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Beteende. Flöde.

Fungerande varuförsörjning är en förutsättning 

för ett blomstrande samhälle. Råvaror och 

halvfabrikat måste komma fram till rätt plats i rätt 

tid, och färdiga produkter ska finnas tillgängliga 

när och där konsumenterna efterfrågar dem. 

Det är så vi vill ha det och vi tar det som en 

självklarhet. Så har det alltid varit.

Men förutsättningarna ändras över tiden. 

När handeln blir alltmer global ändras vårt 

köpbeteende. Därmed ändras även kraven på 

varuflödet. Gods behöver förflyttas längre och 

snabbare, och kraven på punklighet ökar.

En viktig kugge i hela maskineriet är väl 

fungerande logistikfastigheter. I rätt läge.

Catena har förvärvat

Brinovas logistikfastigheter.
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ledare

Det är innovationskraften som ska rädda världen. Eller åtmins-
tone västvärldens välfärd, svensk industri och klimatet. Detta 
om man får tro de flesta föreläsare, politiker och omvärldsspa-

nare just nu. Innovationskraft är dagens buzzword. 
Innovationskraften skiljer agnarna från vetet. Det är ordet som ska 

hjälpa Sverige att behålla och bygga konkurrenskraft och skydda våra 
teknologiföretag från kopiering av konkurrenter från världsdelar där 
självständigt tänkande inte är lika etablerat i folksjälen. 

”Sverige är fyra i världen när det gäller konkurrenskraft och har en 
stabil industri som ni bör värna och vårda. Det gäller att vinna kom-
petenskriget och skydda sig från brain drain” sade, inköpslegendaren 
Peter Kraljic, i sitt anförande vid Supply Chain Outlook i Stockholm i 
november. 

Vid FG100 Nordics Meeting i Stockholm i oktober, som samlade stor-
företag från hela världen, var innovation och kunskap också vanliga ord 
på önskelistan. En ganska aggressiv strategi presenterades av Gang Hu 
från kinesiska telekomjätten Huawei, som skaffat mycket av sin kom-
petens genom just brain drain. De har helt enkelt lagt sina europeiska 
kontor vägg i vägg med största konkurrenterna, och lagt beslag på alla 
ingenjörer som vandrat ut ur grannens kontor. I Sverige gäller det Eric-
son, i Finland Nokia. 

Men hur ska Sverige skydda sin innovationskraft? Och är verkligen 
protektionism svaret när man jagar innovation? 

Protektionism är en mänsklig reaktion vid ekonomisk osäkerhet och 
kriser. I Europa härjar nu en våg av främlingsfientlighet, ofta förtäckt 

som politiska styrmedel för minskad arbetsrörlighet. ”Free movement 
within Europe needs to be less free” skrev t ex Storbritanniens premiärmi-
nister David Cameron i en debattartikel i veckan. 

Men utan arbetskraftsinvandring hade Tyskland varit utan Peter 
Kraljic. 

”När jag lämnade Sovjet 1965 som ung ingenjör var det inga problem 
att få arbetstillstånd i Tyskland. Idag hade jag inte fått komma in, nu 
måste man bevisa att man tjänar minst 65 000 euro per år”.

Jag besökte Nässjö i november, som genom nya konceptet Logistic 
Park Conference ska tillföra kunskapsvärde till sitt näringsliv. Och nog 
var det inspirerande. 

”Många företag koncentrerar sig på vad konkurrenterna gör och för-
söker göra samma sak fast bättre. Det är helt fel taktik”, sade t ex Jörgen 
Eriksson på Bearing Consulting. 

”Det gäller att hitta sin sweetspot, där ditt företag möter kundbehov på 
ett område där dina konkurrenter inte kan leverera”. 

På svenska kan vi kanske med en travterm kalla det för ”vinnarhålet”. 
Genom att hitta denna sweetspot, menade Eriksson, kan man nå det 

”blå havet” (Blue Ocean Strategy), obruten mark där begreppet konkur-
rens är irrelevant. Där alla är vinnare. 

Konsulternas modemetaforer flyger ofta i flock.
Men för Sveriges, världens och klimatets skull hoppas jag att han ändå 

har rätt. Att vi någonstans, någon gång, kan segla ut på det blå havet. 

Hilda Hultén, chefredaktör
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arbetsmarknad

tjänster ute i Stockholm med 
omnejd, Göteborg och Malmö. 
Men även i t ex Halmstad, Fal-
kenberg, Jönköping, Örebro och 
Borås. 

– Just nu rekryterar vi mycket 
i Norrland, särskilt i Umeå och 
Luleå. 

– Vi har flera hundra tjänster 
ute inom lager och logistik, i prin-
cip har vi rekryteringsbehov vid 
alla våra ca 100 kontor i Sverige. 

Rörliga studenter
Student Consulting är specialise- 
rade på ung arbetskraft och flexi-
bel bemanning, d v s deltidsan-
ställda, vilket tycks passa arbets-
marknadens behov ganska väl. 

– Vi har främst studenter som 
söker deltidsjobb och gärna job-
bar mycket under sommaren och 
julen. 

Generellt har bemanningsbran-
schen det ganska tufft, under Q1 
2013 tappade branschen åtta pro-
cent och Q2 fyra procent. 

– Vi är ett av få bemanningsfö-
retag som växer just nu, vi hade 
en tillväxt på 25 procent första 
halvåret i år.

Rörlig arbetskraft
Att hitta arbetskraft är enklast 
nära universitetsstäderna. 
– Generellt har vi bra beman-
ningsunderlag för de flesta orter. 
Studentstaden Växjö täcker 
behovet i Småland, Lund täcker 
Skåne o s v. 

– Till Rosersberg och Arlanda 
rekryterar vi både från Uppsala 
och Stockholm. Sen har unga 
människor och studenter inget 
emot att flytta.

Stepstone har också sett en 
ökning av mindre kvalificerade 
tjänster under hösten. 

– Vi såg en markant ökning av 
efterfrågan på mer operativa jobb, 
som t ex chaufförs- och truck-
förartjänster under september och 
oktober. Tydligast var ökningen 
längs västkusten, säger Charlotte 
Ulvros. 

– Det mattades av något under 
november, men många jobb är 
fortfarande ute. 

Vi har också sett en ökning 
inom deltidsjobb, vilket är en 
positiv trend.

egenskaper. Trenden överlag är att 
bredare kompetens efterfrågas. 

Generellt är det högre konkur-
rens om jobben i storstäderna. 

– I Stockholm finns fler tjänster 
ute, men även fler sökande. Det 
gör att arbetsgivarna ställer högre 
krav på kompetensen. 

stor geografisk spridning
Geografiskt finns jobben i hela 
Sverige

– Trafikverket rekryterar t ex 
just nu i hela landet.

– Vi får in många tjänster i stor-
städerna med omnejd, men även 
i Norrland har efterfrågan varit 
hög, främst i Luleå och Umeå, 
säger Charlotte Ulvros. 

– Det är en hel del roliga och 
utmanande tjänster ute och man 
söker all möjlig kompetens.

Stepstone har också sett en 
fördubbling av antalet jobbagen-
ter det senaste året, d v s personer 
som har bevakningar på lediga 
tjänster inom logistik. 

– De arbetssökande börjar 
också bli mer aktiva, både de som 
söker passivt och de mer aktiva 
som registrerar sina CV i jobbda-
tabaser. 

Hon tror att många som suttit 
på sina jobb länge och inte vågat 
byta på en osäker arbetsmarknad 
nu vågar börjar se sig om efter 
nytt jobb. 

– Logistik är en het bransch 
och det börjar röra på sig rejält på 
arbetsmarknaden. 

Arlandaregionen magnet
Ett ort där efterfrågan är stor är 
Sigtuna norr om Stockholm, där 
Sveriges mest expansiva logis-
tikcentra finns. Kommunen har 
bara 42 000 invånare, men 27 000 
arbetstillfällen. 

– Hit pendlar 16 000 in och 
8 000 ut och här finns många 
logistikjobb, säger Christer Wik-
ström, näringslivschef på Sigtuna 
kommun.

Erik Wennhall, operativ chef 
på Student Consulting, ser en stor 
efterfrågan på lager- och logistik-
jobb i hela landet, men generellt 
följer efterfrågan logistiktren-
derna. 

– Där logistikcentra finns ser vi 
rekryteringsbehov, vi har många 

det senaste året, berättar Char-
lotte Ulvros, marknadschef på 
Stepstone. 

– Sen är det svårt att säga om 
det är nya tjänster eller ersätt-
ningar det handlar om. 

Främst får Stepstone in kvalifi-
cerade tjänster som kräver erfa-
renhet och teoretisk utbildning.

– Det är väldigt blandade tjäns-
ter, med allt från inköpare till 
logistikkoordinatorer. Vi ser också 
högre efterfrågan på chefer inom 
logistik och inköp.

En annan trend är att man söker 
projektledare. 

– Man vill ha både specialkom-
petens inom logistik och ledar-

Efterfrågan på logistikkompetens 
är stor. Jobbsajten stepstone har 
sett en fördubbling av antalet 
utlysta tjänster i år. 
 – i storstäderna med omnejd 
men även i norrland är efterfrågan 
hög, säger Charlotte Ulvros, 
marknadschef på stepstone. 

Av Hilda Hultén

Arbetsmarknaden för logistik 
rör på sig rejält. Alltfler tjänster 
kommer ut på marknaden och 
de arbetssökande blir också mer 
aktiva. 

– Vi har sett en fördubbling av 
logistikrelaterade tjänster hos oss 

Här finns 
logistikjobben

– Vi ser högre efterfrågan på chefer inom logistik och inköp, säger Char-
lotte Ulvros.
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affärer

Adelis, som nyligen köpt logent, 
var bara ett av flera riskkapitalbo-
lag som visade intresse att köpa 
det snabbväxande logistikföreta-
get. 

Av Gösta Hultén

Det avslöjar Logents vd Michael 
Arvidsson:

– Ja, under processen visade 
det sig att flera riskapitalbolag var 
intresserade av oss, det var nästan 
så att vi kunde välja och vraka, 
säger Michael Arvidsson.

– Att det blev Adelis beror bl a 
på att vi känner förtroende för 
branschkunskapen i deras krets av 
partners.

Michael Arvidsson och den 
övriga företagsledningen följer 
med i köpet. 

grundat 2006
Logent grundades i Stockholm 
2006 av Lars-Göran Ahlberger 
och Peter Fräjdin. genom en sam-
manslagning av deras två logistik-
konsultorganisationer. Företaget 
har de senaste åren haft en årlig 
omsättningstillväxt på ca 60 %. 

Logents omsättning väntas 2013 
uppgå till ca 1,3 miljarder SEK. 
Logent har idag ett brett nätverk 
av logistiklösningar i Sverige och 
Norge och sysselsätter ca 3 500 
personer. Man har ett brett tjäns-
teerbjudande inom on-site-lös-
ningar, entreprenad, bemanning, 
konsulter, hamn- och kombiter-
minaler, tull, freight management, 
utbildning och 4PL/branschlös-
ningar. 

– Vi är mycket imponerade 
av Logents utveckling sedan det 

grundades. Bolaget har ett unikt 
kunderbjudande, en impone-
rande kundbas och en enastående 
plattform för tillväxt, säger Jan 
Åkesson, partner i Adelis i en 
kommentar.

Adelis grundades 2012 och 
Logent är fondens första förvärv. 
Att ett riskkapitalbolag väljer att 
investera i logistik hör till ovanlig-
heterna.

– Men vi är inriktade på medel- 
stora tjänsteföretag och inom 
denna sektor är Logent ett intres-
sant företag, säger Adalbjörn 
Stefansson, ansvarig för Investor 
relations inom Adelis.

– Jag ser fram emot ett nära 
samarbete med Adelis för att för-
verkliga våra tillväxtplaner. Deras 
erfarenhet från tidigare investe-
ringar i tjänstebolag och logistik-
sektorn i kombination med starka 
finansiella resurser, möjliggör för 
oss som bolag att ta nästa steg, 
kommenterar Michael Arvidsson.

Under hösten har försäljningen 
tagit mycket resurser från Logents 
organisation.

När det gäller förvärv och 
nyetbaleringar framöver, säger 
Michael Arvidsson.

– Vi har en inriktning på Nor-
den. Finland är mycket intress-
sant för oss. I Norge, där vi finns 
med on-site och bemanning sedan 
flera år, hoppas vi på att deras 
kombiterminaler ska öppnas för 
oberoende aktörer och då vill vi 
gärna vara med. 

I samband med förvärvet blir 
Mats Jönsson ny styrelseord-
förande i Logent. Han har en 
bakgrund inom tjänsteföretag bl a 
som vd för Coor Service Mana-

gement.
Transaktionen slutfördes under 

slutet av november 2013. Köpe-
skillingen har uppskattats till 600 
miljoner SEK. Med en beräknad 

    Vissa perioder har det här byggts fler 
logistiklokaler än i hela övriga Sverige! 

www.logisticpark.se www.logpoint.se www.vaggeryd.se 
www.jonkopingairport.se www.destinationjonkoping.se

”Lägen vid E4 och södra 
stambanan i en av 
Skandinaviens 
företagstätaste regioner. 
Vi kan det här med logistik!
Jönköping – Nässjö – Vaggeryd

– Under processen visade det sig att flera riskapitalbolag var intresserade av 
oss, det var nästan så att vi kunde välja och vraka, säger Michael Arvidsson.
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”Vi kunde nästan 
välja och vraka bland 
riskkapitalbolag”

vinstmarginal på 6 % är den köpe-
summan, som motsvarar en halv 
årsomsättning, inte särskilt hög.

Adelis Fund 1, som är köpare är 
på 3,7 miljarder kronor.



8 Intelligent Logistik 6–7 2013

nyheter

som grovfoder. På det viset kan 
delar av den obrukade marken 
användas till extensivt bete.

Olika delar av Sverige kommer 
ha olika svårt att få livsmedel, 
beroende på transportförsörj-
ningen. Stora delar av Norrland 
och Storstockholm är till exempel 
väldigt beroende av intransporter 
medan till exempel Skåne är min-
dre beroende av intransporter av 
mat trots den stora befolknings-
mängden i Malmö.

norrland och stockholm mest 
sårbara

Idag används mycket odlingsmark 
för att producera spannmålsba-
serat foder till animalieproduk-
tion av gris och kyckling. Vid 
en bristsituation kan detta ej 
fungera, utan det som odlas måste 
i första hand användas till direkt 
konsumtion. Primärproduktionen 
kommer dock att i större grad 
utnyttja djur som kan beta gräs 

miljöteknik, kartläggs konsekven-
serna för Sveriges primärproduk-
tion och försörjning av livsmedel 
vid en brist på fossil energi. 

Risk för svält
Situationen som beskrivs i rap-
porten är ett scenario där en fossil 
energibrist uppkommit plötsligt, 
t ex genom politiska oroligheter 
eller en naturkatastrof. Tre nivåer 
av brist används som utgångs-
punkt; låg nivå motsvarar att 25 
procent av dagens fossila energi-
import försvinner, medelnivån är 
50 procent och vid hög risknivå 
försvinner 75 procent. 

Vid låg bristnivå finns det enligt 
rapporten möjlighet att hantera 
situationen ganska väl genom 
effektiviseringar, där processer 
styr mot energioptimering i stället 
för som idag ofta mot färre antal 
arbetstimmar. 

I rapportens högriskscenario 
beräknar forskarna att priset på 
diesel skulle stiga till 160 kronor 
litern. 

”På medel och hög bristnivå av 
fossil energi uppstår en situation 
där det inte är möjligt att hålla 
Sveriges befolkning ovanför svält-
gränsen” slår rapporten fast. 

Resultaten visar även på en 
omfördelning av näringsintaget, 
där mängden kolhydrater kommer 
att minska mot dagsläget.

om sveriges möjligheter att 
importera fossil energi halveras 
kommer befolkningen att svälta. 
och om importen minskar med 75 
procent kan en liter diesel kosta 
160 kronor. Det konstaterar en 
färsk rapport från Jti.

Av Hilda Hultén

I förra numret av Intelligent 
Logistik beskrev vi Sveriges livs-
medelsförsörjning i ett krisper-
spektiv och konstaterade att staten 
saknar krisberedskap för stör-
ningar i livsmedelsförsörjningen. 
Det är upp till individen att se till 
sin egen matförsörjning.

Men hoten mot livsmedels-
försörjningen behöver inte vara 
kortvariga naturkatastrofer eller 
IT-haverier. 

Ett av de mest reella framtids-
hoten mot livsmedelsproduktion 
är brist på fossil energi. Livs-
medelsförsörjningen i Sverige 
och stora delar av världen är idag 
beroende av en ständig tillförsel 
av fossil energi. I produktionen 
av livsmedel används till exempel 
stora mängder diesel, eldningsolja 
och mineralgödsel. Det fossila 
energiberoendet är högt i hela 
livsmedelskedjan, från primär-
produktion och förädling till 
transporter. 

I en färsk rapport från JTI 
– Institutet för jordbruks- och 

Jordbruket är maskinintensivt och matproduktion kräver mycket bränsle, både i primärproduktion, förädling och transport. 
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svält i sverige vid fossil energibrist 

Mellan 4,5 och 6,4 miljarder kronor 
per år beräknas svaveldirektivet 
kosta svenska sjöfart i ökade 
bränslekostnader, rapporterar 
statliga trafikanalys. 

Den 1 januari 2015 sänks gränsen 
för sjöfartens tillåtna svavelut-
släpp i Östersjön, Nordsjön och 
Engelska kanalen från dagens 1 
procent till 0,1 procent. De nya 
reglerna, tvingar sjöfarten att byta 
sin vanliga bunkerolja mot andra, 
mer miljövänliga drivmedel. Men 
renare bränslen som LNG kostar. 

”Sammantaget bedöms den 
totala bränslekostnaden för sjöfart 
på svensk hamn öka med mellan 

4,5 till 6,4 miljarder kronor per 
år förutsatt att inga anpassningar 
sker”, skriver Trafikanalys i sin 
slutrapport till regeringen.

Följderna av de nya svavel-
reglerna väntas slå hårdast mot 
skogs- och stålindustrin i främst 
norra Sverige. Kostnaden för att 
transportera ett ton papper från 
Norrland till Benelux-länderna 
väntas stiga med 10 procent.

I rapporten pekas SSAB och 
SCA ut som exempel på företag 
som förlorar på införandet av det 
nya svaveldirektivet.

Trafikanalys räknar med att 
industrin kommer lägga om sina 
transporter till järnväg och lastbil.

Dyr miljöanpassning 
för svensk sjöfart
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nyheter

barna i världen. Genom direktlin-
jen knyts Sverige nu till ett nätverk 
med transittrafik till hela världen, 
och förbindelserna till Asien och 
Australien är den största förbätt-
ringen. 

Emirates är ett av världens 
största flyggodsbolag och har god 
renomé för sin service och kva-
litet. För Swedavia och Arlanda 
är etableringen av linjen viktig. 
Emirates har sedan tidigare en 
flyggodslinje till Landvetter, med 
avgångar fem dagar i veckan. 

som kläder och handelsprodukter. 
– Jag är oerhört glad, jag har 

jobbat hårt för att få till den här 
linjen sedan jag började som 
handelsminister 2006, sade en 
märkbart nöjd Eva Björling vid 
invigningen av flyglinjen i septem-
ber. 

Dubai är största stad i Förenade 
Arabemiraten och flygplatsen är 
en av de viktigaste flyggodshu-

med en daglig flyglinje, var det 
främst ett genombrott för den spi-
rande turismen till regionen. Men 
linjen kan också öka handelsmöj-
ligheterna med den viktiga ekono-
miskatillväxtregionen i mellanös-
tern. Linjen har en godskapacitet 
på ca 20 ton per flygning, och ger 
ökad möjlighet för transporter av 
högvärdigt gods, som reservdelar, 
färska livsmedel och importvaror 

i höst startade Emirates en daglig 
flyglinje mellan stockholm Arlanda 
och Dubai. linjen är främst en 
passagerarlinje, men har också 
viktig godskapcitet och transitlän-
kar till Asien och Australien. 

Av Hilda Hultén

När Emirates i september började 
trafikera sträckan Arlanda-Dubai 

Endast 5 av 157 svenska företag 
köper miljövänliga transporter, 
enligt en färsk rapport. Detta trots 
att de endast betalar ca 3 procent 
mer för dem.

Miljövänliga transporter är 
ingen prioriterad fråga i svenska 
företag. Det visar en undersök-
ning bland transportinköpare 
som IVL Svenska Miljöinstitutet 
gjort tillsammans med Chalmers 
och Göteborgs universitet. Av 159 
företag var det bara 5 som beta-
lade mer för miljövänliga trans-
porter, visar undersökningen.

– Det finns naturligtvis vissa 
svenska företag som jobbar jät-
tehårt med olika miljöfrågor, men 
för majoriteten är miljövänliga 
transporter ingen prioriterad 

fråga, säger Linda Styhre på IVL 
Svenska Miljöinstitutet.

– På ett sätt kan man kanske 
förstå dem – transportbranschen 
är mycket prispressad, företagen 
har vinstkrav på sig och de följer 
den miljölagstiftning som finns 
för transporter. 

