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Ljus i tunneln Ingvar Nilsson, 
vd DB Schenker, om branschen, 
konjunkturen och nya transport-
lösningar. 

Lean för alla? Christina Ahlzén 
och Jenny Claesson om bristande 
jämställdhet i svenska företags 
leanarbete.  

SM i infrastruktur 
Anders Ygeman (S) och 
Jan-Evert Rådhström 
(M) svarar. sid 6 sid 15
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sid 4–5

apoteksmarknaden liknar hela havet stormar. aktörerna 
skyller bristande servicegrad och leveransproblem på  
varandra och på statens krav, samtidigt som kunderna  
klagar på läkemedelsbrist. och nu vill apoteken sköta  
distributionen själva. 

Arenabyggena 
Två arenor byggs nu i 
Stockholm, Sveriges just nu 
största byggen. Det kräver 
smart logistik. 

sid 12–13

Apotekslogistik  
– en pillerthriller

Tredjepartslogistik 
ökar snabbast
De senaste åren har tpl-
marknaden ökat med i 
genomsnitt 10 procent per 
år, snabbare än de flesta  
branscher. läs intelligent 
logistiks unika kartlägg-
ning, med listan över sveri-
ges tpl-företag. sid 8–11

sid 18–20

Heta logistiklägen
Nedslag: Jönköping vill 
fördubbla sin logistik-
bransch, Norrköpings hamn 
blir alltmer logistiknavet i 
regionen och Karlshamn ser 
möjligheterna i öst.   

Automation i fruktlagret
På Saba Frukt & Grönt har man skaffat 
både plockrobot och röststyrning. Nu vill 
de nå utlovade effektivitetsmål. sid 14

foto: offeNsiv/  
sebastiaN olssoN 



a n n o n s   h e l a  d e n n a  b i l ag a  ä r  e n  a n n o n s  f r å n  i n t e l l i g e n t  l o g i s t i k    a n n o n s

2. Intelligent Logistik

Nästa nummer av affärsmagasinet Intelligent Logistik kommer i vecka 48

gösta Hultén
senior editor

Sveriges ledande logistikforum
Logistik är avgörande för att samhällen, människor 
och företag ska fungera. Vårt välstånd kräver fritt 
utbyte av varor och tjänster, råvaror, kunskap och 
information. 

Till stor del är det logistikens och logistikernas 
uppgift att säkerställa detta. 

Svensk logistik är i absolut världsklass, det visar 
bl a Världsbankens periodiska mätningar, som vi 
rapporterat tidigare i tematidningen Intelligent 
Logistik. 

Våra handels- och produktionsmönster föränd-
ras och globaliseringen växlar ständigt ansikte. Det 
krävs nischade, specialiserade media, som både kan 
gå på djupet och spegla bredden i dagens logistik, för 
att ny kunskap snabbt ska fångas upp och omsättas 
i lösningar som flyttar fram Sveriges position som 
ledande logistiknation. Det är särskilt viktigt för ett 
så export- och handelsberoende land som vårt.

”Vi måste vara beredda när flödena kommer, 
annars tar de andra vägar” säger Karlshamns 
hamns vd Mats Olsson (sid 20). som satsar stort när 
nord-sydfokuset krymper och öst-västflödena ökar. 

Sedan starten 2005 har Intelligent Logistik gjort 
tydliga avtryck. Vår årliga listning av Sveriges bästa 
logistiklägen har bidragit till att öppna ett nytt kun-
skapsområde och att höja medvetandet om de mång-
fasetterade faktorer som styr företagens val av eta-
blering.

I det här numret hittar du också vår tredje kart-
läggning av den svenska tredjepartslogistiken. Det 
är bara hos oss du hittar ett komplett branschregis-
ter över logistikens mest snabbväxande sektor.

Genom vårt långa samarbete med Dagens Indu-
stri, den enda verkligt riksspridda dagstidningen i 
Sverige, når vi över 400 000 läsare och hela Logistik-
sverige med nyheter.

Vårt affärsmagasin av Intelligent Logistik, som nu 
har en RS-kontrollerad upplaga på 12 000 exemplar, 
är landets överlägset största specialtidning att se 
logistik, transporter, produktion och inköp.

Vi var först som svensk specialtidning att skriva 
om logistik ur ett flödes-och processperspektiv och 
inte bara som transporter.

Med en delvis ny och förstärkt redaktion och vår 
nyhetsweb intelligentlogisitk.se, ständigt uppdate-
rad med branschnyheter, intervjuer, debatt och twit-
terflöde, vill vi stärka vår roll som Sveriges ledande 
logistikforum. 

För det tar vi gärna emot idéer, uppslag och syn-
punkter från dig som läsare. n

Gösta Hultén
Hilda Hultén
Gustaf Berencreutz

Följ vår nyhetswebb på www.intelligentlogistik.se

reDaktioN 
hilda hultén, redaktör 
bastugatan 6 
118 20 stockholm 
tel: 070-477 59 04 
hh@intelligentlogistik.se
gösta hultén, senior editor 
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073-766 11 45
lena sonne, reporter, 070-254 20 64 
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grafisk forM 
Michael Wall, www.michaelwall.se
repro 
stefans ordbild
trYCk 
bold/dneX tryckeri, akalla 
V-tab, landvetter 
MittMediaPrint, Örnsköldsvik
ekoNoMi & MarkNaD 
Marknadsansvarig: 
gustaf berencreutz 
intelligent logistik hb 
Vämlinge 4115, 761 73 norrtälje 
tel: 0176-22 83 50 
fax: 0176-22 83 49 
gb@intelligentlogistik.se
www.intelligentlogistik.se
intelligent logistik produceras  
och ägs av intelligent logistik Hb.

Hilda Hultén
redaktör

gustaf berencreutz
Marknadsanvarig

Framtiden kommer till Årsta 2014!
Framtidens transporter anländer med tåg 2014, närmare bestämt till Sveriges modernaste 
logistikanläggning för crossdocking – Stockholm Årsta kombiterminal. Ett toppmodernt 
logistikcenter där transporter kan ta sig nästan hela vägen in till city via järnväg. Väljer man 
el- eller biogasbilar för lokal distribution blir leveranskedjan i princip koldioxidfri. Det hjäper 
många företag att uppnå sina miljömål. Det finns fortfarande möjlighet att göra Årsta till 
en del av din logistik. Kontakta oss för en lösning som gör dina transporter lönsammare och 
betydligt grönare. jernhusen.se/tagplats
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Ljus i tunneln Ingvar Nilsson, vd DB Schenker, om branschen, konjunkturen och nya transport-lösningar. 

Lean för alla? Christina Ahlzén och Jenny Claesson om bristande jämställdhet i svenska företags leanarbete.  

SM i infrastruktur Anders Ygeman (S) och Jan-Evert Rådhström (M) svarar. 
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Apoteksmarknaden liknar hela havet stormar. Aktörerna 
skyller bristande servicegrad och leveransproblem på 
varandra och på statens krav, samtidigt som kunderna 
klagar på läkemedelsbrist. Och nu vill apoteken sköta 
distributionen själva. 

Arenabyggena Två arenor byggs nu i Stockholm, Sveriges just nu största byggen. Det kräver smart logistik. 
sid 12–13

Apotekslogistik –en pillerthriller

Tredjepartslogistik ökar snabbastDe senaste åren har TPL-marknaden ökat med i genomsnitt 10 procent per år, snabbare än de fl esta  branscher. Läs Intelligent Logistiks unika kartlägg-ning, med listan över Sveri-ges TPL-företag. 
sid 8–11

sid 18–20

Heta logistiklägenNedslag: Jönköping vill fördubbla sin logistik-bransch, Norrköpings hamn blir alltmer logistiknavet i regionen och Karlshamn ser möjligheterna i Öst.   

Automation i fruktlagretPå Saba Frukt & Grönt har man skaffat både plockrobot och röststyrning. Nu vill de nå utlovade effektivitetsmål.
sid 14

FOTO: OFFENSIV/ 
SEBASTIAN OLSSON



VI VÄXER MED VÄNNER

VÅ RT  L ÄG E  Ä R  E N  N AT U RT I L LG Å N G

Dogman är ett företag som säljer djur-
tillbehör. Tidigare låg kontoret i Lund och 
lagret i Bjärnum, och när vi ville samla 
hela företaget på en plats passade den här 
regionen väldigt bra.
Hälften av vårt gods kommer med contai-
ner till Helsingborgs hamn och är på plats 

hos oss inom en halvtimme, och med mo-
torväg åt två håll är läget mycket attraktivt. 
Åstorps kommun har varit väldigt samar-
betsvilliga och enkla att jobba med. Nu har 
vi funnits här i två år och kommer snart att 
bygga till ytterligare 4.000 kvadratmeter.
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Vårt läge är en naturtillgång – Nära kontinenten, med väl utbyggd infrastruktur.  
Den väl fungerande hamnen, våra goda järnvägsförbindelser, och Europavägarna  
mot både Stockholm och Göteborg. Vi ser faktiskt läget som en naturtillgång.
helsingborgbusinessregion.com

Intresserad av att etablera er verksamhet i Helsingborg Business Region?  
Läs mer och se hela intervjun med Erik Pråmell på: 

helsingborgbusinessregion.com

Erik Pråmell, Logistikchef på Dogman i Åstorp
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4. Intelligent Logistik

Få branscher har förändrats så mycket 
på så kort tid som apoteksmarknaden. 
Sedan avregleringen trädde i kraft har 
omkring 330 nya apotek öppnat och 
en lång rad apotekskedjor startats. En 
huggsexa har pågått om resterna av det 
gamla apoteksmonopolet. 

Samtidigt klagar kunder på att recept-
belagda läkemedel inte finns inne och att 
utbudet har minskat.

Två år efter avregleringen håller kar-
tan för apotekens logistik också på att 
ritas om. Nya koncept föds, varuförsörj-
ningen outsourcas och tas tillbaka i egen 
regi, och mindre kedjor går samman om 
inköp för att hävda sig och få bättre vill-
kor. 

Samtidigt utreder regeringen varför 
så få kedjor lever upp till leveranskra-
ven som ställts – om det är kraven eller 
apoteken det är fel på.

fördyrad distribution
– Man ska ha klart för sig att läkemedel 
omges av en mängd bestämmelser. Det 
ställs oerhört stränga krav på bl a trans-
porterna.

– Läkemedelstillverkarna har också 
ansvar för att deras läkemedel kan dist-
ribueras till landets alla apotek och att 
varorna lever upp till föreskrifterna, 
säger Hans Wahlén, vd på distributören 
Tamro.

Sedan avregleringen har kraven dess-
utom skärpts, bl a har batchspårning 
införts, att läkemedlet skall kunna spå-
ras från tillverkning till apotek, och att 
temperaturen skall följas och dokumen-
teras under hela transportkedjan. 

– Det och det ökade antalet apotek har 
fördyrat distributionen, men annars ser 
distributionen av receptbelagda läkeme-
del i princip likadan ut som innan avreg-
leringen.

tappat ”betydande del”
Tamro har tappat en del av verksamhe-
ten sedan avregleringen. 

– Tidigare distribuerade vi och Oriola 
även receptfria läkemedel och handels-
varor. Men nu har apotekskedjorna 
själva tagit eller håller på att ta över den 

distributionen. Det innebär att vi förlo-
rat en betydande del av vår verksamhet. 

Exakt hur stor del som försvunnit vill 
han inte säga, men bolagets årsredovis-
ningar visar att omsättnigen sjunkit från 
14,5 miljarder kronor år 2008, innan 
avregleringen till 10,4 miljarder 2011.

utmanar oligopolet 
Receptbelagda läkemedel står för 80 pro-
cent av branschens omsättning. Än så 
länge sker all distribution av receptbe-
lagda läkemedel genom distributörerna 
Oriola och Tamro, som har ett oligopol på 
distributionen. Men nu kan situationen 
vara på väg att ändras. 

Förra året meddelade Apotek Hjärtat, 
Sveriges näst största apotekskedja, att 
de ska ta över hela sin varuförsörjning 
själva, inklusive receptbelagda läkeme-
del. I slutet av augusti gick försörjningen 
igång på allvar till kedjans 270 apotek. 
Lagerhanteringen sker i PostNord Logis-
tiks lager i Norrköping och transpor-
terna sköts av Panaxia. 

– Vi startar med omkring 1 200 varor, 
ca 20 procent av omsättningen. Målet är 
att successivt öka till 100 procent under 
2013, berättar Jostein Lönberg, vice vd 
och chef för sortiment och inköp på Apo-
teket Hjärtat. 

Hittills har distributionen i stort sett 
fungerat, även om Panaxia den 5 sep-
tember ansökte om konkurs. 

– I dagsläget sker leveranser som 
vanligt och vi för en löpande dialog med 
Panaxia tillsammans med PostNord 
Logistik.

vill öka servicegraden
Bakom beslutet ligger enligt honom tron 
att förändringen kommer att ge bättre 
servicegrad och öka leveranssäkerheten. 

– Problemet för oss med Tamro och 

Oriola är att de inte är grossister, utan 
service providers åt läkededelsleverantö-
rerna. Vi är inte kunderna. De beter sig 
som om det fortfarande fanns ett mono-
pol på apoteksmarknaden. 

Jostein Lönberg tycker också att servi-
cegraden är för dålig. 

– Servicegraden vi får av Tamro ligger 
omkring 92–93 procent. Det innebär att 
7 procent av de läkemedel vi beställer 
inte kommer. 

Att servicegraden skulle vara så låg är 
ingenting Hans Wahlén på Tamro kän-
ner igen.

– Det stämmer inte, vi har en servi-
cegrad på mellan 97 och 98 procent gen-
temot apotekskedjorna, den har inte för-
ändrats sedan avregleringen. 

Efter avregleringen har apoteksbolagen svårt 
att klara leveranskraven. Aktörerna i leverans-
kedjan skyller bristande servicegrad på var-
andra och på fel i regelsystemet. Men vilka är 
vinnarna?

Apotekslogistik–en riktig pillerthriller

•	 Läkemedelsbranschen	består	av	leveran-	
 törer av läkemedel och handelsvaror.   
 läkemedelstillverkarna har ansvar för   
	 kvaliteten	på	läkemedlen.
•	 Inom	receptbelagda	läkemedel	är	den		 	
 statliga regleringen total. apoteken har   
	 inte	möjlighet	att	påverka	priser,	leveran-	
 ser eller konkurrens.
•	 Idag	finns	två	läkemedelsdistributörer	av		
 receptbelagda läkemedel i sverige, 
 tamro och oriola. tamro är apoteks- 
 oberoende och oriola äger själva apo- 
 teks-kedjan kronans droghandel med  
 ca 14 procents marknadsandel.
•	 Det	finns	drygt	300	fler	apotek	idag,	ca	 
 1 200, mot 900 innan avregleringen.
•	 Största	apotekskedjan	är	statliga	Apote- 
 ket ab med ca 36 procent marknads- 
 andel, näst störst är apotek hjärtat med  
 drygt 20 procent, därefter kommer   
 oriolaägda kronans droghandel med  
 14 procent.

