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Logistikfastigheter 

som byggs på  
spekulation kan 

pressa ned lokalhy-
rorna och riskerar 

att göra marknaden 
överhettad.

Den 8 december, 
23 år efter bygg-

start, invigdes 
äntligen Sve-

riges i särklass 
mest försenade 

infrastrukturpro-
jekt; Hallandsås-

tunneln.
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– Rena onlinebutiker 
måste fundera över 
fysiska butiker, om 
de ska kunna växa 
i framtiden, säger 

Kasper Holst.

40

– Allt i vår modell 
utgår från det värde 

vi skapar för våra 
barn och ungdomar, 

säger Paula Wal-
lenius, Sigtuna kom-
mun, som  använder 

lean i mottagandet 
av ensamkomman-

de flyktingbarn.
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Vi gör Ole ännu
populärare.

”Vi ser till att ha riktigt bra varor och priser. Men det 
räcker inte”, konstaterar Ole Vinje, koncernchef på 
Komplett. ”Själva leveransen är lika viktig. Om inte 
transporterna funkar – om inte våra kunder får sina 
varor i rätt tid och perfekt skick – är det vi som får ta 
smällen. Vi har varit med ett tag nu och vet precis hur 
sårbara vi kan vara.”

Sedan 2014 är det PostNord som sköter Kompletts alla 

leveranser i Norge, Danmark och Sverige. ”Samarbetet 
fungerar väldigt bra. Med PostNord har vi en enda 
partner för alla våra behov. Dessutom är deras tjänster 
perfekta för oss som e-handlare, bland annat tack vare 
den smidiga returhanteringen.”

Vad kan vi göra för din e-handel? 
Välkommen till postnord.se/e-handel

 Vi levererar.PostNord erbjuder eff ektiva lösningar för logistik och kommunikation som får e-handlare i Norden att växa med bättre lönsamhet och nöjdare kunder.
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2015  går mot sitt slut som ett historiskt år för logistik-
byggen. Närmare 450 000 kvadratmeter logistik-
ytor har färdigställts i år, dubbelt så mycket som 

normalåret. Även 2016 ser det ljust ut för logistikfastigheter, inte minst 
genom Göteborgs satsning på en ny jättepark i hamnen. 

Efterfrågan på logistikytor är fortsatt stor, särskilt i heta lägen i storstä-
derna. Men byggboomen väcker också farhågor om överhettning, något 
vi hoppas inte stämmer. 

Ett område som länge drivit statistiken när det gäller tillkommande 
logistikytor är Stockholm Nord. När nya kombiterminalen Stockholm 
Nord öppnade tidigare i höst så skrädde de ansvariga inte orden. Den 
nya kombiterminalen kommer att rita om kartan för regionens logistik-
flöden, sjögodset kan med fördel ta vägen via Gävle hamn och satsning-
arna på den nya kombiterminalen i Norvik behövs inte längre. Fram-
sidan av detta nummer pryds av Eryn Dinyovszky, ny nordenchef på 
Yilport, som äger Stockholm Nord, Oslos containerhamn och Gävle con-
tainerterminal och tänker bli en av världens största terminaloperatörer 
om några år. Hon vill ”Förändra, ifrågasätta och utmana”. Min gissning 
är att vi bara sett början av Yilports framfart i Norden. 

Men av allt att döma kommer Norvik att byggas, med start under 
2016. Även söder om Stockholm växer sig logistiken starkare, med en ny 
logistikpark mellan Nykvarn och Södertälje och Jernhusens storsatsning 
på Årsta kombiterminal. Vad som händer med Stockholms godsflöden 
och logistik är en ödesfråga för hela Sverige, för Stockholm är Sveriges 
tillväxtmotor. 
 

Det är också ett av huvudämnena för vår konferens Logistikläget 2016, 
som hålls den 11 februari i Finlandshuset invid Stureplan i Stockholm. 
Dit kommer flera av branschens vassaste hjärnor och pratar om logistik-
trender, varuägarmakt, logistiklägen och fastighetsbyggen. 

Därmed skapar vi en ny, välbehövlig mötesplats för logistikbranschen 
där fastighetsbranschen, logistikkommuner, lägen och varuägare kan 
träffas, utbyta kunskap och göra affärer. Preliminärt program finns på sid 
17–18 och anmälan görs på vår hemsida intelligentlogistik.se. Missa inte 
det! 

…

Med våra temabilagor i Dagens industri som når ca 400 000 läsare, ett 
fördjupande affärsmagasin med en RS-kontrollerad upplaga på 10 600 ex 
som når ca 40 000 läsare och vår växande nyhetssajt intelligentlogistik.se 
som besöks av tusentals logistikintresserande varje vecka, är Intelligent 
Logistik Nordens största branschtidning inom logistik.

Så vill du synas i Logistiksverige är det hos oss du ska synas.

Hilda Hultén
Chefredaktör

ledare
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»Därmed skapar vi en ny, välbehövlig mötesplats 
för logistikbranschen …«
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logistikläget 2016

trender, konsumentens makt och 
hur detta har förändrat och kom-
mer att förändra detaljhandeln.

Övriga teman på konferensen 
är Logistiktrender, Fastigheter, 
Logistikläge Stockholm, Varuä-
garmakt och Sveriges Bästa Logis-
tiklägen 2016. 

På sid 16–17 hittar du hela  
konferensprogrammet för  
Logistikläget 2016. 

På Intelligent Logistiks konferens 
Logistikläget 2016 den 11 februari 
ska Ebba Kilman från Google 
berätta om framtidens handel och 
ge sin syn på digitala makrotren-
der, konsumentens makt och hur 
detta har förändrat och kommer 
att förändra detaljhandeln.

Av Hilda Hultén 

År 2020 beräknas i princip hela 
jordens befolkning, vara upp-
kopplade på internet. 
– Konsumenterna, d v s de som 
faktiskt bestämmer numera, 
kommer ställa helt andra krav på 
alternativ, snabbhet och valfrihet 
när det kommer till logistik, säger 
Ebba Kilman, affärsområdes-
chef för retail and technology på 
Google Sverige. 

Digitaliseringen innebär inte 

ncc.se/flyttalagret

Att flytta lagret till skräddarsydda lokaler i ett mer strategiskt läge 
gynnar inte bara din verksamhet, kunderna och de anställda. Det ger  
dig också möjlighet att sänka dina driftskostnader med upp till 30 % 

VI BYGGER INTE LAGER  
– VI BYGGER AFFÄRSMÖJLIGHETER
Effektivare logistik, smartare lagerstystem, smidigare lastning och 
lossning och bättre arbetsmiljö. Vi erbjuder lösningar som gör skillnad, 
ända ner till sista raden på din resultaträkning.

VILL DU VETA MER?
Läs mer på ncc.se/flyttalagret 
eller kontakta någon av våra logistikexperter.
Maria Björsander, region väst.  
+46 70 270 24 97/maria.bjorsander@ncc.se
Richard Helgesson, region öst,  
+46 70 737 04 60/richard.helgesson@ncc.se

Flytta till en bättre resultaträkning
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bara stora möjligheter utan ställer 
också höga krav för de detaljhand-
lare som vill följa med i utveck-
lingen. 

– Jag tänker inte på digitali-
sering som en möjliggörare. Jag 
tänker att den är ett redan existe-
rande tillstånd vi alla – privatper-
soner och företag – befinner oss i.

Ebba Kilman är bransch- och 
kundansvarig för några av Sveri-
ges största detaljhandlare. Hennes 
jobb är att hjälpa dem utveckla 
och transformera sina affärer med 
hjälp av Googles produkter. 

– I slutet av 2014 var 2,8 mil-
jarder av jordens befolkning upp-
kopplade. Det finns indikationer 
på att det redan år 2020 kommer 
vara 8 miljarder, det vill säga att 
praktiskt taget alla kommer ha 
tillgång till internet. 

– För detaljhandeln innebär en 

ständigt uppkopplad konsument 
en helt ny spelplan, en spelplan 
som ställer höga krav på tillgäng-
lighet, flexibilitet och snabbhet. 

Torsdagen den 11 februari 
anordnar Intelligent Logistik en 
heldagskonferens med namnet 
Logistikläget 2016 på Finland-
huset i Stockholm. Ebba Kilman 
är en av talarna och kommer att 
prata om framtidens handel och 
ge Googles syn på digitala makro-

Ebba Kilman gav en uppskattad föreläsning om digitala handelstrender 
under E-handelsdagen på Kalmar Science Park i höstas. Den 11 februari  
2016 finns chansen att höra henne föreläsa i Stockholm. 

Konsumenten tar makten 
över logistiken
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arbetsmarknad 

Kvinnor som endast har gym-
nasial utbildning tjänar något mer 
än männen med samma utbild-
ningsnivå. Troligtvis kan detta 
också förklaras av den generella 
åldersskillnaden mellan könen.

ser man också att kvinnliga logis-
tik-, inköps- och transportchefer 
genrellt är betydligt äldre än de 
manliga kollegorna, ytterligare en 
förklaring till kvinnornas högre 
lönenivåer.

SCBs lönedatabas visar snittlö-
nerna för olika yrkeskategorier, 
uppdelat på bl a kön, ålder, utbild-
ningsnivå och sektor. För logis-
tikchefsstatistiken finns endast 
underlag inom privat sektor och 
lönestatistiken som redovisas 
gäller 2014 års lönenivåer. För 
yrkeskategori 132, som innefattar 
inköps-, logistik- och transport-
chefer är den totala snittlönen 
45 800 kronor i månaden.

Om man tittar på könsskill-
nader är snittlönen för kvinnliga 
logistikchefer nästan 6 700 kronor 
högre per månad än för manliga 
logistikchefer, visar SCBs löne-
statistik.

Kvinnliga logistikchefer tjänar 
i snitt 51 400 kronor i månaden, 
medan de manliga kollegorna 
bara tjänar 44 700 kronor i snitt, 
ett resultat som kan tyckas ovän-
tat.

Högre utbildningsnivå och ålder
Det finns dock naturliga förkla-
ringar till detta. Statistiken visar 
att det är högre andel kvinnliga 
logistikchefer som har eftergym-
nasial utbildning än manliga. Tit-
tar man på utbildningsnivåerna 
för kvinnliga respektive manliga 
chefer ser man att snittlönen för 
kvinnor som har eftergymnasial 
utbildning är lägre än männens 
med samma utbildningsnivå, 
56 400 respektive 61 200 kronor.

Tittar man på åldersskillnader 

Logistiker tjänade i snitt 43 600 
kronor i månaden 2014, det är en 
ökning med 6 100 kronor per 
månad från 2013. På tio år har 
lönerna ökat med nära 15 000 
kronor. 

Av Hilda Hultén

Enligt sajten Stadsskuld.se som 
samlar statistik från bl a SCBs 
lönedatabas, har snittlönen för 
logistiker ökat från en snittlön 
på 29 000 kronor per månad år 
2005 till 43 600 år 2014. Störst var 
ökningen mellan 2013 och 2014 
då snittlönen ökade med 6 100 
kronor på bara ett år, från 2013 
års snittlön på 37 500 kronor i 
månaden.

Kvinnliga logistikchefer  
tjänar mer
Jämställdheten i lönestatistiken 
är relativt bra, kvinnornas löner 
ligger i snitt på 98 procent av 
männens. Även utbildningsnivån 
är relativt hög och lönerna skiljer 
sig stort mellan olika utbildnings-
nivåer. En logistiker med endast 
gymnasieutbildning tjänar till 
exempel drygt 8 000 kronor min-
dre än en logistiker med minst 
tre års eftergymnasial utbildning, 
38 300 kronor i månaden mot 
46 400 kronor i månaden i snitt. 
Bäst tjänar logistiker med forskar-
utbildning, som har en snittlön på 
53 400 kronor i månaden.

Snabb löneutveckling för logistiker

Fo
to

: S
ve

rig
es

 R
ik

sb
an

k

På tio år har snittlönen för logistiker ökat med nära 15 000 kronor i månaden, störst var ökningen mellan 2013 och 2014. Bäst tjänar logistiker med forskar-
utbildning, som har en snittlön på 53 400 kronor i månaden.

Nu vässar vi vårt  
varumärke.
Och vår hamn.

www.norrkopingshamn.se
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lean

enligt denna modell, berättar 
Paula Wallenius. 

Arbetet har gett resultat. Det 
har frigjort tid som används för 
att koppla barnens individuella 
situation till forskningbaserat 
bemötande om vilken insats som 
är bäst.

– Målet är att samtliga barn 
som kommer, oavsett om de har 
permanent uppehållstillstånd eller 
är asylsökande, ska få genomgå en 
utredning för att kartlägga barnets 
behov och att de får rätt insatser 
direkt. Det kan vara placering på 
ett boende för ensamkommande, 
ett familjehem och, i vissa fall, 
behandlingshem, för att barnet 
ska känna trygghet.

Nytt sätt att utreda
Sedan målet sattes har ca 100 barn 
utretts. Det nya sättet att arbeta 
säkerställer att alla utredningar för 
ensamkommande barn och ung-
domar är rättssäkra och öppnas 
och avslutas i tid. 

– För att ett barn ska få rätt 
insats är det helt avgörande att alla 
barnets behov kommer fram.

Annars kan inte rättsäkra beslut 
fattas. Alla får samma behandling 
– formulären är standardiserade. 

– Vi arbetar också med ständiga 
förbättringar, enligt lean och är 
uppmärksamma på avvikelser. 
Allt i vår modell utgår från det 
värde vi skapar för våra barn och 
ungdomar och vi märker skillna-
den även om vi inte helt kommit 
in i rutinerna. Det blir mer värde 

9 300 ensamkommande barn asyl i 
Sverige under oktober 2015, enligt 
Migrationsverkets statistik. Hös-
tens rekordstora flyktingmottag-
ning är en extremt svår situation, 
och möts olika i olika kommuner. 
”Flyktinglogistiken” utmärks säl-
lan av effektiv logistik utan ofta av 
att mycket görs på det krångligaste 
sättet. Men Sigtuna kommun, 
strax norr om Stockholm, med 
Arlanda inom sina gränser, har 
lärt av Scanias leanarbete. 

Snabbväxande kommun
Sigtuna är en viktig port till Sve-
rige, med landets största flygplats, 
med 22 miljoner passagerare 
årligen. Sigtuna är också en av 
Sveriges snabbast växande kom-
muner.

– Vi har två mottagningar för 
asylsökande – en på Arlanda och 
en i Märsta. De flesta kommer 

från Märsta. Ungdomarna kom-
mer främst från Afghanistan, 
Somalia och Eritrea. 

För ett par år sedan startades en 
variant av leanarbete under nam-
net Framtidskraft med devisen 
Kvalitet, Effektivitet och Medska-
pande medarbetare – för att möta 
utmaningarna och starta ett för-
bättringsarbete. Alla kommunala 
förvaltningar och bolag påbörjade 
ett praktiskt förändringsarbete 
som nu pågått i ca 2 år.

– Vårt tävlingsbidrag var ett 
utvecklingsarbete för att effek-
tivisera utredningsarbetet med 
ensamkommande flyktingbarn, 

nuläget inte resurser att organisera 
volontärarbete”.

– 90 barn kom förra veckan 
i oktober , berättar hon. De ska 
transitplaceras och vi får jobba 
mycket övertid nu. Nästa vecka 
kommer fler. Det är barn som ska 
vidare till permanenta boenden 
och inte fastna här. Men Migra-
tionsverket har inte hunnit med, 
så nu är det stopp i flödet. Jag 
förstår dem, de har också ont om 
personal, men då blir det problem 
för oss.

– Vi har tidigare haft ca 30 barn 
i veckan till våra transitboenden 
för första tiden i Sverige och nor-
malt blir det inte stopp. 

Strömmen av flyktingar, inte 
minst ensamkommande flykting-
barn, har ökat kraftigt till Europa 
och Sverige de senaste måna-
derna. Från omkring 500 barn/
månad i början av året sökte över 

Sigtuna kommun använder 
leanprinciper när de tar emot 
ensamkommande flyktingbarn.
– Vi och skolan var nominerade till 
Svenska Lean-priset - och vi kom 
med till final bland de sex bästa, 
berättar Paula Wallenius, 
enhetschef för Sigtunas mottag-
ning av ensamkommande 
flyktingbarn.

Av Lena Sonne

Paula Wallenius är jäktad och 
har egentligen inte tid med en 
intervju, men vi passar på när hon 
ändå är på väg till jobbet. 

När vi mailar till Paula Walle-
nius kommer numera ett autosvar  

– ”Jag har ingen möjlighet att 
besvara förfrågningar om situatio-
nen eller strategier i Sigtuna kom-
mun gällande ensamkommande 
barn.” ”Vi i socialtjänsten har i 

SUCCÉ

FUTURE TRANSPORT GICK 
SOM PÅ RÄLS! KOLLA GÄRNA: 
www.nnab.se/?p=12107

Lean i Sigtunas flyktingmottagande

»Som vi ser det är lean 
en filosofi som bygger 
på en positiv män-
niskosyn, där samtliga 
medarbetares potential 
tas tillvara. Men vi gör 
inte anspråk på att 
vara helt ›renläriga‹.«

– Allt i vår modell utgår från det 
värde vi skapar för våra barn och 
ungdomar, säger Paula Wallenius.

Fo
to

: S
ig

tu
na

 k
om

m
un



Intelligent Logistik 6–7 2015 9

lean

– Som vi ser det är lean en 
filosofi som bygger på en positiv 
människosyn, där samtliga med-
arbetares potential tas tillvara. 
Men vi gör inte anspråk på att 
vara ”helt renläriga”. Leanverktyg 
anpassas efter vilken utmaning 
verksamheten står inför.

