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– Som finansiär 

har jag respekt för 
riskerna inom logis-
tikfastigheter, säger 

Louise Richnau, 
vd Brunswick Real 

Estate, en av talarna 
vid LOGISTIKLÄGET 
2017 den 9 februari. 

Hissautomater 
kan spara upp 

till 90 procent av 
golvytan, jämfört 

med vanliga 
hyllställ. 
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– Det kanske inte 
krävs så mycket för 

att bli rockstjärna 
om de andra inte 
lärt sig spela än, 

säger Pär Svärdson, 
vd på nätraketen 

Apotea som bygger 
38 000 kvm nytt 

lager i Morgongåva.
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I Stockholm finns 
stora möjligheter 

att öka andelen 
sjöburet gods och 
avlasta landinfra-

strukturen. 
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Den här tidningen har råkat få en röd forskningstråd: Näs-
tan all forskning vi skriver om bedrivs vid Chalmers. 
Framsidan pryds t ex av Vendela Santén och Sara Rogerson på 

Chalmers, som avhandlat hur transportköpare kan minska sin mil-
jöpåverkan. Det kan handla om att se över ledtider, terminalstruktur, 
förpackningar eller upphandlingskrav, allt för att öka fyllnadsgraden. Ett 
viktigt ämne - alltför ofta glöms transportköparens ansvar för transpor-
ternas miljöpåverkan bort.

Ett tema i det här numret numret är automation. Utbudet av hård- och 
mjukvara för logistik är en djungel, vilken lösning som passar beror 
på flera faktorer. Det tycks finnas lika många rätta svar som det finns 
teknikleverantörer. 

Men forskningen vet råd. Doktoranden Patrik Fager har tittat på hur 
väl smarta glasögon står sig mot plocklösningar med röststyrning, pick 
by light och vanlig pappersplocklista. Han jämför teknikernas plockkva-
litet och snabbhet i olika situationer och spår en ljus framtid för smarta 
glasögon inom lagerplock, särskilt i kombination med förstärkta synin-
tryck, s k augmentering. En sådan oberoende jämförelse borde många ha 
nytta av. 

Vi skriver också om Torbjörn Jacobsson som studerar hur man kan få 
mer akutvård med samma resurser med hjälp av lite vanlig flödeseffek-

tivitet och Björn Södahl driver ett projekt kring urbana vattenvägar, om 
hur man kan få godstransporter till sjöss i storstäder. Alla ovan nämnda 
finns på Chalmers. 

Jag vet mycket väl att det bedrivs viktig och spännande logistikforskning 
vid flera av landets universitet. Men just den här gången är det Chalmers 
som nått fram till oss. 

Det finns undantag naturligtvis. Tre logistkforskare vid Högskolan i 
Jönköping skriver ett vasst inlägg mot Ericssons nedläggning av produk-
tionen i Sverige, Lena Sonne refererar Dag Ericssons bok om logistikens 
utveckling de senaste 50 åren och i Planetern berättar lagerstyrningens 
nestor Stig-Arne Mattsson om sin forskargärning. 

Till alla logistikforskare som vi inte skriver om i det här numret – kon-
takta gärna oss och berätta. Ni är jätteviktiga.   

Den 9 februari arrangerar vi Logistikläget 2017, en heldagskonferens 
på Finlandshuset i Stockholm som samlar logistikbranschen kring våra 
viktigaste frågor. Hoppas vi ses då! 

Hilda Hultén
Chefredaktör

ledare
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logistikläget 2017

– Om finansbranschen tycker 
att riskerna överdrivs och att 
logistikfastigheter förtjänar bättre 
villkor, är det väl upp till den att 
utbilda oss.

Louise Richnau och Eva Landén 
debatterar fastighetsfinansie-
ring med bl a Urban Håkansson, 
fastighetsansvarig på Swedbank 
och Pontus Sundin,Nordenchef på 
tyska Helaba. 

Av och för varuägare
Knapps vd Malin Schäfer trend-
spanar kring automation, Savills 
analyschef Peter Wiman presen-
terar marknadsläget för logistik i 
Norden och Chalmersforskaren 
Sara Rogerson berättar hur trans-
portköpare bättre kan fylla sina 
transporter. Flera varuägare berät-
tar också om sina logistikbehov 
och val av läge, bl a e-handelsfeno-
menet Apoteas vd Pär Svärdson, 
som just nu bygger ett 38 000 kvm 
lager i Morgongåva. 

Vi presenterar självklart också 
Sveriges 25 bästa logistiklägen 
2017. Listan väcker stort intresse i 
branschen och används både som 
temperaturmätare och underlag 
för att välja etableringsläge. 

– Konferensdeltagarna får en 
förhandstitt på listan och chans att 
vädra sina synpunkter direkt med 
oss som står bakom den, säger 
Hilda Hultén.

– Vi vill skapa ett forum där 
logistiker, fastighetsaktörer, 
varuägare, kommuner och andra 
branschrepresentanter kan mötas, 
knyta kontakter och utväxla kun-
skap. Ett sådant forum har inte 
funnits tidigare.

Se programmet och anmäl dig på 
intelligentlogistik.com/ 
logistiklaget-2017

– Som finansiär har jag respekt för 
riskerna med logistikfastigheter, 
säger Louise Richnau, vd Brunswick 
Real Estate, som ska debattera på 
Logistikläget 2017. Och hon är i 
gott sällskap. 

Den 9 februari 2017 är det åter 
dags för LOGISTIKLÄGET 2017 
på Finlandshuset i Stockholm. 
I februari hölls konferensen för 
första gången och omdömena var 
översvallande. Snittbetyget blev 
totalt 4,3 av 5 när konferensdel-
tagarna poängsatte arrangemang, 
relevans, innehåll och personligt 
utbyte av dagen. 

– Årets program börjar ta form 
och ser minst sagt lovande ut, 
säger Hilda Hultén, chefredaktör 
Intelligent Logistik. 

Debatt om fastighetsfinansiering
Det byggs logistikfastigheter som 
aldrig förr i Sverige. Vakansgra-
den är låg, behovet växer, och 
kunderna är stabila. 

– Vi har sällan sett så stort tryck 
på våra logistikfastigheter som 
det senaste halvåret, säger Eva 
Landén, vd på Corem Property 
Group. 

Men trots den glödheta mark-
naden får den som vill låna till 
en logistikfastighet ibland nej. 
Och blir projektet finansierat, får 
logistikfastigheter inte lika mycket 
lån som andra kommersiella fast-
igheter. 

– Anpassningen till nya kunder 
är inte mer kostsam eller kompli-
cerad för en logistikfastighet än 
för ett kontor, säger Eva Landén, 
vd på Corem Property Group. 

Men det finns goda skäl till för-
siktighet, tycker finansiärerna. 

– Som finansiär har jag respekt 
för riskerna med logistikfastighe-
ter, säger Louise Richnau, vd på 
Brunswick Real Estate. 

 

»Om branschen tycker att riskerna överdrivs och 
att logistikfastigheter förtjänar bättre villkor, är 
det väl upp till den att utbilda oss om det«

Eva Landen, Corem Urban Håkansson, Swedbank 

Pär Svärdson, Apotea Louise Richnau, Brunswick

Malin Schäfer, Knapp Peter Wiman, Savills

Pontus Sundin, Helaba Sara Rogerson, Chalmers

Heta namn på 
LOGISTIKLÄGET 2017
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logistikbyggen

Enligt Johan Ryding är de stora 
fysiska kedjorna ännu ganska 
onärvarande på nätet.

– Stadium och XXL har en viss 
närvaro på nätet, Intersport och 
Team Sportia har inte kommit så 
långt. 

– Vi konkurrerar med den 
fysiska handeln om deras one 
stop shop-kunder och med andra 
nätsajter om de mer specifika 
e-köpen. Vi krigar överallt. 

– Jo, men tio år är standard i 
fastighetsbranschen. 

Han hade gärna sett flexiblare 
kontraktslösningar. 

– Men fastighetsägarna står 
ju inte på rad med erbjudanden 
anpassade för e-handelns behov 
direkt. 

– Sen har vi möjlighet att utöka, 
vi har option på att fördubbla 
lagerytorna vid framtida behov. 
Det är en flexibilitet som inte går 
att uppbringa i Stockholms krans-
kommuner. 

Tummen i ändan på de stora
Sportamore startade 2010, finns 
i hela Norden och omsatte 542 
miljoner SEK 2015. Tillväxten lig-
ger runt 25 procent per år. När jag 
intervjuade er 2012 var målet att 
omsätta 800 miljoner 2016. Har ni 
nått det målet? 

– Nej inte riktigt. Men vårt 
fokus har ändrats från ren tillväxt 
till tillväxt under lönsamhet, en 
ganska naturlig utveckling för ett 
mognande bolag. 

Enligt Johan Ryding är näthan-
deln annorlunda nu än för 5–6 år 
sedan.

– Då var e-konsumenterna 
fokuserade på pris. Idag är driv-
kraften bekvämlighet.

Priset är idag en hygienfaktor.
– Kunderna bara förutsätter 

fungerande leveranser. Det som 
avgör är servicen, hur du tar hand 
om din kund.

Enligt PostNords e-handelsex-
pert Arne Andersson är Spor-
tamore den stora nätutmanaren 
till de fysiska sporjättarna. 

– Sportamore är hypersnabba, 
väldigt digitala och konsumentin-
riktade, en rejäl tumme i ändan på 
de fysiska butikskedjorna, säger 
Arne Andersson. 

– Det är också den e-handelskedja 
som är mest generalister, övriga 
e-handelsaktörer är mer nischade.

Sportamore flyttar från 11 000 kvm 
lager i Spånga till 23 000 kvm i 
Eskilstuna, med möjlighet att 
fördubbla ytorna. “Som e-handlare 
är det svårt att hitta lager och 
kontrakt som passar oss” säger vd 
Johan Ryding.

Av Hilda Hultén

Nu är det dags igen. Nätraketen 
Sportamore har vuxit ur lagret 
och flyttar till större. 

– Varje lagerflytt är en affärsrisk 
och ett enormt projekt. Men förra 
flytten gick på 60 timmar och 
påverkade bara fyra kunder, så vi 

har 100 procent ”success rate” på 
lagerflyttar hittills, säger Spor-
tamores vd Johan Ryding. 

I juni 2017 går flyttlasset från 
11 000 kvm i Spånga, till 23 000 
kvadrat i Eskilstuna logistikpark.

– Eskilstuna har flera fördelar, 
närhet till Stockholm och Mälarda-
len och en utmärkt knutpunkt. Sen 
har kommunen varit tilllmötesgå-
ende med byggklar mark. 

Bockasjö bygger och Sportamore 
hyr på ett tioårigt kontrakt. Anlägg-
ningen ska sen ägas av Bockasjös 
och Alectas gemensamma bolag 
Logistikfastigheter i Sverige.

Är inte tio år väldigt lång tid att 
binda sig, ni har ju inte ens funnits 
så länge? 

Oslo

Göteborg

Stockholm

I Position Väst ingår: Bengtsfors • Dals-Ed • Essunga • Färgelanda • Grästorp 
Lysekil • Mellerud • Munkedal • Orust • Sotenäs • Strömstad  
Tanum • Trollhättan • Uddevalla • Vara • Vänersborg • Åmål

Regional partner

Vi ger smidig etableringsservice hela vägen. 
Välkommen! www.positionvast.se

Dynamiska 
tillväxtmiljöer mellan 
Göteborg och Oslo

»Kommunen har varit 
tillmötesgående med 
byggklar mark och 
vi har option på att 
fördubbla ytorna vid 
framtida behov. Sådan 
flexibilitet går inte att 
få i Stockholm«

Eskilstuna nästa 
för Sportamore

– Kunderna förutsätter fungerande 
leveranser, det som avgör är servi-
cen, hur du tar hand om din kund, 
säger Johan Ryding

Så här ska Sportamores nya 23 000 kvm stora Eskilstunalager se ut. 
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”Guldfiskbeslut” 
av Ericsson att flytta ut produktionen

En av höstens stora nyheter har varit Ericssons eventuella nedläggning av all produktion i Sverige. 
Fel beslut, menar tre forskare vid högskolan i Jönköping

Foto: Ericsson
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sourcing

Den andra gruppen av fel är kopplade 
till de besparingarna man gör i den 
egna produktionen. I kostnaden för 
att tillverka själv ingår både kostna-
der direkt hänförbara till den enskilda 
produkten, ex material och lön. Utöver 
detta så ingår även så kallade samkost-
nader (overhead). Här finns kostnader 
för bland annat lokaler, avskrivningar 
och administration. Om man slutar 
producera själv så finns ändå samkost-
naderna kvar och i många fall så även 
lönekostnaderna. I klartext betyder det 
att man överskattar hur mycket man 
kan spara.

Den uppmärksamme läsaren märker 
att man räknar för lågt på inköp från 
leverantör och för högt på den egna 
besparingen. Det blir därför två felbe-
räkningar, där båda talar för att köpa, 
istället för att producera själv.

Tyvärr slutar inte problemen här.
När företaget så väljer att köpa in 
istället för att producera, så måste de 
produkter som fortfarande produceras 
täcka samkostnaderna. Färre produkter 
ska alltså betala för samma summa 
samkostnader. Resultatet är att de 
kvarvarande produkterna blir dyrare att 
tillverka och mer attraktiva att köpa in 
från en leverantör. Detta medför även 
att investeringar blir mindre attraktiva 
och företagen väljer att inte förnya 
maskiner och lokaler. 

Företaget har därmed satt sig i en ond 
cirkel, där snart inget är lönsamt att 
producera och en stor anledning är att 
man räknar på för små affärs-case och 
fokuserar på fel kostnader.

Glömmer bort transporterna
Nu har Ericsson blivit bättre på denna 
sortens kalkyler, men många kostnader 
kopplade till att producera i annat land 
är fortfarande bortglömda. En anställd 
uttryckte det som att man gick ”från att 
basera sina beslut på en felaktig kalkyl 
till att basera dem på en ofullständig 
kalkyl”.

Om vi lyfter blicken lite så är det 
också värt att tänka på var Ericsson 
har sina transporthubbar. Den indiska 
marknaden får många produkter från 
fabriker i Indien, men den övriga 
globala marknaden har inte så många 
leveransknutpunkter. Detta innebär 
med stor sannolikhet att produkter som 
görs i Ungern i framtiden kommer pas-
sera Borås eller Göteborg på sin resa ut 
i världen.

Antagligen har ingen tänkt på vilka 
extrakostnader detta medför.

En av höstens stora snackisar har varit 
Ericssons planerade nedläggning av all 
produktion i Sverige. Men beslutet 
grundar sig på felaktiga kalkyler, skriver 
tre forskare vid tekniska högskolan i 
Jönköping. 

Det sägs att guldfiskar har ett minne på 
fyra sekunder. De simmar runt i sin lilla 
skål, och återupptäcker samma plats om 
och om igen. Vi kan håna dem – men är 
vi verkligen bättre?

Under de senaste decennierna har 
s k offshoring, att gå från att producera 
i hemlandet till leverantörer i lågkost-
nadsländer, blivit ett vanligt strategiskt 
beslut för tillverkande företag. Off-
shoringtrenden har drivits på av ökad 
globalisering, konkurrens och fokus på 
kostnadseffektivitet. 

Men vinsterna med offshoring har 
inte alltid förverkligats, ofta visar det 
sig att företaget överskattat potenti-
ella besparingar, samtidigt som andra 
problem förbisetts. Detta har lett till att 
många företag nu tittar på möjlighe-
terna att återvända hem, s k reshoring. 

Men trots att den akademiska littera-
turen förklarar varför offshoring kanske 
inte är en så bra idé trots allt – alltmer 
evidens talar för reshoring- har höstens 
stora nyhet i Sverige varit Ericssons 
eventuella nedläggning av all inhemsk 
produktion. 

Två felberäkningar
När vi tittar på varför företag lämnar 
Sverige, är det alltid svårt att peka på ett 
fel, men en sak som återkommer gång 
på gång, både hos Ericsson, i andra 
företag vi kommer i kontakt med och 
i vad som finns skrivet inom forsk-
ningen, är själva beräkningsunderlaget. 
Detta är ett problem som växer över tid 
och till slut leder till att man har gjort 
den egna fabriken olönsam.

Ericsson har jobbat med affärscase 
där inköpspris från en leverantörs 
fabrik jämförs med produktionskost-
naden i den egna fabriken. Här görs 
många fel, men dessa går att dela upp i 
två olika grupper.

Den första gruppen av fel är kopp-
lade till vad det faktiskt kostar att köpa 
in en produkt. Det är väldigt enkelt 
att se inköpspriset, men kringliggande 
kostnader glöms bort. Dessa inkluderar 
merkostnader för logistik, dålig leverans-
precision och kvalitetsbristkostnader. I 
klartext betyder det att det kostar mycket 
mer än inköpspriset att köpa en produkt.

slut” 

»Den 
uppmärk-
samme 
läsaren 
märker att 
man räknar 
för lågt på 
inköp från 
leverantör 
och för 
högt på den 
egna bespa-
ringen. Det 
blir därför 
två felbe-
räkningar, 
där båda 
talar för att 
köpa istäl-
let för att 
producera 
själv«

Kristina Sollander, doktorand 

Per Hilletofth, professor, projektledare 
Reshoring 

David Eriksson, universitetslektor, 
Tekniska högskolan i Jönköping. 
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långt tillbaka. Han grundade tidigare 
nätbokhandeln Adlibris, som också har 
sitt centrallager i Morgongåva. 

– När vi först valde att placera Adli-
bris lager här var det för att en av de 
stora bokgrossisterna låg vägg i vägg, 
vilket naturligtvis var en stor fördel. 

När bokgrossisten sedan flyttade 
hade de börjat tycka om orten, berättar 
han. 

– De stora fördelarna är att Morgon-
gåva ligger på andra sidan Uppsala och 
inte hör till Stockholms arbetsmarknad. 
Det är en liten ort i en avfolknings-
region och därför har vi väldigt bra 
arbetskraft. Men ändå ligger vi oerhört 
nära Stockholmsmarknaden med bara 
7–8 mil till de stora pakethubbarna 
norr om stan. 