APOTEKSMARKNADEN

de fyra apotekskedjorna apoteksgruppen, 
DocMorris,	Medstop	och	Vårdapoteket	
startade i augusti ett inköpssamarbete av 
receptfria läkemedel och handelsvaror. sam-
tidigt har ett intentionsavtal tecknats med 
företaget oriola om en gemensam grossist- 
och logistiktjänst. 
de fyra kedjorna omfattar tillsammans 330 
apotek, och köper in receptfria läkemedel 
och handelsvaror för 1,2 miljarder kronor. 
samarbetet ger kedjorna lägre inköpspriser 
och logistikkostnader samt en effektivare 
sortimentshantering. distributionen via 
oriola beräknas starta under hösten 2012. 

SAMARBETAR OM INKÖP 
OCH LOGISTIK

– Distributörer och vissa leverantörer beter sig 
som om det fortfarande fanns ett monopol på 
apoteksmarknaden, säger Jostein lönberg.
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Men enligt Apotek Hjärtat räknar 
Tamro sin servicegrad utifrån sina lager, 
och inte vad som faktiskt levereras. 

– De räknar inte med de fall då leve-
rantörerna inte haft varor att leverera, 
men det påverkar ju vår servicegrad, för-
klarar Charlotte af Klercker, presschef 
på Apotek Hjärtat. 

Varför skulle det bli bättre bara för att 
ni fick leveranser direkt från leverantö-
rerna? 

– Det skulle öka möjligheten att ställa 
krav och ge information till våra kunder 
om leveranserna. 

tvivlar på förbättringspotentialen
Hans Wahlén tror inte att Apotek Hjär-
tat lyckas övertyga leverantörerna om 
att införa direktdistribution. 

– Flerkanalsdistribution kommer att 

fördyra distributionen och knappast 
förbättra leveransprecision. Och varför 
skulle de lyckas när Apoteket ABs för-
sök att göra samma sak för två år sedan 
misslyckades?

Jostein Lönberg håller inte med. Han 
menar att en del läkemedelsbolag vägrar 
att leverera direkt eftersom det skulle 
innebära ökade krav. 

– De skulle tvingas till sådant som är 
självklart i andra branscher. Vi kan inte 
påverka våra leveransvillkor, trots att vi 
har leveransskyldighet mot kunderna. 

Jostein Lönberg är därför övertygad 

om att leverantörerna kommer att ge 
med sig. 

barnsjukdomar och orimliga krav
Enligt Jostein Lönberg har servicegra-
den inte försämrats under avregleringen. 
Däremot har uppmärksamheten i media, 
ökat kundernas krav på apoteken. Ett 
uppmärksammat område är 24-tim-
marsregeln som innebär att ett läkeme-
del måste finnas på apoteket 24 timmar 
efter att kunden beställt det. 

– Men det är omöjligt att leva upp till 
eftersom vi inte kan påverka leveran-
serna, säger Jostein Lönberg. 

En annan regel som försvårar logistiken 
är prismodellen med ”periodens vara”.

– Varje månad utser Tandvårds- och 
Läkemedelsförmånsverket periodens 
varor. De skall då säljas på alla apotek 
och har du inte sålt slut på tidigare varor 
efter fjorton dagar får de endast säljas 
till inköpspris. Det innebär att fullgoda 
läkemedel kastas, läggs undan eller reas 
ut. Systemet är extremt logistiskt krä-
vande. 

Bristerna som trots allt finns ligger 
delvis hos apoteken, erkänner han. 

– Det har varit mycket problem med 
nya it-system och okunskap har lett till 
att apoteken inte har rätt lager. Vi är 
inte perfekta. n

av HilDa HultéN

lediga tomter!

www.logpoint.se

skandinaviens bästa logistikläge

LogPoint South Sweden erbjuder ett av Skandinaviens bästa logistiklägen. Med E4:an som pulsåder sträcker sig området från Jönköping
och Torsvik ner till Vaggeryd. 

Svårslagen närhet till storstadsregionerna och kontinenten kombinerat med småländsk entreprenörs anda och gediget engagemang.
Omkring 100 företag finns här redan idag. Nu finns det plats för dig också. Med unika exponeringsytor mot E4:an och LogPoint

South Swedens serviceutbud och nätverk runt hörnet, släpper vi nu tomter på området Stigamo – strax söder om det befintliga området.

kontakta magnus bergkvist på 036-10 24 62   |   magnus.bergkvist@logpoint.se

Han hjälper dig att etablera din verksamhet här.
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avregleringen är omstridd och gjordes av 
alliansregeringen trots att apoteket ab före 
reformen var bland de statliga institutionerna 
som hade störst förtroende bland allmän-
heten.
Frågan	är	vilka	som	tjänat	på	reformen	och	
om	den	blir	bestående.
en statlig utredning om prissättning, tillgäng-
lighet	och	konkurrensvillkor	pågår.	Utredare	
är		Sofia	Wallström,	länsråd	i	Västmanland,	
och utredningen skall redovisas den 1 
november	i	år.	
läs vår intervju med sofia wallström på 
www.intelligentlogistik.se

OMSTRIDD AvREGLERING

– flerkanalsdistribution kommer att fördyra 
distributionen och knappast förbättra leve-
ransprecisionen eller servicegraden, säger 
Hans wahlén. 

varuplock på apotek Hjärtats nya lager i Norrköping. 
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Ingvar Nilsson har varit i transport- och 
logistiksektorn i hela sitt yrkesliv. Han 
har varit med på resan som har tagit 
f d Bilspedition till DB Schenker och en 
ledande position på den nordiska logis-
tikmarknaden.

Från DB Schenkers huvudkontor vid 
Lilla Bommen i göteborgsk sjöfartsmiljö, 
basar han över DB Schenker Europe 
North, som omfattar Sverige, Norge, 
Danmark, Storbritannien och Irland.

I Europa har man fem regioner och i 
världen totalt åtta.

– Sverige är vårt ”leading country” i 
regionen, det är här vi har hela regio-
nens stabsfunktioner. Och trots att Sve-
rige är ett litet land, står vi för cirka 10 
procent av DB Schenkers totala omsätt-
ning i världen.

Har transportbranschen återhämtat sig 
efter krisen 2008 när branschen tappade 
nästan hälften av sin verksamhet?

– 2008 innebar den största krasch jag 
upplevt. Vi är ännu inte uppe i 2008 års 
volymer på landstransporter, men vi 
återhämtar oss långsamt.

– I Europa är det knappt någon tillväxt 
idag, men Asien går fortfarande starkt.

– I Sverige märks nu av att det inte är 
lätt att vara ett så exportberoende land, 
speciellt inte när vår krona står så stark 
gentemot euron. Norge lever sitt eget liv 
och är inte så konjunkturkänsligt med 
sin olje- och fiskexport. Danmark går lite 
upp och ner.

Men det kunde varit värre, tycker Ing-
var Nilsson. Han är stolt över den starka 
utveckling som DB Schenker North har 
haft.

– Det är extra glädjande att vår sjö- 
och flygverksamhet växer så starkt.

Hur ser du på att Sveriges båda bransch-
ledande transportbolag DB Schenker och 
DHL har tyska staten som huvudägare?

– Jag tror att det var en fördel att ha 
en resursstark ägare. I vårt fall har det 
varit en fördel att en ägare med stort 
järnvägskunnande tog över. Det behöv-
des för att konsolidera branschen.

Samma utveckling har skett i fler län-
der. Det har krävts stora, statliga företag 
för att orka genomföra konsolideringen.

När CargoNet lade ner sin Svenska 
kombitrafik vid årsskiftet med gods på 
järnväg, gick ni och DHL gemensamt ut 
och försökte förmå dem att fortsätta ett 
kvartal till för att hinna hitta en lösning.

– Det lyckades också delvis. CargoNet 
fortsatte första kvartalet i år. Trafiken 
har nu fortsatt med ett nytt koncept. Ett 
nytt bolag, RealRail, bildades. De har 
volymgarantier från oss året ut. Andra 
aktörer har också kommit och nätet har 
förändrats.

– Vår egen satsning på RealRail på ett 
par sträckor ser vi som en mycket viktig 
del av kombitrafiken i Sverige. De tra-
fikerar våra två viktigaste linjer, Göte-
borg–Norrland och Nässjö–Norrland.

– Men det är svårt att få ekonomi på 
sträckor under 30–40 mil. För gods på 
järnväg krävs stora volymer.

Du har sagt att DB Schenker North ska 
minska koldioxidutsläppen med 50 % till 
2020. Hur ska det gå till?

– Vi arbetar med en rad åtgärder. Vi 
startade för 3–4 år sedan ett program 
som innehåller allt från att köra spar-
samt, hålla hastighetsgränser, använda 
nya fordon, bättre bränslen med etano-
linblandning m m.

Bara att vi kör sparsamt kan minska 
utsläppen 5–7%. Lastbilstillverkarna 
är duktiga och minskar motorernas för-

brukning med cirka 1% om året och sam-
tidigt blir dieseln allt bättre.

– Vi följer vår plan. Vi har minskat kol-
dioxidutsläppen från våra transporter 
med 18% per sändning sedan 2007. Men 
det räcker inte.

– Vi måste satsa mer på kombi, men 
också på fordonsteknik. Jag är lite av en 

teknikoptimist. Det är ju inte säkert att 
gårdagens lösningar, med 150 år gam-
mal teknik som järnvägens, är den bästa 
i framtiden. Det kan se ut på helt annat 
sätt t ex en elkabel i motorvägen. Man 
måste tänka nytt!

Hur ser du på illojal konkurrens från 
transportbolag som använder utländska 
lastbilschaufförer med falska F-skattsed-
lar?

– Det är inte bra för branschen. De 
får gärna använda utländska lastbils-
chaufförer, om de har samma villkor som 
svenska. Vi försöker vara seriösa och 
följa arbetsmarknadens regler.

TPL-branschen är en växande del av er 
verksamhet. Hur ser du på dess framtid?

– Vår andel där är rätt liten av den 
totala, men det går att växa och det 
vill vi. Det innebär att vi utvecklar nya 
lager- och distributionstjänster, integre-
rade supply chain-lösningar t ex service-
logistik, integrerad global sourcing och 
produktionslogistik, främst inom handel, 
konsumentvaror, servicelogistik, auto-
motive och medicin- och hälsovård.

– TPL är en tillväxtmarknad. Den 
är omogen i Sverige, jämfört med t ex i 
England. Där ligger man långt före oss. 
I Sverige bjuder aktörerna ibland under 
varandra för att få ett uppdrag.

– I Tyskland är TPL-branschen större. 
En orsak är att lagerarbetarnas löner där 
är betydligt lägre än t ex bilarbetarnas, vil-
ket driver på utvecklingen att outsourca. 
Så är det inte riktigt i Sverige. n

av leNa soNNe oCH gösta HultéN

Ingvar Nilsson, vd 
och koncernchef i DB 
Schenker North och 
en av Sveriges tyngsta 
beslutsfattare inom 
transport och logis-
tiksektorn, ser ljus i 
tunneln för en bransch 
som haft svårt att 
hämta sig efter krisen 
2008.

Han ser ljuset i tunneln och det är inte ett tåg

”Det är ju inte säkert att 
järnvägens 150 år  
gamla teknik är den 
bästa i framtiden. Det 
kan se ut på helt annat 
sätt, t ex en elkabel i 
motorvägen.” DB	står	för	Deutsche	Bahn,	med	tyska	staten	

som huvudägare och huvudkontor i essen. 
transportföretaget schenker startades 1872 
av gottfried schenker i Wien i Österrike.

FAKTA

– sverige står för cirka tio procent av Db schenkers globala omsättning. Det är imponerande för 
ett så litet land.
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Green Cargo och Hallsbergs kom-
mun säljer det samägda Hallsbergs 
Terminal AB. Ytterligare ett steg 
mot kärnverksamheten järnvägs-
gods för Green Cargo.

Hallsbergs Terminal är idag en av de 
ledande logistikaktörerna i Mälardalen, 
med tredjepartslogistik och kombiter-
minal. Green Cargo är majoritetsägare, 
med två tredjedelar av bolaget. Kommu-
nen äger resterande tredjedel.

– Green Cargos mål, att etablera en 
kombiterminal och en effektiv tredje-
partslogistik i Hallsberg, är uppfyllt 

och vi inleder nu en försäljningsprocess. 
En försäljning stärker ytterligare vår 
möjlighet att fokusera på vår framtida 
verksamhet där godsjärnvägen är kär-
nan, kommenterar John Klint, affärsut-
vecklingsdirektör på Green Cargo.

Green Cargo och Hallsbergs kommun 
har för avsikt att sälja samtliga aktier 
i bolaget, inklusive aktierna i dotterbo-
laget Hallsbergs kombiterminal AB. Till 
verksamheten hör en modern logistik-
fastighet med lageryta på 17 000 kvm 
och ett spårområde för kombitermi-
nalsverksamhet. n

”Behovet av godstrafik från norra Sve-
rige väntas öka, bl a beroende på en 
expanderande gruvnäring. 
En moderniserad Inlandsbana kan bli 
ett komplement till Norra stambanan, 
samtidigt som den har potential att bli 
en viktig transportled också för Norge, 
skrev företrädare för 25 inlandskommu-
ner mellan Kristinehamn och Kiruna på 
DN Debatt.

Infrastrukturminister Catharina Elm-
säter-Svärd håller i princip med:

– Att banan behövs visade sig ju när 
norra Stambanan var avstängd, säger 
Catharina Elmsäter-Svärd till Intelli-

gent Logistik
– I vinter börjar ju 

också ny tågtrafik 
från södra Sverige 
till Vemdalen.

Nu pågår en elektrifiering, med början 
i Värmland. 

Men ministern ser tills vidare diesel-
lok som en acceptabel lösning, för huvud-
elen av sträckan. n

av gösta HultéN 

Helsingborgs hamn har slutit avtal med 
tågoperatören VIIA, som nu inleder tra-
fik mellan Luxemburg och Helsingborgs 
hamn. På årsbasis ökar det hamnens 
tågvolymer med drygt 15 procent. 

VIIA – dotterbolag till franska Lorry 
Rail – kommer att transportera contain-
rar och trailrar mellan Helsingborg och 
Bettembourg i Luxemburg. Transpor-
terna sker uteslutande på tåg, som kom-
mer att lossas och lastas på kombitermi-
nalen.

Med det nya samarbetet får hamnen 
för första gången en tågdestination utan-
för Sverige och Tyskland.

– Eftersom vi har som ambition att 
utveckla järnvägssegmentet är tillskot-
tet viktigt för oss. Varje ny pendel blir en 
viktig draghjälp i jakten på ytterligare 
järnvägspendlar, kommenterar Kjell-
Åke Ranft, försäljningschef Helsingborgs 
Hamn.

Helsingborgs Hamn är Sveriges näst 
största containerhamn efter Göteborg. n

I augusti invigde Posten nya lokaler i 
Umeå, med en utbyggnad av befintliga 
lokaler och en ny sorteringasanläggning, 
som kräver tio nya tjänster. Bakom lig-
ger ökad e-handel i Sverige. Prognoserna 
pekar på att omsättningen i år når drygt 
31 miljarder SEK och i Umeå har Pos-
tens e-handelslogistik vuxit med 17 pro-
cent under årets första sju månader.

Det är en viktig anledning till att Pos-
ten i Umeå byggt ut. Lokalerna har utö-
kats med 2000 kvm.

–Vi har fått nyanställa tio personer 
i Umeå samtidigt som att den maskin 
vi investerat i gör att vi effektiviserar 
verksamheten, säger Johan Åhlander, 
produktionschef på Posten Logistik till 
P4 Norrbotten.

