning

Att tillverka multichipsmodulerna till 
radiolänkarna kan ytligt sett likna vilken 
processindustri som helst. I den starkt 
automatiserade fabriken kan hela 150 000 
komponenter monteras – per timme. Ca 
900 av fabrikens 1200 anställda arbetar 
också här. Produktionen går dygnet runt, 
sex dagar i veckan i fyr- och femskift. 

Ericsson i Borås var först i världen med 
en helt automatiserad produktionslina för 
multichipmoduler. 

ericsson i Borås är världens största 
radiolänkfabrik. Den förser över 40% 
av världsmarknaden med digitala 
mikrovågslänkar för radiobasstatio-
ner. 

av Gösta HuLtén

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

Byggnaderna är ritade av Gert Wingårdh
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Site Borås – växande nod i  Ericssons värld

Men när vi ser på tillverkningen inne i 
renrummen innehåller de för många 
precisionsmoment för att jämföras med 
annan processindustri. 

De miniatyrsmå komponenterna 
förbinds med varandra med guldtråd som 
är tunnare än ett hårstrå.

Övergången till nya material möjliggör 
en successiv miniatyrisering, som gör 
kraven på precision större och större.

Från Borås arbetar ett 30-tal operativa 
inköpare som köper in artiklar från hela 
världen.

– Genom att vi har det fulla supply-
ansvaret får vi kontroll över hela kedjan 
och kan lättare undvika leveransproblem, 
vilket är mycket viktigt ur konkurrenssyn-
punkt, säger Leif Elmquist.

Det sker en ständig priserosion på den 
här typen av produkter.

Man tillämpar dual sourcing d v s man 
försöker se till att samtliga leverantörer 
finns i någon form av konkurrerande 
flöden, som kan jämföras och matchas mot 
varandra. 

– Den som sköter sig bäst kan redan 
nästa månad få en ökning av sina order.

Styr global produktion

Med kombinationen avancerade produkter 
och avancerad produktion, brukar leve-
ranstiderna traditionellt bli långa.

Boråsfabriken har tvingats ändra på det.
–På fem år har vi mer än halverat våra 

ledtider. Förr handlade det om månader 
och veckor. Nu handlar det om dagar.

– I och med att funktionen mer och mer 
styrs av en mjukvara som kan variera 
mycket, måste vi göra våra produkter 
kundunika så sent som möjligt, säger Leif 
Elmquist. 

Nu är man normalt nere i nio dagar, 
med ordererkännande inom 24 timmar, en 
dag för huvudplanering, 4–5 dygn för 
produktionen och 2 dagar för konfigure-
ring, plock och pack. 

Att styra och dimensionera de regionala 
flödena är den stora utmaningen för 
Ericsson i Borås.

-Att styra flöden mellan nära enheter är 
relativt enkelt. Att styra kontraktsleveran-
törer långt borta är svårare. Men vi 
försöker lära oss att styra global produk-
tion bättre och bättre.

Marconiköpet gav jobb till Borås

Med 17-miljardersförvärvet av Marconi 
2006 tog Ericsson över både verksamhet 
och personal från Marconi. 

– Marconi hade ingen egen tillverkning, 
utan hade outsourcat all produktion. Deras 
leverantörer har nu kompletterats med nya 
leverantörer, som Ericsson tidigare haft, 
berättar Leif Elmquist. 

– Men Marconi hade även accesspro-
dukter som delvis flyttades hit i och med 
köpet.

Marconis slutmontering- och testverk-
samhet har också flyttats till Ericssons 
enhet i Borås. Redan under 2006 anställdes 
50 nya medarbetare vid enheten, för att 
klara den ökade produktionen. 

– Det har gått enligt planerna. Vi hade 
integrationen med Marconi i hamn vid 
årsskiftet 2006/2007. Marconi har landat i 
vår linjeorganisation och hanteras nu som 

vilken Ericssonverksamhet som helst.
Det innebär alltså en viss insourcing av 

produktion till Sverige. 

Förädlingsbit som inte kan flyttas

Tillverkningen i Borås är sådan att outsour-
cing inte blir aktuell. 

– Det är skillnad mellan slutmontering 
och test å ena sidan och ren kretskortspro-
duktion å den andra sidan. Vi har speciella 
typer av komponenter som kräver en 
speciell typ av tester. Det finns också en 
förädlingsbit i test och slutmontering som 
gör att den inte alls är lika uppenbar att 
flytta till lågkostnadsländer, säger Leif 
Elmquist som förklaring till varför Ericsson 
vill ha egen kontroll över den här produk-
tionen. 

– Tillverkningen av själva antennerna 
styr vi däremot till lokala tillverkare.

– Att lägga den sista handen vid 
produkten är ju det som ligger närmast 
kunden och det vill vi inte heller outsourca, 
tillägger Anders Ernstson.

Varför har Boråsfabriken vuxit så 
snabbt under samma period som många 
andra av Ericssons svenska fabriker lagts 
ner.

– Delvis beror det ju på att de produkter  
som tillverkas här är en del av Ericssons 
kärnverksamhet. Men det beror också på 
att det är lätt att hitta bra kompetens här, 
menar Leif Elmquist.

– Vi ligger bara 6,5 mil från Göteborg 
med dess hamn och nära Landvetter.  
Borås har också blivit en logistikhub som 
huvudort för Sveriges postorder. Dessutom 
är marken betydligt billligare här än i 
Göteborg.

Lite symboliskt är det ju också att 
Ericssons växande distributionscenter 
flyttat in i med 200 anställda i den klassiska 
fabriksbyggnad i Ryda som tidigare rymde 
Borås Väveri, en gång ett flaggskepp för 
den gamla textilstaden Borås. 

Tillverkningen i Borås är sådan att outsourcing inte 
blir aktuell.

– Demand chain för oss betyder att tillgodose det 
sanna kundbehovet, att ge kunderna rätt grejer 
med allt kortare ledtider, säger Anders Ernstson

– Suget efter Erics-
sons radiolänkar är 
stort i hela världen, 
säger Leif Elmquist, 
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KY-utbildning

”logistikkompetens behövs  överallt”
Suget är stort efter logistikutbildade. 

Supply chain management, produktions-
logistik, lagerhantering, spedition, returlo-
gistik, citylogistik, e-logistik, sjöfarts- och 
järnvägslogistik är exempel på områden 
där det finns ett stort behov av folk med 
rätt utbildning och specialkompetens.

– För att konkurrera måste företag ha 
effektiva flöden och korta ledtider. Därför 
behövs välvälutbildade inköpare och 
logistiker, menar Stefan Nyström, utbild-
ningananordnare av KY-utbildning i Kista.

Vi träffar honom när han håller 
introduktionskurs till logistikprogrammet, 
i KTHs lokaler i Kista.

Växande antal utbildningar

Att både logistik och inköp är framtids-
branscher syns på det växande antalet 
utbildningar.

Inom alltfler högskolor och utbildnings-
företag dyker logistik upp.

– Logistikbranschen växer och behov av 
logistikkompetens finns därmed också 
inom många nya områden. Logistik handlar 
ju om att bygga effektiva flöden och 
logistikkunskap är tillämpbar nästan 
överallt, menar Stefan Nyström, logistiker 
och lärare på KY-utbildning i Kista och i 

Norrköping. 
Sjukvårdslogistik och bygglogistik är 

några exempel på nya områden där 
logistiken har en potential.

landstingen visar intresse

– Landstingen, en av Sveriges största 
arbetsgivare, har börjat intressera sig för 
logistik, påpekar Stefan Nyström. 

Här diskuterar studenterna hur logisti-
ken kan tillämpas i sjukvården och 
kommer fram till en mängd tillämpningar 
som ambulansflöden, finansiella flöden, 
vårdköer, planering av besök, operationer 
etc.

– Alla flöden går att effektivisera, 
konstaterar man.

Det här är en grundkurs i logistik, med 
36 elever med arbetslivserfarenhet. Redan 
första året gör de praktik i 10 veckor och 
16 veckor andra året.

– Det gör att vi kan hålla oss uppdate-
rade. Vi gör aldrig likadana kurser, utan 
anpassar oss till industrins behov och nya 
krav. 

Logistikkursen går under namnet 
Affärslogistik. 

– Logistik syftar ju till att göra bättre 
affärer.

Vilka nya trender ser han?
– Informationslogistik kommer vara ett 

stort behov i framtiden, spår Stefan 
Nyström. 

ansökan till Hässleholm

Men det kan ta tid att introducera nya 
ämnesområden som genererar kurser.  
Det måste först skickas en ansökan till den 
centrala KY-myndigheten i Hässleholm.

Den 12 december ger de besked om 
vilka utbildningar som får stöd och som 
startas 2008.

– Inom logistiken är fortfarande mycket 
av pedagogiken ogjord. T ex att simulera 
varuflöden, bygga varuflödeskedjor och 
flödesscheman virtuellt, skulle underlätta 
enormt.

Stefan Nyström var med och startade 

 Behovet av utbildningar i logistik ökar. 
Helt nya utbildningsinriktningar startas 
och traditionella utbildningsföretag 
breddar sina kursutbud. Under senaste 
året har särskilt kurser i lean, informa-
tionslogistik och inköp ökat. 

text & foto:  Lena Sonne

Carla Heinold, Norbert Bialy, Camilla Egerstrand är nöjda med sitt val. Affärslogistik är så brett, säger de.

– Landstinget, en av Sve-
riges största arbetsgivare, 
har börjat intressera sig 
för logistik, säger läraren 
Stefan Nyström  på intro-
duktionslektionen.
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KY-utbildning 
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Levererar Ni alltid i rätt tid?

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

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

Swisslogs lösningar kombinerar WMS lagersystem med mekaniska interna transport-,
lagrings-, plock- och sorteringssystem. Detta ger Er förbättringar i anläggningens
flexibilitet, produktivitet och kvalitet, samtidigt som logistikkostnaderna minimeras.
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Tel: 031-336 60 00
marketing.se@swisslog.com

www.swisslog.com

Kompletta lager & distributionslösningar
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”logistikkompetens behövs  överallt”

den första KY-utbildningen i Norrköping 
1996. Det är hans företag Teknorama 
Utbildning som sedan 2004 driver KY-ut-
bildning i Kista, i KTHs lokaler. Stefan 
Nyström är själv utbildad logistiker i 
botten, men han har även erfarenhet från 
området. 

Intresset att söka är stort. Eleverna 
kommer från olika håll, har olika bakgrund.

– Vår utbildning blir en fördjupning, 
som direkt är anpassad till att passa 
praktikföretagen. 

– 100 % har fått jobb efter vår utbild-
ning i affärslogistik, säger han. Även i 
lågkonjunktur är det lätt att få jobb.

Könsfördelningen är ungefär 50/50. Men 
sedan väljer många flickor inköpsinriktning 
och kursen Kvalificerat Inköp, medan 
killarna väljer logistik. 

– Det är modeinköp som lockar en del 
tjejer, tor Stefan Nyström.

KY-utbildade ”krigar” ofta om samma 
jobb som högskolestudenterna. 

– Många kan mer än akademiker, 
eftersom vi går mer på djupet inom ett 
speciellt område – utbildningen är smalare, 

men djupare. Några KY-elever har också 
kapacitet att så småningom arbeta med 
mer strategiska uppgifter och t o m ta 
ledningsansvar. 

Även storföretag har uppmärksammat 
KY utbildningarna som ju ger ”pay-back” 
från första dagen. 

– Ericsson, som enligt sin officiella 
policy har anställningsstopp, anställde åtta 
av våra elever.

KY-uTBIlDnIngar BlIr 
YrKeSHögSKola
 KY-utbildningar har funnits sedan 1996, Det året 
startade de första i Norrköping. Idag finns de i 
hela landet och huvudkontoret ligger i Hässle-
holm. KY-utbildningar finns i många ämnen. 
Staten är huvudman.

KY, som står för kvalificerad yrkesutbildning är en 
mellannivå mellan gymnasium och högskola.. 
Direkt efter gymnasiet hade många en för dålig 
grund för att få jobb. 

En KY-utbildning är inriktad på näringslivets 
behov.

 Kvalificerad Yrkesutbildning är en reguljär 
eftergymnasial utbildningsform som är utarbetad 
i samarbete med näringslivet. Den står under 
statlig tillsyn och ger rätt till studiemedel.

Ungefär en tredjedel av utbildningstiden 
genomförs ute i arbetslivet, på ett praktikföretag. 
Fullgjord utbildning utmynnar i en kvalificerad 
yrkesexamen.

Från 2009 kommer KY-utbildningarna att ändra 
namn till Yrkeshögskola.

BreD uTBIlDnIng MeD IT
EC:s utbildningscentra driver KY-utbildning i 
logistik i bl a Stockholm, Malmö, Helsingborg och 
Svängsta. Totalt 27 veckor är arbetsplatsförlagd 
och utbildningen fördelad på fem perioder. 

Här finns transportinformatik, d v s IT inom 
transport och logistik. Efter utbildningen ska man 
kunna arbeta på speditionsföretag eller på 
transportintensiva företag. Man ska behärska 
samtliga steg i planering och hantering av 
transporter och förstå sambandet med 
företagets övriga verksamhet, t ex ekonomistyr-
ning. I kursen ingår också hur man arbetar med 
internet och EDI. 

– Behovet av den här kompetensen är stort, 
menar P-G Persson, Karlshamns Expressbyrå, 
som samarbetar med  EC:s utbildningscentra.

–Som företag i logistikbranschen ser vi ett allt 
större behov av personal som kan informations-
teknologi och kan koppla detta till vår verksam-
het. Det är ett måste om vi ska möta de allt högre 
kraven på effektivt informationsflöde.

InKöp öKar MeST
Sifu är ett av de privata utbildningsanordnare 
som bl a har logistik och logistikrelaterade kurser.

 De drivs helt kommersiellt, finns till 98 % i 
Göteborg och Stockholm och ägs av danska 
Teknologisk Institut,

– Vi märker ett enormt behov. Kurser i logistik 
ökar, säger Mikael Sollenberg på Sifu.

– Vi har fördjupat logistikkurserna så att vi nu har 
steg 1, 2  och 3.

- Vi upplever ett stort intresse för lean, men 
inköpskurser ökar mest, säger Mikael Sollenberg.  
Vi har startat nya kurser i juridik, lagar och avtal 
kring transporter och leveranser.

– Internlogistik har vi haft ett bra tag, men kursen 
om leveransvillkor är ny.

LS

– Inköp ökar mest, säger Lisbeth Hallbäck och 
Mikael Sollenberg från SIFU.
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– Logistiken är den främsta källan för 
tillväxt, säger  Mats Abrahamsson, profes-
sor i Logistik, Linköping vid Sonats 
nätverksdag apropå varför H&M och Zara 
går så bra. 

– Det beror på deras överlägsna logistik, 
säger han. 

Tre principer styr deras verksamhet: 
Tillverkning och inköp. Distribution och 
logistik, Butiksförsäljning och design.

– De kan byta kollektion på 15 dagar, 
normalt i branschen är 3–4 kollektioner per 
år. De har egna fabriker, inklusive väverier 
och färgerier, medan branschen i allmänhet 
har outsourcing. 

Centralisering och flexibilitet utmärker 
deras logistik. 

– De har precision i styrningen och en 
strikt schemabunden påfyllnad i butik två 
gånger per vecka. Ett centralt DC i Spanien 
levererar globalt till alla butiker. De gör 
kompletta butiksleveranser över natten och 
skickar 2,5 miljoner enheter per vecka. De 
gör prismärkning, larmning och strykning. 
De planerar för överkapacitet för att 
undvika väntetider.

H & M är ett annat gott exempel med 
god tillväxt och flödeskontroll.

De har lägre kostnader genom hela 
försörjningskedjan, färre brister i butik, rätt 
varor på hyllan och tillväxt under kostnads-
kontroll.

– Effektiv logistik är nödvändig för att 
kunna växa. Se på Wal Mart – världens 
största detaljhandelskedja. IKEA är bra 
och billigt och tillgängligt för alla. Lidl är 
ett snabbväxande, logistikbaserat företag.

Men de flesta företag har stora brister.
– Många har lång väg att vandra. Det 

finns stora brister i deras Supply Chain 
Management.  

– Många ser supply chain bara i det egna 
företaget. Samplanering mellan företag 
lyser med sin frånvaro. Varuförsörjning, 
produktion, distribution och försäljning är 
dåligt koordinerade.

Det beror på att den bakomliggande 
drivkraften är vinstmaximering. Relationen 
mellan företag är transaktionsorienterad 
istället för win- win – orienterad. Makt i 

kedjan är viktigare än samarbete.
Tendensen är att man drar åt olika håll 

– men sitter i samma båt.
– För att nå en funktionsoptimering 

måste man analysera svagheterna. De kan 
vara att logistiken är lokal i sin uppbygg-
nad. Att man ser produktionen som 
viktigare än flöden och logistiken.

–  Man kan nå skalfördelar med centrali-
serade logistikplattformar, resursfördelar 
genom flexibilitet och dynamik, integra-
tionsfördelar med en väl balanserad 
försörjningskedja.

Han rekommenderar mega-retailers 
som ICA  att  kombinera grossist- och 
detaljhandelsfunktion,  att ha centralstyrda 
logistikplattformar och  standardiserad 
logistik i hela kedjan, men separerat 
logistikansvar och försäljning. Dessutom att 
ha flera marknadskanaler i samma logistik-
upplägg, kopplade IT-system, med POS-
data och automatisk påfyllnad.

Potentialen med bra logistik är enorm.
– Dagligvarubranschen omsätter ca 170 

miljarder SEK. Effekten av bra logistik 
jämfört med genomsnittlig logistik är ca 
5% av omsättningen i lägre kostnader. 
Skillnaden mellan ”Best Practice” och ” 
Worst Case” är ca 10–12 %.

går inte att kopiera

Några råd från Mats Abrahamsson:
– Anpassa varuförsörjningen efter 

kundefterfrågan. Jaga gränssnittskostnader 
t ex integration av grossist- och detaljist-
verksamhet. Lägre pris och högre värde för 
kund är viktigare för lönsamheten än hög 

vinstmarginal.
Vad mer kan vi lära av de bästa?
– Det finns fundamentala principer som 

är styrande för logistiken och resten av 
verksamheten. Det är kommunikation. 

– Skaffa kontroll över Supply Chain och 
gränssnitt

 Det är takt. 
– Se över processer och standardisering.
 – Det är centralisering av lager och av 

styrning, som ger skalfördelar och högt 
resursutnyttjande.

 Det är flexibilitet. 
– Investera resurser för att skapa 

flexibilitet i flödet.
– Den som har kontroll på sina flöden 

kan lättare anpassa sig till hårdare miljö-
krav, enklare anamma ny teknik, har större 
möjlighet att ha en stabil ekonomi i 
högkonjunktur såväl som i lågkonjunktur.

Men operativ excellens går inte att 
kopiera, menar han och hänvisar till Ikea.

– Vem klarar av att kopiera någon som 
redan dragit ur alla kostnader ur försörj-
ningskedjan. Vem klarar att bygga upp 
samma marknads- och försörjningskana-
ler?

– Innan man försökt har Ikea tagit nästa 
steg. Logistiken kan därigenom vara lika 
mycket ett sätt att hindra andra som en 
källa till egna framsteg, konstaterar Mats 
Abrahamsson.

– Logistikens strategiska roller är 
effektivitet – d v s en källa till lönsamhet, 
skalbarhet t ex stödja tillväxt och koordina-
tion  d v s skapa balans och dynamik.

”Operativ excellens går inte att kopiera”

– Logistikens strategiska roller är effektivitet – d v s en källa till lönsamhet, skalbarhet, att stödja tillväxt 
och  koordination,  d v s skapa balans och dynamik, säger Mats Abrahamsson.

– Lär av de bästa men försök inte 
kopiera, är professor Mats 
abrahamssons råd för att utveckla 
logistikkompetensen i ett företag.

av Lena sonne
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New Wave till Ulricehamn
Ett nytt centrallager för sportsortimentet 
och ett nytt bolag med huvudkontor i 
Borås presenterar New Wave-gruppen i ett 
pressmeddelande. Lagret blir koncernens 
största. Samtidigt bildas ett nytt bolag, New 
Wave Sports AB, med huvudkontor i Borås 
och lagerdel i Ulricehamn för koncernens 
sportanknutna produkter. Med en rad 
kända varumärken är man stor leverantö-
rer till svensk sportfackhandel. 

– Avsikten är att skapa ett bolag med 
resurser att ge en ännu effektivare service 
till våra kunder. Kunderna kommer bl.a. att 
märka förändringen i form av förenklad 
logistik och ökad säljsupport, säger Jens 
Petersson, Retail Manager i New Wave-
koncernen.

 

Gondrand köper i Sverige 
Gondrand-koncernen har köpt Stella 
Transport AB i Malmö. Företaget integre-
ras i Gondrand-koncernen men fortsätter 
med nuvarande ledning De 50 anställda på 
tre platser, tas också över. Gondrand-kon-
cernen, med huvudkontoret i Basel i 
Schweiz, har 70 kontor i 10 länder. 

Mahé blir Scan Global
Scanam Forwarding och Mahé Freight, som 
gick samman 1/1 2007, får nu det nya 
namnet Scan Global Logistics på allt från 
lastbilar till skyltar och visitkort. Företaget 
får 600 anställda på 36 platser i världen.

De sammanslagna bolagen kommer inte 
att minska sin personal.

– Namnet visar att vi är stolta över våra 
nordiska rötter. Vårt mål är att bli en 
ledande aktörer i Norden, säger Ole Møller 
Hansen, VD Scan Global Logistics, med 
huvudkontor i Danmark i ett pressmedde-
lande.

Jan Liljero, tidigare Mahé, fortsätter som 
Sverigeschef i Scan Global Logistics.

                                                                                                      

Lindex vill ha grön modelogistik
 Green Cargo har skrivit ett 3-årsavtal om 
all hantering av AB Lindex hängande 
konfektionsvolymer. Dess Logistikcenter 
Väst i Göteborg ska ansvara för hantering, 
bearbetning och distribution till samtliga 
Lindexbutiker i Norden, Baltikum och 
Tjeckien.

 Mats Olsson, logistikansvarig på 
Lindex, påpekar att det idag inte räcker att 

ha en partner som kan erbjuda helhetslös-
ningar.

 – Det krävs även rätt approach gällande 
miljövänliga transporter. Att Lindex 
hängande volymer kan distribueras i Green 
Cargos intermodala nätverk speglar Lindex 
engagemang och krav i miljöfrågor. 

På Logistikcenter Väst hanteras och 
distribueras redan stora volymer för andra 
konfektionsföretag i Norden, bl a H&M, 
KappAhl, och Åhléns. 

Lindex vill ha grön logistik
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Scandinavian Purchasing Group är en 
delvis ny sorts inköpsutbildare, ett kun-
skapsföretag som är ett nätverk av 15-20 
konsulter. Hälften är konsulter på heltid, 
som i sin tur arbetar i egna bolag.

Bristen på inköpare och logistiker med 
erfarenhet och relevant utbildning är stor. 
Många företag har ingen utbildad personal 
inom området och de som arbetar med 
detta är ofta rätt ensamma i sin roll.  

– Därför fyller de stora utbildningsföre-
tagen, som SILF, PLAN och SIFU en viktig 
funktion. Men vi har upptäckt en nisch, där 
det finns ett stort behov av utbildningar 
som är mera ”hands-on”, säger Sigfrid 
Rytten, VD och grundare av Scandinavian 
Purchasing Group.

Man har dels företagsanpassade 
utbildningar, dels konsulting och inköps-
chef att hyra på kortare eller längre tid. 

Ska vara användbar

– Det handlar ofta om kvalificerade 
uppdrag, under 3-12 månader eller att 
ersätta en inköpschef under sjukdom eller 
barnledighet.