– Nu finns mer än tio e-handelsföre-
tag här, det går lastbilstransporter för 
att hantera paket konstant och vi får 
väldigt bra service från transportörerna. 

– Dessutom är Heby kommun mån 

Alvedonförpackningar. 
Lagret byggs av Företagsparken i 

Morgongåva och hyrs på ett långt kon-
trakt. 

– Det är inte helt klart med kontrak-
tet, men det blir långt. Anders Wall som 
äger parken bor ju i Heby och har en 
stark känsla för bygden. 

Kommer ni att kunna fylla ett så stort 
lager? 

– Om man inte bygger större så kan 
man inte växa. Apoteksmarknaden är 
en väldigt stor marknad och vi är en 
liten aktör, så det finns potential, jag 
tror att vi kan klara det. Initialt tar vi 
med oss Babyland.se i flytten, så att vi 
utnyttjar mer av ytan från början. 

Bra lagerläge
Att välja Morgongåva i lilla Heby 
kommun som logistikläge för ett nytt 
e-handelslager kanske inte är det mest 
självklara valet för vem som helst, men 
Pär Svärdsons relation till orten går 

Apoteas grundare Pär Svärdson har stora 
planer i Morgongåva. Nätapoteket har 
växt ur sitt 5 000 kvm stora lager och nu 
planeras ett 38 000 kvm stort lager-
bygge ett stenkast bort. 

E-handelsfenomenet Apotea fortsätter 
att växa så det knakar. Första halvåret 
2016 sålde bolaget för 450 miljoner 
kronor, mot 266 miljoner under samma 
period 2015. Varje vecka levererar 
Apotea 70 000 paket och just nu anstäl-
ler företaget omkring 50 personer i 
Morgongåva, där lagret ligger. 

– För två år sedan gick vi från ett 
lager på 700 kvm till ett nytt lager på 
5 000 kvadrat och trodde att det skulle 
räcka för alltid. Nu är det fullt. Vi har 
skaffat ett tält utanför som också är 
fullt. Så nu bygger vi ut rejält, berättar 
Apoteas vd och grundare Pär Svärdson.

Det nya lagret ska bli enormt jämfört 
med det gamla – 38 000 kvm. 

– Det kommer att rymma en hel del 

 

»Det kanske 
inte krävs så 
mycket för 
att bli rock-
stjärna om 
de andra 
inte lärt sig 
spela än«

Apotea bygger jättelager i Morgongåva

Apotea levererar cirka 70 000 paket i veckan från lagret i Morgongåva. 
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Apotea blivit så framgångsrika? 
– För det första har vi väldigt 

bra medarbetare, sedan är vi 
oerhört intresserade av detaljer, vi 
bryr oss verkligen om att leverera 
bra. 

Enligt Pär Svärdsson har de 
flesta e-handlare en bit kvar när 
det gäller leveranserna. 

– De allra flesta e-handlare bryr 
sig bara om att sälja. Men nagelfar 
man köpfunktionen och kassan 
så verkar de flesta inte ha tänkt så 
mycket på att det verkligen ska bli 
en bra leverans. En pryl jag köpte 
i en nätbutik häromdagen gav tre 
alternativ; tre olika leveransdagar 
mellan 09.00–15.00. Hur många 
svenskar är hemma då? 

Då har man inte tänkt så 
mycket på leveranserna, menar 
han. 

– Det kanske inte krävs så 
mycket för att bli rockstjärna om 
de andra inte lärt sig spela än. 

logistiklägen

om oss som företagare, arbetstill-
fällen är viktiga på ett sätt som 
inte förekommer i Stockholm. De 
har varit väldigt tillmötesgående. 

Ändringen av detaljplanen inför 
det planerade bygget hade inte 
kunnat gå snabbare eller smidi-
gare, menar han. 

– Hela processen tog knappt sex 
månader. 

Populärare än Ikea 
Apotea, som grundades 2011 
vann i våras utmärkelsen e-Retai-
ler of the Year för tredje året i rad 
”I en klass för sig” stod det bland 
annat i juryns motivering. 

Enligt branschtidningen Mar-
kets rapport ”Handelns hetaste 
kedjor och butiker 2016” är Apo-
tea Sveriges populäraste butiks-
varumärke i detaljhandeln. I fjol 
kom Apotea på andra plats, men i 
år har företaget passerat fjolårset-
tan Ikea. Adlibris är trea i Markets 
undersökning. 

Du utmålas lite som en rock-
stjärna i e-handelssammanhang. 
Varför tror du att Adlibris och 

logistikkarlshamn.seVi växer på järnväg!
- etablera dig i Karlshamn

– Morgongåva ligger i en avfolkningsregion med väldigt bra arbetskraft, 
men ändå bara 7–8 mil till de stora pakethubbarna norr om Stockholm, 

säger Pär Svärdson.
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paketlogistik

också grupp-eller bulkköp till 
ännu lägre priser. 

Alibaba sägs planera en kraftig 
expansion i Europa och har även 
letat efter en möjlig etableringsort 
i Sverige, för att försörja det köp-
starka norra Europa och samtidigt 
kunna öka andelen europeiska 
leverantörer som säljer sina varor 
via sajten. 

Nio nyckelspelare inom paket
E-handeln betyder också nya 
affärsmöjligheter för paketleve-
rantörerna.

I en studie från Handelns utred-
ningsinstitut, HUI Research, på 
uppdrag av Konkurrensverket, 
pekas nio nyckelaktörer på mark-

till Sverige. Med en starkare dollar 
missgynnas nu Amazon medan 
svenska och kinesiska varor under 
hösten blivit billigare. Själva 
leveransen från utlandet fungerar 
dock väl. Närmare 90 procent har 
inte haft några problem med sin 
senaste leverans från utlandet.

Alibaba bryter ny mark
Amazon är störst, men en farlig 
ny konkurrent är kinesiska 
e-handelsjätten Alibaba, vars 
paketsändningar till Sverige sub-
ventioneras kraftigt av den kine-
siska posten. Alibaba kan erbjuda 
lägre priser på samma produkter 
som Amazon eftersom det mesta 
är tillverkat i Kina. Man erbjuder 

Handel och HUI Research.
Mest ökar livsmedel, med 38 

procent och byggvaror med 37 
procent. 

Svenskarna e-handlar också 
alltmer från utlandet. Var femte 
person handlar från en utländsk 
sajt minst en gång i månaden. 
Framförallt handlar vi från Stor-
britannien, Kina, Tyskland och 
USA. Det som lockar till utland-
sköp är pris och utbud. Var fjärde 
konsument som handlat från 
utlandet, har börjat sitt köp på en 
svensk sajt, men sökt sig vidare till 
utländska sajter. 

En fjärdedel har avbrutit ett köp 
från utlandet på grund av höga 
kostnader eller leveransproblem 

Marknaden för paketförsändelser 
från företag till konsumenter i 
Sverige domineras av nio aktörer. 
PostNord är störst, visar en 
HUI-studie. Men åtta konkurrenter 
tävlar med dem om marknadsan-
delar.

Av Gösta Hultén

Under tredje kvartalet ökade 
detaljhandelns försäljning över 
internet med 17 procent. Med 
en stark julhandel på nätet 
uppskattas den digitala handeln 
med varor i Sverige i år omsätta 
42,5 miljarder. Det framgår av 
e-barometern för tredje kvartalet 
från PostNord, Svensk Digital 

Nyligen invigde UPS en uppdaterad och utbyggd anläggning i Jönköping, med fördubblad storlek och sorteringskapacitet.

Hård strid om  
100 miljoner e-handelspaket
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tjänsten. Det innebar att PostNord 
slapp ta betalt för moms på brev 
och paket upp till 20 kg.

En av postutredningens vik-
tigaste slutsatser är att Sverige 
i framtiden ska avstå från att 
utse en tillhandahållare av den 
samhällsomfattande tjänsten för 
paket, eftersom konkurrensen 
mellan paketdistributörer är väl 
utvecklad och att deras service 
alltmer täcker användarnas behov.

– Redan i dag kan vi leverera 
paket via ca 1 500 ombud över 
hela Sverige. Om utredningens 
förslag blir verklighet innebär det 
att konkurrensen blir bättre och 
att kunderna får bättre priser och 

leveransproblem och förluster 
det senaste året. Enligt PTS har 
bolaget fått ta emot ca 50 000 
kundreklamationer under det 
senaste året, inte minst för brister 
i paketleveranser.

Ännu tuffare för PostNord
Den närmaste framtiden ser ut att 
bli ännu tuffare för PostNord.

Regeringens postutredning ”Till 
sista utposten” lämnade i septem-
ber ett slutbetänkande. En följd av 
den är att PostNords pakettjänster 
inte längre befrias från moms. Det 
var i april 2015 som EU tvingade 
Sverige att införa momsfrihet på 
den s k samhällsomfattande post-

paketlogistik

omsättning i segmentet. Därför är 
det svårt att utifrån studien avgöra 
deras marknadsandelar och mark-
nadens totala volym. Men både 
dessa nio större och andra mindre 
aktörer har haft en positiv utveck-
ling och ökat både omsättning och 
volym i antal paket.

Bland de aktörer som lämnat 
uppgifter om omsättning ligger 
den minsta aktören på under 10 
miljoner kronor i årlig omsätt-
ning, medan den största hade en 
årsomsättning kring 1 miljard. 
Även mätt i antal försändelser är 
skillnaderna stora. Det minsta 
distributionsföretaget har en årlig 
volym på ca 53 000 paket medan 
det största bolaget, PostNord, lig-
ger på ca 20 miljoner paket.

– Leverans av paket är en 
mycket viktig del av vår utveckling 
och strategi och vi är stolta över 
att redan idag ha det mest hel-
täckande distributionsnätverket 
i Norden. I takt med att brevvo-
lymerna minskar till följd av den 
elektroniska kommunikationen, 
blir logistikmarknaden en allt 
viktigare del av Postnords verk-
samhet och framtida tillväxt och 
lönsamhet, kommenterar Anders 
Holm, chef för Postnord Sverige.

Även om en del e-handel går 
per brev, drabbar de minskande 
brevvolymerna lönsamheten 
för postbolagen, inte minst för 
PostNord, som dragits med 

naden för paketleveranser från 
företag till privatpersoner (B2C) i 
Sverige ut. De nio är Bring, Buss-
gods, DB Schenker, DHL, FedEx, 
Jetpak, PostNord, UPS och DSV.

”Vi ser att det idag finns flera 
leverantörer av paketleveranser 
som är rikstäckande och konkur-
rerar med varandra. I de allra 
flesta fall är det möjligt att välja 
mellan två eller flera alternativa 
leverantörer för paketleveranser, 
även till glesbygd. Det är positivt” 
skriver Dan Sjöblom, general-
direktör på konkurrensverket i 
förordet till rapporten.

Ingen av dessa nio har velat 
besvara de frågor som ställts om 
antalet försändelser och deras 

– I år har vi lanserat ett nätverk av ca 100 utlämningsställen som täcker 
större delen av Sverige, säger Lotta Söderström.

Förra året invigdes PostNords nya anläggning i Veddesta. 
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NIO NYCKELAKTÖRER 
INOM SVENSK  

PAKETDISTRIBUTION

Bring

Bussgods

DB Schenker

DHL

DSV

FedEx

Jetpak

PostNord

UPS 

(Källa HUI Research)

PAKETBOLAGENS UTLÄMNINGSSTÄLLEN

De flesta e-handelskunder eller ca 60 procent, hämtar själva ut sitt 
paket på ett utlämningsställe. 

Flera aktörer t ex DB Schenker och DHL delar ibland på samma 
utlämningsställe. 

Färska enkäter visar dock att fler och fler vill ha sitt paket hem.

Så här fördelar sig antalet utlämningsställen mellan de största 
aktörerna. 

PostNord. Ca 1600 utlämningsställen

DB Schenker. Ca 1500 utlämningsställen

Bring. Ca 1400 utlämningsställen och paketautomater

DHL. ca 1300 utlämningsställen

Bussgods. 480 ombud

UPS ca 100 utlämningsställen
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uppdaterade och utbyggda anlägg-
ning i Jönköping. Den utbyggda 
anläggningen är en del av UPS 
pågående satsning i Europa, för 
att möta den växande e-handelns 
behov.

Den nya anläggningen har 
fördubblats både i storlek och sor-
teringskapacitet; från cirka 2 000 
kvm till 5 000 kvm och från 1 200 
paket i timmen till 2 500 paket i 
timmen. Den utökade driftytan 
ger också plats för totalt 53 fordon 
som kan köra in i anläggningen 
och parkera, för effektivare last-
ning och lossning. 

– Majoriteten av paketen kör 
vi i dagsläget ut själva till dörren 
till våra kunder, men i år har vi 
också lanserat ett nätverk av ca 
100 utlämningsställen som täcker 
större delen av Sverige, säger Lotta 
Söderström, marknadsdirektör på 
UPS Norden. 

– Vi erbjuder också våra kunder 
appen My Choice, där de kan följa 
sitt paket och välja en mottagare 
som passar om de inte är hemma, 
som t ex en granne.

service i hela landet, säger Kris-
tin Hedlund, chefsjurist på DB 
Schenker.

Konkurrenterna satsar hårt
Tyska DHL har nu senast satsat på 
nya paketterminaler i både Göte-
borg och Stockholm Västberg och 
bygger snart även ut kapaciteten 
för utländska paket på Arlanda.

Amerikanska UPS investerar 
hela 17 miljarder kronor i sitt 
europeiska transportnätverk fram 
till 2019. Nyligen invigde UPS sin 

paketlogistik
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Nu kan du växa med oss!

Attraktiv etableringsmark längs E18
30 000 fordon passerar Enköping via E18. Alldeles intill vägen finns ledig planlagd mark 
för dig som vill etablera ditt företag hos oss. 

Vi är en av Sveriges snabbast växande kommuner, och tre viktiga vägar möts här: E18, 
riksväg 55 och riksväg 70. Inom 45 minuter reser du till Stockholm, Uppsala och Västerås.

Läs mer på foretagare.enkoping.se.

Kontakta näringslivschef  
Cissi Lööv: 0171-62 51 53,  
cissi.loov@enkoping.se.

– I takt med att brevvolymerna minskar till följd av den elektroniska  
kommunikationen, blir logistikmarknaden en allt viktigare del av vår  
verksamhet, säger Anders Holm.
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ÖVER 100 MILJONER 
PAKET

Trafikanalys och PTS ge-
mensamma studie har vi-
sat att paketdelen av post-
marknaden har ökat från 
66,7 miljoner försändelser 
2010 till 97,2 miljoner 2015, 
det vill säga en ökning med 
hela 35 procent. 2016 har 
antalet paket vuxit till över 
100 miljoner.
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e-handel

– E-handelskonsumenter vill 
kunna följa sin leverans och 
dessutom enkelt kunna returnera 
produkten.

Att installera systemstöd för att 
följa varan är en felsatsning, tror 
Jonas Berggren. 

– Det är överflödig information, 
bättre då att se till att komma i tid. 
Däremot är förbättrad informa-
tion om den sista kilometern 
nödvändig.

Enighet rådde i panelen om att 
returerna kommer att vara kvar.

– Kunden har alltid rätt. Att 
ta bort den möjligheten vore att 
skjuta sig själv i foten, säger Jonas 
Berggren.

– Vi tar dock betalt för våra 
returer. Sedan vi införde det har 
returerna minskat, säger Marcus 
Uggla.

utan lägger locket på. Helt oac-
ceptabelt!

– Egentligen är transparensen 
ett spel för gallerierna – det är 
bara viktigt om varan är försenad.

Peter Mellander, senior logistik-

konsult på Sweco som rådger om 
lagerplaceringar, kvalitetssäkring, 
kostnadseffektivitet m m håller 
med om att det finns ett stort 
behov av att säkra leveranser.

– Att handla på nätet är 
bekvämt och billigt men högre 
kapacitet och bättre tillgänglighet 
behövs.

Jonas Berggren, vd för tredje-
partslogistikföretaget E-logistik 
som driver en webbshop med kos-
metika och hälsoprodukter, berät-
tade att de växer och utvecklas.

redan i USA. ”Last mile” leveran-
serna – hemleveranser kommer 
att bli bättre och billigare. Kanske 
hämtar vi paket på dagis eller hos 
frisören. Appar kommer att spela 
en stor roll – dialogen kan då föras 
med kunden i mobilen, menar 
Marcus Uggla.

Campadre har valt kampanjdri-
ven e-handel, där modeartiklar, 
heminredning, sportartiklar m m 
säljs till kampanjpriser. 

– Med en mängdrabatt, efter-
som det blir en slags gruppköp, 
men med längre ledtid, eftersom 
alla deras ordrar först ska in och 
sedan packas om. Shoppingklub-
ben har ju inga egna varor.

Transparens överflödigt
E-handelskonsumenter stäl-
ler allt högre krav på att själva 
få bestämma när, var och hur 
varor köps och levereras. Håkan 
Olofsson, varumärkesstrateg på 
Cabomba pekar på problemen för 
distributörerna idag. 

– Den vanliga frågan är ”Var är 
mitt paket”. Post Nord svarar inte 

E-handelns aktörer tar olika vägar. 
Gemensamt för alla är att 
utvecklingen är språngartad, 
konsumentdriven och att det blir 
allt fler aktörer och fler kunder.

Text och foto Lena Sonne 

De stora aktörerna automatiserar 
just nu sina lager i allt större grad. 
Men det finns flera exempel på 
mindre e-handlare som också har 
börjar automatisera. Det framkom 
på en paneldebatt om framtidens 
e-handelslogistik arrangerad av 
tidningen Transportnytt under 
Logistik & Distribution i Kista i 
höstas.

Undersökningar från HUI visar 
att de flesta konsumenter vill få 
sina varor hem. 

– Det sker en konstant föränd-
ring. Om fem år kommer vi att ha 
alltfler utlämningsställen i offent-
liga miljöer och paketboxar kom-
mer att bli vanligare, spår Marcus 
Uggla, operativ chef på shopping-
klubben Campadre. 

– Lådor bredvid brevlådan finns 
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»Egentligen är trans-
parensen ett spel för 
gallerierna«

Om fem år kommer paketautomater att vara en vanlig syn, spår e-handelsexperterna. 