Enligt honom har också kraven från 
kunderna ökat, vilket gjort att ruttena 
från södra Sverige lagts om. Nu går 
direkttransporter till bl a Sundsvall, 
Umeå, Luleå och Östersund, i stället för 
via Ånge. n

Den 7/9 tog infrastrukturminister 
Catharina Elmsäter Svärd första 
skoptaget till Jernhusens nya logis-
tikcenter vid Årsta kombiterminal. 
Med någon kilometer in till city ger 
den helt nya möjligheter för citylo-
gistik och tåggods i Stockholm.

– Redan nu är en av de två planerade 
byggnaderna kontrakterad, för Kyl & 
Frysexpressen som en crossdockingter-
minal. Största hyresgäst blir ICA, sa 
Anders Holmberg, affärsutvecklingschef 
för Jernhusens lager- och logistikfastig-
heter. 

– När vi såg Jernhusens annons kände 
vi direkt att det var något för oss, sa Kyl 
& Frysexpressens vd Robert Barkensjö.

Satsningen vill locka åkerinäringen 
tillbaka till kombivärlden.

– Nuförtiden har åkerier och gods på 
järnväg glidit ifrån varandra. Men det 
var åkerierna som på sin tid var med och 
startade kombi, påpekade Anders Holm-
berg.

Nu finns planer på liknade anlägg-
ningar i Malmö och på sikt även i Göte-
borg. n

av gösta HultéN

Hollandsbaserade Inter Ikea Systems 
distribution i Helsingborg varslade 55 
anställda i Helsingborg om uppsägning i 
början av september. Verksamheten kon-

centreras till Grekland och Singapore. 
45 av dem som berörs “erbjuds att flytta 
med”, skriver Helsingborgs Dagblad. n

Motala kommun i nordvästra Öst-
ergötland planerar en ny kombiter-
minal vid Norrsten, ca 5 kilometer 
söder om Motala. 

Den kommer att ligga vid knutpunkten 
mellan nuvarande och nya riksväg 50 
och i direkt anslutning till järnvägslinjen 
Mjölby–Hallsberg–Krylbo–Gävle.

En utredning har tidigare pekat ut 
platsen som den enda långsiktigt lämp-
liga i västra Östergötland, berättar 
Stefan Jonsson, planeringsarkitekt vid 

Motala kommun.
– Målsättningen är att detaljplanepro-

grammet ska kunna godkännas i år.
I anslutning till terminalen upplåts 

även mark för logistik- och transport-
företag med preliminär utbyggnad av 
infrastrukturen under 2014.

Nya riksväg 50 mellan E4 vid Mjölby 
och Motala ska stå klar hösten 2013 och 
det nya dubbelspåret mellan Mjölby och 
Motala ska också vara redo för full trafik 
i början av nästa år. n 

av peter loriN

Årjängs kommun i västra Värmland pla-
nerar för en ny, stor logistikpark omedel-
bart söder om E18 vid Hajom. Förutom 
logistik- och transportverksamheter pla-
neras även för handel och småindustri 
inom området som ligger mellan Årjäng 
och Töcksfors. Områdets totala yta är ca 
50 hektar, varav logistikparken beräk-
nas uppta ca 35-40 hektar. 

Årjängs strategiska läge nära norska 
gränsen och vid E18 mellan Stock-
holm och Oslo har gjort att främst 

norska exploatörer vill etablera sig 
på den svenska sidan av riksgränsen. 
Hajoms logistikpark ska byggas succes-
sivt genom privata intressen, betonar 
Årjängs kommun. 

Någon liknande anläggning finns 
idag inte längs E18 mellan Karlstad och 
norska gränsen. Även en fullservicean-
läggning för tung trafik, ett s k Truck-
stop, kan bli aktuellt i anslutning till 
logistikparken. n

av peter loriN

Hallsbergs Terminal till salu

Infrastrukturministern: 

”Inlandsbanan viktig även  
för gods”

Helsingborgs hamn ökar 
tågvolymerna

Ökad e-handel gynnar Umeå

Byggstart för logistikcenter  
Stockholm/Årsta

Höstens erbjudande från Ikea

Ny kombiterminal i Motala

Årjäng vill ha logistikpark nära Norge 
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Hallsbergs terminal ab är till salu.

linjen ökar tågvolymerna i kombiterminalen 
med 15%. 

Catharina elmsäter- 
svärd ser gärna mer 
gods på inlandsbanan.

läs fler nyheter dagligen på 
www.intelligentlogistik.se
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Här är listan över svenska TPL-företag
TPL är en verklig snabbväxare i Norden. De senaste åren har branschen växt  
med 10 procent per år trots konjunktursvängningar.

Tredjepartslogistik är något av logisti-
kens kärnområde och växer snabbt i hela 
världen. Definitionen av tredjepartslo-
gistik TPL är inte glasklar – minsta 
gemensamma nämnare är att erbjuda 
någon form av lagerhantering. Att bara 
ställa in och ta ut varor ur en terminal 
är inte TPL-verksamhet

Cross-docking, plockning och packning 
är kärnverksamheter i TPL. 

Förutom renodlade TPL-företag som 
t ex Aditro, redovisar få företag sin tred-
jepartslogistik separat.

De svenska undersökningar som 
publicerats sedan millennieskiftet upp-
skattade omsättningen i TPL-företag till 
ca 4 miljarder SEK.

omsätter 11 miljarder
Intelligent Logistiks förra undersökning 
från 2007, den senaste som gjorts i Sve-
rige, uppskattade då omsättningen inom 
TPL till över 7 miljarder SEK per år. Med 
tanke på nya aktörer, ökad outsourcing 
av logistik och handelns tillväxt, upp-
skattar vi att TPL idag omsätter ca 11 
miljarder SEK. Det betyder att tillväx-
ten varit ca 10% per år. Det är därmed 

en av de snabbast växande branscherna 
i Sverige,

I vår nya listning har antalet TPL-
företag och företag som har verksamhet 
inom TPL trots en rad fusioner, ökat från 

130 år 2007 till ca 135 år 2012. 
Listan nedan omfattar inte alla min-

dre TPL-företag. Men den är den mest 
kompletta som hittills publicerats i Sve-
rige.

Vi fördjupar oss vidare i TPL-bran-
schen och dess aktörer i nästa nummer 
av Intelligent Logistik. n

av gösta HultéN

Namn, huvudkontor 
3Pl, helsingborg
AA	Logistik,	Västerås
a-service logistik ab, norrköping
AB	Karlshamns	Expressbyrå
ab sky transport sweden, göteborg 
aditro logistics, göteborg
air logistics ab, helsingborg 
akka frakt ab, Malmö 
allright ab, ängelholm
alltransport, norrköping  
alWeX transport ab, Växjö 
asa transporter ab, farsta 
a-service logistik ab, norrköping 
bax global, göteborg
best logistik, stockholm 
blondie logistics ab, kungsbacka 
bM transport ab robert, ängelholm 
bonver logistik ab, lidingö
bring Warehousing, Jönköping
brunskog lager ab, ljungby
budcompaniett ab, årsta 
business linc ab, falkenberg
börjes Packhus, nybro
börjes logistik & spedition ab, nybro 
Cat logistics services, huddinge
CeVa logistics stockholm, arlanda
Claesson transport ab, Jönköpinhg 
Combitrans groupage sweden ab, Varberg 
dachser sverige, (köpenhamn, för  
norden)
damco, göteborg 
dan Cargo ab, göteborg 
db schenker, göteborg
dCab, skurup
dfds logistics ab, Järfälla 

dhl exel supply Chain, stockholm 
distributions center, hallstavik
dsV solutions, Malmö
eb logistik ab, oskarshamn
edström Malmö ab, simon, Malmö 
ekdahls åkeri ab, Malmö 
ekerö lagret ab, ekerö 
Electra	Sweden	AB,	Uppsala
elgiganten logistik ab, Jönköping
ens entertainment network scandinavia 
AB,	Borås
Exacta	Logistik	AB,	Uppsala	
falkenbergs terminal ab, falkenberg 
fraktkedjan ab, Mölnlycke 
fraktkompaniet ab, göteborg
frigoscandia distribution ab, helsingborg 
frode laursen ab, åstorp
frysboxen i hässleholm ab
fryshuset iskuben ab, lidköping/södertälje 
furnera logistik ab, falun
gdl transport ab, helsingborg 
geodis Wilson, göteborg
geologistics ab, göteborg
gkf frakt ab, kristianstad 
gothenburg shipping logistics ab, göteborg 
gösta appelkvists fryseri ab, simrishamn 
götene kyllager
hallsbergs kombiterminal
haninge lagertjänst
Hansar	Logistics	AB,	Borås
in time logistics ab, göteborg
itella, stockholm
its logistikpartner ab, askersund
Jab logistic  göteborg 
Jönsson novabolagen ab, norrköping
kga logistik ab, karlskoga

Korallen	AB,	Borås
kuehne + nagel ab, stockholm 
lagena distribution ab, stockholm 
lagerhotellet i stockholm ab
lagerservice i nässjö ab, nässjö 
lbC frakt i Värmland ab, karlstad 
lbC sweden ab, tibro 
LBC	Vårgårda	AB,	Vårgårda	
liber distribution ab, stockholm 
ljungby logistikcenter
Logistikpalatset,	Borås
logpart ab, Västervik
ltn logistik ab, falkenberg
lbC sweden ab, tibro 
lehmann nordic group, stockholm arlanda
Malmö lbC ab, Malmö 
Maserfrakt ab, borlänge 
Mertz transport ab, Malmö
Mtab transport & spedition ab, bromma 
M3 logistics, stockholm
m4-gruppen, eskilstuna
netlogistic transport sweden ab, åhus 
norbergs lager&logistic ab, älandsbro
nordic gateway distribution ab, nässjö
närkefrakt ab, Örebro 
Pan nordic logistics ab, stockholm 
Panalphina ab, Mölndal 
Postnord logistics, solna
Postpac ab, skurup 
rnb logistik ab, stockholm
rosengrens lager & distribution ab, 
göteborg 
Rosenlunds	åkeri,	Jönköping
roxtrans, linköping
saCt ab  stockholm, arlanda 
samfrakt sydost ab, kalmar

scandinavian supply Chain, Växjö
scanlog lagerpartners ab, eskilstuna
schenker logistics, göteborg 
schianders logistik ab, norrköping, 
servistik ab, linköping
sima logistic ab, teckomatorp
skanlog ab, eskilstuna 
Skoogs	åkeri	AB,	Ängelholm	
skara frys
Skubbet	AB,	Bålsta
Smålandslogistik	AB,	Nybro		
stella transport ab, Malmö
storex ab, stockholm 
strömberg distribution ab, huddinge
sts logistik ab, stockholm 
såab 665, södertälje 
snlogistics, sollentuna
syd frys ab, Mörarp
sörlins förlag ab åby, norrköping
transfargo, Malmö 
transab, Jönköping
UPS	Solutions,	Stockholm
Veddesta distribution ab, stockholm 
Vida lagerservice ab, norrköping 
Västberga åkeri ab, stockholm
Västerås	Logistikcenter	AB
Wefixlog i Vara ab
Westpackhuset ab, göteborg
Xter logistics stockholm årsta, tumba
Ystad lagerhotell ab
ÅJ	Distribution	AB,	Spånga
Östersunds fryshus & fastigheter ab

researCH gösta HultéN

FÖRETAG SOM ERBjuDER TPL-TjäNSTER I SvERIGE

Den svenska tpl-branschen omfattar ca 135 
företag. omsättningen ökar med närmare 10 % 
per år. 
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* av de 10 största tPl-företagen är fyra 
statligt ägda. de tre största, Postnord 
ägs av danska och svenska staten, dhl 
och db schenker delägs av tyska staten 
och bring ägs av norska staten. 
* alla de stora svenska dagligvarujättar-
na (iCa, Coop, axfood, bergendahlsgrup-
pen och lidl) sköter i huvudsak själva 
sin logistik.
* ser man till huvudkontor och lager-
centraler är koncentrationen stark till 
Stockholm,	Göteborg	och	västra	Skåne.	
av huvudkontor/sverigekontor ligger 
29 i stockholm, 20 i göteborg, 18 i 
Öresundsregionen, 7 i norrköping och  
5 i Jönköping. 

TRE SäRDRAG I SvENSK 
TREDjEPARTSLOGISTIK

De 10 största 
TPL-företagen 
(bokstavsordning)

aditro logistics (renodlat tPl-företag)
bring warehousing (norska posten)
Damco

Db schenker logistik (renodlat tPl-
företag)
DfDs logistics

DHl supply Chain (renodlat tPl-företag)
Dsv solutions

frode laursen

postNord logistik (svenska och danska 
Posten)
postpac (renodlat tPl-företag)
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I våras tillkännagjordes PostNords köp 
av Green Cargo Logistics. I maj kunkur-
rensgodkändes köpet och Green Cargo 
Logistics verksamhet går nu under nam-
net PostNord Logistik TPL.

– Den TPL-verksamhet som Posten 
haft sedan tidigare ligger fortfarande 
under namnet Posten Logistik, men 
verksamheten är integrerad och gemen-
samt styrd, berättar Anders Holm, chef 
för Posten Logistik Sverige.

Sammanlagt fogar PostNords TPL-
verksamhet nu över 370 000 kvadratme-
ter lageryta, så snart de två lagerbyg-
gena i Helsingborg blir klara senare i 
höst. Det motsvarar en halv miljon pall-
platser.

Är ni störst på TPL i Norden nu?
– Vi är störst i Sverige, i Norden är vi 

tvåa*.

Multikanaltrend
Intelligent Logistiks kartläggning av 
TPL-branschen i Sverige visar bl a en 
årlig tillväxt på 10 procent. Enligt Anders 
Holm beror det på att allt fler väljer att 
outsourca sin lagerverksamhet.

– Norden har en låg andel outsourcing 

av lager jämfört med övriga Europa, men 
det håller gradvis på att förändras. Dess-
utom väljer många att samordna lager-
verksamheten och sina nordencentralla-
ger i Sverige, tack vare det geografiska 
läget. Därför blir tillväxten högre här än 
i övriga Norden.

Ingen särskild varugrupp står ut i till-
växten, PostNord satsar på alla klassiska 
TPL-segment som dagligvaror, hemelek-
tronik, läkemedel, byggvaror och kon-
sumtionsvaror som kläder och skor.

– Däremot är det en stark trend med 
multikanaler, att företag har både vanlig 
butiksförsäljning, e-handel och varuut-
lämning via ombud. Kundernas köpbete-
ende förändras och logistiken och distri-
butionen måste följa med.

aggressiv konkurrens
När köpet av Green Cargo Logistics 
genomfördes var det flera konkurren-
ter i branschen som grinade illa. Bland 
annat anklagades Green Cargo för att ta 
skambud på kontrakt innan köpet för att 
putsa siffrorna, vilket lett till priskrig i 
en hårt konkurrensutsatt bransch. Köpet 
ansågs också ha skett ”under bordet” och 

andra potentiella köpare missade chan-
sen. Dessutom ansågs köpesumman för 
hög.

– Det är ingenting jag vill kommen-
tera, det får stå för dem som sagt det. –

Men att det skulle skett prisdumpning 
på kontrakt ligger det ingen sanning i, 
det bevisar Green Cargo Logsitics starka 
resultat för 2011, säger Ander Holm.

”vi tvingas till att även bli logistik-
bolag”
Tror du det påverkar branschen att fyra 
av de tio största TPL-aktörerna i Sverige 
är statligt ägda?