– Vi kan coacha en inköpsavdelning i 
form av allmän coaching eller inom ett visst 
område. En konsult kan hoppa in ett par 
dagar i månaden eller någon gång i veckan. 

– Vi kan även arbeta i väldefinierade 
projekt som neutral part att diskutera med. 

Men viktigt är att utbildningen är 
användbar:

– När de gått en utbildning hos oss ska 
deltagarna veta vad de ska göra när de 
kommer hem till sin arbetsplats.

Alla företagsinterna program är 
skräddarsydda och exemplen hämtas från 
kundens egen verksamhet.

Ett särdrag är också att man strävar 
efter att arbeta med båda sidorna i en 
affärsrelation.

– Vi vill arbeta för att skapa bestående 
affärer, för både köpare och säljare. Vi gör 
ju affärer tillsammans. It takes two to 
tango. 

Det handlar om inköpsteknik på både 
operativ/taktisk och strategisk nivå, att 
vikta krav, produktkalkylering och 
riskbedömning, men också om förhand-
lingsteknik och försäljningsteknik. 

S.k ”category management” hjälper t. ex 
den som är ansvarig för ett produkt- eller 
inköpsområde, att utveckla de möjligheter 
som modern inköpsteori ger. 

– Med praktiska exempel visar vi hur 
man systematiskt gör spend analyser, 
organiserar leverantörerna och väljer 
sourcing- och relationsstrategi utifrån det 
egna företagets behov.

Bland Sigfrid Ryttens egna uppdrag 
finns bl. a IKEA, där han har stått för ett 
förhandlingsprogram som används av 
IKEA Trading i hela världen. Det betyder 
att han växelvis jobbar i t ex Moskva, Prag, 

Bukarest, Milano eller Shanghai.  
Tjänsten ”Inköp i Kina” vänder sig inte 

bara till inköpare, utan också till återförsäl-
jare, grossister, agenter och tillverkare.

–Vi erbjuder anpassade tjänster som 
leverantörssökning i Kina, att starta 
produktion där, transportupplägg, produk-
tionsbevakning och kvalitetskontroll. 

– Det fungerar inte att efter 1-2 besök 
hos sin kinesiske leverantör tro att allt 
fungerar som med västerländska leverantö-
rer. Företagen måste ha personal på plats 
hela tiden för att få det att flyta.  

Vägs ände

Scandinavian Purchasing Group är på plats 
i Peking med en kinesisktalande, svensk 
konsult som har det övergripande ansvaret 
för de övriga kinesiska medarbetarna. 

Men liksom flera företag lärt sig, måste 
de som arbetar med inköp i Kina på plats, 
främst ha kinesisk personal.

En del företag har betat av flera leveran-
törer i Kina och sedan gått vidare till nya 
leverantörer i Indien eller Vietnam.

– Det går inte längre att shoppa runt i 
lågkostnadsland efter lågkostnadsland. Den 
metoden har delvis nått vägs ände. I och 
med den snabba volymtillväxten inom vissa 
branscher har försörjningssituationen blivit 
kritisk i många företag. Därmed har 
tillgång till kapacitet blivit det viktiga.

Till slut kommer man till produkter som 
man bara måste ha fram. Då går det inte 
längre att bara lita på konkurrens. 

–  Konkurrens mellan leverantörer kan 
vara rätt för vissa varor. Men man måste 
helt enkelt samarbeta inom vissa, vitala 
produktområden. Alternativet är att köpa 
upp leverantören.

En annan lärdom är att det kan komma 
ett läge då man måste gå tillbaka till en 
leverantör som man lämnat. 

– Att vinna nya affärer är alltid kul. Men 
man måste också lära sig avsluta affärer på 
ett professionellt sätt. 

Nätverksföretag har hittat 
sin utbildningsnisch
scandinavian Purchasing Group är 
ett nätverk av erfarna inköpschefer 
och konsulter som erbjuder utbild-
ning, coachning och handfast hjälp i 
konkreta projekt. På kundlistan finns 
bl a IKea.

av Gösta HuLtén

– Att vinna nya affärer är alltid kul. Men man måste 
också lära sig hur man avslutar en affär på ett 
professionellt sätt, säger Sigfrid Rytten.

 ” Det går inte längre att shoppa runt i låg-
kostnadsland efter lågkostnadsland”
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Många vill bli startegiska inköpare men får 
blir utvalda. Till den senaste intagningen till 
FEIs KY-utbildningar till Startegisk 
inköpare kom det ett 100-tal sökande till 
de 20 platserna.

– Det finns så pass många jobb nu och 
begreppet har blivit mer aktuellt, det ser 
man också i platsannonserna. Det är den 
förklaring som Doris Gyllsén, ser till det 
starkt ökade intresset.

Jobb direkt

Det gynnsamma arbetsmarknadsläget gör 
också att flertalet av de utexaminerade från 
FEIs direkt får jobb inom yrket.

– Av de 20 studenter som utexaminerats 
i år, har 12 redan fått jobb inom inköp. 

De som fått inköpsjobb har fått dem 
inom både privat och offentlig sektor. 
KY-utbildningen i strategiskt inköp 
innehåller också en grundkurs i logistik.

FEI, som står för Företagsekonomiska 
Institutet, är en ideell förening och en av 
Sveriges äldsta utbildare inom handel och 
ekonomi. Det startades redan 1888 med 
specialinriktning på ekonomi och redovis-
ning. 

– KY-utbildningen i Strategiskt Inköp 
startade våren 2006 och i vår börjar vi en 
andra kurs, berättar Doris Gyllsén.

Nordic Business Institut, NBI, är ett 
utbildningsföretag med bas i Växjö som har 
mer än 20 års erfarenhet av kompetensut-
veckling. Det är ursprungligen en avknopp-
ning från universitetets logistikutbildning, 
som började tidigt i Växjö.

påallt fler platser

– Vi erbjuder ett brett utbud inom vår 
nätverksorganisation, där vi kombinerar 
bred och djup kompetens. Vår kärnverk-
samhet består idag av att utveckla, anpassa 
och genomföra KY-utbildningar, företags-
utbildningar och arbetsmarknadsutbild-
ningar. Det säger Lars Foberg som 
tillsammans med Fredrik Karlsson, äger 
och leder NBI.

Lars Foberg har också en bakgrund som 

lärare på Växjö universitets logistikpro-
gram.   

– Vi erbjuder idag ett tiotal KY- utbild-
ningar och ett 20-tal olika företagsutbild-
ningar inom logistik, ekonomi/ledning och 
marknadsföring. 

På senare år har logistikutbildningarna 
vuxit och startats på allt fler platser.

– Förr var det mycket ovanligt med 
akademiskt utbildade logistiker ute på 
företagen. Nu blir de alltfler för varje år 
och det påverkar också vårt kursutbud, 
som måste anpassa sig till den här nya 
situationen, säger lars Foberg.

NBI finns i Växjö, Malmö, Hässleholm, 
Karlskrona, Stockholm och Sundsvall. 

– Vi bedriver även verksamhet i Norge, 
genom samarbetsföretaget NBI Norge AS.

Stort tryck på inköpsutbildningar
-Det är större tryck än någonsin 
tidigare på KY-utbildningarna i 
strategiskt inköp säger Doris Gyllsén, 
som är projektledare för KY-utbild-
ningarna i ämnet inom feI, företags-
ekonomiska Institutet i stockholm.

av Gösta HuLtén

- Det är större tryck än någon-
sin på våra KY-utbildningar i 
strategiskt inköp, säger Doris 
Gyllsén.
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Detaljhandel och lean i breddat utbud  

Plan Utbildning är sedan flera år ledande 
utbildare inom logistik i Sverige. Men 
kursutbudet breddas och förändras hela 
tiden.

Transporter och klimathot är ett nytt 
område.

– Där tar vi upp också upp frågan om 
det går att lyckas med miljöarbete och 
samtidigt öka vinsten. 

Men man satsar också gärna på säkra 
kort:

– I januari kör vi ett seminarium i 
Göteborg på temat är reservdelsdistribu-
tion, som var fullsatt förra gången.

– Vi har kört seminarier i lagerstyrning 
förut, men nu kommer professor Stig-Arne 
Mattsson att leda en kurs där man får lära 
sig att klara både leveransförmågan och 
kapitalbindningen, säger Rikard Sjöström.

– Vi har också märkt en efterfrågan på 
utbildning som tar upp det specifika med 
det logistiska ledarskapet. Det täcker ju ett 
vidare fält och får effekter i hela flödet. Vi 

genomförde en kurs i höstas och fick 
väldigt positiva utvärderingar. 

– I vår följer vi upp den med en kurs i 
logistiskt förändringsarbete. Det finns 
många verktyg och användbara teorier som 
inte tillämpas, trots att förändringstrycket 
är starkt. 

lean bara växer

–  Vi ser faktiskt ökad efterfrågan inom alla 
våra utbildningsområden just nu, säger 
Rickard Sjöström.

– Till exempel inom lean, där vi både ser 
ett ökat behov av fördjupning inom lean 
produktion och en breddning, där man vill 
föra leanprinciperna till fler delar av 
organisationen. I januari har vi kursen 
Lean för tjänsteverksamhet, med Sydsven-
ska Dagbladet som värdföretag. 

–  Det är också roligt att intresset håller 
i sig för utbildning i produktionslogistik, 
där vi har våra rötter. Vi har fler företagsin-
terna kurser än på många år.

Ekonomistyrning för Supply Chain 
Management handlar om ekonomistyrning-
ens möjligheter att följa upp och styra 
faktiska företagsekonomiska effekter.

Inköpslogistik - grundkurs tar upp ett 
inköpsperspektiv på logistiken och hur ett 
medvetet inköpsagerande  kan utveckla 
logistiken.

Inköpslogistik – fördjupningskurs tar sin 
utgångspunkt i Value Chain Development.

Marknadsorienterad distributionslogis-
tik ger en översikt av det komplicerade 
sambandet mellan ett producerande 
företags planeringsprocess och logistikföre-
tagens tjänster.

Värdefull cerifiering

Certifiering är ett annat prioriterat område. 
Det finns minst två att välja på.

– Vad är skillnaden mellan certifiering-
arna CPIM och CSCP?

– Certified Supply Chain Professional, 
CSCP, är ett utbildnings- och certifierings-
program på hög nivå, framtaget av APICS.

 – CSCP har ett bredare perspektiv, med 
fokus på flöden i hela kedjan. CSCP är ny, 
men har verkligen tagits emot väl, med 
över 3000 certifierade på två år. Fler och 
fler inser att det är hela försörjningskedjor 
som konkurrerar, inte enskilda företag.  

Certifieringsprogrammet CPIM - Certi-
fied in Production and Inventory Manage-
ment, går på djupet inom produktionslogis-
tik 

APICS certifieringsprogram är aktivt i 

27 länder med 80 000 certifierade varav  
10 000 utanför USA och 300 i Sverige. 
Certifieringen CPIM ger en djup kunskap 
inom produktionslogistik, en översikt av 
nyheter på området, i kombination med 
erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Men gör inte allt fler logistikutbildning-
ar på högskolorna att behovet av logistik-
kurser minskar?

– Jag tror egentligen att de är mer 
kompletterande än konkurrerande. En 
gedigen logistikutbildning på högskolenivå 
är en grund för livet. Men kunskaper 
behöver ändå fräschas upp. Inte minst 
tillsammans med kollegorna.  

– Jag är också övertygad om att en 
välkänd certifiering kan betyda väl så 
mycket som en högskoleutbildning i 
internationella sammanhang. Vi för till 
exempel samtal med flera globala koncer-
ner om att genomföra certifieringsprogram-
met CSCP hos dem, både i Sverige och 
utomlands, säger Rikard Sjöström.

–  Nytt för 2008 är kurser i Detaljhan-
delns varuflöden, Ekonomistyrning för 
supply chain management, Transportlogis-
tik, globalisering och klimathot, Logistik 
för säljare och Småskalig logistik, berättar 
Anna Prosell på Plan´s kansli, som 
administrerar alla kurser.

 På kurserna är antalet platser begrän-
sat.

– Men vi har förstås den stora årliga 
PLAN-konferensen i april och ett nytt 
webbseminarium med Eli Goldratt, där ett 
obegränsat antal deltagare är välkomna.

– vi går igenom en förändring, där vi 
breddar oss till hela logistikområdet 
och till helt nya branscher, berättar 
Rikard sjöström, administrativ chef 
för Plan. exempel är vårdlogistik, 
bygglogistik, logistik för säljare och 
transportlogistik i spåren av klimat-
hotet. 

av Lena sonne

– 2008 har vi bl a ett webbseminarium med Eli 
Goldratt, berättar Anna Prosell på Plan, som admi-
nistrerar alla kurser.

– En välkänd certifiering kan betyda väl så mycket 
som en högskoleutbildning i internationella sam-
manhang, säger Rikard Sjöström, chef för Plan 
Utbildning.
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Förr ansågs företagsutbildning-
ar följa konjunkturen – fast 
tvärt om.

Under lågkonjunktur hade 
folk tid att gå på utbildning, 
men inga pengar. 

Under högkonjunktur hade 
man pengar till utbildning, men 
inte tid att gå.

Men det där stämmer inte 
längre:

– Jag tror att kompetensut-
veckling inom supply blivit gan-
ska konjunkturokänslig. Visst 
märker vi att det är högkon-
junktur – oktober var faktiskt 
vår bästa månad någonsin. 
Företagen tycks ha upptäckt att 
kompetensen numera måste 
utvecklas hela tiden, annars får 
man svårt att hänga med i 
dagens snabba förändringar, 
säger Carina Hjelm Dahllöf, 
VD i Silf Competence, som är 
ledande utbildare inom supply.

Orsaken är den utveckling 
som både inköp och logistik går 
mot. 

– Företagen oustourcar mer 
och mer och både inköps- och 
logistikansvariga måste hantera 
alltmer komplicerade projekt. 

lika stora

Att alltfler numera har en 
akademisk grundexamen, har 
inte minskat intresset för Silfs 
utbildningar, enligt Carina 
Hjelm Dahllöf.

– På högskolorna lär man 
främst ut teori, men våra kurser 
är tillämpad teori.

Silf var från början starkt 
inriktade på inköpsutbildning. 
Men på senare år har logistiken 
vuxit snabbare.
– Av hela Silf utbildningsverk-
samhet står inköp och logistik 
för ungefär lika stora delar. För 
tio år sedan var relationen 
snarare 90 % inköp mot 10 % 
logistik.

Grundkurserna i inköp och i 
logistik har ökat starkt, men 
även våra Internationella 
Certifieringsprogram. 

– Vi har tex. märkt att säljare 
börjat visa intresse för att gå 
våra förhandlingsutbildningar, 
för att lära sig hur inköpsche-
ferna tänker och agerar. Vi har 
funderat på att göra särskilda 
kurser för säljare, men valt att 
låta dem gå på samma kurser 
som inköpare.

”global sourcing”

Kursen ”Negotiations from a 
weak position” är mycket 
populär speciellt för inköpare.

– Om några från ett företag t 
ex gått en öppen kurs och de är 
nöjda, kanske de vill ha en 
intern utbildning för flera på 
företaget som arbetar med 
supply. Vi tror att vi växer 
mycket inom internutbildning-
ar genom vår fakultet, som 
utvecklar utbildningar specifikt 

för kunden.
När det gäller nyheter i 

utbildningsutbudet finns bl a 
kursen i ”Global Sourcing”.

– Våra Kinaseminarier har 
haft flera tusen deltagare under 
ett och ett halvt år. Många som 
gått på Kinaseminarierna vill 
nu fördjupa sina kunskaper och 
lära sig mer om olika affärskul-
turer och inköpsmarknader. 

– Inför nästa år utbildar vi 
våra egna lärare i bl a klimat, 
CSR och lean. Det är aspekter 
som ska vara med i alla 
utbildningar, inte i separata 
kurser.

Viktigt mäta effekten

Av Silfs kursedeltagare 
kommer alltfler från handeln.

– Vi utbildat tex alla 
Apoteketchefer och vi får 
alltfler kursdeltagare från 

detaljhandelskedjorna.
En rapport från Nutek 

visade att de företag som satsar 
stora resurser på kompetensut-
veckling är över 50 procent mer 
lönsamma och har en högre 
produktivitet än de företag som 
avsätter små resurser på 
kompetensutveckling.

Men hur mäts egentligen 
utbildningsbehov och resultat ? 

– Jag tror det är väldigt 
viktigt att kunna mäta effekten 
av en utbildning. Därför har vi 
sedan tidigare vårt SCAT 
verktyg ( kompetenskartlägg-
ning) samt att vi börjat utveckla 
en kompletterande mätmetod 
kallad  ROI ( Return on 
investment)  för att hjälpa våra 
kunder att få fram rätt kompe-
tenser och därigenom minska 
gapet mellan dagens kompe-
tensbild och framtidens behov. 
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Utbildning har blivit mer konjunkturokänslig
-Jag tror att utbildning inom supply är ganska konjunk-
turokänslig. oktober var vår bästa månad någonsin, 
säger Carina Hjelm Dahllöf, vD i silf Competence.

av Gösta HuLtén

– Grundkurserna i Certifieringspro-
grammen inom inköp och logistik 
har ökat starkt, men även kurserna i 
affärsförhandling säger Carina Hjelm 
Dahlöf.
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sonat

Sonat startade 1999 som en ny sorts 
logistikspecialister. Affärsidén är att 
erbjuda företag inom industri och handel 
en bättre och mer effektiv logistikavdelning 
än de själva kan skapa.

De har kallats logistikavdelning att hyra 
eller fjärdepartslogistiker, men Sonats med-
grundare och VD Kjell Rundqvist vill 
beskriva rollen annorlunda:

– Den bästa beskrivningen är att vi är en 
”insourcad” logistikavdelning. Vi är 
visserligen en tredje part, men vi står inte 
utanför våra kunders organisation, utan är 
deras logistikavdelning och uppträder 
under kundens varumärke.

Men Sonats medarbetare sitter inte ute 
hos kundföretagen, utan på egna kontor, 
som idag finns i Örebro, där man startade 
och har flest medarbetare, Norrköping och 
Stockholm, där huvudkontoret finns.

– Det ger fördelen att alltid ha tillgång 
till uppbackning och kompetens omkring 
sig, på ett helt annat sätt än om man sitter 
ensam ute i kundföretaget, menar Kjell 
Rundqvist.

Sonat har heller inga egna, fysiska 
logistikresurser, inga egna lager, fordon 
eller logistikcentra, som måste fyllas med 
uppdrag. 

– Det oberoendet gör att vi alltid kan 
agerar med kundens bästa för ögonen och 
kan skapa de lösningar som är mest 
ändamålsenliga och ger mest kundnytta. 

nätverkstänkande ett självändamål 

Av Sonats 65 logistikexperter har närmare 
50 akademisk examen där logistik ingår. 
Ett 10-tal är seniora logistikchefer. Därmed 
har Sonat en samlad logistikkompetens 
som knappast några logistikavdelningar i 
storföretagen kan matcha. De hanterar 
tillsammans ett totalt varuflöde på ca 70 
miljarder SEK per år och köper in och 
designar logistikflöden för ca 1 miljard 
SEK per år. 

Sonats affärsmodell bygger på nätverks-
tänkande och det är en modell som passar 
logistiker, enligt Kjell Rundqvist:

– En del människor fungerar bäst i 
hierarkiska linjeorganisationer. Men det är 
nätverksmänniskor som bli de bästa 
logistikerna. 

– I ett hierarkiskt system krävs order, 
styrning och initiativ från ledning för att 
något ska hända. Men en logistiker måste 
utgå från att alla vill göra sitt bästa.

– Nätverket är faktiskt ett självändamål, 
ett sätt att lösa problem direkt, genom att 
kontakta den som kan och äger problemet 
eller med hjälp av nya infallsvinklar, som 
inte skulle komma upp till ytan i en 
hierarkisk linjeorganisation.

– När man flyttar ut logistiken från den 
hierarkiska organisationen, kan man oftast 
skapa ett bättre fokus på logistikeffektivi-
tet i vilket företag som helst. Nätverk 
skapar helt enkelt en ökad förmåga att 

genomföra förändringar.
I nätverkande måste man fokusera på 

det man själv har, inte på det man saknar.  
I samarbetet i nätverket suddas organisato-
riska gränser ut och det gemensamma 
arbetet baseras på öppenhet, professiona-
lism och maximal prestation. 

– Hemlighetsmakeri bygger på att man 
inte är trygg i att man gör rätt. Men inom 
logistiken är det bättre med en öppen 
agenda.

– Varför t ex inte ringa och fråga 
logistikleverantören – vad tror du om att 
göra så här istället? 

Att verka i nära, dagligt samarbete med 
kunder och ta ansvar för att leda, driva och 
utveckla deras logistikprocesser är en idé 
som visat sig bärkraftig, eftersom den både 
ger kunderna bättre kontroll över sina 
logistikprocesser och ett tillskott av 
spetskompetensen.

– Som logistikpartner fungerar vi som 
om vi vore kundens egen, interna logistik-
funktion. Och vi arbetar i mycket nära 
samarbete med företagets egen personal 
och med övriga aktörer i logistikprocessen. 

att hantera samarbetsrelationer

De traditionella logistikföretagen har sina 
rötter i fysisk hantering och de är duktiga 
på det. 

– Det perspektivet behöver inte alltid 
vara negativt. De kan t ex konsolidera 
flödena på ett effektivt sätt. 

Deras problem är att de inte tillräckligt 
förstår sina kunders affärsmål. 

– Men om kunderna har mer specifika 
behov, har de kanske inte riktigt förmågan 
att förstå dessa särskilda behov.

Supply Chain-och nätverkstänkandet 
har ännu inte slagit igenom i alla branscher. 
Det är en del av förklaringen till att många 
stora företag har en förvånansvärt miss-
lyckad logistik.

– De är bra på att hitta säljare eller 
produktutvecklare, men inte logistiker. När 
de ska anställa en logistikchef vet de ibland 

Med nätverkande som affärsmodell 
– en del människor fungerar bäst i 
hierarkiska linjeorganisationer. Men 
det är nätverksmänniskor som blir de 
bästa logistikerna.  Det säger Kjell 
Rundqvist, vD och grundare av 
sonat, ett nytt slags logistikföretag 
som bygger på nätverkstänkande. 

av Gösta HuLtén

 ” Nätverket är faktiskt ett självändamål, 
ett sätt att lösa problem direkt, mellan 

dem  som kan och äger problemet.”

– Hemlighetsmakeri bygger på att man inte är 
trygg i att man gör rätt. Men inom logistiken är det 
bättre med en öppen agenda, säger Kjell Rundqvist.
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sonat

inte ens hur de ska formulera platsannon-
sen.

– Men det allra största logistikarbetet är 
ju det som sker inom företagen. Det gäller 
produktionslogistik och produktionsflöde, 
men också styrning och planering av såväl 
order, anskaffning som distribution. 
Räknar man så är den logistikrelaterade 
omsättningen flera gånger större än inom 
det som vi normalt kallar för logistikbran-
schen och de som arbetar med logistik 
också betydligt fler.

– Förmågan att hantera samarbetsrela-
tionerna inom företaget, med dess leveran-
törer, partners och kunder är själva 
grunden för vår förmåga att leda, driva och 
utveckla effektiva logistikprocesser och 
försörjningsnätverk.

Sonats angreppssätt är särskilt aktuellt 
för att nå snabba och stora förbättringar 
när företag integreras eller av olika skäl 
måste arbeta mer globalt. Det kan gälla vid 
en strukturomvandling när en ändrad 
verksamhet snabbt behöver en ny logistik-
funktion eller när en verksamhet behöver 
en kraftigt förbättrad leveransservice. 

Det kan också gälla ett läge när en 

partner behövs för att hantera styrning och 
koordination av allt mer komplexa globala 
försörjningsnätverk, t ex för att koordinera 
logistiken från många länder och regioner 
vid outsourcing och för global sourcing. 