– Men jag tycker ändå att de 
borde ta ett större eget ansvar,

I enkäten tillfrågades trans-
portinköpare vid 175 större före-
tag om de köper miljöanpassade 
transporttjänster. Endast 5 av 159 
svarande svarade ja på frågan.

– Det är väldigt få. Dessa fem 
företag betalar cirka tre procent 
mer, vilket också är anmärknings-
värt lite extra, säger Linda Styhre.

Faktorer som istället styr är lag-
stiftning, skatter, bränslepriser och 

infrastruktur. 
– Sverige kommer att få oerhört 

svårt att uppnå sitt klimatmål 
för transporter till år 2020. Det 
krävs politiska beslut för att sätta 

lågt intresse för miljötransporter
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– Jag har jobbat för denna linje 
sen jag tillträdde 2006, säger Eva 
Björling.

Ny förbindelse till Mellanösterns största flyghub

Den nya flyglinjen knyter samman Arlanda med Dubai, en av världens största flyggodshubar med utmärkt transit-
täckning till bl a Asien och Australien. 

ramar och för att snabbare driva 
miljöarbetet framåt. Men även 
företag, speditörer och kunder har 
ett gemensamt ansvar, säger Linda 
Styhre.

Gröna transporter är inget prioriterat område för svenska företag. 
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det här segmentet. Alla vet vad kontor 
och handelsfastigheter, är men det är 
många som inte har någon kunskap om 
logistikfastigheter, menar han.

Varför kan då just logistikfastigheter, 
som ofta har mycket stabila hyresgäster 
och långa kontraktstider, d v s låg risk, 
visa upp så bra avkastning?

– Logistikfastigheter är redan en 
intressant marknad för utländska inves-
terare och den kommer att bli ännu 
intressantare efterhand som marknaden 
mognar.

– Sverige är redan idag en av de 
största investerarmarknaderna i 
Europa, inte långt efter Tyskland, 
England och Frankrike, påpekar Erik 
Barnekow.

Bland utländska investerare är det 
särskilt de norska som visat allra störst 
intresse att äga svenska logistikfastig-
heter.

Mindre behov av kundanpassning
– En förklaring till att logistikfastigheter 
är så lönsamma är också att de kräver 
mindre kundanpassningar och under-
håll för nya hyresgäster än vad kontors- 
och handelsfastigheter gör säger Allan 
Lavén, Nordenansvarig för USA-ägda 

Sverige är också det enda landet i 
Europa där logistikfastigheternas värde 
har stigit varje år de senaste tre åren.

Norra Europa; i detta fall Storbritan-
nien, Tyskland, Polen och Sverige, var 
de länder i Europa som hade den mest 
gynnsamma utvecklingen.

På hela den europeiska marknaden 
var logistikfastigheternas totalavkast-
ning i genomsnitt 7,1 procent förra året. 
Det är betydligt bättre än den totala 
marknaden för kommersiella fastighe-
ter, som gett en totalavkastning på 5,5 
procent.

intressanta för investerare
Jon Sleeman, chef för EMEA logistics 
& industrial research hos Jones Lang 
LaSalle, som sponsrat rapporten, säger 
bl a i en kommentar:

– Vi ser en stark trend bland globala 
investerare mot den europeiska mark-
naden, att öka sin exponering här i en 
rad nyckelländer. 

Ett av dessa länder är Sverige.
Erik Barnekow, ansvarig för logis-

tikfastigheter inom Colliers, är inte 
förvånad:

– Vi som gillar logistikfastigheter är 
inte förvånade. Men många förstår inte 

svenska logistikfastigheter är de mest 
lönsamma i Europa, både sett till årlig 
avkastning och värdeökning. Det 
framgår av en ny rapport. 

Av Gösta Hultén

Svenska logistikfastigheter avkastade 
mest av alla fastighetskategorier inom 
segmentet kommersiella fastigheter i 
Europa förra året. Det var andra året 
i följd som svenska logistikfastigheter 
toppade lönsamhetsligan. Det framgår 
av IPD Pan-European Logistics Perfor-
mance Report, som presenterades på 
Expo Real tidigare i höstas.

Deras avkastning låg på 7,9 procent. 
Det är betydligt högre än genomsnittet 
i Europa, där avkastningen bara var 4,3 
procent. 

stiger mest i värde
De senaste tre åren har svenska logis-
tikfastigheter avkastat i genomsnitt 10,1 
procent per år, om man räknar in såväl 
avkastning som värdeökning, vilket är 
i särklass bäst. I Storbritannien, som 
är två på listan,har de tre senaste årens 
totalavkastning legat på 7,7 procent 
per år.

svenska logistikfastigheter lönsammast i Europa

– Sverige är redan 
idag en av de 
största investerar-
marknaderna i 
Europa, säger Erik 
Barnekow. 

– Logistikfastighe-
ter kräver mindre 
kundanpass-
ningar, säger Allan 
Lavén. 

Lidls nya lager i Rosersberg, ett av de ca 50 stora lager som ägs av användaren. 

Fo
to

n 
på

 d
et

ta
 u

pp
sla

g:
 L

en
a 

So
nn

e



Intelligent Logistik 6–7 2013 11

logistikfastigheter

Prologis, som är världens största 
ägare av logistikfastigheter. 

Att just svenska logistikfastig-
heter är lönsammast kan också ha 
att göra med att nya logistikfastig-
heter i Sverige sällan byggs på 
spekulation, utan har en intressant 
som vill flytta in redan när bygget 
startas. 

– Det ger låga vakansgrader 
med bra kassaflöde. 

Men trots att det byggts mycket 
nya logistikfastigheter de senaste 
åren, är utbudet av fastigheter 
begränsat.

Det svenska beståndet av stora, 
moderna logistikfastigheter 
d v s fastigheter över 10 000 kvm 
byggda de senaste tio åren består 
enligt Allan Lavén totalt av 134 
fastigheter. Men av dessa ägs ca 40 
procent av användarna själva.

Det antal svenska logistikfastig-
heter som är ute på marknaden 
är alltså ett 80-tal. Men ägarna 
till dem sitter å andra sidan i en 
guldsits.

Alltid bästa läge

Precis här! Strax intill motorvägen. Här har vi byggklar mark som väntar på 
dig. Vi har markoptioner vid högt rankade logistiklägen över hela landet.  
Titta in på tribona.se eller ring Christian Berglund på 0702 -17 83 88.  
Vi bygger fastigheten precis som du vill ha den.
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Vi bygger din nya logistikfastighet
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Sveriges sex största ägare av logistikfastigheter. Källa: företagens hemsidor.
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apmt gothenburg

filer till mottagningsparken, så 
lastbilarna kan hämta och lämna 
containrar snabbare. Samtidigt 
minskar vi risken för köer kring 
peaktiderna, säger Keld Pedersen.

APMT Gothenburg har också 
köpt två nya Super Post Pana-
max-kranar, två C-Rmg-kranar 
(jvg-kranar), uppgraderat och 
jämnat till hamnytorna, så de 
ska hålla för grensletruckarnas 
framfart, reparerat kajerna, skapat 
ett Operational Control Center, 
infört metoden ”Lean Six Sigma” 
på kontoret för att förbättra och 
effektivisera administrationen och 
dessutom har, som sagt, säkerhe-
ten i hamnen ökat.

– Det är lite komplext nu när vi 
bygger om samtidigt som verk-
samheten i hamnen pågår som 
vanligt. Och på samma gång har 
vi målet att vara ännu effektivare 
än tidigare, urskuldrar sig Keld 
Pedersen.

I oktober 2014 kommer de 
fyra nya kranarna. Super Post 
Panamaxkranarna når 45 meter 
upp i luften, har en räckvidd på 65 
meter och kan lyfta 65 ton, medan 
järnvägskranarna når en höjd på 
16,5 meter, har en räckvidd på 
14,5 meter och lyfter 50 ton.

– Med de nya kranarna på plats 
kommer effektiviteten i lossningen 
av de stora fartygen att kunna öka 
med upp till 50 procent, hävdar 
Keld Pedersen.

Han tar fram statistik som visar 
att kraneffektiviteten redan ökat 
med 20 procent sedan 2011 och 
att hamnen idag genomsnittligt 
hanterar 27 containrar i timmen.

sedan företaget tog över hamn-
driften i januari 2012.

När Keld Pedersen, vd APM 
Terminals Gothenburg, tar emot i 
ett nyrenoverat kontor, knyter han 
an till säkerhetsfrågorna.

– Vi måste skapa förutsättningar 
för våra anställda att arbeta säkert, 
därför har vi kontinuerliga s k 
”Safety Walks” och besöker varan-
dras ansvarsområden för att prata 
om säkerhet och arbetsmiljö. Och 
de anställda har s k ”Safety Talks” 
med varandra inför varje skift.

Initiativet har tagits emot väl. 
Enligt en artikel i Transportarbe-
taren förra året, ett knappt år efter 
att APMT tagit över driften, är 
hamnarbetarna positivt överras-
kade av den nye vd:s engagemang 
i deras arbetsmiljö.

Förutom det som redan gjorts 
för att höja säkerheten, ska 8 
miljoner investeras i förbättring 
av barriärer, tydligare skyltning, 
varselkläder och bättre kommuni-
kation om trafikregler.

470 miljoner investerade
När APMT Gothenburg fick kon-
cession på driften i Skandiaham-
nen under de kommande 25 åren, 
förband sig företaget att investera 
800 miljoner kronor i contai-
nerterminalen. Merparten av 
investeringarna ska göras under 
de första fem åren, vilket betyder 
att mycket ska ha effektiviserats 
och förändrats i hamnen fram till 
2017.

Och redan idag har förbätt-
ringar för 470 miljoner skett.

– Vi har bl a byggt två extra 

minuter innan Emma Mærsk lagt 
till. Men förvånansvärt snabbt 
kommer hon närmare och ur det 
gråa soldiset tornar det karaktäris-
tisk Mærsk-blå fartyget upp sig i 
hela sin överväldigande storlek.

Allt flyter smidigt och klockan 
16.21 smeker Emma Mærsk 
ljudlöst styrbordssidan mot kajen. 
Det enda som hörs är vattnet som 
virvlar kring propellrarna.

Anledningen till förseningen är 
en hamnarbetarstrejk i Rotter-
dam, men den ska inte påverka 
hennes avgångstid från Göteborg. 
Så det gäller att snabba på.

satsar på säkerhet
Det är mycket att göra och mer 
ska det bli, för APMT Gothenburg 
har stora planer för terminalen.

Samtidigt behöver arbetsmiljön 
och säkerheten i hamnen för-
bättras och det arbetet har redan 
kommit långt. Enligt terminal-
operatören har antalet olyckor i 
hamnen minskat med 50 procent 

produktiviteten i skandiahamnen 
har ökat med 20 procent, sedan 
ApM terminals gothenburg tog 
över driften för snart två år sedan. 
Målet är dock betydligt högre än 
så. ”om 25 år kan vi ha tredubblat 
terminalens kapacitet”, säger vd 
keld pedersen.

Text & Foto: Marianne Ovesen

Klockan är 16.10 tisdagen den 
22 oktober. Emma Mærsk är sen. 
Hon borde redan varit förtöjd och 
lossningen i full gång vid kajplats 
611 på APM Terminals (APMT) i 
Göteborg.

Det enorma, 397 meter långa 
fartyget ligger som en grå hägring 
i soldiset, medan två bogserbåtar 
kämpar för att vända henne rätt. 
De både drar och håller emot, för 
att det inte ska gå för fort. Kom-
mer det enorma fartyget fel, kan 
det ställa till oerhörda skador.

Skyddsvakten vid kajen säger 
att det nog dröjer åtminstone 20 

Göteborgs containerterminal:

”Vi kan tredubbla kapaciteten”

Feederrederiernas kritik har varit hårda sedan APM Terminals tog över 
driften av Skandiaterminalen. ”Vi tar deras åsikter på allvar” säger Keld 
Pedersen.

FAktA ApM tERMinAls intERnAtionAl

Moderbolag: A.P. Møller-Mærsk Group

Vinst 2:a kvartalet 2013: Drygt 1,1 miljard kronor

Finns i: 68 länder och på fem kontinenter

Antal anställda: 20 000

Omsättning 2012: 30,6 miljarder kronor

Storlek 2012: APM Terminals är nr 3 av globala terminaloperatörerna. 
2012 var PSA störst med 8,1 % av marknaden, Hutchison tvåa med 7,2 % 
och APM Terminals trea med 5,7 %.
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minalens kapacitet. Och när samt-
liga projekt i visionen genomförts 
kan vi nå en kapacitet på mer än 
två miljoner TEU per år, konstate-
rar Keld Pedersen.

Idag hanterar man 481 000 
enheter, eller 823 000 TEU årli-
gen, vilket är cirka 53 procent av 
alla containrar på väg till eller från 
Sverige. Målet är alltså närmare 
2,5 miljoner hanterade TEU om 
året.

Keld Pedersen ser med andra 
ord framtiden an med tillförsikt.

Feeders kritiserar prishöjningar
Men det finns grus i maskine-
riet, trots alla positiva tongångar 
från APM Terminals. Sveriges 
Skeppsmäklareförening och några 
av feederrederierna, som konti-
nuerligt anlöper Skandiahamnen, 
anser sig inte ha sett någon ökad 
effektivitet på sina fartyg. Trots att 
både avgifter och tariffer höjts.

Vissa feederrederier har till och 
med vägrat skriva på avtalet för 
2013.

– Effektiviteten för samtliga far-
tyg ökar när snittet går upp. Det 
beror bland annat på hur contain-
rarna är staplade ombord och på 
kranarnas kapacitet.

över snittet i Europa
Målet för 2014 är att komma upp 
i ett genomsnitt på 30 containrar 
per timme.

– Funkar det hamnar vi över 
snittet för andra jämförbara ham-
nar i Europa. Och ju effektivare 
vi är, desto kortare liggetider får 
rederierna och därmed möjlighet 
till minskade kostnader.

En jämförbar hamn är en som 
också använder grensletruckar. 
Det gör de flesta hamnarna i 
Europa, däremot inte i andra delar 
av världen. Där lastar och lossar 
man oftast direkt från lastbilarna.

Men APM Terminals Goth-
enburg har en betydligt vassare 
vision än att öka containerhante-
ringen med 50 procent.

– I takt med marknadsutveck-
lingen, kommer vi att utöka ter-

En hamnarbetarstrejk i Rotterdam har gjort Emma Maersk sen till Göteborgs hamn idag.

Och den 24 april i år skrev 
Sveriges Skeppsmäklareförenings 
vd Berit Blomqvist en debatt-
artikel i Göteborgs Posten, där 
hon påtalade att föreningen varit 
väldigt positiv till privatiseringen 
av driften och sett fram mot ”en 
effektivare hamn med högre pro-
duktivitet, längre öppethållanden 
och en bättre infrastruktur”. Men 

att den enda tydliga förändring de 
sett är ”rejäla prishöjningar och 
ett förhandlingsklimat som stadigt 
försämrats”.

Idag har klimatet förbättrats 
något, men feederrederierna är 
fortfarande arga.

Hur ser du på det missnöjet?
– Vi tar deras åsikter på allvar 

och har startat ett kundforum 

FAktA ApMt gotHEnbURg

Terminalyta: 80 ha

Kajlängd: 1 800 m

Tilläggsplatser: 10

Max djup vid kaj: 14,2 m

Hanterar idag: 481 000 enheter eller 823 000 TEU/år

Kranar: 2 järnvägskranar, 3 Panamax, 2 Post Panamax, 3 Super Post 
Panamax, 7 kranar har Twinlift-teknik

Antal spår: 5

Antal anställda: 420

Gods till/från: 45 procent av allt gods kommer på järnväg

Kunder: Rederier, logistikföretag, järnvägsoperatörer, lastbilsåkerier, 
3PL, godsägare
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med rederierna och försöker 
tillsammans göra det bättre och 
bättre. Prisökningar är det ju ald-
rig någon som är nöjd med. Men 
de är nödvändiga för att vi ska 
klara våra stora effektiviserings- 
och investeringsplaner.

Keld Pedersen vill helst ha en 
så bred variation av kunder som 
möjligt, både feederfartyg, mindre 
och medelstora direktanlöpande 
fartyg och de verkliga container-
giganterna.

Fler järnvägsspår
Om han lyckas att attrahera 
fler fartyg och klara företagets 
25-årsvision, kommer kraven på 
effektivitet att bli ännu tuffare.

Hur ska ni klara det?
– De nya kranarna kommer att 

täcka behoven i åtminstone tio år 
framåt. Vi arbetar också ständigt 
med att utveckla och förbättra 
våra interna processer. Det och 
medarbetarnas starka engage-
mang, bidrar till att vi ska nå vår 
vision.

– Men vi måste också bygga 
ytterligare en mottagningspark för 
på och avlastning för lastbilar och 
utöka antalet järnvägsspår från 

fem till sex. Just nu utvärderar vi 
om vi dessutom ska förlänga dem 
från 650 meter till 750 meter.

Om spårlängden ökar till EU-
standarden 750 meter, behöver 
tågen inte först stanna till på 
rangerbanan vid Oljevägen för 
omkoppling, utan kan köra direkt 
in i hamnen.

APM Terminals Gothenburg 
undersöker också möjligheterna 
att elektrifiera järnvägen hela 
vägen in i terminalområdet.

– Skulle det bli verklighet, kan 

tEU millions 
(Equity  
weighted) 2012 2011 2010

Operatör Volymer
Andel  

marknad Volymer
Andel  

marknad Volymer
Andel  

marknad

PSA 50.2 8.1% 47.6 8.0% 51.3 9.6%

Hutchison 44.4 7.2% 43.4 7.4% 36.0 6.7%

APM Terminals 35.4 5.7% 33.7 5.7% 31.6 5.9%

DP World 33.9 5.5% 31.3 5.3% 32.6 6.0%

Totalt 4 största 
operatörerna 

163.9 26.5% 156.0 26.5% 151.5 28.3%

Samtliga övriga 
operatörer

454.1 73.5% 432.8 73.5% 384.5 71.7%

Totalt 618.0 100.0% 588.8 100.0% 536.0 100.0%

vi spara två timmar per tåg, vilket 
skulle betyda mycket för godsflö-
det. Det värsta som kan hända är 
ju att vi upplevs som en flaskhals. 
Händer det vänder kunderna oss 
ryggen, säger Keld Pedersen.

ny tompark
Men redan idag tycker han att 
järnvägstrafiken till och från ham-
nen, med 25 tågpendlar i veckan, 
fungerar bra. Däremot kvarstår 
fortfarande en del problem i flödet 
av lastbilar och tomcontainrar.

– Nu bygger vi en ny tompark 
för 135 miljoner kronor och 
den ska öka kapaciteten med 30 
procent, lovar han. Dessutom 
utvärderar vi om vi behöver bygga 
en ny mottagningspark för lastbi-
larna under 2014–2015.

Och, som för att understryka 
behovet, passerar Intelligent 
Logistik på vägen tillbaka till 
Göteborg, en lång, nästan stilla-
stående, kö av lastbilar på väg till 
tomparken.

De fyra största globala terminaloperatörerna år 2010–2012.

APMT Gothemburg vill tredubbla volymerna i containerhamnen på 25 år.
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”Vi på STC GreenFood är Sveriges ledan-
de fristående aktör inom frukt och grönt. 
En stor del importeras, och det som odlas 
i Sverige kommer i huvudsak från Skåne. 
Därför fungerar Helsingborg så bra för oss. 
En ledande hamn för containertrafik, ett väl 
fungerande järnvägsnät och både E4:an 

och E6:an utanför knuten gör det ytterst 
lämpligt att finnas här. Naturligtvis är det 
också viktigt med kompetent personal.Och 
eftersom över 90% av all frukt och grönt 
som konsumeras i Sverige passerar Hel-
singborg är det här kompetensen finns.”

Vårt läge är en naturtillgång – Nära kontinenten, med väl utbyggd infrastruktur.  
Den väl fungerande hamnen, våra goda järnvägsförbindelser, och Europavägarna  
mot både Stockholm och Göteborg. Vi ser faktiskt läget som en naturtillgång.
familjenhelsingborg.se

Intresserad av att etablera er verksamhet hos oss i Familjen Helsingborg? 
Läs mer och se hela intervjun med Lars Åström på: 

familjenhelsingborg.se

Lars Åström, VD på STC GreenFood
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ÅVårt läge är en  
naturtillgång

Bra grogrund för framgång
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vinjett

i min mening.
Han har jobbat med produktionslo-

gistik i allt från verkstadsindustrin till 
livsmedels- läkemedels och byggindu-
strin.

– Men jag har lagt överlägset mest 
timmar i bilindustrin.

– Generellt finns det kompetens 
spridd över hela Sverige, men ”yngre” 
företag är mer moderna och bättre på 
produktionslogistik än äldre industri-
företag, som ofta har kvar den gamla 
bruksandan. 

– I äldre bruksindustri finns mycket 
mer att göra, men det är svårare där 
systemen är gamla och inarbetade och 
logistiken är dålig från början.

ska öka 10 procent per år
Idag har Prevas Göteborgskontor 35 
anställda. Men det hoppas Håkan 
Serner ska öka:

– Jag tror att det kommer att ta något 
halvår innan det här sätter sig, men 
sedan räknar vi med en tillväxt på ca 10 
procent per år i verksamheten.