– Nej, inte alls. Vi är alla vinstdrivande 
företag och då lever man på samma 
betingelser som privata bolag.

Han tror inte heller att det påverkar 
att TPL-verksamheten ägs av postbolag. 

– Däremot kommer förändringarna för 
postbolag i Europa att fortsätta. Mark-
naden förändras och brevvolymerna 
sjunker obönhörligt. Postbolag tvingas 
ändra affärsstrategi och ompositionera 
sig från renodlade postbolag till att också 

vara logistikbolag. Situationen gör att 
konkurrensen i TPL-branschen hårdnar 
och utvecklingen drivs framåt. n

av HilDa HultéN

* DHL är störst, reds anm. 

Efter köpet av Green Cargo Logistics är 
PostNord nu störst på TPL i Sverige. Och det  
i en aggressivt växande bransch.

Störst i Sverige på TPL

”Postbolag tvingas 
ändra affärsstrategi och 
ompositionera sig till 
logistikbolag.”

– Multikanaler är en stark trend. kundernas 
köpbeteende förändras och logistiken måste 
följa med, säger anders Holm

Ett perfekt lager är alltid skräddarsytt: Ljust, fräscht och prisvärt. Inga tomma ytor eller andra 
extrakostnader. Sådana lager erbjuder vi. Hör av dig och berätta hur du vill ha det. Vi fixar resten. 
Kontakta: Christian Berglund, 070 217 83 88, christian.berglund@nlpfastigheter.se
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10. Intelligent Logistik

Tredjepartslogistik är den sektor av 
logistiken som växer mest och har störst 
potential. Det visar rapporten Global 
Contract Logistics (www.transportintel-
ligence.com) om historisk tillväxt och 
framtida tillväxtmöjligheter inom TPL i 
Norden och världen.

Den visar att tillväxten i Sverige legat 
på 8–9 procent sedan 2006, trots att hela 
transportbranschen genom finanskrisen 
drabbats av sin största nedgång på 
många år.

År 2012 beräknas omsättningen i TPL-
branschens ca 130 företag till ca 11 mil-
jarder SEK, mot ca 8 miljarder 2007.

tillväxt på 10 procent
I hela Norden beräknades TPL-bran-
schen år 2010 omsätta 12.4 miljarder. År 
2014 beräknas den siffran ha vuxit till 
hela 16,7 miljarder. Det betyder en årlig 
tillväxt på ca 10%, mer än dubbelt mot 
den beräknade globala tillväxten på 4,5 
procent. 

Tillväxten i Norden bygger inte minst 
på en växande e-handel. Den årliga till-
växten av e-handel låg under perioden 
2006 till 2011 på 13,8 procent.

– Det som främst växer är värdeadde-

rande tjänster, säger Mattias Kettelhoit, 
vd på TPL-företaget Aditro Logistics.

ger flexibilitet
Aditro driver TPL-verksamhet i egna 
lokaler i Borås och Jönköping, men har 
också lagerhantering ute hos kunde. Bl a 
hos OBH Nordica i Finnerödja och grill-
tillverkaren Landmann i Skillingaryd, 
där andra kunder kan komma in när 
säsongen är slut på hösten.

– Det är främst när det egna lagret 
inte räcker till eller när ett hyresavtal 
går ut som företag ser sig om efter TPL, 
säger Mattias Kettelhoit. Förutom möj-
ligheten att minska kapitalbindningen 
är flexibiliteten med TPL en fördel.

– Vill du bygga eller hyra själv måste 
du binda dig eller skriva kontrakt på 10 
år. Men vem vet vad man kommer att 
sälja om 5 eller 10 år?

Om tillväxten är uppsidan inom TPL 
är de små marginalerna problemet.

– Om man ser till vad vi tillför så är 
marginalerna för små, tycker Mattias 
Kettelhoit.

Damco, som är en fortsättning på tidi-
gare Maersk Logistics, har flera stora 
globala kunder. 

– TPL är jättehett. Vi får flera förfråg-
ningar varje vecka, säger Mikael Fors-
berg på Damco.

ökad outsourcing
De nya TPL-kunderna finns inte minst 
bland mindre och medelstora företag. En 
grundläggande tillväxtfaktor är världs-
handelns tillväxt.

– Potentialen att öka är stor inte minst 
i Sverige och det gäller både handels- och 
industriföretag. Många företag här sitter 

fortfarande med en skeppningsavdelning 
på 3–4 personer. Där blir det intressant 
att lägga ut TPL på ett specialistföretag. 

Rederierna tappar också mot TPL.
– En kund kan gå till ett TPL-företag 

istället för till ett rederi. 
Ett annat skäl att använda TPL är 

enligt Mikael Forsberg tillgången till 
tekniska lösningar som WMS-system  
och integrationsverktyg när kraven på 
datasäkerhet och på spårbarhet ökar. n

av gösta HultéN

En snackis på Logistik & Transport i 
Göteborg i maj var molnbaserade lager-
hanteringssystem, WMS. Göteborgsföre-
taget Ongoing Warehouse AB säljer ett 
molnbaserat WMS-system som en pre-
numerationstjänst. 

– Mindre aktörer har ofta inte råd att 
investera i ett WMS. Men vi säljer inte 
systemet utan mjukvaran som en prenu-
merationsservice med fast månadsavgift. 
Priset beror på antalet användare, berät-
tar Gerhard Guron, vd på Ongoing. 

Molnbaserad tjänst
Han är entreprenör med erfarenhet av 
att starta och driva företag i logistik- 
sektorn. Tillsammans med system-
utvecklaren Henrik Ekman, hjärnan 

bakom WMS-systemet, grundade han 
företaget 2008. Mjukvara som en tjänst, 
eller i “molnet”, bygger på konceptet 
SaaS, Software as a Service. Hårdvaran 
är t ex en smartphone, handdator eller 
en vanlig dator. 

– Vi driftar systemet, kunderna kör 
vårt WMS-system genom att logga in via 
webbläsaren, förklarar Gerhard Guron.

En fördel är att även varuägarna får 
tillgång till systemet. 

– De kan se lagersaldon och lägga och 
följa sina ordrar. Det underlättar särskilt 
för dem med många kunder, säger Hen-
rik Ekman. 

Ongoings system är byggt i ett öppet 
gränssnitt som gör att det kan kopplas 
till andra system, som affärssystem och 
transportplaneringssystem. Idag finns 
kopplingar till ett stort antal system, bl a 
Unifaun/Pacsoft, Visma, Pyramid, Navi-
sion och Jeeves.

– Det var tungt i början, vi fick bygga 
många kopplingar för varje ny kund. 
Men nu går det av sig självt, flera kopp-
lingar finns redan och fler hör av sig och 
vill bygga kopplingar till oss. 

växer snabbt
Ongoing växer snabbt, bara under som-
maren har företaget fått 8 nya kunder 
och har idag ett 90-tal kunder. Över 1 300 

varuägares varuflöden körs i systemet. 
Enligt Gerhard Guron blir webbaserade 
system det främsta sättet att distribuera 
ut mjukvara i framtiden.

– Alla undersökningar pekar på det 
och intresset är enormt. Vi ser också en 
helt annan acceptans nu än när vi bör-
jade. 

Prenumerationskonceptet – där drift, 
support och underhåll ingår – tror han 
också är vinnande. 

– Vi har haft kunder som skaffat ett 
klassiskt WMS-system, men sedan bytt 
till oss utan att gå ut med det. Det kan 
vara känsligt att visa att man valde fel 

från början. 
Även uppdateringar sker automatiskt, 

inga nya versioner behöver köpas till. 
Och intresset för molnbaserat WMS är 
stort i branschen.

– Vi har blivit uppvaktade av stora 
internationella WMS-aktörer som vill 
köpa oss. Men vi har inga planer på att 
sälja, drivkraften är långsiktigt bygga 
upp företaget. 

Han hoppas däremot att Ongoing ska 
anlitas av fler av de stora TPL-aktörerna.

– För jag tror vi kan hjälpa dem. n
av HilDa HultéN

TPL växer även i lågkonjunktur

Molnbaserat WMS ger nya affärer

Marknaden för tredjepartslogistik (TPL) växer 
snabbt och väntas växa än snabbare i framtiden 
visar en internationell undersökning. Tillväxten 
i Norden blir mer än dubbelt så stor som den 
globala.

Inga miljoninvesteringar. Inget dyrt IT-system 
eller egen driftcentral. Ongoings webbaserade 
lagerhanteringssystem öppnar nya möjligheter 
för TPL-branschen. 

tpl är den sektor av logistiken som växer mest. tillväxten i Norden beräknas bli mer än dubbelt 
så snabb som den globala.

Henrik ekman och gerhard guron, grundare av snabbväxande wMs-leverantören  
ongoing systems.

Cargoit
Consafe logistics
epicor
hogia
idnet
Jeeves
nyce

NåGRA ANDRA SvENSKA 
WMS-LEvERANTÖRER
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Franskfödde Benoit Dumont kom till 
Sverige och DHL Supply Chains Norden-
kontor i Stockholm mitt i den tämligen 
milda vårvintern 2012. Han har haft 
flera positioner i bolaget, närmast på 
huvudkontoret i Bonn. Det första han 
reagerade på var just klimatet, affärskli-
matet.

– Det är stor skillnad på hur man arbe-
tar i Sverige jämfört med t ex Tyskland 
och Frankrike. Det första jag fick lära 
mig var att leda istället för att styra. Det 
går inte att beordra anställda i Sverige, 
du måste få dem involverade.

Han beskriver organisationen som 
platt, att svenskar vill ha inflytande över 

beslut och att arbetet sker i dialog.  
I Norden mötte Benoit Dumont en 

3PL-bransch i förändring. PostNord hade 
precis tagit över Green Cargo Logistics, 
och ett flertal kunder hade blivit sålda 
som exempelvis VSD Logistics. Något 
som lett till att konkurrensen om kon-
trakten hårdnat.

Hård konkurrens
– Det har varit ganska utmanande att 
förnya kundkontakt och att vinna nya 
kontrakt då kunderna i vissa fall får 
attraktiva erbjudanden som är uppemot 
20 % billigare. Jag misstänker att dessa 
affärer bygger på höga fastighetstrasak-

tioner och tunna prisstrategier.
Enligt Benoit är inte prispress svaret 

inom TPL
– Vi kan och vill inte konkurrera 

genom prispress, branschen har låga 
marginaler redan. Prispress som strategi 
ger ingen lönsamhet i längden, och gyn-
nar inte utvecklingen i branschen. 

– Vi vill istället ta marknadsandelar 
genom hög kvalitet och genom organisk 
tillväxt inom nya segment.

låg automationsgrad
Att den tekniska utvecklingen går lång-
sammare i TPL-branschen än i övrig 
privat sektor och att automationsgraden 
är låg är ett känt faktum. Generellt sägs 
det att TPL och offentlig sektor ligger 10 
år efter den privata sektorn.

– Det stämmer att teknikutvecklingen 
ligger efter, det beror dels på de låga 
marginalerna, men också på den gene-
rella trenden med korta kontrakt på 
uppdragen. Det är svårt att göra stora 
investeringar om man inte vet hur länge 
verksamheten finns kvar. Men det finns 
en trend mot längre kontraktstider.

organisk tillväxtpotential
Förutsättningarna att växa genom helt 
nya kunder och segment är goda i Nor-
den, jämfört med många andra delar av 
Europa. Andelen outsourcad lagerverk-
samhet är bara omkring 15 procent, mot 
40 procent i t ex Storbritannien. 

– TPL är en outvecklad bransch i Nor-

den, andelen företag som outsourcar sin 
lagerverksamhet är väldigt liten jämfört 
med många andra marknader i Europa. 
Det finns en stor organisk tillväxtpoten-
tial om man kan erbjuda hög kvalitet och 
andra mervärden. 

Att dela kontor med sverigecheferna 
för de övriga affärsområdena inom DHL 
(Express, Freight och Global Forwarding) 
tycker Benoit Dumont är en stor fördel.

– Det finns synergieffekter att hitta, 
att vi ses naturligt på kontoret gör att 
utbytet underlättas.

Att DHL är ett av världens största 
logistikbolag är också en fördel.

– Vad en kund än behöver så har vi 
redan en lösning någonstans i världen. 
Det är en stor styrka. n

av HilDa HultéN

En bransch i livlig rörelse
Benoit Dumont är nordenchef på DHL TPL 
Supply Chain. Han ser stor tillväxtpotential i 
en o-outsourcad nordisk marknad.

– tpl är en outvecklad bransch i Norden, 
andelen outsourcad lagerverksamhet är låg 
i jämförelse med t ex storbritannien, säger 
benoit Dumont.  
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– Det här är det största bygget vi är invol-
verade i, säger Johan Svensson, ansvarig 
logistiker på Svensk Bygglogistik.

De har haft uppdraget att samordna 
in- och utleveranser sedan byggstart 
sommaren 2010 till juli 2013, när are-
nan ska vara klar. Logistikfolket består, 
förutom av Johan Svensson av en leve-
ransplanerare, två arbetsledare och tio 
för mottagningskontroll, avisering och 
lotshjälp.  

– Globenprojektet är en utmaning 
eftersom det är så trångt. Det finns ingen 

plats för lagring. 
– Ingen har gjort något liknande tidi-

gare. Det är så komplext och trots att vi 
strävar efter god planering, händer nya 
saker hela tiden. Vi måste hela tiden 
vara flexibla. Ingen dag är den andra lik, 
konstaterar Johan Svensson.

Tele2 Arena, i folkmun Stockholmsare-
nan, byggs i Globenområdet. Intelligent 
bygglogistik är helt nödvändigt. Bygget 
ligger nämligen inklämt mellan Globen, 
en shoppinggalleria, Slakthusområdet 
och en 8-filig motorväg. 

– Ca 100 000 in- och utleveranser av 
byggmaterial från olika leverantörer 
måste samordnas för att få ett jämnt 
flöde och undvika köbildning. 

Dagens över 500 leveranser per vecka, 
kommer snart att öka till 1000.  

webbaserat planeringssystem
– För att samordna leveranser har vi 
stöd av LogNet, ett webbaserat leverans-
planeringssystem, där vi bokar in leve-
ranserna till rätt grind och rätt kran. 

Det är ett transparent system. Alla 
kan se veckoplaneringen på ett färg-
schema, när och var en leverans kom-
mer, i sin smartphone. En kranförare 
kan se när nästa leverans som behöver 
lyft kommer och sparar tid genom att då 
finnas på plats. 

I LogNet bokas också tornkranar och 
schaktfordon in, så att det inte krockar. 

– Vår uppgift är att skapa en säker och 
effektiv arbetsplats och underlätta pro-
duktionen. Entreprenörer och leverantö-
rer slipper transportera in byggmaterial 
– det gör vi. 

– Rätt material och rätt mängd står 
uppdukat på rätt plats, när arbetet bör-
jar på morgonen. I LogNet kan alla se 
kommande veckors leveranser uppdate-
rat och online. 

Knivig samordning för arenabygge
Två stora arenor byggs nu i Stockholm, två av 
Sveriges just nu största byggen. Men att bygga 
stort i en storstad, kräver intelligent logistik. 