”Kompetens gör skillnad”

Sonat är förmodligen Sveriges enda företag 
som har tio logistikchefer. 

– Till skillnad mot den traditionella, 
interna logistikavdelningen tillhandahåller 
vi en flexibel resurs med en mycket hög 
samlad kompetens. Bland våra kompetenta 
och hängivna medarbetare har vi exempel-
vis ett tiotal högt kvalificerade personer 
som har mångårig erfarenhet som logistik-
chefer i ledande företag, i ett flertal olika 
branscher och sektorer. Som kund får du 
med andra ord alltid exakt den kompetens 
som du behöver, när du behöver den. 

Sonats arbetsmodell baseras på tydliga 
åtaganden där man tar ett kommersiellt 
ansvar för verksamheten.

– Vi säljer ett resultat, inte timmar eller 
projekt. Att vi ersätts i förhållande till vår 
prestation är också en garanti för att vi 
arbetar målinriktat och alltid anstränger 

oss till det yttersta.
Bland Sonats kunder finns Apoteket och 

Svenska Retursystem, där man designat 
returlogistiken av lastbärare för svensk 
dagligvaruhandel. Sandvik är en annan stor 
industrikund.

uppdrag för lantmännen

Det senaste uppdraget gäller Lantmännens 
totala logistik. 

Lantmännen, som ägs kooperativt av ca 
49 000 bönder, tillhandahåller utsäde, 
gödning, växtskydd och foder och lagrar, 
förädlar och säljer det som bönderna 
producerar. Godsflödena tillhör de största i 
Sverige. Med hjälp av Sonat tar Lantmän-
nen nu själva kontrollen över logistiken. 

Lantmännen köper transporttjänster för 
ca 2 miljarder SEK per år. Av detta är ca 
5% eller 100 miljoner administrationskost-
nader. Lantmännen har sagt upp alla 
transportavtal och vill ta bort alla adminis-
trativa nivåer. 

–  Att hjälpa Lantmännen att kapa de 
kostnaderna och samtidigt ge delägare och 
kunder bättre leveransservice är utmaning-
en för oss, säger Kjell Rundqvist.  

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.



julhandeln

Alltfler svenskar julhandlar hemifrån

Högst upp på listan över vad vi vill handla 
på nätet ligger hemelektronik, som 
innefattar allt från bärbara datorer till 
platt-TV-apparater och MP3-spelare. Det 
visar en färsk undersökning som gjorts på 
uppdrag av Posten.

Förra året handlade 19 procent av 
svenskarna julklappar på distans, det vill 
säga via Internet, traditionell postorder, 
telefon mm. I år räknar 24 procent med att 
distanshandla, främst via nätet. Det betyder 
att ca 25 procent fler vill julhandla via nätet 
i år jämfört med förra året enligt Postens 
undersökning om juldistanshandeln. 

Hemelektronik och böcker dominerar 

Handelns utredningsinstitut spår som 
vanligt att julhandeln i år kommer att slå 
rekord.

Men mycket pekar på att distanshandeln 
kommer att ta en större del av julhandeln 
än någonsin förut och att trängseln i 
butikerna därmed kommer att minska.

Ytterligare resultat från Postens 
undersökning:

– Den populäraste julklappen att handla 
på distans är hemelektronik. Drygt fyra av 
tio, 41 procent, uppger att de kommer att 
handla sådana produkter. 

Därnäst kommer böcker som nästan lika 
många, eller 36 procent, planerar att köpa 
via nätet.

– I snitt planerar varje tillfrågad svensk 
att köpa julklappar för 1 408 kronor på 
distans. Drygt en av tio, eller 14 procent, 
räknar med att köpa för mer än 3 000 
kronor. Sammanlagt kommer svenskarna 
att handla julklappar för cirka 2,2 miljarder 

SEK på distans.
– Viktigaste skälen att julhandla 

hemifrån är att det är enkelt, billigt och 
bekvämt.

– Svenskarna handlar helst juldistansk-
lappar från svenska företag. Bara två 
procent planerar att handla från utlandet 
inför julen.  Det betyder också att svenska 
e- och distanshandelsföretag står för nästan 
hela den stora ökningen av internethandel 
inför julen. 

Årets stora konsumtionshögtid och de 
goda tiderna gör att detaljhandeln ser fram 
mot ytterligare ett rekordår. Årets decem-
berförsäljning kan komma att spränga 60 
miljarder och landa på 62 miljarder om 
man får tro handelns Utredningsinstitut. 
Det är i så fall en ökning med drygt 4 
miljarder från ifjol. 

 Det är inte bara i Sverige som decem-
berförsäljningen växer. Julhandeln väntas 
även slå rekord i de övriga nordiska 
länderna. Totalt väntas detaljhandeln i 
Norden sälja varor till ett värde över 180 
miljarder svenska kronor under december, 
vilket utan tvekan gör december till 
handlarnas favoritmånad. 

Årets Julklapp?

Sedan 1988  har HUI utsett en produkt till 
Årets Julklapp. Produkterna har genom 
åren varit stora som små, dyra eller billiga. 
Årets Julklapp har alltid gett upphov till 
diskussioner. För att en produkt ska bli 
utvald till Årets Julklapp skall något eller 
flera av följande kriterier uppfyllas: 

Produkten skall vara en nyhet eller ha 
fått ett nyväckt intresse för året. 

Produkten skall svara för ett högt 
försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal 
enheter. 

Produkten skall representera den tid vi 
lever i. 

1988 års julklapp, bakmaskinen, tillhör 
väl de mest oanvända satsningar som 
julklappshysterien någon gång gett upphov 
till.

Annars har HUI och Deloitte, som utser 
produkten, ofta satsat på säkra kort. 
Boken, som var årets julklapp 1999 är ju 
aldrig fel. 2003 års Årets julklapp – en 
mössa – representerar det lägsta inköpspri-
set under de 25 åren. Mot Årets Julklapp 
2007, en GPS-mottagare, har invänts att 
den bygger på amerikansk militärteknologi 
och att julens budskap är fred på jorden. 

var fjärde person, fler än 1,5 miljon svenskar, räknar med att handla julklappar 
via Internet eller postorder för i genomsnitt 1 400 kronor. sammanlagt kan 
svenskarna i år komma att köpa julklappar för 2,2 miljarder kronor via nätet
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Sweden Logistics är ett nätverk för 
logistikintresserade aktörer, grundat av 
Borås stad. Genom samverkan mellan 
näringsliv, forskning, utbildning och 
offentlig sektor vill man skapa bättre 
förutsättningar för logistisk utveckling och 
logistiketableringar.

Nätverket drivs som en ideell förening 
av sina medlemmar.

ledande på distanshandel

– Vi vill få företag, högskola och organisa-
tioner att utvecklas ihop för att bli starkare. 
Därför anordnar vi bl a nyttiga workshops 
och informationsträffar sa Niklas Hedin, 
VD Centiro och ordförande i Sweden 
Logistics vid höstmötet på Borås Högskola 
i november.

– Syftet är att stärka Boråsregionens 
kompetens och konkurrenskraft inom 
logistik, säger Anders Glemfelt, näringslivs-
chef.

– Förutsättningarna finns, tack vare den 
ledande positionen inom svensk distans-
handel. Anknytningen till sjuhäradsbyg-
dens unika tradition inom handel och 
logistik ger en differentiell fördel, sa Dag 
Ericsson, professor i logistik vid högskolan. 

– Men Borås är inget starkt varumärke.

nytt försök direkt

I höstas flyttades 25 utbildningsplatser från 
högskolan i Varberg till Borås. Att rekry-
tera disputerade lärare i logistik är dock ett 
problem, här som på andra högskolor.

Borås önskan att få en mastersutbild-
ning i logistik har heller inte uppfyllts.

– Samma dag som vi fick ”nej” till 
mastersutbildning i logistik hade vi ett 
möte för att komma igen med en nya 
ansökan. Sweden Logistics styrelse har 
beslutat att hjälpa till med delfinansiering 
så att vi får en större chans att få igenom en 

ny ansökan, sa högskoleadjunkt Klas Hjort.
– Målet är att skapa en logistikutbild-

ning i världsklass,
– Borås kan bli en ledande högskola 

inom Demand Chain, menade Dag 
Ericsson.  

Ericsson i Borås är en av få svenska 
fabriker som klassats som World Class i 
London Business Schools utvärdering. 
Ericssons starka inriktning på logistik gör 
behovet av högskoleutbildade logistiker 
stort. 

För att behålla positionen, behöver man 
hela tiden anställa fler högskoleutbildade 
logistiker.

Stanna i Borås

Många av de utexaminerade i Borås har 
fått anställning på Ericsson:

– Ni som läser logistik, stanna här i 
Borås, för vi på Ericsson kommer att 
behöva er, var platschefen Leif Elmquist 
budskap till de studenter som kommit till 
Sweden Logistics höstmöte. 

Borås vill skapa logistikutbildning i världsklass
för att upprätthålla världsledande 
industriell tillverkning krävs världsle-
dande logistikutbildning, sades det 
på sweden Logistics höstmöte.

av Gösta HuLtén
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Gudrun Sjödén tror på  slow fashion
Gudrun Sjödén har gjort sig känd för att 
ifrågasätta dagens anorektiska mode, med  
stringtrosor och trådsmala modeller på 
catwalks. Hon vill starta en motrörelse.

– Tiden är mogen för ett mode som ser 
hela människan– en ”slow fashion” säger  
Gudrun Sjödén. 

– Klädindustrin och alla duktiga svenska 
designers är självklart viktiga. Men jag vill 
inte se ett mode till priset av miljoner 
olyckliga och deprimerade kvinnosjälar. 

– Kläder ska ju vara något som ger 
glädje och i bästa fall sätter guldkant på en 
vanlig tisdag. De ska förstärka en männis-
kas personlighet. Inte något som stänger in 
oss och förminskar vår personlighet, säger 
Gudrun Sjödén.

Gudrun Sjödén är ägare och grundare 
av modeföretaget och varumärket Gudrun 
Sjödén. Själv deltar hon aktivt i allt arbete 
– från design, inköp, marknadsföring till 
logistiken.

Redan 1976 startade hon företaget med 
de personligt och fantasifullt designade 
kläderna. Varumärket Gudrun Sjödén 
omsätter idag 320 miljoner SEK och finns 
på 36 marknader.  

– Det är strategiska beslut som gjort att 
vi vuxit, men även en mer medveten 
marknadsföring. 

Men vi har träffat Gudrun Sjödén och 
hennes logistikchef Ingrid Hessedahl 
främst för att tala om företagets logistik.

Företagets centrallager och huvudkon-
tor ligger i Årstaberg i södra Stockholm. 

– Härifrån distribueras kläder och 
hemtextil till våra butiker och postorderpa-
ket direkt till kunderna, säger Ingrid 
Hessedahl, logistikchef och tidigare 
inköpare i företaget. Hon sitter också här 
på huvudkontoret i Årstaberg, tillsammans 
med designavdelningen och med närhet till 
centrallagret. 

Testkatalog ger synpunkter

– Vi jobbar också med demand – vi gör en 
testkatalog som går ut före säsong och där 
vi får synpunkter från våra kunder.

 Ibland kan det ändå gå fel.
Hon minns en omslagsbild med en 

modell i en cerisefärgad tröja som inte alls 
var populärt när testkatalogen kom, men 
det svängde hastigt på våren och snart 
fanns ceriseplagg i varje modebutik. 

– Då hade vi alldeles för få tröjor – de 

Modekedjan Gudrun sjödén tror på slow fashion och strävar efter en logistik 
som minskar distributionens miljöbelastning.

text & foto: Lena sonne
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– Vi gör en testkatalog som går ut före  
säsong, där vi får synpunkter från våra 
kunder, säger Ingrid Hessedahl,  här vid 
vårkollektionen för 2008.  
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Gudrun Sjödén tror på  slow fashion
tog slut direkt, berättar Ingrid Hessedahl.

Gudrun Sjödén har kunder i hela 
världen, mest i Norden, men även i USA, 
Frankrike, England, Irland och Japan. 
England ökar mest.

 På 70-talet startade också Mahjong som 
påminde om Gudrun Sjödéns stil. Varför 
har ni men inte de överlevt och vuxit?

– Det beror nog på att vi var mer 
affärsmässiga. Men en från Mahjonggänget 
fortsätter från Gotland. 

Gudrun Sjödén har nu sju butiker. Fem 
finns i Sverige, varav tre i centrala Stock-
holm. En finns i Malmö, en i Göteborg och 
en i Oslo. I Köpenhamn finns en helt 
nyöppnad butik.

- Butikerna och internet har ungefär 
hälften var av vår marknad. Men internet-
handeln ökar mest, säger Ingrid Hessedahl. 
I Europa är den redan den större delen, 
eller 70 %. Omsättningen totalt är ca 300 
miljoner SEK och det är en stadig tillväxt 
varje år. Ungefär 110 är anställda.

Svårt hitta miljölogistik

Som alla företag i branschen idag importe-
rar man från Indien, Kina och Hongkong.

– Vi försökte hålla oss kvar så länge vi 
kunde med produktion i Sverige. Men till 
slut gick vår leverantör i Borås i konkurs. 
Leverantören flyttade till Baltikum och vi 
hängde med ett tag, men det gick inte 
heller, berättar Gudrun Sjödén. 

Från Asien går mycket sjövägen till 
hamnar som Hamburg, Rotterdam, Lübeck. 

Kühne + Nagel står för sjötransporterna 
men från Hamburg går varorna mest med 
lastbil.

– Det är svårt att få till miljövänliga 
transporter, men vi försöker. 

Den säsongskollektion av kläder som 
presenteras i de fyra varukatalogerna 
kommer fyra gånger om året i stora 
containers.  Lösgods går till Göteborg, men 
hela containrar går till Stockholm. Efterbe-
ställningar går i allmänhet med flyg. 

– Vi vill gärna ta mer varor med järnväg, 
men vi har inte lyckats hitta bra alternativ. 
Man tycker att det inte skulle vara så svårt 
som det nu är att ta gods på järnväg inom 
Europa, säger Ingrid Hessedahl.

I Grekland har Gudrun Sjödén sedan 
många år producerat en egen ekotrikå av 
handplockad bomull. Infärgningen görs i 
helt slutna system och utan kemikalier.

– Vi har t ex försökt hitta järnvägstran-
sporter från Grekland, men det blev för 
krångligt. 

– Det verkar som om vi själva måste 
fylla hela containrar, för att det ska gå. Det 
verkar vara lättare om man är en större 
aktör. Men om speditörerna samordnade 
flödena mer, tror Ingrid Hessedahl att det 
kunde gynna mer miljövänliga järnvägsal-
ternativ.

– Vår vision är att kunna skicka med tåg, 
landvägen genom Ryssland.

– Vi försöker främst se till att det inte är 
några flaskhalsar. Vårt nya affärssystem gör 
att vi effektivare kan hantera bl a postor-
derflödet med alla dess transaktioner. 

 – Affärssystemet gör att vi slipper 
skriva ut mängder av olika datalistor och 
annat varje dag – vi sparar kilovis med 
papper varje vecka och det är ju bra för 
miljön. Vi arbetar också mycket med 
internlogistiken, säger Ingrid Hessedahl.

PNL sköter distribution för den 
e-handel som går på export. Posten står för 
postorderpaketen. I Danmark och i 
England får kunderna fortfarande hem sina 
paket till dörren. 

– Men jag tror att det kommer att 
ändras snart i Danmark, som ska övergå till 
vårt system där man får hämta ut sina 
paket på ett utlämningsställe.

Tar steg för steg

Gudrun Sjödén vill överhuvudtaget leva 
upp till en bra etik och en miljöprofil. 

– Vi valde t ex Speedfrakt som distribu-
tör av våra varor till butikerna i Stock-
holms city för att de bara kör med miljöbi-
lar. Prismässigt blev det faktiskt detsamma, 
säger Ingrid Hessedahl.

– Vi har också ökat antal kollin i bilarna. 
Vi köper mer idag, men har inte ökat 
transportarbetet.

– Till butikerna i Stockholm går leverans 
varje dag, i Köpenhamn och Oslo två 
gånger i veckan. 

Baklagren är mycket små i de butikerna 
som har höga butikshyror.

– Vi försöker ta steg för steg i miljöarbe-
tet – ett begrepp som Gudrun Sjödén ofta 
talar om. 

– Men det är svårt att ha 100 % kontroll. 
I våras gick vi med i den europeiska 
organisationen BSCJ – ett EU-organ för 
kontroll av inköp som har certifierade 

kontrollanter, som ska se till att leverantö-
rerna inte har barnarbetare, att arbetsmil-
jön är korrekt och har säkerhetsanordning-
ar, och att uppförandekoden efterlevs etc. 

– Vi har inga egna kontor ute, men våra 
ca  tio inköpare åker runt främst i Asien.

Ett nytt steg i miljöarbetet är förpack-
ningarna. Kunderna får tygpåsar och man 
försöker ha så lite plast som möjligt. 

”Återigenanvändning” 

Ett annat ovanligt miljösteg är returköp 
eller som Gudrun Sjödén uttrycker det 
”återigenanvändning” av kläder. Via 
hemsidan kan man även köpa begagnade 
Gudrun Sjödén-kläder och kombinera ihop 
med nya, i passande färgskalor.

– Vi arbetar med design med lång 
livslängd, säger Ingrid Hessedahl.

– Första steget mot mindre negativ 
miljöpåverkan är, enligt Gudrun Sjödén, att 
inte förbruka så mycket, att använda plagg 
med god slitstryka och tidlös design.

På centrallagret arbetar numera den 
nyanskaffade ”Herr Beck”: 

– Så kallar vi vår nya, tyska paketerings- 
och sorteringsmaskin, som verkligen 
underlättar hanteringen, säger Ingrid 
Hessedahl.  

– ”Herr Beck” sorterar och paketerar 
både det som Posten ska ta, det som 
Privpak Schenker hämtar och det som PNL 
hämtar upp.

– Det är strategiska beslut som gjort att vi vuxit, 
säger Gudrun Sjödén.
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- Till distributionsterminalen i Västberga i 
Stockholm tar vi in packade pallar med 
varor från Gudrun Sjödén och märker de 
som ska  distribueras till deras olika 
kunder. 

– Internetbeställda kläder distribueras 
direkt till kunderna. Mest går  till Norge 
och Storbritannien, men även till Danmark 
och Finland, säger Stefan Johansson, Key 
Account Manager och ansvarig för Gudrun 
Sjödéns logistik inom PNL. 

Varorna distribueras med lastbil till 
PNLs distributionscenter. 

Den finns i Haga industriområde i 
Jönköping och där samordnas paketen för 
vidare transport till de olika nordiska 
grannländerna och även till Frankrike, 
Holland, Belgien, Irland m fl länder. 
Därifrån går bilar iväg till respektive land – 
det mesta via Danmark. 

En del går sjövägen till Storbritannien.
– Vi vill ju inte röra paketen så mycket i 

Västberga, utan det mesta av sorteringen 
sker i Jönköping, för att flödena ska bli 
smidiga.

Mode en färskvara

Gudrun Sjödén säljer mycket på postorder. 
Det går direkt till kunden. Men nyligen 
öppnades en butik i Köpenhamn. 

– Dit kommer leveranser oftare. Mode 
är ju en färskvara, säger Stefan Johansson.

 För de kunder som beställer från 
katalog, per telefon till kundservice, tar det 
2–5 dagar att leverera. För det mesta går 
det på 3–4 dagar i hela Europa. Till det 
logistiskt besvärliga Norge tar det 2–5 
dagar, men gäller det Oslo räcker det ofta 
med 2 dagar, till England 3 dagar och till 
Danmark 2–3 dagar.

– Kunderna idag förväntar sig alltid att 
få varan inom en vecka. Förr kunde det ta 
upp till ett par veckor. Om godset ska 
levereras till nästa dag skulle frakten 
fördyras och det är inte säkert att kunden 
vill betala det, säger Stefan Johansson.

– Vi levererar paketen hela vägen, ända 
fram till kundens dörr i bland annat 
Storbritannien och Danmark. Det gör vi för 

att öka Gudrun Sjödéns konkurrenskraft 
och för att hålla en hög service till deras 
kunder.

 I vissa länder levereras paketen till ett 
utlämningsställe. Mottagaren kan då hämta 
paketet när det passar bäst. 

nytt distributionscenter i Torsvik  

PNL distribuerar 10 miljoner paket om året 
till kunder över hela Norden.

– Behovet av våra tjänster ökar hela 
tiden, så vi bygger just nu ett nytt distribu-
tionscenter i Torsvik i Jönköping.

 Inget gods går på järnväg. 
– Men vi försöker vara miljövänliga 

genom att packa väl, transportera så lite 
luft som möjligt och med så hög fyllnads-
grad som möjligt.

– Vi försöker också att anpassa oss till 
stopptider på terminaler och komma så 
sent som möjligt innan leverans, så att vi 
kan få med så mycket som möjligt på så 
kort tid som möjligt. Men vi väntar inte in 
mer varor för att fylla bilar, säger Stefan 
Johansson.

lovar hitta bäst i norden

PNL når via nätverk och internationella 
samarbeten företag och privatpersoner i 
191 länder. PNL ägs av Post Danmark och 
Posten Norge och har ett nära samarbete 
med postföretagen i Estland, Finland, 
Färöarna, Grönland, Island, Polen och 
Sverige. Företaget grundades 1997 och har i 
dag cirka 170 medarbetare i Danmark, 
Finland, Norge och Sverige. Huvudkontoret 
ligger i Stockholm. 

– Men vi växer så det knakar, säger 
Stefan Johansson.

Omsättningen är redan uppe i impone-

rande 1,3 miljarder och lönsamheten är 
god.

I sin marknadsföring hävdar PNL att de 
är det logistikföretag som hittar bäst i 
Norden. I en humoristisk radioreklam som 
startade 2004 har busuppringda globala 
konkurrenter ofta snubblat även på 
välkända nordiska ort namn. Det visade sig 
att de stora, globala aktörerna som ringdes 
upp inte kände till städer som Borås, Åbo 
och Oslo.

rabblar ortnamn

Att hitta bäst har också blivit en hit för 
PNL.

För när en bil från PNL i höstas åkt på 
säljturné körde man en nyskriven version 
av australiensaren Geoff Mecks hitlåt ”I’ve 
Been Everywhere”, en listetta från 1959, 
där sångaren John Power nu rabblar kända 
och okända nordiska ortnamn rasande 
snabbt:

”I’ve been to Helsingfors, Munkfors, 
Högfors, Sola, Tammerfors, Degerfors, 
Trofors, Forssa, Gamleby, Mosby, Heby, 
Malå, Fagernes, Bollnäs, Höganäs, Laxå, 
Tomelilla, Enköping, Lidköping, Jönköping, 
Vetlanda, Kivik, Kebnekaise, Hultsfred…”

Låten har gjorts i olika versioner världen 
över bl a för England och Österrike. 

Att paketen verkligen hittar fram till 
kunderna på både små och stora orter i 
Norden är ju t o m viktigare för de flesta än 
att de kommer snabbt.

– Vi valde att bygga hela vår kampanj 
kring den här låten för att fortsätta bygga 
kännedom om att vi hittar bäst i Norden, 
säger Therese Kaiser, marknadschef på 
PNL. 

De hittar Gudrun Sjödéns klädkunder
Pan nordic Logistic, PnL, sköter 
Gudrun sjödéns exportdistribution av 
internetbeställda kläder. volymen har 
vuxit till ca 100 000 paket om året.

av Lena sonne

PNL sköter logistiken 
till e-handelskunder 
utomlands.
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första spadtaget har tagits för scans 
logistikcentrum i Linköping – ett samar-
betsprojekt mellan scan, skanska och 
Daifuku. fastigheten får en yta på ca  
9 600 kvm. 