– Det handlar om att släppa 
loss kraft och talang hos medar-
betarna, vilket är grunden för att 
leverera hög kvalitet på service 
och tjänster och bli mer effektiva. 

Hur tas då de ensamkommande 
om hand?
– Ungdomar kommer till grupp-
boende, de yngre till familjehem 
eller hvb-hem. 

Gruppboenden med utbildad 
personal fungerar bra för ung-
domar, men familjehem ger mer 
trygghet för yngre barn.

Kommunen har ett gruppbo-
ende och resten är upphandlade 
och drivs i privat regi.

– Egen regi ger bättre koll. Men 
vi har tydliga kravspecifikatio-
ner till de upphandlade boenden 
som vi också följer upp med egen 
personal.

Hon tycker det är bra att alla 
kommuner nu ska ta emot.

– Annars skulle ju några kom-
muner, som Sigtuna få ”alla”, säger 
hon.

ökat fokus på resultat och stärka 
ett systematiskt arbetssätt. För nya 
medarbetare finns möjlighet att gå 
Sigtuna kommuns Akademi.

– Jag ville starta ett projekt på 
vår avdelning, berättar Paula Wal-
lenius. Under två år har ett 30-tal 
pilotprojekt genomförts.

Parallellt pågår även förvalt-
ningsövergripande förbättrings-
arbete. Kommunens skolutveck-
lingsprogram är ett exempel.

lärare har lärt mig att förstå hur 
bra jag är på att skriva, fast jag har 
slarvig handstil”

– Samarbetet med skolan har 
förbättrats så att vi kan följa vad 
som händer barnet. 

För det arbetet blev de finalister 
till Leanpriset 2015 i Lean Forums 
årliga tävling. Barn- och ung-
domsförvaltningen i Sigtuna kom-
mun lyckades så bra med sitt lean-
arbete att de klättrade från plats 
235 till 47 i SKL:s årliga rankning 
av Sveriges skolor våren 2015.
Idén till Framtidskraft gav en ny 
kommundirektör med erfarenhet 
från Södertälje kommun, som 
länge arbetat med lean. Diskussio-
nen handlade först om värdegrun-
den, alla människors lika värde 
och att alla kan, vill och får vara 
med i utvecklingsarbetet. 

Lean kopplat till bred satsning
– Leanfilosofin är vägvisaren i 
värdegrundsarbetet och utgångs-
punkt för utvecklingsarbetet där 
omställningen från traditionell 
styrning till värderingsstyrning är 
centralt. Kommunens styrmodell 
utvecklas för att gå i linje med 
”Framtidskraft”. Syftet är att stötta 
ständig förbättring och samtidigt 
säkra en hållbar utveckling utifrån 
de politiska målen och ambitio-
nerna. Systemet har förenklats, 
vässats och kommunicerats för 

för dem vi är till för.
– En intressant studie från 

Stockholms universitet visar att 
ensamkommande flyktingbarn 
klarar skolan bättre än de som 
kommer med sin familj eller vid 
familjeåterförening. 

Skolan viktig
Det beror på, tror hon, att när 
väl familjen har kommit blir 
barnen ibland länken till svenska 
samhället och får hjälpa till med 
integreringen och missar en del av 
sin skoltid. 

– De ensamkommande barnen 
har mer vuxenstöd under sin inte-
grationsfas, genom sina godemän, 
boendepersonal och socialsekre-
terare, vilket barnen som kommer 
med sina familjer saknar.

– Ett barn berättade att ”min 

PRESSAT LÄGE I SOCIALT ARBETE

Läget inom socialt arbete är mycket pressat till följd av 
flyktingsituationen. Minst var fjärde socialarbetare kan inte 
längre utföra sitt arbete enligt gällande regelverk och två 
av fem kan inte ge människor som flytt det stöd som de 
anses behöva. Det visar en undersökning som Novus gjort 
på uppdrag av Vision. Vision har 176 000 medlemmar och 
ingår i TCO.
– Det här är en situation som vi inte har sett eller upplevt 
tidigare. Det behövs mer personal, bättre samordning och 
ett smidigare regelverk för att medarbetarna även fort-
satt ska klara av sitt uppdrag. Pressen är orimlig och såväl 
regeringen som arbetsgivarna måste nu se till att ge dem 
rätt förutsättningar, kommenterar Veronica Magnusson, 
förbundsordförande i Vision.
I Novusundersökningen intervjuades 1024 socialarbetare 
som i sitt arbete möter människor som flytt. Det är bland 
annat medarbetare på HVB-hem där ensamkommande 
barn placeras och socialsekreterare. Två av tre socialarbetare 
har fått en ökad arbetsbelastning till följd av flyktingsitua-
tionen, var tredje har fått ytterligare arbetsuppgifter och 
åtta av tio uppger att det saknas personal.

Strömmen av ensamkommande 
flyktingbarn har ökat kraftigt till 
Europa och Sverige de senaste 
månaderna. 

Sigtuna kommuns projekt Framtidskraft går ut på att effektivisera utredningsarbetet med ensamkommande flyk-
tingbarn. Projektet gjorde kommunen till finalister till Leanpriset 2015
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logistiklägen

Från Sydostasien via Göteborg

I Kina har man t o m en egen 
distributionscentral. Via Shanghai 
kommer många små leverantörers 
varor, packas i containers där och 
skeppas till Göteborg.

– Vi försöker ha kontroll över så 
stor del av kedjan som möjligt och 
vill ökar den kontrollen.

Vilka är framgångsfaktorerna? 
– Ett fantastiskt samarbete. Vi 

från ledningen är med i verksam-
heten på lagret ofta och träffar all 
personal, säger Göran Wester-
berg, vd med erfarenhet från Ikea. 
Det är nära till beslut. Vi är inte 
börsnoterade och behöver inte ta 
hänsyn till börsnoteringar.

Varför ett så stort lager?
– Det är lite större än vi behöver 

nu. Men vi räknar med att expan-
dera och investeringen blir lägre 
än om vi måste tillfoga resurser 

delad entreprenad. En miljard har 
investeringen kostat. Nästan häf-
ten av summan gäller inredning 
och hanteringsutrustning,.

En miljard investerad
Samtidigt lägger man ned 
verksamheter i Landsbro utanför 
Vetlanda och i flera olika dist-
ributionscentra, plocklager och 
buffertlager.

– Genom att samla allt till en 
plats så kommer vi att förenkla 
logistiken och minska våra interna 
transporter, säger Magnus Hallin.

Det finns också stora ytor för 
fristapling av skrymmande varor.

– Vi använder ”pick by voice” 
som vi testat i Nässjö. Det har höjt 
effektiviteten med 40 %.

Rustas flöde av varor kommer 
främst från Vietnam, Malaysia, 
Thailand, Indien och Kina. 

för omkring 80 000 pallar.
Automationen är omfattande. 

Det nya lagret har möjlighet till 
djupstapling med robotar. Nytt 
är också hissautomaterna och det 
imponerande, helt automatiska 
höglagret, 32 m högt. På en yta av 
7 700 kvm med 64 000 pallplatser, 
arbetar snart nio kranar med att 
fylla på säsongsvaror till julru-
schen. Kranarna är tillverkade 
av Swisslog, men trots namnet, 
”närproducerade” i Boxholm i 
Östergötland..

Snabbt och högeffektivt rör sig 
skytteln, hämtar pall i en av de 20 
gångarna och placerar dem för 
hämtning.

– Det är nästan magiskt att se 
höglagret i arbete, säger logistik-
chefen Magnus Hallin, lyriskt.

Rusta äger själv hela anlägg-
ningen och har byggt i egen regi, i 

I oktober invigdes Rustas nya 
centrallager i Norrköping, årets 
största nya centrallager på 57 000 
kvm, plus ett 32 meter högt 
höglager på 7700 kvm. 
Det bemannas med egen personal 
och byggnaden ägs också av Rusta.

Av Lena Sonne

De 100 sprillans nya eltruckarna 
svänger runt och hämtar varor 
i ilande fart, för lagret är redan 
igång vid invigningen i början av 
oktober. Det är julruschen som 
har börjat. Vi ser ut över tusentals 
ljusslingor och 100 000 julgranar 
som redan är på plats. 

Sammanlagt i lagret finns plats 
för ca 150 000 pallar, vilket gör det 
till årets största helt nya centralla-
ger, mätt i kapacitet. En stor del är 
ett manuellt trucklager, med plats 

Rusta sköter och äger själva sitt nya centrallager 
På halvön Malmölandet strax norr om centrala Norrköping ligger Rustas nya centrallager.
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senare, säger Göran Westerberg.
– Vi har 100 anställda nu, men 

beräknar att bli ca 250 i två skift i 
slutet av 2016.

Louise Nyström, fackets huvud-
skyddsombud, är en de ca 40 som 
flyttat med från Småland.

Hela Rusta har 1 700 anställda. 
Bara vid toppar behövs inhyrd 
personal.

De 100 nya eltruckarna kom-
mer från Toyota i Mjölby. Lager-
hanteringssystem, WMS, är Epix 
från Noventus. Programvara från 
Swisslog styr kranlagret och är 
kopplat till Epix. Affärssystemet 
kommer från IFS i Linköping. 

I mars 2016 är lagret full drift. 

Sundsvall Logistikpark  
Ett nytt transportnav i hamnen
SUNDSVALL LOGISTIKPARK innebär att en av Sveriges viktiga-
re hamnar växer. Hamnen byggs ut med en containerhamn, 
kombiterminal och logistikytor. 

Med elektrifierad järnväg blir Sundsvalls hamn ett trans-
portnav som effektivt knyter ihop tre transportslag och har 
en stark utveckling inom containerfrakter.  Det skapar nya 
logistikmöjligheter för hela regionens näringsliv. Här finns 
möjligheter för aktörer inom logistik att etablera sig.  Det 
finns även möjlighet att etablera en lagringsplats för Liqui-
fied Natural Gas (reservbränsle till biogas).  

Är du intresserad? Välkommen att höra av dig! 

www.sundsvalllogistikpark.sewww.sundsvallshamn.se

»Logistikstaden Norr-
köping har en hamn 
med väldig poten-
tial och kan hantera 
mycket av våra 10 000 
containers. Det är ju 
också lite fel att ta in 
allt i Göteborg och 
sedan köra på järnväg 
genom Sverige, istället 
för att skeppa direkt till 
Norrköping.«

Det nya 32 meter höga, helautomatiska höglagret har 64 000 pallplatser, 
på sina 7 700 kvm. 

– Det ska vara högt i tak, tycker Anders Forsgren. 
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Emma Johansson, Linn Winnem och Senada Alic gillar stämningen på Rusta.
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att skeppa direkt till Norrköping. 
– Norrköping är också en bra 

distributionspunkt för våra buti-
ker. Vi ligger nära Mälardalen, E4 
och kombiterminal.

– Det fina bemötandet från 
kommunen spelade också in.

Nu äger Rusta mark här för att 
expandera till det dubbla, om det 
behövs.

Tittar på Tyskland
Lågpriskedjor med inriktning på 
hem och fritid är en snabbt väx-
ande bransch.

Därför är framtidsplanerna 
fortsatt expansion. 

– Vi räknar med en tillväxt i 
godsflödena på ca 20 procent 
per år. Vi har idag 78 varuhus i 
Sverige och 7 i Norge och har växt 
med 15–20 varuhus per år. 

– Taket ligger nog på samman-
lagt ca 100 varuhus i Sverige och 
Norge. För fortsatt expansion rik-
tar vi blicken mot norra Europa, 
bl a Tyskland tittar vi på, säger 
Bengt-Olov Forsell.

Alla anställda är givetvis 
inbjudna till invigningen och 
minglar med chefer och kom-
munfolk. Det goda humöret har 
smittat av sig och anställda talar 
om Rustaandan. Man satsar på 
egen, fast anställd personal. Att 
lägga ut hanteringen på 3PL som 
grannen Stadium, är inte på tal.

Men utan logistikkunskap hade 
det knappast gått. Kunskap om 
varor som; heminredning, för-
brukning, gör-det-själv, säsongs- 
och fritidsprylar – från trädgårds-
artiklar till skönhetsartiklar, hade 
knappast räckt.

Norrköpings hamn viktig 
Flera skäl gjorde att Rusta valde 
Norrköping:

– Norrköping låg bäst till för 
våra varuhus och är nu hjärtat i 
Rustas verksamhet. Logistikstaden 
Norrköping har en hamn med 
väldig potential och kan hantera 
mycket av våra 10 000 containers. 
Det är ju också lite fel att ta in 
allt i Göteborg och sedan köra på 
järnväg genom Sverige, istället för 

varit ledstjärnan.
– På 80-talet såg vi en väldigt 

ineffektiv, starkt leverantörsstyrd 
distribution. Vi såg från början 
hur vi kunde göra det lite enklare, 
lite smartare, säger Bengt Olov 
Forsell.

– Vi har lyckats hålla sams, med 
en platt organisation, där vi är 
delaktiga i verksamheten i stort 
och smått. 

Rusta grundades av två lärare i 
ekonomi, inköp och logistik vid 
Uppsala universitet.
 – Vi var kollegor i åtta år. Bl a 
kunskapen om inköp och logistik 
gav idén att starta Rusta, säger 
Bengt-Olov Forsell som med 
kollegan Anders Forsgren 
grundade lågprisjätten 1986. 

Av Gösta Hultén

– Vi har haft nytta av att ha 
undervisat i inköp, säger Anders 
Forsgren, civilekonom med bl a 
inköpserfarenhet från H&M. 
Bengt Olov Forsell hade bl a erfa-
renhet att hjälpa svenska företag 
att etablera sig utomlands.

– Vi har blivit stora på att köpa 
in mycket och billigt, utan mellan-
händer, alltid så nära källan som 
möjligt. Vi vill vara prisledande 
och letar ständigt alternativ. 

Hela tiden har effektiv logistik 

Etablera i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo

Vår gemensamma etableringsservice underlättar din 
 process! Läs mer på positionvast.se
Bengtsfors • Dals-Ed • Essunga • Färgelanda • Grästorp • Lilla Edet 
Lysekil • Mellerud • Munkedal • Orust • Sotenäs • Strömstad  
Tanum • Trollhättan • Uddevalla • Vara • Vänersborg • Åmål

Oslo

Göteborg

Stockholm

Position Väst består av 18 samver kande  kommuner med 
hög kompetens och starka nätverk inom många  olika 
branscher i tillväxtzonen mellan  Göteborg och Oslo. 
Här finns Skandinaviens demografiska mittpunkt och 
logistiken optimeras tack vare närheten till Göteborgs 
hamn och Landvetter flygplats i kombination med flera 
Europavägar, vattenleder, väl utbyggd järnväg och  
egna hamnar.

Två universitetslärare grundade Rusta

– Som ägare har vi haft stor nytta 
av att ha undervisat i imköp, säger 
Bengt-Olov Forssell. 
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100 sprillans nya eltruckar från BT/Toyota Material Handling far omkring i 
Rustas nya lager.

Julruschen var redan igång vid Rustas lagerinvigning i oktober med tusen-
tals ljusslingor och 100 000 julgranar redan på plats. 
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holm Nord till Stockholm/Mälar-
dalens växande komsumtionsom-
råde kompletterar varandra. Vi 
kan utnyttja returtransporter med 
tomcontainrar till GCT i Gävle för 
att få balans i flödena.

– Vi ser till kundernas behov. 
Nya lösningar, med tågpenden-
del Gävle–Stockholm Nord och 
kanske Oslo–Göteborg och Oslo– 
Hallsberg–Stockholm Nord är 
tänkbara upplägg. 

– Allt gods behöver inte gå via 
Göteborg. Det som ska till norska 
marknaden kan gå direkt till Oslo.

– Vi vi vill också titta på tåg-
transporter Karlskrona-Mälarda-
len med gods från Polen.

Nyligen köpte moderbolaget 
turkiska Yildrim Group en por-
tugisisk hamnaktör med termi-
nalhantering även i Spanien och 
Latinamerika.

– Köpet gör oss dubbelt så stora. 
Målet är att Yilport ska vara en av 
världens tio främsta hamnopera-
törer 2025.

»När jag kom till Norge 
för att dra igång den 
nya containerhamnen 
slogs jag av hur dåligt 
uppdaterade många 
hamnar är. Automa-
tionsgraden var för-
vånansvärt låg. Tom 
Polen har en mer auto-
matiserad hantering än 
många nordiska ham-
nar.«

nya nordenchef.
Ett av de stora centrallagren 

intill terminalen är tyska Lidl, som 
redan flyttat sitt gods från lastbil 
till tåg. Eryn Dinyovszky kallar 
terminalen en ’game changer’ – för 
existerande varuflöden. Hennes 
bakgrund som projektchef vid 
Maerskägda APMs terminal i Abu 
Dhabi förklarar rekryteringen.

Låg automationsgrad
– När jag kom till Norge för att 
dra igång den nya container-
hamnen slogs jag av hur dåligt 
uppdaterade många hamnar är. 
Automationsgraden var förvå-
nansvärt låg. T o m Polen har en 
mer automatiserad hantering än 
många nordiska hamnar.

– Mycket mer kan flyttas från 
väg till järnväg och sjö. Jag vill 
hitta synergier mellan Yilports tre 
hubbar i Norden. Gävle/GCT med 
stor export, och import via Stock-

Med Yilportägda Gävle container-
terminal, containerhamnen i Oslo 
och nu med den nya kombitermi-
nalen Stockholm Nord kan godsflö-
deskartan i Skandinavien ritas om.
 – Vi vill förändra, ifrågasätta och 
utmana, säger Yilports nya 
Nordenchef Eryn Dinyovszky.