”Logistik är ett sätt att 
tänka–ett förhållnings-
sätt som handlar om 
god planering.”

att bygga arenor är en utmaning både logistiskt och byggtekniskt. Den 220 meter långa balken på 1600 ton lyftes på plats med domkraft/hydraulik. 

arenaprojektet är en speciell utmaning eftersom det är så trångt omkring arenan. – Det finns en otrolig utvecklingspotential i bygglogistik – att arbeta mer strukturerat och  
samordnat, säger Harald sundin. 
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Leveranserna måste tidsstyras inom 
15 minuters intervall och chauffören 
måste ringa mottagningskontrollant 30 
minuter före ankomst.

Hänsyn ska inte bara tas till produk-
tionen, utan också till alla kringliggande 
verksamheters leveranser och Globens 
evenemang. I Slakthusområdet finns 
många olika verksamheter. SL har sin 
depå här.

– Vi måste följa alla Globens evene-
mang och ge information om våra godsle-
veranser. 

Det svåraste är att samordna och tids-
anpassa alla in och utleveranser. Skrym-
mande leveranser kan bara komma 

söderifrån inte via Stockholms broar 
eller i Södra länken.

Här går inte att köra in med släp – ett 
problem som leverantörerna får lösa. 
Nationalarenan i Solna, som byggs sam-
tidigt, har lite mer plats för omlastning 
och lagring.

unik spännvidd
Arenan har en unik spännvidd – större 
än nationalarenan och ett skjutbart tak. 
Här kommer man närmare spelplan. En 
220 meter lång balk som vägde 1 600 ton 
lyftes på plats med hjälp av 5 stora larv-
kranar som samtidigt stod på arenan. 

– När de tunga betongstommarna 
kommer, är nattetid bäst. Nu sker stom-
kompletteringar. 

De största prefabricerade betongstom-
marna levererades nattetid från Finland. 

– Då fick vi begära tillstånd för att 
stänga av Södra länken för all annan 
trafik. 

– Leveranser sker ofta efter att bygg-
jobbarna har gått hem vid 4-tiden. Så 

jobbar vi normalt, säger kollegan Harald 
Sundin. Vi levererar material mest var-
dagskvällar. Då är det mindre belastning, 
bättre framkomlighet, mindre trängsel i 
hissarna och säkerhetsmässiga fördelar. 

– Men vi levererar bara det som ska 
användas direkt och till rätt vånings-
plan. Det får inte hopa sig byggmaterial 
som är i vägen.

Det är mycket uppskattat att få allt 
material på rätt plats när arbetet börjar.

Nu levereras Bravidas gigantiska ven-
tilationsaggregat och allt elmateriel. Det 
är ett intensivt skede. 

– Antalet verksamma toppar nu och 
ökar från 700 till 1000 personer. 

Nästa steg är att ljus, stolar och kame-
ror ska monteras.

Vad är lärdomarna för andra byggen?
– Det är ju att få ett så jämnt flöde som 

möjligt, utan köer och ha så rent som 
möjligt på byggarbetsplatsen. Logistik 
är ett sätt att tänka – ett förhållningssätt 
som handlar om god planering, säger 
Harald Sundin. 

Det blir alltid extra kostnader för 
snabbleveranser.

– Det viktigaste i logistikkonsultjob-
bet är att man är ödmjuk. Vi lär oss 
hela tiden nytt. Men det finns en otro-
lig utvecklingspotential i bygglogistik - 
att arbeta strukturerat och samordnat, 
säger Harald Sundin. n

text oCH foto leNa soNNe

Två	nya	arenor	byggs	just	nu	i	Stock-
holm, dels tele2 arena vid globen och 
dels sveriges nya nationalarena, friends 
arena, för fotboll i solna. 
nationalarenan rymmer 50 000–60 000 
åskådare	och	ska	invigas	i	höst.	Stock-
holmsarenan för 30 000 – 40 000 ska 
vara klar i juli 2013. arenan blir hem-
maplan	för	Hammarby	och	Djurgården,	
men även öppen för bl a konserter, 
häst-, motor- och issport, banketter och 
mässor.  
ett nytt butiksplan och kontor byggs i 
anslutning till arenan.
bägge arenorna byggs av Peab. arbetet 
med tele2 arena har visat sig vara 
mer	komplext	än	som	förutsågs	när	
kontraktet tecknades, skriver Peab i 
ett pressmeddelande. det har lett till 
förseningar	och	ökade	kostnader	på	ca	
300 miljoner kronor för Peab.
hela kostnaden är cirka 2,7 miljarder. 
ägare är stockholms stad.

Två ARENOR BYGGS  
SAMTIDIGT

– Det här är det största bygget svensk bygglo-
gistik är involverat i, säger Johan svensson.

arenan har en unik spännvidd .

Den som vet mest vinner.

brinova.se

logistiktrender.se

Skanna QR-koden 
med din telefon.

Logistiktrender ger dig de senaste 
nyheterna inom logistikvärlden.

Följ utvecklingen på logistiktrender.se
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På Saba Frukt & Grönt i Helsingborg är 
lageromsättningstiden två dygn. Lådor 
och pallar formligen flyger runt i lag-
ret och som besökare får man trycka sig 
intill väggen för att inte bli påkörd av en 
förbifarande truck på ”E4”, transport-
sträckan som löper genom hela lagret. 

– Nu kommer vi mitt i ett skiftbyte, då 
blir det lite extra rörigt och trångt i bör-
jan av plockslingorna, berättar logistik-
chef Anna Bjelm, som visar runt.

Lageromsättningen ställer höga krav 
på effektiviteten i plock och påfyllning, 
något som fram till förra året skedde 
manuellt.

röststyrd plockning
– Vi har haft röststyrd plockning, sk Pick 
by Voice, sedan april 2011 och skaffade 
oss en automatiserad plockningsanlägg-
ning som gick i drift i juli i år. 

Hittills har röststyrningen inte fung-
erat riktigt som önskat. 

– I början gick det jättebra, men så 
snart vi nådde över 30 användare så 

däckade servern vid skiftbytena, när för 
många användare var inloggade sam-
tidigt. Vi har fortfarande inte nått de 
effektivitetsmål som vi satt upp med 
röststyrningen, men det går åt rätt håll.

– De erfarna plockarna saknar termi-
nalen pga överblicken man får. I voice-
systemet får du bara veta nästa vara. 
Som ny är det svårare att själv styra sin 
plockslinga eller ändra rutten, om det är 
trafikstockning någonstans. Är du erfa-
ren vet du vart du vill gå och ger kom-
mando ”gå till” 

Men majoriteten av plockarna är 
enligt Anna Bjelm nöjda med systemet, 
eftersom de får händerna fria för att 
lyfta varor.

långt kvar till målen
Inte heller plockroboten har ännu gett 
några vidare förbättringar. Målet är att 
roboten skall ha 98 procent ”teknisk till-
gänglighet”, men dit är det långt kvar. 

– Det är många driftstopp, mjukva-
ran vill inte riktigt fungera. Den dagen 
vi kollade fungerade den 80 procent av 
tiden, fast det var nog mest tur. 

– Men vi hoppas att den snart ska 
fungera, vi har en planerad paybacktid 
på 2 år. 

Lagret har nu fyra flöden som alla 
löper parallellt. Automationen står för 
det sk hellavsplocket, sedan finns det 
manuellt kolliplock, helpallshantering 
och delkolliplock för mindre beställ-
ningar. För att få plats med roboten har 
Saba skaffat nya pallställ som gör att 
man kan djupstapla olika varor i övre 
och nedre plan. 

– Vi har så många olika varor så en 
vara per plats hade inte räckt. Pallstäl-
len sparar mycket utrymme. 

Halverade körsträckor
Sabas största kund är Axfood, där de 
fungerar som en tredjepartslogistiker 
åt alla Axfoods butiker i Sverige (Wil-
lys, Hemköp, PrisXtra). Men företaget 
har också andra kunder, där de fungerar 
som grossister av frukt, grönsaker och 
blommor. 

I november 2011 delades plockslingan 
upp, något som enligt Anna Bjelm halv-
erat den totala körsträckan.

– Tidigare hade vi en plockslinga för 
allt. Nu har vi en Axfoodslinga och en 
Sabaslinga, där vi sköter övriga ordrar. 
Det har förkortat den totala körsträckan 
med hälften.

Företaget har också påbörjat leanar-
bete, där arbetet skall förbättras genom 
förbättringsgrupper och aktivt ledar-
skap.

– Lean är nytt på Saba, vi i ledningen 
går just nu en leanutbildning via Chal-
mers. Det år vi hållit på har genererat 
några hundra nya förbättringsidéer och 
lett till tre större omorganisationer. 

Flera nya förbättringsåtgärder är 
inplanerade, som automatisk plastning i 
plocket och en bättre utbana på roboten. 

Ännu är Anna Bjelm inte nöjd. 
– Vi flyttar fortfarande varor alldeles 

för mycket och automatiseringen är bara 
påbörjad och långt ifrån förbättingsmå-
len. 

– Det gäller att skapa kraft till att 
hinna förbättra. Målet är att jag ska 
bort. n 

text oCH foto HilDa HultéN

Fruktbar logistikförbättring dröjer 
Sabas lager i Helsingborg har infört både Pick 
By Voice och automation för att förbättra  
effektiviteten. Nu hoppas man att satsningarna 
snart ska bära frukt.

”Mjukvaran i roboten 
vill inte riktigt fungera. 
När vi kollade fung-
erade den 80 procent av 
tiden, fast det var nog 
mest tur”

Välkommen till branschens självklara mötesplats! 
På vår nyhetsportal www.intelligentlogistik.se får du inte bara  
dagsfärska nyheter från din bransch. Du får även intervjuer med  
branschens viktigaste nyckelpersoner, kartläggningar, debatter  
och fördjupande reportage med de senaste trenderna inom  
inköp, logistik, produktion och affärer. 

storlek: 15 000 kvm
Portar: 15 ut och 11 in (varav 6-7 
används)
total lageromsättning: 2 dagar
antal truckar: 80
Pick by voice: 50 enheter
antal ordrar/dag: 500–1500
antal orderrader/dag: ca 20 000 
Arbete	pågår:	7	dagar/v	dygnet	runt
antal anställda: 110
inhyrd personal: ca 150 totalt, minst 50 
varje dag
tidsstyrning: Ca 50 % av inkommande 
varor

SABAS LAGER

sabas 15 000 kvm stora lager hanterar ca 20 000 orderrader per dag och har lageromsättning  
på två dygn. 

– vi flyttar fortfarande varor alldeles för 
mycket fram och tillbaka, säger anna bjelm. 
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Att lean har blivit en trend som många 
svenska företag och organisationer hängt 
på, råder det inget tvivel om. Den stora 
förebilden är Toyota-modellen, TPS. För-
hoppningen med lean är att effektivisera 
verksamheterna, öka lönsamheten och 
förbättra arbetsmiljön.

– Men tittar man på en bild från Toyo-
tas japanska produktion, slås man av 
hur homogen gruppen är. De flesta är 
män i ungefär samma ålder och storlek, 
nästan som kloner, säger Christina Ahl-
zén, och visar istället upp en bild från ett 
typiskt svenskt arbetslag.

– Det är en brokig skara människor av 
olika kön, nationalitet, längd och utse-
ende. Att skapa standardiserad arbets-
processer som passar alla är inte så lätt. 
Att ha samma arbetsbänk för en person 
som är 1,60 och en som är 1,90 leder t ex 
garanterat till dålig arbetsmiljö.

Modell för effektivare lean
Christina Ahlzén är en av fem konsulter 
bakom JÄMLEAN, en modell för att föra 
in tankar om jämställdhet, jämlikhet 

och mångfald i leanarbetet och på så vis 
”leana lean” och samtidigt göra införan-
det mer effektivt. 

Vid PLANs forsknings- och tillämp-
ningskonferens i Lund i augusti berät-
tade hon och kollegan Jenny Claesson 
om sitt arbete.

– Vi misstänkte att jämställdhetsarbe-
tet brast i många företags leaninförande, 
och efter två förstudier visade det sig att 
det var så.

Förstudierna, som utförts på två 
arbetsplatser, ett kommunalt storkök 
och en privat vårdanstalt.

alla röster hörs inte
– Vi såg att alla i gruppen inte kom till 

tals, och att mönstret för vem som pra-
tade följde typiska hierarkier. 

– Den som pratade mest var chefen, 
som var chef, man, pratade flytande 
svenska och hade utbildning, medan 
de som pratade minst oftast var outbil-
dade kvinnor som inte pratade flytande 
svenska, berättar Jenny Claesson.

I arbetslaget fanns mycket underlig-
gande konflikter.

– Medarbetarna mådde jättedåligt, 
men samtidigt hade arbetslaget bra 
resultat, man fokuserade på problemen 
och missade att ta vara på att medarbe-
tarna brydde sig om produkten.

Men är det då ett problem att inte 
alla kommer till i förbättringsarbetet? 
Ja! Menar Christina Ahlzén och Jenny 
Claesson.

ekonomisk potential
– Problemet är att lean ger en chimär av 
att ”nu ska ni få säga vad ni tycker”, och 
det gör inte andra förändringsarbeten, 
säger Jenny Claesson.

– Det finns massor av forskning som 
visar att ju mer blandad en grupp är, 
desto mer innovation och kreativitet 
skapas. Det finns stora pengar att tjäna 
om människor trivs, får utvecklas och 
om allas hela kompetens utnyttjas, säger 
Christina Ahlzén.

Och den ekonomiska tillväxtpotentia-
len i ett mer jämställt samhälle är stor.

– Det har gjorts uppskattningar att 
den ekonomiska tillväxtpotentialen om 

all kompetens utnyttjades är 21 procent 
i Sverige, i EU som helhet är den 27 pro-
cent. Det här är främst en ekonomisk 
fråga, menar Jenny Claesson.

– Vi får ofta frågan ”Är det verkligen 
företagsledningens ansvar att alla ska 
komma till tals?” och ”Måste inte var och 
en själva se till att få sin röst hörd?”. 

– Men vi brukar vända på frågan och 
fråga ”Har ni verkligen råd att inte göra 
det?” n

av HilDa HultéN

De vill leana leanarbetet 
Det finns stora pengar att tjäna om ett jäm-
ställdhets- och mångfaldsperspektiv får genom-
syra leanarbetet. Det menar Christina Ahlzén 
och Jenny Claesson, två av konsulterna bakom 
JÄMLEAN.

Den ekonomiska till-
växtpotentialen om all 
kompetens utnyttjades 
är 21 procent i Sverige 
och 27 procent i Eu.

Christina ahlzén och Jenny Claesson, två av 
konsulterna bakom JäMleaN.
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TÄNK STORT!
Det finns hamnar som är större än vi, men 
inte i vår del av världen. Göteborgs Hamn 
är störst i Skandinavien, med 230 fartygs-
anlöp i veckan. Tack vare effektiva och 
hållbara transporter når vi 70 % av den 
nordiska marknadens industriproduk tion 
inom sex timmar. Med våra 23 dagliga  
tågpendlar till viktiga logistikcentra i 
Sverige och Norge har vi en avgörande 
roll i Sveriges samhällsutveckling. Med 
direkta avgångar till både Nordamerika 
och Fjärran Östern skapar vi optimala 
förutsättningar för landets internationella 
konkurrenskraft. Vi har stora planer för 
framtiden. Tänk stort du också.  
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Brittiska Tesco är en välkänd framgångs-
saga. Sedan 1995, då leanarbetet drog 
igång, har företaget ökat omsättningen 
från 8 till drygt 65 miljarder brittiska 
pund förra året. Kedjan har nu omkring 
6 200 butiker på ett 20-tal marknader i 
världen och 472 000 anställda. 