Lagret får bl a ett 20 meters höglager och 
kommer att vara klart för inflyttning i mars 
2009 och i full drift andra kvartalet 2010. 
Mellan 30–50 nya arbetstillfällen skapas. 
Investeringen är på 200–250 miljoner SEK

– Projektet startade 2005, men vi har 
varit noga med valet av samarbetspartners 
och det har varit viktigt att ha med dessa 
redan när vi började planera. Logistikcen-
trat ska tillgodose våra kunders krav på 
ökad servicegrad, snävare leveranstider och 
ökad EDI-kommunikation, säger Magnus 
Lindholm, planerings- och logistikdirektör, 
Scan. 

Scan, Skanska och Daifuku utvecklar 

och planerar projektet tillsammans. 
Skanska ansvarar för byggnationen och 
Daifuku levererar automationsutrustning-
en.  

– Scans logistikcentrum är ett av de mest 
komplexa logistikprojekt vi varit involve-
rade i och vi är mycket glada att ha fått 
förtroendet att utveckla och bygga 
anläggningen, säger Niklas Grimslätt, 
affärsområdeschef Skanska Fastigheter.  

– I det här projektet, som vi arbetat med 
i två år, har vi verkligen vänt på alla stenar 
för att hitta de mest flexibla lösningarna för 
en väl designad anläggning. Daifukus 
främsta ledord är noggrannhet och kvalitet. 
Vi levererar i rätt tid och därför känns det 
roligt att arbeta med Scan, ett stort, känt 
företag i Sverige, som också har leverans i 
rätt tid som måttstock, säger Henrik von 
Bahr, Daifuku.

I början av november skrevs kontraktet 
mellan ProLogis och Sigtuna kommun för 
den nya logistiksatsningen. 

Redan i slutet av 2008 beräknas 
verksamheten vara igång.

– Vi tog kontakt i somras, berättar 
Asgeir Torfason, regionchef för ProLogis.

– Byggstart beräknas till januari 2008 
och vid slutet av 2008 ska byggnaden alltså 
stå klar.  

– Nu när vår anläggning i Jordbro söder 
om Stockholm snart är fullt uthyrd, är vi 
glada över att även kunna etablera 
verksamhet norr om Stockholm, i ett så 
strategiskt viktigt område, säger Asgeir B 
Torfason. 

Vilka produkter kan komma att 
hanteras här ?

–Främst teknologi, teknikdetaljer och 
utrustning för läkemedelsbranschen, men 
det kommer vara ett brett spektrum, säger 
Mats Olsson, VD Schenker Logistics AB, 

Region Nord.
I området planeras också den nya 

kombiterminalen för norra Stockholm. 
Rosersberg, som anses stå först på listan på 
tänkbara lägen, ligger bara 7-8 minuter från 
det nya logistikcentret.

Nytt logistikcenter  
i Norrköping
Ett nytt logistikcenter på 10 000 kvm byggs 
på Herstadberg i Norrköping. Mattssons 
Fastighetsutveckling AB ansvarar för 
bygget, som står färdigt våren 2008. 
Ytterligare 20 000 kvm kan byggas i en 
andra etapp.

– Mattssons satsning vittnar om 
optimism och framtidstro och visar att 
Norrköping är ett hett område att etablera 
sig på. Den visar också att vår kommun är 
idealisk för logistikaktörer, tack vare det 
geografiska läget och väl utbyggd infra-
struktur med direkt anslutning till E4:an, 
stambanan och hamnen, säger Mattias 
Ottosson, kommunstyrelsens ordförande. 

Bygget är ett resultat av kommunens 
strategi att utveckla Norrköping som 
transportcentrum.

Fredrik Mattsson, VD på Mattssons 
Fastighetsutveckling: 

– Tack vare logistikcentret kan vi 
erbjuda färdiga lokaler som vi vet att det 
finns stor efterfrågan på. För oss handlar 
logistiklokaler om funktion och miljöhän-
syn, men även om design och estetiska 
värden. Vi samarbetar därför med ledande 
arkitekter.

Mattssons Fastighetsutveckling har 
också fått markanvisningsavtal med 
kommunen om ytterligare 100 000 kvm 
mark vid E4:an, för fortsatta satsningar.

Orkla köper 
Norska Orkla Finans Kapitalförvaltning 
har genom NLI Eiendomsinvest AS 
förvärvat två fastigheter av Sundh Fastighe-
ter, i Skara respektive Tibro. 

De innehåller en totalt uthyrningsbar 
yta om 52 000 kvm industri/logistiklokaler. 
Affären är på 226 miljoner SEK. Colliers 
International har varit rådgivare åt 
köparen.  

Utbyggd hamn i Umeå 
I slutet av november invigdes 150 meter ny 
kaj och ett nytt hamnområde i Umeå 
Hamn. VD Curt Kristoffersson hoppas att 
företag ska vilja etablera sig där. Tanken är 
att Umeå Hamn ska bli ett nav för trans-
porter både till sjöss, väg och järnväg. 
Investeringen är på 75 miljoner SEK. 

Umeå Hamn har tre år i rad slagit 
rekord vad gäller godstransport.

Scan bygger framtidens 
logistikcentrum i Linköping

Arlandastad får nytt logistikcenter

– Vi tog kontakt i somras och redan nästa höst räk-
nar vi med att logistikcentrat kan tas i drift, säger 
Asgeir Torfason från Prologis.

ProLogis har köpt mark i västra arlanda-
stad av sigtuna kommun för en 25 000 
kvm stor logistikbyggnad. schenker 
Logistics kommer att hyra den för att 
etablera ett nytt tredjepartslogistikcenter 
där.
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Utbildningen i informationslogistik på CIL 
är ett samarbete mellan Växjö universitet, 
Högskolan i Halmstad, Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping, näringsliv 
och offentlig sektor. Den sker delvis ute på 
partnerföretag. 

 Vad är då informationslogistik ? 
Magnus Hellgren, chef för Centrum för 

informationslogistik, ansvarig för utbild-
ningen: 

- Det finns flera olika definitioner. Men 
gemensamt är att det handlar om transport 
av information. Det kan vara elektroniskt. 
Men det behöver inte ske via elektroniska 
informationssystem.

Men han är övertygad om att den 
ohejdade informationsproduktionen kräver 
specialister som kan sovra, analysera och 
vidarebefordra rätt information till rätt 
mottagare.

- Det kommer att finnas växande behov 
av människor som kan hantera information 
i affärsflöden, vårdflöden, produktionsflö-
den, etc. 

- Informationsflödet växer. Vi ser t ex en 
trend att  informationslogistik växer inom 
vård och omsorg. Trycket att effektivisera 
överallt där informationshantering blivit en 
av flaskhalsarna kommer bara att öka. 

På CIL kan man läsa flera utbildningar i 
informationslogistik. Kandidatexamen med 
120 poäng tar man efter 3 år och magister-
examen med 180 poäng tar i allmänhet 3,5 
år. 

- Vi har olika inriktning i vår utbildning 
–  mot näringslivet, vård och omsorg, kurser 
för redan yrkesverksamma och fristående 
kurser. 

- Vi har också magisterprogram på 
distans på halvfart, med inriktning vård & 
omsorg.

Göra information hanterlig
Men forskning i ämnet finns ännu inte. 

Informationslogistik finns inte heller som 
eget akademiskt ämne i Sverige, däremot i 
Tyskland. Det ingår däremot ibland i 
bredare utbildning inom IT och manage-
ment, organisation och ledarskap.

Han tror dock att det kommer att 
etableras som eget ämne inom fem år.

- När informationsmängden växer 
handlar det om att filtrera informationen, 
organisera flödet, göra information 
hanterlig. Det handlar om att hålla ordning 
på produkter och flöden, säger Mats 
Hellgren.

 Från tillverkning till service, underhåll 
och returflöden krävs spårbarhet. 

- Det finns stort behov av informations-
logistik i t ex flygindustrin, där kravet på 
information är extremt viktigt. Där krävs 
absolut spårbarhet av säkerhetsskäl.

I informationslogistik ligger också vem 
som ska få veta vad.

Att få arbete inom sitt område efter exa-
men har inte varit något problem. Alla 
utexaminerade har fått jobb direkt.
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Fortfarande är informationslogistik ett rätt 
okänt begrepp för de flesta.

Kanske är en omsvängning på gång.
Informationslogistik är ett relativt nytt 

begrepp som kan sammanfattas som 
”effektiv informationshantering” inom och 
mellan ett företag eller organisation och 
dess kunder. Det saknas enhetlig definition, 
men en del hävdar att det handlar om 
Logistic Information Management, alltså 
ett fokus på den informationsmässiga delen 
av logistiken. Andra hävdar att informa-
tionslogistik handlar mer om helhetstän-
kande. Med informationslogistik skapar 
man effektiva informationsflöden, på 
samma sätt som logistiken skapar effektiva 

materialflöden.
Ett 20-tal företag har idag  informations-

logistik som affärsområde. Strålfors, ägt av 
Posten AB, är ett av dem. 

Strålfors var först med begreppet. Per 
Samuelson, VD Strålfors AB: 

– Vi var några som 1999 diskuterade hur 
vi skulle kategorisera vår verksamhet. 
Någon sa  ”informationslogistik” och vi 
nappade på det.

– För oss står informationslogistik för 
alla delar av informationsflödet, ända ut till 
våra kunders kunder. 

– Våra kunder som bl a är elbolag, 
banker, telekombolag m fl vill  på olika sätt 
nå många kunder. Vi får in filer från våra 
kunder som vi förädlar och skickar till 
kundens kunder. Det kan vara riktad 
reklam eller ett generellt budskap som man 
vill ha ut, fakturor, SMS eller annan 
information.

En trend är att informationen blir mer 

intresseväckande, personlig, pedagogisk 
och tydligare, med mer färg och grafik. 

 Många olika media

-En stor del av vår kärnverksamhet är 
informationslogistik. Den består i att stödja 
företag i deras informationsöverföring till 
kunderna genom olika lösningskoncept för 
affärs- och marknadskommunikation, 
främst via affärsområde Informationslogis-
tik.  

De kan kommunicera med sina kunder 
via olika media, både med pappersbaserad, 
kortbaserad eller elektronisk information i 
form av e-post, internetpublicering eller 
SMS, ofta i kombination.

Strålfors har 400 – 500 större företag 
som kunder av tryck, print, kuvertering, och 
etikettering av affärs- och marknadskom-
munikation på papper, plastkort eller 
digitalt.. 

Kort för betalning är en viktig del.

ett 20-tal företag har idag informa-
tionslogistik som affärsområde. 
strålfors var först med begreppet.

av Lena sonne & Gösta HuLtén

Alla studnter från CIL i LJungby brukar få jobb 
direkt, många genom partnerföretag som Ikea.

Ljungby har enda utbildningen i informationslogistik
vi står inför en gigantisk uppgift att 
hantera all den information som 
redan idag växer över alla bräddar. I 
Ljungby har man specialiserat sig på 
just den del av logistiken som kallas 
informationslogistik.

av Lena sonne

Informationslogistiken   växer
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– För Ikanobanken levererar vi kort, 
kortterminaler och förmedlar betaltransak-
tion från butiken till banken. 

Strålfors hanterar även utskick av 
pinkoder, saldobesked, låneavier och 
nyhetsbrev åt Ikanobankens kunder.

De 520 000 medlemmarna i Stadiums 
lojalitetsprogram i Norden får sitt kort med 
kortinformation från Strålfors, som också 
hanterar kampanjutskick.  

I Sverige tar Strålfors även hand om 
betaltransaktionerna i samband med att 
kortet används. 

Verksamheten växer

SEB har outsourcat sitt trycksaksbehov till 
Strålfors. Man kopplar upp sig via sin 
portal till Strålfors e-handelsplats, Trade-it 
och varje bankkontor kan beställa sitt 
behov av trycksaker direkt i Trade-it. 

Bensinkort till EuroShells 6,5 miljoner 
kunder i 35 länder kommer från Strålfors 
och används inte bara till bensin.

EuroShells kortprogram är ett av de 
mer komplexa på marknaden, med cirka 
150 varianter av kortet. 

Man står också för Lindex Club-pro-
gram med riktade erbjudanden till kunder. 
Strålfors står för produktion och utskick av 

medlemskort, fakturor och marknadskom-
munikation i form av förmåner och nyheter 
till medlemmar i Sverige, Norge, Finland. 
Man tar även helhetsansvar för Lindex alla 
betaltransaktioner, från kassa till banken.

Itella ny aktör

Sigma, Intellecta och Itella är andra företag 
inom informationslogistik.

– Vi ser en kraftig ökning och når en 
omsättning på ca 400 miljoner SEK i år 
mot 240 året innan, säger Anders Falk, 
marknadschef i Itella, som ägs av finska 
Posten.

– Marknaden växer när alltfler även 
mindre och medelstora företag vill 
outsourca printning, kuvertering, franke-
ring och postinlämning, säger han.

Från 1/7 2008 kommer e-fakturahante-
ringen att växa ytterligare, när alla myndig-
heter kommer att kräva e-faktura av sina 
leverantörer, påpekar Anders Falk.

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

Snacka om A-läge.

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

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

Lilla Logistikguiden 

2005/2006

048-0206_IntellLogisNr8.indd   1 07-11-28   09.01.23

– 1999 omsatte vi 350 miljoner SEK. I år blir det 1,7 
miljarder, säger Per Samuelson, VD i Strålfors.

Informationslogistiken   växer
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”Arlanda ska bli det goda   miljöexemplet”

Professor Erland Källén, från FN:s 
miljö panel, inledde med en saklig framställ-
ning om det globala klimathotet, dess 
orsaker och möjliga effekter i framtiden. 
FNs milöpanel fick nyligen Nobels freds-
pris, tillsammans med Al Gore. 

– Kurvorna pekar åt fel håll. Det är 
nödvändigt att vidta åtgärder och att 
samverka, klargjorde han.

– Det har skett en kraftig minskning i år 
av arktiskt istäcke. Det har gått mycket 
snabbare än vi har trott. 

Transporter stod för 21% av växthus-
gasutsläppen i EU år 2002. Globalt är 
kolkraftverken i Kina och USA det stora 
problemet.

– Fler samhällssektorer har minskat sina 
utsläpp. Bara transporternas ökar. Men det 
går att göra något, menade han och pekade 
på teknikutveckling och kärnkraft. 

Miljökonsekvens vid ITT Flygt

Christofer Kohn, doktorand vid Linköpings 
Universitet, redogjorde för sin studie av 
miljökonsekvenser vid ITT Flygt i Emma-
boda. 

– De har centraliserat sin distribution 
och minskat antalet regionala lager med 
mycket bundet kapital, till ett enda 
centrallager för Europa. 

– Ekonomiskt har det varit en fördel. 
Logistikkostnaderna har minskat med 25%, 
”brandkårsutryckningar” med 70%, men i 
praktiken har det blivit fler tonkilometer, 
med ökad transportsträcka. Trots eco-dri-
ving och ökad fyllnadsgrad har koldioxidut-
släppen ökat med 40%, sa Christofer Kohn.

Han efterfrågade  bl a större  interaktion 
mellan varuägare och TPL-aktörer.

Mari Björklund, logistik- och miljöfors-
kare vid Linköpings Universitet, talade om 
hållbara försörjningskedjor och menade att 
det måste till ett nytt tänkande kring 
onödiga transporter. 

– Företagets hållbarhetsarbete kan ge 
stora fördelar. Påtryckningen från olika 
intressenter blir allt större.

– Logistikens uppbyggnad spelar en 
mycket viktig roll och det blir allt svårare 

att arbeta med dessa frågor, sade Maria 
Björklund.

Hur påverkar företagets hållbarhetsstra-
tegier logistikerns situation?  Hur långt ut i 
försörjningskedjorna sträcker sig företagets 
hållbarhetsansvar?

Ellinor Eke, VD  Ununger&Wrenfelt 
talade om miljödriven affärsutveckling.

– Se på Saltå Kvarn, som vill driva 
marknaden framåt och har ökat sin 
försäljning enormt. Det finns affärsmöjlig-
heter i miljöintresse, menade hon.

gröna inflygningar

Jonas Strömberg, Arlandas nya miljöchef, 
talade om åtgärder som vidtagits för miljön.

– Vi vill att Arlanda ska bli det goda 
exemplet, sade han och bli en ”grön” 
flygplats.

 Arlanda får inte öka sina koldioxidut-

släpp, ett föreläggande som man överklagat. 
– Men Arlanda transporthub har en 

nollvision för koldioxidutsläpp, sa Jonas 
Strömberg och visade på en rad möjliga 
åtgärder.

– Vi satsar på gröna inflygningar, en 
besparing på 70 000 ton koldioxid.  När 
planet glidflyger sista delen, minskar buller, 
bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

– Rabatten för miljötaxi har på 3 år 
resulterat i 800 miljötaxi. Vi har ett 
100%-igt mål, sa han.

– Vi satsar också på energieffektivisering 
med grön el från vindkraftverk och 
biobränsle. Arlanda ska få varmvatten på 
vintern och kylvatten på sommaren genom 
ett nytt energisnålt system, en akvifär, med 
Brunkebergsåsen som ”termos”.

– Idag står vägtrafik och flygtrafik för 
97% av Arlandas koldioxidutsläpp. Bättre 
kollektivtrafik är ett prioriterat område. 
SL:s Arlandabussar ska till 80% vara 
etanolbussar 2011. 

– Både pendeltåg, regionaltåg och 
snabbtåg  finns.  Transport av flygbränsle 
med tåg från Gävle innebär färre tankbilar.

– Startavgifter ska var miljöstyrda med 
lägre avgifter för tystare plan och renare 
motorer. 

– Vårt miljöfokus påverkar i hög grad 
våra framtida affärsmöjligheter, menar 
Jonas Strömberg. Redan idag är vi den 

arlanda Logistic networks novem-
berseminarium handlade helt om vad 
logistiken kan göra för miljön.

text & BILD: Lena sonne

Professor Erland Källén från FN:s miljöpanel gav en saklig framställning om det globala klimathotet.

Trots eco-driving och 
ökad fyllnadsgrad har 
lagercentraliseringen 
ökat koldioxidutsläppen 
med 40%. sa Christofer 
Kohn.
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enda flygplatsen med ett CO2-tak.
Flyget ger liten men växande andel av 

transportsektorns totala koldioxidutsläpp.  
I framtiden blir det högre skatter och 
avgifter. Handeln med utsläppsrätter 
inkluderar transporter och först ut är flyget. 
Det kommer att bli fler trafikregleringar t 
ex förbud mot natttrafik och transporter i 
rusningstid och fler miljözoner. Kraven 
kommer att öka på kvantifiering och 
rapportering av CO2-emissioner.

Jan Kilström, vice president Logistics 
Scania AB, talade om vilka affärsmöjlighe-
ter som finns för logistikföretag i ett 
miljöperspektiv. 

Bara miljöbilar

– Säkerhet och miljö är prioriterade 
områden för Scania. Vi arbetar med 
ständiga förbättringar, med Toyotas modell 
som ledstjärna.

– Transporterna kommer att öka, sade 
han.  Därför är det nödvändigt att lastbi-
larna minimerar utsläppen.

– Scania är bäst i världen på att leverera 
bränslesnåla lastbilar  Det har redan skett 
en dramatisk minskning av bränsleförbruk-
ningen. Från 2000 har den minskat med 
50%. Till år 2020 är målet att minska 
ytterligare 50%. Jan Kilström talar om 
hybridlösningar som inte ännu har visat sig 
vara affärsmässiga. Han tror mest på 
etanol, eftersom de rullar idag. 

Tobias Åbonde, VD Box Sverige AB, be-
rättade om Box miljösatsningar.

– Vi har bl a tagit bort alla tjänstebilar. 
För miljön måste vi vara beredda på att 
också ta obekväma beslut. 

Men han vill hellre använda morot än 
piska. I förhandlingarna med Ikea visade 
Box hur det kunde bli billigare för kunden 
och  bättre för miljön att anlita Box 
hemtransporter.

– Vi har miljöbilar. Det kan ju inte Ikea 
kräva av sina kunder.

Johan Lood, manager DHL Global 
Forwarding redogjorde för DHls val av 
miljösatsning med gröna produkter, 
optimerad logistikkedja och klimatneutrala 
transporter.

– För att något ska hända är det 
nödvändigt att vi samarbetar med våra 
konkurrenter, menade han. Vi vill skapa ett 
nätverk för forskning om miljön och vill 
instifta ett miljöpris.

På frågan om miljötransporter måste 
vara dyrare var svaret svävande.

Ett transportföretag som ser ökad 
efterfrågan på miljötransporter kan 
naturligtvis ta ut en högre avgift av kunden, 
och låta kunden betala hela miljösatsning-
en och därtill tjäna mer. Men frågan är om 
det är en bra, långsiktig strategi.

nätverk i samverkan

För att lösa miljöproblemen behövs 
samverkan. Några aktörer och nätverk som 
samverkar idag är ALN, Arlanda Logistic 
Network, BLICC , Business Leaders 
Initiative on Climate Change,  NTM, 
Nätverket för transporer och miljön och 
NMC, Näringslivets miljöchefer. Luftvårds-
förbundet, ACI (Airport  Council Interna-
tional) och Travel Plan, ett EU-projekt.

Arlanda Logistic Network bildades 2000 
och har idag cirka 30 anslutna företag, där 

merparten är logistikföretag. 
– Syftet med nätverket är dels att 

Arlanda-området ska ta tätpositionen som 
ledande logistikcentrum i nordöstra 
Europa och dels att utveckla kompetensen 
inom ALN, främst via olika utbildningssats-
ningar. Miljö och logistik blir allt viktigare i 
framtiden, sa Pär Schött, projektledare för 
Arlanda Logistic Network.

– Vi tar också fasta på förslaget att 
skapa ett miljöpris.

– Vi har bl a tagit bort alla tjänstebilar. För miljön 
måste vi vara beredda på att också ta obekväma 
beslut, sa Tobias Åbonde, VD, Box,   

– Vi vill att Arlanda ska bli det goda exemplet, sa Jonas Strömberg, Arlandas 
nya miljöchef.

Maria Björklund, logistik- och miljöforskare vid Linköpings Universitet, talade om 
hållbara försörjningskedjor
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För första gången arrangerades den tyska 
logistikkongressen i år tillsammans med 
mässan Eurolog.

Både kongressen och Eurolog öppnades 
av Tysklands förbundskansler Angela 
Merkel, som betonade logistikbranschens 
viktiga övergripande funktion i samhället. 

I sitt tal betecknade hon rent av 
logistikbranschen som den del av landets 
näringsliv som på ett avgörande sätt formar 
bilden av Tyskland ute i världen. 

Det besannas ju inte minst i Sverige, där 
de båda största aktörerna, DHL och 
Schenker, båda är tyskägda.

Tidig julklapp

Sedan gav Merkel en tidig julklapp till alla 
de som använder Tyskland för sina 
transporter eller andra logistiska operatio-
ner. 

– Under de närmaste åren kommer 
tyska regeringen att investera 11 miljarder 
euro (ca 100 miljarder kronor) i nya vägar, 
hamnar och flygplatser, sade Angela 
Merkel 

Logistikfolket tackade med stormande 
applåder. 

Bakom Eurolog står European Logistics 
Association, ELA, en samarbetsorganisa-
tion mellan 30 central- och västeuropeiska 
nationella logistikorganisationer. Svenska 
medlemmar i ELA är Plan och Silf. 

ELA:s mål är att samordna och under-
lätta det logistiska samarbetet i Europa. 
Organisationen ansvarar bl a för de 
internationella standarder och certifiering-
ar som används i logistikbranschen.