Språngartad utveckling för E-handeln

– Vi tar betalt för våra returer. 
Sedan vi införde det har returerna 
minskat, säger Marcus Uggla.

– Att installera systemstöd för att 
följa varan är en felsatsning. Bättre 
att se till att komma i tid, säger 
Jonas Berggren.
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e-handel

utmaning. Enligt transportbola-
gets kundtidning Logistikmaga-
sinet anställs 1 200 extra personal 
i anläggningen i Shanghai, som 
normalt har ca 200 anställda bara 
för denna dagen. Förberedelserna 
pågår i två månader. 

– I år räknar vi med nästan 1,5 
miljoner ordrar som måste levere-
ras inom sju dagar, berättar Tor-
ben Kock, Vice president Global 
Retail på DB Schenker.

2015, enligt en undersökning från 
PostNord.

PostNords paketvolymer ökade 
med 34 procent under Black 
Friday-helgen jämfört med mot-
svarande helg föregående år.

− Det har varit en lång plane-
ring inför Black Friday för många, 
och självklart även för oss. Det är, 
och har varit, intensiva dygn i vår 
produktion. Vi har stärkt upp med 
extra personal och fler fordon för 
att leverera alla paket till motta-
garna så snabbt som möjligt, säger 
Carin Blom, detaljhandelsanalyti-
ker på PostNord.

Stor utmaning
Kineserna shoppade dock för 
betydligt mer, 17,8 miljarder dol-
lar, närmare 164 miljader kronor 
under 24 timmar på Single’s day. 
På Alibaba, som står för den 
största delen av omsättningen, 
handlade kineserna för 12 mil-
jarder dollar bara under de första 
tolv timmarna på dygnet. 

För DB Schenkers kinesiska 
verksamhet är Single’s Day en stor 

ter till sig själva eftersom de inte 
har någon partner och priserna är 
kraftigt nedsatta.. 

Det var dock först när e-han-
delsjätten Alibaba uppmärksam-
made Single’s day som det blev 
den stora e-handelsdagen, och 
omsättningsmässigt är dagen ca 
fyra gånger större än den ame-
rikanska motsvarigheten Cyber 
Monday, som infaller måndagen 
efter Black Friday. 

Black Friday växer
Single´s day har ännu inte fått 
internationellt genomslag, till 

skillnad från amerikanska Black 
Friday, som på kort tid blivit en av 
årets största köpdagar i Sverige. 
Tre av tio svenskar fyndade varor 
fredagen den 25 november för 
sammanlagt 3,6 miljarder kronor, 
en ökning med 59 % jämfört med 

Black Friday den 25 november 
shoppade svenskarna varor för 3,6 
miljarder i år. Men störst är 
kinesiska Single ś day den 11 
november. Då shoppade kineserna 
för 164 miljarder kronor under 24 
timmar. Och det är Alibaba som 
gjort dagen stor. 

Av Lena Sonne 

Single’s day skapades av kinesiska 
studenter i Nanjing på 1990-talet 
för att fira singellivet – som ett 
svar på Alla hjärtans dag. Och i ett 
land med en växande andel sing-

lar är det inte konstigt att dagen 
blivit populär. Single’s day infaller 
den 11/11 varje år, på grund av 
datumets symboliska betydelse 
med alla sina ettor. Dagen går ut 
på att fira och uppmärksamma 
singellivet. Folk köper då presen-

– Det har varit en lång planering 
inför Black Friday. Det är, och har 
varit, intensiva dygn i vår produk-
tion, säger Carin Blom.

Nätjättar skapar  
de stora  
e-handelsdagarna

Single’s day den 11/11 är världens överlägset största e-handelsdag. Bara de 
första 90 minuterna av dagen omsatte sajten Alibaba 5 miljarder dollar. 

Svenskarna handlade för 3,6 miljarder under BlackFriday den 25 november. 
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global logistik

leveransprocesser, råder Dianjun 
Fang.

Kineser är i allmänhet hårt 
arbetande och glada att lära nytt. 
Därför är det också en fördel om 
man kan erbjuda utbildning och 
upplärning i Kina. Men längst 
kommer man helt klart om man 
kan etablera filial med lokala 
förmår. 

– Kulturen och affärsproces-
serna är helt annorlunda, till 
exempel är det nästintill omöj-
ligt att göra affärer i Kina utan 
personliga kinesiska kontakter i 
din bransch. Jag tror att europe-
iska företag lyckas bäst med att 
ta marknadsandelar genom att 
etablera lokalkontor i Kina.

viktigt, att man som europeiskt 
företag övertygar det kinesiska 
företaget om vikten av att ana-
lysera sina processer, innan de 
väljer vilken teknologi som ska 
stödja deras befintliga lager och 

förare och lastbilar och trots att 
Kinas regering hjälpt till att finan-
siera flera moderna logistikparker, 
finns stora problem.

IT-stöd saknas
Problemen är enligt honom bris-
ten på IT-system för att samordna 
logistik och frakt, både på lager 
och hos transportörerna, och bris-
ten på samarbete mellan företag 
kring logistik och frakt. 

– Detta gör logistiken dyr och 
ineffektiv i Kina. Till exempel går 
lastbilar i Kina ofta halvtomma, 
och om ett kinesiskt lager över-
huvudtaget har ett IT-system så 
stödjer det sällan lagerprocesser, 
säger Dianjun Fang. 

Detta gör att potentialen är 
enorm för europeiska företag 
som jobbar med effektivisering av 
varulager, logistik och frakt. 

– Kinesernas öppenhet mot ny 
kunskap och teknik bidrar också 
till att förstärka potentialen. 

Kulturella utmaningar
Samtidigt finns det utmaningar att 
komma in på den kinesiska mark-
naden. För samtidigt som kineser 
är öppna för ny teknologi, behöver 
europeiska företag förstå kinesisk 
kultur och affärsprocesser. 

– Kineser är inte så bra på att 
planera och tänka i processer, 
utan mer intresserade av att äga 
den senaste eller bäst marknads-
förda tekniken. Därför är det 

E-handel i Kina växer snabbt och 
driver på landets behov av bättre 
logistik och leveranstjänster. 
Logistikexperten och professorn 
Dianjun Fang ser stor potential för 
europeiska logistikutvecklare på 
den kinesiska marknaden. 

Av Hilda Hultén 

Utveckling av effektiv logistik och 
leverans i Kina håller inte jämna 
steg med landets snabbt växande 
e-handel. Därför finns det en stor 
potential i Kina för europeiska 
företag som specialiserat sig på 
att effektivisera och automatisera 
logistikprocesser, säger professor 
Dianjun Fang, som berättade om 
affärsmöjligheterna i Kina vid 
Nordic Delivery Conference 2016 
i Köpenhamn tidigare i år.

– Logistiken i Kina är på en 
väldigt låg nivå jämfört med t ex 
Tyskland, som är ett av de främsta 
länderna i världen på logistik. 
säger Dianjun Fang. 

Dianjun Fang är professor vid 
Tongji University i Shanghai 
och kinesisk chefsrepresentant 
vid tyska Fraunhoferinstitutet 
för logistik. Han har forskat och 
utbildat i logistik och supply chain 
management i mer än 30 år och 
beskriver möjligheterna till för-
bättring i ett land med 30 miljoner 
förare och 20 miljoner lastbilar.

Trots att Kina numera har 
relativt bra infrastruktur, många 

”Vänersborg och 
Trestad Center är 
för oss ett perfekt 

läge där vi har 
stora möjligheter 

och växa”
Johan Carlén
VD, Centralen

Vill du också etablera dig i Vänersborg?  
Vi hjälper gärna till med dina frågor. 

www.vanersborg.se/naringslivarbete

Följ oss på facebook -

Näringsliv Vänersborgs Kommun

»Om ett kinesiskt lager 
alls har ett IT-system, 
så stödjer det sällan 
lagerprocesser«

Stora möjligheter i Kina
– Logistik i Kina är dyr och ineffektiv, säger Dianjun Fang. 
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medarbetare. Förutom ett egenut-
vecklat lagersystem har Strömberg 
Distribution egna serverhallar för 
digital lagring och de modernaste 
tryckmaskinerna. 

– Vi kan lagra varor, trycksa-
ker och promotionartiklar och ta 
hand om beställning, kundservice, 
kortbetalning, fakturering och 
leverans och ta ansvar för hela 
flödet, från systemutveckling, 
lagerhållning, plock och pack till 
distribution och svarshantering.

– Oavsett om det är en rikstäck-
ande butikskampanj eller ett loka-
lanpassat direktreklam-utskick så 
kan vi sy ihop logistiken. Man kan 
alltså outsoursa sin kundservice 
till oss under intensiva kam-
panjperioder.

Lagrar fysiskt och digitalt
De stora kunderna finns inom 
fordons- och fastighetsmäklar-
branschen. För fastighetsmäklar-
branschen har man ungefär 50% 
av marknaden. När reklammate-
rial ska ut till de stora bilfirmor-
nas kampanjer handlar det om 
precision i leverans – inget får gå 
fel t ex när det är däckbyten på 
gång till vinter måste materialet 

DHLs nya paketterminal i Väst-
berga, där Strömberg distribution 
är kund. Robert Peart kommer 
från Melbourne i Australien och 
har jobbat på Strömberg i snart 
22 år.

Sedan starten 1982 har de 
skickat ut tryckt reklammaterial, 
men de har inga egna bilar. Därför 
är DHL, f d Svelast, en viktig sam-
arbetspartner.

– Kunderna vill oftast ha levere-
rat till slutkund och det gäller att 
vara lyhörda för deras krav. Hur 
framgångsrika vi blir beror på vad 
vi kan åstadkomma tillsammans. 

DHL gör näst intill alla Ström-
bergs utrikesleveranser, främst i 
Europa. Kunderna är framförallt 
företagskunder, men antalet pri-
vatkunder ökar.

– Vi hanterar mest tryckt 
reklammaterial och kampanj-
material men ökar inom övriga 
segment där t ex läkemedel och 
elektronik ingår.

Trenden är att e-handeln ökar 
starkt.

– För de som ligger i startgro-
parna för att öppna en butik på 
nätet, men saknar teknik och 
verktyg kan vi leverera kompletta 
e-handelslösningar, med färdiga 
mallar för webbshopen och all 
logistik som krävs före och efter 
ett köp, lovar Robert Peart. 

Egenutvecklat lagersystem 
Allt mer blir automatiserade 
flöden. Butikerna och kontoren 
loggar själva in och gör sina 
beställningar. Allt plock och 
pack sker i lagren i Jordbro, 
Huddinge och Sandviken, med 
35 000 lagerplatser och totalt 200 

varit den muntraste under seklet. 
Men i de vikande volymerna finns 
tecken på nytänkande och positiv 
framtidstro, inte minst inom 
logistiklösningar för e-handel. 

– Vi började som ett postservi-
ceföretag och har gått över till att 
ta allt större del av logistikkedjan, 
säger Robert Peart, inköpschef på 
Strömberg Distribution i Jordbro 
söder om Stockholm.

Vi träffas vid invigningen av 

distribution

Den ökade e-handeln ger nya 
affärer åt många logistikföretag. 
– Vi fixar flödet och logistiken, 
lovar Robert Peart, inköpschef på 
logistikföretaget Strömberg 
Distribution i Jordbro söder om 
Stockholm.

Av Lena Sonne

Volymutvecklingen för trycksaker 
och direktreklam har kanske inte 

Vi bygger för framtidens frakter
I Sundsvall Logistikpark kny-
ter vi ihop transportslagen 
väg, järnväg och sjöfart för 
att erbjuda näringslivet håll-
bara transportmöjligheter. 
Viktigt för konkurrenskraften, 
viktigt för miljön. 

Miljardinvesteringar 
Just nu sker mångmiljard-
investeringar inom skogs-
industrin. Vi har kemi,- me-
tall- och verkstadsindustri i 
världsklass. Och så handeln. 
Samtidigt råder byggboom 
med nya bostäder. 

Hamnen erbjuder idag re-
gelbundna sjötransporter till 

bland annat Rotterdam, Lon-
don och Kiel.  Den befintliga  
kombiterminalen i Sundsvall 
flyttar vi från centrum till 
logistikparken. 

Hållbara godstransporter
Elektrifierad järnväg till ett 
transportnav vid en djup 
hamn, kommer  under lång 
tid ge hållbara transport-
möjligheter för företagens 
framtida frakter. 

Vill du finnas där Sunds-
vallsregionens gods möts? 
Välkommen att höra av dig!

 

»Det blir färre trans-
porter att ha allt på 
ett ställe. Print är en 
del av kedjan med 
IT-lösningar, lager och 
distribution.»

E-handeln 
ger nya affärer för Strömberg 

Plock och pack sker med egenutvecklade lagersystem i Jordbro.
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över miljösatsningen, med ett eget 
vindkraftverk på Ljusterö. Alla 
byggnader har Greenbuilding-
status och är certifierade enligt 
ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 
(miljö)

– Papperstryck är stort fortfa-
rande, säger Robert Peart.

Förpacknings- och bilage-
tryck vid packning av produkter 
för e-handelskunder är en del 
av framtidens affärsutveckling, 
menar Robert Peart.

– Nu gör vi ofta hela produktio-
nen. Det blir färre transporter att 
ha allt på ett ställe. Print är en del 
av kedjan med IT-lösningar, lager 
och distribution.

Robert Peart är speciellt stolt 

ningsstatistik och fakturastatus.
Men vanligast är att kunder 

leverar produkterna eller tryckt 
material och att Strömberg vi tar 
vid i senare delen av kedjan.

Allt på ett ställe
Tryckt kommunikation kan ju 
tyckas vara gårdagens teknik med 
dagens stora problem i den gra-
fiska branschen, men Strömberg 
anser att tryckt kommunikation 
fortfarande spelar stor roll.

vara ”just in time”.
– Vi bygger webbportalar där 

kunder t ex kan kan få återrappor-
tering av lagersaldo, försäljnings-
statistik eller fakturastatus. 

– Kunder kan också lagra i våra 
serverrum och kombinera fysisk 
och digital lagring själva lägga 
in beställningspunkter. Allt som 
finns på lager finns också i våra 
IT-system, kopplat till order och 
fakturering. Vi kan ge löpande 
rapporter om lagersaldo, försälj-

distribution

 

kilenkrysset.se     0152-244 00

Kilenkrysset arbetar strategiskt och 
metodiskt med att utveckla mark till 
attraktiv, byggbar industrimark för nya 
etableringar. Vi vet vilka parametrar 
som är väsentliga för att iordningställa 
attraktiva områden, väl lämpade för 
etablering av verksamheter.

Utvecklar attraktiva logistikområden  

i strategiska lägen för nyetableringar

Stockholm Syd 
Logistikcenter

Stockholm Nord 
Logistikcenter

Stockholm Väst 
Logistikcenter

Strängnäs 
Etableringspark

Köpa mark eller hyra lokal? 
Hos oss finns möjligheten att välja. Vi 
bygger lokaler för långsiktigt ägande, 
med nöjda hyresgäster i fokus. För de 
företag som själva vill äga och bygga 
sina lokaler finns möjligheten att köpa 
mark och bli en del i den helhet som 
våra verksamhetsområden utgör. 

Vårt medvetna, initierade arbete  
bär frukt, vi har enormt intresse för 
nya etableringar inom våra områden i 
Stockholm och Mälardalen.  

– Vi tar allt större del av logistikked-
jan och fler flöden blir automatise-
rade, säger Robert Peart.

Förpacknings- och bilagetryck vid packning av produkter för e-handelskunder är en del av framtidens affärsutveckling.
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logistikforskning

sering, strukturering, guidning och 
feedback.

På 1990-talet växlade den industri-
ella logistiken med kostnads-, intäkts- 
och kapitalfokus över mot IT-baserad 
logistik, med fokus på tidskonkurrens, 
e-logistik, informationsteknik och pro-
cesstyrning i symbios. Den kom sedan 
att växla över till kund- och konsu-
mentstyrd, digital logistik. Det är nu 
logistikbegreppet breddas.

Från push till pull
Redan på 1980-talet kom begrepp som 
Supply Chain Managment, SCM, som 
indikerar en push-inriktad kundori-
enterad logistik. Men den utvecklades 
enligt Dag Ericsson till ett pull-inriktat 
Demand Chain Management, DCM, 
som är helt konsumentdriven och 
bygger på partnerskap i ömsesidigt 
beroende företag och en utveckling från 
värdekedja till värdenätverk.

”Här fungerar företag i ett nätverk av 
simultana konkurrens- och samarbets-
relationer”, menar Dag Ericsson.

 Men egentligen är tillämpad logis-
tik lika gammal som mänskligheten, 
påpekar han. Det är disciplinen som är 
relativt ung, med ett specifikt yrke, en 
särskild utbildning och en organisation.

Logistiken växte alltså fram ur mate-
rialadministration, som lyckades ta vara 
på och utnyttja tekniska landvinningar 
och anpassa dessa till nya konkurrens-
situationer. Nytänkandet låg i helhets-
synen, där man såg totalkostnader i 
hela flödet. 

Men med ökande konkurrens, krav 
på kortare ledtider och kundtillfreds-
ställelse kombinerat med digitalisering, 
vändes perspektivet. Kunden blev driv-
kraft till förnyelse. Push blev pull i en 
ny IT-baserad logistik. 

Logistikens vidgade domän
Logistiken har hela tiden försökt 
att utnyttja förändringar och se nya 
möjligheter i omvärlden Det har gjort 
att logistikens ”domän” har vidgats från 
fokus på lager- eller transportstyrning 
till funktionsövergripande styrning, 
med totalkostnader inom materialflödet 
som fokus.

Därmed får logistiken en allt större 
betydelse för kostnadsminimering och 
ett aktivt konkurrensmedel som ”kapi-
talfrigörare”. 

Han beskriver utvecklingen från vär-
dekedja till mer dynamiska värdenät, 
med tredjepartslogistiker, leverantörer, 

växt i betydelse i Sverige och vunnit 
insteg i styrelserummen och hur nya 
utbildningar startas.

Två paradigmskiften
1966 startade en utbildning på 
Handelshögskolan i Göteborg med 
inriktning på den del av värdekedjan 
som är inköp. Sedan dess har logistiken 
genomgått olika faser – i stora drag 
med två olika paradigmskiften, enligt 
Dag Ericsson. Först kom traditionell 
logistik från 1966 till idag och sedan 
konsumentdriven eller digital logistik 
på 2000-talet och som fortsätter att 
utvecklas.