Text och Foto Lena Sonne
 
I Stockholm Nord sker  snabba 
förändringar. Terminalen i 
Rosersberg växlar upp från test 
till skarpt läge i december. Det 
öppnar för nya logistikflöden till 
Stockholm. Tre godstågpend-
lar rullar sedan månadsskiftet 
november/december från Lübeck 
till Stockholm Nord och avlastar 
Essingeledens tröga köer.

– Vi planerar att öka till fem 
tågpendlar till våren. Vi vill för-
ändra, ifrågasätta och utmana, 
säger Eryn Dinyovszky, Yilports 

Hon vill 
leda om 

Stockholms 
godsflöden

Nya tågpendlar är sådant som kan göra oss ännu mera attraktiva.

Eryn Dinyovszky kallar nya Stockholm Nord-terminalen en ”game chan-
ger” – för existerande varuflöden. 
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procent av all ruttplanering fortfarande 
görs i Excel eller med andra mer eller 
mindre manuella verktyg.

Ond cirkel
Dålig lönsamhet skapar en ond cirkel, 
där vinsterna uteblir eller i varje fall 
inte räcker till att investera i bättre 
IT-system. Åkerierna är en konservativ 
bransch, där mindre åkerier saknar 
resurser att förändra strukturerna och 
de stora marknadsledande aktörerna 
kanske är för stora och centralstyrda för 
att våga ställa om.

– Branschens tunnelseende bidrar till 
att varje aktör, stor eller liten, bara ser 
sitt eget nätverk och ingen tar initiativet 
till att gör något åt de stora obalan-
serna. Det förklarar också de många 
illa utnyttjade lasterna och de många 
tomma bilarna, menar Peter Nilsson.

– En kund som beställer en körning 
i dag får bara en punktuppdatering när 
varan når fram till terminalen. Men 
att följa godset i realtid och kunna se 
precis var försändelsen befinner sig när 

växthusgaser och farliga partiklar och 
bidrar till trafikolyckor och trängsel, 
säger Farewells vd Peter Nilsson.

Han vet vad han talar om. Han har 
arbetat i över åtta år i olika lednings-
funktioner inom DHL Supply Chain 
i Norden. Dessutom kan han jämföra 
transportbranschens bristande effektivi-
tet med den tillverkande industrin efter 
17 år i TetraPak i Lund.

Behöver byta spår
Förra året tog han tillsammans med 
en kollega från DHL initiativet till det 
nya företaget Farewell. Det vänder sitt 
erbjudande till hela vägtransportbran-
schen, för att få den att byta spår.

– Det håller inte att bara köra vidare 
i gamla hjulspår. Vi måste lyfta upp 
transportbranschen till en ny och 
modern nivå, där vi utnyttjar digitalise-
ringens och samarbetets alla möjlig-
heter.

– I motsats till andra branscher är 
transportbranschen ännu inte fullt ut 
digitaliserad. Jag skulle t ex tro att 90 

35 miljarder kilometer. Så långt rullar 
Europas lastbilar tomma enligt Eurostat. 
Det vill Peter Nilsson, vd i uppstickaren 
Farewell, ändra på.

Av Gösta Hultén

Transportbranschen mår inte bra. De 
senaste två åren har över 500 svenska 
åkerier gått i konkurs eller tvingats 
lägga ner. Marginalen ligger i många 
åkerier på 1–2 procent. Över en tredje-
del av alla vägtransporter rullar tomma. 
Så har det varit i decennier. Bransch-
snittet tomma lastbilar ligger sedan 
länge på 30 procent av alla resor.

Dessutom minskar branschens 
produktivitet, samtidigt som andra 
industrier förbättrar sig med 4–5 pro-
cent per år. Den minskade effektiviteten 
visar sig i att mängden fraktade ton per 
kilometer minskar.

– Det är uppseendeväckande för en 
så pass stor och viktig industri, som 
dessutom bidrar starkt till växthuseffek-
ten genom att släppa ut ansenligt med 

Farewell vill ta farväl av tomtransporter
»Det håller 
inte att bara 
köra vidare 
i gamla 
hjulspår. 
Vi måste 
lyfta upp 
transport-
branschen 
till en ny 
och modern 
nivå«

Sedan flera decennier rullar över en tredjedel av alla vägtransporter tomma. En orsak är enligt Peter Nilsson att transportbranschens IT-struktur hindrar 
flexibilitet och transparens.
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Idag finns det ingen tillräckligt bra 
marknadsplats som möjliggör det, 
säger Peter Nilsson.

– Två olika lastbilar behöver 
inte gå halvtomma mellan två stä-
der. I stället kan lasten köras med 
en fylld lastbil fram och tillbaka. 

som arbetat i ett år och bygger på 
algoritm-baserade värden. Det är 
det första integrerade systemet för 
både godsägare och speditör och 
visar visuellt kostnad, miljöbelast-
ning och transportkvalitet och var 
bilar och gods finns i realtid.

Verktyget, som nu testats med 
framgång av fem kunder, både 
åkerier och varuägare, använder 
chaufförens smartphone för att 
visa precis var lasten befinner sig.

– Programvaran föreslår en 
särskild rutt. Den kund som 
vill frakta något kan hitta ledig 
kapacitet, inte bara i Sverige, utan 
i hela Europa, på en ny marknads-
plats som fungerar ungefär som 
Hemnet, Uber eller AirB&B.

Varuägarna, som äger det som 
fraktas, betalar 750 € per månad 
och användare för att använda 
systemet. Transportörer kommer 
att få använda det gratis. Det blir 
en vinn-vinn-situation där kun-
den kan få sänkt pris och åkaren 
en bättre marginal när hans for-
don utnyttjas effektivare.

man väntar på en leverans, är inte 
möjligt i dag.

Varje företag har ett eget system 
för sin fordonsflotta men de olika 
systemen talar så att säga olika 
språk. Det skapar underutnyttjade 
resurser, risk för långa väntetider 
vid lager och terminaler.

– Visst kan de kopplas samman, 
men de olika systemen kommu-
nicerar inte med varandra. Det 
saknas ett verktyg som möjliggör 
samarbete och proaktivtet i supply 
chain. IT-strukturen hindrar flexi-
bilitet och transparens. Transport-
köparen erbjuds ett siloperspektiv, 
utan valmöjligheter. Det förlorar 
båda parter på.

”Lyft upp logistiken”
– Vi vill lyfta logistiken till en ny 
nivå och tänka nytt. Jag tror att 
det är enda möjligheten att bryta 
den negativa trenden och göra 
hela industrin mer effektiv och 
därmed äntligen lönsam.

Farewells molnbaserade system 
har byggts av sju programmerare 

– Det är det första integrerade systemet som både varuägare och speditö-
rer därmed kan tjäna på, säger Peter Nilsson.
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Missa inte nästa
Tematidning

i Dagens Industri
Innehåll: 

• Sveriges bästa logistiklägen 2016 •
• Infrastruktur • 

• Logistikfastigheter •

www.intelligentlogistik.se

Intelligent Logistik
            INKÖP           LOGISTIK           PRODUKTION  AFFÄRER

Mässupplaga: Transportforum i Linköping 12-13/1
och seminariet Logistikläget 11 februari 2016 

i Stockholm.

Utgivning: vecka 6, 2016, Materialdag: 27 januari
Kontakt: 0176-22 83 50, gb@intelligentlogistik.se

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

Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Transportforum 
12–13 januari 2016 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
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Intelligent Logistik anordnar en heldagskonferens om logistiktren-
der, fastigheter, logistiklägen och varuägarmakt. På programmet 
står globala logistiktrender, konsumentmakt, e-handelns logis-
tikbehov, fastighetsbyggen, hetaste lägena, varuägarperspektiv 
och lagerbehov. En punkt är Logistikläget Stockholm där vi går på 
djupet i regionens förändrade godsflöden, logistikbehov, byggen 
och trender.

Vi ger också en exklusiv förhandstitt på Listan över Sveriges 25 
bästa logistiklägen 2016 som officiellt publiceras dagen efter semi-
nariet i vår temabilaga i Dagens industri.

Välkommen till en dag full av trendspaningar, vassa debatter, nya 
möten, möjliga affärer … och massor av kunskap!

Logistikläget 2016, Stockholm
Torsdagen den 11 februari kl. 09.00–18.00

Finlandshuset konferens, Snickarbacken 4 (vid Stureplan), Stockholm

konferensprogram logistikläget 2016

Erik Sandberg, Linköpings  
universitet.

Eryn Dinyovszky, Yilport Holding.Tim Davies, Colliers International. Johan Castwall, Stockholms hamnar. 
.

Ebba Kilman, Google. . Henrik Peitz, Dahl. Jesper Carlsöö, Corem. Jesper Ackinger, Stockholm  
Business Region. 
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konferensprogram logistikläget 2016

Maria Björsander, NCC. Pontus Lindblom, Norrköpings 
kommun. 

Tomas Pendén, CBRE. Matilda Wallergård, Electra.

Gustaf Hermelin, Catena. John Wedel, Business Region 
Göteborg. 

P R O G R A M

08.30–09.00 Registrering och kaffe med frukostmingel.

09.00–09.10 Välkomna till Logistikläget 2016

   Hilda Hultén, chefredaktör, Intelligent Logistik

09.10–09.30 Inledningstal

   Talare TBA

09.30–10.00 Megatrender, digital handel och konsumentens makt  
   över logistiken

   Ebba Kilman, affärsområdeschef, retail and technology,  
   Google

10.00–10.30 Logistikutmaningar i supply chain – om behovet av  
   att sätta in logistiken i ett sammanhang. 

   Erik Sandberg, Bitr Professor, Linköpings universitet

10.30–10.45  Bensträckare

10.45–11.45 Vad händer med Europas godsflöden? (Eng) 

   Tim Davies, Head Industrial & Logistics EMEA, Colliers 

   Här byggs det för logistik i Sverige 

   Christoffer Bladh Nord, & David Almqvist Projektledare  
   Industri & Logistik, Colliers Sverige

   Vilka behöver nya lager och var vill de etablera sig?

   Tomas Pendén, Head of Industrial & Logstics, CBRE   
   Sverige

11.45–12.15 Panelsamtal: Logistikläget enligt fastighetsägarna

   Gustaf Hermelin, vd Catena, Maria Björsander, NCC   
   Property Development, Jesper Carlsöö, Corem Property.

12.15–13.30 Mingellunch

13.30–15.00 Varuägarperspektivet:

   Lite proaktivitet, tack!

   Henrik Pietz, logistikdirektör Dahl Sverige

   Därför valde Rusta Norrköping

   Talare TBA

   Från elgrossist till TPL-aktör med Kalmar som logistikläge

   Matilda Wallergård, logistikchef Electra

15.00–15.30 Kaffe med speed-dejting

15.30–16.00 Logistikläget: Stockholm

   Eryn Dinyovszky, Nordenchef Yilport Holding, Johan   
   Castwall, vd Stockholms Hamnar, Jesper Ackinger, vice  
   vd Stockholm Business Region, Ingela Lispers, Peab,  
   projektansvarig Stockholm Syd.

16.15–17.00 Sveriges 25 Bästa logistiklägen 2016

   Gösta Hultén, Senior Editor, Intelligent Logistik

   Panelsamtal: Hur gör de framgångsrika lägena för att  
   locka etableringar?

   Medverkande: Pontus Lindblom, etableringschef  
   Norrköpings kommun, John Wedel, Logistikansvarig BRG  
   och vd för LTS, Mats Helgesson, Örebro Business Region.

17.00–18.00 Mingel och eftersnack

Anmälan, priser och aktuellt program finns på 
intelligentlogistik.com/logistiklaget-2016 
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ekonomi, administration och HR 
och ytterligare tio medarbetare på 
kompletterande distributionslager 
i Helsingfors och Luleå. 

– Vi hanterar nu ”InNight-
leverans” till ca 260 butiker. Från 
Strängnäs går 16 avgångar per 
dag, till ca 50 butiker som har 
dagleveranser och alla leveranser 
till e-handelskunderna i Sverige.

Från reaktivt till proaktivt
– Utmaningarna var tuffa när vi 
började. Vi var tvungna att snabbt 
förbättra leveransförmågan, öka 
utnyttjandegraden och reducera 
belastningstoppar, minska antalet 
felhanteringar och växla från 
reaktivt till proaktivt beteende.

En grund för förbättringsarbetet 
var att börja prata om normallä-
gen och utifrån det börja definiera 
och prioritera avvikelser. Likaså 
att börja mäta och synliggöra 
nuläget så att vi dagligen alltid 
hade fakta kring vad som gick bra 
och vad som gick mindre bra. Då 
har vi både en möjlighet att lyfta 
fram goda exempel samtidigt som 
vi synliggör förbättringspotentia-
len. Allt måste mätas för att kunna 
förbättras.

– I vår egenrevision och ana-
lys noteras andel fel (%) mot 
inlagrade produkter, andel interna 
fel vid inlagring och andel fel i 
procent mot plockade orderrader 
samt felhanteringar upptäckta hos 
kund.

Mängden tillbud och incidenter 
som identifieras och dokumen-
teras har ökat från 2,8 till 8,5 per 
anmäld olycka. Det betyder att 
olycksfallen har minskat och att 
vi får tidiga signaler på tillbud så 
att vi kan agera och därmed har 
vi bättre förutsättningar för att 
undvika olyckor.

genomförts utan större investe-
ringar i utrustning. 

– Vi fokuserade istället på med-
arbetarnas arbetssätt, förändrad 
verksamhetsstyrning och har sat-
sat på studiebesök och internut-
bildning för att skapa ett gemen-
samt förhållningssätt och för att 
bygga effektiva flöden.

Minskad sjukfrånvaro
Förbättrade resultat och ökad 
service-grad är inte de enda posi-
tiva resultaten. 

– Det har varit kul att arbeta 
med detta eftersom också blivit 
ökad trivsel och delaktighet för 
våra medarbetare.

Medarbetarundersökningar 
visar att arbetsklimatet förbättrats 
stadigt vilket visar på ökad trivsel 
och engagemang. Sjukfrånvaron 
har minskat från redan låg nivå 
med 1 % till 4,5 % för lagerarbe-
tare.

– Vi lyckades öka utnyttjande-
grad av anläggningen och servi-
cegraden gentemot kund genom 
förändring av arbetstider. Idag 
arbetar våra lagermedarbetare 
efter fyra olika arbetstidsschema 
från 07.00 till 20.30.

Totalt arbetar ca 150 medar-
betare på enheten i Strängnäs 
inom lager, logistik, kundtjänst, 

– Lean för oss innebär att vi hela 
tiden eliminerar slöserier genom 
att synliggöra och rapportera avvi-
kelser. Vi har strukturerad daglig 
avvikelsehantering både för kund 
och leverantör och har succes-
sivt standardiserat mer och mer 
av arbetssätten i linje med våra 
leanprinciper.

Fokus på medarbetare
Daniel Lindholm har framför allt 
haft fokus på medarbetare och 
ledare.

– Vi tror på en förändring med 
utgångspunkt i medarbetaren. Ett 
antal aktiviteter påbörjades 2009 
för att förbättra leveransförmågan. 

– Vi började på ledarnivå och 
har därefter byggt nya strukturer 
för alla medarbetare, vilket skapat 
en förbättringsorienterad kultur. 
De ledarskapsprinciper vi till-
lämpar är att vara mer närvarande 
och se ledarna som lärare och 
föredömen. Viktigt för medarbe-
tarna är att ”se” och ”bli sedda” 
och ha forum för delaktighet och 
förbättringsarbete. Prestigelöshe-
ten och öppenheten är avgörande.

– Vi har, liksom på Scania, 
förbättringsgrupps- och infor-
mationsmöten för den dagliga 
styrningen och har infört standar-
diserat arbetssätt med återkopp-
ling och processuppföljning. Vi 
går igenom normalläge, avvikelser 
och slöseri. Vi har nu övergått 
till fler gruppmöten eftersom vi 
delegerar mer och ger utökat per-
sonligt ansvar. Tät kommunika-
tion och livligt informationsutbyte 
internt och externt är viktigt. 

Mekonomens leanarbete har 
främst handlat om att förändra 
vanor och attityder för att få ett 
gemensamt sätt att tänka. De 
flesta åtgärder och aktiviteter har 

Mekonomens centrallager i Sträng-
näs, Mekonomen Grossist AB, har 
skapat effektivitet och bra 
förutsättningar för tillväxt genom 
ett leaninspirerat arbetssätt.

Av Lena Sonne 

Mekonomen Grossist var en av 
sex finalister till årets upplaga av 
Svenska Leanpriset. 

– Vi är stolta över den resa vi 
gjort tillsammans. Den har ökat 
delaktigheten hos personalen 
samtidigt som effektivitet och 
kvalitet förbättrats, säger Daniel 
Lindholm, nordisk driftschef på 
Mekonomen Grossist.

– Leveransgraden har ökat med 
12 % sedan 2009 och antal fel har 
minskat med 25 % årligen. I år 
ökar plockproduktiviteten med 
5 % jämfört med föregående år 
trots något lägre plockvolym, 
samtidigt har vi förbättrat för 
våra kunder genom att vi flyttat 
in jobb från butik in till lagret. På 
så sätt har vi frigjort mer tid hos 
våra kunder för att de ska kunna 
utföra fler för dem värdeskapande 
aktiviteter. 