Stor brist på personal

– Den tyska logistikbranschen har stor brist 
på utbildad personal. Det rör sig om ca 
5000 personer per år. Därför måste 
tyngdpunkten ligga på ökning av kapacite-
ten inom logistikutbildningen, sade det 
tyska Logistikförbundets nyvalde ordfö-

rande, Raimund Klinkner.
Därför var det ingen överraskning att t 

ex European Business School visade upp 
sig med en stor monter på Eurologs 
utställningsavdelning. Skolan ligger i närhe-
ten av Frankfurt am Main, i ett vackert 
slott bland gröna kullar. Lärosätet utbildar 
bland annat i supply chain-management, 
inköp och logistik.

– Det går också att ta Bachelor of 
Science inom flight management hos oss. 
Undervisningsspråket är engelska, men den 
som vill förbättra sin affärsengelska före 
studiestarten kan ta extra engelsklektioner 
hos oss, berättade Christine Schüffler, 
forskningsassistent vid European Business 
School.

Diskussion inför privatisering

Deutsche Posts och därmed DHLs högste 
chef Klaus Zumwinkel, deltog i en diskus-
sion om den kommande privatiseringen av 
postverksamheterna i Tyskland och övriga 
Europa. Klaus Zumwinkel försäkrade 
deltagarna om att koncernens helägda 
bolag DHL Express, som är ledande på den 
europeiska marknaden för expressförsänd-
elser, kommer att klara den växande 
efterfrågan på förmiddagsleveranser 
utmärkt.

 Enligt Klaus Zumwinkel täcker DHL 
Express redan nu 80 procent av Europas 
viktigaste regioner före kl 12:00. Det är en 
förbättring med 6 procent sedan året innan.

– Denna utveckling stärker vår ledande 
geografiska täckning ytterligare. Vi 
erbjuder därmed en europeisk täckning 
som saknar motstycke och vi kan leverera 
denna service i stora såväl som mindre och 
medelstora städer. Hela Tyskland och mer 
än 90 procent av företagen i Storbritannien, 
Belgien och Holland kan nu nås innan kl 
12:00. 

Dessutom har betydande förbättringar 
gjorts under 2007 inom de nordiska 
länderna och Östeuropa, berättade Klaus 
Zumwinkel.

Boxare med doktorsgrad

Angela Merkel och Klaus Zumwinkel i all 
ära, men störst massmedialt intresse fick 
dock Vitali Klitsjko, bättre känd som 
boxare med doktorsgrad i logistik. 

100 miljarder kanslerns julklapp till logistikbranschen
(Berlin) trängseln i Hotell Interconti-
nentals lobby var enorm när den 24:e 
tyska logistikkongressen öppnades i 
Berlin i höstas. Intelligent Logistiks 
korrespondent Markku Björkman var 
med när 3500 deltagare från 50 
länder diskuterade logistik. 

av MaRKKu BJöRKMan

Den boxande logistikdoktorn, Vitali Klitsjko, gjorde reklam för logistiketableringar i Ukraina.

Den nya bron till Rügen (bilden) ska följas upp 
av infrastruktursatsningar på 100 miljarder SEK 
de närmaste åren lovar Tysklands kansler Angela 
Merkel
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eurolog

Efter en framgångsrik 
karriär i ringen, gör denne 
gentlemannaboxare nu reklam 
för sitt hemland Ukraina och 
dess logistikbransch. Under Eu-
rolog uppmanade han de 
närvarande logistikerna och 
speditörerna att satsa på hans 
hemland.

– Ta del av vår ekonomiska 
boom. Vägnätet förbättras 
kontinuerligt och den nybyggda 
motorvägen mellan Kiev och 
Odessa, som tar ca 5 timmar, är 
utmärkt. 

Under 2006 ökade Ukrainas 
BNP med 7,1 procent. Tillväx-
ten förväntas stiga ytterligare. 
Ukraina är generellt sett ett 
tryggt land att resa och skicka 
varor i, sa Vitali Klitsjko till 
Intelligent Logistik.

Enligt Vitali Klitsjko ökade 
hushållens genomsnittsinkomst 
2006 med hela 16,5 procent. 

Logistikmarknaden befinner 
sig i en intensiv uppbyggnads-
fas.

– För tillfället har Ukraina 
en lagerkapacitet på 1 miljon 
kvadratmeter. Behovet är dock 
tolv gånger högre och logistiky-
torna växer med 30 procent 
varje år. 

– Byggare är därför mera än 
välkomna till oss, sade Vitali 
Klitsjko.

Tyska logistikpriset

Årets tyska logistikpris gick till 
företaget Claas, som tillverkar 
jordbruksmaskiner. Claas, som 
har huvudkontoret i tyska 
Harsewinkel, belönades 
framförallt för sin effektiva 
leveransoptimering. Företagets 
kontakter med underleverantö-
rer värderades av juryn som 
föredömliga. 

Claas´ automatiserade 
ordersystem fick också juryns 
erkännade. 

Dessutom hade företaget 
lyckats minska antalet strate-
giska servicepartner till två. 
Claas har utvecklat en ny 

reservdelslogistik, som 
anpassas allt efter affärsintensi-
teten under en arbetsdag. 
Dessa förbättringar hade lett 
till en produktivitetsökning på 
6 procent och en sänkning av 
transportkostnadernas andel av 
omsättning från 7,5 till 4 
procent.

– Många logistiker tror att ju 
fler servicepartners de har, 
desto mer hjälp får de och att 
därmed deras risk minimerats.  
Enligt vår uppfattning förhåller 
det sig precis tvärtom, påpe-
kade Claas´ inköpschef, Josip 
Tomasevic.

Enligt honom främjar 
koncentrationen till två 
strategiska servicepartners ett 
intensivare samarbete, utveck-
lar bättre lösningar och 
garanterar stabil kapacitet även 
i framtiden. 

Känga åt europeiska kollegor

Mellan chefen för Deutsche 
Bahn, Hans Mehdorn och hans 
kollegor från Schweiz och 
Italien, Andreas Meyer 
respektive Mauro Moretti, 
fördes en mycket intressant 
paneldebatt om framtiden för 
spårbundna, gränsöverskridan-
de transporterna. 

Enligt Hans Mehdorn 
orsakar olika signalsystem 
fortfarande stort huvudbry för 
järnvägsbolagen och enligt 
honom händer det alldeles för 
lite.

Trots den senaste liberalise-
ringen, initierad av EU, är det 
svårt att förändra i strukturer 
som har etablerats under ett 
och ett halvt sekel. Att t ex byta 
ut bromsklossar av gjutjärn till 
klossar av komposit, har visat 
sig krångligare än väntat. 

Frankrike fick beröm

Frankrike har tidigare fått 
kritik inom EU för att inte 
avreglera järnvägssidan.

Men den tyske järnvägsche-
fen gav nu en liten känga åt 

sina schweiziska och italienska 
kolleger, medan Frankrike fick 
beröm: 

– Det tycks vara väldigt 
svårt att övertyga alla parter 
om att det vi arbetat fram är 
värt att anpassa sig till. Tempot 
måste höjas. Det gäller 
standardisering av signalsys-
tem. Att behöva byta lokförare 
varje gång tåget passerar 
italienska gränsen, är föga 
ekonomiskt. Det vore skönt om 
alla vore så samarbetsvilliga 
som våra franska kollegor, sade 
Hans Mehdorn.

Stor optimism

För övrigt präglades diskussio-
nerna vid Eurolog av stor 
optimism. En del företrädare 
för nordtyska logistikföretag 
uttryckte dock viss osäkerhet 
inför den växande kinesiska 

närvaron i regionen. 
Det privatägda kinesiska 

bolaget, Linkglobal Logistics, 
har fått rätten att permanent 
driva flygplatsen i Parchim, en 
knappt timme från den forna 
svenskstaden Stralsund och den 
nybyggda Rügenbron. 

Avtalet skrevs nyligen under 
och i köpet ingår flygplats, 
mark, byggnader och all 
utrustning. 

Linkglobal Logistics, som 
har sin bas i Zhengzhou i 
centrala Kina, ska använda 
Parchim främst för godsflyg, 
men även till passagerarcharter. 

Den kinesiska marknaden 
flyttas därmed också närmare 
södra Sverige och Parchim kan 
komma att spela en viktig roll i 
godstrafiken mellan Tyskland, 
de nordiska länderna och Kina.

100 miljarder kanslerns julklapp till logistikbranschen

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
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telematik

Xiaolin Meng, som talade vid ett semina-
rium i Göteborg anordnat av Telematic 
Valley på Lindholmen, är ledande expert 
inom telematik och satellitnavigering. Han 
är doktor och forskare vid Nottinghams 
universitet, där flera stora satellitnavige-
ringsprojekt inom Galileo utvecklas. 

I Nottingham startade 2006 EU-projek-
tet Sister, Satcoms in Support of Transport 
on European Roads. Målet är att integrera 
satellit- och markbaserad kommunikation 
med det europeiska satellitsystemet 
Galileo. Det kan möjliggöra en massiv 
insats för att förbättra landsvägstrafiken. 
Med i projektkonsortiet är bl a Volvo och 
Autoliv. Det svenska bidraget kallas 
Sweden eCall och är ett integrerat system i 
bilen, som automatiskt larmar 112, om en 
trafikolycka inträffat.

Men Galileo skall inte bara bidra till 
ökad säkerhet och effektivitet inom 
transportvärlden. Systemet skall också ge 
arbete och affärsmöjligheter. Tillämpning-
en beräknas skapa minst 140 000 arbets-
platser i Europa. Marknaden anses bli värd 
100 miljarder SEK per år.     

Men det finns många hinder på vägen. 
Det pågår en global tävlan om uppbyggna-
den av GNSS. 

enda civila systemet

– Flera länder lanserar egna satelliter, säger 
Xiaolin Meng. 

-Fyra länder har globala ambitioner. 
Galileo är det europiska systemet, GPS det 
amerikanska, Glonass det ryska och 
Beidou/Compass det kinesiska. Australien, 
Japan och Indien bygger regionala system, 
beroende av de globala. 

– GPS har redan 31 satelliter i drift, 
Glonass har elva och skall ha sammanlagt 
24 uppe om ett par år. Kina sände upp sin 
första för sju år sedan och har som mål att 
ha 35 satelliter 2012.          

Systemen skall i princip vara öppna och 
kunna användas parallellt.

– Global positionering via GPS  har 

inneburit en revolution, säger Xiaolin 
Meng. Men den stora omvälvningen 
kommer när samtliga globala satellitsystem 
är fullt utbyggda.

 Galileos ledning har lovat att signalerna 
skall få användas fritt. Men hittills finns 
bara en Galileo-satellit i drift som sköts 
upp 2005. Löftena har därför inte kunnat 
testas. 

–Vad som oroar mig är att satelliterna 
från USA, Ryssland och Kina är militära. 
Det är bara Galileo som har civil ledning. 
Militära syften kan tränga undan den civila 
tillämpningen och allvarligt inkräkta på 
öppenheten. Det är troligt att en ameri-
kansk satellit över Irak prioriteras för 
militär spaning.  

Transportrevolution      

Men när Galileo är utbyggt väntar en 
transportrevolution. Med satellitsystemens 
hjälp hittas bästa resrutter på vägar, på sjön 
och i luften. Farligt gods på väg kan spåras 
med satelliters hjälp. Automatiska var-
ningssystem och omdirigering av trafik kan 
reducera trafikstockningar och minska 
olyckor. En smidig och välplanerad trafik 
ger sänkta kostnader och mindre utsläpp.

Ett framtidscenario är t o m förarlösa 
bilar, civila flygplan utan piloter och fartyg 
med minibesättning. 

GNSS kan också lösa andra problem. 
Satellitsignaler kan ge personer med 
nedsatt syn navigeringshjälp. Försvunna 
personer kan spåras, liksom brottslingar på 
flykt. Jordbrukare kan göra en väderopti-
mal planering av sådd och skörd. Andra 
grupper, som kan ha nytta av GNSS, är 
fiskare, meteorologer, kartritare och 
miljövårdare. 

eu gav oK till slut

EUs transportministrar har nu godkänt en 
nystart av Galileo, som innebär att 30 
satelliter skall sändas upp. Över 20 
miljarder SEK, överblivna pengar ur 
jordbruksstödet, har anslagits. Det var dock 
nära att Spanien hade stoppat beslutet, 
sedan landet krävt att få ett eget kontroll-
center. Efter ett halvt löfte drog Spanien 
tillbaka sin blockering.

Men behövs det flera kontrollcentra?
– Nej, svarar Xiaolin Meng. Nu finns ett 

i Tyskland och ett i Frankrike. Det täcker 
väl Europas behov. I USA finns bara ett 
center.

– Det är beklagligt om politiker bromsar 

utvecklingen, trots att tekniken är väl 
utvecklad, tycker Xiaolin Meng. 

– EUs avsikt var att Galileos satelliter 
skulle vara i drift 2008. Ekonomin har 
försenat projektet. Kan pengarna nu säkras 
hoppas jag, att de skall finnas på plats år 
2013. 

Hur effektivt är då systemet?  Kan inte 
mobiler ersätta satelliter ? 

– Det sägs att GSM täcker 98 procent av 
Europa, svarar Xiaolin Meng. 

– Det är en kraftig överdrift. Geogra-
fiska och andra hinder gör att satelliterna 
behövs.

Det främsta skälet till att EU utvecklar 
Galileo är dock att minska beroendet av 
det amerikanska GPS, som i grunden är ett 
militärt system. Dess avsiktliga störnings-
signal är för närvarande avstängd, men kan 
när som helst slås på igen efter beslut av 
USAs försvarsdepartement.

Även Rysslands och Kinas system är 
militära.

Galileo öppnar för intelligenta transporter
eus Galileo kan revolutionera hela 
transportvärlden. snart kan nya 
teknologier och tillämpningar base-
rade på det s k Gnss, Global naviga-
tion satellite system, förändra vårt 
liv.

av nILs-eRIK LInDeLL

Xiaolin Meng oroas av att USAs, Rysslands och 
Kinas satelliter är kontrollerade av militären. 
– Det kan hindra öppenheten. Endast Galileo har 
civil ledning.
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flyktinglogistik

Snabbare och säkrare flyktinghjälp

Med hjälp av handdatorer blir registrering-
en säkrare, snabbare och mer kostnadsef-
fektiv. 

Den består av fyra funktioner, registre-
ring, matdistribution, distribution av tält, 
kläder, kökskit etc samt spårning, d v s att 
följa familjers rörelser från hembygden 
eller till ett annat flyktingläger eller 
sökning efter försvunna familjemedlem-
mar. 

Målet är att FN och andra humanitära 
organisationer gradvis kan ersätta papper 

och penna med sådana lösningar. Den 
består i att alla flyktingar får ett plastkort 
med en unik kod, som gör det möjligt att 
skilja ut och använda information på ett 
snabbt och lätt sätt.

Consafe Logistics har utvecklat en speci-
ell lösning med handatorer för norska 
Norwegian Refugee Council som underlät-
tar deras arbete att registrera flyktingar 
digitalt. 

Att med papper och penna registrera 
flyktingar och föra in data manuellt i en 
databas tar tid. Lösningen introducerades 
2006 i Kalmalägret i Darfur, där det då 
fanns ca 100 000 flyktingar, en av världen 
då största flyktingkatastrofer. 

En viktig del av arbetet består i att ta 
reda på vilken akut hjälp och vilket skydd 
som behövs.

Registreringen är nödvändig för att t ex 
kunna planera hur många toaletter som 
behövs, hur många vattenkällor som måste 
grävas, hur mycket mat som måste fraktas 
in och distribueras. Behoven är oräkneliga, 
men Consafe Logistics digitala system 
förbättrar möjligheterna att planera och 
förmedla hjälpen och  kan också  bidra till 
att förbättra skyddet för flyktingarna.

Den mobila lösningen kommunicerar 
trådlöst med en lokal server, vilken i sin tur 
kommunicerar med en central server i Oslo 
via satellit. 

Alla data är krypterade så att informa-
tionen inte kan missbrukas.

UPPLEV 
FRIHETEN
MEDVOICE

"TALA MED DITT LAGER" 
OCH FÅ OPTIMALA RESULTAT

Vocollect Voice® ger större frihet och säkerhet
med båda händer och ögonen fria.
Voice-Directed Distribution® skapar direkt 
kommunikation mellan medarbetare och 
informationssystemen och ersätter besvärliga listor
och traditionella datafångstmetoder.

Vocollect Voice® Med röststyrd plockning i din 
verksamhet kan du uppnå:
• Produktiviteten förbättras med 15-35%
• Felplock reduceras betydligt – en exakthet på

upp till 99.9 %
• En återbetalningstid på ett år eller mindre

Vocollect Voice® har sedan 1987 hjälpt företag
att förbättra sina resultat med röststyrd plockning.
Hur kan din verksamhet öka produktiviteten?

Skicka ett e-mail till oss på: 
IntLog@vocollect.com

Kontakta våra lokala partners:

ASV_S_190125  25-10-2007  15:33  Pagina 1

Mobila, effektiva lösningar kan inte 
bara nyttjas av företag och kommer-
siella aktiviteter. Consafe Logistics 
solution i norge har utarbetat ett 
system som underlättar för tusentals 
flyktingar och de hjälparbetare som 
ofta står inför stora logistiska utma-
ningar. 

av Lena sonne

Mobila, lösningar 
kan inte bara 
nyttjas av för 
kommersiella ak-
tiviteter. Consafe 
Logistics 
Solution i Norge 
har utarbetat 
ett system som 
underlättar ar-
betet att hjälpa 
flyktingar.
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finansiell logistik

E-faktura är en elektronisk informations- 
och betalningstjänst som gör det möjligt för 
fakturautställaren att skicka fakturor 
elektroniskt.

Idag stöder de flesta fakturerings- och 
affärssystem skapandet av en elektronisk 
faktura, direkt ur systemet. Den skickas 
sedan ofta vidare till en tjänst eller 
programvara för att omvandlas till en 
standard – d v s ett gemensamt språk – så 
att företagets kunder med automatik kan 
tolka och hantera fakturan. 

Under vissa förutsättningar, t ex när 
även order och leveransmottagande finns i 
systemet, kan fakturahanteringen därmed 
helt automatiseras. Det anses kunna spara 
någonstans mellan 50–300 kronor för varje 
faktura. 

Högre kvalitet, mindre miljöbelastning

Många större företag har idag också en 
webbtjänst, ofta kallad webb-EDI, för sina 
mindre leverantörer, där de kan hämta 
order och generera fakturor.

Det här innebär att fakturamottagaren 
bara behöver godkänna betalningen, då all 
information redan är ifylld.

– Det ger högre kvalitet vid betalningar 
och därmed bättre möjlighet till arbetsbe-
sparande automatisering i form av automa-
tisk avprickning. Mindre papper och brev 
sparar också miljön, påpekar Peter 
Fredholm, utbildare och författare med 
e-handel och e-logistik som specialitet.

E-faktura sparar resurser, tid och 
dämpar stigande arbetskostnader för 
fakturering. Inom EU har regelverket blivit 
onödigt krångligt, men svensk lagstiftning 
har stött en ökad e-fakturering genom 
enkla, praktiska regler. 

Den ökade användningen av e-faktura 
är med andra ord i sig en utmärkt sak.

– Men först om e-fakturering kan 
kopplas till hela orderhanteringsprocessen, 
blir det full utväxling, menar Peter Fred-
holm,

Hur långt myndigheter, branscher och 
företag har kommit när det gäller använd-
ningen av e-faktura finns det inga färska 

undersökningar om.
En enkät förra året visade att logistik-

branschen faktiskt har kommit längst när 
det gäller elektronisk informationshante-
ring i allmänhet. Sist av de då undersökta 
branscherna kom byggindustrin.

– Logistik och transportsektor har 
kommit långt när det gäller att digitalisera 
kommunikationen med slutkunderna, men 
däremot inte när det gäller egna underleve-
rantörer bland transportföretag och 
speditörer, säger Peter Fredholm.

Att det är så beror bl a på branschens 
samarbete inom Pharos, ett EDI-projekt 
som effektiviserar informationen mellan 
transportföretagen och deras kunder, så att 
även små- och medelstora företag enkelt 
och billigt kan ha e-kommunikation.

– I Pharos finns en gemensam standard 
som hela branschen stödjer, ända ned på 
kodnivå. Den täcker både nationella och 

internationella transporter, per bil, järnväg, 
sjö eller flyg. Den bygger på ett nära 
samarbete mellan transportbranschen och 
den svenska programvaruindustrin och 
finns paketerad i standardsystemen. Man 
kan också ofta få det uppgraderat av sin 
leverantör av affärssystem, påpekar Peter 
Fredholm.

Byggindustrin kommer

För fordonsindustrin har ett långvarigt, 
internationellt samarbete kring bransch-
standarden Odette gjort att nästan all 
kommunikation med branschens underle-
verantörer sedan många år har digitalise-
rats.

I svenska bilindustri började man t ex 
med EDI-överföring av leveransplaner för 
snart 20 år sedan.

– I bilindustrin är det däremot tvärt 
emot logistiksektorn. Där fungerar 
kommunikationen med leverantörerna 
sedan länge elektroniskt, medan slutkunds-
ledet, bilköparna, är den svagaste länken, 
påpekar Peter Fredholm.

Inom byggindustrin finns nätverket 
BEAst, där Peter Fredholm är ansvarig. 
Det ska gynna e-affärer mellan bygg- och 
fastighetssektorns olika aktörer, genom att 
utveckla standarder för deras informations-
utbyte. 

– Kärnverksamhet är att sätta gemen-
samma standarder, i samarbete med 
nordiska och internationella organisatio-
ner. Framför allt fokuseras arbetet på 
varuförsörjningen och e-handeln mellan de 
olika aktörerna. En kraftfull satsning här är 
nödvändig för att effektivisera den svenska 
bygg- och fastighetssektorn och för att 
fortsatt kunna hävda bygg- och fastighets-
sektors konkurrenskraft internationellt.

Förra året kom Odette Sweden, BEAst 
och Transportindustriförbundet med en 
gemensam standard för elektronisk 
fakturering inom fordonsindustri, bygg- 
och fastighetssektor och transportindustri.

Den nya standarden, SMSI som står för 
Swedish Multi Sector Invoice, har gemen-
samma regler för bl a inköp för produktion, 
förnödenheter, kontors- och förbruknings-
material, transporttjänster och konsultupp-
drag.

”Frankrike har kommit längre”

– Ett 40-tal företag, främst större företag är 
med i nätverket, men mindre företag får 

”Bara e-faktura räcker inte” 
e-fakturering ökar snabbt. Men först när e-fakturan kopplas till en helt auto-
matiserad orderprocess blir det en verklig integration, som sparar tid och 
höjer kvalitén i företagens processer, menar Peter fredholm, utbildare och 
författare med e-logistik som specialitet.

av Gösta HuLtén

– Först när e-fakturan kopplas till en helt automa-
tiserad orderprocess kommer de stora vinsterna, 
menar Peter Fredholm
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”Bara e-faktura räcker inte” 
använda framtagna standarder utan att 
betala medlemsavgift, säger Peter Fred-
holm.

Det stora arbetet måste självklart göras 
ute hos byggföretagen och programvarule-
verantörerna själva. 

Att ta fram fler branschstandarder och 
hålla dem aktuella, kräver mycket samar-
bete.

– Men förutom att se behoven av 
standarder för e-affärer inom både 
byggindustrin och andra branscher, gäller 
det att verka för att företag och programut-
vecklare verkligen använder de standarder 
som tagits fram, påpekar Peter Fredholm.

en del av hela orderprocessen

Bland föregångare när det gäller att 
använda e-faktura och att digitalisera 
viktiga affärsprocesser, nämner Peter 
Fredholm särskilt Volvo.

Även många andra storföretag har 
kommit långt i användningen. Däremot har 

införandet gått trögt inom statliga myndig-
heter. 

Men effektiviseringen och vinsterna är 
inte bara knutna till själva e-faktureringen, 
påpekar Peter Fredholm:

– Fakturering är ju ingen process i sig, 
den ingår ju i orderprocessen. Och det är 
först när e-faktura kan kombineras med 
andra elektroniska flöden, som de stora 
vinsterna kommer, i form av kortade 
ledtider och bättre kvalitet och därmed 
också bättre lönsamhet.