Han hoppas också på nyanställningar.
– Det finns kompetens att hämta i 

branschen utanför Prevas och för beho-
vet av föryngring tittar vi bland annat i 
Chalmers studentkullar.

Prevas jobbar annars med inbyggda 
system och industriell IT i branscher 
som Life Science, telekom, fordon, för-
svar, energi och verkstadsindustri.

Bolaget startade 1985 och har kontor 
i Sverige, Danmark, Norge och Indien 
med totalt ca 600 medarbetare.

tionen vid rätt tidpunkt. Det kan låta 
enkelt, men det är mycket kvar att göra.

– Ofta har man i stället för mycket 
eller för lite saker på fel ställe. 

– Det handlar om att få helheten att 
fungera och flyta smidigt. Många tittar 
på processerna för en detalj i produk-
tionskedjan, ett specifikt delmoment. 
Det hjälper inte om inte hela produk-
tionskedjan är effektiv, säger Håkan 
Serner.

Påfyllningen av råmaterial till pro-
duktionen ska helst ske cykelmässigt 
och per automatik.

– Drömmen är att leverantörer och 
systerföretag levererar rätt saker och 
följer en process som gör att materia-
let hamnar på rätt plats automatiskt. 
Att intransporter sker med tajta avrop 
från centralförråd till den enhet som 
behöver materialet och att lagerläget 
anpassas utifrån den produktion som 
planerats. 

– Det är några få som nåt dit, men det 
är inte många.

Prevas har jobbat med produktions-
logistik i industrin i över 30 år men de 
anser att behovet är större än någonsin. 
Och det är stora skillnader i logistik-
mognad, både mellan olika branscher 
och geografiskt. 

bruksanda hämmar
– Vissa branscher har kommit längre 
än andra, i Sverige är bilindustrin och 
delar av verkstadsindustrin duktiga.

Stålindustrin däremot, har t ex 
mycket att lära, menar han.

– Stålindustrin i Sverige skulle kunna 
bli mycket bättre på produktionslogistik 

i november fick prevas göteborgskontor 
status som ”Center of Excellence” för 
produktionslogistik. Chef för det nya 
expertcentret blir Håkan serner, som 
menar att behovet av bättre produk-
tionslogistik är stort i svensk industri. 

Av Hilda Hultén

Nordisk industri står inför stora utma-
ningar, ökad internationell konkurrens 
gör att produktivitet, kvalitet och leve-
ranssäkerhet behöver ses över. Industri-
konsulten Prevas har länge arbetat med 
produktionslogistik i industrin. Och nu 
startar företaget ett ”Center of Excel-
lence” inom produktionslogistik, med 
bas i Göteborg.

– Göteborgskontoret har länge haft 
den här specialkompetensen, jag skulle 
säga att 80 % av det vi gör här handlar 
om produktionslogistik, säger Håkan 
Serner, chef för det nya excellenscen-
tret.

Centret kommer även att fungera 
som ett internt kompetenscenter.

Prevas har Centers of Excellence även 
inom andra områden.

– Vi ska hjälpa den övriga verksam-
heten med kompetens inom produk-
tionslogistik. Det kan vara hos kunder 
där man jobbat med helt andra saker, 
som IT eller processutveckling. 

För behovet av att jobba med pro-
duktionslogistik finns på många håll i 
industrin. 

på rätt plats i rätt tid
Produktionslogistik handlar bl a om 
att ha rätt saker på rätt plats i produk-

”industrin brister inom produktionslogistik”
Produktionslogistik handlar om att ha rätt material, på rätt plats i produktionen, i rätt tid
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– Stålindustrin 
i Sverige skulle 
kunna bli mycket 
bättre på pro-
duktionslogistik, 
säger Håkan 
Serner

Foto: TU Dresden
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logistiklägen

Totalentreprenör för lagerbyg-
get är SSI Schäfer, och kontraktet 
är värt närmare en halv miljard, 
berättar Michael Hillström på SSI 
Schäfer. 

– Jysks höglager är vårt överläg-
set största pågående projekt. Att 
vi som automationsleverantör är 
huvudentreprenör för lagerbyggen 
är inte så vanligt, men vi har gjort 
flera sådana projekt för just Jysk.

Jysk byggde sitt första höglager 
i Nässjö år 2000. Nästa bygge stod 
klart 2005, så det detta blir Jysks 
tredje utbyggnad i Nässjö. 

kommunalt engagemang 
avgjorde
– Att Jysk valde Nässjö var främst 
tack vare det kommunala enga-
gemanget hos Nässjö Näringsliv, 
NNAB, de erbjöd oss en helhets-
lösning med mark och bygglov. 

Idag försörjs Norge från Dan-
markslagret. 

– Men vi kommer att ha kapaci-
tet för att försörja Norge från Näs-
sjö, så vi får se vad ledningen gör. 

tåg via Jönköping
5 000–6 000 containrar, och 

ungefär lika många lastbilar, 
levererar till Nässjölagret per år. 
Inflödena kommer via Göteborgs 
hamn med tåg till Jönköping, där 
de flyttas över till lastbil för de 
sista milen.

– Vi har möjlighet att ta godset 
hela vägen till Nässjö på tåg. Men 
just nu är det billigare för oss att ta 
inflödet via Jönköping. 

– Men vi omförhandlar kon-
trakten ungefär en gång per år, 
påpekar Annika Löfgren. 

– Och även Svensk Logistik-
partner i Vaggeryd är med och 
konkurrerar om kontrakten. 

i november påbörjades danska 
sängjätten Jysks nya 12 000 kvm 
stora höglager i nässjö. 2016 blir 
här åtta externa lager ett enda på 
70 000 kvm.

Av Hilda Hultén 

Jysk bygger ut sitt automatiska 
höglager i Nässjö med 75 000 
pallplatser. I början av 2016 
ska anläggningen står klar och 
höglagret kommer då att kunna 
hantera 165 000 pallar. Totalt 
kommer Jysk då att ha nära 70 000 
kvm lager i Nässjö. 

– Utbyggnaden gör att vi kan 
samla lagret på en plats. Idag 
använder vi åtta externa lager 
i Nässjö med omnejd, berättar 
Annika Löfgren, platschef och 
logistikchef för Jysk i Nässjö. 

Nässjölagren försörjer Jysks ca 
200 butiker i Sverige och Finland. 

Alltid ett steg före,  
oavsett vad som  
finns i ditt lager.
Reservdelar, e-handelsvaror eller tredjepartsgods?  

Vad som finns i ditt lager är egentligen inte så viktigt. 

Om det är manuellt eller automatiserat har heller 

ingen betydelse. När det gäller att maximera  

resultatet är det tillgången till rätt lagerstyrnings-

system som räknas.

Med Astro WMS optimeras flödet in i, genom och ut 

ur lagret. Det betyder stärkta kundrelationer och ökad 

konkurrenskraft. Med Astro WMS får du tillgång 

till branschöverskridande erfarenhet och ett smart, 

skalbart och fullvärdigt lagerstyrningssystem som 

kontinuerligt uppgraderas för att möta framtida 

utmaningar.

Med Astro WMS faller bitarna  
på plats. Idag och imorgon.

www.consafelogistics.se/astrowms

byggstart för Jysks  
nya höglager i nässjö

– Utbyggnaden gör att vi kan samla lagret på en plats, säger Annika Löfgren.
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logistiklägen

Anders Ohlsén, på Green Cargo.
För Logents vd Michael Arvids-

son, som har rötterna i Blekinge, 
är satsningen på Karlskrona extra 
spännande. 

– Att öppna möjligheten för att 
hantera trailers och containers 
förarlöst mellan sydöstra Sverige 
och Polen ger helt nya möjligheter 
för logistikintensiv verksamhet 
att etablera sig i Karlskrona, kom-
menterar han.

Fullskalig intermodal hamn
Tanken är att Karlskrona Baltic 
Port ska bli en fullskalig inter-
modal hamn och en knutpunkt 
för gods till kontinenten. Logent 
kommer att erbjuda tilläggstjäns-
ter som hämtning och utkörning 
för avgående och ankommande 
laster. 

– Det finns en stor efterfrågan 
på intermodala lösningar. Det här 
är vår första intermodala anslut-
ning i Sverige, men sedan tidigare 
har vi liknande service mellan 
Kiel och Verona och polska Poz-

får upp volymerna satsar vi mer, 
säger Theresia Bergdahl. 

– Men det blir ett moment 22. 
Idag är vi en av Sveriges största 
hamnar för rullande trafik.

Därför måste ett beslut om den 
felande järnvägslänken komma 
snarast.

En ny kombiterminal för bl a 
containerhantering i grannstaden 
karlshamn invigs till våren. 

Av Lena Sonne

Karlskronas flöden går nord-syd-
ligt och Karlshamn går öst–väst.

– Så våra flöden kompletterar 
varandra, säger Theresia Berg-
dahl, marknadsförare vid Logistik 
Karlshamn inom Karlshamns 
Kommun.

Godset via Karlshamn går 
mot Klaipeda i Litauen och den 
expanderande marknaden i öst. 
Hon tror att Blekinge nu kan spela 
en större roll i transitmarknaden 
österut – med länkar ända till 
västra Asien.

hamnen. 
Hittills har godsvolymerna 

enbart gått på lastbil via Karls-
krona. Men nu finns en fung-
erande länk med järnväg och 
sjöfart.

– Karlskrona kan bli en viktig 
knutpunkt för frakt på järnväg på 
sträckan Göteborg – Karlskrona 
och vidare till och från Polen.

logent terminaloperatör
Green Cargo kör tågen till 
hamnen och Logent går in som 
terminaloperatör och står för drif-
ten, tillsammans med Karlskrona 
Baltic Port. Terminalen kopplas 
samman med Logents befintliga 
terminalnätverk och kommer att 
nå ett nätverk av drygt 40 termi-
naler i Sverige.

– Vi kan köra lastbilstrailers, 
containers och växelflak i hela 
tåg när det är stora volymer eller 
blandat med annat gods, när de 
intermodala volymerna är lägre. 
På det sättet blir det kostnadsef-
fektivt från början, kommenterar 

blekinge satsar just nu stort på 
logistik. karlshamn öppnar sin nya 
kombiterminal för containerhante-
ring och karlskrona blir ny 
knutpunkt för frakt på järnväg.

Av Lena Sonne

Karlskrona Baltic Port, Stena Line, 
Logent och Green Cargo satsar 
nu tillsammans på ett gemensamt 
logistikprojekt med Karlskrona 
kommun. 

– Vi har just av haft en slut-
konferens för ”Motorways of the 
sea” och Karlskronas hamn på 
Verkö har blivit rejält uppgrade-
rad bl a med intermodal service 
i det europeiska projektet Baltic 
Link, där också kombiterminalen 
i Alvesta ingår, säger Tore Almlöf, 
chef strategisk planering i Karls-
krona kommun.

– Upprustning och elektrifie-
ring av järnvägsanslutningen är 
klar. Staten har miljardsatsat på 
sträckan Karlskrona–Emmaboda, 
en förutsättning för att utveckla 

nan och Rotterdam, säger Björn 
Petrusson, Group Freight Director 
på Stena Line.

Karlskrona Baltic Port ägs 
av Stena Line och Karlskrona 
kommun, med Stena Line som 
huvudägare.

– Vår styrka är att Stena Lines 
färjor till Gdansk och andra 
polska hamnar kan ha fast tidta-
bell och gå t o r på ett dygn, berät-
tar Tore Almlöf.

Det är DFDS som har satsat 
stort i Karlshamn hamn.

Traditionellt har Karlshamns 
hamn basinriktning varit på gas, 
olja, sågat virke, bulk och RoRo 
trafik. Nu finns också hantering av 
skrymmande och tunga lyft, som 
betongelement och vindkraftverk.

– Nu kan vi erbjuda fullhamns-
service och mark för hamnnära 
etableringar. Vi har också en snab-
bare omlastning idag bl a med en 
ny kran. 

sydostlänken ett måste
Flödena från Karlshamn går idag 
mycket på väg.

– Tyvärr är sydostlänken fram-
flyttad i infrastrukturproppen. 
Trafikverket har sagt att om ni 

– Blekinge kan spela en större roll i transitmarknaden österut – med länkar 
ända till Kina, säger Theresia Bergdahl.

Ny kombiterminal  
i Karlshamn

I Birgerssons stora hamnutred-
ning pekades just Karlshamn och 
Karlskrona ut som strategiska 
hamnar för framtiden, med tanke 
på de växande godsflödena via 
Polen och Baltikum till och från 
Sverige.

storsatsningar sätter blekinge på logistikkartan

– Vi hoppas att Karlskrona kan bli 
en av Sveriges viktigaste hamnar 
för gods på järnväg, med färja till 
Europas ostliga och sydostliga 
områden, säger Tore Almlöf.
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Mitt i prick!

www.logistikregionen.se
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Norra Sverige

Södra Sverige

Vad är egentligen ett bra logistikläge? Naturligtvis är det 
många faktorer som styr. Men för vår del tycker vi att det är
ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges befolkningsmässiga mitt-
punkt. Inom en trettiomilsradie bor det 6,5 miljoner människor. Här
möts två Europavägar, här finns torrhamn, kombiterminaler och en av 
Nordens största järnvägsknutar. Dessutom har vi Sveriges fjärde största 
fraktflygplats.
 Vi är Örebro, Arboga, Hallsberg och Kumla och tillsammans bildar vi Logistik-
regionen. Redan idag är det många som upptäckt de fördelar vårt läge ger. Flera 
centrallager har etablerats i vår region och nyligen blev vi också centrum för 
Försvarsmaktens logistikfunktioner. 
 Vår långa erfarenhet inom området logistik gör också att vi har god tillgång 
på utbildad personal, mycket tack vare logistikutbildningar inom ramen för 
gymnasieskolan, yrkeshögskoleutbildningar och vid Örebro universitet.
 Kortare avstånd ger nöjdare kunder, nöjdare medarbetare, bättre lönsamhet 
och mindre miljöpåverkan. Läs mer på www.logistikregionen.se och kontakta oss, 
så hittar vi den optimala etableringsplatsen utifrån dina önskemål och behov.
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fastigheter

holmskommunerna längs E4 står 
högt på önskelistan. Men sådan 
finns sällan tillgänglig. 

Vill till södra stockholm
– Om man frågar kunderna om 
de vill etablera sig norr eller söder 
om Stockholm är svaret nästan 
alltid söder. Det bästa vore om 
kommunerna närmast E4 söder 
om Stockholm skulle avsätta mark 
till logistik. Det finns en del i 
Jordbro och Nykvarn, men mar-
ken ligger inte optimalt logistiskt. 
Botkyrka vore t ex betydligt bättre. 

Av de logistikytor som färdig-
ställts i landet 2013 finns ungefär 
hälften i Arlanda med omnejd. 
Anders Bothén tycker det är lite 
konstigt att Arlandaregionen blivit 
så populär. 

– Flygplatsen har försumbar 
betydelse logistiskt, däremot kan 
den ha känslomässig betydelse för 
utländska beslutsfattare, som upp-
lever flygplatsen som en fördel. Vi 
bygger t ex ett centrallager åt John 
Deere i Märsta. 

borg, Halmstad och Helsingborg 
väldigt intressanta. Men även E4 
med Jönköping och Norrköping. 

Logistic Contractor bygger 
också i Örebro, bl a åt norska 
XXL.

– Ur norsk synvinkel ligger Öre-
bro väldigt bra till vid E18. Jag vet 
att XXLs valde mellan Örebro och 
Jönköping. 

Enligt Anders Bothén är Jön-
köpingsregionen ett självklart val 
om man ska försörja Sverige och 
Skandinavien, trots att det inte 
byggs så mycket i Jönköping just 
nu. 

– Det finns redan väldigt 
mycket ytor där, och vakanser gör 
investerarna nervösa. Man vill 
inte riskera att inte kunna hyra ut. 

”känslorna styr ofta 
Var vd bor är också ett viktigt 
kriterium för var lager och kontor 
byggs, men det nämns sällan. 

– Se bara på Clas Ohlson som 
byggde sitt centrallager i Insjön, 
förmodligen inte för att det är det 
bästa läget ur logistikperspektiv, 
säger Anders Bothén, som erkän-
ner att det första han kollar upp 
vid en ny förhandling är just var 
vd och logistikchef bor. 

– Det påverkar hur vi lägger 
fram argument för olika etable-
ringsorter. Var vd bor är viktigare 
än man tror, det är många fastig-
hetsrådgivare som tar hänsyn till 
det. Känslorna styr ofta beslut om 
etableringsorter.

Planlagd mark i de södra stock-

och en bit in i 2014. 
Trots att Logistic Contractor har 

fullt upp upplever Anders Bothén 
en tröghet i markanden. 

– Det är få uppdrag ute på 
marknaden nu, jämfört med förra 
året. Vi har fått en del uppdrag för 
2014 men generellt är det trögt. 
Jag anar att 2015 vänder och blir 
bättre, men det är omöjligt att 
veta. 

Hans uppfattning stämmer med 
byggstatistiken, där de planerade 
ytorna lyser med sin frånvaro för 
2014. Statistiken följer ett välkänt 
mönster, med en förskjutning på 
ca två år efter en konjunkturdipp. 

– Det märkte vi även 2008, när 
hela industrin i princip stannade 
på hösten. Då hade vi fullt upp 
ända in i 2009, först 2010 stan-
nade det av för oss. 

Vilka lägen är hetast just nu?
– Förutom självklart Stockholm 

är västkusten längs E6, med Göte-

logistic Contractor har fullt upp, 
närmare 135 000 kvm logistikyta 
färdigställs just nu. Men för 2014 är 
få bygguppdrag ute på markna-
den.

Av Hilda Hultén

I oktober flyttade Lidl in i sitt 
nya jättelager på 43 000 kvm i 
Rosersberg utanför Stockholm. 
Huvudentreprenör för bygget var 
Logistic Contractor. 

– Vi bygger mycket just nu, 
berättar vd Anders Bothén. 

Logistic Contractor är specia-
liserade på logistikbyggen, sen 
starten 2004 har bolaget levere-
rat 700 000 kvm lageryta åt olika 
kunder. Under hösten har det 
varit fullt upp, med byggen på 
sammanlagt ca 135 000 kvm som 
färdigställs.

– 2013 har varit ett rekordår för 
oss. Allt färdigställs under året 

Logistik Bålsta är en klimatneutral logistikanläggning för kostnads-
effektiva transportlösningar, där företag och transportslag samverkar.

www.logistikbalsta.se

Kontakta: Per Andersson, Håbo Marknads AB, 0171-538 00, per.andersson@habo.se

MÖJLIGHETERNAS OMRÅDE 
STRATEGISKT BELÄGET NÄRA STOCKHOLM

logistiC ContRACtoRs 
pågåEnDE pRoJEkt

Projekt Prisma, Halmstad,  
 15 000 kvm²

Corem Property group, Märsta,  
 5 780 kvm²

Bulk, Örebro,  
 20 000 kvm²

Tingstad Papper, Göteborg,  
 32 000 kvm²

– Det bästa vore om kommunerna närmast E4 söder om Stockholm skulle 
avsätta mark till logistik, säger Anders Bothén. 

Fullt upp för största logistikbyggaren
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tredjepartslogistik

också är mindre priskänsligt än 
både rena transporter och enklare 
lagerhantering.

bemanningsbranschen kommer
Tredjepartslogistik har ofta vuxit 
fram i transportföretag som sett 
en möjlighet att addera tjänster.

Men idag är inte bara de stora 
transportörerna och de speciali-
serade TPL-företagen beredda att 
slåss om den växande kakan:

– Även de stora aktörerna inom 
bemanningsbranschen, som Sam-
hall, Manpower och Proffice, visar 
ett växande intresse för TPL och 
har byggt upp särskilda affärs-
områden för detta, säger Tobias 
Jonasson.

snabbt växande bransch
Tredjepartslogistik är inte helt 
lätt att definiera, påpekar Tobias 
Jonasson. Många transportföre-
tag särredovisar inte sin 3PL och 
gränsen mot bemanningsuppdrag 
är inte alltid så tydlig. T ex kan en 
del i ett bemanningsuppdrag vara 
3PL och andra delar inhyrning av 
personal.

– Men en grov uppskattning är 
att 3PL har vuxit till att omsätta ca 
15 miljarder SEK och att tillväxt-
takten är ca 10 procent per år.

Men potentialen är fortfarande 
stor.

– Sverige har stor tillverknings-
industri och särsklit de 3PL-
företag som kan nischa sig mot 
att erbjuda tilläggstjänster som 
montering m m har alla förutsätt-
ningar att växa under lönsamhet.

– Men att bara kunna flytta pal-
lar kommer inte att räcka.

Själv har Tobias Jonasson nyli-
gen lämnat snabbväxaren Logent 
för det betydligt mindre ILogis-
tics.

– Men ägaren, Storskogen 
Industrier AB, där jag också är 
rådgivare, har spännande expan-
sionsplaner.

Självklart handlar det då också 
om förvärv inom 3PL.

Tillverkningsindustrin väljer då 
ofta att låta ett TPL-företag ta över 
verksamheten i sina befintliga 
lokaler. 

– Att sköta logistiken hemma 
hos kunden tjänar båda parter på, 
både lokalmässigt och praktiskt, 
säger Tobias Jonasson.