Den första fasen såg utvecklingen 
som stabil och mer planerbar, i linje 
med traditionella managementsyn. Den 
senare ser en snabbt föränderlig och 
volatil omvärld, med nyckelbegrepp 
som flexibel, innovation, synkroni-

För den som vill veta mer om logistikens 
historia och framväxt i Sverige ger Dag 
Ericssons bok” MA/logistik- från 
materialflöde till värdenät” utgiven av 
PLAN, en god överblick. 

Av Lena Sonne

Dag Ericsson skriver om logistikens 
pionjärer och eldsjälar. Han förkla-
rar hur företagsledningar successivt 
började förstå dess betydelse. Ett företag 
utan intelligent logistik, växer knap-
past. Hos jättar som Ikea och H&M är 
logistiken nyckeln till framgång.

Disciplinen Materialadministra-
tion/logistik fyller 50 år i år, enligt Dag 
Ericsson, logistikens främste nestor och 
nytänkare i Sverige och i allra högsta 
grad pådrivare för en utveckling mot 
”demand flow” , värdenätverk och digi-
tal logistik. Han berättar hur logistiken 

»Logistiken 
fokuserar 
alltmer på 
relationer 
i nätverket 
och deras 
synkroni-
sering med 
kärnproces-
serna«

50 år
i logistikens forskningsfront
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logistikforskning

Göteborg, men så småningom dök 
nya ämnen upp med koppling till 
materialförsörjning och leveran-
törer för att gynna ett samarbete 
mellan köpare och säljare. Nu ska-
pas grundstenar i MA-begreppet 
som är inköp, materialförsörjning, 
produktion, marknadsföring, för-
säljning och fysisk distribution.

Det som blev unikt svenskt är 
gränsöverskridandet med helhets-
tänkande och processorientering, 
enligt Dag Ericsson.

Logistikkompetens skapas inte 
av ett enskilt företag i kedjan, utan 
i ömsesidigt beroende. Ledarskap 
bygger på relationsskapande, där 
den digitala konsumenten är en 
viktig partner i värdenätet.Nu 
behöver vi ”en ny verktygslåda” 
hämtad från konsumentvetenskap, 
och som kan underlätta navigatio-
nen i framtidens osäkra vatten.

Boken är skriven av en insider 
som var med från början. Som 
sådan är den givetvis högintres-
sant för alla logistikintresserade.

komplementärer som erbjuder 
digitala marknadsplatser och 
andra mellanhänder där samar-
bete och konkurrens samexisterar.

Dagens logistik fokuserar mer 
på kundnöjdhet och partnerskap 
i värdenät för att skapa unik kom-
petens. Det är nödvändigt att vara 
mer ”agil” – d v s anpassningsbar 
och svara upp mot oförutsedda 
svängningar, menar han.

Först fokuserade logistiken 
enbart på de flödesrelaterade, 
interna relationerna  
– sedan de externa relationer och 
nu alltmer på relationer i nätver-
ket och synkroniseringen med 
kärnprocesserna.

Från MA till värdenätverk
Efter andra världskriget ,när logis-
tiker kom hem från kriget, utveck-
lades disciplinen ”logistik”t ex vid 
Stanford University i Kalifornien.

I Sverige var vid denna tid störst 
intresse för inköpsfunktionen. I 
mitten av 60-talet startades utbild-
ningar vid Handelshögskolan i 

300 000

Eskilstuna - hållbara logistiklösningar 
och livskvalitet

Från Eskilstuna når du  
3,5 miljoner människor 
inom 60 minuter60

Helt elektrifierad med fyra fullängdspår 
för omlastning och effektiv godshantering

Kombiterminalen har en kapacitet  
på 300 000 TEU/år

Två växlar till järnvägsnätet 
och ligger i anslutning till E20

Eskilstuna Kombiterminal

3 Förbinder tre transportsystem; 
järnväg, motorväg samt flyg

Logistikparken omfattar 300 hektar  
och är anpassat för lager och industri
verksamhet med ett strategiskt läge mitt 
i transportflödet till och från Stockholm
Mälardalen

Eskilstuna Logistikpark

300 ha

People that make  

a difference

eskilstunalogistik.se

4

Vill du veta mer kontakta Manuel Brändeborn, 070089 32 24 eller Mikael Jonsson, 073950 63 00

Det som blev unikt svenskt är gränsöverskridandet med helhetstänkande 
och processorientering, enligt Dag Ericsson. 
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Med världen runt hörnet.

LINKÖPING
NORRKÖPING

Experter rankar Linköping-Norrköping som östra Sveriges 
skarpaste läge. Hos oss korsas europavägar, järnvägar, sjöfart 
och internationellt flyg. Vart du än siktar finns världen runt 
hörnet.

Med ostlänken kortas avstånden mellan två av Sveriges 
största arbets- och tjänstemarknader. Vårt läge blir ännu mer 
attraktivt och satsningen blir en hävstång för investeringar i 
vår region.

Vill du veta mer om regionens logistikkluster och 
vad det kan ge ditt företag? Kontakta: 
pontus.lindblom@norrkoping.se +46(0) 11-15 12 74 
eller per.widman@nulink.se +46(0) 13-33 66 00

• Ett av Nordens bästa logistiska lägen
• Effektiv infrastruktur
• Expansiv hamn
• Komplett helhet, flexibla lösningar
• Kompetens med bredd och spets
• Starka referenser
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Stig-Arne Mattsson är kanske inte en Jan 
Guillou, men visst får han signera böcker 
då och då. Nu är lagerstyrningens nestor 
aktuell med Plans nya medlemsbok, till-
sammans med Helena Forslund. 

Många har haft  förmånen att höra Stig-Arne 
Mattsson tala om produktionslogistik och lager-
styrning genom åren, eller läst någon av hans 
böcker i ämnet. Hans engagemang och intresse 
för ämnet går inte att ta miste på:

– Man måste känna för det man håller på med 
och brinna för ämnet man lär ut. Då är det lätt-
are att få gehör.

Med konsultbakgrund i industrin och en 
senare forskarkarriär, har han alltid rört sig i 
gränslandet mellan teori och praktik. 

– Jag har velat minska avståndet mellan den 
akademiska forskningens teoribildningar och 
den praktiska verkligheten ute i industrin. Fylla 
tomrummet lite grann.

Ett ständigt lärande
Stig-Arne Mattsson tog civilingenjörsexamen i 
Lund 1970 och myntade begreppet produktions-
logistik på 1990-talet.

– Idag har ämnet kanske tappat lite vikt, det 
är mer fokus på distribution idag. Men många 
problemställningar är gemensamma. 

Lärandet är fortfarande det som lockar, man 
blir aldrig fullärd. 

– Som nybakad civilingenjör trodde jag att jag 
kunde lagerstyrning, men ju mer jag lärt mig 
genom åren har jag insett hur lite jag faktiskt 
förstår. 

Stig-Arne Mattsson har inte mycket till övers 
för komplicerade teorier. Det greppbara och 
praktiskt genomförbara är viktigare. 

– En bristfällig teori som folk förstår är bättre 
än en avancerad teoretisk modell som ingen 
begriper. 

Plan-bok om mätning
I Plan har han en lång karriär, både som ordfö-
rande och styrelsemedlem.  

– Nu är jag bara en engagerad medlem. Plan 
har betytt mycket, gett ett fi nt kontaktnät och 
möjlighet att diskutera och lära. 

I våras höll han sina sista Plan-kurser i 

lagerstyrning, då fi ck han skriva autografer och 
signera böcker. 

– Haha, ja det har väl hänt, men jag är ju 
ingen Jan Guillou. 

Fler föreläsningar blir det troligtvis inte. 
– Jag har börjat lägga av, man måste lämna 

plats för nya förmågor. Men jag kommer sakna 
studenterna. 

Nu är han aktuell med Plans nästa medlems-
bok, författad ihop med Helena Forslund. 

– Mycket inom mätning är väldigt allmänt 
hållet, kring kapitalbindning och omsättnings-

hastighet. Vi försöker bli konkreta kring vilka 
mätetal som påverkar logistikprestationen 
och hur mycket ökad leveransförmåga kostar i 
pengar och miljö. 

Boken kommer i början av 2017, när medlem-
skapen ska förnyas. 

– Jag tror starkt på mätning som metod. Hur 
kan man bli bättre om man inte jämför och 
mäter sin prestation?

Namn: Stig-Arne Mattsson
Aktuell med: Plans nya medlemsbok
Ålder: 74 år
Bor: Helsingborg
Bakgrund: Tekn. lic, adj. professor, konsult, 
utbildare och företagsledare
Fritid: Skönlitteratur och lite golf. Förkärlek 
för ideella föreningar bl a Missing People, 
Humanisterna och Republikanska föreningen 

Plan kalendarium 
våren 2017 
Missa inte vårens Plan-konferens! 

Den 25–26 april är det återigen dags för årets höjdpunkt, 
Plan-konferensen. Även i år hålls konferensen i på Lind-
holmen i Göteborg. Programmet är under utformning, 
men klara för konferensen är bl a Ellos vd Hans Ohlsson, 
Landvetters fl ygplatsdirektör Charlotte Ljunggren och 
superföreläsaren Carol Ptak, Demand Driven Institute 
som håller både föreläsning och workshop. 

Seminarium
» Plan networking day, 8 december, Göteborg
» Master Meeting med Pascal Dennis: Building the  
 Management System 10–11 maj 

» Psst, Plans nätverksträffar är gratis
 för medlemmar! 

Vårens utbildningar: 
» DSP – Material & kapacitetsplanering 
 24–25 januari, Stockholm
» Lean Games Day 26 januari, Göteborg

» Lagerstyrning 31 januari–1 februari, Stockholm
» Kata Coach-träning 
 7-8 februari, Aros Electronics, Göteborg
» Produktionslogistik Grunder – BSCM 
 14–15 mars, Stockholm
» CSCP – Certifi ed Supply Chain Professional 
 14–16 mars, Göteborg
» SMR – Strategisk verksamhetsledning 
 15–16 mars, Stockholm
» Produktionslogistik Intro 28-29 mars, Stockholm
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UR INNEHÅLLET

» ”Man måste brinna för att kunna lära ut”

» Växjö bjöd på bredd och djup

» Carol Ptak klar för Plan-konferensen 

»  I landet där allt är ”great” och ”amazing”

»MAN MÅSTE BRINNA FÖR ATT 
KUNNA LÄRA UT«
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– Som nybakad trodde jag att jag kunde lagerstyrning, 
men ju mer jag lärt mig genom åren har jag insett hur 
lite jag faktiskt förstår.  

» En bristfällig teori 
som folk förstår 

är bättre än en avancerad 
teoretisk modell som ingen 
begriper 



riska aspekter på förändringar och om lager- 
och lagerstyrning.

Den goda spiralen
Andra dagen handlade om produktionsnät-
verk, kunder och ledtid, hållbarhet, vårdpla-
nering och distribution. Bl a talade Josefi n 
Buraas, Buraas Consulting om Den goda 
spiralen. Hon har som organisationskonsult 
undersökt hur stress påverkar arbetsresultat 
och varför man lyckas och sett hur man kan få 
både eff ektiva processer och nöjda medarbe-
tare.

– Det är viktigt att förankra från början, 
involvera medarbetare och föra en dialog. 
För mycket tryck på eff ektivisering kan skapa 
stress. 

På temat transporter talade bl a Christian 
Finnsgård och Martin Svanberg från SSPA 

VÄXJÖ BJÖD PÅ BREDD OCH DJUP
Höstens forsknings- och tillämpningskon-
ferens vid Linnéuniversitetet bjöd på en 
spännande mix av teori och praktik. 

Av Lena Sonne & Gösta Hultén

Ett 60-tal forskningsintresserade mötte upp på 
PLANs 16:e forsknings- och tillämpningskon-
ferens den 19–20 oktober. Logistikprofessor 
Helena Forslund hälsade logistiker, forskare 
och studenter välkomna till vid Linnéuniver-
sitetet, LNU i Växjö, som stod värd för årets 
konferens.

– Vi har en lång tradition av logistikutbild-
ning i Växjö, där professor Lars-Olof Rask 
startade grundutbildning i logistik redan på 
1980-talet, sa Helena Forslund inledningsvis. 
Huvudtemat för tvådagarskonferensen var 
”Logistik – teori möter praktik”.

Inriktningen var vetenskapliga analyser 
från forskare, olika samverkansprojekt mellan 
forskare och företag och praktiska exempel 
från företag. Men konferensen bjöd också på 
regionmöten, lärarmöten, kontaktmöten för 
högskolorna, workshops och en uppskattad 
konferensmiddag. 

Lean på Getinge
I Växjö har Getinge också en fabrik som till-
verkar utrustning för sjukvården. Per Elgborn, 
produktionschef, var förste huvudtalare kring 
hur Getinge Disinfection håller uppe pulsen 
i sitt leanarbete och om de goda resultat man 
uppnått genom att låta alla på fabriken bli 
delaktiga i leanarbetet.

Per Elgborn beskrev hur han omvärderat sin 
syn på lean, på ledarskap och hur man imple-
menterar lean.

– Jag var inte alls positiv i början och var 
ganska motsträvig. Men lean-transformationen 
utvecklades successivt till ett framgångsprojekt 
på Getinges fabrik i Växjö.

Eft ermiddagen den 19 oktober fortsatte 
parallella sessioner, om planering, organisato-

Sweden, som berättade om sin kartläggning av 
godsfl öden till Torp, ett av Västsveriges största 
köpcentra utanför Uddevalla. under rubriken 
”Gods till Torp”. 

– Alla butiker där skulle tjäna på en viss sam-
ordning av leveranserna dit, men att få till en 
sådan är svårt, sa Christian Finnsgård. 

Utvärdera försörjningskedjan 
Stefan Braunias, Global VPS (Volvo Production 
System) Manager, Volvo Construction Equip-
ment, inledde dag två och talade om Kund-
perspektiv i hela försörjningskedjan genom 
prestationsmätning och hur man verkligen 
säkerställer att alla aktiviteter gagnar kunden i 
en stor verksamhet. 

– En del av lösningen är mätsystem och mål 
som speglar just kundernas krav, menar han.

– Att utvärdera försörjningskedjan som hel-

Helena Forslund och Peter Rosén stod som värdar för 
årets konferens.

– Viktigt att förankra från början och involvera medarbe-
tare. Tryck på effektivisering kan skapa stress, säger 
Josefi n Buraas.



het är en nyckel till framgång. Det kräver att 
beprövade, funktionella mätningar minskar i 
betydelse, vilket innebär förändringar i arbets-
sättet.

Med den fyndiga rubriken Skyllt på skylten 
om hur kundanpassning påverkar ledtid, talade 
Jenny Bäckstrand, Tekniska Högskolan i Jön-
köping.

Hon redogjorde för hur ledtid kan mätas vid 
inköp och hur viktigt det är att den informa-
tion som snappas upp av inköp förmedlas 
vidare till produktionen, för att påverka kun-
danpassningen.

– Man måste identifi era kundorderpunk-
ten och skilja på katalogprodukter, där man 
vet vad kunden kommer att beställa, och det 
kundorderunika. 

Landvetters fl ygplatsdirektör Charlotte 
Lunggren, Ellos vd Hans Ohlsson och 
S&OP-gurun Carol Ptak är alla klara för 
Plan-konferensen i Göteborg i april nästa 
år. 

Nu är det hög tid att skriva in den 25–26 april i 
kalendern. Det är datumet för vårens Plan-
konferens, som redan bjuder på ett mycket 
lovande startfält. En av huvudtalarna är Carol 
Ptak på Demand Driven Institute, som kom-
mer att hålla föredrag, workshop och eventuellt 
en föreläsning. 

– Vi har hört henne tala vid APICS i USA 
i höstas och hon är verkligen en fantastisk 
föreläsare, vi är så glada att hon kommer hit, 
säger Stina Palmqvist, projektledare för Plan-
konferensen. 

Även modejätten Ellos vd Hans Ohlsson är 
inbokad som talare på 2017 års konferens, som 
hålls på Lindholmen Science Park i Göteborg. 

– Årets konferens i Göteborg var väldigt 
lyckad så vi har bestämt oss för att köra där 
nästa år igen, säger Madelene Parkhagen, kom-
munikationsansvarig i Plans styrelse. 

Göteborg är Sveriges logistikhuvudstad 
och en viktig motor för landets godsfl öden. 
Ett spännande namn i talarlistan är Charlotte 
Ljunggren, fl ygplatsdirektör på Göteborg 
Landvetter Airport, som bland annat ska 
berätta om det logistikområde som håller på 
att växa fram runt Landvetter. 

– Jag kommer att prata om framtidens fl yg-
plats och vår betydelse för hela Västsveriges 
tillväxt, säger Charlotte Ljunggren.  

Fullständigt program och anmälan fi nns inom 
kort på Plans hemsida plan.se! 

Plan är kompetensnätverket för alla som 
arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besök oss på www.plan.se 
Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se

– Jenny Bäckstrand redogjorde för hur ledtid kan 
mätas vid inköp 

Carol Ptak klar för Plan-konferensen

– Jag kommer att prata om framtidens fl ygplats och 
vår betydelse för hela Västsveriges tillväxt, säger 
Charlotte Ljunggren, fl ygplatsdirektör på Göteborg 
Landvetter Airport. 

Hans Ohlsson, vd Ellos, talar på Plan-konferensen den 
25–26 april. 

– Att utvärdera försörjningskedjan som helhet är en 
nyckel till framgång, sade Stefan Braunias, Volvo Con-
struction Equipment



I LANDET DÄR ALLT ÄR »GREAT« 
OCH »AMAZING«

V I, ANNA BJELM OCH FREDRIK HELGESSON hade äran att representera 
Logistikföreningen Plan på APICS årliga konferens den 25–27 
september i Washington DC. Vi möttes på Kastrup för att ta oss 

vidare till Washington. Väl där visade det sig att vi bodde på gångavstånd 
till Vita Huset, ett ypperligt tillfälle att fota såklart!