Vi ligger inte främst

Hur långt har då användningen av e-faktu-
ra och e-handel B2B kommit i Sverige idag, 
jämfört med andra europeiska länder?

– Mitt intryck är att Sverige och Norden 
ligger ganska bra till, men vi ligger inte 
främst.

– Jag tror att t ex Frankrike, men även 
Storbritannien, har kommit längre än oss.

e-FaKTura oBlIgaTorISK  
1 JulI 2008
Från 1/7 2008 ska alla myndigheter ha infört 
elektronisk fakturahantering. För att få önskade 
effektiviseringsvinster är det viktigt att 
införandet sker samordnat och utifrån de olika 
myndigheternas behov. Ramavtal finns redan 
upphandlade för en att ge en bra teknisk 
infrastruktur. 

Statens standard för e-faktura kallas 
Svefaktura.  

Regeringen har gett ESV, Ekonomistyrningsver-
ket, i uppdrag att leda och samordna införandet 
av elektronisk fakturering inom statsförvalt-
ningen. I uppdraget ingår att leda och samordna 
införandet av standardformat för elektronisk 
fakturahantering i staten och att bedöma 
behovet av reglering inom området. ESV ska 
också ge myndigheterna stöd i införandet av 
elektronisk fakturahantering. 

En annan uppgift är att analysera incitament för 
att få leverantörer att skicka och ta emot 
fakturor elektroniskt. ESV håller nu som bäst på 
att ta fram ett stödpaket för de statliga 
myndigheterna inför införandet.  

Våra konsulter har fokus på en enda 

bransch. De du möter kan därför allt 

om Supply Chain för just din verksam-

het. Därför är de också de vassaste 

som finns i branschen. 

You can’t beat 
passionate 
Supply Chain 
specialists!

Med rätt fokus

www.ibs.se
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ryssland

Den ryska logistikmarknaden är i ständigt 
växande. I år beräknas den vara värd drygt 
500 miljarder SEK. Om Rysslands tillväxt 
fortsätter som hittills, kan värdet på den ha 
fördubblats inom tio år.

– Marknaden för lagerhantering spås en 
lika dynamisk utveckling, säger Jyri 
Männikö, en  av cheferna inom Itella, som 
ägs av finska Posten och är först på plats av 
nordiska logistikaktörer med en stor 
satsning i Moskva och S:t Petersburg.  

Idag omsätter rysk tredjepartslogistik 
enligt honom motsvarande ca 5,5 miljarder 
kronor. Det är ungefär lika mycket som i 
Sverige. Men marknaden i Ryssland lär 

kunna fördubblas inom tio år.
– Vi hyser stora förhoppningar, säger 

Jyri Männikö. Vi tror att Ryssland kommer 
att bli en mycket lönsam investering för 
Itella.

Växer så det knakar

 Ryssland genomgår just nu en otrolig 
ekonomisk utveckling. För åttonde året i 
rad växer ekonomin kraftigt, i år med nära 
7 procent.

– Landet verkar växa så det knakar, 
säger Jyri Männikö. Lagerhantering för 
företag från väst, som vill in på den ryska 
marknaden, växer hela tiden. Inom Itella 

hoppas vi kunna motsvara dessa behov.
Det finska postverket investerar kraftigt 

i Ryssland. I inledningsfasen har Itella 
investerat nära 400 miljoner SEK på den 
ryska marknaden.

– Investeringen innebär att vi både 
satsar på att bygga egna lokaler, men också 
att hyra, berättar Dimitri Cheltsov, som är  
chef för Itella Ryssland. 

I Moskva hyr Itella nu 40 000 kvm 
lageryta och i S:t Petersburg 10 000.

– Men vi ska bli ännu större än så, 
fortsätter Dimitri Cheltsov. Inom två år 
kommer vi att ha lagerytor på sammanlagt  
80 000 kvm i Moskva och på 50 000 kvm  i 
S:t Petersburg. Totalt kommer Itella då 
alltså att förfoga över närmare 130 000 
kvadratmeter lageryta.

– Behoven i Ryssland är enorma, landet 
är på sätt och vis fortfarande en jungfrulig 
marknad, det är så mycket som är eftersatt 
i landet. Västländer vill in här för att bygga 
det nya Ryssland. 

Kom våren 2007

Itellas satsning är mer än välkommen. 
Många västföretag har idag stora problem 
med sin lagerhållning.

Itella kommer därför vid rätt ögonblick. 
Itella etablerade sig i Ryssland så sent 

som våren 2007. Första medarbetaren som 
anställdes var Dimitri Cheltsov, tidigare 
chef för TNT i Ryssland.

 Itella har idag 30 medarbetare i 
Ryssland men inom loppet av ett år 
kommer Itella Ryssland att ha drygt 100 
anställda.

– Att rekrytera rätt medarbetare är 
alltid en utmaning, säger Dimitri Cheltsov. 
Förutom goda språkkunskaper ska de vara 
resultatinriktade och energiska.

Måste klara rysk byråkrati 

En viktig del i Itellas satsning på Ryssland 
blir att erbjuda kunderna en heltäckande 
service för att klara den ryska byråkratin. 

– För många västerländska företag är 
rysk byråkrati som en kvarnsten runt 
halsen, säger Dimitri Cheltsov. Det ryska 
pappersarbetet är omvittnat tröttande och 
krångligt – här ska ryska Itella göra 
vardagen enkel för det utländska företaget.

– Några av våra medarbetare kommer 
att vara specialister på tullfrågor och olika 
tillstånd för att få föra in varor i landet. 

Det finns många exempel där ryska 

Finska Itella bygger storlager  i Moskva och St Petersburg
finska Itella vill bli ledande i Ryssland inom lagerhantering, Deras nya lagerloka-
ler i Moskva och s:t Petersburg blir bland de största på den ryska marknaden.

av staffan RInGsKoG

Jyri Männikö,  Dimitri Cheltsov, Irina Petrovna  och  Grigory Ivanovits jobbar vid Itellas nystartade kontoret 
i Moskva.

 ” Behoven i Ryssland är enorma.   
Landet är på sett och viss fortfarande 

jungfrulig mark.
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ryssland

Finska Itella bygger storlager  i Moskva och St Petersburg

Rekord för svenska lastbilar till Ryssland

myndigheter varit stenhårt oförstående 
mot utländska exportörer. I vissa fall har 
laster med varor tvingats tillbaka till 
ursprungslandet, om papperen inte varit i 
ordning.

Itella kommer också att erbjuda en 
omfattande service vad gäller att packa upp 
och packa om varor som kommer till 
Ryssland. 

– Vi kommer att kunna erbjuda denna 
service, liksom att kunna skicka tillbaka 
varor till ursprungslandet.

Itella hoppas bli ledande inom lagerhåll-
ning i Ryssland. Konkurrenterna är främst 
franska FM Logistics och tyska DHL. 

Itellas ledning i Ryssland vill inte yppa 
vad företaget hoppas på i omsättning på 

den ryska marknaden. Att man kan stå för 
tio procent av tredjepartsmarknaden i 
Ryssland inom tre år är dock en gissning. 
Detta skulle i så fall betyda en årsomsätt-
ning på drygt en halv miljard kronor.

– Vi hyser stora förhoppningar på ryska 
marknaden, säger Jyri Männikö. Vi ser ett 
behov och vi tror att vi kan fylla det. Just 
nu pekar all tillgänglig statistik på att vi 
kommer mycket lägligt till Ryssland.

– Ryssland är ju i ständig utveckling och 
förändring, säger Jyri Männikö. Landet 
överraskar ständigt och inte minst oss inom 
Itella. Vem kunde ana att gamla Finlands 
Postverk en dag skulle ägna sig åt lagerhåll-
ning i Ryssland? Itella satsar på storlager i Moskva och S:t Peters-

burg. Grigory Siderov är en av medarbetarna.

Med en affär på 144 lastbilar till butiksked-
jan X5 Retail Group befäste Scania tidigare 
i år positionen som största västeuropeiska 
nybilsmärke på den kraftigt växande ryska 
marknaden.

– X5 Retail Group öppnar butiker i de 
flesta stora städer i landet och väljer Scania 
därför att vi både har bilar med låga 
driftskostnader och väl utbyggt servicenät-
verk, säger Scania Russias VD Raimo 
Lehtiö. 

X5 Retail Group NV har drygt 600 egna 
butiker och stormarknader i de stora ryska 
städerna Moskva, Jekatrinburg och St 
Petersburg samt ytterligare 600 butiker som 
drivs på franchisebasis i Ryssland, Ukraina 
och Kazkakstan.

Tidigare rysk dominans

Scania har redan tidigare levererat ett 
hundratal bilar till X5, som är det ledande 
företaget inom rysk matvaruhandel. 

Beställningen av ytterligare bilar innebär 
att X5 fortsätter att öka andelen Scania i 
sin flotta, som tidigare dominerats av ryska 
lastbilar. 

De flesta av de 144 fordonen, som 
började levereras i våras, är tvåaxliga 
skåpbilar, försedda med Scanias 9-litersmo-
tor. 

– Affären innebär att vi stärker Scanias 
position i det ryska distributionssegmentet. 
Den bekräftar också att vår strategi att 
bygga ut servicenätet är en framgångsfak-
tor, säger Raimo Lehtiö. 

 Den kraftiga tillväxten på den ryska 
marknaden för tunga lastbilar fortsätter. 
Importen av västeuropeiska märken nästan 
fördubblades under 2006 och väntas 
fortsätta i samma takt 2007. 

Scania blev 2006 för sjätte året i rad 
största västeuropeiska märke i Ryssland. 
Marknadsandelen ökade från 28,9 till 31,1 
procent. 

Volvo bygger monteringsfabrik

Volvokoncernen har i år beslutat investera 
sammanlagt nära 1 miljard SEK i en ny 
anläggning för sammansättning av lastbilar 
i Ryssland. Investeringen görs för att kunna 
möta ökad efterfrågan. Anläggningen får en 
kapacitet på 10 000 Volvolastbilar och 5 000 
Renaultlastbilar per år. 

Den nya anläggningen kommer att ligga 
i staden Kaluga, cirka 20 mil sydväst om 

Moskva. Anläggningen beräknas stå klar 
2009. 

Försäljningen i Ryssland av nya väster-
ländska lastbilar har ökat med nära 100 
procent per år de senaste två åren och 
Volvokoncernens försäljning på den ryska 
marknaden har haft en liknande utveckling. 
Sedan 2003 har försäljningen av nya 
Volvolastbilar vuxit från knappt 500 fordon 
till 2 500 år 2006. 

De närmaste åren väntas en fortsatt 
ökad efterfrågan på nya västerländska 
lastbilar. 

Volvo Lastvagnar har sedan 2003 en 
mindre anläggning för sammansättning av 
lastbilar i Zelenograd, utanför Moskva. 
Fabriken har en kapacitet på ca 500 fordon 
per år och går idag med full kapacitet. 

Volvo Lastvagnar var 1973 första 
västerländska lastbilstillverkare att leverera 
fordon till det dåvarande Sovjetunionen. 
Idag rullar ca 31 000 Volvolastbilar på de 
ryska vägarna, motsvarande 23 % av den 
totala utländska vagnparken, vilket gör 
Volvo till det ledande varumärket på 
marknaden efter Scania. 

Volvo Lastvagnar har nyligen satsat 100 
miljoner SEK i en egen serviceanläggning, 
strategiskt belägen strax söder om St 
Petersburg, vid motorvägen till Moskva. 

Scania och Volvo har nu vardera ett 
30-tal auktoriserade serviceställen i 
Ryssland.

när usa-marknaden deppar, slå 
scania och volvo försäljningsrekord i 
Ryssland. försäljningen i Ryssland av 
nya västerländska lastbilar har ökat 
med nära 100 procent per år de 
senaste två åren. 

av Gösta HuLtén
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ständiga förbättringar

Matthew E. May har arbetat som internut-
bildare för Toyotas innovations- och 
idésystem i åtta år. I boken ”The Elegant 
Solution”, har han samlat erfarenheter om 
vägen till perfektion och om att generera 
nya idéer. Han menar att det är jakten mot 
den eleganta lösningen ”The Elegant 
Solution”, den extrema enkelheten, som 
gör skillnad. Han förespråkar en lärande 
och experimenterande organisation, där 
man hela tiden frågar sig ”Hur kan jag/vi 
bli bättre? 

Toyota sägs vara bäst i världen att hålla 
kvalitet och arbeta med ständiga förbätt-
ringar. Men även de har stött på problem 
och t ex fått återkalla bilar med fel?

– Ja, det har varit en hel del i media. Men 
Toyota är ändå framgångsrika. De är inte 
bara ett av världens mest lönsamma 
bilföretag, utan har också formulerat en 
filosofi om lagbaserat förbättringsarbete. 
De implementerar en miljon nya idéer 
varje år – en rik källa att ösa ur som hjälper 
dem till ständiga förbättringar.

– Lexus och Prius är exempel på Toyotas 
innovativa lösningar.

Hur arbetar vi andra med förbättringar?
Bara omkring 25 % av allt arbete 

adderar värde för kunden. Det finns alltid 
ett sätt att göra saker bättre och skapa en 
innovativ organisation. Kaizen handlar om 
att skapa en standard, följa den och sedan 
hitta ett ännu bättre sätt.

Hur blir man bäst?
– Genom att fokusera på målet. Det 

gäller inte att uppnå perfektion, utan att 
jaga den. Applicerat som en process kan det 
driva fram genombrott. Applicerat som mål 
kan det å andra sidan blockera innovation/
utveckling. Perfektion är ouppnåelig…det 
kommer inte att hända!

– Man måste förutse kundens synsätt 
och problem och se in i framtiden, se nya 
livsstilar, fånga det ogripbara.  Det gör man 
genom att se kunden i sitt sammanhang.  
T ex uppfattades Toyota som föräldrarnas 

bil – som aldrig unga skulle köpa. Insikten 
ledde till förändringsarbete och ny design 
– Son of Toyota – med en personligare stil.

Matthew E. May jämför med Tiger 
Woods, världens bäste golfspelare. 

–  När han förändrade sitt slag inspirera-
des han av Toyota. 

– När jag träffade Tiger Woods  tittade 
jag  på honom. Tiger sa ”Du vet tydligen 
vem jag är, men vem är du?”Jag svarade att 
jag bara var en vanlig golfare, men att jag 
hade läst i Time Magazine att han hade 
studerat Kaizen och Toyota när han 
utvecklade sin sving. 

Till slut frågade jag ”Vad är det egentli-
gen som driver dig?”. Han sa ”18”. Jag sa 
direkt ”Aha, det är antalet majors som Jack 
Nicklaus vunnit?”. Tiger svarade ”Ja, det är 
vad folk tror och jag låter dem göra det. 
Men 18 är det perfekta golfscoret. ”

Du betonar att alla ska engageras i 
förbättringsarbetet och komma med idéer.  
Men inga idéer ska premieras med pengar. 
Hur får man då engagemang? 

– Belöningar tar bort fokus från målet – 
man kommer inte vidare – pengarna 
distraherar. Min dotters fröken, som ville 
inspirera eleverna att läsa böcker, gjorde 
misstaget att göra en lista där man ska 
pricka av vilka böcker man läst. Fokus blev 
på listan, istället för läsningen.

Om arbetet med lean och förbättringsför-
slag leder till rationaliseringar så att 
anställda får gå – hur kan det ge engage-
mang?

– I Japan stannar man i allmänhet kvar 
inom företaget, även om det har ändrats 
idag.

I Sverige har det varit vanligt med en 
platt arbetsorganisation. Här är inte respek-
ten för chefen så stor. Bara 40 % tror att 
chefen alltid har rätt, visar en undersök-
ning. Det är lägst i världen.

– Då finns här bra förutsättningar för 
förbättringsarbete. 

Hur arbetar du själv? 
– Jag arbetar som konsult numera och 

skriver böcker. Jag går upp klockan halv 
sex och gör gymnastik – dricker en kopp 
kaffe och sedan sätter jag mig och skriver i 
4 timmar.

Ungefär som August Strindberg, tänker 

jag, gick upp tidigt, tog en promenad och en 
kopp starkt kaffe, skrev sedan på förmidda-
gen – fler böcker än de flesta orkar läsa.

Jämför gunde Svan

I pausen träffar vi Jan Olov Orvegård, VD , 
C2 Management AB och arrangörer av 
Riksforum för förslag och förbättringar, där 
Matthew E. Mays framträder. 

Han jämför resonemanget om Tiger 
Woods med vår landslagschef Gunde Svan. 

– Hans otroliga målfokus och att han 
ständigt arbetar med förbättringar för att 
tjäna en bråkdel av en sekund eller ett 
gram här och där fascinerar. 

– Dagarna före VM i Seefeld 1985, 
utmanade han alla med den långa Gustav 
Vasa-staven, som gjorde att han formligen 
flög förbi konkurrenterna, tills Internatio-
nella Skidförbundet förbjöd den. 

– Gunde bytte ut sina stavspetsar mot 
lättare och tjänade något gram. Mycket var 
psykologi, men totalvikten att lyfta i ett 
lopp blev ett par kilo mindree.   

– Gundes målfokusering och strävan 
mot perfektion – hans Kaizen-tänk – känns 
igen hos framgångsrika bolag, där Toyota är 
förebilden.

Vägen som är mödan värd
Matthew e. May, lärare vid university 
of toyota föreläst nyligen i sverige för 
första gången. Intelligent Logistik 
lyssnade och träffade honom.

av Lena sonne

– Man måste förutse kundens synsätt och problem 
och se in i framtiden, se nya livsstilar, fånga det 
ogripbara, säger Matthew May.
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I detta nummer av PLAN-nytt bjuder vi 
på en artikel inom området Supply 
Chain Risk Management, vilket är en 
kombination av Supply Chain Manage-
ment och Risk Management. Tidigare i 
höstas introducerade teknologie 
licentiat Daniel Ekwall begreppet för 
PLAN-nytt.  Ni kanske till exempel 
kommer ihåg den tekniska definitionen 
av risk som den kvantitativa produkten 
mellan sannolikheten för en incident 
och konsekvensen av densamma. 

Denna gång ger Daniel Ekwall en 
fördjupad beskrivning av termen.

2007 börjar lida mot sitt slut och när 
ni framöver byter almanacka och ska 

planera för 2008 vill vi påminna er om 
att besöka PLANs hemsida (www.plan.
se) för aktuella händelser under våren. 

Den stora begivenheten är förstås 
PLAN-konferensen, som denna gång 
inträffar den 8–9 april. Den logistikin-
tresserade får absolut inte missa 
konferensen, så notera dessa datum i 
almanackan. 

I övrigt arrangerar vi som vanligt 
seminarier, företagsträffar och utbild-
ningar även under våren. 

Avslutningsvis vill vi tacka för i år 
och önska alla våra läsare en God Jul 
och ett riktigt Gott Nytt Logistik-år!

God Jul och  
Gott Nytt Logistik-år

Pär Brander,

Redaktör PLan-nytt
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Termen risk – grunderna i Supply Chain Risk Management 

Ämnesområdet supply Chain Risk Management är en kombination av supply chain management och risk 
management. syftet med kombinationen är att genom att använda metoder och synsätt från risk manage-
ment, minska och förhoppningsvis kontrollera olika risker i en försörjningskedja. 

affärsrisker är inget nytt. en mycket användbar tumregel i alla affärer är att, riskeras inget vinns heller inget. 
Det intressanta är relationen mellan risk och potentiell vinst. supply Chain Risk Management syftar till att 
balansera riskerna i en försörjningskedja mot en eventuell vinst av att vara med i den, skriver Daniel ekwall. 

av DanIeL eKwaLL

riskbenägenhet och riskvärdering

Alla talar om risker och möjligheter. 
Skillnaden mellan dessa anses vanligen 
vara den förväntade utgången, där en risk 
medför en eventuell negativ konsekvens 
för risktagaren. Detta tankesätt ger oss 
två delar i en risk, nämligen objektet och 
subjektet. Subjektet är risktagaren eller 
riskägaren. 

Inom psykologi och sociologi forskas 
det en del inom området riskbenägenhet. 
Grundtanken här är att olika människor 
värderar samma situation eller riskekva-
tion olika och handlar därefter. Perspektiv 
och position avgör hur risken skall 
värderas. Vidare leder detta till att 
beroende på vem eller vilka som gör 
riskbedömningen, kan handlingsplanen 
för att hantera risken se olika ut. 

Dessa skillnader kan härledas tillbaka 
till de olika definitionerna av termen risk 
som finns och vilka flertalet är vanligen 
använda. Lennart Sjöberg (2000) är en 
svensk forskare som i sin artikel ”Factors 
in risk perception” påvisar komplexiteten 
i upplevelsen av risk, samt även att detta 
område i mångt och mycket fortfarande 
är okänd mark för forskningen som 
helhet. 

För enskilda individer finns det 
kognitiv beteendeterapi (KBT) för att 
förändra individuella tankemönster när 
det gäller risk och rädsla. 

Det finns i dagsläget ingen metod för 
försörjningskedjan som liknar KBT. Men 
genom att förstå och använda sig av olika 

definitioner av risk i det strukturerade 
arbetet med att hantera riskerna i sin 
försörjningskedja, kan olika typer av 
risker och rädslor hanteras, åtminstonde 
hjälpligt, i någon grad. 

Denna artikel använder sig av tre olika 
typdefinitioner. De är valda därför att de 
på ett illustrativt sätt demonstrerar både 
likheter och skillnader mellan de olika 
synsätten, vilka alla faller tillbaka på den 
eller de som vill analysera en ”risk” för att 
kunna hantera den. 

Den tekniska definitionen

Enligt den tekniska definitionen brukar 
risken anses vara en kombination av 
sannolikhet och konsekvens för en viss 
händelse. Detta är ett försök att avsubjek-
tifiera risken och göra den mer neutral. 
Om det är samma person/organisation 
som kan påverka sannolikheten och 
direkt drabbas av konsekvensen, stämmer 
detta. Det uppstår dock problem när det 
är olika personer som ”äger” de olika 
delarna. Problemet som kan uppstå när 
olika aktörer äger olika delar av den 
tekniska risken påvisas av Andreas 
Norrman och Ulf Jansson i artikeln 
”Ericsson’s proactive supply chain risk 
management approach after a serious 
sub-supplier accident” från 2004. Skillna-
den i problemägandet kan förenklat 
förklaras med att underleverantören äger 
sannolikheten, medan Ericsson endast 
indirekt äger sannolikheten, men en stor 
del av konsekvensen vid problem. 

Eftersom underleverantör och 
Ericsson har olika uppfattningar av både 
riskens sannolikhet och dess konsekvens, 
har de två olika uppfattningar om hur 
risken skall hanteras. I praktiken delas 
risken mellan dem genom ett kontrakt, i 
vilket det skall tas hänsyn till risker. Om 
riskdelningen utförs fel eller om någon av 
parterna chansar, så kan obalansen i 
riskdelningen bli mycket påtaglig. 

I detta fall blev affärskonsekvensen för 
Ericsson otroligt stor, vilket indikerar att 
Ericsson antingen gjorde ett misstag i sin 
syn på försörjningsrisken eller så gick 
deras chansning inte hem. De olika 
positionerna medför olika synsätt och 
hanteringsbehov av en risk.

aon:s riskdefinition

Efter terroristattackerna på World Trade 
Centre och Pentagon har ämnesområdet 
Supply Chain Security sökt efter en 
definition och beskrivning på sårbarheten 
hos det globala flödet av varor. En allt 
vanligare beskrivning på detta är hotet 
(threat) i kombination med sårbarheten 
(AON, 2006). Hotet består i denna 
definition av fyra delar; vilken organisa-
tion, terroristens mål (objectives), 
önskvärda måltavlor (targets) och 
tillvägagångssätt. Detta medan sårbarhe-
ten delas upp i två olika komponenter; 
fysisk säkerhet (security) samt planer och 
rutiner. Tillsammans används dessa sex 
komponenter till att skapa olika scenarier. 