– Förädling och montering 
i anslutning till tillverkning är 
därför ett tillväxtområde. Ett 
annat är att TPL-företaget sköter 
reservdelsflöden, ett område som 

till konsumenter är det ofta natur-
ligt redan från starten att lägga ut 
sin logistik, säger Tobias Jonasson, 
ny vd för ILogistics och med lång 
erfarenhet av just TPL, senast i 
Logent.

Men branschens tillväxt kom-
mer inte bara från en ökad 
e-handel. 

– Den tillverkande industrin, 
som länge tvekat att outsourca sin 
logistik, börjar nu se fördelarna av 
tredjepartslogistik.

– tredjepartslogistik omsätter ca 15 
miljarder per år och tillväxttakten 
är 10 procent per år. och tillväxt-
potentialen är stor, menar tobias 
Jonasson.

 
Av Gösta Hultén

En faktor som gör att tredje-
partslogistik, förkortat 3PL eller 
TPL, växer snabbare än annan 
logistik, är den ökande e-handeln.

– För den e-handel som säljer 

”Stor tillväxtpotential för 
tredjepartslogistik”

– Även de stora aktörerna inom 
bemanning visar växande intresse 
för 3PL, säger Tobias Jonasson.
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hemelektronikhub

Den svenska hemelektronik-
marknaden är sedan flera år något 
av ”dödens grupp” med priskrig 
och små marginaler. OnOff har 
kastat in handduken och jätten 
Media Markt är i gungning. Efter 
nära en halv miljard i förlust på 
två år i Sverige har man tvingats 
lägga ner butiker. Kapitalstarka 
Expert International, med hela 
8 300 butiker i tre världsdelar, 
väntar troligen bara på ett lägligt 
tillfälle till omstart i Sverige.

I höstas fanns mediauppgifter 
att Expert vill ta över driften av 
flertalet av Media Markts butiker.

Det förenekar dock Media 
Markt.

nordens nya hemelektronikhub
Med trean SIBA långt efter, kan 
framtiden bli ett oligopol inom 
svensk hemelektronik. Elgiganten, 
som ägs av norska Elkjöp AS har 
också valt Jönköpingsregionen.

Även deras inköp sker på 
samnordisk basis och produk-
terna samlas i företagets nordiska 
distributionscenter i Jönköping. 
Distributionscentret, som mäter 
imponerande 95 000 kvm, försör-
jer, förutom Elgigantens butiker i 
Sverige, samtliga Elkjøps varuhus 
i Norden.

Med både Elgigantens och 
Experts nordiska centrallager eta-
blerade i regionen, framstår Jön-
köping idag som Nordens ledande 
hemelektronikhub. 

Hemelektronikkedjan Expert As 
samordnar just nu sin nordiska 
distribution från Vaggeryd. Det är 
första gången ett stort centralla-
ger i sverige enbart försörjer 
Danmark, norge och Finland.

Av Gösta Hultén

– Vi rekryterar nu och kommer 
successivt att anställa ungefär 150 
personer för att driva verksamhe-
ten, säger Dag Roar Karlsen, logis-
tikdirektör, Expert Norden.

Det nybyggda och toppmo-
derna centrallagret på 62 000 kvm 
hyr Expert sedan 2011 av Prologis 
på 10 år. Men avvecklingen av 
den svenska butiksverksamheten 
2012, innebar att de ursprungliga 
planerna fick omvärderas. Tanken 
var ju från början att försörja 
främst de svenska butikerna med 
varor och först senare ta med 
butikerna i Norge, Danmark och 
Finland.

Nu har Expert istället beslutat 
att successivt avveckla sina cen-
trallager i Norge, Danmark och 
Finland och konsolidera all den 
nordiska lagerverksamheten till 
Vaggeryd.

Distributionscentret kommer 
att förse Experts ca 580 butiker i 
Norge, Danmark och Finland med 
hemelektronik, som främst köps 
in från Asien och Östeuropa.
– Det nya distributionscentret ger 
stordriftsfördelar på inköpssidan, 

med en mer rationell hantering 
och fler varor på plats. Kapi-
talbindningen blir mindre och 
logistikkostnaderna går ner, när vi 
konsoliderar oss på ett enda ställe, 
säger Dag Roar Karlsen.

Det kompenserar för att distri-
butionsbilarna i Sverige får köra 
rena transportsträckor.

Anläggningen är dock anpassad 
för Experts behov av snabba flö-
den och en omfattande nordiska 
distribution..

Rekryterar chefer 
I höst rekryteras ett tiotal chefer 
och arbetsledare. Under första 
kvartalet 2014 kommer ytterligare 
50 personer att anställas för den 
norska distributionsverksamhe-
ten, som först kommer att flyttas 
över och vara í drift i början på 
maj 2014. 

Övriga medarbetare rekryteras 
i takt med att lagerhanteringen 
flyttas över också från Danmark 
och Finland. 

Den danska lagerhanteringen 
startar i september 2014 och den 
finska ska vara i drift i början av 
april 2015. 

optimalt
Våren 2015 kommer Experts 
nordiska distributions-verksamhet 
från Vaggeryd att vara i full drift 
Då räknar Expert med att ha sam-
manlagt cirka 150 medarbetare 
på plats.

Det är första gången ett central-
lager i Sverige enbart försörjer 
Danmark, Norge och Finland.

Sett till befolkning och infra-
struktur framstår Jönköpingsregi-
onen som optimalt för att snabbt 
och enkelt nå butikerna i alla de 
fyra stora nordiska länderna. Här 
någonstans ligger den befolk-
nings- och infrastrukturmäs-
siga demografisk mittpunkt för 
Norden.

– Det visar onekligen på Jönkö-
pingsregionens styrka när det gäl-
ler distribution till hela Norden. 
Men även närheten till Göte-
borgs hamn, där huvuddelen av 
sortimentet som går i containers 
skeppas in, är viktig, säger Carl-
Gunnar Karlsson, näringslivschef 
i Vaggeryds kommun, som samar-
betar med Jönköping och Nässjö 
för att få nya logistiketableringar 
till regionen. 

Järnväg viktig
Att Expert valde Vaggeryd och 
inte Härryda utanför Borås, 
berodde bl a på att man kunde få 
järnvägsspår ända in i lagret.

Sedan tidigare har också Elgi-
ganten sitt nordiska centrallager 
i regionen. Även för dem var 
möjligheten till bekväm järnvägs-
koppling viktig.

Just nu förbättras också infra-
strukturen genom ett nytt förbi-
fartsspår i Torsvik, som ska vara 
klart i vår. 

Expert As nyrekryterar i Vaggeryd
Jönköpingsregionen med Jönköping (bilden), Nässjö och Vaggeryd är Nordens ledande hub för hemelektronik. 
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lean

lösningar, ska man försöka hitta 
sina egna problem och svar. 

– Problemformulering är nyck-
eln. Du måste inse att du har ett 
problem innan du kan utvecklas. 

Han har dock några få tips.
– Bättre träning och utbildning 

av personal är universellt, det kan 
man gärna kopiera. Men i stället 
för att försöka kopiera Toyotas 

går inte att införa på 1–3 måna-
der. Jag försökte förklara det för 
ledningen, men deras svar var “try 
harder”. 

Idag driver han eget konsultbo-
lag med kollegan Sam McPherson. 

Men trots hundratals lean-
böcker och tusentals leankonsul-
ter världen över så lyckas knappt 
15 procent av alla förbättrings-
projekt med lean som ledord nå 
långsiktiga resultat. Det innebär 
att 85 procent av alla leanprojekt 
misslyckas. 

– En uppsjö av termer och 
begrepp har skapats för att 
beskriva TPS. Ungefär 50 procent 
är rätt och 50 procent är fel. 

– Det finns inga upprepningar 
av Toyotas framgång. Det finns 
enheter, anläggningar och divi-
sioner som lyckats med TPS och 
lean, men inga hela företag. 

”böcker förstör innovations-
kraften”
Art Smalley har själv skrivit tre 
böcker om lean, men han tvivlar 
ändå på att böcker är lösningen. 

– Den legendariske Toyotaleda-
ren Ohno Taiichi var fullständigt 
emot att skriva böcker om TPS. 
Faran med att skriva en bok där 
”svaren” finns är att folk slutar 
tänka själva och börjar kopiera. 
Det blir en barriär för självstän-
digt tänkande, man glömmer bort 
innovationen.

– 15 procent lyckade projekt är 
för dåligt.

Han citerar Einsteins definition 
av galenskap; att repetera samma 
mönster om och om igen, med 
hopp om att det ska lyckas – nästa 
gång. 

– Jag är inte nöjd. Jag har inte 
svaret än, men det måste finnas ett 
bättre sätt att sprida Toyotas filo-
sofi och lean än det som konsult-
branschen använder idag. 

leangurun Art smalleys föreläsning 
på nässjö logistic park i november 
andades självrannsakan. 
 – En leankonsultbransch med 
bara 15 procent framgång bör 
ifrågasätta sina metoder. 

Av Hilda Hultén

Art Smalley är en av alla de 
konsulter som lever på att lära ut 
Toyota Production System och 
lean. Och med en för en amerikan 
ovanlig bakgrund som anställd på 
Toyota i Japan, torde han vara väl 
lämpad. 

– Jag kom till Toyota som 
20-årig utbytesstudent. Sen fick 
jag jobb på Toyota i Japan i tio 
år innan jag återvände till USA, 
berättar Art Smalley för en fängs-
lad publik på Nässjö Näringslivs 
seminarium Logistic Park Con-
ference. 

Åter i USA började han jobba 
med förbättringsarbete och 
försöka införa TPS i Donelly, en 
underleverantör till bilindustrin, 
som på den tiden hade sällsynt 
dåligt rykte. 

– Honda kallade oss en av “ the 
dirty dozen”, - där deras sämsta 
leverantörer listades.

Men Donelly blev en fram-
gångssaga. Det är än idag ett av de 
mest lyckade leanprojekten genom 
tiderna. 

”Mckinsey är dyra och kort- 
siktiga”
Därefter fick Art Smalley jobb 
i konsultjätten McKinsey. Men 
efter fyra år insåg han att lean var 
omöjligt att införa på McKinseys 
vis.

– McKinseys affärsmodell är dyr 
och kortsiktig. De jobbade med 
tremånadersprojekt med snabba 
förbättringsmål och svindyra 
timpriser. Lean är långsiktigt, det 

The world’s leading fair
for intralogistics

CeMAT 2014:
Världens mötesplats för intralogistik 
och materialhantering
   1.100 utställare från 38 länder

   mer än 55.000 besökare från 39 länder

   Forum och särskild exponering av hamn-, 
handels-, produktions-, transport- samt 
kemisk och farmaceutisk logistik

   Mer än 1.000 nyheter och innovationer

För mer information se; 
cemat.com

cemat.com

Viktigt datum:
19 - 23 maj 2014

85 procent av  
leanprojekten  
misslyckas
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– Det måste finnas ett bättre sätt att sprida Toyotas filosofi än det konsult-
branschen använder idag, säger Art Smalley.
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e-handelslogistik

sVERigEs FEM bÄstA logistiklÄgEn  
FöR E-HAnDEl 

1 norrköping 

Nära till transportörernas terminaler, bra transportinfrastruktur med snabb tillgång till stor marknad. Ligger 
strategiskt rätt för både nationella och internationella transporter. God tillgång på personal. 

2	Jönköping

Närhet till terminaler, goda transportmöjligheter och stor geografisk marknad. Fördel med låga hyror och till-
gängliga lagerlokaler, bl a i Torsvik. God tillgång på kompetent personal och generellt låg personalomsättning. 

3	Malmö/Helsingborg

Nära terminaler och god täckning för e-handlare med internationell marknad. Hela skåneregionen 
med Helsingborg når kontinenten och Europa snabbt. Lager med hyror på mellannivå. 

4	stockholm

Närhet till logistikhubbar, terminaler och Sveriges största konsumentmarknad. ”Allt finns”. 
God tillgång på lager i norra Stockholm. Minus för dyra hyror, höga personalkostnader och hög 
personalomsättning. 

5	göteborg/borås 

Närhet till hamnen och regionens starka handels- och retailtradition ger god tillgång på kompetens. Bra logis-
tiskt läge för att nå Norge. Minus för höga kvadratmeterpriser på lager och risk för hög personalomsättning. 

34

Stockholm. Och chansen att slippa 
hög personalomsättning och hitta 
duktig personal är stor. 

– Och både Jönköping och 
Norrköping ligger strategiskt rätt 
för både nationella och internatio-
nella transporter. Man når snabbt 
en väldigt stor marknad. 

Stockholm har fördelen att ligga 
nära Sveriges största konsument-
marknad. 

– Men nackdelarna är hög per-
sonalomsättning och dyra hyror. 
Kvadratmeterpriset är viktigt för 
lönsamheten i växande e-handels-
företag. 

I Göteborg, Arne Andersons 
femte val för Sveriges hetaste 
e-handelslogistiklägen, finns styr-
kor med närhet till hamnen och 
regionalt kunnande inom handel. 

– Hela Västsverige med Göte-
borg och Borås har en stark 
handels- och retailtradition. Det 
är också ett bra läge om man 
vill nå Norge, som är en intres-
sant tillväxtmarknad för svenska 
e-handlare. 

Coolstuff i Malmö, som ligger 
centralt nära PostNords paketter-
minal, är ett exempel. 

– De tar emot order fram 
till lördagen den 21 december 
klockan 23.59. Vi hämtar på sön-
dagen och kan lova konsumen-
terna leverans senast måndagen 
den 23 december, dagen innan 
julafton, i nästan hela Sverige. Att 
kunna ta julordrar så sent är en 
konkurrensfördel. 

Malmö är också ett hett läge för 
de e1-handlare med internationell 
marknad, menar han. 

– Hela Skåneregionen med 
framförallt Malmö och Helsing-
borg når kontinenten snabbt. 

Hyror, personal och marknad 
Andra viktiga faktorer är till-
gången till prisvärda lagerlokaler 
och pålitlig arbetskraft. 

– I till exempel Norrköping och 
Jönköping, som jag anser är Sveri-
ges bästa logistiklägen för e-han-
del, är lagerhyrorna betydligt 
lägre än i t ex Rosersberg utanför 

delsjätten Amazon för att de ska 
skapa arbetstillfällen på ett ”dåligt 
logistikläge”. 

Men finns det stora fördelar 
med att välja ett strategiskt bra 
läge för sitt e-handelslager, menar 
Arne Andersson, e-handelsexpert 
på PostNord. 

– Jag skulle säga att det är tvärt 
om, logistikläget är väldigt viktigt. 
Fler och fler e-handlare ringer till 
mig och frågar var det bästa läget 
är när de ska etablera e-handels-
lager. 

Snabba leveranser blir också allt 
viktigare inom e-handeln, vilket 
ökar behovet av bra logistik. 

– Just in time fungerar i indu-
strin. Men konsumenter är mer 
irrationella och kan inte planera 
sina inköp. 

närhet till terminaler avgörande
– Vi ser en trend att lägga sig så 
nära våra logistikterminaler som 
möjligt. Då kan man erbjuda 
senare ordertider och snabbare 
leveranser. 

E-handel kan bedrivas nästan var 
som helst. Många e-handlare 
börjar hemifrån. Men läget för 
e-handelslagret är avgörande för 
framgången, menar Arne 
Andersson på postnord, som listar 
sveriges fem bästa logistiklägen 
för e-handel. 

Av Hilda Hultén

E-handeln växer och ökar behovet 
av ny logistik och nya lager. Att 
handeln bedrivs digitalt gör att 
e-handel kan etableras var som 
helst, till skillnad från traditionell 
handel. Lagren är personalinten-
siva och kräver 2–5 gånger fler 
anställda än traditionella lager, 
vilket gör att kommuner utanför 
de tätbefolkade storstadsre-
gionerna försöker locka till sig 
e-handelsetableringar som skapar 
tillväxt och jobb. Nya e-handels-
kluster kan växa fram på nya 
orter, utanför logistikvärldens 
hotspots. I Tyskland hyressubven-
tionerar t ex kommuner e-han-

”logistikläget avgörande för e-handeln”

1
4

25

3



Intelligent Logistik 6–7 2013 25

e-handelslogistik

svenskt exempel.
Ett annat sätt att nå lönsamhet 

är att hitta en nisch. Ett exempel 
på nytänkande e-handlare som 
hittat sin nisch är Vårdväskan i 
Falkenberg. 

– Vårdväskan är ett bra exempel 
på lönsam e-handel som hittat 
en nisch. De säljer t ex färgglada 
arbetsskor, namnbrickor, strum-
por etc till Sveriges ca 600 000 
vårdanställda.

nk förbjuder e-handel 
Behovet av tillgänglighet på varor 
gör att inte bara traditionella lager 
utan även butiker i allt högre 
utsträckning används som e-lager. 

– Det är ett exempel på hur allt 
mer komplicerad logistiken blir. 
Fler lager skapar ett ökat behov 
av inventering och kontroll och 
kvalitet. 

Idag hämtas ca 40 % av de 
e-handelsbeställda varorna i butik. 
I citylägen kan e-handelslagret ta 
upp dyr butiksyta. 

– Butikerna i NK-gallerian får 
t ex inte lämna ut e-handelsvaror 
för fastighetsägaren.

Och med butikshyror på 
15-20 000 kr per kvm kring Bib-
lioteksgatan, är det nog ingen bra 
idé att använda butiksytorna där 
till lager.

externa logistiken. 
– Vi logistikleverantörer måste 

också utvecklas. Det kan vara 
näraliggande hämtningsställen för 
paket och kanske hemleveranser 
av tyngre gods.

Mobilen spelar allt större roll 
och flerkanalshandelns betydelse 
växer. 

– Flera köpkanaler kommer till, 
så kallad omnicommerce. Utma-
ningen blir att utveckla och inte-
grera dessa kanaler med varandra. 

– Ny kompetens måste också in 
i den traditionella logistikkom-
petensen - särskilt från den yngre 
generationen som kan utveckla 
mobilanvändandet i e-handeln.

Viktigt hitta nisch
En gissel för e-handlarna att han-
tera är fria frakter och fria returer, 
som undergräver lönsamheten. 
Därför kommer fri frakt och 
dagens generösa returrättsregler 
att försvinna eller ändras, tror 
Arne Andersson.

Ett sätt att nå lönsamhet är att 
visa sitt utbud på nya marknads-
platser. 

– Nya stora e-handelsmarknads-
platser finns idag i alltfler länder. 
Alibaba.com är Kinas största 
marknadsplats på nätet och Raku-
ten är Japans största. Blocket är ett 

eller hämtas ut vid våra terminaler 
under julruschen. 

Men störst risk för flaskhalsar 
finns hos ombuden, menar han. 

– I år har vi gått igenom var-
enda utlämningsställe och täckt 
upp med utrustning och extra 
resurser där det blev problem 
förra året. Vi kommer också 
skicka fler sms till kunder för att 
få dem att hämta snabbare. 

Få e-handlare lönsamma
Trots den starka tillväxten viker 
lönsamheten. Arne Andersson 
uppskattar att det bara är bara ca 
800 som är lönsamma av landets 
ca 8 000 e-handlare.

För att nå lönsamhet finns 
mycket att göra när det gäller 
effektiv e-handelslogistik. Både 
hos handlarna själva och i den 

inför julen 2013 väntas återigen 
svenskt e-handelsrekord. Men 
bara en av tio e-handlare går med 
vinst.

Av Hilda Hultén och  
Lena Sonne

E-handeln ökar rekordartat och 
därmed också julhandeln på nätet. 
För helåret 2013 väntas en ökning 
med 18 procent. 

– Julen 2012 blev ett rekordår 
för julhandeln, och 2013 ser ut att 
bli likadant. Det ska bli spännande 
att se hur det går, berättar Arne 
Andersson. 

Transportörerna får jobba hårt 
för att klara julvolymerna. 

– Vi har t ex tagit bort allt 
skrymmande gods ur paketflödet, 
det levereras med hemleveranser 

Usel lönsamhet 
i e-handeln

Vårdväskan i Falkenberg är ett exempel på lyckad riktad e-handel. Företa-
get säljer personliga, färgglada arbetsskor, namnbrickor och strumpor till 
Sveriges ca 600 000 vårdanställda.

– Bara omkring 800 av landets ca 8 000 e-handlare är lönsamma, dristar 
sig Arne Andersson till att säga.
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nyheter

Via appen får man reda på om 
det finns paket att leverera. När en 
användare ”bokat” ett paket kom-
mer hen i kontakt med ägaren av 
paketet och kan bestämma tid och 
plats för leverans. Den som vill 
beställa transport kan lägga ut två 
alternativa tider och leveransstäl-
len och hur mycket man är beredd 
att betala för leveransen. DHL tar 
10 procent av transportpriset för 
att täcka kostnaderna för platt-
formen.

– Systemet verifierar att perso-
ner som levererar, sköter leveran-
sen bra, och t ex inte startar en 
storskalig budverksamhet. 

I december ska försöket utvär-
deras. Då avgörs om tjänsten bli 
permanent.

– Att just Stockholm blir test-
marknad beror på svenskarnas 
förmåga att ta till sig ny teknik 
och den höga andelen smartpho-
neanvändare. 

i september inledde DHl ett 
pilotprojekt i stockholm där 
privatpersoner kan hämta ut och 
leverera paket till andra privatper-
soner mot en ersättning. 