Följer Scanias exempel
Lean är ett begrepp som blev känt 
i slutet av 80-talet och då beskrev 
Toyotas framgångsrecept för effek-
tiv tillverkning. Scania var bland 
de första som tillämpade lean i 
Sverige. Daniel Lindholm kom 
till Mekonomen 2010, efter att ha 
arbetat sju år på Scania och fick 
ansvar för leanarbetet.

– Vi följde Scanias exempel 
men anpassade arbetet till vår 
verksamhet.

Idag används lean inom många 
branscher och tillämpas på väldigt 
olika sätt.

– Vi är stolta över den resa vi gjort 
tillsammans. Den har ökat delak-
tigheten hos personalen samtidigt 
som effektivitet och kvalitet för-
bättrats, säger Daniel Lindholm.

Logistiken nav för  
Mekonomens tillväxt
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Etableringsmark och
lokaler till ditt förfogande
Katrineholms Logistikcentrum är den största näringslivs
satsningen i kommunens historia. 

• Här finns 1 50 000 kvm  färdig beredd mark för logistik
etableringar med möjlighet till nästan obegränsad 
expansion.

• Här finns lediga lokaler färdiga för inflyttning.
• Här finns en av Skandinaviens största kombiterminaler 

för intermodal trafik, en terminal för vagnslasttrafik och 
en logistikpark direkt kopplad till infrastrukturen.

• I samarbete med Van Dieren erbjuder vi fasta tåg
transporter till och från Europa sex dagar i veckan.

• Här finns direkt kontakt med Green Cargos 40 destina
tioner i Sverige.

• Samarbetet med några av Sveriges viktigaste hamnar 
gör Katrineholms Logi stikcentrum till en integrerad del 
av hamnarnas godshanteringssystem.

• Katrineholm har ett strategiskt läge i Mälardalen. Inom 
en dryg timmes restid når du en tredjedel av Sveriges 
befolkning.

Är du intresserad av vad Katrineholms 
Logistikcentrum kan erbjuda dig och ditt 
företag, kontakta Anders Thörnström, 
070980 04 89.

Är du intresserad av mark och lokaler på 
Katrineholms Logistikcentrum, kontakta 
Catena, Maths Carreman, 073070 22 12.

www.katrineholmslogistikcentrum.se

Eskilstuna

Västerås

Uppsala

Södertälje

Stockholm

Motala

Linköping

JönköpingGöteborg

Skövde

Nyköping

Oxelösund

Norrköping

Visby

Kalmar

Karlskrona

Halmstad

Malmö

Stockholm
Skavsta Flygplats

KöpingKarlstad

Borlänge

Gävle

Hudiksvall

Sundsvall

Östersund

Örnsköldsvik

Umeå

Skellefteå

Luleå

Gällivare

Kiruna

Lycksele

Örebro

Katrineholm

SNABB LEVERANS AFFÄRSIDÉN FRÅN STARTEN

Mekonomens koncept föddes 1987 när reservdelsgrossisten Bileko, 
med snabba leveranser som affärsidé, köpte butikskedjan Meko-
nomen och fick tillgång till hela kedjan, från tillverkare, via grossist 
och detaljist, till slutkund. 

Effektiv logistik och snabba leveranser, bl a med lanseringen av 
över natten-leveranser, blev en framgångsfaktor och tillväxten 
resulterade i att lagerflytten från Sätra till Strängnäs år 1998. År 
1999 lanserades Mekonomen Bilverkstad i Sverige, och bolaget ex-
panderar in i Norge, och Danmark genom förvärv av bildelskedjan 
Østergaard 2002. Under 2000-talet har Mekonomen bl a lanserat 
koncepten MekoPartner, Mekonomen Fleet, och Mekonomen 
Direkt. 2011 köpte bolaget norska Sørensen och Balchen och 2012 
köptes konkurrenten MECA Scandinavia, samtidigt som bolaget 
tog steget in i Finland. 

I dag består Mekonomen Group av tre företag; MECA Scandina-
via – med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, Mekonomen 
Norden – med verksamhet i Sverige, Norge och Finland samt Søren-
sen och Balchen i Norge under varumärket BilXtra.

Bolaget har ca 400 butiker och 2300 verkstäder i Norden uppde-
lat Mekonomen (Mekonomen, MekoPartner och Speedy), MECA 
och Sørensen och Balchen (BilExtra). Samordningen för de olika 
bolagen sker främst genom en koncerngemensam inköpsfunktion, 
men det råder full konkurrens bolagen mellan på marknaden. I 
början av 2016 planerar bolaget även ett utökat samarbete kring 
varuförsörjning. 

– Vi planerar en ny organisation kring varuförsörjning som ska ”tas 
i bruk” med start på det nya året. Det blir inga radikala skillnader 
men vi får en ny koncernfunktion iallafall gällande varuförsörjning, 
berättar Daniel Lindholm.

Anläggningen i Strängnäs står för huvuddelen av varuförsörjningen till butiker och verkstäder och ansvarar för driften av all handel via nätet. Komplet-
terande lager finns i Helsingfors och Luleå.
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– Bränslet fungerar året runt. Dagens 
RME har förbättrade köldegenskaper 
och kan användas från Ystad till Piteå.

– För drivmedelsanvändning säljer 
vi den svensktillverkade Verdis Polaris 
som produceras av Perstorp och har 
marknadens högsta kvalitet. Vår HVO 
är särskilt anpassad för vinterdrift och 
klarar temperaturer ner till -34. 

HVO tillverkas huvudsakligen av 
slakteriavfall och rapsolja och kan 
användas för alla typer av dieselmotorer 
och är ur användningssynpunkt iden-
tiskt med fossil diesel.

– Vi använder aldrig palmolja i våra 
produkter.

HVO kan lagras i standardcisterner 
för diesel och har inget problem med 
vatten, korrosivitet eller bakterietillväxt.

Hon räknar upp en rad fördelar:
– Inget omställningsarbete behövs för 

byte från fossil diesel till HVO.
– HVO är mindre giftigt än fossil 

diesel, exempelvis är det inte farligt för 
vattenlevande organismer. Utsläppen 
vid användning är betydligt lägre än vid 
användning av fossil diesel.

Efter att HVO har certifierats enligt 
specifikationen TS159040 som ett bio-
bränsle för vägtrafik, ger Scania grönt 
ljus för att driva alla sina Euro 6-fordon 
med HVO.

Kunderna finns främst inom tunga 
transporter och entreprenad, som dist-
ribution, renhållning, bulktransporter, 
kollektivtrafik och lantbruk. 

Driver fossilfria lantbruk
Energifabriken grundades 2006 och ägs 
av tre lantbrukarfamiljer. Sedan 2010 
driver de sina gårdar i Östergötland helt 
utan hjälp av fossila bränslen. Koncep-
tet kallas Fossilfria Lantbruk och de är 
först i Sverige och kanske till och med 
i världen med konceptet. De har också 
startat Fossilfritt Åkeri. Energifabri-
ken erbjuder också andra tjänster t ex 
fordonsutredningar, miljöberäkningar, 
cisterner pumpar och projektled-
ning. Omsättningen är nu uppe i 220 
miljoner SEK och de levererar bränslen 
till 2 000 lastbilar och bussar. Nyligen 
startade de dotterbolag i Norge som ju 
infört fördelaktig beskattning.

– Vi är specialister på omställning 
från fossil diesel till biodrivmedel.

Ingen palmolja
Både RME och HVO har potentiellt 
hög klimatnytta. Genom att köra på 
100 % RME minskar i dagsläget växt-
husgasutsläppen med över 60 %, sett ur 
ett livscykelperspektiv och klimatnyttan 
för HVO är 50–90 %.

Nu går det lättare att köra på miljövän-
ligt bränsle. Energifabriken i Norrköping 
säljer fossilfritt bränsle RME och HVO. I 
snabb takt bygger de ut sina tankstatio-
ner.

Av Lena Sonne

Utvecklingen av dagens biodrivmedel 
går snabbt och klimatprestandan har 
förbättrats. Andra generationens RME 
är ett helt förnybart bränsle av raps och 
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) är 
till 100 % förnybart syntetisk diesel som 
framställs genom hydrering av växt och 
djurfetter, ett alternativ till fossil diesel. 
Energifabriken i Norrköping känner av 
den ökande efterfrågan och öppnar sex 
nya stationer i snabb takt. 

– Vi lyssnar på våra kunders behov 
och försöker att se var det behövs, 
berättar Karin Varverud, Energifabri-
ken, på nätverket Logistikias konferens 
i Norrköping ”Hållbarhet inom Logis-
tik” i slutet av november.

Alltfler ser fördelar med fossilfria 
transporter – både för klimat och affä-
rer, menar hon.

– Vi öppnar nu nya tankstationer i 
Linköping, Mora, Bollnäs, Hudiksvall, 
Vimmerby och Norrköping, berättar 
hon.

– Vår HVO tillver-
kas huvudsakligen 
av slakteriavfall 
och rapsolja inte 
palmolja, säger 
Karin Varverud.

Kunderna finns främst inom tunga transporter och entreprenad, som distribution, renhållning, bulktransporter, kollektivtrafik och lantbruk.

Energifabriken öppnar för fossilfritt
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vinjett

VÄLKOMMEN  
TILL  NORDENS  
NYTÄNKARE  

INOM LOGISTIK-  
FASTIGHETER

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

LOGICENTERS HAR EN ÅRLIG OMSÄTTNING PÅ 500+ MILJONER KRONOR OCH FÖRVALTAR MODERNA LOGISTIKFASTIGHETER VÄRDA ÖVER 8 MILJARDER KRONOR PÅ EN YTA SOM ÄR STÖRRE ÄN 1 MILJON KVADRATMETER. VÅR  NORDISKA 

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

VI IDAG EN ETABLERAD PARTNER FÖR NÅGRA AV DE FRÄMSTA AKTÖRERNA INOM TREDJEPARTSLOGISTIK. VÅRA FASTIGHETER ÄGS GEMENSAMT AV ETT FLERTAL FONDER SOM FÖRVALTAS AV NORDIC REAL ESTATE PARTNERS (NREP).

Logicenters är Nordens ledande förvaltare och ut-
vecklare av moderna logistikfastigheter med mer än 
1 miljon kvadratmeter av moderna logistiklokaler i 
Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vi tror på att 
vara nytänkande, närvarande och flexibla i allt vi gör. 

Oavsett om våra hyresgäster skall växa eller effekti-
visera sina logistikflöden adderar vi värde åt deras 
affärer, självklart på ett hållbart sätt. Över 90% av våra 
fastigheter är byggda efter år 2000 och ett flertal är 
GreenBuildingcertifierade. 
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infrastruktur

sätt, sa Kristina Thorvaldsson.

Mindre förlust för Växjö 
Roland Eiman från Ljungby kom-
mun gjorde en annan analys.

– Jag tror att förlusten för Växjö, 
om de inte får höghastighetsba-
nan, skulle bli betydligt mindre 
än vad den skulle bli för oss om vi 
inte får någon. De skulle fortfa-
rande ha kvar en järnväg, medan 
vi skulle stå utan. Då är det svå-
rare att få till en bra tillväxt.

I början av december samlar 
Sverigeförhandlingen in under-
lag från Trafikverket och berörda 
kommuner och företag. Uppdra-
get innebär att dra en höghastig-
hetsbana Stockholm Göteborg på 
två timmar och Stockholm Malmö 
på 2,5 timmar.

– Sverigeförhandlingen ska 
lämna konkreta avtalsförslag med 
en kostnadskalkyl i februari 2016, 
sa Peter Uneklint, Trafikverket 
som har i uppdrag att leda utred-
ningen. 

– Vi gör nyttoberäkningar och 
bedömer olika konsekvenser, som 
tillväxt, bostäder, social nytta, 
anläggningskostnader m m. Vi 
utreder även lämpliga stations-
lägen. 

en större tjänstesektor och är mer 
kunskapsintensiv, replikerade 
Kristina Thorvaldsson

Från båda sidorna lyfts den 
samhällsekonomiska nyttan fram 
samt vilken region som kan få 
bäst tillväxt av höghastighetsba-
nan. Den östliga sidan är den sida 
med bäst tillväxt för närvarande 
och det kan vara ett argument för 
att dra sträckningen där.

Medan Växjö har över 60 000 
innevånare och tillhör Sveriges 
mest snabbväxande städer har 
Ljungby mindre än hälften så 
många och växer bara sakta.

Dessutom skulle en västlig 
dragning ställa hela Sydostsverige, 
som nu har järnväg till Göteborg 
via Växjö/Alvesta offiside och 
utan omstigningsmöjlighet till 
den nya höghastighetsbanan.

– Det är viktigt att koppla ihop 
bostadsbyggande, tillväxt och 
järnväg. Internationella exempel 
visar att effekten blir större om det 
görs satsningar på regioner med 
stark tillväxt. Vi får inte glömma 
att sydöstra Sverige har en pro-
blematisk situation på infrastruk-
tursidan och höghastighetsbanan 
skulle koppla samman arbets-
marknaden i regionen på ett bra 

forskning och utveckling, sa Kris-
tina Thorvaldsson. 

– En av våra utmaningar är att 
en dragning via Växjö innebär en 
något längre väg. Vår respons på 
det är att alla tåg inte behöver gå 
genom Jönköping, utan det går att 
lösa med ett triangelspår öster om 
Jönköping. Vi är väldigt måna om 
stationen i Jönköping och den är 
väldigt viktig för Växjö, menade 
Kristina Thorvaldsson.

Förespråkade ”raka spåret”
Roland Eiman, kommunchef i 
Ljungby kommun, förespråkade 
den västliga dragningen som i 
princip innebär raka spåret söde-
rut från Jönköping via Värnamo, 
Ljungby och Hässleholm. 

Den västliga sträckningen är 
kortast, restiden blir därmed kor-
tare och bygget billigare, i prak-
tiken 13 miljarder mer samhälls-
nytta, menade Ronald Eiman.

– Överflyttningen från bil till 
järnväg blir som störst om man 
bygger höghastighetsbanor där 
det i dag endast finns väg istället 
för vid sidan av nuvarande stam-
banan, säger han. Dessutom är 
detta den industritätaste delen.

– Men den östligaste delen har 

Östlig eller västlig riktning – hur 
ska egentligen höghastighetsba-
nan dras söder om Jönköping?  
Den frågan diskuterades på ett 
välbesökt seminarium arrangerat 
av Intelligent Logistik under 
rubriken ”Stadskampen” på Elmia 
Nordic Rail. 

Av Lena Sonne &  
Gösta Hulten

– Östlig dragning är bäst för 
Sverige och särskilt för hela Syd-
ostsverige, men oavsett dragning 
kommer banan att gynna regio-
nen, sa Kristina Thorvaldsson från 
Växjö kommun och Nätverket 
Höghastighetsbanan. 

Det består av alla stora kommu-
ner i östra Småland, Region Ble-
kinge, regionförbundet i Kalmar 
län, Blekinge Tekniska Högskola 
och Linnéuniversitetet. 

– En höghastighetsbana skulle 
sparka igång tillväxt i hela syd-
östra Sverige. Främsta argument 
för en östlig riktning är det stora 
resandeunderlaget på 600 000 per-
soner i regionen. Sträckan skulle 
knyta samman starka arbetsmark-
nadsregioner och åtta universitet 
och högskolor, vilket är viktigt för 

Välbesökt debatt om kampen om  
höghastighetsbanans sträckning

Hilda Hultén, Intelligent Logistik t h, triggade igång den välbesökta debatten om var höghastighetsbanan skall gå. Kristina Thorvaldsson och Roland Eiman 
på var sin sida om Peter Uneklint på Trafikverket. 
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I vår ger Plan ut en skrift om materialad-
ministrationens födelse och utveckling, 
från 60-talet fram till idag. Författare är 
välkände logistikprofessorn Dag Ericsson.

Plans uppskattade medlemspublikation ”Best 
practice vid lagerstyrning i svensk industri” av 
Patrik Jonsson och Stig-Arne Mattsson som 
kom 2014 får nu en eft erlängtad uppföljare. Den 
här gången är det välkände logistikprofessorn 
Dag Ericsson som är författare och ämnet är 
materialadministrationens historia. 

– Det är historien om en vetenskaps tillbli-
velse, hur materialadministraion och logistik har 
vuxit fram som vetenskap och ämne i Sverige, 
berättar Dag Ericsson.

Skrift en, som kommer att skickas ut till 

alla Plans medlemmar i början av 2016, följer 
utvecklingen från 1960-talet och fram till idag.

– Den tar avstamp i starten 1966 när vi etable-
rade materialadministration som kursämne vid 
handelshögskolan i Göteborg och följer utveck-
lingen via det praktiska arbetet på bl a Volvo 
under 70-talet. 

Skrift en beskriver utvecklingen av den tradi-
tionella logistiken som disciplin och forsknings-
ämne, som traditionellt handlat om styrning av 
fl öden och processer. Enligt Dag Ericsson är det 
många som eft erfrågat den här skrift en.

– Jag är ju den ende som varit med hela vägen. 
Att förstå historien är intressant för alla som 
är intresserade av logistik, det är viktigt att se 
tillbaka för att förstå varför vi hamnat där vi är 
idag. Winston Churchill sa att det enda sättet att 
förstå framtiden är att först förstå historien.

Skrift en följer logistikens utveckling fram till 
idag.

– Idag handlar logistik snarast om värdenät 
och går inte att styra längre, som man gjort 
under 1900-talet. 

– Logistiken har blivit konsumentstyrd, supply 
har ersatts av ett demand-perspektiv där kund-
krav och omnikanalhandel dikterar utveck-
lingen.