Denna riskbedömningsstrategi 
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framstår vid första ögonkastet som 
mindre teknisk och mindre objektiv än 
den naturvetenskapliga definitionen. 
Fördelen med denna definition är att den 
till skillnad från den naturvetenskapliga 
definitionen, inte medger en lika katego-
risk uppdelning mellan vem som tar 
risken och vem som drabbas av en 
eventuell negativ konsekvens.

Jämförs de två definitionerna kan man, 
inte korrekt, säga att sannolikheten i den 
naturvetenskapliga definitionen är 
densamma som hotet i den senaste 
definitionen. På samma sätt kan därför 
sårbarheten ses som konsekvensen. Den 
rent tekniska risken (sannolikheten med 
tillhörande ekonomisk konsekvens) kan 
räknas ut eller tas fram med hjälp av en 
mängd olika metoder. Viktigt i alla dessa 
är att använda sig av både kvantitativa 
(historiska data) och kvalitativa (expertin-
tervjuer) källor för att fastställa hur troligt 
det är att risken realiseras. 

Normalt sett anses historiska data mer 
tillförlitliga än expertinterjuver. Detta är 

både rätt och fel. Tillförlitligheten hos 
statistik anses helt avhängig antalet och 
kvaliteten på mätdatan. I praktiken 
betyder detta att ju vanligare och ju 
lättare en händelse är att mäta, desto 
tillförlitligare statistik finns det att tillgå. 

De fyra olika komponenterna (vilken 
organisation, terroristens mål, önskvärda 
måltavlor, tillvägagångssätt) i elementet 
hot i terrorismdefinitionen av risk, visar 
tydligt att det i många fall kan saknas 
tillförlitlig statistik över hotet, vilken kan 
användas för att förutsäga en kommande 
händelse. Det är därför som den kvalita-
tiva delen av hotbedömningen har fått så 
tydliga inslag, när det gäller risken för 
terrorattacker och dess konsekvenser.

Mänsklig rädsla risk

Den amerikanske forskaren och konsul-
ten Peter Sandman har skapat en egen 
definition av termen risk. Sandman kallar 
elementen för Hazard och Outrage, vilka 
skall kombineras med varandra. Med 
Hazard menas den faktiska risken eller 

den rent tekniska risken, medan med 
Outrage menas människors upplevelse 
(mer eller mindre belagd) av den faktiska 
risken. Denna definition öppnar för 
möjligheten att förändra en risk genom 
att angripa upplevelsen av risken istället 
för den faktiska risken. Ett vanligt använt 
exempel på hur denna definition fungerar 
är följande: 

Ett fartyg lastat med miljöfarligt avfall 
kommer till en hamn. En miljöorganisa-
tion som vill försvåra detta påverkar 
risken genom att öka människors oro 
inför fartygets ankomst. 

På liknande sätt kan de inblandade 
företagen och myndigheterna försöka att 
minska människornas oro inför lasten. 
Den svenska kärnkraftsdebatten är ett bra 
exempel på hur det kan bli när båda 
sidorna arbetar med outrageelementet i 
diskussionen om risker.

Peter Sandmans definition öppnar 
också upp kopplingen mellan de två 
psykologiska begreppen risk och rädsla 
(fear). Normalt anses risk vara något som 

Beroende på vem som gör riskbedömningen kan handlingsplanen för att hantera risken se olika ut.
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kan kontrolleras eller hanteras, medan en 
rädsla inte är hanterbar eller behöver 
någon direkt förklaring. 

På samma sätt kan det sägas att en 
organisation kan ta risker, medan en 
människa både kan ta risker och känna 
rädsla. 

För att inge eller skapa rädsla hos en 
människa kan man använda en mångfald 
av metoder, en del mer direkta än andra. 
Enligt den brittiske forskaren Richard 
Clutterbuck (1994) är människors rädsla 
den primära måltavlan för terrorister. För 
genom att injaga rädsla i människor kan 
beteende eller åsikt förändras, i en viss 
fråga till terroristerna fördel. Ett exempel 
på denna tankegång kan terrorattacken i 
Madrid den 11 mars 2004 vara. Syftet var 
förmodligen att få människorna i Spanien 
att byta från en regering som var för 
kriget i Irak till en som var emot detsam-
ma. Detta syfte uppfylldes genom att 
injaga skräck (rädsla) i tillräckligt många 
röstberättigade medborgare, genom en till 
synes slumpmässig, genomträngande och 
så dödlig attack som möjligt. Om detta 
verkligen var avsikten eller hur attacken 
tolkades är en öppen fråga, vilken vi 
kanske aldrig får svar på. Faktum kvarstår 
dock att vid valet helgen efter attacken, 
valde spanjorerna en ny regering, vilken 
direkt kallade hem de spanska trupperna i 
Irak.

I enlighet med definitionen på supply 
chain risk management hos Norrman och 
Lindroth (2002) är syftet att i samverkan 

med partners i en försörjningskedja 
applicera processverktyg för att hantera 
risker och osäkerheter orsakade av, eller 
verkan från, logistiskt relaterade aktivite-
ter eller resurser. Denna definition 
använder sig främst av den tekniska 
definitionen av termen risk, men det 
innebär inte att andra definitioner av 
termen risk inte går att hantera i enlighet 
med Norrman och Lindroths supply chain 
risk-definition. 

Termen risk i en försörjningskedja

Gemensamt för det tre olika defintioner-
na av termen risk som finns presenterade 
här är att de alla i grund och botten har en 
föreställning om storleken av den faktiska 
risken och vem som drabbas av den 
eventuellt negativa konsekvensen. 
Skillnaden finns i hur de hanterar den 
mänskliga upplevelsen av risken, den 
mänskliga rädslan, det som Peter Sand-
man kallar för Outrage. 

Enligt den amerikanske psykologen 
och forskaren Gavin De Becker (2002) 
finns det två olika grundprinciper för att 
hantera risker.

1. Att verkligen minska på risken för att  
 en händelse skall inträffa samt även  
 minska på eventuella konsekvenser  
 från en viss händelse.
2. Att minska på människors oro inför  
 risken.

De Beckers grundprinciper passar 
direkt ihop med Sandmans definition av 
risk. Den första av De Beckers grundprin-
ciper angriper Hazard-faktorn i termen 
risk, medan den andra används för att 
hantera outragefaktorn. Peter Sandman 
anser själv att beroende på hur de två 
olika komponenterna, harzard och 
outrage, samspelar, så finns det några 
olika strategier för att hantera risken. 
Dessa illustreras i figur 1. 

avspeglar människors oro

Den vanliga föreställningen är, ur ett 
supply chain risk management perspektiv, 
att risken endast eller till övervägande del 
är en hazardfaktor. Detta beror till stor 
del på att den tekniska definitionen av 
termen risk används här. 

Som både Peter Sandman och Gavin 
De Becker påpekar innehåller termen risk 
en faktor som avspeglar människors oro 
inför en viss händelse och denna oro 
måste också hanteras för att risken som 
helhet skall kunna hanteras. I en försörj-
ningskedja kan det förekomma många 
händelser, både planerade och oavsiktliga, 
vilka både kan höja och minska den rent 
tekniska risken inom kedjan. På samma 
sätt finns det händelser som påverkar 
människors upplevda risk inför händelser 
i försörjningskedjan. I enlighet med den 
tekniska definitionen av risk och med den 
första av De Beckers grundprinciper för 
riskhantering, är det viktigt att först 
hantera risken som en kombination av 

förebyggande 
försiktighets-
åtgärder

Kris 
kommunikation

outrage 
hantering

Hög

Hazard

Låg

 Låg   outrage  Hög

Figur 1: Peter Sandmans syn på risker 
och olika förebyggande strategier  
(www.psandman.com)
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sannolikhet för och konsekvensen av 
en speciell, negativ händelse. 

Därefter är det också viktigt att 
förstå att människorna, vilka finns både 
inom och i anslutning till försörjnings-
kedjan, genom olika upplevelser och 
motiv kan påverka och påverkas av 
risker i försörjningskedjan, vilket i sin 
tur kan förändra den totala risken 
(Hazard + Outrage) inom försörjnings-
kedjan. 

Terrorismdefinitionen visar på 
vikten av förståelse av förövaren/
förövarna, vid en avsiktligt skapad risk, 
för att bättre kunna förebygga och 
förhindra eventuella konsekvenser av 
risken. Tillsammans med Peter Sand-
mans definition ger det att termen risk 
skall ses på flera olika sätt för att den 
faktiska risken, dess orsaker och 
verkan, skall kunna fastställas men 
även människors uppfattning om den 
dito. Det svåra med risker i en försörj-
ningskedja är att fastställa den tekniska 
risken, men även den eventuella 
outragefaktor som finns för varje unik 
risk. Det är först när detta har gjorts 
som den rätta balansen mellan risk och 
möjlighet kan uppnås. 
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jubileum

Hösten 1966 satt Harald Lindahl, Hans 
Sarv och undertecknad på Chalmers och 
diskuterade det vi såg som födelsen av ett 
nytt undervisnings- och forskningsområde 
med tillhörande yrkestillämpning.

Syftet var att etablera en ny disciplin 
vilket enligt Wilenski kräver:
•	 Etablering	av	ett	yrke,	ett	heltidsarbete		
 inom ett visst område
•	 Etablering	av	en	speciell	utbildning	för		
 yrket ifråga
•	 Skapandet	av	en	professionell	medlems	
 organisation, som ordnar konferenser  
 och sprider information.

Den vision vi såg skulle kunna definieras 
på följande sätt: ”Ett jämnt, stadigt, 
oavbrutet, minimerat och kvalitetssäkrat 
flöde, från råmaterialleverantör till slutlig 
förbrukare”.

Visionen manifesterades i definitionen 
av materialadministration som ”Synsätt 
och metoder för att planera, utveckla, 
samordna, organisera, styra och kontrollera 
materialflödet från råvarutillverkare till 
slutlig förbrukare”.  Betoningen låg på 
vikten av att planera för flexibilitet, att 
bedriva kontinuerlig utveckling, att 
samordna över företagsgränserna (dvs med 
leverantörer och kunder), att processorien-
tera organisationen samt att effektivisera 
operativ styrning och kontroll.

Det svenska begreppet Materialadmi-
nistration skilde sig därmed klart från de 
samtidiga amerikanska begreppen som var 
mer funktionsorienterade. På Northeastern 
University använde professor Dean 
Ammer begreppet ”Materials Manage-
ment” som fokuserade inflödet till företa-
get, d v s materialförsörjningen. Smykay, 
Bowersox och LaLonde på Ohio State 
University använde begreppet ”Physical 
Distribution Management” med fokus på 
utflödet från fabriker. På Stanford Univer-
sity användes begreppet ”Logistics” med 
fokus på transport, materialhantering och 

lagerstyrning.
Det svenska begreppet var alltså 

betydligt bredare med utgångspunkt i en 
helhetssyn på materialflödet. Detta var 
också orsaken till att termen materialadmi-
nistration användes vid introduktionen av 
synsättet. Internationellt är logistik en 
mera gångbar term och det stod redan från 
början klart att när de amerikanska 
begreppen skulle vidgas och sammanfattas 
i ”Business Logistics” så skulle termen 
logistik också slå igenom i Sverige.

Våren 1967 började utbildningen i 
materialadministration/logistik på Göte-
borgs universitet.

Den ena kursen – ”Materialadministra-
tion” – fokuserade den strategiska nivån, 
medan den andra kursen – ”Materialstyr-
ning” – var inriktad på taktiska och 
operativa frågeställningar.

Materialstyrning definierades som 
”strävan efter att inom ramen för givna 
resurser förbättra effektiviteten i ett 
materialsystem”, vilket klart visar på den 
taktiskt/operativa inriktningen.

På hösten 1967 introducerades också 
kurserna i logistik vid Institutionen för 
transportteknik på Chalmers Tekniska 
Högskola. Samarbetet mellan högskolorna 
och med näringslivet var redan från början 
mycket stort och platsannonser där man 
sökte materialadministratörer/logistiker 

kom snabbt.
Det tredje kravet på en disciplin –  en 

medlemsorganisation – uppfylldes också 
ganska snart. Ett nätverk växte också fram 
och blev senare en medlemsorganisationen 
Sveriges Materialadministrativa Förening 
(SMAF).  

SMAF,  i samarbete med SkandiaFalle-
nius,  började 1982 dela ut EMMA-priset 
”för förtjänstfullt och innovationsrikt 
nytänkande inom området materialadmi-
nistration”.

Priset döptes senare om till ”Schenkers 
Logistikpris” som därmed kunde fira 
25-årsjubileum vid en högtidlighet på IVA 
den 31 oktober. 

Priset delades i år mellan Stena Recyc-
ling, Scania och Metro.

        

I år inträffar två jubiléer i Logistik-
sverige. utbildning och forskning 
inom Ma/logistik fyller 40 år och 
schenkers Logistikpris firar 25 år. 
Lite historisk bakgrund till begreppen 
materialadministration och logistik 
kan därför vara på sin plats.

av DaG eRICsson

Ett logistiskt dubbeljubileum

Andreas Ohlson VD Metro, Monica Svenner VD Stena Recycling och Leo Bronkhorst, Logistikansvarig Scania 
delade på 25-års jubilerande Schenkers Logistikpris 2007.

Dag Ericsson ger 
en bakgrund till 
ett logistiskt dub-
beljubileum.
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konjunkturen

PMI-totalt, som är det inköps-
chefsindex som månatligen 
publiceras i samarbete mellan 
Silf och Swedbank, sjönk från 
59,4 i oktober till 55,1 i 
november. Det är den lägsta 
nivån sedan halvårsskiftet 2005. 
Det är också den största 
nedgången för en enskild 
månad sedan april 2005. 

Det betyder att den 
trendmässiga konjunkturav-
mattningen fortsätter.

Men den svenska industri-
konjunkturen ligger alltjämt 
kvar i tillväxtzonen över 50.

Hur väl den svenska 

industrin 
klarar av den 
försvagade 
globala 
konjunkturen, 
kommer att 
sättas på 
verkligt prov 
de närmaste 
månaderna.

Stort exporttapp

Det är särskilt delindexarna för 
orderingång och produktion, 
som tillsammans utgör 55 % av 
PMI-totalt, som svarar för de 
stora nedgångarna – eller 6,3 

indexenheter vardera – under 
november månad.

Indexet för den totala 
orderingången sjönk med 6,3 
indexenheter till 54,7 från 61,0 i 
oktober. Det mindre gynnsam-
ma orderläget avspeglas både 
på hemma- och exportmarkna-
den. Den största trendmässiga 
förändringen i orderingången 
från november i fjol kommer 
dock från exportsidan. Det 
handlade om en nedgång med 
hela 11,4 indexenheter jämfört 
med ett fall på 6,4 indexenheter 
för hemmamarknaden.

Att delindexet för leveran-
törernas leveranstider mins-
kade med 2,7 indexenheter i 
november och att det också 
skett en trendmässig nedgång 
sedan början av året, visar 
tydligt att efterfrågetrycket i 
svensk industri nu har dämpats.

Kortade leveranstider

Men även industriföretagens 
orderstockar växte i en 
betydligt lugnare takt än 
tidigare.

Att leveranstidernas 
ökningstakt nu dämpas är en 
ytterligare indikation på att 
efterfrågetrycket i industrin är i 
avtagande. Indexet för leveran-
törernas leveranstider sjönk i 
november till 57,5, den lägsta 
nivån sedan början av 2006.

Antalet nyanställningar 
inom industrin fortsatte 
visserligen att öka i november, 

men i en lägre takt jämfört med 
i oktober. Att indexet för 
sysselsättningen sjunker mindre 
än motsvarande index för 
produktionen, kan tolkas som 
att produktivitetstillväxten i 
svensk tillverkningsindustri just 
nu är svag.

Indexet för industriföreta-
gens produktionsplaner inför 
det närmaste halvåret har 
skruvats ned till 69,2 i novem-
ber från 72,5 i oktober. Det 
tyder på att industriföretagen 
alltjämt hyser optimistism om 
konjunkturutvecklingen, trots 
ett försämrat orderläge i 
november.

Sjunkande varupriser

Delindexet för leverantörernas 
rå- och insatsvarupriser sjönk 
från 62,3 i oktober till 60,4 i 
november.

Sedan i våras har prisök-
ningstakten från leverantörsle-
det gradvis dämpats, vilket är 
välkommet då det minskar 
inflationstrycket i den svenska 
ekonomin.

Även i ett tolvmånaders 
perspektiv ligger prisindexet nu 
lägre. Det handlar om en 
nedgång med 8,9 indexenheter. 
Fallande metallpriser på 
världsmarknaden och en allt 
starkare krona torde vara 
främsta bidragande orsaker till 
att prisökningstakten på rå- och 
insatsvarupriser dämpas.

GH

Industrikonjunkturen planar ut
PMI sjönk till 55,1 i november 2007 mot 
59,4 i oktober. Det är en betydande avmatt-
ning som främst beror på vikande export. 
Men trots nedgången ligger PMI kvar på en 
nivå som fortfarande indikerar tillväxt.

PMIs totalindex sjönk till 55,1 i november 2007 mot 59,4 i oktober.
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I Sverige har korruption aldrig uppfattats 
som något stort problem. Tvärtom har vi 
lyfts fram som ett föregångsland, på fjärde 

plats i toppligan i världen. Det 
förklaras ofta med vår öppenhet, 

relativt effektiv byråkrati, offentlighets-
principen och låg tolerans mot korruption 
hos medborgarna.

Men när Sveriges affärer med andra 
länder blir fler och mer djupgående på 
både det politiska och ekonomiska planet, 
påverkas vi mer av korruption.

Uppfattningen att vi är ett undantag har 
börjat ifrågasättas också i en ny studie..

Det kan kopplas till en ökad rapporte-
ring i media av korruptionsskandaler t ex 
kring Ericsson, Saab, byggbolagens 
asfaltkartell och Systembolagshärvan.

Kanske är Sveriges problem med 
korruption av subtilare slag än attachéväs-
kor med sedlar som byter ägare i tunnelba-
nan. Korruption ”på svenska” handlar mer 
om vänskapskorruption: tjänster som 
underförstått leder till gentjänster och 
självcensur i förvissningen om att den 
kommer att löna sig, skriver rapportförfat-
tarna.

Eftersom även forskningen på området 
har varit eftersatt i Sverige, har Brottsföre-
byggande rådet, Brå, tagit initiativ till en 
inledande studie, Den korrupte upphandla-
ren. Brå 2007.

Rapporten är skriven av utredaren och 
doktoranden Monika Karlsson och jur. dr 
Lars Korsell, båda vid Brå. Bl a Christer 
van der Kwast, överåklagare och chef för 
Riksenheten mot korruption, Torbjörn 
Lindhe, chef vid Institutet mot mutor och 
Hans De Geer, tidigare professor i 
företagsetik vid Handelshögskolan i 
Stockholm, har svarat för granskningen.

all makt går att missbruka

Eftersom all makt går att missbruka finns 
korruption i de mest skiftande former. Det 
framgår av den genomgång som redovisas i 
rapporten.

Det gäller hela 147 ärenden under åren 
2003–2005 och som klarats upp senast den 
31/8 2006, med 202 utpekade personer, av 
vilka 74 varit skäligen misstänkta för brott 
och som lett till 21 domar. 

Vanligast är att mutor ges i utbyte mot 
ett visst beslut. Det kan gälla en inköpare 
som mutas för att se till att ett visst företags 
produkter köps in. I sådana affärssamman-
hang är spännvidden stor, från lite för dyra 
luncher till internationella kontrakt på 
miljardbelopp, där mellanhänder ser till att 
dörrar öppnas med välsmorda gångjärn. En 
mindre vanlig situation i materialet är att 
mutgivaren vill att en myndighet ska fatta 
ett visst beslut kring tillstånd eller tillsyn.

Men korruption tar inte enbart sikte på 
att förmå muttagaren att agera på ett visst 
sätt.

Mutor kan också användas som en 
belöning för något som redan har skett, och 
följaktligen påverka muttagaren för 
framtiden. En vanlig situation är att 
upphandlaren får en present när väl 
leverantören fått sin order.

I närheten ligger mutor som syftar till 
att stärka en långsiktig relation genom 
gåvor och resor av säljaren på det levere-
rande företaget. Det kan ske trots att det 
var länge sedan kontraktet skrevs. Med 
tiden uppstår en vänskap som upphandla-
ren drar nytta av genom att ta emot gåvor 
och bjudresor, samtidigt som försäljaren 
säkrar framtida kontrakt.

Den vanligaste brottsmisstankarna 
gäller tagande av muta (32 procent), 
givande av muta (25 procent) samt en 
kombination av tagande och givande av 
muta (8 procent). Trolöshet mot huvudman, 
bedrägeri, tjänstefel och urkundsförfalsk-
ning förekommer också.

Om vi lägger samman de misstänktas 
och de utpekade muttagarnas vanligaste 
gärningar agerar de för ett visst beslut, 
underlåter att agera på ett visst sätt eller 
lämnar ut information (45 procent). Vanligt 
är också att de får belöningar i efterhand 
eller för att långsiktigt stärka relationerna 
(38 procent). 

Stillsam korruption

”Det är en form av stillsam korruption som 
fungerar väl i det svenska samhället och 
därför ”utgör ett särskilt riskområde när vi 
talar om förebyggande åtgärder mot 
korruption” heter det i rapporten.

För mutgivarna är den absolut vanligas-
te situationen att erbjuda en muta i utbyte 
mot en handling, en underlåtenhet att 
handla eller mot att få ta del av hemlig 
information (63 procent).

Föga förvånande begås de flesta brotten 
i samband med affärsverksamhet: 61 
procent av de misstänkta eller utpekade 
personerna i ärendena är misstänkta eller 
utpekade för korruption i anslutning till 
försäljning eller inköp.
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korruption

Inköp riskområde för korruption på svenska
sveriges problem med korruption är 
av subtilare slag än attachéväskor 
fyllda med sedlar, som byter ägare i 
en fullsatt tunnelbanevagn. Korrup-
tion ”på svenska” handlar mer om 
vänskapskorruption.

av Gösta HuLtén

61 procent av de misstänkta eller 
utpekade personerna i 147 granskade 

ärenden var misstänkta eller utpekade 
för korruption i anslutning till försälj-

ning eller inköp.

PMIs totalindex sjönk till 55,1 i november 2007 mot 59,4 i oktober.
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debatt

Oxelösunds Hamn AB ägs till 
hälften av SSAB Oxelösund 
AB och till hälften av Oxelö-
sunds kommun. Den är speciali-
serad på bulk och stål, tunga 
godsflöden till och från 
Mälardalen och transittrafik på 
Östersjön. 

Hamnen har varit en stor 
tillskyndare till de tidigare två 
godstransportdelegationerna 
och har stött synen på ett 
stråktänkande för infrastruktu-
ren i rikets godsflöden. Därför 
har det varit naturligt att stödja 
hamnstrategiutredningen i att 
identifiera vilka hamnar som 
ligger i strategiska godsstråk.

Men hamnstrategiutredning-
en har bortsett från den globala 
klimatfrågan. Det beror 
för mod ligen på att den inte 
ingick i uppdraget. Det borde 
dock ingå som en naturlig del i 
en framtidsutredning kring 
transporter att reflektera över 
ett av våra största globala 
problem. Regeringen bör ta 
initiativ till att kartlägga de 
interregionala godsflödena och 
stödja kvantifierande forskning 
om vad förändringar i trafikflö-
dena innebär i ekonomiska och 
miljötermer.

Varför inte oxelösund?