– När jag började på Tesco 1995 var 
vi tredje störst i Storbritannien. När 
jag lämnade företaget 2005 var vi tredje 
störst i världen, berättar Barry Evans, 
numera forskare vid Lean Enterprise 

Research Center på Cardiff University.
I en föreläsning för Plan i Lund i 

augusti försökte han förklara Tescos 
framgång. 

– Jag hade lång erfarenhet av förbätt-
ringsarbete när jag kom till Tesco, erfa-
ren inom effektivisering och kostnads-
minskning. Men det visade sig att jag, 
precis som många andra, inte förstått 
någonting. 

”glöm lönsamhet”
Det första och viktigaste Tesco gjorde var 
att flytta fokus från konkurrenter och 
lönsamhetsmål till kunderna. 

– De gjorde ett misstag de flesta före-
tag gör, de försökte vara bäst på att göra 
exakt samma sak som alla andra.

Tescos affärsstrategi är enkel: ”Att 
skapa värde för kunderna och förtjäna 
deras livslånga lojalitet”. 

– Många har med lönsamhet i sin 
affärsstrategi, men det leder bara till 
kortsiktiga och felaktiga beslut. Lönsam-
het är inte syftet, det är resultatet om du 
lyckas skapa värde för kunden. Tesco är 
det första företag jag jobbat i som inte 
haft lönsamhet i affärsstrategin. 

Han tror att den enkla affärsstrategin 
– oförändrad i 15 år – är en av nycklarna 

till framgången. Ledorden är: ”Bättre. 
Enklare. Billigare. 

– Varje förändring måste uppfylla 
samtliga kriterier; Bättre för kunderna, 
enklare för medarbetarna och billigare 
för Tesco. Annars genomförs den inte. 

fokus på rätt saker
– Att undvika ”waste” är viktigt, men 
många fokuserar på att minska spillet 
i processerna, utan att titta på proces-
sernas syfte. De blir helt enkelt väldigt 
duktiga på att göra fel saker. 

Ett av Barry Evans huvudbudskap 
låter sig inte gärna översättas till 
svenska. Han talar om skillnaden mel-
lan effektivitet (effectiveness) och effek-
tivitet (efficiency).

– ”Effectiveness” handlar om att göra 

rätt saker. ”Efficiency” handlar om att 
göra saker på bästa möjliga sätt, men 
det säger ingenting om att man gör rätt 
saker. Det spelar ingen roll hur ”efficient” 
du är om du gör fel saker. 

Tesco insåg att 46 procent av kostna-
derna i deras försörjningskedja låg i de 
sista 30 meterna av den, i butikspåfyll-
ningen. 

– De insåg att något var fel i deras 
fokus, att de försökte göra fel saker på 
ett bättre sätt.

– Alla säljer samma saker, det som gör 
skillnaden är tillgängligheten. Tänk på 
försörjningskedjan som en fabrik, som 
skapar bekvämlighet, för personal, kun-
der och leverantörer. n

av HilDa HultéN

Kundfokus vinstrecept för Tesco
Brittiska Tescos affärsstrategi innehåller inte 
ordet lönsamhet, utan talar om att skapa kund-
värde och ”förtjäna livslång lojalitet”. 

”Många gör misstaget att ha med lönsamhet i 
sin affärsstrategi. Det leder bara till kortsik-
tiga och felaktiga beslut”

genom sitt leanarbete har tesco växt från trea i storbritannien till trea i världen. 
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TÄNK 
STORT.
Tänk 29 000 m² lager och 
kontor i ett av Sveriges 
bästa logistiklägen.

I Taberg/Torsvik, ett nyckelläge precis 
utanför Jönköping, nära E4 och R40, fi nns 
nu en större och mångsidig lokal ledig. 
Här hittar du 21 000 m² lagerbyggnad 
med generösa rangerytor, högt i tak och 
fl exibla lösningar för lager- och varuhan-
tering.

Dessutom 5 000 m² fräscha kontorsytor 
och 3 000 m² att disponera som t ex ut-
ställningsyta. Möjligheter fi nns också att 
ta över befi ntligt stallage.

Tänk stort, läs mer: 
Se www.cbre.se, 
scanna QR-koden.

Hör mer: Patrik Carlsson, 
CBRE, 0703-60 60 09 
eller 031 719 32 50.

N 57° 40.898’, E 14° 7.282’
TABERG, JÖNKÖPING
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Den stora infrastrukturmatchen
Regeringens infrastrukturpropp är på väg. Vi har frågat M och S i trafikutskottet hur de vill satsa.

anders Ygeman, ordförande i trafikutskottet (s)
”vi har västvärldens mest splittrade järnvägssystem, men definitivt inte västvärldens 
bästa järnväg.”

Jan-evert rådhström, vice ordförande i trafikutskottet (M)
”vi kan inte, som oppositionen vill, återsocialisera drift- och underhållsverksamheten 
och göra staten till ensam utförare.”

”Den enda ost som är 
gratis är den i råttfällan”

”Det absolut 
viktigaste är att 
vi använder våra 
skattemedel 
på effektivaste 
sätt”

1.vilka infrastruktursatsningar 
vill du prioritera?

”Generellt sätt är det viktigt att 
vi ser till att det befintliga syste-
met fungerar innan vi bygger nytt. 
Alliansen har gjort historiska sats-
ningar på drift och underhåll. Vi 
måste fortsätta hålla en hög nivå 
på drift och underhåll av såväl järn-
väg och väg. 

Vidare har vi många viktiga 
byggprojekt som är starkt tillväxt- 
och jobbskapande, exempelvis City-
banan och Västsvenska paketet 
som ligger i den gällande nationella 
planen (2010–2021) och nyligen 
aviserade satsningar på Ostlänken 
och dubbelspår Göteborg-Borås.”

2. vilka satsningar är viktigast 
för godstransporterna?
”Det finns många flaskhalsar som 
måste byggas bort, framförallt 
på järnvägssidan. Vi prioriterar 
också satsningar i vägnätet, för att 
avlasta vägar när systemet är hårt 
belastat, skadat eller när ombygg-
nad sker. 

Det är även mycket viktigt att vi 
har fungerande villkor för sjöfarten 
och en konkurrenskraftig inhemsk 
sjöfartsnäring. I höst presenterar 
regeringen en ny sjöfartsstrategi.” 

3. Hur kan tilltron till järnvägs- 
transporterna återupprättas?
”Det viktigaste sättet är att låta 
Alliansregeringens mycket stora 
satsningar på drift och underhåll 
fortsätta och ge verkan. 

Vi kan inte, som oppositionen 
vill, återsocialisera drift- och under-
hållsverksamheten och göra staten 
till ensam utförare. Det vore förö-
dande för järnvägens underhåll och 
alla som nyttjar järnvägen.”

4. Hur skiljer sig s och M främst 
när det gäller infrastruktur?

”Alliansens förslag är finansierade 
till skillnad från tidigare regering-
ars infrastrukturförslag. Allian-
sen ser också nyttan av alla olika 
transportslag. Vi har inte som mål 
att något trafikslag skall slås ut, de 
ska istället komplettera varandra.

5. Har avregleringen av järnvä-
gen varit lyckad?
Ja absolut, både vad gäller kon-
kurrens bland olika operatörer 
samt järnvägens drift och under-
håll. Idag får vi ut cirka 25 % mer 
järnvägsunderhåll för varje satsad 
krona genom konkurrensen bland 
entreprenörerna. 

Konkurrensen på tågtrafiken 
gynnar resenärerna när de har 
fler aktörer att välja mellan, vilket 
ökar resmöjligheterna och pressar 
priserna.”

6. Hur mycket i pengar vill ni 
satsa 2013 och fram till 2025?
”Detta återkommer vi till i den 
kommande infrastrukturproposi-
tionen.”

7. Hur ska infrastrukturen finan-
sieras ? vilka investerare vill ni 
släppa in som ägare till svensk 
infrastruktur?
”Vi tycker att staten i första hand 
ska äga infrastrukturen, med det är 
inget huvudmål. Det absolut vikti-
gaste är att vi använder våra skat-
temedel på effektivaste sätt.

En ansvarsfull ekonomisk politik 
frigör stora resurser till infrastruk-
turen. 

Debatten att alltid låna pengar 
till infrastruktur, förs oftast av  
politiska företrädare som slarvar 
med landets ekonomi.” n

1.vilka infrastruktursatsningar vill 
du prioritera?

”De som bidrar till jobb, utveckling 
och att vi klarar våra klimatmål. Idag 
är det svårt för många pendlare att ta 
sig till jobbet. Arbetskraftsregionerna 
har börjat krympa, för att tågen inte 
går eller inte går i tid. Sverige ett av 
de länder som satsat minst på infra-
struktur i OECD. Det ska vi ändra 
på.”

2. vilka satsningar är viktigast för 
godstransporterna?
”Persontrafiken uppmärksammas i 
media. Men när ett godståg fastnar 
i Hallsberg, syns inget i media. Men 
om exportföretagen inte kan expor-
tera, slår det mot hela vår ekonomi.

Satsa först på det som Godstran-
sportdelegationen och Kapacitetsut-
redningen redan pekat på, som de 
stora godsstråken kring Hallsberg 
och Marieholmsförbindelsen till 
Göteborgs hamn.

Men det behövs även ny kapacitet. 
Planeringen för byggandet av Norr-
bottniabanan måste fortsätta. Även 
Ostkustbanan är angelägen.”

3. Hur kan tilltron till järnvägs-
transporterna återupprättas?
”Genom att börja satsa tillräckligt på 
drift och underhåll . I sex år har vi 
i S krävt mer pengar till underhåll. 
Först i år är regeringen beredd att 
satsa det vi föreslagit. 

Regeringen skyller på förra 
S-regeringen. Men sanningen är att 
de borgerliga alltid röstat för lägre 
anslag.

4. Hur skiljer sig s och M främst 
när det gäller infrastruktursats-
ningar?
”Främst i att vi gör de nödvändiga 
investeringarna för jobben, att vi vill 
ta klimatfrågan på allvar och göra de 

nödvändiga satsningarna för att öka 
godstransporterna på järnväg. Vi är 
oroliga över att regeringen sackar 
efter i att nå klimatmålen. Men vi 
skiljer oss också genom att vi vill se 
till att driften fungerar.

5. Har avregleringen av järnvägen 
varit lyckad?
När det gäller att få in fler tågope-
ratörer, ja. Men inte när det gäller 
underhållet.

Vi har västvärldens mest splitt-
rade järnvägssystem, men definitivt 
inte västvärldens bästa järnväg. Vi 
måste göra en genomlysning av hela 
järnvägssystemet, inte bara under-
hållet, för att se vilka delar som pas-
sar för konkurrens och vilka som inte 
passar.”

6. Hur mycket pengar vill ni satsa 
2013 och fram till 2025?
”Vi vill öka underhållet med 4,3  
miljarder per år redan från 2013. 
Fram till 2025 måste vi, utöver det 
regeringen sagt, ta igen de 80–100 
miljarder som släpar efter från de 
senaste åren.”

7. Hur ska infrastrukturen finan-
sieras ? vilka investerare vill ni 
släppa in som ägare?
”I huvudsak är det ett offentligt 
ansvar. Det kan idag ske även via 
upplåning, för att öka sysselsätt-
ningen.  Infrastruktur är lönsam, 
också för att den höjer mark- och fast-
ighetsvärden.

När det gäller höghastighetståg 
kan vi tänka oss internationellt kapi-
tal. Kina har visat intresse att bygga 
höghastighetståg Oslo–Göteborg–
Köpenhamn. 

Men vi måste alltid tänka på vem 
vi gör oss beroende av. Minns ett ryskt 
ordspråk. ”Den enda ost som är gratis 
är den i råttfällan” n
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Norrköpings hamn har blivit en vikti-
gare knutpunkt efter nybyggnation av 
containerhamnen i Pampushamnen och 
får allt mer rollen som regionens cen-
trala logistiknav. Närheten till E4, stora 
riksvägar och direktanslutning till stam-
banan är en viktig del. Nya avancerade 
informationssystem gör också att indu-
strin knyts starkare till hamnen.

Mest känd är Norrköpings hamn som 
utskeppningshamn för skogsprodukter. 
Pappersindustrin har ett starkt fäste 
med Holmen Paper, Billerud och Fiskeby 
Board. Här finns också Holmens nya såg-
verk, Skandinaviens största. 

Just nu är svenska sågverk i kris. Hol-
men fortsätter såga och lagrar därför 
alltmer i hamnen. BooForssjö gick däre-
mot i konkurs i somras.

Idag är hamnen också en modern 
containerhamn med kombiterminal. 
Sågade trävaror och papper direktlastas 
eller stuffas i containrar. Containervoly-
merna ökar också av ett antal stora lager 
i regionen, bland annat Green Cargo, 

Kuehne+Nagel, Stadium och Runsven 
(ÖB). 

Djupare farled
De senaste åren har farleden fördjupats 
till 14,9 meter, nära fullt östersjödjup. 
Pampushamnen har ca 700 meter kaj, 
stora ytor för depåhantering av conta-
inrar och trailers och ny kombiterminal. 
Två nya Ship-to-Shore-kranar kom på 
plats 2010.

– Anlöpskostnaden har minskat med 
den förbättrade farleden. Bogserartjäns-
ter behövs inte och lotstjänsten har kor-
tats, säger Lennart Sedhav, terminalan-
svarig för Containerterminalen

– Vi har ett bra läge, nära den stora 
svenska basindustrin och bra balans i 
godsflödena med både import och export. 
Upptagningsområdet sträcker sig till 
Mälardalen, Värmland, Dalarna och ner 
i Småland.

– Med ny containerhamn och mudd-
ring kan vi ta emot större containerfar-
tyg.

Containervolymerna ligger stabilt på 

ca 80 000 TEU per år (2011). Det var 
ingen minskning första halvåret 2012, 
trots svagare konjunktur. 2011 ökade 
volymerna med 17% jämfört med 2010. 
Men det är långt till kapacitetstaket på 
300 000 TEU per år.

– Målet är att fördubbla container- 
volymerna i hamnen och fördubbla linje-
utbudet under de kommande åren.

intermodal omlastningspunkt
Sedan 2011 har hamnen avtal om lager-
hållning av allt virke från Holmens såg-
verk.

Det innebär en omfattande terminal-
verksamhet med lager även under tak. 
Här finns också en stuffningsanläggning 
för sågade trävaror i containers.

– Det är intressant för hamnen att 
också driva lager- och terminalverksam-
het, säger Ola Hjärtström. Det innebär 
ett nytt tänk. Det visar vad en hamn 
egentligen är; en intermodal omlast-
ningspunkt.

Sjöfarten går mellan Norrköping och 

hamnar i bl a, östersjöområdet, Tysk-
land, Storbritannien, Nordafrika och 
Persiska viken. Containertrafiken har 
tre fasta feederanlöp och några utan fast 
schema. Team Lines går till Bremerha-
ven – Hamburg, MSC till Antwerpen, 
Bremerhaven och Rotterdam och Trans-
atlantic till Hull och Amsterdam. 5 dagar 
i veckan kommer heltåg från Göteborgs 
hamn, med anslutning till den direktan-
löpande trafiken. 