Enligt Dag Ericsson gör dagens snabba digi-
tala utveckling, med förändrade försäljnings-
kanaler och behovet av att hantera big data att 
logistiken nu står inför ett liknande paradigm-
skift e och behov av ny forskning och utbildning 

som man gjorde på 1960-talet.
– Det vi håller på med nu, bland annat på 

högskolan i Borås, har stora likheter med det vi 
gjorde då. Det gäller att få med akademin, indu-
strin och föreningar som Plan, Silf och TTF, och 
börja förändra synsättet och vinna acceptans för 
en ny form av logistik.

KALENDARIUM, 
vintern 2015/2016

Konferenser
» Plan Networking Day
 8 december, Lund

» Plan-konferensen 2016,
 26–27 april, Göteborg 

 Programmet för vårens konferens släpps i slutet av  
 december, samtidigt som anmälan öppnar. 
 Save the date!

Aktuella nätverksträffar:
» Region Syd: Barsebäcksverket, 
 10 december, Barsebäck
 Vårens närverksträffar uppdateras löpande på plan.se 

Psst! glöm inte att nätverksträffarna är gratis för Plans 
medlemmar.

Vinterns utbildningar:
» Lean Games Day, 15 december, Stockholm
» Produktionslogistik Grunder – BSCM, 
 19-20 januari, Göteborg
» DSP – Material & kapacitetsplanering, 
 26–27 januari, Stockholm

» Kata – utmaningsdrivet förbättringsarbete, 
 27–28 januari, Entrematic, Göteborg
» Ledningssystem för att skapa resultat, 
 3 februari, Stockholm
» Visual Management – skapar bättre samarbete och  
 resultat, 4 februari, Stockholm
» Sälj- & verksamhetsplanering, 11 februari, Göteborg
» SMR – Strategisk verksamhetsledning, 
 15–16 mars, Stockholm

MEDLEMSSKRIFT FÖR LOGISTIKNÄTVERKET PL AN |  #4 DECEMBER 2015

UR INNEHÅLLET

» Han skriver materialadministrationens historia

» Starkt startfält inför vårens Plan-konferens

» Ökat tryck på Plans utbildningar

» En utmaning för sjukvårdssektorn

DAG ERICSSON SKRIVER MATERIAL-
ADMINISTRATIONENS HISTORIA

Namn: Dag Ericsson
Gör: Professor i logistik vid Högskolan i 
Borås och managementkonsult med affärs- 
och verksamhetsutveckling som specialitet.
Aktuell: Författare till Plans kommande 
medlemspublikation om logistikens utveck-
ling som forskingsområde. 
Bakgrund: Har forskat i logistik sedan mit-
ten av 1960-talet och en nyckelperson i den 
moderna logistikens framväxt som forsk-
ningsområde och industriämne. 

– Det är viktigt att se tillbaka för att förstå varför vi ham-
nat där vi är idag, säger Dag Ericsson. 
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– Generellt är det en helt ny nivå på studie-
besöken i år, det känns verkligen jättekul.

– Det som är roligt är att svensk industri 
verkligen tar konferensen och besöken på all-
var och ser nyttan med Plan som nätverk. Det 
märks i alla kontakter jag har med de medver-
kande företagen. 

Programmet släpps innan jul och enligt Stina 

STARKT STARTFÄLT INFÖR 
VÅRENS PLAN-KONFERENS 

holmen Science Park i Göteborg, med en hel-
dag fylld av workshops och studiebesök följd 
av en konferensdag.

I slutet av december släpps programmet. En 
av huvudtalarna blir SKFs vd och koncernchef 
Alrik Danielsson. 

– Sen har SKFs logistikdirektör Christer 
Cedervall engagerat sig jättemycket och SKF 
kommer att anordna fyra studiebesök med 
olika teman, avslöjar Stina Palmqvist, projekt-
ledare för Plan-konferensen. 

Ämnena på SKFs studiebesök är Long 
distance sourcing vs fl exibility, Global Chain 
Supply, Fallgropar och svårigheter i SOP och 
Transporter i Europa. 

– Det är frågor som SKF jobbar med just 
nu, där det inte bara går ut på att visa upp sin 
framgång utan öppna för diskussion kring hur 
de tänker och få input av besökarna. 

Bland övriga spikade studiebesök fi nns 
företag som Newbody, Göteborgs Hamn och 
Volvo Cars.

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

Plan-konferensen 2016 hålls den 26–27 
april i Göteborg. Programmet levererar 
fl era spännande studiebesök på före-
tag som SKF, Göteborgs hamn och Volvo 
Cars. ”Det känns jättekul, vi har ett 
oerhört starkt program på gång” säger 
projektledare Stina Palmqvist. 

Vårens höjdpunkt Plan-konferensen fl yttar 
2016 från Södertälje till Göteborg.

– Det har varit ett naturligt beslut, Plan fi nns 
i hela Sverige och därför är det inget konstigt 
att konferensen fl yttar runt, säger Madelene 
Parkhagen, styrelsemedlem i Plan.

Flytten innebär också nya möjligheter till bra 
studiebesök.

– Det är viktigt att konferensen hålls nära 
medlemmarna och talarna. Sen är det ju inte så 
dumt med omväxling.

Konferensen hålls den 26–27 april på Lind-
Missa inte årets viktigaste mötesplats och inspirationskälla för yrkesverksamma inom logistik, supply chain, 
produktion och verksamhetsförbättring. 

2015 års konferens i Södertälje var uppskattad ”En 
mycket bra konferens som gav inspiration, kontakter 
och idéer” var ett omdöme.

Alrik Danielson, vd och koncernchef på SKF, är klar som 
talare på PLAN-konferensen 2016.
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ÖKAT SÖKTRYCK PÅ 
PLANS UTBILDNINGAR

Vad: Plan-konferensen 2016
När: 26–27 april 2016 
Var: Lindholmen Science Park, Göteborg
Program: Släpps i slutet av december på 
www.plan.se
Information om anmälan, program och 
utställarplatser: info@plan.se

Under 2016 kommer alla fem kurser som krävs 
för en CPIM-certifi ering att ges under samma år. 
”Det är första gången på några år det går att ta 
CPIM-certifi ering under ett år, säger Axel Ågren 
på Plan, som vittnar om ett ökat söktryck på 
samtliga utbildningar inom Plans regi.

 
APICS, Th e Association for Operations 
Management, har 43 000 medlemmar i över 
40 länder och är normgivande inom Supply 
Chain Management. Plan är APICS offi  ci-
ella samarbetspartner i Sverige sedan 20 år. 
Plan erbjuder två certifi eringar enligt APICS 
standarder, CPIM- & CSCP-certifi ering. CPIM 
står för Certifi ed in Production and Inventory 
Management och CSCP står för Certifi ed 
Supply Chain Professional. CPIM är den 
största internationella logistikcertifi eringen i 
världen. Certifi eringen fås genom fem separata 
fyradagarskurser och att man blir godkänd på 
dessa fem APICS-tester.

– Det fi nns ett stort intresse för CPIM-certi-
fi ering säger Axel Ågren på Plan.

Den första kusen är Produktionslogistikens 
grunder (BSCM), följt av Huvudplanering 
(MPR), Material- och kapacitetsplanering 
(DSP), Detaljplanering (ECO) och Strate-
gisk verksamhetsledning (SMR). Normalt ges 
kurserna med ganska långa intervaller och en 

certifi ering har tagit ca 2 år. Det går även att 
läsa samtliga kurser fristående från varann.

– Vi utökar kursutbudet nästa år. Under 2016 
kommer vi erbjuda alla fem CPIM-kurserna 
under samma år, vilket innebär att man kan 
CPIM-certifi era sig under 2016.

Enligt Axel Ågren märks ett ökat tryck på 
samtliga av Plans utbildningar.

– Vi såg en ökning redan i våras och under 
hösten har det tagit fart. Många av höstens kur-
ser har varit fullbokade. Även nätverksträff arna 
har varit välbesökta under 2015.

Enligt Axel Ågren tyder ökningen på ett 
generellt ökat kunskapsbehov inom produk-
tionslogistik och verksamhetsplanering.

– Sen beror det säkert på att det verkar vara 
en positiv trend i Svenskt näringsliv som gör 
att man skickar personalen på utbildning.

– Vi såg en ökning redan i våras och under hösten har 
det tagit fart. Många av höstens kurser har varit fullbo-
kade, säger Axel Ågren.
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– Plans medlemmar fi nns i hela Sverige och därför är 
det inget konstigt att konferensen fl yttar runt, säger 
Madelene Parkhagen. 

Palmqvist gäller det att vara snabb att anmäla 
sig. 

– Studiebesöken sker i grupper på max 12 
personer, så det är väldigt exklusivt. Man får 
vara snabb om man vill få plats på dem. 

Sedan hon började jobba med konferensen 
för tre år sedan har hon märkt av en starkt 
ökad aktivitet bland medlemmar och delta-
gande företag. 

– Nätverken växer och utvecklas hela tiden. 
De som är med vill träff a branschkollegor, dis-
kutera och få input på den egna verksamheten. 
Det visar att konferensen är uppskattad och 
att Plan fyller sitt syft e i nätverksbyggande och 
kunskapsutbyte. 

Trycket på Plans kurser och utbildningar ökar kraftigt. 
En anledning kan vara bättre ekonomi i Sveriges 
företag.



BEHOVET AV ATT BALANSERA tillgänglig kapacitet av olika resurser 
över tiden med en varierande och osäker eft erfrågan är en viktig 
utmaning för sjukvårdssektorn som berör oss alla. Resurser på en 

klinik måste koordineras inför en viss typ av behandling. Andra resurser, 
som är gemensamma för fl era kliniker, måste koordineras på sjukhus-
nivå. Beroende på hur väl verksamheten lyckas med balanseringen 
skapas olika stor kapacitet och därmed också olika grad av tillgänglighet. 
Ökande eft erfrågan av sjukvård, krav på ökad tillgänglighet och kortare 
köer samt en allt mer ansträngd fi nansiell situation gör att utmaningen 
blir allt större.

Traditionellt baseras planeringen i sjukvården på verksamhetens 
kapacitet och inte på eft erfrågan. Istället för att matcha befi ntliga resur-
ser med eft erfrågan försöker man tillfredsställa så mycket eft erfrågan 
som möjligt givet befi ntliga resursnivåer. Mer resurser är därför inte en 
universallösning för förbättrad tillgänglighet och minskade köer. Ökade 
resurser kan tvärt om leda till att ineff ektiviteter i systemet bevaras om 
man inte har kunskap om vilka resurser som ska ökas. En eff ektiv plane-
ring och styrning för att minska köer måste ha sin utgångspunkt i eft er-
frågan av sjukvård, och inte i diskussioner om hur mycket mer resurser 

som krävs. Det senare är oft a i fokus i den politiska debatten.
Mot denna bakgrund introducerade Sahlgrenska universitetssjukhuset 

år 2011 en standardiserad planeringsprocess på taktisk nivå som syft ade 
till att matcha kapacitet av olika resurser och eft erfrågan samt att länka 
samman den långsiktiga kapacitetsplaneringen med den kortsiktiga 
schemaläggningen. De huvudsakliga syft ena var att skapa planerings-
mässig framförhållning, skapa kunskap och förståelse för mönster och 
variationer i kapacitet och eft erfrågan samt för hur resurserna bäst bör 
användas för att anpassas till eft erfrågan. Arbetet påbörjades med att 
ta fram ett faktabaserat beslutsunderlag och att skapa samsyn. Vid den 
tiden rådde en misstänksamhet mellan klinikerna om att alla andra hade 
mer och ibland för mycket resurser.

I en studie har jag i samarbete mellan personal på Sahlgrenska och en 
forskare på Chalmers undersökt om planeringsprocessen ökat chefers 
kunskap om verksamhetens planeringsförutsättningar och, i så fall, 
om beslut fattats och drivits igenom baserad på denna kunskap. Vi kan 
konstatera att kunskapen ökat för nästan alla relevanta kunskapsdimen-

sioner, att genomförda beslut nästan uteslutande avser omfördelning av 
resurser inom kliniker och att det saknas beslut på sjukhusnivå om hori-
sontell omfördelning av resurser. Det fi nns en samsyn mellan klinikerna 
om var kapacitetsbristerna fi nns och en vilja till omfördelning, även om 
det innebär att den egna kliniken får lämna ifrån sig resurser. Misstänk-
samhet har ersatts av samsyn.

Det är nu viktigt att fokusera på hur gemensamma resurser ska förde-
las och att skapa en fungerande beslutsordning för det. Sjukhusledningen 
måste träda fram och visa engagemang och beslutsförmåga, annars är 
risken påtaglig att de positiva resultat som hittills uppnåtts inte kommer 
att realiseras fullt ut och att planeringsprocessen förlorar trovärdighet.

Peter Rosén, docent i företagsekonomi, Göteborgs universitet.

EN UTMANING FÖR 
SJUKVÅRDSSEKTORN

» En effektiv planering och styrning 
för att minska köer måste ha sin 
utgångspunkt i efterfrågan av 

sjukvård, inte i diskussioner om hur 
mycket mer resurser som krävs. Ökade 
resurser kan tvärt om leda till att ineffekti-
viteter i systemet bevaras

Planetern produceras av Intelligent Logistik på uppdrag av 
Logistikföreningen Plan.

Redaktör: Hilda Hultén 
hh@intelligentlogistik.se

Grafi sk form: Michael Wall 
info@michaelwall.se

KRÖNIKA: 
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lean

– För oss handlar lean främst 
om företagskultur, ett sätt att vara. 
Det kan gälla allt från att sätta upp 
en lampkrok till att införa ett nytt 
system för dokumentationshan-
tering. Det som skiljer är tid och 
resurser. Att sätta upp kroken tar 
fem minuter, att införa komplexa 
datasystem handlar om år. Men 
för säkerheten är de precis lika 
viktiga, menar Lennart Danielsen.

Ledningsgruppen med v d 
Johan Iveberg har varit en viktig 
drivkraft bakom arbetet, enligt 
Lennart Danielsen. Därför är hans 
första råd till andra organisationer 
som funderar på att dra igång ett 
arbete med lean detta:

– Jag skulle vilja gå så långt 
som att har man inte med sig 
ledningen i arbetet, så är det lika 
bra att låta bli att dra igång ett så 
omfattande arbete.

Johan Iveberg har själv erfaren-
het av att jobba med lean sedan 
tio år tillbaka på flera olika företag 
och kunde ta med sig erfarenhe-
terna av både lyckade och miss-
lyckade satsningar.

Årets vinnare av Svenska Leanpri-
set, medicinteknikföretaget 
Nolato Meditech, delar här med sig 
av sina tio bästa råd till andra som 
vill börja jobba med lean.

Av Sofie Halling

Sex organisationer kom till final i 
Lean Forums Svenska Leanpriset 
2015. Atlas Copco Tierpverken, 
Mekonomen Grossist i Sträng-
näs, Nolato Meditech i Hörby 
och Lomma, Saba Frukt & Grönt 
i Helsingborg, Sigtuna kom-
mun samt Sundsvalls kommun. 
Nolato Meditech, som vann, har 
200 anställda och utvecklar och 
tillverkar polymera produkter 
och system för medicinteknik och 
läkemedel.

Företagets egna leaninspire-
rade produktionssystem ”Medical 
Excellence” är en kombination av 
lean och god tillverknings- och 
dokumentationssed (GMP & 
GDP). Företaget har, genom 25 
förbättringsgrupper inom alla 
funktioner, genomfört 3 600 för-
bättringar på fyra år. Kundklago-
målen har minskat med  
60 procent, kassationerna med  
65 procent. Leveranssäkerheten 
är höjd från 95 till 99 procent och 
produktiviteten har ökat med mer 
än 50 procent.

Handlar om företagskultur
Leankoordinatorn Lennart 
Danielsen säger att man är väl 
medvetna om att lean inte bara är 
en samling verktyg:

BEHOVET AV ATT BALANSERA tillgänglig kapacitet av olika resurser 
över tiden med en varierande och osäker eft erfrågan är en viktig 
utmaning för sjukvårdssektorn som berör oss alla. Resurser på en 

klinik måste koordineras inför en viss typ av behandling. Andra resurser, 
som är gemensamma för fl era kliniker, måste koordineras på sjukhus-
nivå. Beroende på hur väl verksamheten lyckas med balanseringen 
skapas olika stor kapacitet och därmed också olika grad av tillgänglighet. 
Ökande eft erfrågan av sjukvård, krav på ökad tillgänglighet och kortare 
köer samt en allt mer ansträngd fi nansiell situation gör att utmaningen 
blir allt större.

Traditionellt baseras planeringen i sjukvården på verksamhetens 
kapacitet och inte på eft erfrågan. Istället för att matcha befi ntliga resur-
ser med eft erfrågan försöker man tillfredsställa så mycket eft erfrågan 
som möjligt givet befi ntliga resursnivåer. Mer resurser är därför inte en 
universallösning för förbättrad tillgänglighet och minskade köer. Ökade 
resurser kan tvärt om leda till att ineff ektiviteter i systemet bevaras om 
man inte har kunskap om vilka resurser som ska ökas. En eff ektiv plane-
ring och styrning för att minska köer måste ha sin utgångspunkt i eft er-
frågan av sjukvård, och inte i diskussioner om hur mycket mer resurser 

som krävs. Det senare är oft a i fokus i den politiska debatten.
Mot denna bakgrund introducerade Sahlgrenska universitetssjukhuset 

år 2011 en standardiserad planeringsprocess på taktisk nivå som syft ade 
till att matcha kapacitet av olika resurser och eft erfrågan samt att länka 
samman den långsiktiga kapacitetsplaneringen med den kortsiktiga 
schemaläggningen. De huvudsakliga syft ena var att skapa planerings-
mässig framförhållning, skapa kunskap och förståelse för mönster och 
variationer i kapacitet och eft erfrågan samt för hur resurserna bäst bör 
användas för att anpassas till eft erfrågan. Arbetet påbörjades med att 
ta fram ett faktabaserat beslutsunderlag och att skapa samsyn. Vid den 
tiden rådde en misstänksamhet mellan klinikerna om att alla andra hade 
mer och ibland för mycket resurser.