Av Hilda Hultén

DHLs paket till adressater i 
Stockholm kan komma att leve-
reras av en privatperson, som 
har ”vägarna förbi”. I september 
lanserades den nya tjänsten, som 
pilotprojekt kallat MyWays.

– Vi vill hitta en lösning med 
mer flexibla leveranser och samti-
digt utnyttja den infrastruktur och 
rörelse som finns, säger Peter Hes-
lin, vd för DHL Freight i Sverige.

MyWays är en gratisapp, där 
användare registrerar sig, dels de 
som vill ha sitt paket levererat 
hem eller till jobbet, och dels de 
som kan agera kurirer. 

– Det blir ett sätt att tjäna en 
extra slant, kanske för studenter. 

Europa, har e-kunderna för vana 
att beställa tre storlekar och skicka 
tillbaka två. 

För kunderna kan frikostiga 
returregler upplevas som positiva, 
men för miljön och branschens 
långsiktiga lönsamhet är det 
sämre. 

– Studier visar att e-handlare 
som erbjuder fria returer är min-
dre lönsamma över tid.

Enligt Klas Hjort finns det 
anledning för företagen att se över 
sin returstrategi. 

Men fria returer kan vara nöd-
vändigt i vissa fall och för vissa 
produkttyper, t ex skor. 

– Fasta kostnader för frakt och 
returer kan användas som styr-
medel för att driva fram ett bättre 
köpbeteende. Det skulle gynna 
hela branschen genom att öka lön-
samheten, minska transporterna 
och därmed handelns miljöpå-
verkan. 

E-handlare som erbjuder fria 
returer är mindre lönsamma över 
tid. 
 – E-handeln behöver utveckla 
strategier för sina returer, säger 
forskaren klas Hjort, lunds 
tekniska högskola. 

Av Hilda Hultén

Ett nytt EU-direktiv som träder i 
kraft sommaren 2014 gör det möj-
ligt för e-handlare att välja om de 
vill erbjuda fria returer eller inte. 

– Tidigare har t ex Tyskland 
och Finland haft nationella regler 
som tvingat e-handlare att erbjuda 
kunderna fria returer. Det har 
enligt forskaren Klas Hjort lett till 
att Finland har den högsta retu-
randelen i Norden. 

– Fri frakt och fria returer dri-
ver ett köpbeteende där kunderna 
beställer färre varor per gång och 
skickar tillbaka mer. I Tyskland,  
som har högst returandel i 

Fria returer ger ökad 
miljöbelastning

Privatpersoner levererar DHLs paket 

Appen MyWays gör att privatpersoner kan leverera paket åt varandra från 
DHLs servicepoints. 

”smartare hemleverans en knäckfråga”
– smartare leveranser behövs och 
transportörerna måste leverera på 
kvällar, säger sofia lundberg, Wsp 
Analys & strategi, medförfattare 
till rapporten ”E-handeln - om-
världsanalys och framtidsbilder”. 

Av Lena Sonne 

Enligt rapporten kommer 
e-handeln fortsätta växa kraftigt. 
Det ställer krav på ändrade trans-
portmönster. 

Ca 66 % av alla transporter i 
personbil är kopplade till service 
och inköp, så hemleveranser i 
e-handeln har stor potential att 
minska transporterna och därmed 
koldioxidutsläppen.

Men hur hemleveranserna ska 
ske är knäckfrågan. Att köra ut på 
kvällarna är dyrt och idag erbju-
der de flesta transportörer bara 
leveranser dagtid.

För mat har leveranserna kun-

danpassats och man levererar när 
kunden kan ta emot.

– Men övrig e-handel måste 
också anpassa sig t ex med leve-
ranser på kvällar och helger, 
menar Sofia Lundberg.

I Storbritannien och Tyskland 
är e-handeln en större andel av 
handeln och transportmönst-
ret har där förändrats mer än i 
Sverige.

I Tyskland finns t ex leverans-
rum för paket i nya flerbostadshus 
– precis som barnvagnsrum och 
cykelrum.

– Transportö-
rerna måste 
leverera på 
kvällar mellan 
17–21, säger Sofia 
Lundberg. 
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partslogistik för e-handeln ett 
strategiskt tillväxtområde. 

Och enligt Markus Kinnander 
är Nybro ett utmärkt läge om 
man vill nå norra Tyskland och 
Europa. 

– Nybro ligger som sent stopp 
på transportörernas rutter till 
terminalerna i Alvesta och Jön-
köpingsregionen, så vi har bra 
hämtningstider. 

än andra lager, hoppas många 
kommuner på tillväxt genom 
e-handelsetableringar. 

Men på frågan om ett e-han-
delslager kan ligga var som helst 
går åsikterna isär. Arne Andersson 
på PostNord tror att läget på lagret 
är avgörande, men att specialkom-
petens kan locka. 

– Kalmarregionen kan få det 
tufft att dra dit nya spelare, just 
på grund av att det är en bit till 
transportörernas terminaler, säger 
Arne Andersson. 

Hans uppfattning bekräftas 
av Outnorths planer på att flytta 
lagret från Kalmar till Växjö, nära 
PostNords omlastningsterminal i 
Alvesta.

– Kalmar bör framförallt synlig-
göra sin specialkompetens inom 
e-handel. Om man väver in alla 
parametrar är det säkert e-hand-
lare som är beredda att göra avkall 
på ett par timmar i förkortad 
hämtningstid om de får tillgång 
till rätt kompetens. 

För Börjes Logistik är tredje-

kompetens, från tredjepartslogis-
tik och transport till redovisning, 
bokföring, emballage och försäk-
ringstjänster.

– Genom oss har Highwhey fått 
kontakt med en redovisningsfirma 
i Kalmar som sköter deras bokfö-
ring och försäkring och emballage 
levereras också av Kalmarföretag. 

Även på fastighetssidan satsas 
på e-handel. Kommunägda fast-
ighetsbolaget Kifab gör sin största 
satsning på tio år och har ansökt 
om en markreservation på 50 000 
till 75 000 kvm mark vid Flygsta-
den utanför Kalmar. Där vill Kifab 
bygga ett stort logistikcentrum för 
e-handel. 

Kalmar har redan flera intres-
santa e-handelsetableringar, som 
Bygghemma.se, Royal design.se, 
Outnorth.se, Designonline.se, 
Duabhuset.se med flera. 

– Vi har mycket kontakter med 
de starka e-handlare vi har i regio-
nen och det är dags för oss att 
lyssna på signalerna, kommente-
rar Kifabs vd Michael Gelebo.

läget mindre viktigt
Eftersom e-handel kan bedrivas 
var som helst kan nya e-han-
delskluster byggas upp utanför 
logistikens traditionella hotspots. 
Eftersom ett e-handelslager 
generellt är mer personalkrävande 

kalmar kommuns satsning på ett 
nätverk för tjänsteleverantörer till 
e-handeln har burit frukt. Ett nytt 
e-handelskluster byggs upp i regio-
nen som utmanar traditionella 
logistikkluster i södra sverige. 

Av Hilda Hultén

I Kalmarregionen växer ett 
nytt e-handelskluster fram, där 
olika leverantörer till e-handlare 
synliggörs med hjälp av ett kom-
muninitiativ. Och satsningen bär 
frukt. Ett av de senare tillskotten 
är norska e-handlaren Highwhey, 
som vill bygga upp sitt Europa-
lager hos TPL-aktören Börjes 
Logistik i Nybro utanför Kalmar. 

– Highwhey säljer sportkläder 
och utrustning på nätet, men att 
serva Europa från Norge är inte 
optimalt p g a tullreglerna. De 
hittade Kalmarregionen och oss 
via nätet, tack vare den kommu-
nala satsningen, berättar Marcus 
Kinnander, logistikutvecklare på 
Börjes Logistik & Spedition. 

Börjes är medlemmar i Kalmar 
Science Parks e-handelskluster 
e-commerce, som samlar både 
e-handelsföretag och olika leve-
rantörer och samarbetspartners 
till e-handelsbranschen. Genom 
det regionala nätverket får 
e-handlare tillgång till all tänkbar 

Sundsvall Logistikpark - Ett nytt  
transportnav i Sundsvalls Hamn
Sundsvall Logistikpark är en satsning på tillväxt och miljö. Vi bygger ut  
Sundsvalls Hamn med en containerhamn, kombiterminal i hamnen 
och ytor för etablering av logistikverksamhet. 

Redan idag finns järnvägsanslutning till Sundsvalls Hamn, som är en 
av Sveriges största skogsindustrihamnar. Dessutom går regelbundna 
sjötransporter till Rotterdam, Lübeck och London.

Etableringsytorna i direkt anslutning till dessa tre transportslag 
och närheten till flyget, skapar nya spännande affärsmöjligheter. 
Dessutom ligger Sveriges näst största handelsområde, Birsta, och 
Sundsvalls stenstad med Norrlands största citygalleria, ett stenkast 
från logistikparken. 

www.sundsvalllogistikpark.sewww.sundsvallshamn.se

kalmarregionen  
lockar till sig e-handel

– E-handeln är viktigt för oss, den 
är ungefär hälften av vår TPL-
verksamhet i Nybro, säger Markus 
Kinnander.
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vägen och varit på olika jobb på Posten. 
Nu har han varit med och byggt upp 
Veddestaterminalen, kanske Europas 
modernaste terminal och delar med sig 
av sina erfarenheter från bland annat 
Segeltorpterminalen.

som gröna lunds radiobilar
Oskar Jansson slutar snart sitt kvälls-
skift. Han väntar på att hans lastbil ska 
tömmas. Han har kört från ett av de 
stora centrallager för elektronikproduk-
ter som finns i Rosersberg till Veddesta 
och en hel svärm av truckar snurrar 
kvickt runt, lastar av och placerar allt på 
rätt pall till rätt destination för vidare 
transport ut i Norden. Det påminner 
om radiobilarna på Gröna Lund, med 
skillnaden att de inte krockar med 
varandra trots små marginaler.

– Under dagen hämtar vi paket och 
pall från vår egen region och vi har nu 
en samlokalisering av paketsorteringen 
och pallhubben vilket vi inte hade förut. 
Det blir effektivare med den samord-
ningen, snabbare mot kund och vi spar 
transportarbete. Det här effektiviserar 
vår logistikverksamhet i hela Sverige, 
menar Åsa Sigurdh.

Växande e-handel driver
Det är framför allt den växande 
e-handeln som drivit fram satsningen 
på den nya paketterminalen. 

som exempelvis under julen. 
Eftermiddagsskiftet på 35 personer 

är i full gång. 21.10 slutar terminalar-
betarna och har då arbetat från 15.40. 
Nattskiftet går på 00.30 och slutar 
07.00. Gula postbilar står uppradade 
vid portarna och några med den nya blå 
färgen lastas fulla med paket och ska 
sticka iväg till nästa destination. Här 
finns 180 bilar totalt, drygt 100 lastbilar 
och resten skåpbilar.

Milan Ristic organiserar aktuellt 
körschema och chaufförsbyten. De tre 
malmöbilarna möter stockholmsbilarna 
på halva vägen och byter chaufför – och 
nyckel - så att chaufförerna kommer 
hem. Allt GPS-övervakas för säkerhe-
tens skull.

60 000 paket om dagen
Jimmy Holmström, terminalchef, ser 
över flödena på banorna och rättar till 
några paket som fastnat. Här vägs, mäts 
och sorteras paketen automatiskt in på 
rätt bana till rätt destination i svind-
lande fart. 60 000 paket per dag och ca 
35 000 nattetid. Och ännu har inte stora 
julrushen börjat. Här finns också kapa-
citet för framtida volymökningar.

– De paket som är under 35 kg går 
på paketterminalens sorteringsbanor - 
de mer skrymmande och större går till 
pallterminalen.

Jimmy Holmström har gått den långa 

– Vi minskar transporterna genom att 
satsa på två större terminaler i stock-
holm. Dessutom slipper vi köa på 
Essingeleden, säger åsa sigurdh, 
regionchef, postnord logistics. 

Text & foto Lena Sonne

Novemberkvällen är mörk och lite 
råkall när vi kommer till Post Nord 
Logistics nya, supermoderna paket-
terminal i Veddesta i Järfälla, norr om 
Stockholm.

Men marschallerna lyser inbjudande 
för gäster från kommunen. Just ikväll är 
det invigning med visning.

– 450 personer kommer att jobba här, 
säger Åsa Sigurdh, regionchef. Kom-
munpolitiker är förstås intresserade. 
Stora förorter som Tensta och Rinkeby 
ligger nära. Här finns många instegs-
jobb. Men man måste vara 18 år, kunna 
svenska, kunna läsa och förstå och vara 
rätt fysiskt stark, eftersom det kan vara 
rätt tungt.

– På Veddesta kommer främst ter-
minalarbetare och chaufförer att jobba. 
Vi har flyttat hit personal från ett antal 
arbetsplatser från norra Stockholms-
området och några nyrekryteringar har 
skett av terminalarbetare och chauffö-
rer, säger Åsa Sigurdh. 

– Utöver den fasta personalstyrkan 
anlitar vi bemanninsgföretag vid toppar 

De e-han-
delsrelate-
rade paket-
volymerna 
har ökat 
mycket 
kraftigt hit-
tills i år. 

kräver ny 
     paketterminal

Växande      e-handel 

Jimmy Holmström, terminalchef på paketterminalen, ser över flödena på banorna.
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– Nej, men vi har många elhy-
brider, gasbilar och andra miljö-
vänliga alternativ och arbetar med 
fyllnadsgraden.

När PostNord samlar all 
inhämtning, sortering och dist-
ribution av pall och paket till två 
terminaler, istället för som tidi-
gare åtta, kan fler färdigsorterade 
volymer köras direkt från terminal 
till kund. Körsträckan för last- och 
skåpbilar reduceras, vilket mins-
kar koldioxidutsläpp, ger lägre 
kostnader, effektivare leveranser 
och färre antal körda mil.

– Vi minskar våra totala trans-
porter väsentligt. Den regionala 
trafiken minimeras med de två 
större terminaler i norra respek-
tive i södra Stockholm, säger Åsa 
Sigurdh. 

– Dessutom slipper vi att köa på 
Essingeleden.

– Vår e-handel växer med nära 
20 procent per år.

Anpassning till kunderna är 
genomgående. Apoteksprodukter 
har exempelvis ett eget lagrings-
rum. Enhetslaster byggs på pall 
och olika kunders paket tas sam-
ordnat till olika butikscentra.

Det mesta går under natten till 
PostNords övriga terminaler runt 
om i Sverige och Finland och körs 
nästa dag ut till ombuden, vilka 
består av främst butiker inom 
ICA, Axfood och Coop.

– Vi har ju bäst täckning av 
ombud, 1 600 idag. Men vi har 
även hempaket och ringer i förväg 
och frågar om kunden är hemma 
innan leverans till dörr.

– Veddestaterminalen är pla-
cerad där Förbifart Stockholm är 
tänkt att mynna.

Trots miljöprofilen finns ingen 
järnväg ända fram.

Läge för hållbara logistiklösningar  
och livskvalitet i Eskilstuna-Strängnäs
Eskilstuna-Strängnäs ligger strategiskt bra i Stockholm- 
Mälar dalen. Ett  strategiskt läge som gör att företag som H&M, 
Mekonomen, Plantagen och Volvo CE har  logistikverksamhet  
i Eskilstuna-Strängnäs. På plats finns också ett väletablerat 
nätverk av  logistikföretag med engagerad och duktig  personal. 
Människor som har nära till arbete, skola och fritidsaktiviteter. 

För oss handlar hållbarhet lika mycket om livskvalitet  
som gröna logistiklösningar. 

I regionen finns också Eskilstuna Kombi terminal,  
en modern terminal som på bara några år etablerats  
som en av Sveriges viktigaste  kombiterminaler – tack vare   
geografiskt läge, funktionell design och hög kapacitet.

Eskilstuna+Strängnäs Logistiks samarbetspartners

Vill du prata livskvalitet och hållbara logistiklösningar  
slå en signal till Mikael Jonsson, 016-710 84 04,  

Bernt Arehäll, 016-16 75 32 eller Birgitta Blanck, 070-378 48 00.  
Mer information hittar du på: eskilstuna-strangnaslogistik.se

post noRD logistiCs stöRstA ARbEtsplAts

Paketterminalen i Veddesta blir PostNord Logistics största arbets-
plats för 450 personer, främst terminalarbetare och chaufförer.

Terminalen ska hantera ca 60 000 paket och 3 500 pallar per dygn 
men har kapacitet för mer. På pallterminalen hanteras 2 000 pallar 
per dygn. 

Tomten är på 55 000 kvm och lokalen på 19 000 kvm och är sam-
ägd av NREP och Corem och hyrs av PostNord på ett 15-årskontrakt.

Den totala investeringen är 550 miljoner SEK. 

Veddesta och terminalen i Segeltorp i södra Stockholm, som också 
byggs ut, ersätter tidigare 8 hubar. De terminaler som läggs ned är 
Tomteboda, Arninge, Märsta, Bromma, Kallhäll, Sätra och Värtan. 

Veddesta och Segeltorp hanterar tillsammans cirka 110 000 paket 
och 7 000 pallar per dygn.

I landet finns nu tio terminaler; förutom Segeltorp och Veddesta 
finns terminaler i Malmö, Göteborg, Jönköping, Örebro, Östersund, 
Sundsvall, Umeå och Luleå. 

– Nu slipper chaufförerna köa på Essingeleden, säger Åsa Sigurdh.

60 000 paket hanteras per dag. 
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Logistiken måste in i kommunal planering
transporterar leveranserna till kom-
munen.

– Att upphandla transportavtal 
separat skapar möjligheter till samord-
ning av leveranser från olika leveran-
törer och krav på mer miljöanpassade 
fordon. Kommunerna kan också ställa 
miljö- och kvalitetetskrav.

I en separering av transporterna från 
varuupphandlingarna ligger betydande 
vinster.

– Kommunen får kontroll över trans-
portkostnaderna. Det underlättar för 
mindre lokala leverantörer som har svå-
rare att konkurrera när de måste skapa 
en egen distributionskedja. 

Du tror alltså på en samordnad distribu-
tionscentral dit beställda leveranser körs?

– Ja, då kan man ha fasta priser för 
transporten in i staden. Bieffekten är 
att lokala distributörer, närproducenter 
av grönsaker t ex, kan gynnas. Alla kan 
leverera till mikroterminalen och delta i 
anbudsgivningen. 

– Det skulle också bli en vinst ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Förskolor och 
skolor får idag sina varor levererade 
under skoldagen, med fullt av barn på 
plats. 

En stor del av kostnaderna vid distri-
bution är för lastning och lossning.

– På transportmarknaden härskar ett 
utbrett system med rabattsatser. Många 
kommuner borde i kraft av sin storlek 
kunna få bättre transportpriser av sina 
leverantörer, p g a volymerna. Därför 

logistiker på upphandlingsenheten. 
Transporterna ska ligga under en för-
valtning, med transport – och logistik-
kompetens, så att det frigörs tid för de 
egna kärnverksamheterna.

Idag är det administrativt krångligt 
när transporter beställs av flera olika 
förvaltningar, menar Ulf Jansson.

– Både transport – och beställnings-
hanteringen inom kommunerna är 
decentraliserad. Transportkostnaderna 
läggs på varukostnaden, med leverantö-
rens påslag. Det gör att de som beställer 
aldrig ser kostnaden för transporter.

– Stora leverantörer får stora rabatter 
hos transportföretagen, men kommu-
nerna har små möjligheter att påverka 
fraktpriserna p g a den decentraliserade 
hanteringen och det stora antalet trans-
portörer.

– Många åkerier och andra aktörer 
kan dock ha svårt att se någon vinst 
med samordnade transporter. Vi pratar 
inte samma språk, säger Ulf Isaksson. 
Kan man visa att de också kan tjäna på 
det, blir de intresserade. 

Vilka är fördelarna med en kommunal 
distributionscentral?

– Har kommunen en samordnad 
terminal, kommer den transportansva-
rige och logistikenheten att kunna ha 
kontakt mellan den upphandlade entre-
prenören och kommunens verksamhet. 
I nuläget har kommunen ingen möjlig-
het att styra upp transportkostnaderna, 
leverantörerna bestämmer vem som 

De ökande miljöproblemen med mer 
godstrafik i citykärnor skapar behov av 
effektivare citylogistik. Ulf isaksson, 
logistiker från Jönköping, vill stärka 
logistikens roll i stadsplaneringen och 
ser fördelar med en samordnad 
distributionscentral.

Av Lena Sonne

Varför behövs logistiker i stadsplane-
ringen?

– Det är väldigt viktigt om man ska 
ha en stadsplanering av hög rang idag, 
att det anställs en logistiker som är 
spindel i nätet i planeringsarbetet, säger 
Ulf Isaksson.

Han är logistiker från Jönköping med 
bred erfarenhet av transportbranschen, 
tidigare som lastbilschaufför och nu 
som politiker med ansvar för trafik och 
transportfrågor.

–  Logistiker saknas i många kom-
muner och även på Trafikverket. 
Trafikverkets många ingenjörer måste 
ha en motpart som ser hela bilden. Det 
behövs både teoretiker och praktiker i 
planeringsarbetet för att nå resultat.