– En förbättrad järnvägsanslutning 
för kombitåg till hamnen blir klar 2013 
som ska ge bättre kapacitet och kost-
nadsbesparingar.

effektiv kommunikation
Lika viktigt för hamnens utveckling är 
det nya informationssystemet.

– Att fånga logistikinformation redan 
på transportplaneringsstadiet, inte-
grera den med avtal- och affärssystem 
och integrera den till nästa länk i logis-
tikkedjan är viktigt för att få effektiva 
logistiklösningar, säger Ola Hjärtström, 
marknadsansvarig.

– Vi har trådlös kommunikation mel-
lan truckar, kranar och kontor. Det effek-
tiviserar informationsflödet både internt 
och externt. Den nya it-lösningen ger 
transparens i hela transportkedjan.

Från truckar och handdatorer går 
information i realtid till kunderna 
genom EDI, e-mail eller sms. Varje hän-
delse loggas och förs automatiskt vidare 
till debitering, fakturering, affärs- och 
lönesystem.

– Vårt nya föraviseringssystem har 
varit mycket lyckat. Åkarna som hämtar 
eller lämnar containers kan se status och 
registrera sitt ärende genom att knappa 
in bokningsnummer och sedan följa kör-
anvisningar.

För åkarna innebär det snabbare last-
ning och lossning med en omloppstid på 
10–12 minuter. 80% går redan genom 
föraviseringssystemet. 

– Mycket av den logistik vi utveck-
lat för containersidan för vi nu över till 
sågade trävaror, säger Ola Hjärtström.

En ny containerhamn ska byggas i Nor-
vik, hur påverkar det er?

– Det tar lång tid innan man ser effek-

ter av en ny containerhamn. Transport-
strukturen är uppbyggd och det är svårt 
att ändra flöden som funnit sin form, 
säger Patrik Åman, vd Norrköpings 
hamn.

– Dessutom planerar man inte bara för 
enhetsberett gods i Norvik, vilket kanske 
kommit bort i diskussionen kring Nor-
viks påverkan på andra hamnars flöden. 

inte så orolig
– Jag ser Norvik som en ersättning för 
Värtahamnen och som en naturlig del 
av stadsutvecklingen i Stockholm. Jag 
är inte överdrivet orolig för att Norvik 
kommer att ta gods från oss. 

Enligt Patrik Åman har Norvik en stor 
konsumentmarknad, men ligger fel för 
exportvolymerna.

– Allt gods ska inte heller till Stock-
holm. Mycket ska först till sina central-
lager på andra strategiska orter.

– Tvärt om kanske detta hamnbygge 
stärker Östersjöhamnarnas ställning 
gentemot hamnarna på syd- och väst-
kusten. n

text oCH foto leNa soNNe

Norrköpings hamn  
– växande logistiknav för östgötaregionen

Ny containerhamn och kombiterminal, nytt 
informationssystem och muddring av inloppet 
ska stärka Norrköpings hamn som regionens 
logistiknav.

– i containerterminalen har vi nya kranar och 
en kombiterminal med fördubblade ytor och 
depåer, säger lennart sedhav.

– Det är intressant för hamnen att också driva 
lager- och terminalverksamhet, säger ola 
Hjärtström.

två nya ship-to-shore-kranar kom på plats 2010.
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Idag finns här ca 100 företag och 3 500 
arbetstillfällen. Hit kommer ca 220 järn-
vägsvagnar i veckan och 1 000 långväga 
lastbilar per dygn.

vill fördubbla verksamheten
Men visionen är att fördubbla logis-
tikverksamheten. 

– Vi har sett hur trafiken ökar här. 
En trafikräkning av den tunga trafiken 
visar att mellan 2008 och 2011 fördubb-
lades antalet fordon, säger Rune Peters-
son, VD för LogPoint, med ansvar för 
mark, etablering och infrastruktur.

Bättre järnvägsanslutningar är ange-
läget. Två olika projekt diskuteras; att 
bygga ett helt nytt spår Tenhult -Torsvik 
eller upprustning av spåret Månsarp-
Värnamo. LogPoint AB jobbar för ett nytt 
triangelspår samt en permanent kombi-
terminal. 

Problemet runt Jönköping är stora 
höjdskillnader.

– Att göra iordning befintligt järnvägs-
nät är viktigt i första skedet, med elek-
trifiering och fjärrstyrning, anser Rune 
Petersson. 

– Vi tar gods idag på järnväg till 
och från Göteborg och diskuterar med 
Oskarshamns hamn om samarbete kring 
godstransporter över Östersjön. Ett nytt 
nätverk, Cargoto, verkar för snabbare 
och billigare transporter österut, via 
Oskarshamn

– Oskarshamn vill ha en färjelinje öst-
erut till Ventspils och Ryssland. Karls-
hamn–Klaipeda och Karlskrona–Gdynia 
är också intressanta för oss. 

flaskhals mot göteborg
Största flaskhalsen är riksväg 40 mot 
Göteborg. Trafiken ökar med 15–20 % 
per år.

– Med en ny permanent kombitermi-
nal för järnvägstransporter står vi väl 
rustade, säger Rune Petersson. Visionen 
är att bli en modern torrhamn. 

Men det måste också till service – nu 
byggs en uppställningsplats för lastbi-
lar med övernattning med toaletter och 
dusch för chaufförer. Ett LogPoint Cen-
ter planeras, med en centrumdel med 
mötesplatser, restauranger, reseservice, 
kontor, företagshälsa och Friskis & Svet-
tis och kan vara klart 2015.

– Vår styrka idag är att vi kan kombi-
nera en stabil grund med en stark entre-
prenörsanda, säger Rune Petersson.
 

För att skapa ett attraktivt logistikläge 
fordras samarbete, nätverkande och hårt 
arbete.

Jönköping, Nässjö och Vaggeryd är tre 
samarbetande kommuner som lyckats 
väl. Många av landets största affärsked-
jor har sina nordenlager här. 

Senast nu i augusti beslöt Elgiganten 
Logistik AB att rekrytera 140 personer 
för visstidsanställning och ca 50 perso-
ner som tidigare varit visstidsanställda 
till tillsvidaretjänster i det egendrivna 
jättelagret i Torsvik.

Ny mark mellan Jönköping och  
vaggeryd
– Alla stora logistikaktörer som Schenker,  
DHL, Posten, Itella, DSV, Bring, finns 
här. Ikeas gigantiska distributionslager 
på 215 000 kvm, Aditros på 85 000 kvm, 
Elgigantens centrallager, Elektrolux/
Husqvarna m fl har sina distributionsla-
ger här, säger Magnus Bergkvist, affärs-
utvecklare. 

– I Torsvik har mer hänt de senaste tre 
åren än de 30 åren dessförinnan, säger 
han.

Utvecklingen drivs också av ett inten-
sivt nätverkande. 

För tre år sedan bildades det gemen-
samma bolaget LogPoint AB av kommu-
nerna Vaggeryd och Jönköping. De två 
kommunerna och Nässjö driver också det 
nya utbildningskoncept Log Komp.  

I Torsviksområdet finns ett företags-
nätverk, LogPoint Business Network 
med 37 företag som träffas fyra gånger 
om året och ett särskilt logistiknätverk 
för logistikchefer och motsvarande. 

Men det gäller att ha balans i sats-
ningarna. Kommunen investerar inte på 
spekulation.

– De flesta av områdets företag är 
logistikintensiva och drar fördel av det 
geografiska läget. 

LogPoints engagemang omfattar ett 
område på ca 1 miljon kvm, från Torsvik 
i norr till Vaggeryds travbana i söder och 
med E4 som förbindelselänk.

Jönköping vill dubbla logistiksektorn
Jönköping är uppstick-
aren bland Sveriges 
bästa logistiklägen. 
Logistikområdet Tors-
vik är särskilt hett. 

– vi ligger mitt emellan stockholm, oslo och 
köpenhamn, påpekar sofia runn, informatör.

– Här har hänt mer de senaste 3 åren än på 
30 år dessförinnan, säger Magnus bergkvist.
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Det är mot söder och vaggeryd som logistiken ska växa. 

2011 köpte NREP, Nordic Real Estate 
Partners, ca 100 000 kvm mark av Elec-
trolux. Här finns plats för logistikfastig-
heter på 60 000 kvm.

NREPs tidigare engagemang i områ-
det är ett logistikcenter på ca 17 000 kvm 
som är uthyrt till Bring med systerbolag 
och en fastighet på ca 15–20 000 kvm 
med lager åt StoraEnso.

NREP inviger i höst en ny logistik-
byggnad på 15 000 kvm i Torsvik. Någon 
hyresgäst finns inte när detta skrivs.

exemplet logkomp
Nässjö, med sitt läge vid södra stamba-
nan, är också med i utbildningssamarbe-

tet via LogKomp. Enbart i Nässjö har det 
byggts ca 50 000 kvm ny logistikyta de 
senaste åren. 

– Men det skall bli mera. Samarbetet 
leder fram till att logistikkompetensen 
ökar i regionen som helhet. Befintliga 
företag växer och vi drar till oss fler, 
säger Holger Jonasson, Nässjö Närings-
liv AB, NNAB.

– LogKomp är ett bra exempel på 
samarbete mellan närliggande kommu-
ner. Satsningen ger utvecklingskraft till 
500 personer i 40 företag i Nässjö, säger 
NNABs vd Claes Johansson. n

av leNa soNNe

moderna
logistikcenter

driver affärerna framåt

+46 8 678 16 63 • www.nreplogistics.se • kungsgatan 42 • 111 35 stockholm sverige
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Två färska rapporter från Colliers ritar 
om den europeiska sjöfartskartan. Rap-
porterna ”European Industrial & Logis-
tics: A long-term view” och ”European 
Industrial & Logistics: Growing Global 
Linkages”, behandlar hur den europe-
iska logistikinfrastrukturen påverkas av 
förändringar i de globala varuflödena. 

sjöfart fortsätter dominera
Kina och Indien är de handelspartner 
som främst kommer att påverka sjöfart 
och övrig logistik i Europa. Detta kom-
mer i sin tur att påverka nuvarande 
logistiska nav i Europa. Resultatet blir 
att östra Medelhavet och östra Öster-
sjön, framträder som nya nyckelrutter 
för gods från Asien och in i hjärtat av 
Europa och mellan Väst- och Östeuropa.

Ökningen östra Medelhavet gäller 
särskilt Istanbul i Turkiet med sin nya 
djuphamn, Pireus i Grekland och Trieste 
i Italien.

– Båt kommer även i framtiden att 
vara det effektivaste sättet att tranpor-
tera gods mellan världsdelarna. Även om 
det kommer att ske stora investeringar 

i järnvägsnätet, är de tekniska begräns-
ningarna stora, kommenterar Erik Bar-
nekow, Colliers.

Turkiet och huvuddelen av Europa 
har, liksom Skandinavien, en gemen-
sam spårvidd för järnvägen. Det ger tåg-
transporter mellan Turkiet och östersjö-
länderna en fördel.

polens ekonomi växer
Östeuropas växande ekonomiska bety-
delse gör samtidigt att många hamnar 
kommer att få en växande roll i handeln 
med Ostasien.

St Petersburg, Klaipeda och Gdansk/
Gdynia i Polen är de hamnar som idag 
växer snabbast i östra Östersjöområdet.

Polen pekas ut som det land i EU som 
de närmaste fem åren får den snabbaste 
tillväxten i industriproduktion. Men 
även svenska hamnar som har förbindel-
ser med snabbväxarna, kan dra nytta av 
utvecklingen. Det gäller t ex Stockholm, 
Södertälje, Norrköping, Oskarshamn, 
Karlskrona, Karlshamns, Ystads och 
Trelleborgs hamnar.
När samtidigt Grekland, Italien och 

Spanien lider av stagnerande tillväxt 
och enorma budgetunderskott och ris-
kerar en lång recession, kan handels-
strömmarna i Europa komma att öka i 
öst-västlig riktning, men minska i nord-
sydlig.

gynnar östersjöhamnarna
– Hamnarna i Östersjön och i östra Med-
elhavet kommer få en större betydelse i 
och med att varuförsörjningen till Öst-
europa blir en allt viktigare del av den 
globala logistiken, säger Erik Barnekow.

Till 2050 väntas godsflödena öka i 
syd- och västlig riktning med 50 procent, 
medan östflödena under samma tid vän-
tas öka med 200 procent. En hamn som 
ser möjligheterna i öst är Karlshamn. 

– Vi förstärker kajerna och har bl a 
beställt en ny kran för containerhante-
ring. I slutet av året börjar den nya kom-
biterminalen byggas och nästa år är vi 
en fullvärdig containerhamn. Vi kan ta 
emot de flesta containerfartyg som tra-
fikerar Östersjön, berättar vd Mats Ols-
son. 

Han tar emot i hamnens kontor, intill 
färjeläget mot Klaipeda i Litauen, ham-
nens guldkalv. DFDS, som driver Klaipe-
dalinjen, ökade sina godsvolymer här med 
17,7 procent 2011. Totalt har DFDS ökat 
sina godsvolymer via Karlshamn med 

20–25 procent årligen de senaste åren. 
I anslutning till hamnen finns 800 000 
kvm mark för logistiketableringar. 
Bakom satsningen står Brinova, Karls-
hamns kommun och hamn, som med 
Logistikposition Karlshamn satsar för 
ökade flöden mot Baltikum. 
”Karlshamn är strategiskt rätt för att 
hantera godsflödet via Östersjön, mot de 
expansiva regionerna i Östeuropa och 
Asien” beskriver Brinova i sin presenta-
tion av projektet.

I ett första skede satsas 250 miljoner 
SEK i det nya logistikläget. De två första 
hyresgästerna bygger nu lager i den nya 
logistikparken och intresset i industrin 
är stort. 

– Satsningen är inget högriskprojekt, 
vi bygger för flöden som redan finns 
och av allt att döma växer kraftigt. Vi 
måste vara beredda när flödena kommer, 
annars tar godset andra vägar. n

av HilDa HultéN

Öst är det nya väst
Hamnarna i Östersjön och östra Medelhavet 
pekas ut som allt mer betydelsefulla i två rap-
porter från Colliers. Bland dem som ser möjlig-
heterna i öst finns Karlshamns hamn. 
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Landburna	transportvägar	från	Europa	till	
ryssland och asien, inte minst inre kina 
(läs	mer	på	sid	21)	är	hett	just	nu.	2010	
inledde	både	DHL	och	DB	Schenker	nya	
tågsatsningar	med	godståg	Europa-Asien	
via transsibiriska järnvägen. schenker kör 
varje	vecka	ett	helt	tåg	för	BMWs	räkning	
mellan leipzig och shenyang i kina. Med 
en	transittid	på	23	dagar	halveras	tiden	
till kinas inland, mot sjövägen. även dhl 
erbjuder	veckovis	transporter	från	Ryss-
land och kina. 
Förutom	Transsibiriska	järnvägen	finns	
möjligheten att transportera gods via 
järnvägssträckningen över kazakstan.
–	Under	våren	har	flera	lyckade	provsänd-
ningar	gjorts	från	Kina	via	Kazakstan	till	
belgien, berättar Mats olsson, som brin-
ner	för	tågtransporter	till	Asien.
–	Jag	jobbade	för	att	hitta	tåglösningar	till	
asien under 90-talet när jag var logistik-
chef	på	Atlas	Copco.	Det	misslyckades	
då,	men	handelsutbytet	är	större	idag	och	
drivkraften att spara miljön är starkare. 