I en studie har jag i samarbete mellan personal på Sahlgrenska och en 
forskare på Chalmers undersökt om planeringsprocessen ökat chefers 
kunskap om verksamhetens planeringsförutsättningar och, i så fall, 
om beslut fattats och drivits igenom baserad på denna kunskap. Vi kan 
konstatera att kunskapen ökat för nästan alla relevanta kunskapsdimen-

sioner, att genomförda beslut nästan uteslutande avser omfördelning av 
resurser inom kliniker och att det saknas beslut på sjukhusnivå om hori-
sontell omfördelning av resurser. Det fi nns en samsyn mellan klinikerna 
om var kapacitetsbristerna fi nns och en vilja till omfördelning, även om 
det innebär att den egna kliniken får lämna ifrån sig resurser. Misstänk-
samhet har ersatts av samsyn.

Det är nu viktigt att fokusera på hur gemensamma resurser ska förde-
las och att skapa en fungerande beslutsordning för det. Sjukhusledningen 
måste träda fram och visa engagemang och beslutsförmåga, annars är 
risken påtaglig att de positiva resultat som hittills uppnåtts inte kommer 
att realiseras fullt ut och att planeringsprocessen förlorar trovärdighet.

Peter Rosén, docent i företagsekonomi, Göteborgs universitet.

EN UTMANING FÖR 
SJUKVÅRDSSEKTORN

» En effektiv planering och styrning 
för att minska köer måste ha sin 
utgångspunkt i efterfrågan av 

sjukvård, inte i diskussioner om hur 
mycket mer resurser som krävs. Ökade 
resurser kan tvärt om leda till att ineffekti-
viteter i systemet bevaras

Planetern produceras av Intelligent Logistik på uppdrag av 
Logistikföreningen Plan.

Redaktör: Hilda Hultén 
hh@intelligentlogistik.se

Grafi sk form: Michael Wall 
info@michaelwall.se

KRÖNIKA: NOLATO MEDITECHS 10 TIPS FÖR ATT LYCKAS MED LEAN

1. Få med alla i ledningen

Ledningens engagemang på alla nivåer är A och O. Alla ledare 
måste vara införstådda med vidden av en leanimplementering. 
Genomför därför tidigt ledarskapsdagar och utbildning i lean, så 
att ledarna i sin tur kan ge medarbetarna bra svar. För frågorna 
kommer!

2. Fördela arbetsbördan

Se till att ha minst två leankoordinatorer som kan stötta varandra. 
Ensamma eldsjälar riskerar att bränna ut sig. Vi har två heltids-
tjänster som delas på tre personer. Övrig tid arbetar de som pro-
jektledare. Fördelen är dels att de alltid har någon att bolla idéer 
med, dels att de vid behov kan lägga allt annat arbete åt sidan och 
fokusera på leanarbetet.

3. Inför stödorganisation

Leankoordinatorerna ska inte ingå i linjen utan fungera som en 
stödorganisation, som tillsammans med ledningsgruppen, driver 
på arbetet. Annars är risken stor att också koordinatorerna sugs in 
arbetet vid t ex störningar och man tappar fokus på leanarbetet.

4. Våga ha tålamod

Var inte rädd för pröva olika verktyg och korrigera längs vägen eller 
starta om från noll. Ha tålamod och tid. Det är små, anpassade 
steg som gäller. Stäm också av att alla är med innan nästa steg tas. 
Förvänta dig inte att alla är lika insatta som du. Arbeta mycket med 
visualisering.

5. Plocka lågt hängande frukt först

För att få med alla – börja med förbättringar, som man ser resultat 
av på en gång. ”Ordning och reda” är enkelt och ger snabba, synliga 
resultat.

6. Låt andra inspirera – inte kopiera

Sök gärna inspiration hos andra. Det finns alltid de som är bättre 
att lära av. Men tänk på att det aldrig går att kopiera rakt av. Ha 
inte för mycket respekt för lean, omvandla leanbegreppen efter de 
egna kulturella förutsättningarna.

7. Ta fram och genomför egna utbildningar 

Nolato har sju olika utbildningar på olika nivåer som är friviligga 
förutom grundutbildningarna. Vi hämtar gärna inspiration och 
föreläsare från andra, man vi känner den egna organisation bäst 
och hämtar exempel från det dagliga arbetet.

8. Förringa inte värdet av symboler 

Vår logotype för Medical Excellence används i lokaler, informations-
material och dokument, som symboliserar de åtta byggstenarna i 
leanarbetet: leankultur, medarbetare, ständiga förbättringar, kvali-
tet, just-in-time, hållbar utveckling, säker arbetsmiljö och kunden i 
fokus.

9. Ha roligt med lean

Varje år arrangerar vi en medarbetardag med inspirerande work-
shops, kopplade till de åtta byggstenarna i leanarbete och med 
kända föreläsare. 

10. Behoven måste styra

Tjura inte på med ett leanverktyg bara för att ni trodde att det var 
en bra grej. 

Så lyckas man med lean
Fem glada pristagare från Nolato Meditech, från vänster vd Johan Iveberg, 
Anna Celsing, Lennart Danielsen, Patrik Tranehiem, Kamil Bobrowski.
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Nolato Meditech utvecklar och 
tillverkar polymera produkter och 
system för medicinteknik och 
läkemedel.
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logistikfastigheter

Logistikfastigheter som byggs på 
spekulation kring våra storstäder kan 
pressa ned lokalhyrorna och riskerar 
också att göra marknaden överhettad. 
Det hävdas i en färsk uppsats, där 
branschaktörer intervjuas.

Av Gösta Hultén

2015 blir ett nytt rekordår för svenska 
logistikfastigheter. Under året färdig-
ställ närmare 450 000 kvm nya logistik-
anläggningar. 

Frågan är hur den höga nybyggnads-
takten påverkar marknaden på kort och 
lång sikt.

I en färsk uppsats En marknads-
jämförelse mellan logistik och andra 
industrifastigheter, gör Mikael Bomark 
och David Berg vid högskolan i Gävle 
en marknadsjämförelse mellan logis-
tikfastigheter och industrifastigheter 
utifrån investeringsrisk, belåningsgrad, 
avkastningskrav, hyreskontrakt och 
lokalisering. De har intervjuat några 
logistikfastighetsägande bolag/inves-
terare, bolag som äger industrilager, 
värderingsinstitut/banker, mäklare, 
logistikföretag och branschorganisa-
tioner. 

Logistikfastigheter ses av bankerna 
som en bättre och säkrare investering 
än industrifastigheter. Industrifastig-
heter kan hysa så olika företag som 
däckfirmor, sågverk eller tillverknings-
industri. De är osäkrare och har sämre 

alternativanvändning än logistikfastig-
heter. Belåningsgraden ligger därför 
generellt lite lägre än för logistikfastig-
heter och avkastningskravet lite högre. 
Det tyder på att risken är högre för 
andra industrifastigheter än logistik-
fastigheter. Bankerna ställer också 
högre krav på eget kapital för industri-
fastigheter och vill inte gärna belåna till 
mer är 50–60 % av fastighetsvärdet. För 
logistikfastigheter accepterar bankerna 
en högre belåningsgrad.

Het marknad 
Logistikmarknaden är het och många 
aktörer vill in på marknaden och 
förvärva logistikfastigheter med bra 
läge. Logistikfastigheter byggs numera 
alltmer på spekulation i Sverige. I 
kombination med den låga räntan är 
det förmånligt att investera i logistik-
fastigheter. Men p g a att logistikfastig-
heter byggs på spekulation finns risk 
för överetablering på olika platser i 
Sverige, anser några av de intervjuade 
aktörerna. De mest värdepåverkande 
faktorerna för logistikfastigheter är 
läget, hyreskontraktet och kassaflödet.

Mer på spekulation 
Spekulationsbyggena kan på sikt skapa 
risk för att marknaden blir överhettad, 
särskilt kring Göteborg, Stockholm och 
i västra Skåne.  

Bankernas avkastningskrav kan ligga 
i ett intervall som börjar kring 7 % för 

logistikfastigheter, medan intervallet för 
industrifastigheter börjar kring 8 %. Det 
visar på att bankerna ser en generellt 
högre risk för industrifastigheter än 
för logistikfastigheter och vill ha lägre 
belåningsgrad på industri- än logistik-
fastigheter. 

Detta kan dock vara kostnadsmässigt 
fördelaktigt för hyresgästerna. 

Positiva banker 
Hur ser bankernas förtroende ut och 
vilka skillnader och likheter upplevs 
mellan logistikfastigheter och andra 
industrifastigheter?

Långa kontrakt med stabila hyresgäs-
ter stärker också ägare av logistikfastig-
heter i relationen till bankerna. 

Ett större logistikfastighetsägande 
bolag/investerare kan bedöma en logis-
tikfastighets värde fokuserat efter läget 
för fastigheten och goda hyresgäster, 
medan kassaflödet sällan har högsta 
fokus.

Intervjuerna visar att de mest vär-
depåverkande faktorerna är läget, 
hyresgästen och kassaflödet. Läget är 
viktigt för framtiden och de riktigt stora 
bolagen hävdar att de inte behöver se så 
mycket på kassaflödet utan mer på läget 
vid en investering.

Den mycket höga byggnadstakten 
och den brist på objekt som många talar 
om kan dock på sikt skapa överhettning 
och i värsta fall en bubbla.

Byggboom kan skapa risk för överhettning
Vid Katrineholms Logistikcenter bygger Logistic Contractor 10 000 kvm för Catena. som blir klara Q 2 2016. 
Logistikbyggen ses av bankerna som säkrare än byggen för industri. 

»Spekula-
tionsbyg-
gena kan på 
sikt skapa 
risk för att 
marknaden 
blir överhet-
tad, särskilt  
kring 
Göteborg, 
Stockholm 
och i västra 
Skåne«
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är för mycket kapital som jagar en 
produkt med litet utbud, så drivs 
priserna upp till nivåer som kan 
vara osunda i det långa loppet. 
Samtidigt så har vi ett lågränteläge 
som inte ger särskilt många bra 
alternativ om man vill åt löpande 
avkastning.

Bristen på moderna objekt på 
marknaden är däremot tydlig.

– Relativt andra marknader 
är det ett ganska litet utbud av 
modern effektiv logistik enligt 
internationell norm. De bra 
byggnaderna är relativt utspridda 
på olika ägare och även bruka-
rägda och det finns få homogena 
bestånd av modern logistik där 
ägarna av olika anledningar inte 
vill sälja. Om många vill köpa och 
ingen vill sälja så blir det det helt 
enkelt en brist på objekt. 

– Konkurrensfördelen med spe-
kulativt byggande är nog snarare 
att man kan ta kunder som annars 
hade valt BTS med långt avtal, då 
det ofta är korta ledtider på hyres-
gästens sida.

– Resultatet blir då sannolikt 
kortare hyresavtal, men snarare 
något högre hyra för att kompen-
sera risken.

– Det är dessutom i första hand 
sekundärstocken som kommer att 
drabbas, så om man har effektiva 
byggnader i bra lägen med mark-
nadsmässig hyra, behöver man 
nog inte sova allt för dåligt.

”Ingen risk för överhettning”
Han tror inte på någon risk för 
överhettning: 

– Risken för överhettning är nog 
lika stor för logistik som för andra 
segment som t ex kontor. Om det 

Rickard Svensson-Dahlberg NREP, 
vill tona ner både risken för 
överhettning och för nedpressade 
hyror.
 – Bara 10 % av hela beståndet 
består av en modern stock, så 
behovet av nyproduktion är stort.

Av Gösta Hultén
 

Rickard Svensson-Dahlberg är 
partner och en av grundarna av 
NREP, en av de ledande ägarna av 
logistikfastigheter i Norden och 
som har gjort några av de största 
affärerna under 2015.

Han pekar på det uppdämda 
behovet av nya anläggningar efter 
finanskrisen som förklaring till 
årets höga byggtakt.

– Nivåerna har varit relativt låga 
under en länge tid, vilket gör att 
det finns ett uppdämt behov av 
nya anläggningar. Samtidigt har 
fraktvolymerna varit relativt låga 
sen finanskrisen, vilket gjort att 
fyllnadsgraden hos 3PL-arna även 
den varit relativt låg.

– Det vi hör från våra kunder 
både i Europa och i Norden är att 
volymerna nu ökar igen, varför 
många projekt som legat på is eller 
inte kunna motiverats på grund av 
låga volymer nu börjar exekveras.

”Bara 10 % är modern”
– Det är, enligt vår bedömning, 
fortfarande endast cirka 10 % av 
stocken som är att betrakta som 
modern och effektiv. Merparten 
av de nordiska distributionsytorna 
är belägna i gamla och ineffek-
tiva byggnader, påkekar Rickard 
Svensson Dahlberg. 

Jämför man Norden med övriga 
Europa och USA, är det mycket 
lite som byggs på spekulation även 
om det nu har ökat något.

– I Europa är det mycket vanligt 
med större logistikparker som 
byggs på spekulation eller med en 
låg initial beläggning, precis som 

kontorsmarknaden fungerar här. 
I rätt läge och med rätt teknisk 
specifikation kommer dessa ytor 
att fyllas.

Ingen hyrespress 
Han tror inte heller att dagens 
enstaka spekulativa byggen pres-
sar ner hyresnivåerna.

– Vakansgraden i det moderna 
beståndet är väldigt låg. Det krävs 
väldig mycket spekulativt byg-
gande för att påverka vakansgrad 
och hyror i stort. 

Mycket av det som är byggt på 
senare år är byggt med långa avtal 
och pressade hyresnivåer, vilket 
gör att det inte går att komma 
mycket lägre, om man skall få en 
bra riskjusterad avkastning som 
fastighetsägare. 

Han ser istället andra fördelar 
med spekulationsbyggena.

»Stort behov av 
moderna logistik-
fastigheter«

Jämför man Norden med övriga Europa och USA, är det mycket lite som 
byggs på spekulation.

»Det är i första hand 
sekundärstocken som 
kommer att drabbas, så 
om man har effektiva 
byggnader i bra lägen 
med marknadsmässig 
hyra, behöver man nog 
inte sova allt för dåligt«

Fo
to

: L
en

a 
So

nn
e 

Fo
to

: L
en

a 
So

nn
e 

Rickard Svensson-Dahlberg



30 Intelligent Logistik 6–7 2015

logistikfastigheter

Enligt honom har e-handlarna 
fördel av att ligga nära en stor 
paketterminal. 

– E-handlare vill gärna ha lager 
centralt i Stockholm. Det tar oftast 
några år för dem att inse att det 
inte är möjligt, utan att hamna i 
gamla, omoderna fastigheter. 

Ett sätt att öka lagerytor och 
hitta skalbarhet är att bygga in 
arbetsentresolplan i lagren. 

– Då kan man fyrdubbla lager- 
ytan och samtidigt få ner kvadrat-
meterpriset för lagerhyran. Entre-
solplan innebär expansionsmöjlig-
heter som gör att e-handlarna kan 
binda sig i längre kontrakt.

Samtidigt kräver entresollös-
ningar mer av fastigheterna i form 
av brandsäkerhet, sprinklersystem 
och ventilation. 

– Vi behöver också hitta sätt att 
korta hyreskontrakten. Kontrakt 
på tio år fungerar inte så bra för 
e-handlare, som ofta har en till-
växt på 10–30 procent per år. 

Om man räknar med att behöva 
byta till större lager inom några år, 
kan det vara klokt att skaffa lager 
i lägen där det finns mer mark i 
närområdet, menar han.

– En flytt är alltid jobbig, men 
om du bara flyttar några hundra 
meter är chansen större att du kan 
behålla personal. 

Jordbro har länge varit viktiga 
centra för industri och logistik, 
men nu börjar där bli fullt, menar 
Richard Helgesson. 

Vill ha ”finare” verksamheter
– Det finns ett nytt område i Alby-
berg i Haninge, men där vill man 
främst ha lite ”finare” verksamhet 
än ren logistik, som huvudkontor 
och handel.

I Stockholm Syd pekar han 
ut Almnäs, på gränsen mellan 
Södertälje och Nykvarn som det 
hetaste etableringsområdet för ny 
logistik. 

– Där finns det massor av 
mark och jättestora möjlighe-
ter för logistikbyggen. Närheten 
till Södertälje, med den enda av 
Stockholmsregionens tre kom-
biterminaler som ligger i direkt 
anslutning till hamn, är också en 
fördel. 

E-handeln mogen för nya lager
Det har länge talats om att 
e-handeln driver behovet av nya 
lager- och logsitikytor. Och nu har 
branschen enligt Richard Helges-
son kommit till en brytpunkt. 

– Många e-handlare har vuxit 
snabbt och sitter i gamla, trånga 
lager. De börjar också bli mogna 
för att ta större investeringar. 

– Lager ska gärna ligga ligga 
centralt, men när en region växer, 
så satsar kommunerna främst på 
bostäder, bostäder, bostäder, och 
kanske lite handel. Logistik blir 
ointressant och trycks utanför 
stan. 