APICS har samarbetspartners runt om i hela världen och Plan är 
APICS svenska representant, vilket betyder att vi anordnar deras inter-
nationella certifi eringskurser. Certifi eringarna har hög status i USA. I 
Europa är det främst fransmännen som valt att certifi era sig intresset i 
övriga Europa har ökat på senare år. Sverige har haft  kurser i över trettio 
år och ca hälft en av deltagarna väljer att certifi era sig. Det ger främst ett 
globalt bevis på kompetens, men också tillträde till ”APICS-familjen”.

Söndagens huvudtalare Bill Mc Dermott personifi erade Th e American 
Dream, om hur han tog sig  från ”den lokala butiken på hörnet till hörn-
kontoret”, från att vara dörrförsäljare till att bli vd för SAP. ”Its all about 
the people” var hans huvudbuskap till den som vill bli framgångsrik. 

Konferensen hade fl era huvudspår; Collaboration & S&OP, Distribu-
tion and Logistics insights, Operations management, Risk and Resil-
liency, Supply Chain Analytics, Supply Chain Leadership och Supply 
Chain Strategy. S&OP var ett av de spår som drog fl est besökare, oavsett 
talare. 

En talare vi lyssnade på var Alan Millikens, vars budskap var att S&OP 
är ett lagarbete där alla måste bidra. Han rekommenderade ”Manage-
ment by factual embarrassment”, att undvika åsikter och hålla sig till 
fakta, så att den som kommer med siff ror som inte är underbyggda får 
skämmas. ”Se till att ha möten minst en gång per månad och ta tag i 
konfl ikterna”, underströk Alan. Hans tes var att de fl esta personer kom-
mer till samma slutsats om de har samma information.

En av höjdpunkterna var Carol Ptak och Richard C. Ling, två S&OP-
gurus som berättade om Demand Driven S&OP. En timmes presentation 
gav inte tid för detaljer, men väl huvuddragen i  eft erfrågestyrd S&OP 
– att med hjälp av frikopplingspunkter, fl ödesbaserade mätetal och eft er-
frågedriven planering skapa en mer dynamisk försörjningskedja. Vi blev 
otroligt sugna på att öka vår kompetens i detta område.

Konferensens andra huvudtalare Mel Robbins tog oss med storm. 
Hennes berättelse om resan från arbetslös och knäckt till huvudtalare 
och ledarskapscoach över hela världen inspirerade oss alla. Hennes 
”5 second rule”, konsten att göra saker innan hjärnan protesterar, fast-
nade. Genom att räkna till fem och sedan säga ”gå” till dig själv ändrar du 
hjärnans motstånd till att tänka handling istället. Metoden kan användas 

i allt från att våga ta kontakt med någon till att ta tag i uppgift en som du 
vet att du borde. ”Om du tar ett beslut så försvinner rädslan, men om du 
tänker för mycket växer istället rädslan” menade hon. 

Eft er många bra föreläsningar om S&OP, Lean, vikten av korrekt data, 
kraft en av visuell information och hur du påverkar människor, lämnade 
vi landet där allt är ”great” och ”amazing”, som två stolta representanter 
för Plan.

Anna Bjelm, vd, Diab AB, ordförande i Plan 
Fredrik Helgesson, Supply Chain-ansvarig på Dentsply Implants

Planetern produceras av Intelligent Logistik på uppdrag av 
Logistikföreningen Plan.

Redaktör: Hilda Hultén 
hh@intelligentlogistik.se

Grafi sk form: Michael Wall 
info@michaelwall.se, www.michaelwall.se

Rapport från APICS

» Han rekommenderade ”Manage-
ment by factual embarrassment”, 

att undvika åsikter och hålla sig till fakta, 
så att den som kommer med siffror som 
inte är underbyggda får skämmas.

Anna Bjelm med APICS huvudtalare Mel Robbins (till vänster i bild)

Fredrik Helgesson framför Vita Huset.
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så vanligt för svenska företag.
– Att vi lyckades där beror nog 

mycket på att vi startade med en 
amerikan, en tidigare återförsäl-
jare från en näraliggande bransch 
och som blev drivande för expan-
sion och hade god kunskap om 
amerikansk marknad.

Nyligen fick JLT en order från 
ett stort, USA-baserat transport-
företag, i tuff konkurrens från 
välkända aktörer. 

– Det är en av våra största 
ordrar. Datorerna kommer att 
användas i gaffeltruckar för att 
hantera gods. Det blir en viktig 
milstolpe i etableringen av JLTs 
verksamhet i USA.

– Vi har arbetat intensivt med 
att integrera våra svenska och 
amerikanska arbetsrutiner, pro-
cesser och affärssystem och haft 
stort fokus på försäljningen för att 
skapa efterfrågan på den norda-
merikanska marknaden, säger 
Eric Miller, vd för dotterbolaget 
i USA.

fordon. I USA har JLT lyckats 
så väl att hälften av intäkterna 
numera kommer därifrån, inte är 

Först var det ett kontrollsystem 
för skogsindustrin, som utveck-
lats tack vare erfarenheter av 
ruggade datorer i det militära. 
JLT1214P-datorn är en av de 
senaste modellerna och lanserades 
förra året. Den passar lager- och 
logistikbranschen och har en 
nästan okrossbar pekskärm som 
t o m kan användas med skydds-
handskar.

– Jan Olofsson som startade 
företaget utgick från behovet, de 
ganska strikta krav i vår nischade 
bransch på fordonsdatorer, pro-
dukter inom ruggad elektronik 
och insourcade kompetens d v s 
kontaktade de främsta asiatiska 
displaytillverkarna, som har 
utvecklat de stryktåliga skär-
marna.

Hälften av intäkterna från USA
2003–2004 expanderade företaget 
på den nordamerikanska mark-
naden tack vare relationer med 
globala systemintegratörer inom 
logistikbranschen. JLTs datorer 
säljs här under inhemska varu-
märken och genom samarbeten 
med bland annat Psion-Teklogix, 
PSC, LXE och MA-Systems är de 
största leverantör till den globala 
gaffeltrucksmarknaden och börjar 
även sälja ruggade läsplattor i 

– All tillverkning sker i Sverige. Det 
är ganska ovanligt, säger Christian 
Funk på JLT, som skördar stora 
framgångar i USA.

Av Lena Sonne

– Våra robusta mobillösningar är 
utvecklade i Sverige och passar i 
lager, produktion, hamnar, trans-
porter, gruvindustri, entrepre-
nad, jord- och skogsbruk, säger 
Christian Funk, utvecklingschef 
på JLT-mobile Computors AB.

JLT säljer bl a truckdatorer till 
Göteborgs hamn för truckar vid 
containerhantering, och nyli-
gen fick företaget en order från 
Biltema. 

– Vår nisch är stryktåliga dato-
rer med ”ruggad” elektronik för 
både portabla och fordonsmonte-
rade produkter, berättar Christian 
Funk.

Började i skogen
Företagets grundades 1994 av 
entreprenören Jan Olofsson och 
har sedan dess konstruerat och 
levererat mer än 90 000 enheter 
runt om i världen. Huvudkontoret 
ligger i Växjö och tillverkningen 
numera i Ronneby. Men hela 
världen är marknad och i USA 
finns ett mycket framgångsrikt 
dotterbolag.

”Redan från starten 
som företagare har 

vi känt oss väl 
omhändertagna i 

Vänersborgs 
kommun”

Martin Antonsson
VD, Solskyddsprodukter i Trestad AB

Vill du också etablera dig i Vänersborg?  
Vi hjälper gärna till med dina frågor. 

www.vanersborg.se/naringslivarbete

Följ oss på facebook -

Näringsliv Vänersborgs Kommun

Helsvensk mobillösning gräver guld i USA
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– Hela kedjan från utveckling till tillverkning finns i Sverige. Det är ganska ovanligt, säger Christian Funk. 
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Smålandsstenar till den stora, 
nedlagda gummifabriken i Gis-
laved. Men huvudkontor är kvar 
i Smålandsstenar, berättar Gösta 
Welandsson. 

Effektiviserar godshantering 
Främsta kännetecknet för 
Welands Lagersystem är hissau-
tomaterna, men bolaget tillverkar 
också pallställ, grenställ, utdrags-
enheter och sigmabalk. 

– I fabriken i Gislaved är vi 25 
anställda, berättar Björn Karlsson, 
vd sedan två år.

Ända från starten har konceptet 

automation

i Sverige, från Malmö till Mora. 
Gemensam nämnare är tillverk-
ning av produkter i stål och alu-
minium, men även plast. 

Alla som är någorlunda hemma 
i lagerbranschen har har nog stött 
på den grå-blåa Compact-hiss-
automaten någon gång. Automa-
terna tillverkas av Weland Lager-
system AB, som ingår i koncernen 
sedan 2001. Bolaget grundades 
1999 i Smålandsstenar och hette 
från början Compact Logistic Sys-
tem AB men fick sitt nuvarande 
namn för tio år sedan. Sen 2003 
sker all produktion, konstruktion 
och utveckling i Gislaved.

– Vi flyttade produktionen från 

mans med brodern och sedan 
ensam i många år. Han har varit 
med på hela resan, från tillverk-
ning av gallerdurk, till dagens 
hissautomater, 

Hans gnosjöanda har resulterat 
i dagens koncern. Bara i Små-
landsstenar äger han ett 20-tal 
fabriker. Omsättningen är på 1,5 
miljarder, med 900 anställda i åtta 
länder och försäljning i ett 20-tal 
länder.

I Welandkoncernen, vars när-
mare 30 dotterbolag sysslar mad 
allt från gallerdurk, stål- och plåt 
tillverkning til trycksaker, fast-
igheter och att driva skidanlägg-
ningar, finns fabriker utspridda 

– Jag har varit i branschen sedan 
1947, berättar Gösta Welandsson, 
ägare till Weland som gått från att 
tillverka gallerdurk till dagens 
supermoderna hissautomater som 
spar plats och effektiviserar 
logistiken. 

Av Lena Sonne

Det känns märkligt att hälsa på 
en sådan nestor i branschen, en 
78-årig smålänning och entre-
prenör, som varit med ända från 
fabriksstarten 1947 i Smålandsste-
nar i entreprenörstäta Gnosjöbyg-
den, där fadern startade företaget.

Gösta drev det först tillsam-

Från stålgaller till hissautomater 
– En 70-årig småländsk lagerhistoria

Hissautomater kan spara upp till 90 procent av golvytan, jämfört med vanliga hyllställ.
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automation

Tillsammans med fyra tidigare 
hanterar de nu 70 procent av sina 
artiklar i hissautomater. Lagery-
tor frigörs och effektiviteten blir 
bättre. 

– Orderflödet har ökat från 1 
800 till 3 440 orderrader per dag, 
säkerheten har ökat och felplock 
minskat. Arbetet görs nu också 
med bättre ergonomi, säger Björn 
Karlsson.

långt gods - allt fungerar med 
hissautomater.

För TetraPak har man ett nytt 
projekt som ska vara i full pro-
duktion i slutet av året. De har 
anpassat hissautomaterna till för-
packningsgods på 6,5 meter och 
kan hantera gods som är upp till 7 
meter långt. 

– Compact Lift kan hantera 
tunga vikter och möjliggör att 
godset kan lastas in direkt med 
truck, säger Björn Karlsson. 

Plastal i Simrishamn har också 
köpt nya hissautomater i år, för att 
hantera plastdetaljer till Volvos 
nya bilmodeller XC90 och V90. 

– Vi har måttanpassat maski-
nerna exakt så att lastningskapa-
citet kan maximeras, säger Björn 
Karlsson.

Befintliga affärssystem och 
WMS integreras i den nya logis-
tiklösningen, vilket förstås ger 
vinst i internlogistiken.

Watski AB i Malmö har investe-
rat i ytterligare tre hissautomater, 
som rymmer 5 600 lagerplatser. 

egentligen varit det samma – att 
leverera svensktillverkade produk-
ter som effektiviserar lagerhante-
ring och logistik. 

– Det gäller inte enbart att 
utnyttja lagrets yta och få maximal 
lagringsvolym på minimal yta, 
utan även att öka plockhastighe-
ten och få en säker lagerhante-
ring. Med hissautomater får du 
snabbare hantering av fler artiklar 
på mindre yta och kan sänka kost-
naden betydligt för varje plockad 
orderrad.

Våg av automation
Just nu går en stor våg av automa-
tion genom svensk handel och 
industri. Welands rider på den 
vågen.

Bland kunderna finns giganter 
som Volvo, Volkswagen, Scania, 
RollsRoyce, TetraPak, Watski 
och Plastal, men också handels-
företag som GeKås i Ullared och 
transportföretag som Bring har 
hissautomater från Welands i sin 
produktion.

Rolls Royce har just installerat 
nya hissautomater och därmed 
sluppit att bygga nytt lager när 
de växt ur lokalerna och behövde 
frigöra plats för ökad tillverkning, 
berättar Björn Karlsson. De köpte 
modellerna Compact Lift och 
Compact Deep med kuggstångs-
styrning och fyrhjulsdrift för 
komponenter till flygmotorer. 

– Varje bricka kan skjutas långt 
ut, så att man kan komma åt tunga 
delar utan lyftanordning. De 
lyckades reducera lagerytan från 
1 600 till 125 kvadratmeter.

– Man kan spara upp till 90 
procent av golvytan jämfört med 
vanliga hyllställ. Hissautomaterna 
ersätter pallställ och lagerhyllor 
och kan placeras ute i produk-
tionslokalen, på lagret eller i ett 
fristående torn, utanför byggna-
den, säger Björn Karlsson. 

Klarar alla typer av gods
– Vi kundanpassar lösningarna. 
Alla typer av gods, stort, skrym-
mande, smådetaljer, tungt gods, 

Gösta Welandsson, ägare till Welandkoncernen, har varit med sedan We-
land grundades 1947. 

– Med hissautomat sparas mycket golvyta och plockhastighet effektivise-
ras, säger Björn Karlsson.
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Gekås i Ullared har samma his-
sautomater som Volkswagens 
reservdelslager i Nykvarn.



Kontakta Jonas Kennerhed | 020-678 100 | jonas.kennerhed@nrep.se

LOGICENTERS HAR EN ÅRLIG OMSÄT TNING PÅ 500+ MIL JONER KRONOR OCH FÖRVALTAR MODERNA LOGISTIKFASTIGHETER VÄRDA ÖVER 8 MIL JARDER KRONOR PÅ EN Y TA SOM ÄR STÖRRE ÄN 1 MIL JON KVADRATMETER.  

VÅR  NORDISKA  FÖRVALTNINGSORGANISATION HAR MER ÄN 10 ÅRS ERFARENHET AV UTVECKLING OCH FÖRVALTNING AV TOPPMODERNA LOGISTIKFASTIGHETER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE. GENOM VÅR 

LEDANDE POSITION ÄR VI IDAG EN ETABLERAD PARTNER FÖR NÅGRA AV DE FRÄMSTA AKTÖRERNA INOM TREDJEPARTSLOGISTIK. VÅRA FASTIGHETER ÄGS GEMENSAMT AV ET T FLERTAL FONDER SOM FÖRVALTAS AV NREP.

Med mer än 1 miljon kvadratmeter modern logistikyta så är vi Nordens största 

ägare och utvecklare av effektivare och intelligenta logistikfastigheter. Det ger 

våra hyresgäster smidighet som konkurrenskraft plus energibesparande design 

som bidrar till regionens hållbarhet. Summan av detta gör att vi kan erbjuda 

lägre hyror. Vi kallar det för intelligent logistics facilities. 

Vi är en långsiktig och uthållig aktör som vill bidra till ett hållbart Norden. Vi utvecklar, 

uppgraderar och effektiviserar för att i decennier framöver ha de modernaste och 

mest relevanta anläggningarna för en logistikbransch i ständig förändring. 

Följ med oss på www.logicenters.com mot ett hållbart växande logistiknätverk!

Vi bygger enligt EU Green Buildings klassificering 

vilket betyder en energiförbrukning som är 25% lägre 

än de riktlinjer som lagen anvisar. Inkluderar t.ex. 

fjärrvärme, 200 mm isolering i ytterväggar och tak  

för goda termiska egenskaper samt rörelsestyrd  

belysning etc, vilka minskar CO2 utsläppen avsevärt.

OM MAN SKA UTVECKLA NORDENS STÖRSTA LOGISTIK-

PORTFÖLJ DE KOMMANDE 30 ÅREN, SÅ ÄR DET BRA  

ATT VARA GREEN BUILDING CERTIFIERAD.

LOAD

kg/sqm
>5 000

GRID
22,5x16m
H: 11,7m

VI KAN LOGISTIKFASTIGHETER
PÅ MILLIMETERN!

JUST NU  
HAR VI   

UTVECKLINGS- 
POTENTIAL I BÅDE 

TORSVIK OCH BRUNNA
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krönika

Många företag arbetar flitigt med att optimera och automatisera varje 
process inom supply chain management. Det är däremot få företag som 
tagit det ett steg längre och optimerat den del som kunderna kommer i 
kontakt med mest, nämligen serviceorganisationen, skriver Syncrons 
försäljningsdirektör Johan Stakeberg.

Den totala köpupplevelsen, från upplevt behov till inköpt vara, och 
krav på snabb och tillförlitlig service har blivit allt viktigare faktorer för 
kunder som investerar i kapitalvaror. För att möta 
dessa krav är det ytterst viktigt för tillverkare av 
kapitalvaror att man effektiviserar sin service och 
eftermarknadshantering.

Att med hjälp av effektiva processer minska 
svarstider och snabbt kunna skicka ett service-
team till kunden är ett steg på vägen, men vad 
händer om serviceteamet är redo att hjälpa till 
eller på plats hos kunden men saknar rätt reserv-
delar eller material? Helt plötsligt är din investering i kundservice lönlös 
och ni har en missnöjd kund. På sikt kan detta få förödande effekter.

Att lösa dessa typer av utmaningar är nödvändigt för att skapa goda 
kundrelationer och trots att det finns mjukvarustöd som löser utma-
ningen är det få företag som löpt hela linan ut. Några av de värden som 
moderna lösningar medför är:

Bättre kundupplevelser och stärkt varumärke: Att tekniker alltid är på 
rätt plats, vid rätt tillfälle och med rätt utrustning skapar nöjda kunder. 
Servicetekniker är företagets ansikte utåt och hjälper kunden spara tid 
och pengar. Om de lyckas med sitt arbete förbättras kundens bild av ert 
varumärke.