Är det inte så idag?
– Ofta är det rena vilda västern i 

kommunerna. Se bara alla kombitermi-
naler som byggts. Men få intermodala 
transporter fungerar och järnvägen 
utnyttjas inte som den borde.

– Det behövs en logistikenhet i kom-
munerna med transportansvarig och 

Logistiker 
saknas i 
många 
kommuner 
och även 
på Trafik-
verket. 
Trafikver-
kets många 
ingenjörer 
måste ha 
en motpart 
som ser 
hela bilden.

Aktörerna jobbar individuellt och självständigt, med mycket liten kommunikation kring citydistribution.
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citylogistik

boende/besö-
kare (kon-
sumenter), 
näringsidkare 
(butiksä-
gare, offentlig 
verksamhet, 
fastighetsä-
gare), varu-
ägare (tillver-
kare, grossister, 
detaljister), 
transportörer 
(åkerier, lager-
ägare, spedi-
törer) och 
myndigheter. 
Alla jobbar 
individuellt och självständigt, 
med mycket liten kommunikation 
kring citydistribution. Frikopp-
lade från varandra kan de enskilda 
aktörerna ha svårt att se helheten i 
logistikkedjan och ser bara till den 
del som de själva är påverkade av.

– För att få med alla dessa 
behövs det logistiker.

nala uppdrag har dock upphört.
– Här passerar också mycket 

farligt gods och vi bävar för vad 
som skulle kunna hända. Vättern 
är vattentäkt för 500 000 män-
niskor

Ulf Isaksson skrev en rapport 
med åtgärdsförslag för Jönkö-
pings kommun om samordnade 
varutransporter när han utbildade 
sig till logistiker vid Jönköpings 
Internationella Handelshögskola 
2009. I våras togs beslut i kom-
munfullmäktige om att genomföra 
en del av dessa åtgärder.

– Från en mikroterminal skulle 
man kunna köra med elbilar in i 
city. Flera kommuner och regio-
ner är på gång; Växjö, Eskilstuna, 
Borlänge, Södertörn, Nacka, Vär-
namo, Uppsala och några har fått 
det att fungera i mindre omfatt-
ning, men många citylogistikpro-
jekt har också lagts ner.

Varför är det så svårt att få till en 
fungerande citylogistik?

– Det finns så många aktörer: 

eller störningsmoment under 
lunchförberedelserna.

Du vill också minska antalet 
leveranser

– Ja, en av de mer synliga 
fördelarna av en samordning är 
att antalet leveranser och antalet 
stopp minskar. Det ger minskad 
trängsel och positiva bieffekter på 
stadsmiljön. Mottagande enhet 
gör en tidsbesparing. Transport-
kostnaderna kommer också att 
minska.

Hur fungerar distributionen i din 
hemstad Jönköping idag?

– Det är särskilt viktigt att 
samordna flödena här i Jönköping 
som är en så viktig logistikort med 
stora godsflöden. Tyvärr har man 
inte koll på flödena. Transportfö-
retag anlitar bemanningsföretag 
från öststater och vi har sett att 
cabotageregler inte följs. Svenska 
åkerier slås ut.

Det hårt kritiserade transport-
företaget Skaraslättens kommu-

bör det bli billigare med samord-
ning på sikt, men kanske ekono-
miskt dyrare i ett startskede.

Hur kan kommuner annars effek-
tivisera?

– Ett lämpligt IT-stöd kan 
effektivisera transportadminis-
trationen. Fyllnadsgrad, vikt och 
storlek på leveransbilarna är också 
avgörande för effektiviteten. 

– Transporterna har en starkt 
negativ påverkan på arbetsmiljön 
för kommunernas personal. Sär-
skilt på daghem, skolor mm, med-
för lastbilstrafik och lastnings- och 
lossningsarbeten, störningar och 
säkerhetsrisker för både chaufför, 
personal och barn. 

– Många stopp görs på enheter 
som inte alls är anpassade för 
leveranser, t ex inga lastbryggor. 
Och backning in på skolgårdar 
skapar en säkerhetsrisk. 

– Arbetstiden för personalen 
skulle kunna utnyttjas effektivare 
om varorna fanns på plats vid 
arbetsdagens början utan avbrott 
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– Tyvärr finns 
sällan logisti-
ker, som har en 
övergripande 
helhetssyn på 
alla trafikflöden 
med i plane-
ringen, säger Ulf 
Isaksson.

Under de första tio månaderna 2013 har Ystad Hamn 
ökat godsvolymerna med 9,5 % och därmed seglar 
vi rakt in på tiondeplatsen på listan över Sveriges

största hamnar. Den strategiska placeringen mot Europa 
och den goda infrastrukturen med bra vägar mot 
Danmark och upp genom Sverige gör Ystad Hamn 

till ett av landets bästa logistiklägen. 

Nu klättrar vi vidare mot toppen!

RAKT IN 
PÅ TOPP 10!

www.port.ystad.se
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Carina Hammarlund håller 
också i utbildning av bygg- och 
anläggningsarbetarna i Norra 
Djurgårdsstaden. Hittills har ca 
500 personer utbildats, och fler 
blir det. 

– Det är viktigt att alla ser sitt 
arbete i ett sammanhang – som en 
del i en byggprocess. 

I bodarna finns skärmar med 
aktuell information.

tvingande att leverera till centret
– Vi har lärt av Hammarby Sjö-
stad. Där var det valfritt att vara 
med i bygglogistikprojektet.

Nu har Stockholms stad satt ner 
foten och bestämt att alla mindre 
transporter ska gå via centret. Det 
är första gången som det är tving-
ande, konstaterar de tre och tycker 
att det är modigt av Stockholms 
stad. 

Ertappas transportören med 
material som understiger 6 
EU-pallar eller 3 kubik (som är 
gränsen för samlastningskravet) 

fiken på byggarbetsplatsen och få 
kontroll över leveranserna. Men 
det finns fler fördelar. Materialet 
ligger skyddat för väder och vind, 
men också från stölder.

– Vi räknar med att minska 
antalet anlöp till området med 
30–40 procent, säger Carina 
Hammarlund, Wiklunds Åkeri.

Jobbar med hela flödet
Ett 10-tal entreprenörer är enga-
gerade i projektet. 

– Utmaningen är att få med 
hela kedjan i byggprocessen. Vi 
jobbar med hela flödet. Alla bygg-
transporter samordnas av Ser-
vistiks lotsar för att bl a undvika 
köbildning. 

I tältet får man lagra gratis i två 
veckor. Utleveranser sker i rätt tid, 
till rätt plats, delvis med elhybrid- 
och elbilar som kör i slingor och 
tar med återvinningsmaterial.

– Det viktiga är att få in pro-
cesstänk och totalkostnadsper-
spektiv.

fram till 2030. 
Linköpingsbaserade Servistik 

och Wiklunds Åkeri AB driver 
centret, på uppdrag av Stockholm 
stad.

– Syftet är att minska antalet 
angörande transporter, säkra håll-
bart byggande, öka värdeskapande 
tid, minska arbetsskador och få 
ner totalkostnaderna. Bygglogis-
tikcentret är nu igång.

– 500 nya lägenheter per år ger 
mycket byggtrafik. I innerstan, 
med ansträngd trafiksituation, är 
behovet av samordning akut. 

– Det blir trafikkaos om vi inte 
reglerade transporterna i området, 
säger Per Bramfalk, marknadschef 
på Servistik.

Syftet är att minska lastbilstra-

i den nya stadsdelen norra 
Djurgårdsstaden i stockholm är det 
för första gången tvingande att 
leverera småleveranser till ett 
enda bygglogistikcentra. 
 – Modigt. Många kranskommuner 
har inte vågat, säger Claes-göran 
pettersson, platschef på logistikfö-
retaget servistik.

Text och foto: Lena Sonne

Till ett jättetält på 2 200 kvm och 
ett inhägnat tomtområde på 8 000 
kvm i Ropsten ska allt byggmate-
rial till den nya stadsdelen levere-
ras fr o m 1 januari 2014.

Här ska den nya stadsdelen 
”Norra Djurgårdsstaden” byggas, 
totalt 12 000 bostäder i etapper 
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”Alla måste med 
om bygglogistiken 
ska fungera”

– Att få byggmaterial levererat i rätt mängd, i rätt tid till rätt plats skapar 
goda förutsättningar för en effektiv byggprocess, säger Carina Hammar-
lund.
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bygglogistik

av totalpriset på tegelpannan.

kan minska yrkesskador
Hälften av alla arbetsolyckor är 
också relaterade till materialhan-
tering. Byggbranschen har ett 
dödsfall i månaden. Bara 40 % av 
byggjobbarna arbetar fram till 65 
år och 71 % över 50 år har bestå-
ende yrkesskador. 

– Därför är det viktigt att öka 
säkerheten.

Projektet är först i Sverige med 
ett automatiskt leveransplane-
ringssystem - ett IT-system som 
de utvecklat tillsammans för 
inbokning av transporter.

– Man bokar slottid hos en  
trafiklots och får en uppställnings-
plats anvisad så nära byggplatsen 
som möjligt.

– Syftet är att öka leveranspreci-
sionen. Vid rätt tidpunkt kommer 
man in genom grindarna med 
sin kod. Ingen grindvakt finns. 
Men missar man sin tid får man 
kontakta en trafiklots för ny tid. 
Annars får man vänta.

– Här krävs bättre planering än 

debiteras en straffavgift.
På byggarbetsplatser brukar 

mycket material ligga ute under 
presenning under lång tid, med 
risk för skador.

Mycket tid går till att hitta rätt 
material.

En undersökning av 1 100 
yrkesarbetare visar att vid nypro-
duktion används 10,7 timmar /
vecka till väntetid, leveransmot-
tagning och att hämta och leta 
efter material och hela 16,8 tim-
mar vid renovering.

– Byggen är Sveriges största 
memoryspel, säger Claes-Göran 
Pettersson bara halvt skämtsamt.

– Om byggmaterial levereras i 
rätt tid på rätt plats, minskar tiden 
att vänta, leta, hämta. 25 % av 
arbetstiden är icke värdeskapande. 
Det betyder att man kan spara 
miljoner.

– Vad är t ex totalkostnaden för 
tegel? Ofta missar man att räkna 
med transport, lagring, lossning, 
administration och andra omkost-
nader. En undersökning visar att 
bara interntransporter utgör 41 % 
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vad som är brukligt i byggbran-
schen. Man bör beställa rätt antal 
från början t ex 32 gipsskivor, 
istället för 40. Slöseriet i bygg-
branschen är välkänt.

Varför är det så?
Claes-Göran Pettersson:

– Byggbranschen har inte varit 
utsatt för samma konkurrens som 
industrin. 

– Om prefabricerade hus från 
Kina såldes i Sverige, skulle det se 
annorlunda ut.

Stockholms Stad har satt ned foten och gjort byggleveranserna till logistik-
centrat tvingande vid Nya Djurgårdsstaden. 

I Norra Djurgårdsstaden testas för första gången ett IT-baserat leverans-
planeringssytem i ett bygge.
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St Petersburg och dess två kom-
mande nya jättehamnar kom-
mer att ta alltmer av godsflödena 
västerut. De långa lastbilsköerna 
vid finska gränsen har nästan 
försvunnit. 

– En stor del av transithandeln 
via Finland är på väg att försvinna. 

Idag finns det fortfarande ett 
fungerande internationellt väg-
transportsystem för tullkontroll, 
men ryssarna vill ta bort det och 
införa ett nytt system vid inför-
tullningen. Ryska myndigheter 
kan snabbt ändra regelverk och 
gör det ofta. Det kan bli problem 
ibland.

– Vi försöker hjälpa våra kunder 
genom denna snårskog av tullreg-
ler. Just nu försöker vi effektivisera 
tullhanteringen för styckegods. Vi 
försöker bygga upp ett styckegods-
system med enhetliga tariffer och 
enkla betalningssystem. Allt är 
baserat på att alla ryska mottagare 
ska ge fullmakt till en och samma 
tullspeditör i St Petersburg. 

De ser ljuset i öster 
gjorde i ett slag Itella Logistics till 
det snabbast växande logistikföre-
taget i Norden. 

släkt och vänner
Ofta anlitar ryska företag trans-
portörer som man känner – gärna 
släktingar och vänner. 

– Vi har både egna bilar och 
anlitar också ryska åkerier. Sam-
arbetet varierar. En stor del av de 
större är pålitliga, men det finns 
tyvärr de som ofta kommer för 
sent och bryter avtal. 

– Förr fanns en fungerande 
transitlinje per järnväg ända bort 
till Vladivostok i det ryska Fjärran 
Östern. Men när ryska myndighe-
ter höjde tarifferna, dog transit-
handeln på järnväg nästan ut.

10 dagar snabbare än via suez 
– Men det är mer än 10 dagar 
snabbare till och från Fjärran Öst-
ern via Ryssland än via Suezkana-
len. Så vi får hoppas på att det ska 
bli möjligt igen. 

Itella Logistics täcker hela Ryss-
land. Man erbjuder transport- och 
logistiktjänster i ett nätverk från 
St Petersburg i väster, via Moskva, 
Jekaterinburg, Rostov vid Don, 
Samara, Novosibirsk till Vla-
divostok vid Stilla Havet längst i 
öster. Man täcker också Östersjö-
regionen. 

Rysslands logistikhub 
Moskva är inte bara Rysslands 
största stad, utan också dess 
största logistikhub. 

– Där har vi flera anläggningar, 
på sammanlagt 450 000 kvm 
lageryta. Det mesta koncentre-
ras till Moskva. Här bor ca 14 
miljoner. 

– Så Ryssland är värt att satsa på 
även om det inte alltid är lätt. 

– För då skulle ju alla göra det, 
småskrattar Kari Voutilainen. 

För 6 år sedan köpte man Natio-
nal Logistic Company – Rysslands 
då största logistikaktör med ca 
500 000 kvm logistikytor. Det 

itella logistics, ägt av finska 
posten, som i sin tur ägs av finska 
staten, satsar målmedvetet på 
grannlandet i öster. idag är de den 
största tredjepartslogistikern i 
Ryssland. 

Av Lena Sonne 

Liksom övriga nordiska postföre-
tag konkurrerar Itella i hela Nor-
den och i Baltikum. I Sverige finns 
man sedan 2006, men resan här 
har hittills varit skakig. Istället har 
Itella valt att främst växa österut. 

Det har lyckats bättre. 
– Vi disponerar totalt ca 600 000 

kvm lager i Ryssland. I Moskva är 
vi också största tredjepartslogis-
tikern. 

Det säger Kari Voutilainen, 
ansvarig för ’Nordics to Russia’ 
inom Itella Logistics. 

Han har varit på Itella Logistics 
drygt ett år, bor i Helsingfors, men 
har ca 20 års erfarenhet av rysk 
logistik i olika företag. 

Foto: Istock PhotoDen 1 november bytte finska Itella namn till Opus Capita. TPL-verksamheten behåller dock namnet Itella Logistics. 
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finska posten

den på 143 miljoner människor. 
Itella Logistics Rysslands per-

sonal är rysk och arbetar utifrån 
ryska avtal och regler. Fackfören-
ingar i vår mening finns inte. Men 
Itella använder sällan beman-
ningsföretag, utan personalen är 
heltidsanställd och fast. 

– När vi utbildat personal vill vi 
förstås gärna behålla dem, påpe-
kar Kari Voutilainen.

internationella företag. Bolaget 
erbjuder lager, plock och distribu-
tion och tilläggstjänster. 

– Vi hanterar mycket livsmedel 
och elektronik. Flera stora butiks-
kedjor inriktar sig på expansion i 
Ryssland. Andelen finsk export till 
Ryssland är ca 10 %. Sverige ligger 
kring 6–7 %, men växer. Många 
svenska e-handlare har ännu bara 
nosat på den ryska jättemarkna-

grupper, ett slags pass för gods. 
Men Kari Voutilainen tror på en 

ljus framtid. 
– I framtiden kommer all tull-

hantering kunna ske i de olika 
hamnarna runt den ryska Öster-
sjökusten och vid gränsen. 

– Vi tror att det kommer att till-
föra mycket positivt i den krång-
liga tullproceduren. 

Itellas kunder är ofta stora, 

– Om vi kan få all tullhantering 
på ett och samma ställe skulle det 
bli betydligt lättare att skicka sam-
lastat gods med lastbil.

ljus framtid 
Idag måste chaufförerna gå till 
minst tre olika mottagare för 
tullhantering, momsbetalning och 
transportdokument. Det krävs 
licens för import av vissa varu-

I framtiden kommer all tullhantering ske i hamn. St Petersburg är störst. – Ryssland är en så stor marknad att den är väl värd att satsa på, säger Kari 
Voutilainen. 
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nästa år lämnar Apoteket Db 
schenker som tpl-partner. Ett nytt 
avtal är skrivet med tamro. 
 – De har bättre förutsättningar, 
säger Apotekets logistikchef olle 
Carls. 

Av Hilda Hultén

Under omregleringen av apoteks-
marknaden startade Apoteket den 
egna varuförsörjningslösningen 
för receptfria läkemedel och han-
delsvaror. Apoteket har sedan dess 
haft Schenker som underleveran-

tör för lagertjänster. 
Målsättningen har från början 

varit att ta över och äga hela varu-
flödet, både för handelsprodukter, 
receptfritt (OTC) och recept-
belagda läkemedel (RX). Andra 
kedjor, t ex Apotek Hjärtat har 
liknande ambitioner. 

Men läkemedlsleverantörerna 
har hittills varit svårflörtade 
när det gäller de receptbelagda 
läkemedlen. Grossistavtalen för 
receptläkemedel har till stor del 
stannat hos de två distributörerna 
Tamro och Oriola. 

– Det har inneburit att våra apo-
tek fått leveranser från tre olika 
ställen, logistikt blir det inte så 
effektivt, säger Olle Carls.

Apoteket behåller dock ambi-
tionen att få till en helintegrerad 
lösning i framtiden.

– Att vi byter leverantör föränd-
rar inte vår syn på marknadssitua-
tionen. Vi är fortfarande intres-
serade av en helintegrerad lösning 

där vi äger hela varuflödet, säger 
Olle Carls. 

bättre förutsättningar
En annan orsak till bytet kom 
förra hösten, då transportören 
Panaxia gick i konkurs. 

– Konkursen kom väldigt plöts-
ligt, vi behövde snabbt få till en 
fungerande lösning. 

Lösningen blev att Tamro fick 
ansvar för Apotekets transporter, 
så det senaste året har alla Apote-
kets varor vid Schenkers terminal 
transporterats av Tamro. 

– Varorna har crossdockats via 
Tamros distributionscentraler 
under ett år. Att de nu tar över 
lagerhanteringen blir en effektivi-
sering av hela flödet.

– Vi är nöjda med Schenker, de 
har gjort ett jättebra jobb utifrån 
sina förutsättningar. Men läkeme-
del har en tekniskt och logistiskt 
knepig hantering och kräver 
GDP-certifiering. De har fått ha 

separata områden och separat 
personal för vår hantering i sitt 
TPL-lager, det blir inte så effektivt. 

– Tack vare sin erfarenhet inom 
läkemedelshantering och samar-
betet med läkemedelsleverantö-
rerna har Tamro bättre förutsätt-
ningar att hantera våra flöden 
effektivt. 

Samarbetet med Schenker fort-
sätter fram till hösten 2014.

”Därför lämnar vi schenker”

– Att vi byter leverantör förändrar 
inte vår syn på marknadssituatio-
nen, säger Olle Carls.

Från och med nästa höst kom-
mer Apoteket ABs lagerhantering 
skötas av Tamro. 
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Miljonsatsning på 
smartare elskrotslogistik

På Chalmers Industriteknik startar nu forskningsprojektet 
LogiWEEE som ska effektivisera logistiken för insamling och återvinning av 

elektronikskrot. Vinsterna är både ekonomiska och miljömässiga.
Av Hilda Hultén
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forskningsspecial

transporter som kan vara olagliga.
– Lösningen på många problem 

i återvinningen av e-avfall kokar 
ned till transporterna. 

Om vi kan hitta sätt att förbättra 
logistiken kring e-avfall kommer 
det leda till att högre andel samlas 
in och återvinns.

från 2003 då bl a producentansvar 
för att omhänderta uttjänt elektro-
nik infördes.

En nyhet är att exportörer av 
e-avfall blir skyldiga att undersöka 
om utrustning fungerar eller inte. 
Kravet ska förbättra möjlighe-
ten att bekämpa olaglig export. 
Exportörerna ska även rapportera 

det norska projektet SmartEEre, 
som tittar på Norges insamlings-
system och återvinning av e-avfall, 
och Johan Felix hoppas på syner-
gier.

– Jag tror vi kan få utväxling 
genom att jämföra de olika syste-
men. SmartEEre är ett betydligt 
mer omfattande projekt, vi kom-
mer att ha nytta av deras resultat.

sverige i insamlingstoppen
FN uppskattar att 20–50 miljoner 
ton e-avfall produceras i världen 
varje år. Enligt en rapport från 
2011 ökar e-avfallet tre gånger 
snabbare än andra avfallstyper 
och uppskattningsvis återvinns 
endast 10 procent av världens 
e-avfall.

Sverige återvinner en hög andel 
jämfört med övriga Europa. År 
2012 samlade Sveriges största 
insamlingsorganisation El-Kret-
sen in 147 684 ton el- och elektro-
nikskrot. Det motsvarar 15,47 kilo 
per invånare.