Läget tillväxtmotor
I norra Stockholm finns det fram-
förallt logistikmark i Arlanda, 
Brunna och Rosersberg. 2013 
byggdes nära hälften av Sveriges 
tillkommande ytor i Rosersberg, 
där framförallt Kilenkrysset äger 
mycket mark och fastigheter. 
Läget har varit den stora tillväxt-
motorn i norra Stockholm på 
senare tid.

– Det finns fortfarande mycket 
mark kvar i Rosersberg, men det 
har varit lite stiltje i logistikbyg-
gena där de senaste tre åren. Det 
enda som tillkommit är egentli-
gen kombiterminalen Stockholm 
Nord som öppnade i höst.  

– Just nu är det Brunna som 
växer mest i norr, med fyra stora 
etableringar under 2015. 

NCC har också ett 450 000 kvm 
stort markområde i Älvsundada-
len i Upplands Väsby. 

– Men det har inte kommit så 
långt i detaljplanen än. 

Områden som Västberga och 

– När en region växer som 
Stockholm trycks logistiken ut från 
stan, säger Richard Helgesson, 
uthyrningsansvarig på NCC 
Property Development. Men det 
tar tid att få varuägarna att förstå 
varför de inte kan hitta centralare 
etableringar. 

Av Hilda Hultén

2015 går till historien som ett 
rekordår för fastighetsbyggen.  
Trots det är trycket på heta lägen 
fortsatt högt, inte minst i Stock-
holmsregionen. 

– Tittar man på Newswecs 
statistik så är vakansläget extremt 
lågt i Stockholm och Göteborg, 
vilket innebär att det har fun-
nits väldigt låg tillgång på lediga 
logistikfastigheter, säger Richard 
Helgesson. 

Han är kundansvarig på NCC 
Property Development som äger 
mark och bygger för logistik i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 

– Vi köper mark i tidiga skeden 
och driver byggprocessen åt till-
tänkta hyresgäster. När inflytten är 
klar säljs fastigheterna. 

Trenden i Stockholm är att klas-
siska logistikcentra börjar bli fulla, 
och att logistiken därför flyttar 
längre ut från stan. 

Rosersberg har länge varit tillväxtmotorn för logistik i norra Stockholm, 
men under 2015 har flest etableringar gjorts i Brunna. 

Logistiken trycks ut ur Stockholm
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– Lager ska gärna ligga centralt, men när en region växer, så satsar kom-
munerna främst på bostäder, bostäder, bostäder, och kanske lite handel. 
Logistik blir ointressant och trycks utanför stan, säger Richard Helgesson.
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ANMÄLAN OCH INFORMATION:  WWW.NSCA.SE       INFO@NSCA.SE      0470-74 94 00

Verktyg för hantering av stora datamängder, t.ex.
Pivottabeller och Autofilter

Strukturering och uppbyggnad av information i Excel

Import av data från företagets affärssystem och andra datakällor

Kopplingar till företagets affärssystem med hjälp av frågeverktyg

Automatiska tabellreferenser för jämförelse och koppling av 
inköpsdata med hjälp av LETARAD (VLOOKUP)

• 

•

•

•

• 

Se kursbeskrivning på www.nsca.se/kurser

VÄSTERÅS    8-9 februari
STOCKHOLM CITY   10-11 februari
SUNDSVALL    16-17 februari
GÖTEBORG    15-16 mars
MALMÖ    4-5 april
VÄXJÖ    12-13 april
STOCKHOLM CITY   19-20 april
GÖTEBORG    26-27 april
STOCKHOLM KISTA   28-29 april

Jämförelse av prislistor

Effektivisering av inköpsrutiner med hjälp av makron

Genomförande av en spend-analys

• 

• 

•

”VARFÖR HAR JAG INTE GÅTT DENNA KURS TIDIGARE?”

”DETTA ÄR DEN FÖRSTA KURS JAG HAR GÅTT INOM INKÖP DÄR JAG

  UPPLEVDE ATT ALLT VAR RELEVANT FÖR MITT DAGLIGA ARBETE”

”BÄSTA KURSEN JAG NÅGONSIN GÅTT!”

KURSAVGIFT

9 900:-
EXKL. MOMS.

Kommentarer från kursdeltagare

2-DAGARS SPECIALUTVECKLAD EXCELKURS
FÖR INKÖPARE OCH UPPHANDLARE

Excel för inköpare

GENOMSNITTSBETYG: 

4,8 
AV 5 

MÖJLIGA Detta är en Excelkurs speciellt framtagen 
för inköpare. Vi har lagt speciell vikt på 
verktyg och metoder som är användbara 
för att effektivisera och förenkla det
dagliga inköpsarbetet.
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Höglagret är 42 m högt och 125 m djupt 
och därmed ett av de större i Sverige.
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automation

– Vid sammanslagningen av bryg-
gerierna möjliggjordes att vi med bra 
avkastning kunde investera i nytt auto-
matiskt höglager i Grängesberg.

Hög autoationsgrad
När produktionen flyttades från Vårby/
Stockholm till Grängesberg innebar det 
en gigantisk rationalisering. Spendrups 
stora flöden och standardiserade lastbä-
rare lämpar sig ypperligt för automa-
tion. Det nya höglagret med tillhörande 
automation togs i drift april 2012. 

– När vi skulle expandera fick vi 
bygga en bro över järnvägen för de 
interna flödena.

Här förser laserstyrda autotruckar 
(LGV) tappningslinjerna med embal-
lage och hämtar pallar med färdiga 
varor. Pallarna går via hiss till Mono-
railvagnar som kör dem över glasbron 
till höglagret. Vid utlastning frisläpps 
pallarna när lastbilen anländer. Den 
höga automationsgraden har gett flera 
fördelar, som jämnare flöden, bättre 
kvalitet och skonsammare hantering 
med minskade skador på både utrust-
ning och produkter. 

Manuellt plock
Lagret rymmer 45 000 pallar, vilket 
motsvarar 30 miljoner liter dryck. 
Flödena är omfattande. Omsättnings-
hastighet i lagret är nu 18 dagar för 1 
200 artiklar. Lagret har 16 portar för 
utleveranser och sex för inleverans. 
Antal leveranser per år är 230 000. 
Volymer i ton per år är 492 000 och per 
dag 1 830 ton.

Även orderplockbanorna fylls på 
automatiskt. Men plocket är fortfarande 
manuellt.

– Plocket är inte tillräckligt lönsamt 
att automatisera med de höga avkast-
ningskrav vi har på kapitalet.

Av de 38 miljoner kolli som levereras 
per år är 13 miljoner manuellt plock-
ade. Produktionen är hög, i genomsnitt 
plockas 5 000 dryckesförpackningar per 
man och timme. 

riet i Stockholm lades samman med det 
i Grängesberg. 

Oljeoberoende produktion
Spendrups har även investerat i en 
miljöanläggning där energin i avlopps-
vatten och i restprodukterna från 
ölproduktionen återanvänds. 

– Anläggningen gör oss i princip olje-
oberoende och sänker vårt co2-utsläpp 
totalt med 80 % per liter producerad 
dryck.

Spendrups var nära konkurs på 1970-
talet, men lyckades vända den negativa 
utvecklingen. 

– Vi har blivit en stor och lön-
sam spelare och gått från 180 till 900 
anställda. Vi har klättrat från 2 procent 
marknadsandel till 30 procent. 

Ulf Spendrup berättar om bolagets 
resa mot lönsamhet och hur satsningar 
på logistik gjort att företaget gått från 
att vara Sveriges 15:e största bryggeri 
till nummer 1 på 40 år. 

– Det är i uppförsbacken man får 
starka ben. Vi är en extremt logistik-
tung bransch och utan logistik och 
lagersatsning hade vi inte lyckats, säger 
Ulf Spendrup.

Idag omsätter Spendrups 3,3 miljar-
der SEK och producerar 400 miljoner 
liter dryck per år. 

Spendrups har klättrat från två procents 
marknadsandel till 30 procent. 
 – Utan vår logistik- och lagersatsning 
hade vi aldrig lyckats, sa Ulf Spendrup 
vice vd i den familjeägda dryckesjätten 
Spendrups, på Stora lagerdagen 2015.

Av Lena Sonne

Läsk och öl har relativt låg värde per 
volym och måste därför hanteras och 
distribueras effektivt för att alls vara 
lönsamma. För Spendrups är logistiken 
därför A och O. 

Ulf Spendrup är barnbarnsbarn-
barnsbarn till Mads Pedersen från byn 
Spendrup på Jylland, Han vandrade 
1735 som fattig bondson till Köpen-
hamn och gifte sig med en brännvins-
brännaränka. I centrala Köpenhamn 
drev man bränneri i några generationer 
innan man 1855 flyttade till Sverige. 
1923 började man i bryggeribranschen 
då Ulfs farfar köpte bryggeriet i Gräng-
esberg.

– Vi har totalt investerat 1,5 miljarder 
i Grängesberg de senaste åren. 

Bland annat har företaget byggt i ett 
stort automatiserat distributionslager i 
Grängesberg 2012, som har gett läsk- 
och öljätten ett uppsving. 

– Satsningen blev möjlig när brygge-

Spendrups höglager med den upplysta glasgången mellan höglagret och produktions-
anläggninen är ett landmärke i Grängesberg.

Från tradition till automation 
på Spendrups

»Plocket är 
inte tillräck-
ligt lönsamt 
att automa-
tisera med 
de höga 
avkast-
ningskrav 
vi har på 
kapitalet«, 
säger Ulf 
Spendrup
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– Vi hade över 3 000 artiklar 
och fyllnadsgraden var snudd på 
100 %. Vi hade extrema åksträckor 
ut och in till tält på gården, för att 
finna varje liten sak.

Uponors lagerchef Roger 
Scherberg berättar hur lastportar 
och dockor hade begränsat med 
uppställningsytor.

– Vi lastade varje bil medan 
chaufförerna väntade. Flaskhalsar 
fanns vid alla gemensamma red-
skap. Kontor och övriga funktio-
ner var också mycket trångbodda.

Byggde DC i Västerås
När man vunnit acceptans för 
projektet hos ledningen var det 
dags att välja lokalisering och 

och om sina erfarenheter av lager-
flytten från ett lager i varje land 
till ett enda nordiskt centrallager 
med tillväxtmöjlighet.

Sedan 2009 har Uponor centra-
liserat sin nordiska lagerverksam-
het till Virsta, men trångboddhe-
ten i de befintliga lokalerna födde 
behovet av ett nytt DC.

– Resan började tankemässigt 
2005. Vi gjorde beräkningar och 
såg att vi hade ett max på ca 1 500 
orderrader/dag och ingen möj-
lighet att göra mera i befintliga 
lokaler i Virsbo. Så när Danmark, 
Norge och Finlands DC flyttade 
till ”oss” började det bli riktigt 
trångt, berättar Gert Fredrixon, 
transportchef på Uponor.

För rörtillverkaren Uponor från den 
lilla bruksorten Virsbo i Västman-
land, 5 mil från Västerås, blev en 
ny innovativ lagersatsning i 
Västerås, med extra in-och 
utlastningsytor, nyckeln till en 
stark global expansion.

Av Lena Sonne

Uponor levererar VVS och 
inomhusklimatlösningar i Europa 
och Nordamerika. Koncernen har 
3 800 anställda i 30 länder, med 
nettoförsäljning på drygt 9 miljar-
der kronor 2014.

På Stora lagerdagen berättade 
Gert Fredrixon och Roger Scher-
berg om Uponors historiska resa 

Innovativ lagersatsning 
nyckel till global expansion

Vattenburna golvvärmesystem är ett kärnområde för plaströrstillverkaren Uponor.

– Vi tog till extra in– och utlast-
ningsytor, det är det bästa vi gjort, 
säger Gert Fredrixon. 
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Tack vare nogranna förberedel-
ser gick flytten smidigt när det väl 
var dags. Flytten gjordes över en 
helg, fredag–söndag.

– Alla data var väl förberedda, 
så det blev bara ett ”copy and 
paste”. Vi jobbade i en projekt-
grupp med ett väl sammansvetsat, 
prestigelöst team och alla levere-
rade, säger Roger Scherberg, som 
betonar att just prestigelösheten 
var mycket viktig.

En annan framgångsfaktor var 
ledningens arbete med att få med 
personalen på tåget.

– Flytten blev succé i Sverige, 
men när samma flytt gjordes i 
Tyskland, gick det inte så bra. 
Kanske beroende på annan kultur 
och tysk hierarki.  

En lyckad satsning var att skapa 
väl tilltagna ytor för ankommande 
och avgående gods.

– Vi tog till extra in- och utlast-
ningsytor, det är det bästa vi gjort, 
säger Gert Fredrixon. 

– Det var viktigt att ha väl till-
tagna ytor. Vi växer hela tiden och 

Hackstaområdet. Kilenkrysset 
som byggde, var en mycket bra 
samarbetspartner.

Schenker Consulting hjälpte till 
med lagerplaneringen och Toyota 
blev levernatör av nya truckar. 

Väl förberedd flytt
Våren 2012 sattes spaden i jorden 
för det 7 000 kvm stora distri-
butionscentrat, som försörjer 
de nordiska marknaderna med 
kortare ledtider och en effekti-
vare lagerprocess. Kvar i Virsbo 
är fabrikslagret, som levererar 
system producerade på enhe-
ten i Virsbo till Uponors övriga 
distributionscenter, främst inom 
Europa.

leverantörer.
– Valet föll på Västerås kom-

mun som tillhandahöll mark på 

KUNGLIG BRUKSHISTORIA I VIRSBO

Wirsbo bruks historia går tillbaka ända till 1580 när kung Johan III 
ger sin krigsöverste Pontus de la Gardie gårdarna Hwirtsboda och 
Nordanö. 1620 grundar sonen Johan de la Gardie företaget och den 
första hammarsmedjan anläggs. År 1892 köper kung Oscar II och 
tingsdomare AO Wallenberg Wirsbo och ombildar det till ”Wirsbo 
Bruks AB”. Fem år senare, 1897, köper Herman Lagercrantz in sig i 
bolaget och blir chef för verksamheten, och 1908 blir Lagercrantz 
ensamägare.

Det blir starten för ”lagerkrantzdynastin” som håller i sig fram till 
1980-talet. Under 1930-talet startar Wirsbo tillverkning av stålrör 
och 1955 börjar bolaget tillverka polyetenrör. 1968 börjar bolaget 
tillverka mjuka stålrör med plastmantel och 1972 startar Wirsbo 
den första industriella tillverkningen i världen av PEX-rör. 1988 köps 
bolaget av Uponor och två år senare, 1990, blir bolaget ett ”rent” 
plaströrsföretag när smides- och stålrörsdivisionerna säljs. Wirsbos 
PEX-rör gör succé och mellan 1972 och 2005 produceras två mljar-
der meter WirsboPEX-rör, som fortfarande är stora på marknaden. 
Wirsbo finns kvar runtom i världen med försäljningskontor, produk-
tion och distributionscentra.

»Lagerflytten blev en 
succé i Sverige. Men 
när samma flytt gjor-
des i Tyskland gick det 
inte så bra, kanske 
beroende på annan 
företagskultur och tysk 
hierarki«

Bild från den mekaniska verkstaden på Wirsbo bruk.
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Hur mår din lager- 
och inköpsverksamhet?

Paketerad kunskap och lösningar för lager- och inköpsoptimering

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

Kundnöjdhet, Ekonomi och Flöde.

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

Ökad 
försäljning

Reducerat lager Reducerade
inköpskostnader

Return of 
investment

2 % 30 % 50 % 3 MÅN

– Vi jobbade i en projektgrupp med 
ett väl sammansvetsat, prestige-
löst team och alla levererade, säger 
Roger Scherberg.

har 1 500 orderrader om dagen. 
Från början var det många tomma 
pallställ. Men nu är det fullt.  

– Däremot var vi tvugna att 
”slänga ut” lagerautomaterna, 
eftersom de inte lirade ihop med 
vårt affärssystem från Oracle.
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integrerat tullager.
Så varierande lagermiljöer skapar 

utmaningar och krav på komplexa 
lösningar för att uppnå effektivisering. 
Varje process skapar flöde och kom-
plexitet på artikel- och förpacknings-
nivå, där optimering och balansering 
måste ske dynamiskt.  

– Varorna på lagret har olika tullsta-
tus, t ex icke unionsvara och unions-
vara tillverkad i EU eller införtullad i 
EU. Icke unionsvaror måste hanteras 
separat.

Växande WMS-leverantör som partner
Else, som startade 2001 har levererat 
IT-stöd till centrallagret i Insjön sedan 
2010.

– Med det här systemet, som Clas 
Ohlson kallar WES, kan man övervaka 
operationerna i realtid och anpassa 
dem automatiskt för att optimera flödet. 

WES, Warehouse Excecution System, 
som klarar att även hantera ett integre-
rat tullager.

– Ett tullager som integreras med vårt 
lager är en speciell logistikutmaning, 
säger logistikchefen Håkan Solarfs.

Från WMS till WES
– Vi håller på att ersätta vårt WMS-
system med nästa generations lagerhan-
teringssystem kallat WES (Warehouse 
Execution System). Med det kan vi 
klara flödesoptimeringen bättre i alla 
olika delar av lagret. Det är ett proaktivt 
system för att hämta information från 
flera källor samtidigt och aktivt styra 
och anpassa alla verksamhetsprocesser.