Förutsägbart underhållsarbete: Med rätt mjukvarulösning kan ni se 
mönster och förutse servicebehoven hos era kunder, vilket ökar kund-
nöjdheten ytterligare och minimerar eventuell nedtid som annars kan bli 

en kostsam historia för kunden.
Betydande effektiviseringar: När servicetekni-

kerna alltid har rätt material tillgängligt vid rätt 
tillfälle kan de utföra reparationer snabbare och 
därmed hinna med fler kundbesök.

I ett affärsklimat där det är enklare än någon-
sin att byta leverantörer är det ytterst viktigt att 
företags servicetekniker har rätt verktyg för att 
lyckas med sitt arbete och för att skapa en positiv 

kundupplevelse och långsiktigt hållbara relationer. Teknologin finns 
där och de leverantörer som ligger i framkant har mycket att vinna. Hur 
länge vågar ni vänta? 

JOHAN STAKEBERG 
försäljningsdirektör Syncron International AB 
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Serviceorganisationen 
– den sista biten i automatiseringspusslet

»Helt plötsligt är din investering 
i kundservice lönlös och ni har 
en missnöjd kund.«
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– Marknadsmässigt är det i 
princip ingen skillnad på Norge 
och Sverige, det är väldigt lika 
marknader kulturellt. Det som 
skiljer är kopplingarna till kun-
dernas andra system.

Ongoing bygger kopplingar till 
kundernas affärssystem (ERP) och 
transportadministrativa systemen 
(TA-system) som gör att systemen 
kan kommunicera och utbyta 
information. De norska TPL-före-
tagen använder i stor utsträckning 
andra ERP-system än de svenska. 
Även TA-systemen skiljer sig mel-
lan länderna.

– I Sverige är det vanligt att 
använda Unifaun, i Norge är det 
vanligaste TA-systemet Consig-
nor. Det innebär att vi behöver 
ha andra kopplingar mellan vårt 

– Vi har som mål att bli en 
ledande aktör inom tredjepartslo-
gistik i Norge. Därför är det 
väldigt viktigt för oss att ha ett 
kompetent WMS-system, som 
effektiviserar vår lagerverksamhet 
och ger full översikt över lager-
saldon, ordrar, orderstatus med 
mera, säger vd Richard Sæther, 
som är nöjd med att uppstartspro-
cessen gått så snabbt.

– Systemet är enkelt att 
använda, översiktligt och har alla 
funktioner vi behöver för att ge 
våra kunder kostnadseffektiva 
lagertjänster.

Andra systemkopplingar
Första kunden i Norge fick 
företaget för sju år sedan. Nu har 
Ongoing 17 kunder i Norge.

Guron, vd och grundare av Ongo-
ing Warehouse.

Han uppskattar att den svenska 
marknaden har mellan 500 och 
800 TPL-aktörer totalt, och att 
norska marknaden är ungefär 
hälften så stor.

– Det är svårt att uppskatta 
exakt, många företag ägnar sig åt 
både tredjepartslogistik och trans-
porter, så ibland är det flytande 
gränser.

Senaste kunden i Norge är 
logistikföretaget RST Logistics AS 
i Askim, strax utanför Oslo, som 
de senaste åren gått från traditio-
nell transportör till en mer kom-
plett logistikleverantör. För RST 
Logistics, som idag omsätter ca 80 
milj NOK, blir TPL-verksamheten 
allt viktigare.

Svenska Ongoing Warehouse 
fortsätter växa i Norge, nu senast 
med kunden RST Logistics . 
“Marknaden är väldigt lik den 
svenska, men it-systemen är 
andra, säger Ongoings vd Gerhard 
Guron. 

Av Hilda Hultén

Ongoing Warehouse är ett 
svenskt, molnbaserat lagerhante-
ringssystem, WMS, specialiserat 
på att hantera tredjepartslogistik, 
TPL. Bolaget grundades 2008 och 
har idag 12 anställda med 152 
kunder i 12 länder. Runt 110 av 
kunderna finns i Sverige.

– Sverige är vår överlägset 
största marknad, men därefter är 
Norge tydlig tvåa, säger Gerhard 

Svenskt WMS tar mark i Norge
För Ongoings senaste kund, norska RST Logistics, blir lagerverksamheten en allt viktigare del av verksamheten.
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nytta i det logistiska blodomlop-
pet.

Lagerautomation är också på 
framfart menar han, även om det 
är svårt.

– Eftersom avtalstiderna är 
korta, finns det en viss turbulens 
som försvårar för automation 
i TPL-branschen. Det är också 
väldigt olika typer av flöden, 
beroende på kunder. Jag har sett 
exempel på automation som inte 
alls blivit det företaget tänkt sig.

– Samtidigt behövs automation 
för att effektivisera och standardi-
sera sättet att plocka. Vi har gjort 
en koppling till ett automatise-
ringssystem och fler lär komma, 
det börjar mogna.

När det gäller röststyrning, pick 
by voice, så ser Gerhard Guron en 
stark mognad i branschen.

– Voice-tekniken är på framfart, 
jag känner att behovet börjar 
komma. Det händer mycket i tek-
nikutvecklingen allmänt, Google 
jobbar ju t ex mycket med röst-
styrning i sin sökmotor, det spiller 
över till lagerprocesserna.

wms

koll på lagersaldon och ordersta-
tus. Det är smidigt, man behöver 
inte installera någon stor koloss 
längre.  

– Vi hör att många e-handlare 
vill jobba med en TPL-aktör som 
använder vårt WMS, de kanske 
har hört talas om oss eller har 
använt oss tidigare. Det är väldigt 
roligt.

Moget för automation
E-handelns tillväxt påverkar i 
högsta grad både TPL-branschen 
och deras egen verksamhet, menar 
Gerhard Guron.

– Många e-handlare väljer ju att 
lägga ut sin logistik och koncen-
trera sig på sin plattform och 
säljbiten, det gynnar tillväxten av 
tredjepartslogistik.

TPL-branschen beskylls ofta för 
att vara sen med att anamma ny 
teknik och tekniska lösningar.

– E-handeln skapar tillväxt och 
nya behov av IT-stöd som vi som 
systemleverantörer behöver vara 
med och möta. Jag upplever att vi 
bidrar till utvecklingen och gör 

marknader, t ex Tyskland eller 
England, innebär en ny kund ofta 
nya kopplingar.

Kända bland e-handlare
TPL-kundernas kunder använ-
der också andra IT-system och 
e-handelsplattformar i Norge.

– Även våra kunders kunder 
kopplar ju upp sig mot vårt WMS, 
så det är viktigt att vi har kopp-
lingar även till dem.

Idag har Ongoing ett 20-tal 
kopplingar till de vanligaste 
e-handelsplattformarna.

– När vi var nya var det ingen 
som kände till oss, nu märker vi 
att många varuägare, alltså våra 
kunders kunder, känner till oss 
och vet att vi har kopplingar till 
deras system.

Att systemet är webbaserat och 
relativt enkelt att komma igång 
med även för kundernas kunder, 
tror Gerhard Guron är en stor 
fördel.

– Installation och introduktion 
tar några timmar och man loggar 
in via sin webbläsare för att hålla 

WMS och kundernas system.
– Har man ett antal kunder på 

en marknad blir det lite snö-
bollseffekt. Nu har vi de flesta 
kopplingar som behövs i både 
Sverige och Norge, så det är ingen 
skillnad för oss att ta en ny norsk 
eller svensk kund. Men på nya 

• 70 % av Sveriges befolkning inom 30 mil.

• Nav i de internationella transportkorridorerna: 

 − Nordens största rangerbangård och kombiterminaler.

 − Godspendlar till Göteborg, Antwerpen, Milano.

 − E18, E20 och vägarna 50, 51, 52, 63 och 68.

 − Sveriges fjärde största fraktflygplats.

• Kompetent arbetskraft.

• Fokus på grön logistik.

• 250 ha ny mark för etablering i attraktiva lägen till 2017.

• Stora satsningar på infrastruktur på gång.

Många logistikföretag med distribution till hela Norden  
och Baltikum finns redan här. Välkommen du också!

TA PLATS I ETT AV SVERIGES  
BÄSTA LOGISTIKLÄGEN

businessregionorebro.se

– Sverige är vår överlägset största 
marknad men därefter är Norge 
tydlig tvåa, säger Gerhard Guron.
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automation

Malin Schäfer är tillbaka i 
automationsbranschen som ny vd 
på Knapp AB, efter sex år på 
Consafe och Ewerman. ”Det känns 
som takten har ökat markant, det 
är en annan värld än den jag 
lämnade, säger hon.

Av Hilda Hultén

Efter sommaren återvände Malin 
Schäfer till automationsbranschen 
och Åstorp för att bli vd för Knapp 
AB, efter sex år borta från företa-
get som hon lämnade 2010. Logis-
tikbranschen har hon dock aldrig 
lämnat. Närmast innan var hon 
försäljnings- och marknadschef 

för Consafe Logistics mobility-del 
och dessförinnan logistikchef på 
fruktgrossisten Ewerman.

– Det känns jättekul att vara 
tillbaka! Jag känner ju den här 
världen, det var här jag blev 
skolad, säger Malin Schäfer, som 
började när bolaget hette Moving 
2001, direkt efter examen, och 
fram till 2010.

Men det är ändå delvis en 
annan värld hon återvänder till.

– En stor skillnad är hastighe-
ten. Tiden från kontakt till färdig 
installation har blivit betydligt 
kortare. Tidigare kunde man 
jobba med automationsprojekt i 
flera år, innan det blev något, nu 

handlar det om veckor för att ta 
fram koncept och månader att få 
installationen ”up and running”.

– Sen är det ett annat eko-
nomiskt läge nu. Det finns mer 
pengar att investera och det 
märks.

Högtrycket märks även på bola-
gets finanser. Knapp-koncernen 
kan se tillbaka på ett rekordår. I 
räkenskapsåret 2015/16 öka-
des nettoomsättningen med 25 
procent till 5,5 miljarder kronor 
och man nådde ett resultat på 280 
miljoner.

Mer TPL-intresse
En annan skillnad är att tred-

jepartslogistikens intresse för 
automation har ökat.

– Vi ser ett växande intresse för 
automation från TPL-sidan, där 
längre kontrakt och mer mog-
nad gör att en tidigare manuell 
bransch börjar titta mer på effekti-
vare lösningar.

Utmaningarna är att hitta lös-
ningar som är skalbara och kan 
hantera dagens växande logis-
tikutmaningar.

– Hur en automationslösning 
ska finansieras, hur den ska utfor-
mas för att bli skalbar och hur vi 
ska göra för att skapa mindre sys-
tem är viktiga frågor. Inte minst 
i den växande e-handeln, som 

Skalbarhet och finansiering är två utmaningar för skyttelsystem, som har stor potential att öka plockhastighet och minska kostnader i plocklager. 
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»Branschen har ökat takten«
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– Det gäller även våra mer 
traditionella kunder, som behöver 
titta på e-handel och hitta lös-
ningar för det. De som anammar 
kundernas krav och kan möta 
dem blir framtidens vinnare.

kunden, verkar vara nyckeln till 
framgång, enligt Malin Schäfer. 
Men även kunderna behöver 
anamma de nya konsumentt-
renderna och kundkraven för att 
överleva.

automation i fastighetsbranschen 
nu?

– Självklart finns det sådana 
tankar. Vi får se nu i december 
när han installerat sig vad vi skulle 
kunna hitta på tillsammans.

– Det här är ju en liten värld, 
där de flesta känner varandra. 
Men det finns vinster för oss i att 
samarbeta tajtare med fastighets-
branschen och kunna vara med 
och utforma lösningar tidigare i 
processen.

Samarbeten och nytänkande för 
att hitta nya lösningar som passar 

automation

har svårt att förutsäga framtida 
volymer och inte har ekonomi 
för en stor installation. Vi måste 
ta fram lösningar som verkligen 
passar behoven och är tillräckligt 
flexibla. 

Det innebär bredare produktut-
bud, med kombinationer av flera 
tekniker.

– Vi behöver prata med andra 
aktörer, inte minst inom logistik-
fastighetsbranschen, för att hitta 
nya samarbetsformer. Det blir till 
att samarbeta med kunder och 
andra logistikleverantörer på nya 
sätt.

Automation närmar sig  
fastighetssidan
Värt att notera i det samman-
hanget är att Knapps förre vd, 
Benny Thögersen, som länge 
vurmat för ett tajtare samarbete 
med logistikfastighetsbranschen 
kring automationslösningar, läm-
nat Knapp för att bli vice vd för 
logistikfastighetsbolaget Catena.

Ska Benny Thögersen sälja in 

»Även våra mer tradi-
tionella kunder behöver 
titta på e-handel och 
hitta lösningar för det. 
De som kan möta kun-
dernas nya krav blir 
framtidens vinnare.«

– Det är en helt annan hastighet i automationsbranschen nu än när jag 
lämnade för sex år sedan, säger Malin Schäfer, vd Knapp AB.

till sitt huvudkontor i Kista. Bolaget är en internationell svenskägd 
koncern med kunder i länder världen över och med ett av sina 
världsledande affärsområden placerat i Stockholm. 
Produkterna tillverkas av underleverantörer i Europa, Nordamerika 
och i Asien och distribueras sedan via egna och outsourcade lager 
i Europa och Nordamerika till slutkund.

Handicare AB söker en

Logistikexpert

Handicare gör vardagen enklare
Vi i Handicare ser det som vår uppgift att göra 
vardagen enklare och att skapa förutsättningar för 
funktionshindrade och äldre personer att leva ett 
aktivt liv – på sina egna villkor. 
Samtidigt vill vi också underlätta arbetet för vårdgiva-
re och medhjälpare. Det är därför som vi utvecklar 
och tillhandahåller väldesignade lösningar som ger 
ökat oberoende och som är enkla och säkra att an-
vända, både för professionell vårdpersonal och för 
familjemedlemmar.

För mer information kontakta vår samarbetspartner på Horton 
International som hjälper oss i denna rekrytering. Per Jerndahl, mail: 
jerndahl@horton.se, tel: 08-587 604 42 eller Therése Sjödén, mail: 
sjoden@horton.se, tel: 08-587 604 08.
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Du når En tredjedel av Sveriges
befolkning inom ca 20 mils radie
Är du intresserad av vad Katrineholms Logistikcentrum 
kan erbjuda dig och ditt företag, kontakta Dot Gade 
Kulovuori, 0707-860 817.

www.katrineholmslogistikcentrum.se

läge för logistik



36 Intelligent Logistik 6–7 2016

telekomjätten Softbank, med sin 
robot Pepper som kan arbeta 
som receptionist och guide på ett 
sjukhus i Liege i Belgien. 

Hjälpa, Blixten och Karolinus
Systemet är automatiserat: robo-
tarna åker fram till särskilda vag-
nar med varor, och de vet var de 
ska hämta varje enskild leverans 
efter att ha skannat ett elektroniskt 
chip på vagnarna. Nu finns 29 
robotar och 150 städvagnar, så att 
avdelningarna behöver inga stora 
lagerutrymmen. Barnen på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus har hjälpt 
till att välja ut namnförslag på 
robotarna. Tyrbot, Hjälpa, Blixten 
och Karolinus är några exempel. 
Alla robotar får en dekal med sitt 
namn. 

del transporteras med AGVerna. 
De kan t o m använda hissar 
speciellt framtagna för dem. De är 
helt ljudlösa om de inte behöver 
använda sitt syntetiska tal för 
att be någon flytta på sig. Går en 
människa ut framför roboten, 
piper den högt och säger sedan: 
”Du står i vägen, var vänlig flytta 
på dig”. Roboten lämnar sin last i 
ett rum i anslutning till vårdkär-
nan. Servicepersonal och vård-
personal lastar av vagnen. Tomma 
vagnar tar robotarna automatiskt 
med sig. De kan arbeta 18–20 
timmar per dygn och behöver 
laddas 4–6 timmar per dygn. De 
gör ca 1 600 leveranser per dag, 
men aldrig direkt till patienterna 
och tar inte över den mänskliga 
kontakten som hos japanska 

servicekorridorer på automatiska 
godsvagnar av olika modeller av 
AGVer (Automated guided vehic-
les), självnavigerande robotar. De 
transporterar textil för 630 patien-
trum och 36 operationssalar varje 
dygn. 3,5 ton tvätt, patientkläder, 
bäddkläder och personalkläder 
för 6 000 medarbetare transpor-
teras också på dessa automatiska 
truckar. 

”Du står i vägen”
Robotarna har sin bas i den 
centrala teknikbyggnaden under 
sjukhuset, dit alla intransporter 
kommer. Textilier och medicin-
ska förbrukningsmaterial lossas 
från lastbilarna och sedan hämtar 
robotarna automatiskt godset. 
Även matleveranser och läkeme-

Det finns olika sätt att effektivi-
sera sjukvården. Robottruckarna 
på Nya Karolinska Solna är 
exempel på ett innovativt 
logistiksystem.

Av Lena Sonne

Skanskas Swedish Hospital 
Partners har äntligen lämnat 
över första delen av Stockholms 
läns landstings nya sjukhus Nya 
Karolinska Solna, NKS. Där finns 
en ny, blänkande robotvärld, där 
effektiv logistik är i fokus. Läke-
medels- och måltidstransporter 
tar robotarna hand om.

Patientmåltider, sängutrust-
ning, steril utrustning, mediciner, 
personalkläder och andra mate-
rial kommer att rulla i särskilda 

Talande robotar 
  på Nya Karolinska

Bygget av NKS startade sommaren 2010 och kommer att pågå fram till våren 2018.  
Den nya sjukhusanläggningen blir ca 330 000 kvm stor och ska vara helt klart våren 2018.
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robotik

– med kakel, klinkers, toalett-
stolar och handdukskrokar, så 
badrummen var nästan klara för 
användning. Modulerna förseg-
lades sedan och transporterades 
till sjukhuset i Solna, där de lyftes 
på plats och kopplades till el- och 
vattensystemet.