Sveriges största hamn är 
Göteborg, därefter kommer 
Trelleborg, CMP/ Malmö, 
Helsingborgs-, Karlshamn-, 
Oxelösund och Luleå hamn. 
Samtliga är utsedda bland de 
tio strategiska hamnarna, utom 
Oxelösund.

Näringslivets transportråd 
anser att de strategiska 
hamnarna skall vara dygnet-

runt-öppna. Man måste ha en 
mycket stor verksamhet för att 
klara det. Det har Oxelösunds 
Hamn AB. Vår verksamhet går 
dygnet runt, året runt, vardag 
som helg. Det är inte många av 
de strategiskt utpekade 
hamnarna som klarar det, trots 
att kravet ställts

Utredningen redovisar att 
”Norrköping är nationellt 
strategisk för industri- och 
energiprodukter. Hamnen har 
en stor hantering av enhetsgods, 
men det mesta av dessa 
volymer går aldrig över kaj, 
Därmed är det nationella 
intresset för hamnverksamhe-
ten koncentrerat på hantering-
en av industriprodukter”. 

För bra?

Senare säger utredningen att 
”Oxelösunds Hamn har ett 
idealiskt läge med möjlighet att 
ta in fartyg med djupgående på 
Östersjömax, utmärkt järnvägs-
infrastruktur till hamnen, en 
bra väg med kort anslutning till 
E4”.

Det är olyckligt att, en hamn 
som den i Oxelösund ställs åt 
sidan p g a en positiv värdering 
av den befintliga infrastruktu-
ren. Oxelösunds Hamn AB har 
mycket små förväntningar på 
statligt stöd, men kräver att få 
bli behandlad med konkurrens-
neutrala villkor.

Staten skall vara en möjlig-
görare, står det i utredningen 
som föreslår ett landpaket och 
ett sjöpaket bekostat av staten. 
Sjöpaketet innebär att Sjöfarts-
verket tar ansvar för muddring 
ända in till kaj och de strate-
giska hamnarna erbjuds kortad 

väntetid på lots från dagens fem 
till tre timmar.

Oxelösunds Hamn AB avser 
att bredda och fördjupa 
hamnbassängen. Fartygsstorle-
karna kommer att öka från 
dagens 75-80 000 dwt till 150 
000 dwt. Det sker i nära 
samverkan med den lokala 
lotsorganisationen och Sjöfarts-
inspektionen, med stöd av 
kompetens från SSPA. Affärs-
verksamheten i Oxelösunds 
Hamn AB bär denna kostnad. 
Det är orimligt att grannham-
nen Norrköping får sin 
hamnanläggning bekostad av 
staten och företagen därigenom 
får olika förutsättningar och 
konkurrensvillkor.

rimlig systemsyn

Under 2006 ankom 45 fartyg av 
panmax-storlek, 75 000 dwt, 
eller större till Oxelösund. De 
är naturligtvis lotspliktiga och 
kräver två lotsar är ombord. 
Charterhyran för ett fartyg av 
panmaxstorlek ligger idag på  
65 000 USD/dygn eller mer. Det 
är omöjligt att tänka sig att en 
rysk Volgobaltpråm med ved på 
väg till Norrköping, som också 
är lotspliktig, skulle få orsaka 
förseningar för det större 
fartyget pga statliga serviceåta-
ganden mot de sk strategiska 
hamnarna.

Vi stödjer tanken på ett 

utökat samarbete mellan 
hamnar för minskat resursslö-
seri. Oxelösunds- och Norrkö-
pings kommuner har som 
delägare i respektive hamn till 
hamnstrategiutredningen 
redovisat en avsikt att samver-
ka i den fortsatta utvecklingen 
av hamnverksamheterna. Det 
är logiskt att hamnarna runt 
Bråviken samverkar kring den 
statligt finansierade infrastruk-
turen. Det är också logiskt att 
staten etablerar en systemsyn 
för infrastrukturen runt 
Bråviken och inte låter 
länsgränsen hindra. 

Bägge är strategiska

Norrköping och Oxelösunds 
hamnar verkar i två helt olika 
nischer, varför potentialen för 
marknadsuppdelningar i ett 
gemensamt bolag eller i ett 
gemensamt öppet marknadsfö-
ringsavtal är liten.

Oxelösunds och Norrkö-
pings hamn skall ses som 
samverkande i samma infra-
struktursystem och bägge bör 
därför gemensamt förklaras 
som strategiska. Infrastruktur-
satsningar runt Bråviken skall 
ses som ett gemensamt system 
för hamnarna där och för 
regionen. Konkurrensneutrali-
tet skall råda för hamnarna vid 
Bråviken, liksom i övriga riket.

”Oxelösunds och Norrköpings hamnar  
bör gemensamt förklaras strategiska”
Hamnstrategiutredningen bortser från den globala 
klimatfrågan. Det borde ingå som en naturlig del i en 
framtidsutredning att reflektera över ett av våra största 
globala problem skriver erik Zetterlund, vD oxelösunds 
hamn och kritiserar den negativa särbehandlingen av 
oxelösunds hamn.

av eRIK ZetteRLunD

– Oxelösunds Hamn AB har mycket små förväntningar på statligt stöd, men krä-
ver att få bli behandlad med konkurrensneutrala villkor. skriver Erik Zetterlund.



Vi har tidigare skrivit om Citylogistik i 
Stockholm och försöken med en gemensam 
transportör som samkör i slingor till 
Stockholms kommuns alla institutioner. 
Men än har det inte blivit i större omfatt-
ning och det tycks ha gått i stå efter 
regimskiftet. En oberoende utvärdering 
pågår.  

I Göteborg finns en rad projekt för 
förbättrad citylogistik. Schenkers första 
citylogistikprojekt gällde Svenska Mässan. 
Där var situationen kaotisk när nya mässor 
skulle byggas. Det löstes genom att allt 
gods under en viss vikt placerades i en 
trailer vid Schenkers terminal i Bäckebo, 
för samtransport in till mässan. Ett lyckat 
projekt.

nytt ramavtal

Trafikkontoret i Göteborg försöker hitta 
nya helhetslösningar. Göteborg var också 
först i Sverige med miljözoner, där krav 
ställs på vilka fordon som är tillåts.

– Vi är på gång att formulera ramavtal 
med krav vid upphandlingar på hög 
fyllnadsgrad i bilarna. Det kan innebära att 
man inte får leverans direkt nästa dag utan 
får vänta. Göteborgs skulle inte bara göra 
en miljövinst, utan också spara 17 miljoner, 
berättar Joe Koppel, ansvarig för upphand-
lingen på Trafikkontoret. 

Ett samarbetsprojekt i Västra Göta-
landsregionen kring klimatneutrala 
transporter har en fokusgrupp på grön 
logistik och en på alternativa bränslen. 

 – Långsiktigt miljösamarbete i regionen 
finns också mellan bl a Schenker, Preem, 
Vägverket, Volvo lastvagnar och Chalmers, 
säger Monika Jadsen Holm, miljöchef på 
Schenker, som initierat projektet.

Butiker och fastighetsägare inte med

Sofia Svenssons färska studie visar dock att 
mycket återstår.

Studien baseras på intervjuer och 
observationer av godstrafiken i dagsläget.

Fastighetsägarna i Göteborgs centrum 
är t ex inte med och påverkar upphandling-

en i transportkedjan. 
Intervjuerna visade bl a att handeln  

inte kan påverka logistiksituationen. 
All upp handling sker på affärsidkarnas 

huvudkontor. Butikerna känner inte till 
avtalen mellan speditionsfirma och företag. 

– Det är viktigt att involvera hela 
logistikkedjan, menar Sofia Svensson, från 
huvudkontoret via speditören, butiken till 
fastighetsägaren. 

Hon har studerat logistiksituationen 
kring AP Fastigheters affärskomplex 
Arkaden och Kompassen i centrala 
Göteborg.  Här är gatorna trånga, lastzo-
nerna få med ett stort antal gående. Det 
skapar problem för transportörerna, de 
måste vara försiktiga och får problem att ta 
sig fram. De smala gatorna påverkar även 
storleken på lastbilarna, vilket gör att det 
krävs flera lastbilar. Väntetider påverkar 
detaljhandelsföretagen, som vill ha godset 
snabbt. Varuflödet är stort och ökar både in 
och ut. 

Växande problem

– Det kommer att skapa växande problem i 
den framtida citylogistiken, menar Sofia 
Svensson. Den största orsaken till det 
ökande varuflödet är att detaljhandeln 
expanderar. En stor del av butikerna ingår i 
stora affärskedjor. Det  innebär att de inte 
styr över sina varuflöden. 

Antingen krävs att lastzonerna ökar i 
antal eller att godsmottagningarna byggs 
om. 

Trafiksäkerheten är ett annat problem.  
I de lokala trafikföreskrifterna står att inga 
transporter får ske på gågatorna efter 
klockan 11.00. Ett stort antal transporter 
både kör, parkerar och backar på gågator-
na. 

Resultaten av studien visar att det 
behövs samordnade transporter, menar 
Sofia Svensson.

Under studiens gång har ett godsnätverk 
startats på Trafikkontoret, där Sofia 
Svensson också varit med och diskuterat 
slutsatser och rekommendationer. Hon 

föreslår bl a att AP Fastigheter bemannar 
sina godsmottagningar i Arkaden och 
Kompassen. Denna bemanning kommer att 
innebära att det blir snabbare och mer 
”flow” på lastbilarna vid avlastning.  

I samråd med godsnätverket föreslår 
studien att en upphandling skall ske där 
transportfirmor kan komma med anbud 
och sedan kan en specifik transportfirma 
sköta leveranserna till och ifrån affärskom-
plexen. 

Detaljhandeln saknas

Andra förslag är att informationen blir 
bättre i logistikkedjan, för att förbättra 
miljön i centrala Göteborg. 

– Framförallt detaljhandeln saknas i 
informationskedjan. Fastighetsägarna kan 
medverka i att förbättra informationsflödet 
via deras kontakt med detaljhandelsföreta-
gen. Kan AP Fastigheter förklara vikten av 
en förbättrad citylogistik och ställa krav på 
sina hyresgäster, kan det ge en stor 
förändring, menar hon.

En upphandling bör göras så att en 
transportfirma kan hantera allt gods från 
och till affärskomplexet. Det ökar samlast-
ningsgraden och minskar antalet transpor-
ter. 
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citylogistik

Nya vinklar på citylogistik i Göteborg
Den ökade godstrafikmängden i de centrala delarna av storstäderna är ett 
alltmer akut problem.  Göteborg var först med att hitta en citylogistiklösning 
för svenska Mässan och att införa miljözon. ett examensarbete i civilingen-
jörsprogrammet på Chalmers i Göteborg är en studie av nya  möjligheter och 
problem i centrala Göteborg. 

 av Lena sonne

Varken handel eller fastighetsägare kan idag 
påverka citylogistiken till det bättre.
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FoU

Att tänka och att  göra 
Företagsledningens roll i SCM

Har ni supply chain management (SCM) i 
er försörjningskedja? Om man idag ställer 
denna fråga till en logistikchef, supply 
chain manager, eller någon annan person i 
företagsledningen, svarar de allra flesta 
med ett övertygande ”javisst har vi det!” 
Enligt skolboken målar sedan den tillfrå-
gade upp en bild av förtroligt samarbete 
med både kunder och leverantörer, där 
information och beslut tas tillsammans, 
med en underliggande vinna-vinna filosofi 
som bas. Att döma av muntliga svar på 
frågan framstår många försörjningskedjor 
som en enda stor familj. 

Dock finns det gott om mer ingående 
studier som visar att verkligheten inte alltid 
överensstämmer med dikten; informatio-
nen som delas mellan företag är oftast 
knapphändig och inte av strategisk art, det 
finns en närmast kronisk misstänksamhet 
beträffande partnerns intentioner med det 
s.k. samarbetet, man har dålig överblick 
över försörjningskedjan och många företag 
vet inte vem som egentligen är kundens 
kund, etc. 

Diskrepansen mellan dikt och verklighet 
visar på skillnaden mellan att ”tänka SCM” 
och att verkligen ”göra SCM”.  Det senare 
är ovanligt och har visat sig vara långt 
svårare än vad man kan tro. Det faktum att 
SCM har funnits och diskuterats flitigt i 
över tjugo år både i akademin och i 
näringslivet är bevis nog för detta. 

Vad bör göras?

Vad är det då som behövs för att skapa 
SCM i en försörjningskedja? Genom åren 

har en lång rad olika faktorer diskuterats. 
Exempelvis nämns ofta behovet av att styra 
och mäta processer istället för funktioner i 
försörjningskedjan, avancerade IT-system 
som möjliggör effektiv informationsdel-
ning, samt tillit mellan parterna som 
samarbetar. 

Min avhandling har inriktat sig på en an-
nan sådan faktor, nämligen involvering och 
stöd av företagsledningen. För att lyckas 
med SCM är en uppenbart viktig förutsätt-
ning att få stöd uppifrån i organisationen. 

SCM är av naturen gränsöverskridande 
och en enskild funktion i ett företag, t ex en 
logistikavdelning, har svårt att få mandat 
för några större förändringar, utan bra 
support uppifrån. Det är därför lätt att inse 
att SCM måste vara på företagsledningens 
agenda och ses som en naturlig del av 
företagets strategi. 

Företagsledningens roll

Men vad är det egentligen som företagsled-
ningen ska göra? När forskare och 
praktiker påpekar betydelsen av ”top 
management support”, vad menar man 
med det egentligen? Ska företagsledningen 
likt en Ingvar Kamprad komma på 
spontana besök till butiken och inspektera 
försäljningen och i detalj diskutera 
fyllnadsgraden i lastbilarna? Eller handlar 
det mer om ekonomisk och finansiell 
support i form av investeringar i centralla-
ger, adekvat IT-stöd mm? Eller ska kanske 
personer i företagsledningen, snarare än 
logistiker, inköpare eller säljare, vara de 
som förhandlar fram och träffar viktiga 

avtal med kunder och leverantörer, för att 
på så sätt skapa större tyngd i besluten? 

Självklart finns inga klara, entydiga svar 
på dessa frågor. Företagsledningens 
”optimala” roll beror förstås på den 
aktuella situationen. Men genom att 
studera företagsledningar som är doku-
menterat duktiga på logistik och SCM-frå-
gor är det möjligt att åtminstone ge vissa 
riktlinjer kring hur företagsledningen bör 
agera. I min avhandling, som är baserad på 
intervjuer med företagsledningarna på tre 
s.k. best-practice-företag på området (Clas 
Ohlson,  Bama och Dustin, se tabell), 
presenterar jag sådana riktlinjer i form av 
sex arketyper för ledningens roll i ett 
företags SCM-verksamhet. 

Kedjestrategen

Med utgångspunkt i SCM-filosfin går 
kedjestrategen utanför sitt eget företags 
gränser och tar utgångspunkt i hela 
försörjningskedjan när företagets strategier 
skapas. En viktig förutsättning är att på 
djupet förstå och utveckla den position i 
kedjan som företaget har. En fördelaktig 
position kan skapas på många sätt, t ex 
genom välutvecklade, djupa relationer med 
leverantörer, eller ett välgenomtänkt 
IT-system, kombinerat med en välslimmad 
logistikplattform, som effektivt binder 
samman relativt små kunder på en liten 
marknad (som t ex den svenska) med stora 
internationella leverantörer. 

En annan bas för en fördelaktig position 
kan vara att ha fackkunskap om kedjans 
produkter som inte någon annan aktör har. 

Det finns en diskrepans mellan dikt och verklighet, en skillnad mellan att ”tänka sCM” och att  
verkligen ”göra sCM”.  Det senare är ovanligt och har visat sig vara långt svårare än vad man kan tro, 
skriver erik sandberg, nybliven teknologie doktor vid avdelningen Logistik, Linköpings universitet. 
artikeln bygger på hans just framlagda avhandling.

av eRIK sanDBeRG
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Att tänka och att  göra 
Företagsledningens roll i SCM

Gemensamt för ovanstående exempel är 
att positionen på något sätt bör vara unik 
och gynna slutkunderna till försörjnings-
kedjan. Det är detta som motiverar 
företagets existens i kedjan. Att uppfylla 
deras önskemål är det övergripande målet 
för hela försörjningskedjan och kedjestra-
tegen bör därför ta detta i beaktande då 
företagets position och strategi bestäms.

Målsättaren

Målsättaren jobbar med att definiera 
lämpliga mål för olika delar av företaget, t 
ex i form av tillväxt- eller lönsamhetsnyck-
eltal. Genom att kommunicera mål för 
olika delar av företaget skapas ordning och 
tydlighet i organisationen. Att definiera och 
bestämma dessa målsättningar är ett 
typiskt uppdrag för företagsledningen; först 
på denna nivå finns den nödvändiga 
överblicken så att målsättningarna kan 
synkroniseras och det övergripande målet 
om att tillfredsställa försörjningskedjans 
slutkunder kan säkerställas. 

Det är också när målen sätts på denna 
nivå som ger de olika delarna av företaget, 
t ex olika avdelningar, mandatet att 
självständigt kunna genomdriva de 
förändringar som behövs för att uppnå 
målen. Att jobba som målsättaren innebär 
därför att ha stor tillit till personalen och 
företagsledningen blandar sig sällan i den 
mer operativa verksamheten.

processdesignern

I samband med att målen bestäms och 
kommuniceras är det också viktigt att ge 
tydliga ansvarsområden till olika delar av 
företaget, så att processerna kan förbättras. 
Detta görs av processdesignern för att t ex 
undvika dubbelarbete, osäkerhet om vem i 
företaget som bär ansvaret för olika 
moment osv. Att jobba med gränsöverskri-

dande processer betyder också  fokus på 
bättre koordination mellan olika delar av 
företaget. Ett intressant resultat från de 
studerade företagen är att dessa skapar 
koordination genom att inte ha en enda 
person, t ex en logistikchef, som bär det 
övergripande ansvaret för flödet av 
produkter genom företaget. Istället finns en 
rad personer i företagsledningen som 
jobbar med logistik- och SCM-frågor, tex 
inköpschefer, lagerchefer, marknadschefer 
osv. Denna organisation gör att logistik och 
SCM-relaterade frågor blir av intresse för 
flera personer i företagsledningen och 
tvingar fram en effektiv kommunikation 
mellan olika funktioner. Koordineringsfrå-
gor hamnar därför på ett naturligt sätt på 
agendan för företagsledningen. 

relationsmanagern

Som beskrivits ovan skapar processdesig-
nern en organisation internt som leder till 
intensiva relationer mellan olika avdelning-
ar och funktioner i företaget. Externt, d v s 
gentemot kunder och leverantörer, måste 
relationsmanagern,  med grund i en 
välgenomtänkt kedjestrategi, avgöra vilken 
typ av relation som är mest optimal. 

Att alltid ha nära samarbete med alla 
parter, såsom det ofta målas upp i SCM-
litteratur, är i praktiken ofta omöjligt och 
är inte självklart att föredra. En effektiv 

försörjningskedja kan i vissa fall istället 
skapas med mer transaktionsbaserade 
relationer där t ex prismekanismen 
tydligare styr valet av leverantör. Att 
avgöra vilken typ av relation som är mest 
lämplig med en viss leverantör eller kund 
är utan tvekan ett viktigt strategiskt beslut 
som bör ligga centralt i företaget, d v s 
avgöras av företagsledningen. Precis som 
för målsättaren och processdesignern är 
det först på denna nivå som en helhet och 
överblick över försörjningskedjan kan fås.

Controllern

En nödvändig uppgift för företagsledning-
en är rollen som controller. Genom att 
kontinuerligt följa upp utvecklingen för ett 
antal utvalda nyckeltal skapar controllern 
en grundförståelse för verksamheten. Att 
kunna mäta och följa upp verksamheten på 
ett bra sätt är en förutsättning för att kunna 
förbättra den. Det ligger därför i control-
lerns intresse att ständigt utveckla och 
anpassa IT-systemen till den egna verksam-
heten för att de ska kunna vara det viktiga 
verktyg som krävs för en bra styrning. 

Framtidsorganisatören

Bara för att företaget idag fungerar bra och 
står sig väl i konkurrensen, behöver det 
inte betyda att det kommer att göra det i 
framtiden. Framtidsorganisatören inser 

Clas Ohlson är ett av de tre handelsföretag som valts som best-practic-företag och som lyckats växa snabbt 
under god lönsamhet. Foto: Lena Sonne
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detta och jobbar på kontinuerlig basis med 
förändringsarbete i företaget för att rusta 
det för framtiden. Förändring och utveck-
ling är något som bör ske överallt i 
företaget; på olika avdelningar och på olika 
nivåer. Eftersom en företagsledning 
omöjligen kan vara med överallt – och 
kanske inte alltid är mest lämpad för att 
driva själva förändringen – blir framtidsor-
ganisatörens roll att skapa förutsättningar 
för utvecklingen. Exempel på sådana 
uppgifter är att skapa dialog mellan olika 
avdelningar i form av möten och välfung-
erande IT-system, skapa mindre hierar-
kiska ledningsnivåer vilket förenklar 
kommunikation inom företaget, stödja 
investeringar i t ex lagerverksamhet så att 
den kan vidareutvecklas, jobba med frågor 
som rör företagskultur och värderingar, etc.

Till sist

Det bör påpekas att en företagsledning inte 
ska ha enbart en av ovanstående roller; 
framgångsrika företagsledningar kommer 
alltid att arbeta med en kombination av 
alla sex arketyper. En viktig tankeställare 
för företagsledningen kan vara att fundera 
på vilka roller man tar, respektive inte tar, 
idag. Genom aktivt jobba med sin roll kan 
företagsledningen säkerställa att man inte 
bara tillhör de företag som tänker SCM, 
utan även gör SCM. Detta har visat sig vara 
lönsamt för de studerade case-företagen 
och med all säkerhet finns fler företag där 
ett förverkligande av SCM-filosofin kan ge 
goda resultat, både på företagets kostnads- 
och intäktsida.

oM FöreTagen I STuDIen
Företagen i studien har valts ut pga. deras förmåga att växa kraftigt, samtidigt som lönsamheten har 
behållits. Eftersom alla tre är handelsföretag och således inte själva tillverkar några unika produkter, 
har speciella patent eller dylikt, är de dessutom starkt beroende av en effektiv logistik som konkurrens-
medel. 

Clas Ohlson är ett handelsföretag som säljer produkter inom hus och hem, teknik och hobby. Under 
räkenskapsåret 2006/2007 omsattes 4,1 miljarder SEK . Rörelsemarginalen var 12,9 %. Försäljning 
sker framförallt via butiker, men också via Internet och postorder. Butiker finns i Sverige, Norge och 
Finland. En etablering i Storbritannien planeras under 2008/2009. (Källa: Årsredovisning 2006/2007)

Bama är en norsk distributör av frukt- och grönt som opererar på den norska marknaden. Största 
kunder är butikskedjorna inom Norgesgruppen och REMA 1000. Dessa är, tillsammans med den gamla 
ägarfamiljen, också de största ägarna. Under 2006 omsattes 6,4 miljarder NOK och rörelsemarginalen 
var 5,86 %. (Källa: Årsredovisning 2006)

Dustin är en svenskägd distributör som säljer IT-relaterade produkter via Internet och postorder. 
Försäljningen riktar sig till företag (Dustin och Dustin Partner) såväl som privatpersoner (Dustin 
Home). Under 2006 omsattes 2,4 miljarder SEK. (Källa: Dustin AB:s hemsida)

 ” ”Ett intressant resultat är att dessa  
företag inte skapar koordination genom  

t ex en logistikchef  med övergripande ansvar. 
Istället jobbar en rad personer med logistik- och 
SCM-frågor, t ex inköpschef, lagerchef, mark-
nadschef osv. Det gör att SCM blir av intresse för 
flera i företagsledningen och det tvingar fram en 
effektiv kommunikation.”



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 08-704 40 00 idag.

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