I	Karlshamn	jobbar	man	också	med	
tåglinjen	Viking,	transporter	till	Turkiet	
genom	Litauen	och	Ukraina.	Målet	är	
att	bygga	ett	”tågpaket”	med	tidtabeller	
och	priser	från	Karlshamn	till	Turkiet	och	
asien.
– Vi har haft informella möten med ett 
antal svenska företag och litauiska och 
ryska järnvägsoperatören. och varför 
skulle inte ett företag som t ex Volvo 
kunna	ha	ett	tåg,	lika	gärna	som	BMW?

NYTT GODSTåG EuROPA–ASIEN

st petersburg, östersjöns största hamn, kommer att fortsätta växa. Men alla östersjöhamnar 
blir vinnare när östflödena ökar.

”I slutet av året börjar 
den nya kombitermina-
len byggas och nästa år 
är vi en fullvärdig con-
tainerhamn” 

Missa inte att synas i 
kommande nummer!

Kontakt: 0176-22 83 50 eller gb@intelligentlogistik.se

www.intelligentlogistik.se
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Intresset för outsourcing till Kina har 
minskat. I år sjönk de utländska direkt-
investeringarna i Kina med 3 % under 
första halvåret, jämfört med 2011. Enligt 
Dow Jones Newswire uppgick de till ca 
450 miljarder SEK. 

Håller outsourcingtrenden på att 
vända?

– Outsourcingtrenden till Asien och 
främst Kina startade 2004 och var som 
starkast de följande åren. Många gjorde 
det för att andra gjorde så, utan att 
göra en egen analys av följderna när det 
gällde kostnader för produktion-, logis-
tik- och kapitalbindning, säger Jan Sjö-
strand, Mysigma, som har stor erfaren-
het av outsourcing till Kina, bl a som vd 
för UnitedLog i Shanghai i 4 år.

snabbt ökande löner
– Det helt avgörande var billig arbets-
kraft. Gynnsamma skattevillkor bidrog 
också. Men industriarbetarnas löner har 
ökat med ca 20 % per år sedan 2008.

Finns det tecken på en ny trend?
– Ja, företag börjar räkna på sina sti-

gande totalkostnader vid outsourcing 
och överväger andra alternativ. Ett 

sådant är att flytta produktion till andra 
lågkostnadsländer eller Kinas inland 
där lönerna fortfarande är låga. Hela 
branscher t ex många skoindustrier har 
redan flyttat till Vietnam. Östeuropa och 
framför allt Polen är intressant för euro-
peiska företag.

Begreppet ”backsourcing” dök först 
upp i slutet av 1990-talet. Det syftar på 
att ta hem verksamhet som varit out-
sourcad.

Termen ”outsourcing” ger dock 120 
miljoner träffar på Google, medan “back-
sourcing” bara ger 21 000.

En förklaring är att detta att ta hem 
verksamheter och produktion är en 
intern affär, som företagen inte alltid 
finner skäl att berätta om. Backsourcing 
kan ju också ses som ett bakslag och ett 
tecken på en felbedömning, där outsour-
cing inte gett önskade eller utlovade 
effekter.

Är backsourcing en ny trend?
– Nej man kan inte tala om trend 

ännu. Men i en engelsk undersökning av 
300 företag med produktion i Kina hade 
1 av 7 företag flyttat hem.

– De viktigaste skälen är att arbets-

kostnaden har stigit i Kina, kvalitén är 
ojämn, ökade transportkostnader och 
mindre kontroll över kedjan.

kostnadsfördelarna minskar
– Alltfler företag ser att kostnadsförde-
larna blir mindre och mindre i Kina. 

Foxconn Technology Group, världens 
största tillverkare av elektronikproduk-
ter som iPhone and iPads, fördubblade 
lönerna för sina anställda till ca 2 000 
yuan ($ 293) per månad efter att arbe-
tare tog sina liv i en löneprotest.

Markpriserna har också blivit dyrare. 
Tomtmark kunde ges bort förut. 

– Markpriserna har mer än tiodubb-
lats. Tomtmark för industri eller logisti-
kändamål vid t ex Yangtzeflodens delta 
kunde 2005 kosta 35 SEK per kvm. 2011 
har priset stigit till 450 SEK per kvm.

Lokalhyrorna stiger ännu snab-
bare. Hongkong, Peking, Shanghai och 
Guangzhou har enligt CBRE idag bland 
världens dyraste kontorshyror. Hong-
kong ligger högst i världen.

okända förändringar 
Bolagskatten för inhemska företag 
var tidigare 33 %, och bara 15–24 % för 
utländska bolag. Men sen 2008 betalar 
alla 25 % bolagsskatt.

– Svenska företag känner till förvå-
nansvärt lite om dessa stora föränd-
ringar, om hur kostnadsfördelarna suc-
cessivt minskar, menar Jan Sjöstrand.

Fortfarande har dock Kina många för-
delar, särskilt för företag som också vän-
der sig till den kinesiska marknaden. 
Men han tror att många kostnadskäns-
liga utländska företag kommer att flytta 
från Kina. n
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”utflyttningen kan vända när Kina blir för dyrt”
– Många företag tittar idag på alternativ till 
Kina. Backsourcing är ett, men inte det enda, 
säger Jan Sjöstrand, logistikkonsult med lång 
erfarenhet av Kina.
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”Svenska företag kän-
ner till förvånansvärt 
lite om hur kostnads-
fördelarna successivt 
minskar, menar jan 
Sjöstrand”

Mitt i prick!

www.logistikregionen.se

Vad är egentligen ett bra logistikläge? Naturligtvis är 
det många faktorer som styr. Men för vår del tycker 
vi att det är ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges 
befolkningsmässiga mittpunkt. Inom en trettiomils-
radie bor det 6,5 miljoner människor. Här möts två 
Europavägar, här finns torrhamn, kombiterminaler 
och en av Nordens största järnvägsknutar. Dessutom 
har vi Sveriges fjärde största fraktflygplats.
 Vi är Örebro, Arboga, Hallsberg och Kumla och 
tillsammans bildar vi Logistikregionen.  
 Läs mer på www.logistikregionen.se 
och kontakta oss, så hittar vi 
den optimala etableringsplatsen 
utifrån dina önskemål 
och behov.London
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22. Intelligent Logistik

Cenneth Cedergren, vd Nyce Solutions

att tjäna pengar på 
lagret
Vad är Nyce Solutions ?
– Vi erbjuder WMs-system, som kopplar 
samman logistikens fysiska och intellektu-
ella	del.	För	15	år	sen,	lade	många	företag	
ut sin lagerhantering och distribution till 
tredjepartslogistiker. Men utan stöd av ett 
WMS-system,	består	lagret	bara	av	tak,	
väggar	och	containers.	Många	företag	har	
upplevt ett glapp mellan det fysiska lagret, 
efterfrågan	och	marknad.	När	även	varuä-
garen	ser	lagret	som	en	del	av	sin	affär,	då	
kan	man	tjäna	pengar	på	lagret.

Men varför ska ett framgångsrikt företag 
bekymra sig om hur lagret fungerar ?
–Därför	att	det	ofta	finns	stor	potential	att	
ta hem i lagerhanteringen och som inte 
utnyttjas.
–Vår	erfarenhet	är	att	lagerhanteringen	
fortfarande ofta glöms bort i affärs- och 
utvecklingsplaner.	Utrymmena	finns	där,	
men	innehållsmässigt – i	rutiner,	admi-
nistration och hantering, är lagret ofta 
försummat. 

Varför är tredjepartslogistikerna era bästa 
kunder ?
– Därför	att	de	har	flera	olika	kunder	och	
därmed	betydligt	större	krav	på	flexibilitet	
och	bra	IT-stöd.	Då	räcker	inte	ett	affärs-
system	eller	ett	ekonomisystem	långt.	
– Våra	15	år	tillsammans	med	ledande	
tredjepartslogistiker är ett växelspel, där vi 
tvingats utveckla och förbättra varandra.

Ni vill skapa en ny yrkesroll, ”datalogisti-
ker”. Vad är det ?
det är en logistiker som kan lagerstyrning 
och	lagerhantering,	men	som	också	har	
insikt	i	vilka	IT-stöd	det	finns	och	pas-
sar just den marknaden och produkten. 
Dataekonomer	finns	redan.	Vi	har	vänt	oss	
till	våra	närmaste	högskolor,	i	Borås	och	i	
Jönköping och de verkar intresserade.

Förutom i Sverige har ni verksamhet i 
Ukraina. Hur kommer det sig ?
Vi	startade	i	Ukraina	2008	därför	att	
tillfälle bjöds. lagerhanteringen där är 
på	samma	nivå	som	Sverige	på	90-talet.	
Nu	kan	vi	luta	oss	mot	15	års	svenska	
erfarenheter och erbjuda WMs-lösningar 
där.	Det	finns	ett	stort	behov.	Ukraina	kan	
vara	ett	första	steg	österut.	Men	också	att	
ett land som Polen, är intressant.

Ni finns i den lilla byn Nittorp i Tranemo 
kommun. Kan man verkligen driva ett 
framgångsrikt kunskapsföretag på landet?
– Ja,	det	verkar	så.	Vi	ligger	mitt	i	södra	
Sveriges	industribälte.	Många	av	vår	
anaställda	pendlar	ut	från	Borås,	Jönkö-
ping	och	t om	från	Göteborg.	Många	är	
på	resande	fot	flera	dagar	i	veckan.	Att	
rekrytera nya medarbetare till nittorp är 
inget problem. nu i augusti anställde vi tre 
nya medarbetare.

Är storstäderna överreklamerade?
– Det	är	kanske	lite	som	en	åkare	sa	till	
mig: ”Vi kör in en massa till stockholm, 
men	det	är	aldrig	något	som	kommer	ut.
– Men	skämt	åsido.	Livet	på	landet	har	
många	fördelar	och	idag	kan	man	jobba	
varifrån	som	helst.	n
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3PL/4PL/5PL/…eller logistikens nya kläder
3PL, 4PL, 5PL. Undrar du om alla dessa 
nya akronymer verkligen är nödvändiga och 
representerar något nytt ?
Du är inte ensam.

Council of Supply Chain Management 
Professional, CSMPs ordlista definierar 
3PL så här:

”Ett företag som erbjuder många olika 
formera av logistikservice. Mestadels är 
dessa tjänster integrerade eller pakete-
rade (buntlade) av det utförande företa-
get. Bland de tjänster 3PL-are erbjuder 
finns transporter, lagring, cross-docking, 
lagerhantering och distribution.

Tredjepartslogistiker kan vara dist-
ributions-, expressfrakt- eller andra 
företag som integrerar och erbjuder kon-
traktslogistik och transporttjänster.”

I PL-termer är 1PL ”shippers”, kun-
der eller varuägare och 2P helt vanliga 
transportföretag.

4PL, även kallade ”fourth-party logis-
tics providers” var ursprungligen rena 
konsultföretag som internationella 
Accenture eller svenska United Log.

Men nu sägs en ny sorts förtag växa 
fram, som är både transportörer och kon-
sulter.

Men eftersom 4PL-företag har beskri-
vits som företag som, i motsats till 
ett 3PL-företag, inte äger fordon, hyr 
lagerytor eller anställer lagerpersonal, 
så måste de här företagen skaffa sig en 
annan beteckning, nämligen 5PL-före-
tag.

De beskriver gärna sin verksamhet 
som bredare och kapabla att sköta och 
styra hela supply chain åt en kund.

En växande undergrupp av 5PL-
företag är de som designar, planerar 

och implementerar logistikslösningar 
i form av informations- eller affärssys-
tem på uppdrag av en systemleverantör 
vanligen en ERP-leverantör (Enterprise 
Resource Planning)  

Kanske skulle man helt hädiskt kunna 
beskriva ett sådant företag som ett 3PL-
företag som också är konsulter. Eller är 
de egentligen 3PL-företag, som hittat en 
ny, snygg beteckning?

Men då förstår man inte vikten av att 
beskriva sin verksamhet med en alldeles 
egen akronym (förkortning på tre begyn-
nelsebokstäver)

I USA, den stora inspiratören på områ-
det, på gott och ont, finns ett företag som 
kallar sig ”5PL Systems”. De har utveck-
lat och marknadsför ett digitalt system 
som kan följa varje container som rör sig 
i USA och vidarebefordra informationen 
till federala myndigheter.

En ny och utomordentligt lovande 
akronym ”over there” är Business Pro-
cess Outsourcing (BPO). Ett BPO-före-
tag erbjuder ”ett annat perspektiv”, 
kunskap, erfarenhet och teknologi som 
vidareutvecklar de befintliga funktio-
nerna och som kan och vill arbeta med 
företaget för att re-engeenera det till nya 
och bättre processer. Man utlovar mer-
värde – inte bara kostnadsreduktion

Med BPO står vi antingen inför logis-
tikens nästa gasellsprång.Eller också 
ett nytt tillskott på akronymernas ele-
fantkyrkogård, där redan fd jättar som 
BPR, (Business Process Reengineering), 
CIM, (Computer Integrated Manufac-
turing)  och min personliga favorit, ATP, 
Available to Promise),”möjlig att lova att 
kunna leverera”, vilar. n
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Prenumerera på Intelligent Logistik!
Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och för-
enkla fl öden och processer oavsett om det gäller mate-
rial, information, dagligvaror, människor eller pengar.
Och oavsett om du är VD, logistik- eller inköpsansvarig, 
produktions- eller verksamhetschef vill du ha full insikt i 
och överblick över verksamhetens villkor. 
Denna insikt och överblick får du genom att läsa tid-
ningen Intelligent Logistik. Håll dig ständigt uppdaterad 

och ligg steget före genom att prenumerera på bran-
schens bästa tidning! 
Fyll i och sänd in talongen. Du får 5 nummer (två ma-
gasin, tre tematidningar och full tillgång till detta och 
tidigare nummer på www.intelligentlogistik.se) till priset 
400:- inkl. moms. 
Du kan även faxa in den på 0176-22 83 49 eller gå in på 
www.intelligentlogistik.se och klicka på ”Prenumerera”.

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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www.elmia.se/nordicrail www.elmia.se/futuretransport

ELMIA NORDIC RAIL OCH 
ELMIA FUTURE TRANSPORT 
OKTOBER 8–10, 2013

FUTURE
TRANSPORT

Elmia

HAR DU 
LÖSNINGEN?
På Nordens största järnvägsmässa, Elmia Nordic 
Rail, visas tekniken, produkterna och tjänsterna för 
morgon dagens infrastruktur. Sitter du på lösningar, 
ja, då borde du vara på plats! 
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Näringslivets Norrköping.
Rätt läge för nya idéer.

Det bubblar i Norrköping. Av den nya entreprenörsandan. Den kreativa energin. Och det växande intresset 
för Norrköping som plattform för forskning och nya näringslivssatsningar. Vi är en del av tillväxtinitiativet 
East Sweden och har ett av landets bästa logistiska lägen. Här möts flyg, sjöfart, tåg och Europavägar. 
Våra konferensanläggningar är i toppklass och arenorna likaså. Dessutom erbjuder vi ett starkt kulturliv 
och enastående skärgårdsnatur som skapar mervärden för både företag, anställda och kunder. 
I Norrköping får dina idéer växtkraft!

Vilket är bästa läget för dig? Läs mer på www.norrkoping.se/naringsliv
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