Även byggprocessen har 
präglats av intelligent logistik. 
Patientbadrum, rörkonfiguratio-
ner, fasadelement och stommen 
av betong monterades i fabrik. 
Den standardiserade fabriksmil-
jön inomhus ger högre kvalitet på 
slutprodukten än montering på 
plats. 

De 618 patientbadrummen 
monterades t ex så av robotar 

pass, står en ren städvagn med 
nytt städmaterial och väntar.

Hittar utlånad utrustning
Utrustning som sängar och 
medicinteknisk utrustning kan 
spåras med hjälp av små sändare/
taggar som kan sända ut signaler i 
realtid via det trådlösa nätverket. 
Då kan man enkelt hitta utlånad 
utrustning.

Alla personalkläder är märkta 
med chip för spårning, för att 
undvika svinn. Och textilskåpen 
har RFID-antenner som känner 
av saldo – och som automatiskt 
skapar nya beställningar när lagret 
krymper. Städvagnsrobotarna 
transporteras till renspolning 
och desinficering efter använd-
ning och allt städmateriel byts ut. 
Så när en lokalvårdare börjar sitt 

Vi växer 
– och skapar tillväxt
Vi står inför stora utmaningar när vi lämnar 
Inre hamnen i Norrköping och istället växer 
ännu mer i Pampushamnen. Med den pågå-
ende satsningen möter vi framtidens krav 
på ökade godsvolymer, effektiv logistik och 
större fartyg. 

Med en expansiv hamn har Norrköping och 
den kringliggande regionen ett gott stöd 
för en stark framtida utveckling. 

Läs mer på norrkopingshamn.se 

Missa inte nästa 
Tematidning 

i Dagens Industri
Innehåll:  

• Sveriges bästa logistiklägen 2017 • 
• IT & Logistik •  
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www.intelligentlogistik.se
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Utgivning: vecka 6, 2017, Materialdag: 27 januari 
Kontakt: 0176-22 83 50, gb@intelligentlogistik.se

DUBBELT SÅ DYRT SOM BERÄKNAT

Nya Karolinska Solna NKS första del är klar och tog emot sina 
första patienter i slutet av november. Avdelningen för barn- och 
hjärtsjukvård på 106 000 kvm öppnade då. Det har varit Skanskas 
största projekt någonsin och finansieras genom OPS, offentlig 
och privat samverkan. Kritiken har gällt de skenande kostnaderna. 
Nya Karolinska blir Sveriges dyraste sjukhus. Journalisterna Henrik 
Ennart och Fredrik Mellgren har i boken Sjukt hus visat att de 14,5 
miljarder som sjukhuset skulle kosta istället landar på 29 miljarder. 
De visar också att nya toppmoderna sjukhus i t ex Hamburg har 
kostat långt mindre för ungefär samma antal sängplatser. I boken 
hävdas att det finns stora brister i det kontrakt som landstinget 
tecknat med projektbolaget SHB som ägs av Skanska och brittiska 
riskkapitalföretaget Innisfree. 29 robotar kan dagligen göra 1 600 leveranser av patientmåltider, läkeme-

del och annat.
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lagerhantering

utvärderar tekniken, säger Patrik Fager. 
En del i projektet har därför varit att 

jämföra smarta glasögon med andra 
plocktekniker. 

– Vi har tittat både på hastighet och 
kvalitet och jämfört smarta glasögon 
med pick by voice, pick by light och 
vanlig pappersplocklista. 

Forskarna använde samma process 
för de smarta glasögonen som används 
i pilotprojekten i Tyskland, där ordern 
kvitteras med hjälp av ett RFID-avlä-
sande armband.

– RFID-armband är en spännande 
teknik i prototypstadiet, där man slip-
per momentet att verifiera ett genom-
fört plock, det sker automatiskt. 

Stor skillnad i kvalitet 
När det gällde plockhastigheten gjorde 
forskargruppen två experiment, ett 
kitplock där bara en order plockades 
åt gången och ett batchplock, där fyra 
ordrar plockades samtidigt. 

– I kitplocket var smarta glasögon 
den näst snabbaste tekniken, efter pick 
by light. I batchplocket var den tredje 

testar och utvärderar vi olika tekni-
ker som finns på marknaden, berättar 
Patrik Fager, doktorand vid TME och 
ansvarig för projektet. 

Projektet får 3 miljoner SEK under 
2,5 år, och ska slutredovisas i mars 
2017. 

– Då ska det utmynna i en handbok 
för att ta fram effektiva plockproces-
ser. Målet är att ta fram en användbar 
struktur för hur man ska välja utrsust-
ning och teknik och utforma sin plock-
process så effektivt som möjligt. 

Utvärderar smarta glasögon
En del i processen har varit att utvär-
dera så kallade smarta glasögon, som 
just nu testar i pilotprojekt för plock, så 
kallad, pick by vision, runtom i världen, 
bland annat hos DHL och Volkswagen 
i Tyskland. 

– Smarta glasögon är en jätte-intres-
sant teknik, sen är det inte helt klart 
hur väl den presterar i plockprocesser. 
Pilotprojekten som pågår är drivna av 
industrin själva, men det finns inga 
vetenskapliga studier i litteraturen som 

Hur väl fungerar smarta glasögon som 
hjälpmedel i lagerplock och hur 
effektiva är de jämfört med en vanlig, 
hederlig plocklista? Det forskar Patrik 
Fager vid Chalmers på. Målet är en 
handbok med riktlinjer för hur man 
förbättrar plockprocesserna. 

Av Hilda Hultén 

Smarta glasögon, röststyrning, Pick by 
light eller en vanlig papperslista, vilket 
är bäst? När det kommer till lagerut-
rustning, plocksystem och teknik tycks 
det finnas lika många rätta svar som det 
finns teknikleverantörer. 

Men på TME, institutionen för Tek-
nikens ekonomi och organisation, vid 
Chalmers tekniska högskola, pågår just 
nu ett Vinnova-finansierat forsknings-
projekt, ”Utformning av processer för 
effektiv materialkonfigurering”, där 
företag som Scania, Schenker logistics, 
Volvo Cars och Volvo Lastvagnar deltar. 

– Vi tar fram riktlinjer för hur man 
ska utforma plockprocesser för att de 
ska bli så effektiva som möjligt. I det så 

Forskar på framtidens plocktekniker 
»Vilken 
information 
plockaren 
har tillgång 
till, hur över-
skådlig den 
är och hur 
väl kommu-
nikationen 
fungerar 
genom hela 
materialflö-
det är avgö-
rande för 
hur effektivt 
plocket är 
och hur hög 
kvaliteten 
blir«.

Patrik Fager och hans forskarkollegor har jämfört smarta glasögon med andra plockmetoder, som pick by voice, pick by light och vanlig pappersplocklista. 
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största skillnaden är att det ofta 
är väldigt korta avstånd mellan 
plockplatserna. 

Det gör bl a att förutsättning-
arna för att använda röststyrning 
blir sämre. 

– Eftersom komunikationen i 
voice-plock är sekvensiell så blir 
det en fördröjning i tät plockning, 
voice fungerar säkert bättre i ett 
större lager, där man hinner med 
kommunikationen med systemet 
under transportern mellan plock-
platserna. 

Generellt är det svårt att säga 
något som är rätt att göra i en 
plockprocess. 

– Våra resultat kommer vara 
mest användbara för industrin, 
men självklart finns det områden 
som är genererella där man kan 
dra nytta av resultaten i vilken 
plockprocess som helst. 

Vilken teknik eller process som 
är bäst beror alltid på förutsätt-
ningarna, men det är bra att tänka 
på att t ex förpackningsstorlekar, 
menar Patrik Fager

– Förpackningens och plock-
platsens storlek påverkar avstån-
den. Plocket går långsammare om 
förpackningarna är större, men 
det ger mer tid att administrera 
plocket. Vilket som är mest opti-
malt beror helt på verksamheten. 

Stor potential 
Inom projektet har två master-
studenter, William Falkenström 
och Mikael Miettinen, tagit fram 
mjukvara för att använda augmen-
terad teknik, ett slags förstärkt 
synstöd i de smarta glasögonen 
som kan leda plockaren rätt 
genom att visa pilar dit plcoakaren 
ska gå och fästa lampor vid rätt 
plockplats i synfältet. . 

– De har utgått från Microsofts 
öppna Hololens-mjukvaruplatt-
form och programmerat ett test-
system för att hantera plockinfor-
mation 

– Smarta glasögon har jättepo-
tential, inte minst när den kopplas 
samman med mjukvara för aug-
menterat plock. 

– Vi märker ett jätteintresse för 
vår forskning, det är en väldigt 
hypead teknik. Många företag har 
hört av sig och vill veta vad vi har 
kommit fram till.

snabbast, bara voice-systemet var 
långsammare. 

Snabbast för batchplock var den 
traditionella papperslistan. 

– Pappersplock ger en överblick 
över informationen som saknas i 
light- och voiceteknik. Att det gick 
långsamt med vision-tekniken 
beror nog främst på att tekniken 
är under utveckling. 

Kvaliteten i plocket, dvs hur 
många felplock som gjordes, 
skilde sig stort mellan olika tek-
niker. 

– I batchtestet var pappers-
plocklistan snabbast men innebar 
också överlägset flest felplock. 
Med RFID-armbanden skedde 
inga misstag alls. 

Överhuvudtaget menar Patrik 
Fager att infomationssystemet är 
nyckeln till effektiva plockproces-
ser. 

– Vilken information plockaren 
har tillgång till, hur överskådlig 
den är och hur väl kommuni-
kationen fungerar genom hela 
materialflödet är avgörande för 
hur effektivt plocket är och hur 
hög kvaliteten blir. 

Industriell inriktning
Fokus för projektet är att ta fram 
bättre plockprocesser för s k 
materialpreparering, att få fram 
material till monteringslinor i 
tillverkningsindustrin. 

– Plockprocessen är ju lite 
annorlunda för materialprepare-
ring än för större plocklager, den 

På grund av sin potential att ge 
överblick över informationen spår 
Patrik Fager att smarta glasögon 
kommer få stort genomslag inom 
plock. 

– Du ser allting, samtidigt som 
du har händerna fria. Smarta 
glasögon ger helt andra möjlig-
heter att förenkla kommunikatio-
nen i produktionssystemet, och 

presentera all information på ett 
överskådligt och lättillgängligt 
sätt. 

Än finns ingen kommersialise-
rad lösning för augmenterat plock 
med smarta glasögon. 

– Men jag skulle inte bli förvå-
nad om det kommer väldigt snart. 
Det är kul när man träffar rätt 
med forskning på det sätt vi gjort.

– Smarta glasögon ger helt andra 
möjligheter att förenkla kommu-
nikationen i produktionssystemet, 
och presentera all information på 
ett överskådligt och lättillgängligt 
sätt, säger Patrik Fager. 

”En professionell, 
proaktiv och 

samarbetsvillig 
kommun”

Anders Eriksson
logistikchef, Varner Retail AS

Vill du också etablera dig i Vänersborg?  
Vi hjälper gärna till med dina frågor. 

www.vanersborg.se/naringslivarbete

Följ oss på facebook -

Näringsliv Vänersborgs Kommun

Scania deltar i forskningsprojektet, vars huvudmål är att ta fram bättre 
plockprocesser för materialpreparering, dvs att få fram material till monte-
ringslinor i tillverkningsindustrin. 
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hållbara transporter

handla om att ändra allt från ledtider 
och orderstorlekar, till förpacknings-
storlek, volymvariationer, val av lastbä-
rare, packning och lastning, men också 
var företagen placerar sitt lager. 

– Dessa logistikaktiviteter är väldigt 
sammanlänkade och påverkar varandra. 
Dessutom är ofta flera aktörer inblan-
dade, både externt och internt. För att 
nå en hög fyllnadsgrad behövs därför 
en förståelse för den påverkan olika 
logistikaktiviteter har – både direkt och 
indirekt, och att flera aktörer blir invol-
verade, säger Vendela Santén.

Korta ledtider gör t ex att transportö-
ren måste ta höjd i planeringen, vilket 
skapar överkapacitet, menar hon. 

– Vissa måste kanske ha korta ledti-
der, men det är värt att ifrågasätta. Om 
man som transportköpare kan göra 
skillnad på transporter som måste gå 
snabbt och de som kanske inte är så 
bråttom, så kan det ge transportören 
möjlighet att jämna ut flödet och fylla 
transporten bättre. 

Förpackningen är också viktig, menar 
Vendela Santén. 

Shipper’s logistics actions to improve 
load factor performance”.

– Jag hade en ganska bred ansats från 
början, men den har successivt smalnat 
av till att handla om transportköpare 
och hur de kan påverka sin fyllnads-
grad. 

– Gröna transporter har handlat 
mycket om transportörerna, deras 
effektivitet, bränslen och fordon. Men 
de transportköpande företagen har ett 
stort ansvar i att minska branschens 
miljöpåverkan, säger Vendela Santén.

Miljöintresset varierar stort mellan 
olika transportköpare, men oftast ligger 
fokus på ekonomin. 

– Vi har märkt att ekonomin är det 
som väcker mest intresse. Att minska 
sina utsläpp betyder ju ofta en ekono-
misk besparing, så det blir en win-win-
situation. 

Modell för ökad fyllnadsgrad
Vendela Santén har, tillsammans med 
forskarkollegan Sara Rogerson, tagit 
fram en modell för hur transportkö-
pare kan öka sin fyllnadsgrad. Det kan 

Chalmersforskarna Vendela Santén och 
Sara Rogerson forskar på hur varuägare 
kan göra sina transporter grönare. Och 
nyckeln är ökad fyllnadsgrad. 

Av Hilda Hultén

Fyllnadsgraden i fordon är en knäck-
fråga för att skapa ett hållbarare trans-
portsystem. Enligt forskningsprojektet 
Companion, där bl a KTHs och Scania 
deltagit, utnyttjades bara 43 procent 
av den totala kapaciteten i lastbilarna 
i Europa år 2015, en siffra som skulle 
kunna öka till 85 procent till 2025 med 
smartare styrning och koordinering i 
transportsystemet. 

– Ökad fyllnadsgrad har stor 
betydelse för möjligheten att minska 
transporternas miljöpåverkan. Men det 
finns kunskapsluckor att fylla, säger 
Vendela Santén vid avdelningen för 
Service Management and Logistics på 
Chalmers. 

I november disputerade hon med 
avhandlingen. ”Towards environme-
ntally sustainable freight transport – 

 

»Att minska 
sin miljö-
påverkan 
betyder 
ju ofta en 
ekonomisk 
besparing 
också. Det 
blir en 
win-win-
situation«

”Fyll transporterna”
Vendela Santén och Sara Rogerson har samarbetat i flera studier kring hur varuägare kan öka fyllnadsgraden i sina transporter.
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– Fyllnadsgrad gäller ju inte 
bara lastbilen, utan även hur fulla 
förpackningarna är. Det kan vara 
mycket luft i varje låda.

– Det gäller att förstå var 
obalanserna i fyllnadsgraden lig-
ger, men också vad som måste 
förändras för att kunna öka den. 
Vi har tagit fram ett ramverk som 
ger företagen en överblick över 

hållbara transporter

Vi är med på Transportforum i Linköping 
den 10-11 januari. Här samarbetar vi med 
Väg- och Transporforskningsinstitutet. Vår 
säkerhetskonferens nyligen med VTI och 
många andra blev en succé. Ett annat stort 
lyft har vi fått genom Nässjöakademins köp 
av VTI:s tågsimulator.
”Jag har hunnit med 75 besök hittills hos 
företag, myndigheter och organisationer. 
Intresset för Nässjös satsning på Nordic 
Infracenter är stort. Vi tänker sätta avtryck 
för järnvägsbranschens bästa.” 

Rivstart  för Nordic Infracenter

Intervju med Projektledare Hans-Inge 

Almgren - använd länken:

http://korturl.com/nis351 eller scanna qr-koden! 

www.nordicinfracenter.se

vilka olika åtgärder de kan ta till, 
och hur dessa åtgärder påverkar 
fyllnadsgraden.

– I stort handlar det mycket om 
bättre samordning, att alla aktörer 
i försörjningskedjan behöver prata 
med varandra. 

Terminalstruktur påverkar
Sara Rogerson är även hon 

nydisputerad med avhandlingen 
”Environmental concerns when 
purchasing freight transport”. Hon 
har främst fokuserat på inköpet 
och bokningen av transporter. 

– Hur man upphandlar trans-
porterna påverkar också fyll-
nadsgraden. T ex kan krav på 
tidsfönster i leveranserna göra att 
transportören måste köra en extra 
sträcka eller inte kan samordna 
med andra kunder. Ibland går det 
inte att ändra på kraven. Men det 
gäller att förstå vad kraven får för 
effekter på miljöpåverkan. 

Sara Rogerson har även gran-
skat vikten av företagens interna 
samordning kring miljöförbätt-
rande åtgärder, och hur varorna 
förbereds och hanteras inför 
transport.

– Det finns flera logistiska 
variabler som är kopplade till 
Co2-utsläpp, där medvetenheten 
är låg. Det kan vara transport-
sträcka, fyllnadsgrad, andelen 
tomtransporter, bränsleförbruk-
ning, bränsletyp och transport-
slag, godshantering och terminal-

struktur. 
Terminalstruktur är inte alltid 

det första man tänker på när det 
handlar om hållbara transporter. 

– Men det kan vara värt att se 
över transportörens lagerpunkter 
och jämföra med sina transport-
behov. Ibland kan man minska 
sina transporter och öka fyll-
nadsgraden genom att byta till en 
transportör med mer passande 
terminalstruktur. 

Sara Rogersson hoppas att 
arbetssättet ska skapa verklig 
nytta.

– Ska jag ge något konkret tips 
till transportköpare så är det att 
aktivt diskutera vilka krav man 
ställer. 
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2015 utnyttjades bara 43 procent av 
kapaciteten i Europas lastbilar.

Krav på snäva tidsfönster i leveranserna kan göra att transportören måste 
köra en extra sträcka, eller inte kan samordna transporten med andra 
kunder. 
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ler. Projektet har fått finansiering 
för det första steget som ska vara 
färdigt under 2017.