– Sverige är i absolut topp i 
Europa, totalt samlas ungefär 16 
kilo in per invånare och år i Sve-
rige. Att jämföra med EUs mål på 
4 kilo per invånare och år. 

stor illegal export 
Illegal export av e-avfall, är ett 
stort problem i EU. Trasiga tv-
apparater, vitvaror och mobilte-
lefoner skeppas illegalt till Afrika 
och Asien och innebär en stor 
hälsofara för dem som hanterar 
avfallet.

– Sverige är ingen stor syndare, 
men det är ett stort problem i 
Europa. Stora mängder e-avfall 
skeppas ut från de stora hamnarna 
i t ex Hamburg och Rotterdam, 
berättar Johan Felix.

Elektronik innehåller höga 
materialvärden, som guld och 
svårutvunna jordartsmetaller. 
Vid återvinningen, oftast genom 
att elektroniken bränns upp över 
öppen eld, frigörs gifter med stor 
hälso- och miljöfara. 

skärpta regler 
2012 infördes ett nytt EU-direktiv 
med skärpta regler som skall vara 
införd i EU-ländernas lagstiftning 
senast februari 2014. Det är en 
uppdatering av WEEE-direktivet 

I november beviljade Vinnova 
anslag till en rad forsknings-
projekt genom utlysningen 

”Transport- och miljöinnovatio-
ner”. Totalt ska 68 miljoner delas 
ut till 20 olika projekt.

– 14 av 16 av Sveriges miljökva-
litetsmål kommer inte att nås till 
2020 med dagens förutsättningar. 
Det behövs mer forskning, de 
projekt vi nu finansierar är en del 
i det, kommenterar Martin Svens-
son på Vinnova.

Ett av projekten, LogiWEEE, 
drivs av stiftelsen Chalmers Indu-
striteknik, CIT och ska ta fram 
teknik och logistik för mer effektiv 
insamling av el- och elektronik-
skrot.

– Vi får 550 000 kronor av Vin-
nova och de medverkande orga-
nisationerna bidrar också. Totalt 
satsas omkring 1 miljon under tre 
år, berättar Johan Felix på CIT.

Namnet är en sammansättning 
av logistik och förkortningen 
WEEE som står för Waste Electri-
cal and Electronic Equipment.

– Projektet handlar om att 
samla in, transportera och 
återvinna elskrot på ett effekti-
vare sätt. På så vis kan man öka 
återvinningsgraden och minska 
elskrotets miljöpåverkan.

CIT har även fått anslag till sys-
terprojektet WEEE-ID, kunskap 
och teknik för mer hållbar åter-
vinning av elektronikskrot.

– Det handlar mer om själva 
återvinningsdelen, medan Logi-
WEEE handlar om transporterna 
och insamlingen.

gis och RFiD
Till att börja med ska forskarna 
se över dagens system och se var 
förbättringspotentialen finns.

– Det kan vara att förbättra 
insamlingen genom tydligare 
information, kanske fler insam-
lingsstationer, och effektivare och 
mer miljövänliga transporter.

Olika tekniska hjälpmedel som 
GIS och RFID ska också utvärde-
ras för att se om de kan bidra till 
ökad transporteffektivitet genom 
att bättre följa och styra flödena.

– Vi kommer också att titta på 
politiska styrmedel som lagstift-
ning och skatter.

Projektet sker i samarbete med 

– Lösningen på många problem i återvinningen av e-avfall kokar ned till 
transporterna, säger Johan Felix. 
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någRA AV pRoJEktEn soM FinAnsiERAs i pRogRAMMEt 

• ViVA Virtuell utvärdering av fordonssäkerhet: Open-Source   
 människomodeller för jämställd trafiksäkerhet, Statens väg- och  
 transportforskningsinstitut , 4 992 000

• Ökad transporteffektivitet genom bättre utnyttjande av lastka- 
 pacitet, Chalmers tekniska högskola, 2 436 000

• Skattning av reseefterfrågan baserad på mobilnätsdata, Linkö- 
 pings universitet, 4 880 000

• Holistisk miljöanalys av godstransporter, IVL Svenska miljöinsti- 
 tutet AB, 3 410 000

• Mot effektivare trängselstyrmedel; flexibla trängselavgifter,  
 Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, 2 300 000

• Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar,  
 Statens väg- och transportforskningsinstitut, 4 837 998

• WEEE ID - kunskap och teknik för mer hållbar återvinning av  
 elektronikskrot, Stiftelsen Chalmers industriteknik, 3 000 000

• Banöverbyggnad - en holistisk optimering av design och under- 
 håll för ökad prestanda, Chalmers tekniska högskola, 3 330 600

• Trängselskatt Göteborg, KTH, 2 000 000
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forskningsspecial

Europa. 
– Konkurrenskraften beror på 

ett samspel mellan politik, utbild-
ning och företag. Sverige har låg 
byråkrati och har relativt bra 
företagsklimat. Svenska företag 
har också god renommé som 
leverantörer. 

– Förtroende är en kombination 
av trovärdighet, tillförlitlighet och 
öppenhet, dividerat med egoism. 
Företag som bara tänker på egen 
vinning tappar förtroendekapital. 
Där kommer vi tillbaka till vinn-
vinn-idén, att bygga strategiska 
samarbeten med viktiga leveran-
törer i inköpet. 

– Sverige har mycket att tacka 
sina inköpare för när det gäller 
företagens förtroendekapital och 
konkurrenskraft.

individens betydelse
Sveriges främsta styrkor är utbild-
ning och innovationskraft. 

– Individens betydelse är stor. 
Tyvärr sackar EU inom utbild-
ning, av världens högst rankade 
universitet ligger majoriteten i 
USA: Åtminstone 3 % av Europas 
GDP borde satsas på forskning 
och utveckling, siffran ligger 
betydligt lägre. I Sverige har jag 
hört att siffran är 4 %, det kan 
delvis förklara Sveriges konkur-
renskraft. 

– Sverige har också en relativt 
stark produktionsindustri, det 
är verkligen något att vårda och 
värna om. För att göra det gäller 
det att värna kompetensen och 
utbildningsnivån, reducera risken 
för ”brain drain”, hantera outsour-
cingtrenden, hitta nya marknader 
och bygga ledarskap som utnyttjar 
företagets konkurrensfördelar. 

av dyr olja som råvara för sin 
tillverkning. Matrisen gjorde 
att marknads- och inköpsavdel-
ningen kunde börja jobba tillsam-
mans. 

– Till en början fick vi inte prata 
om strategin, av konkurrensskäl, 
det var först 1983, när jag fick 
publicera artikeln, som teorierna 
spred sig. 

– Men jag ångrar att jag inte 
patenterade den, skrattar han. 

”konkurrenskraft måste vara 
vinn-vinn”
I dagens värld, med maktförän-
ding och exponentiell teknisk 
utveckling, är konkurrenskraften 
det viktigaste. 

– Vi måste fråga oss varför vi 
ska bli konkurrenskraftiga – för 
att överleva, vinna eller skapa en 
vinn-vinn-situation? Svaret måste 
vara vinn-vinn. 

– Det är det inköp och supply 
management handlar om. I stället 
för att behandla leverantörer som 
motståndare måste vi bygga för-
troende och hållbara samarbeten. 

– Det gäller både på lands- före-
tags- eller individnivå. Alla nivåer 
räknas. För att ett land ska bli 
konkurrenskraftigt måste indivi-
derna och företagen utvecklas och 
må bra. 

sverige fyra i världen
Konkurrenskraft beror enligt 
Peter Kraljic på fyra element 
som samspelar; innovationskraft, 
utbildning, produktivitet och 
värderingar. Enligt Peter Kraljic 
har Sverige stark konkurrenskraft 
i ett globalt perspektiv. 

– I en rankning från 2012 är 
Sverige fyra i världen, det mest 
konkurrenskraftiga landet i 

bara handlat om prispress. 
– Men inköpare sitter på stor 

makt, direktinköp står för 50–80 
procent av kostnaderna i många 
företag, berättade Peter Kraljic 
på Supply Chain Outlook 2013 i 
november, där han var inbjuden 
som huvudtalare av SILF. 

”Räddade mitt skinn” 
Och matrisen fick också betydelse 
för Peter Kraljic personligen. 
Han utvecklade teorin redan på 
70-talet, som ung ingenjör på den 
tyska kemikoncernen BASF. 

– Den räddade mitt skinn (it 
saved my ass, fritt översatt). När 
oljekrisen slog till 1973 satt BASF 
i en svår sits, starkt beroende 

sverige kommer fyra i listan över 
världens mest konkurrenskraftiga 
länder. 
 ”Det är mycket tack vare er som 
jobbar med inköp” säger inköpsle-
genden peter kraljic. 

Av Hilda Hultén 

I år är det 30 år sedan Peter 
Kraljics matris för att kategorisera 
råvaror och leverantöer publi-
cerades i den berömda artikeln 
”Purchasing must become Supply 
Management” i Harvard Business 
Review. Artikeln var banbrytande 
och förändrade synen på inköp i 
företagen, som historiskt förpas-
sats till en sekundär funktion och 

”Sverige har inköparna 
att tacka för mycket”

DEttA ÄR kRAlJiCs MAtRis

Kraljics inköpsmatris är ett verktyg för att kategorisera råvaror 
och leverantörer utifrån deras betydelse i form av värde och risk. 
Det kallas också Category management och handlar om att 
kategorisera leverantörer eller produkter utifrån deras betydelse 
för verksamheten. På så vis kan företag hitta de produkter som är 
strategiska, identifiera flaskhalsar, reducera riskerna och stärka sin 
upphandlingsförmåga. Det kan handla om att stärka relationer 
med viktiga leverantörer, hitta alternativa vägar där försörjningen 
är osäker och minimera fokus på icke-kritiska produkter. Helt enkelt 
att inköp blir ”försörjningshantering”, eller ”Purchasing must 
become supply management” som var rubriken på Peter Kraljics 
epokgörande artikel.
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– Inköpare sitter på stor makt. Direktinköp står för 50–80 procent av kost-
naderna i många företag, säger Peter Kraljic. 
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vinjett

behov att studera hur informa-
tionssystemen fungerar i en miljö 
där många aktörer är inblandade, 
men inte alltid delar den infor-
mation de har tillgång till. Min 
avhandling vill kartlägga just det 
här som ett nytt forskningsom-
råde.

saknar Chalmers
När jag intervjuar honom har 
Vahid Mirzabeiki just flyttat till 
England, som senior forskare vid 
Supply Chain Research Centre vid 
Cranfield School of Management 
på Cranfield University, Europas 
kanske mest ansedda forsknings-
institut inom logistik. 

– Jag kommer att sakna Göte-
borg och Chalmers väldigt mycket 
men jag är samtidigt glad att få 
fortsätta forska i en så inspire-
rande miljö som Cranfield.

Här kommer han att fortsätta 
sitt forskningsspår inom ett större 
europeiskt projekt kring livs-
medelsförsörjning, tillsammans 
med universitet och företag i flera 
europeiska länder och med en 
forskningsbudget på över 60 mil-
joner SEK.

gäller livsmedel kräver konsu-
menterna efter de senaste årens 
skandaler att få veta vad maten 
egentligen innehåller.

– Just livmedelsindustrin skulle 
ha mycket att vinna på att tillämpa 
en effektivare informationsdelning 
mellan aktörerna.

– En bätttre informationsdel-
ning i försörjningskedjorna för 
livsmedel, som numera ofta 
sträcker sig över hela världen, kan 
också göra det lättare för konsu-
menterna att väga in miljöaspek-
ter i livsmedelsproduktionen.

Därmed blir både säkerhet och 
miljö vinnare. 

Fallstudie på Volvo
Avhandlingen bygger bl a på 
fallstudier av dels en svensk fiskle-
verantör och dels från Volvo, och 
för insamling av empiriska data 
bygger på intervjuer med olika 
aktörer.

Han har bidragit till att bryta ny 
mark inom ett område som under 
senare år ofta stått i centrum för 
medias intresse. Hans forsk-
ning bidrar också till teoribygget 
genom att tillföra ny information 
till forskningsfältet.

– Jag tror att det finns ett stort 

globala försörjningskedjor.
Delad information genom intel-
ligenta transportsystem gör det 
numera fullt möjligt att spåra 
ingående produkter i färskvaror 
och andra livsmedel.

Undvika livsmedelsskandaler
– Det gör det möjligt att undvika 
matskandaler som hästköttsskan-
dalen i mars 2013, då Findus nöt-
kött visade sig innehålla hästkött, 
säger Vahid Mirzabeiki.

– Men det skulle också göra det 
möjligt att öka säkerheten t ex i 
tågtransporter av farligt gods.

– I min avhandling analyse-
rar jag konceptet ”collaborative 
trackning and tracing” d v s att 
aktörerna i försörjningskedjan 
delar information och därmed gör 
det möjligt att spåra och följa gods 
hela vägen från råvara till butik 
och slutkund. 

– Det handlar t ex om att 
använda RFID i försörjningsked-
jorna för livsmedel. 

RFiD förenklar
– Med hjälp av en teknik för 

automatisk identifikation som 
RFID, kan en produkts väg enkelt 
och säkert spåras. Särskilt när det 

Med ny teknik som RFiD och 
standarder som förenklar delning 
av information om produkter och 
deras innehåll, t ex i livsmedel, kan 
nya hästköttsskandaler undvikas, 
menar Chalmersdoktoranden 
Vahid Mirzabeiki. 

Av Gösta Hultén

I oktober blev Vahid Mirzabeiki 
doktor i logistik vid Chalmers i 
Göteborg. 

Att effektivare dela informa-
tion i försörjningskedjan, alltifrån 
fordon, containers, lastbärare, 
paket och ner till produkternas 
sammansättning är viktigt av 
flera skäl. Om detta handlar hans 
avhandling ”Collaborative Track-
ing and Tracing – A Supply Chain 
Perspective”.

Den fokuserar på effekterna av 
avancerade system för spårning 
och informationsdelning för gods, 
förpackningar och fordon i indu-
striella logistiksystem.

logistikens akilleshäl
Sedan 2008 har han forskat kring 
denna den moderna logistikens 
akilleshäl; att förbättra spårbar-
heten i våra alltmer komplexa, 

– Efter hästköttsskandalen kräver konsumenterna att få veta vad maten egentligen innehåller, säger Vahid Mirzabeiki.

Hans forskning  
kan hindra nya  
hästköttsskandaler
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recension

framgångar. Efter tre år börjar 
effekterna av leansatsningen ofta 
att falla brant. 

Hela 91 procent av de under-
sökta företagen anser att lean-
satsningen ”behöver skärpas”. 67 
procent av företagen har en lean-
satsningsprofil som ”har stagnerat 
eller avklingat”. Bara två av de 50 
företagen har med framgång tagit 
sig igenom ett eller flera bakslag.

En intressant slutsats är att 
kundfokus, närmast ett axiom 
idag, inte är avgörande för fram-
gång i leansatsningen. ”En hög 
grad av kundfokus … innebär 
att ledningens disponibla tid för 
strategiskt långsiktigt arbete mini-
meras, genom att det läggs mycket 
tid på att prata om hur viktiga 
kunderna är, samt på att reaktivt 
hantera reklamationer och och 
uppkomna störningar.” 

Leankonsulter är inte heller 
någon säker väg till framgång. Att 
flytta styrningen av leanprojekt 
från ledningen till konsulter, kan 
minska ledningens engagemang, 
anser författarna.

Men det finns ofta anledning 
att fortsätta satsa på lean, även 
om resultaten ännu inte uppnåtts. 
En revitalisering är nästan alltid 
möjlig. 

För alla med viss erfarenhet av 
leanarbete, kan boken nog bli en 
tankeställare och i bästa fall ett 
incitament till nystart.

Av Gösta Hultén

Den amerikanska erotiska stor-
säljaren ”50 nyanser av honom” 
av PD James har enligt Norstedts 
snart sålts i en miljon exemplar 
bara i Sverige. Trots att lean de 
senaste åren blivit en hype, kan 
nog inte den namnlika ”50 nyan-
ser av Lean” hoppas på liknande 
försäljning. (Trots den kittlande 
undertiteln, ”Varför bara några få 
lyckas.”

Varför är det så få som lyckas 
med lean? För att få svar på den 
frågan har författarna Håkan 
Ivarsson, Claes Molin, Igor 
Lishajko, Jan Wiestål och Frank 
Bertil Johnsson gjort en studie av 
leansatsningarna hos 50 företag 
och organisationer i olika bran-
scher och av olika storlek.

Bokens definition av lean är i 
linje med Niklas Modigs m fl ”att 
lean är en verksamhetsstrategi 
som sätter fokus på flödeseffek-
tivitet.”

Med diagram och (ibland lite 
trassliga) kurvor visas effekterna 
av leansatsningar med olika ambi-
tioner och över tid. Slutsatsen 
är att varje leansatsning är unik, 
men att det finns ett mönster 
som går igen. De flesta satsningar 
visar goda resultat i början, men 
efter en tid kommer bakslag och 
i längden rinner de ofta ut i san-
den. Endast ett fåtal når varaktiga 

Transportforum är en konferens där forskare och transportsektorns många 
aktörer möts för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Konferensen 

arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Transportforum 
8–9 januari 2014 i Linköping 

 
Välkommen till Nordens största årliga  

konferens inom transportområdet!

Under två intensiva dagar bjuder VTI på mer än  
500 föreläsare, möjlighet till många möten mellan  

1 600 deltagare samt underhållning. 

Vi ses i januari! 

www.vti.se/transportforum

lean som 
snabbfix 
fungerar 
inte
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benchmarking
En mätning av ett företags presta-
tioner i jämförelse med de bästa 
konkurrenterna och eventuellt 
även andra spetsföretag. Kan avse 
t ex kundservice, leveranstid och 
kapitalbindning. 

business process re-engineering
Ett (till nyligen) populärt begrepp 
för effektivisering av företag 
och deras affärsprocesser. Ideellt 
förknippad med fundamentalt 
nytänkande som ger dramatiskt 
förbättrade resultat.

Category management 
En metodik vid inköp där man sor-
terar in de inköpta varorna i en ma-
tris i form av strategiska produkter, 
flaskhalsprodukter, hävstångspro-
dukter och icke-kritiska produkter. 
Matrisen föreslogs av Peter Kraljic i 
Harvard Business Review 1983.

Cross-docking
Ett arbetsätt på ett lager där det 
gods som tas emot inte lagras in, 
utan mer eller mindre direkt sorte-
ras och omlastas för vidartransport 
till mottagare/slutkund.

Demand chain management
Kundstyrd produktion, som vill 
ändra filosofin att man säljer och 
levererar det man kan tillverka och 
istället tillverkar och levererar det 
kunden vill ha.

Direktleverans
Ett distributionsupplägg där en 
kundorder skickas vidare till rätt 
tillverkare eller distibutör som i sin 
tur levererar direkt till kunden. 

Dropshipping
Affärsmodell inom distanshandel 
där leverantören tillverkar och 
skickar varorna direkt till slutkund, 
på uppdrag av ett distanshan-
delsföretag. Används bl a inom 
e-handeln. 

Dual sourcing
En variant av multipel sourcing, 
där två alternativa leverantörer 
används parallellt för försörjning av 
samma artikel.

E-handel
Köp av varor och tjänster via inter-

net. E-handeln växer snabbt och 
bidrar starkt till att omforma  lo-
gistik, hantering och distributions-
system.

EAn 
European article numbering. En 
numeriskt uppbyggd streckkod av 
13 tecken för att märka konsu-
mentprodukter. Varje land har en 
landkod. Sverige har 73.

ECR
Efficient consumer response, ett 
partnerskap kund-leverantör, 
särskilt i dagligvaruhandeln, för att 
effektivisera varuflödet. Kan gälla 
sortiment, marknadsföring och 
produktintroduktioner.

EDi
Electronic data interchange ett 
fast, digitalt utbyte av strukturerad 
information i ett standardiserat 
format, t ex Edifact, där FN utfor-
mat standarden.

Enterprise resource planning ERp
IT-system för omfattande informa-
tionsutbyte i och mellan företag, 
underleverantörer och kunder. 
Begreppet lanserades av analysfö-
retaget Gartner Group. Kallas också 
affärssystem.

Flaskhals
En resurs i produktionen som är 
överbelagd och därmed en begrän-
sande faktor i produktionssyste-
met. Teorin har främst utformats 
av forskaren Eli Goldratt.

Flerterminalssystem
Terminalsystem främst för stycke-
gods, där flera terminaler på 
samma nivå tilldelats ett trafikom-
råde, dit lokala terminaler knyts för 
insamling och distribution av gods.

Frikopplingspunkt
Den punkt i en produktstruktur 
från och med vilken tillverkningen 
är kundorderstyrd både i kvantitet 
och tid.

Huvudplanering
Den process som fastställer utle-
veransplaner och produktionspro-
gram för produkter och säkerställer 
företagets mål för kundservice och 
lagerstorlek. 