– Det sker en ökande urbanise-
ring och förtätning och du har en 
ganska låst infrastruktur i storstä-
derna, som blir allt mer överbelas-
tad. Samtidigt har många storstä-
der vattenvägar i och omkring sig 
som en gång var viktiga transport-
vägar och som kan bli det igen. 
Visionen är att svenska aktörer 
ska anta den här utmaningen och 
utveckla multimodala, heltäck-
ande, urbana transportsystem. 
2030 skulle Sverige kunna vara 
marknadsledande leverantör av 
hållbara transportsystem för stor-
städer, säger Björn Södahl.

syftar till att ta ett helhetsgrepp 
kring urbana vattenvägar.

Utöver Björn Södahl är Light-
housemedlemmarna Handelshög-
skolan vid Göteborgs Universi-
tet, KTH – Marina System och 
Viktoria Swedish ICT med i 
projektet från början. Allt efter att 
projektet fortskrider väntas fler 
nyckelaktörer från bl a industrin 
bli involverade.

Göteborg och Stockholm  
som typfall
I det första steget sker en 
omvärldsanalys och två typfall i 
Göteborg och/eller Stockholm av 
urbana vattenvägar ska iden-
tifieras. Typfallen handlar om 
bulktransporter, exempelvis bygg- 
och schaktmaterial som skulle 
kunna gå på pråm istället för på 
lastbil och varuleveranser på små 
vattenburna farkoster där sista 
kilometern exempelvis utförs av 
fossilfria små fordon.

De två typfallen utvärderas från 
en rad olika faktorer och i nästa 
steg går arbetet vidare med ett av 
fallen. Det görs tester och utvärde-
ringar av befintliga farkoster och 
koncept för att slutligen gå vidare 
till det tredje steget, som innebär 
framtagning av prototyper, verk-
liga demonstrationsanläggningar 
och ett nytt transportkoncept med 
nya produkter och affärsmodel-

lättare att hantera de utmaningar 
en växande storstad innebär. 
Initiativtagare är Björn Södahl, 
skeppsbyggnadsingenjör och med 
lång bakgrund i den maritima 
sektorn, bland annat Stenasfären 
och som forskningskoordinator 
på Chalmers institution för Sjöfart 
och marin teknik.

– Det känns jättekul att dra 
igång det här projektet. Det är 
tankar jag burit rätt länge och 
som har mognat och det är väldigt 
roligt att nu genom Vinnovas 
program få se om idéerna bär. Det 
känns som det ligger väldigt rätt i 
tiden, säger Björn Södahl.

Tar helhetsgrepp
Sverige har goda förutsättningar 
att ligga i framkant av utveckling 
mot hållbara transporter. Här 
finns världsledande maritim 
kompetens som bland annat rör 
lättviktskonstruktioner för fartyg 
och alternativa bränslen inom 
sjöfart. Det finns dessutom en 
välutvecklad fordonsindustri 
med produkter och innovationer 
som kan anpassas för flytande 
farkoster. Det pågår ett arbete på 
flera fronter för inlandsjöfart och 
urbana vattenvägar. Ett exempel 
är den förstudie i Lighthouse regi 
som ska visa hur vattenvägen kan 
komplettera befintlig infrastruk-
tur. Projektet Urban WaterTruck 

Över 50 procent av världens 
befolkning lever i storstäder och 
andelen ökar, något som ställer 
stora krav på våra transportsys-
tem. Att använda vattnet i våra 
storstäder kan avlasta infrastruk-
turen på land. Men hur ska det gå 
till?

Av Andreas Kron

Projektet Urban WaterTruck 
är ett projekt som fått stöd av 
Vinnova och som syftar till att 
ta fram ett hållbart transport-
koncept för urbana vattenvägar. 
Ett lyckat transportkoncept, där 
flera olika trafikslag samverkar, 
skulle kunna underlätta gods- och 
varutransporter och göra det 

SEMINARIUM OM LOKAL 
SJÖFART

Textförfattaren Andreas 
Kron är kommunikations-
ansvarig på Lighthouse, ett 
tvärvetenskapligt maritimt 
kompetenscenter, baserat 
på samarbete mellan 
industri, akademi och 
samhälle. Den 9 februari 
2017 arrangerar Light-
house ett seminarium om 
lokal och regional sjöfart 
i Stockholm. Läs mer på 
lighthouse.nu/event 

I Stockholm finns stora möjligheter att transportera med gods till sjöss. 

– 2030 skulle Sverige kunna vara 
marknadsledande leverantör av 
hållbara transportsystem för stor-
städer, säger Björn Södahl.
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SMART  
LAGERFÖRVARING MED  

HISSAUTOMATER

Anderstorpsvägen 24
SE-332 36 Gislaved
Telefon: 0371-52 30 40
Fax: 0371-328 85
E-post: info@welandlagersystem.se
Webbsida: www.welandlagersystem.se

Vill du spara tid, minska personal- 
kostnaderna och öka plockhastigheten? 
Med hissautomater från Weland  
Lagersystem är det möjligt. Vi kund- 
anpassar alla hissautomater och hjälper 
er att välja modell utifrån lokalens  
förutsättningar och er verksamhet.



Hur mår din lager- 
och inköpsverksamhet?

Paketerad kunskap och lösningar för lager- och inköpsoptimering

Vi ger dig analysen – Supply Chain Indicator  
Du får svar på hur ditt lager och inköp påverkar 

Kundnöjdhet, Ekonomi och Flöde.

 031 – 26 86 20   |   INFO@PROMOSOFT.NU   |   WWW.PROMOSOFT.NU

Ökad 
försäljning

Reducerat lager Reducerade
inköpskostnader

Return of 
investment

2 % 30 % 50 % 3 MÅN

Vi söker en säljare av banners till 
www.intelligentlogistik.se samt 

konsten att på snabbast  
 

 

Nu söker vi en annonssäljare till:  

 

ANNONSSÄLJARE SÖKES

 

ll 

intelligentlogistik.com
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NYKVARN

SÖDERTÄLJE
E20

E20

E4

E4/E20

Den nya trafikplatsen 
Almnäs till och från E20 minuter till  

Stockholm City30

Områdets storlek, ca 1 000 hektar, 
har plats för utrymmeskrävande verk-
samheter vilket gör det möjligt  
att successivt expandera.

Södertälje 
hamn är 
knutpunkt 
för gods-
transporter 
på fartyg.

StockholmEskilstuna/Göteborg

Helsingborg

Ett logistiskt nav, 
nära både E20 och E4

Etablera er i Stockholm Syd
Stockholmsregionen är på väg att få ett nytt logistiskt 

nav.  I direkt anslutning till E20, nära E4, Svealandsbanan 

genom området, Södertälje Hamn endast några minuter 

bort och Stockholm/Skavsta flygplats inom 50 minuter. 

Ett cirka 1 000 hektar stort område med plats för 

verksamheter som logistik, industri, utbildning och kontor. 

Stockholm Syd erbjuder skräddarsydda lokaler och 

exploaterbar mark. Läs mer på www.stockholmsyd.se.

STOCKHOLM

UPPSALA

SÖDERÄLJE
Nykvarn

Strängnäs Förbifart 
Stockholm

Eskilstuna

Enköping

Västerås
Arlanda

E20

E18

E18

E4

E4

mellan Södertälje och Nykvarn

Stockholm Syd – i skärnings-
punkten mellan E20 och E4.  

Svealandsbanan löper genom 
Stockholm Syd med anslutna 
industrispår direkt in området.

Södertälje Hamn som är en 
knutpunkt för godstransporter 
via fartygstrafiken ligger  
bara 10 minuter bort.

50 minuter söderut ligger flyg-
platsen Stockholm/Skavsta. 

Det nya 
logistiska 
navet
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tobias jonasson

Konsten att fastställa kvantiteter och leveranstidpunkter 
för lagerpåfyllningsorder så att efterfrågan kan tillfredsställas 
i önskvärd omfattning och så effektivt som möjligt i fråga om 

kapitalbindning och resursutnyttjande är rikligt avhandlad i forskning 
och litteratur. Redan under förra århundradets första hälft tog herr 
Wilson åt sig äran för andras tidigare forskningsframsteg. Ingen med 
någon form av logistiklektyr på sitt samvete har kunnat undvika uttryck 
som Ekonomisk Orderkvantitet eller EOQ-formeln. Enligt Wikipedia 
kanske några till och med ser ”2 Nakna Poliser Utan Batong” framför sig 
för att komma ihåg en variant på formelns ingående delar – jag tillhör 
dock inte en av dem. Hursomhelst är det få eller inga som tvivlar på 
lagerstyrningens direkta effekt på företagets lönsamhet – låt oss kalla det 
logistik-basic.

Ovan till trots är min uppfattning att lagerstyrningen har hamnat 
i skymundan av andra prioriteringar och sjunker allt längre ner på 
svenska företags logistikagenda. Låga räntor, överdriven tilltro till affärs-
system och en allmän o-creddighet förknippad med lagerstyrningsfrågor 
kan vara några av orsakerna. Ett rimligt antagande är att dagens låga rän-
tenivåer och dess inverkan på företagens kapitalkostnad i sin tur ger en 

minskad känslighet för bundet kapital i lager och därmed även ett mins-
kat fokus på lagerstyrningen. Att räntenivåerna blir kvar på nuvarande 
nivåer är dock inte särskilt troligt, samtidigt som lagrets storlek även 
har direkt koppling till en mängd andra kostnader. Exempelvis orsakar 
omotiverat lager större yt- och volymkapacitet i lokaler och utrustning, 
samt minskade marginaler genom att osålda varor reas ut eller i värsta 
fall behöver kasseras – igen logistik-basic.

Det verkar också som att en del företag har ett slags alibiförhållande 
till att det moderna affärssystemet sköter lagerstyrningen och att övriga 
insatser därför är att betrakta som överflödiga.

Systemstödet är definitivt en central del i att arbeta med aktiv lager-
styrning, men att definiera parametrar i ett affärssystem är dock i de 
flesta fall långt ifrån tillräckligt. Förutom kunskap och insikt för att 
korrekt fastställa aktuella service- och kostnadsparametrar och löpande 

underhåll av samma parametrar, så krävs tydliga mål med tillhörande 
rutiner för uppföljning. Vidare krävs, på en mer övergripande nivå, en 
medvetenhet kring hur olika beslut och förändringar i försörjningsnät-
verket får för effekt på lagerstyrningens förutsättningar. Vad blir exem-
pelvis konsekvensen av ökade orderledtider genom att anlita en avlägsen 
leverantör, jämfört med en närliggande? Eller omvänt, vilka potentialer 
finns i att göra vissa förändringar i nätverksstrukturen?

Det finns många trendiga och creddiga delar inom logistik och Supply 
Chain Management. Lagerstyrning tillhör definitivt inte dem. Jag bru-
kar ofta återkomma till hur e-handeln ställer gamla logistiksanningar 
på ända. Också i detta fallet känns det som att e-handeln är en faktor. 
Även om gammalteorierna inom lagerstyrningen till stora delar är helt 
applicerbara på e-handeln, så lär e-handlarnas aparta upplevelse av sin 
tillvaro kräva en uppfräschning av hela lagerstyrningskonceptet för att 
vinna tilltro. 

Jag vänder mig därför till forskare, konsulter och ansvariga ute på 
företagen med uppmaningen att här och nu börja bidra till att öka eller 
återställa medvetenheten och insatserna kring lagerstyrning bland 
svenska företag. 

Med hopp om att på kort tid nå framgång och överträffa allas förvänt-
ningar lånar jag därför en beprövad kampanjtitel – Let’s Make Lagerstyr-
ning Great Again!

Tobias Jonasson, MYSIGMA

»Lagerstyrningen har hamnat i skymundan av 
andra prioriteringar och sjunker allt längre ner  
på svenska företags logistikagenda«

Krönika: 

Let’s Make Lagerstyrning  
Great Again
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tänkbart

Ska läkaren stå vid dörren på 
akuten? Med lite vanlig flödesef-
fektivitet kan man få akutmottag-
ningar att fungera bättre, utan att 
tillföra resurser, visar forskning 
från Chalmers. 

Av Lena Sonne

– Läkaren bör stå vid dörren på 
akuten och fråga patienten ”Vad 
kan jag göra för dig?” Patienten 
ska möta kompetens direkt, i 
början av flödet. 

Torbjörn Jacobsson är univer-
sitetslektor vid Service Manage-
ment and Logistics på Chalmers 
och forskar i leanimplementering 
i hälso- och sjukvård. Han berät-
tade om en färsk studie kring 
patientflödeseffektivitet på akuten, 
vid Plans forsknings- och tillämp-
ningskonferens i Växjö i höstas.

– Vi försöker se hur man skapa 
flödeseffektivitet utan att tillföra 
externa medel, och får mer vård 
för pengarna. 

Studien har bl a undersökt 
faktorer som patientinflöde, kötid, 
tid hos läkare och total genom-
loppstid vid en akutmottagning. 

Lean – känsligt begrepp i vården
Lean har fått stort fäste i indu-
strin, men att använda begreppet 
i vården är känsligt. Industriella 
termer som ”rationalisering” och 
”lean production” ses ibland som 

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:- exkl. moms. 
Du kan gå in på www.intelligentlogistik.se och klicka på 
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»Mr Simmons«. Torrnålsgravyr,  
Axel Fridell. 

Tänkbart
provocerande och skapar oro för 
personalminskningar. 

– Det kan uppfattas som att 
man försöker skapa en fabrik där 
patienten är en produkt istället 
för människa. En del läkare ser 
Chaplins dystopi Moderna tider, 
taylorism framför sig. Så vi undvi-
ker begreppet lean. 

Många gånger används termen 
”processlösningar” istället. Teo-
rierna måste också anpassas till 
miljön i sjukvården, menar  
Torbjörn Jacobsson.

– Men leanappliceringen på rätt 
sätt i vården kan frigöra resurser, 
förenkla flöden och samtidigt 
ge bättre arbetsvillkor. Då kan 
tillgängligheten ökas, köerna 
minska och patienten få mer ”vär-
deskapande” tid med läkare och 
sköterskor.

Problem i patientflödet
Akuten är arbetskrävande med 
snabba och svåra beslut och det 
är ofta svårt att få erfarna läkare 
att arbeta på akuten. Studien 
visade att bara 36 procent av 
patienterna fick träffa en läkare 
inom en timme. Det är också ofta 
oklart vilka patienter akuten skall 
ta hand om och vilka som bör 
behandlas i primärvården, enligt 
studien behövde ca 30 procent av 
patienterna inte akut vård. 

– Att placera en erfaren läkare 
tidigt i flödet, som direkt ser till 

Doktorn som dörrvakt på akuten  

att rätt resurser används till rätt 
patient, är en kraftfull lösning för 
att reducera väntetider. 

Det gör att allvarliga eller bråd-
skande fall behandlas först. 

– Det ger också snabb expedie-
ring av patienter som inte behöver 
akutvård, som kan hänvisas till 
vårdcentraler eller få medicin 
utskriven direkt.

Risk för överkapacitet 
– Ett annat problem är dåligt 
resursutnyttjande, t ex att skö-
terskor vid akuten använde 10 
procent av sin arbetstid till service 
och städning. I lean benämns det 
som icke värdeskapande aktivi-
teter.

Forskarna tittar på de huvud-
sakliga problemen i patientflödet 
på en akutmottagning och försö-
ker föreslå lösningar.

– När inflödet är störst kanske 
det behövs dubbelt så många 
läkare på plats, för att få ner vän-
tetiderna till acceptabla nivåer.

Effektivare flöden kan ge en 
överkapacitet av läkare och 
vårdpersonal, menar Torbjörn 
Jacobsson. 

– Då blir det en initial kostnad i 
outnyttjad arbetskraft. Men lång-
siktigt borde samhället tjäna på 
detta, att få sjuka patienter friska 
fortare.

»Effektivare flöden kan 
ge en överkapacitet av 
läkare och vårdperso-
nal och då en initial 
kostnad i form av 
outnyttjad arbetskraft. 
Men långsiktigt borde 
samhället tjäna på 
att få sjuka patienter 
friska fortare«
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Plan Networking Day
Välkomna till en dag med inspiration och nätverk!

8 december i Göteborg 

Material- & kapacitetsplanering - DSP
Kursen behandlar processen för materialstyrning och kapacitetsplanering, fördjupning 
i lagerstyrning samt leverantörsrelationer och inköp. 

24-25 januari + 7-8 februari i Stockholm 

Lagerstyrning
Att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem.

31 januari + 1 februari i Stockholm

Produktionslogistik Grunder - BSCM 
Grundläggande utbildning som skapar förståelse och helhetssyn på planeringsprocessen
i hela flödet - från råvaruköp till slutkund.

14-15 mars + 28-29 mars i Stockholm

Certified Supply Chain Professional - CSCP 
Ett heltäckande utbildnings- och certifieringsprogram framtaget av APICS. Ger ett brett 
perspektiv på Supply Chain området, såsom processer, flöden och värdeskapande genom 
hela  värdekedjan.  
6 dagar (3+3). 

14-16 mars + 4-6 april i Göteborg 

Strategisk verksamhetsledning - SMR 
En fördjupning om hur samspelet mellan ett företags strategiska affärsplan och dess 
operativa verksamhet bör utformas.

15-16 mars + 29-30 mars i Stockholm

Plan-konferensen 2017 
Programmet kommer i mitten av december. Save the date!  

25-26 april i Göteborg

www.plan.se • info@plan.se • 08-24 12 90

Bli medlem!
www.plan.se
08-24 12 90



POSTTIDNING B
Returer: Intelligent Logistik, 
Vemlinge 4115, 76173 Norrtälje

Raka spåret till smartare logistik 

T
H

O
R

N
 R

E
K

L
A

M
B

Y
R

Å

catenafastigheter.se

Smarter
Better
Faster

När du ska etablera din verksamhet behöver du anpassningsbara 

logistiklokaler och flexibla hyresavtal. En plattform för lönsam 

tillväxt. Vi tror på kraften i att samarbeta och hjälper dig gärna så 

tidigt som möjligt. På så sätt kan vi ge de bästa råden och utveckla 

en logistiklösning som är anpassad för din verksamhets behov och 

tillväxtresa. 

 

Just nu finns det utvecklingsmöjligheter nära dig.  

Välkommen att kontakta oss för att prata mer om etablering och 

samarbete.

Etablera dig med oss