Hybrid sourcing
Mellanting mellan single- och mul-
tiple sourcing, där multiple sour-
cing används på artikelgruppsnivå 
och singel sourcing för individuella 
artiklar i respektive artikelgrupp.

incoterms
Regler för fördelning av kostna-
der och ansvar för levererat gods 
mellan köpare och säljare utgivna 
av International Chamber of Com-
merce.

intermodala transporter
Transporter av gods där godset 
hela tiden finns kvar i samma last-
bärare, men byter transportmedel.

Jidoka
Ett japanskt ord för att stoppa pro-
duktionen när fel eller kvalitetsbris-
ter uppstått.

Just-in-time
Ett sätt att eliminera slöseri och 
leverera (insats-)varor i exakt den 
kvantitet och vid den tid de behövs 
för produktionen.

kaizen
Japanskt uttryck för ständig 
effektivisering och verksamhets-
utveckling, där alla anställda är 
engagerade.

kanban
Japanskt ord för ett avropssystem 
där beställningen görs med s k 
kanbankort i behållare eller last-
bärare, som följer med tillbaka till 
leverantören.

konfigurering
Att fastställa en slutprodukts 
design, funktion, storlek och t ex 
färg. Ofta av produkter uppbyggda 
av standardiserade moduler.

konsignationslager
Lager som står till kunds, återför-
säljares eller agents förfogande, 
men fortfarande ägs av leverantö-
ren ända tills uttag sker.

kpi
Key performance indicator, pre-
stationsmått (nyckeltal) som är av 
strategisk betydelse för företaget.

inköp och logistik är ett brett 
område, där det kan vara svårt för 
t ex inköpsansvariga att följa med 
begreppsbildningen inom logistik.
inköp och logistik har samtidigt 
professionellt närmat sig varandra. 
ordslistan nedan förklarar några 
aktuella termer och begrepp.

Agility
Engelskt ord för total flexibilitet

Aktivt lager
Avser det lager i form av kompo-
nenter, råvaror, halvfabrikat och 
färdiga produkter som anses kunna 
förbrukas eller säljas inom en viss 
period, utan att orsaka extrakost-
nader eller kräva prisnedsättning.

Anpassningsstrategi  
(Chase strategy)
Strategi där tillgänglig kapacitet 
successivt anpassas till det behov 
som uppstår i takt med att efter-
frågan förändras. Vid renodlad 
anpassningsstrategi behövs inget 
färdigvarulager.

Advanced planning and  
scheduling. Aps
Beteckning på olika avancerade 
planeringssystem för optimering 
av produktion och materialflöde 
och som bygger på operationsana-
lytiska metoder. Ruttplanering, la-
geroptimering och kapacitetstaks-
planering är några tillämpningar.

Automatisk lagerpåfyllning
Innebär att ERP-systemet  inte bara 
skapar orderförslag för att fylla på 
lagret, utan också lagerpåfyllnads-
order, utan manuell arbetsinsats.

backsourcing
Begrepp som myntats i USA för 
företeelsen att ta hem produktion 
som lagts ut på underleverantö-
rer i länder som Mexico och Kina. 
En trend som också kommit till 
Sverige.

balanced score card 
En uppsättning nyckeltal (KPIer) för 
att utvärdera ett företags presta-
tioner. Visar prestationerna ur ett 
kund- process- finansiellt- och  kun-
skapsperspektiv.

inköp och logistik från A till ö
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systemleverantör
Underleverantör som svarar för 
leverans av kompletta samman-
sättningar, kit eller delsystem i 
en produkt och inte bara enstaka 
detaljer eller komponenter. System-
leverantörer medverkar ofta i 
produktutvecklingen som del av 
åtagandet.

tredjepartslogistik tpl
Ett företag som erbjuder lagerhan-
tering i form av plock, pack, cross-
docking och annan service. Bedrivs 
av några specialiserade företag och 
en rad stora och små  transport-
företag. E-handelns ökning bidrar 
till att TPL växer. 4PL kallas ibland 
TPL-företag utan egna lagerytor. 

överlagrade nätverkssystem
Ett nätverk där man överlagrar ett 
navnätverk (hub and spoke) över 
ett linjenätverk (direct shipment). 
På så sätt, kan man få ett nätverk 
som presterar bättre än var och 
en av dess delar, isolerat. Det är 
möjligt eftersom ett linjenätverk 
har alla fysiska resurser för ett 
navnätverk. Uppnås genom att 
dirigera om vissa volymer via en 
befintlig terminal, som agera nav, 
och skicka alla fulla enheter direkt 
och konsolidera de volymer som 
inte räcker att fylla en enhet.

Källor:
Intelligent Logistiks artikelarkiv 2005-2013
Logistikordboken. Posten 2012, upplaga 2 
Logistikens termer och begrepp. Plan 2004
Logistikens termer och begrepp. Google Site. 
Bonnier Ledarskapshandbok Inköp&Logistik. 

single sourcing 
Försörjningsstrategi med en-
dast  en leverantör per artikel. 
Singel group sourcing är en variant, 
där endast en leverantör används 
för anskaffning av en hel grupp 
artiklar.

sole sourcing 
Innebär att det inte finns mer än en 
leverantör för anskaffning av en  
artikel. Jämfört med single sour-
cing är detta inget frivilligt val.

s&op
Sales and Operations Planning 
(S&OP) eller sälj- och verksam-
hetsplanering, en månadsbaserad 
affärsprocess som skapar balans 
mellan ett företags totala efter-
frågan och försörjning. En effektiv 
S&OP knyter samman affärs- och 
huvudplanering i ett företag.

strategic Cost Management sCM
”SCM handlar om att styra hela flö-
det av varor, information, kunskap 
och pengar från leverantörernas 
leverantörer till kundernas kunder 
och få alla i kedjan att hjälpas åt 
att få ner kostnader och öka kund-
värde.” (Lisa Ellram i Intelligent 
Logistik 6/2006)

supply chain management
Ett begrepp för strategiska och 
operativa processer att adminis-
trera materialflöden i försörjnings-
kedjor, speciellt med syfte att 
integrera kunder och leverantörer  i 
verksamheten.

plockaren tittar på varan eller 
streckkoden. Är på väg att kom-
mersialiseras. 

Returlogistik
Ökningen av returflöden i B2C-
flöden är bla en effekt av växande 
e-handel och är kritiska för kund-
servicen i många branscher. 

RFiD
Radio Frequency identification. En 
relativt ny teknik för att ta fram 
information där den uppstår på 
alla sorters gods och produkter i 
realtid och utnyttja den där den 
bäst behövs. 

samarbetsstyrda lager
Variant av leverantörsstyrda lager, 
där leverantören styr kundens 
lager, men måste få ett godkän-
nande innan han lägger in ny order 
att fylla på lagret. Kunden äger 
lagret.

samplockning 
Plockning för olika kund- eller 
tillverkningsordrar, samordnas. 
Samtliga artiklar som plockas mot 
de berörda ordrarna, skrivs ut på en 
gemensam plocklista.

sekvensleverans
En leverans där artiklar eller artikel-
varianter redan vid leveransen pla-
ceras in i den ordning de kommer 
att användas hos kunden, t ex i den 
turordning de ska monteras.

kundorderstyrning
Där tillverkning initieras först när 
en kundorder lagts (kundorder-
punkt). 

leverantörsstyrt lager
Ett sätt att förbättra logistiken 
köpare-säljare där leverantören 
har fysisk tillgång till lagret och t 
ex via inloggning, har tillgång till 
lagerdata.

pick-by-light
System för orderplockning. Alla 
plockplatser har en lampa, display 
och knapp. Plockaren ser lampan 
vid den aktuella plockplatsen, går 
dit och avläser den kvantitet som 
skall plockas. Därefter plockar 
hen och kvitterar med hjälp av en 
knapp på panelen.

pick-by-voice
System där plockaren, istället för 
att använda plocklista, lyssnar på 
stegvisa kommandon och svarar 
i sitt headset. En dator vid bältet 
står i förbindelse med lagersys-
temet. En fördel är att båda hän-
derna är fria för plockning.

pick-by-vision
Ny plockteknik där information vi-
sas på en liten display, fäst framför 
ögat. Displayen visar all relevant 
information för plockprocessen och 
tillåter mer komplexa plockpro-
cesser än t ex pick by voice, där 
informationen ges seriellt. Vision-
tekniken kan även identifiera eller 
scanna automatiskt genom att 

kai 
”change”

zen
”good”

Pick-by-voice. Intermodala transporter. Pick-by-vision.



44 Intelligent Logistik 6–7 2013

apics 2013

runtom i världen att betrakta som 
engagerade medarbetare. I USA låg 
denna siffra på ca 30 procent, så i vissa 
länder så var den betydligt lägre. Tom 
Rath framhöll att ett tungt ansvar för en 
bra företagskultur ligger hos cheferna 
och hos vd. Hans ledord till chefer för 
att skapa engagemang hos de anställda 
är: Förtroende, Medkänsla, Stabilitet 
och Förhoppningar. Dessutom bör 
chefen fokusera på individernas styrkor, 
inte på deras svagheter. De allra sämsta 
cheferna fokuserar varken på styrkor 
eller på svagheter Det fördubblar risken 
att den anställda blir ”aktivt omotive-
rad”, jämfört med om chefen fokuserar 
på svagheterna.

kinas löner ikapp UsAs
En genomgående röd tråd i flera av 
föredragen var att amerikanska företag 
i allt mindre utsträckning flyttar sin 
industriverksamhet till lågkostnadslän-
der. 2025 beräknar man att lönekostna-
den Kina är lika hög som i USA. Temat 
är nu istället hur man blir konkurrens-
kraftig på hemmaplan. Det finns många 
likheter mellan APICS i USA och 
PLAN i Sverige. Vi vill verka för ökad 
konkurrenskraft för industriproduktion 
i Sverige. Med allt vårt kunnande inom 
produktion, LEAN och Supply Chain 
kan vi visa att Sverige är ett alternativ. 
Med rätt inställning, kunskap och 
framtidstro är Sverige ett konkurrens-
kraftigt alternativ även på industrisidan 
redan idag. 

Patrik Färdow är ordförande logistikfö-
reingen PLAN och medlem i Intelligent 
Logistiks redaktionsråd.

utom en av deras certifieringskurser 
40 år. Sedan starten 1973 har 100 000 
personer genomgått certifieringspro-
grammet CPIM, varav ca 400 svenskar. 
APICS utbildningar har betytt mycket 
för industrins kompetensutveckling. Att 
utveckla människor är också syftet med 
föreningen. Förutom utbildningar ser 
APICS, precis som PLAN, forsknings-
projekt och nätverkande som viktiga 
verksamhetsområden, berättade Abe 
Eshkenazi.

Dagens huvudtalare var den mycket 
energiska och vältaliga trendspanaren 
Jeremy Gutsche. Temat var hur man 
skapar en företagskultur som präglas av 
innovation och passion för kunderna. 
Han inledde med ett Peter Druckers 
klassiska citat: ”Det är inte frågorna 
som ändrats utan svaren”. Därefter 
haglade exempel på nya trender och på 
bolag som inte i tid insett värdet av att 
analysera sin omgivning och anpassa 
sig till nya marknadsförutsättningar. 
Utmaningen ligger i att kunna hantera 
det kaos som råder, samt att hitta nya 
idéer snabbare än konkurrenterna. 
Dessutom måste du hitta koncept som 
dina kunder tycker är ”coola” och som 
berör dem på något sätt. Man skulle 
kunna sammanfatta presentationen 
med orden ”utmanande” och ”inspire-
rande”.

gallup om engagemang
Andra dagens huvudtalare fokuserade 
mer på betydelsen av bra ledarskap. 
Tom Rath, forskare på Gallup, presen-
terade resultat utifrån de 25 miljoner 
(!) enkäter som Gallup genomfört på 
företag över hela världen. Enligt Tom 
Rath är bara 16 procent av de anställda 

tREnDRAppoRt ApiCs 2013 
Av Patrik Färdow, 

Trenden i USA är att företagen tar hem 
industriproduktionen och konkurrerar 
med effektivitet i stället för med låga 
löner. Det kan Sverige också göra, men 
då behövs ännu bättre kunskaper om 
logistik och effektiv produktion än vi 
har i dag. 

Det framgick tydligt vid APICS årliga 
logistik- och produktionskonferens i 
slutet av september, årets höjdpunkt för 
amerikanska planerare och logistiker. 

Nästan 2 000 personer hade sökt 
sig till soliga Orlando för att under tre 
dagar, i luftkonditionerade konferens-
rum, lyssna på fler än 80 föredrag i 
ämnen som sträckte sig från lagerinven-
teringar till Kina-import. Nya praktiska 
arbetssätt och tekniker blandades med 
strategier och forskningsresultat. 

De amerikanska logistikerna hade 
sällskap av kollegor från ett 40-tal 
länder, däribland ett tappert gäng från 
PLAN i Sverige. På lördagskvällen, 
dagen innan konferensstarten, höll pro-
fessor Dag Näslund ett exklusivt PLAN-
seminarium på temat Sales & Opera-
tions Planning, SOP, nästa megatrend 
efter LEAN, om man får tro professor 
Näslund.

Konferensen öppnades av APICS 
CEO Abe Eshkenazi på söndagsmorgo-
nen. Han framhöll det ökade behovet av 
kompetensutveckling inom produktion 
och logistik och refererade bl a till en 
färsk McKinsey-rapport, där kompe-
tensutveckling inom Supply Chain 
framhålls som en viktig konkurrens-
faktor. Och visst är APICS en impone-
rande organisation. I år fyller dess-

”Blir Sverige bäst på logistik 
kan vi konkurrera med vem 
som helst”

Med allt 
vårt  
kunnande 
inom pro-
duktion, 
lean och 
Supply 
Chain kan 
vi visa att 
Sverige är 
ett alterna-
tiv. 
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elmia debatt

nätverk av kombiterminaler. Våra ter-
minaler ska vara konkurrensneutrala. 
Men än så länge är terminalerna långt 
ifrån fullt utnyttjade, ofta är bara 3–4 
vagnar fyllda.

– Stockholm växer så det knakar. Vår 
storsatsning i Årsta gör det möjligt att 
få till en bra citylogistik. 

Jernhusens nästa terminalsatsningar 
blir i bl a Malmö, Trelleborg och Oslo.

”Mjuka värden hårdvara”
Holger Jonasson, Nässjö Näringsliv AB/
Jönköping Nässjö, Vaggeryd, gav en 
mer personlig infallsvinkel på logistik-
etableringar.

– Mjukvara är hårdvara, menade han 
och förklarade:

– Jysks centrallager och senaste stora 
utbyggnad i Nässjö vittnar om att 
mjuka värden är minst lika viktiga som 
infrastrukturen för en kommun när den 
vill locka till sig logistiketableringar. 

– Utan vårt personliga engagemang 
och lyhördhet hade Jysk aldrig valt att 
lägga sitt centrallager just i Nässjö.

Holger Jonasson visade med slående 
exempel hur en liten kommun som 
Nässjö fått flera stora nyetableringar 
genom snabba beslut, serviceanda och 
finurlig problemlösning.

d v s lägen med stora trafikflöden och 
närhet till stora befolkningstäta orter 
och bra infrastruktur. Därmed kommer 
inte Norrland med, sa Maria Björsan-
der, NCC. 

– I Göteborg t ex byggs järnvägster-
minalen ut och det blir nya dubbelspår. 
Det spelar stor roll för logistiketable-
ringar.

”Järnvägen är framtiden”
– En rad parametrar styr, sa Jörgen 
Ljungberg, Skanska, som tillverknings-
plats, marknad, infrastruktur, järnväg, 
vägar, markpris och tillgång på mark, 
lagerutbildad personal, företagskultur 
och logistikkluster. 

Volymerna ska ju alltid främst till 
storstäderna. Men Clas Ohlson som 
har centrallaget i Insjön och Stadium i 
Norrköping har rätt läge för dem, efter-
som ägarna bor där och företagen är så 
väl etablerade på orten.

Regeringens mål är att fördubbla 
järnvägstransporterna. Men för det 
krävs nog starka styrmedel och t ex 
inte höjda banavgifter, påpekade Gösta 
Hultén.

– Järnvägen är framtiden, sa Micael 
Svensson, affärsområdeschef för gods 
i Jernhusen. Därför satsar vi på ett 

– läget, läget, läget, det är det helt 
avgörande för framtidens logistiketable-
ringar, menade Maria björsander, nCC 
property Development, en av talarna på 
intelligent logistiks debatt på Elmia 
Future transport i oktober. 

Text & foto: Lena Sonne

Var finns dagens och framtidens bästa 
logistiklägen? Det var den övergripande 
frågan som diskuterades på Intelligent 
Logistiks seminarium på Elmia Future 
Transport i oktober. Inbjudna talare 
var representanter för Skanska, NCC, 
Jernhusen och Nässjö Näringsliv.

– Befolkningsutveckling och nya 
logistik- och infrastruktursatningar är 
avgörande för de 25 regioner som Intel-
ligent Logistik varje år listar på Sveriges 
bästa logistiklägen, sa Gösta Hultén, 
senior editor, Intelligent Logistik och 
moderator på seminariet. 

Intresset var stort – många hade hittat 
hit för att lyssna på frågor om logistik, 
intermodalitet, logistiketableringar och 
framtidens godsflöden.

Att de tre storstadsregionerna också 
är de bästa logistiklägena var man gan-
ska överens om.

– Läge, läge och läge är det viktigaste 

”läget, läget, läget är det viktigaste”

– Mjukvara är hårdvara, sa Holger 
Jonasson. Snabba beslut, service-
anda och finurlig problemlösning 
kan vara avgörande för en logistik-
etablering.

En lång rad parametrar styr våra 
investeringsbeslut, sa Jörgen Ljung-
berg, Skanska.
Men även en liten ort som Nybro 
kan vara rätt – för ett tillverkande 
företag där.

– Läge, läge och läge är det 
viktigaste. Därför kommer inte 
Norrland med på topplistorna, sa 
Maria Björsander. 

– Vår terminal i Årsta öppnar för en 
fungerande citylogistik i Stock-
holm, sa Micael Svensson. 

Järnvägen 
är  
framtiden 
… Därför 
satsar vi på 
ett nätverk 
av kombi-
terminaler.
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”Det är för tidigt att säga något om 
orsaken”, twittrade infrastrukturminis-
ter Catharina Elmsäter-svärd om det 
urspårade godståget i stockholm i 
november. 
 Många, och kanske även infrastruk-
turministern, inser nog att urspåringen 
beror på bristande underhåll.

Av Gösta Hultén

Sedan Sverige, som första land i Europa, 
styckat upp en ganska väl fungerande 
och samspelt järnvägsorganisation, till 
förmån för en mängd konkurrerande 
företag som vart och ett både ska ge 
vinst och kolla säkerheten på spåren, 
har problemen bara vuxit. Enligt SVT 
har 61 allvarliga tågurspårningar inträf-
fat de senaste sex åren. I många av dessa 
fall kände Trafikverket till de brister 
som skulle orsaka olyckorna.

Banarbetare hade i månader varnat 
för att bultarna som håller rälsen 
ständigt lossnade på sträckan Södra sta-
tion–Stockholms Central. Pendeltågs-
förare berättade om fästen som lagats 

I fädrens 
spår …

Dagens tåg rullar fortfarande i fädrens spår …

Det 
svenska 
järnvägs-
nätet är 
ohållbart 
ounderhål-
let sedan 
oerhört 
många år

provisoriskt med spik. 
Godståget som spårade ur var nära 

att frontalkrocka med ett fullsatt pen-
deltåg. 

Trafikverket utlovar nu en upprust-
ning av sträckan – inom fem år. 

Men det svenska järnvägsnätet är 
ohållbart ounderhållet sedan oerhört 
många år. Detta är både resenärerna, 
industrin och politikerna egentligen 
ense om. Dagens tåg rullar fortfarande i 
fädrens spår… för att anknyta till första 
delen av Vasaloppets berömda devis.

Men i regeringens budget syns inga 
framtida segrar för järnvägen, utan 
märkligt nog en neddragning av under-
hållet för valåret 2014, jämfört med 
2013. 

Kanske hoppas man på effekterna av 
en snabbare global uppvärmning efter 
det senaste misslyckade klimatmötet 
i Polen eller kanske har man hittat en 
meteorolog som spår en grön vinter och 
billigare järnvägsunderhåll.

Just när vi nästan glömt de senaste 
vintrarnas tågkaos, lossnade alltså 
rälsen i tunneln under Södermalm, 

på en av Sveriges hårdast trafikerade 
bansträckor. Vi såg tågen parkerade lite 
här och var på spåren och Stockholms 
Central blev en välbesökt mötesplats för 
resenärer på väg.

Ute på själva spåren syns miljarderna 
inte till. InfraNord, det bolag som skö-
ter underhållet, går inte med vinst och 
varslar 400 anställda om uppsägning. 

– Vi har fått både försämrat underhåll 
och mindre pengar, i stället för bättre 
effektivitet och mer järnväg för peng-
arna, som man lovar, säger en frustre-
rad Jörgen Lundström, fackordförande 
på SEKO Infranord i en intervju.

De extra miljarderna för drift och 
underhåll av järnvägarna de senaste 
åren, har inte nått fram. I stället mals 
anslagen ner i byråkrati och juridiska 
processer kring avtal och tvister om 
upphandlingar.

Man kan jämföra med England på 
1980-talet. Efter avregleringen för-
dubblades kostnaden för underhållet, 
men själva underhållet försämrades 
drastiskt. 
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