Systemet är en hybrid av en WMS/
WCS- lösning (Warehouse Manage-
ment System/Warehouse Control Sys-
tem), men bättre anpassat till ett lager 
med många automationslösningar och 

Clas Ohlson, med sitt logistiskt udda 
placerade centrallager i Insjön, beskriver 
sitt specialutvecklade IT-stöd som WES 
– ett Warehouse Execution System, som 
även fungerar som tullager. Och trots 
läget är det mesta i logistiken högeffek-
tivt.

Av Lena Sonne & Gösta Hultén

Clas Ohlsons centrallager i Insjön i 
Dalarna har, trots det lite udda logis-
tikläget, fungerat optimalt för hem-
mafixarjätten. Hit kommer fyra tåg 
i veckan från Göteborgs hamn, med 
upp till 40 containrar per dag. Ca 99 
procent av containerinflödet kommer 
med tåg. Clas Ohlson har ett höglager 
på 43 m och med lager för både butik 
och e-handel. Lagerprocessen har nu 
uppdaterats med ett nytt lagerhante-
ringssystem, som man själva kallar 

Distributionscentralen med höglager och automation rymmer totalt 120 000 pallplatser.

Från WMS till WES hos Clas Ohlson

– Ett tullager som 
ska integreras 
med ett lager med 
automations-
lösningar är en 
speciell utma-
ning, säger Håkan 
Solarfs.
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lagerhantering

Ett eget tullager innebär snab-
bare och enklare tullhantering för 
ett företag som Clas Ohlson med 
stora importflöden. I ett in-house 
tullager kan man utan tidsgräns 
lagra oförtullade varor och slipper 
ligga ute med tull och andra skat-
ter och avgifter. Först när varan 
tas ut från tullagret lämnas tullde-
klaration för import och först då 
betalas ev. tullavgifter.

– I arbetet med tullager är det 
viktigt att få förståelse och delak-
tighet från företagsledningen och 
få med dem i projektet och  att 
få stöd från och motsvara kraven 
från Tullverket, betonar Håkan 
Solarfs. Det är viktigt att få för-
ståelse för varuförsörjningskedjan 
och hur företaget fungerar och 
kunna se vilka brister som finns i 
flödet och i processerna.

minera ”icke väsentliga” relatio-
ner i beställningarna, skapa ett 
kontinuerligt flöde och eliminera 
lågproduktiva ”wave-övergångar”.

Ett mål är att skapa ett system 
som har en nära realtidssyn på 
automation, sysselsättning och 
andra inputs och att optimera uti-
från vad som händer med order-
prioriteringar och synkronisera 
olika materialhanteringssystem.

Man kan balansera och anpassa 
arbetsbelastningen i realtid och 
automatiskt omfördela resurser 
för att få konstant arbetsflöde 
genom hela verksamheten, säger 
Stefan Bertling, vd på Göteborgs-
baserade Else.

En viktig leverantör av WMS/WCS
Med det senaste decenniets 
centrallagerboom har Else vuxit 
till en viktigt leverantör av WMS/
WCS till flera stora svenska 
företag.

– Våra kunder är mest storföre-
tag inom produktion och distribu-
tion som Siemens, Gekås och Arla 
Foods, säger Stefan Bertling.

– Else är en mycket snabb och 
flexibel IT-partner säger Håkan 
Solarfs.

Med det nya systemet kan Clas 
Ohlson optimera sorteringen och 
maximera produkternas genom-
strömning och volym genom 
sorteringsverket. 

– Vi har en automatiserad 
”Wave- planering, som kan eli-
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•	 70%	av	Sveriges	befolkning	inom	30	mil.
•	 Närhet	till	kunder	och	leverantörer.
•	 Väl	utbyggd	infrastruktur.
•	 Attraktiva	etableringslägen.
•	 Kombiterminaler,	godspendlar,	flygplats.
•	 Kompetent	arbetskraft.
•	Många	logistikföretag	redan	på	plats.

Välkommen!

businessregionorebro.se

Ta plaTs i eTT aV sVeriges  
bäsTa logisTiklägen
Örebroregionen rankas som ett av  
Sveriges bästa logistiklägen.

Med systemet kan Clas Ohlson optimera sorteringen och maximera genomströmningen i sorteringsverket.
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e-handel

cision är viktigt, säger Arne Andersson. 
Genom e-handeln har segmentet 

expressleveraner fått en nystart inom 
PostNord, efter att ha varit tämligen 
dött under några år. 

– Retailbranschens behov av snabba 
B2C-leveranser har gjort att budtran-
sporter kommit tillbaka i viss mån. 

Arne Andersson är dock skeptisk till 
att samma dag-leveranser kommer att 
bli ”stort” i e-handeln. 

– Det har varit mycket snack om det, 
men jag upplever att det snacket har 
peakat lite. Snabbhet är inte lika hett 
längre. Andra frågor är viktigare, som 
ökad kringservice och mer flexibla och 
precisa leveranser. 

E-handeln och dess aktörer stäl-
ler höga krav på logistikaktörernas 
leveranslösningar. Nya lösningar inom 
hemleverans, avisering och förbätt-
rad last mile-service behöver ständigt 
utvecklas, testas och implementeras.

– Det är en lång resa för oss som 
bolag och innebär stora utmaningar 
i alla våra processer. Där har mindre 
logistikbolag nog en fördel, de kan vara 
mer flexibla och testa nya lösningar mer 
agilt. Det kan jag bli lite avundsjuk på 
ibland. 

Det stora utvecklingsområdet ligger 
dock inom personifierad e-handel. 

– Många pratar om individanpass-
ning och personligare e-handel. Men 
än så länge tycker jag inte att någon 
e-handlare har kommit särskilt långt 
med personifiering, varken i Sverige 
eller internationellt. Där kommer den 
stora utvecklingen att ske. 

– Betalningsmodellerna utvecklas 
också – det går att ta extra betalt för 
mervärde, specialbeställningar och 
snabba leverans. 

– Vi måste hitta nya innovativa 
lösningar. Vi har t ex börjat köra hem 
matkassar. I Danmark är vi ledande på 
matkassar.

Två miljarder mer än 2014
Böcker ligger i topp för e-handeln, 
bokhandeln mer än fördubblar sina 
volymer vid jul. Många av de mjuka 
julklapparna som köps i butik har 
förberetts via sökning på internet. 
E-handelns stora topp är första veckan 
i december. Men fyra av tio e-handlar 
julklapparna före december.

2015 köper vi julklappar för 2 miljar-
der mer än 2014 enligt prognosen.

– Sverige är e-handelsmotorn i Nor-
den och vi knappar in på USA och UK, 
säger Arne Andersson.

Hela 95 % har tillgång till internet i 
Sverige. 

Expressleveranser och  
individanpassning
Det går mot snabbare leveranser därför 
talar alla om logistiken. Att kunna leve-
rera inom 3–5 dagar är inte ok längre. 
Snittet idag är 3,7 dagar mot 4,3 dagar 
2014.

– Snabb leverans är inte viktigast, 
men kombinationen snabbhet och pre-

Var fjärde julklapp i år köps via internet. 
Det visar en färsk undersökning från 
PostNords e-barometer. 
 – Den stora trenden idag inom 
e-handeln är att alla talar logistik, säger 
Arne Andersson e-handelsexpert och 
trendguru på Post Nord.

Av Lena Sonne

Våra konsumtionsvanor blir allt mer 
digitala. Vi kommer att handla julklap-
par för 20,5 miljarder kronor i år, varav 
5,4 miljarder kronor via e-handel, enligt 
rapporten. Det är är en ökning med 26 
procent från 2014.

Och det är framförallt vår smart-
phone som driver på digitaliseringen.

PostNord såg volymerna ökar redan 
i november för både palleveranser till 
butik, hemleveranser av paket, paket till 
ombud och små paketen som delas ut 
av brevbärarna.

– Men det är också uppstickare som 
t ex Uber som driver fram nya innova-
tioner, mobila lösningar med appar och 
som tvingar oss att hänga med. 

– En annan trend är att kundmakten 
ökar. Kunden vill ha valfrihet och allt-
fler vill få hem sina paket, även de som 
inte går ner i brevlådan, gärna kvällstid. 

Här tror ArneAndersson att brev-
bärarens roll kan bli mer serviceinrik-
tad när kundupplevd kvalitet blir allt 
viktigare.

»Än så 
länge tycker 
jag inte 
att någon 
e-handlare 
har kom-
mit särskilt 
långt med 
personi-
fiering, 
varken i 
Sverige eller 
internatio-
nellt. Där 
kommer 
den stora 
utveck-
lingen att 
ske.«

Var fjärde julklapp via internet

Kundmakten ökar och påverkar paketleveranserna. Alltfler vill få hem sina paket, även 
de som inte går ner i brevlådan, gärna kvällstid. Och precision är viktigare än snabbhet, 
menar Arne Andersson. 
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– Sverige är e-handelsmotorn i Norden och vi knappar in på USA 
och UK, säger Arne Andersson.
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paketlogistik

När e-handeln växer laddar 
pakettransportörer för allt 
snabbare och smartare leveranser. 
Men nu tycks paketkundernas 
prioritet ändras från snabbhet till 
tillförlitlighet.

Av Lena Sonne

Online-handel fortsätter att öka 
bland svenska konsumenter. Ändå 
visar en färsk undersökning att 
de konsumenter som fått problem 
när de handlat online mer än 
fördubblats på bara ett år. Enligt 
JDA/Centiros rapport Customer 
Pulse 2015 hade 38 % haft pro-
blem de senaste tolv månaderna, 
jämfört med 17 % 2014. Resul-
taten bygger på svar från 2 016 
svenska konsumenter över 18 år i 
hela landet.

Mycket av diskussionen kring 
hemleveranser fokuseras idag på 
snabbhet; t ex att få sina varor 
hemskickade redan samma dag 
som de beställs. Undersökningen 
visar att de handlare som har 
snabbhet som största fokus är fel 
ute. Istället är ”pris” (42 %) och 
”bekvämlighet” (30 %) de vikti-
gaste faktorerna, medan ”snabb-
het” kommer först på tredje plats 
(13 %). Dessutom anger nära en 
tredjedel (32 %) av de som handlat 
online de senaste tolv månaderna 
att de valt online-butik baserat på 
om butiken erbjuder flera leve-
ranssätt. Hela 30 % av konsumen-
terna skulle hellre beställa varor av 
en butik som ger dem möjlighet 
att välja när deras varor ska leve-
reras än av en butik som enbart 
erbjuder gratis leverans.

Uber har tusentals chaufförer kan 
det gå snabbt att hämta och leve-
rera paket.

Främst kan Uber internationellt 
ta marknadsandelar från andra 
rena citylogistikaktörer, med 
fokus på ”sista milen-logistik” 
t ex Amazon som också lanserar 
samma-dag-leverans, men ännu 
inte finns i Sverige.

Nedlagda försök
DHL lanserade 2013 tjänsten 
MyWays, som påminde om Ubers 
koncept, på försök i Stockholm. 
Den gick ut på att privatpersoner 
som ville tjäna lite extra, skulle 
levera paket till andra privatkun-
der. På sin smartphone skulle man 
kunna lägga upp sitt DHL-paket 
och sedan välja var och när och 
vilken ersättning man ville ge 
för leveransen. Projektet är dock 
nedlagt. 

– Trots målet att ”förenkla livet 
för våra kunder” blev det för 
krångligt, kommenterar DHL. 
Många andra försök har också 
avslutats. PostNords försök med 
paketleveranser i boxar vid tun-
nelbanan i Stockholm och andra 
försök med utlämningsautomater 
har inte heller gjort succé och 
boxarna är borta.

Ubers omstridda affärsmodell går 
ut på att erbjuda snabba och billiga 
taxiresor med privatpersoner. Nu 
experimenterar Uber också med 
paketleveranser Uber Cargo och 
utvidgar sitt koncept att också 
gälla logistiktjänster.

Av Lena Sonne

Uber Cargo finns i Hong Kong 
och Uber Rush i New York, där 
paket levereras med särskilda 
fordon eller cykel samma dag. 
Samordning med taxi är på gång. 
De ändrar också sin slogan från 
”Everyoné s private driver” till 
”Where lifestyle meets logistics”

Frågan är om Ubers affärsmo-
dell kan roffa åt sig marknads-
andelar från transportjättarna. 
Visst har Ubers logistiksmarta 
crowdsourcingteknik, där säljare 
kopplas ihop med köpare via en 
app, varit framgångsrik där de 
har väl uppbyggda nätverk. Och 
varför skulle inte en ”taxi” som 
transporterar personer, på samma 
gång kunna hämta paket och leve-
rera till ett utlämningsställe eller 
direkt till mottagaren? Dessutom 
blir det en ännu billigare taxiresa 
för resenären vid ”samåkning” 
med paket. Särskilt i städer där 

UPPKÖP I KRIGET OM MARKNADSANDELAR

Paketleveranser i större städer sköts främst av de stora transpor-
törerna DBSchenker, DHL, PostNord,  norska Bring, JetPak, hol-
ländska TNT,  amerikanska FedEx och UPS eller av mindre, nischade 
paketlevarantörer som Best. Konkurrensen inom paketleveranser är 
stenhård. Därför lockar de med ännu mer kundorienterade innova-
tioner, kortare leveranstider, spårbarhet och hemleverans. Fedex är 
världens största logistikbolag, starka i Nord- och Sydamerika, men 
betydligt mindre i Europa med en marknadsandel på 10 procent 
mot 41 procent för DHL och 25 procent för UPS.  Därför vill Fedex 
köpa holländska TNT  Express för rekordsumman 42 miljarder. För 
ett par år sedan försökte UPS köpa TNT Express för 45 miljarder, 
men affären stoppades.

Samma-dag-leveranser 
vapen i paketkrig

Uber utmanar den redan hårt konkurrensutsatta city- och budlogistikbran-
schen med crowdsourcade samma dag-leveranser.
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Bekvämlighet, t ex att få matvaror levererade till bilen, är en allt viktigare 
faktor för konsumenter som väljer att handla på nätet, snabbhet är betyd-
ligt lägre rankat. 

Snabbhet inte 
längre viktigast

Fo
to

: V
ol

vo
 C

ar
s



40 Intelligent Logistik 6–7 2015

e-handel

nätaktörer och fysiska butiksked-
jor. 

Ett svenskt exempel på det 
är samarbetet mellan byggva-
rukedjan XL-BYGG och bygg-
näthandeln Bygghemma.se, 
där XL-BYGG får tillgång till 
bygghemmas breda sortiment 
och bygghemma.se får tillgång till 
butikskedjans fysiska logistikka-
naler och ger möjlighet att hämta 
beställda varor i XL-BYGGs 
butiker. 

– De mest framgångsrika rena 
online-butikerna ser idag möj-
ligheter att skaffa fysiska kanaler 
genom partnerskap med exis-
terande och etablerade offline-
butiker.

Han tror också att leverans 
samma dag kommer bli standard 
för alla aktörer inom ett par år.

– Det ställer höga krav på alla 
aktörer när det kommer till logis-
tik- och leveransmetoder. 

– Som webbshop måste du 
kunna utmärka dig i en pressad 
marknad. Du måste vara unik, 
erbjuda hög kundservicenivå eller 
ha en mycket speciell produkt. 
Omni-channel är fortfarande ett 
sätt att utmärka sig, samtidigt är 
det något som förväntas av konsu-
menten i dagsläget. 

”Click & Collect”, där kunden 
hämtar sitt paket i en fysisk butik, 
blir mer och mer populärt.

– Fler och fler onlinebutiker går 
mot omni-channel och erbjuder 
”Click & Collect” via sina egna 
butiker. 

En studie från UPS visar att att 
44 procent av e-kunder som väljer 

butiksutlämning gör impulsköp i 
den fysiska butiken när de hämtar 
sina e-handlade varor. 

– Detta sätter press på stora 
spelare som Amazon. Offline-
butiken blir en sorts lager och 
showroom för online-butiken där 
kunden kan prova och inte minst 
returnera sin vara. Bra alternativ 
för returnering är avgörande för 
en god kundupplevelse, säger Stef-
fen Pasgaard.

Tror på partnerskap 
Kasper Holst tror att vi kommer 
att se fler partnerskap mellan 

försörjning, lager och logistik, 
menar Kasper Holst. 

– Det måste till drastiska 
förändringar i den existerande 
processen för att man ska kunna 
leverera en sann omnianpassad 
köpupplevelse. 

Butiken ännu viktigast
Den viktigaste kanalen är fortfa-
rande den fysiska butiken enligt 
Kasper Holst.

– Butiker är väldigt bra för 
impulsköp, som står för 20 pro-
cent av all handel. Därtill är den 
mänskliga interaktionen i en butik 
viktig för kundupplevelsen.

Den fysiska butiken är också 
viktig som alternativ för leverans 
och retur. 

– Detta skapar en synergi mel-
lan  
kanalerna, köpet kanske startar i 
onlinebutiken men avslutas i den 
fysiska butiken där kunden kan 
hämta eller returnera en vara. 
Detta ökar chansen till impulsköp 
vilket ökar försäljningen i den 
fysiska butiken.

Click & Collect ökar 
Steffen Pasgaard, koncernchef 
på mjukvaruföretaget EDI-Soft, 
upplever att leveransalternativet 

Rena e-handlare måste tillämpa 
omnikanalhandel om de vill växa i 
framtiden, menar Kasper Holst på 
Impact.. Den fysiska butiken är en 
särskilt stark och viktig spelare i en 
strategi för omni-channel.

Av Hilda Hultén
 

Idag finns det många sätt att nå 
konsumenten; fysiska butiker, 
e-handel, mobil-appar, sociala 
medier eller telemarketing, och 
konsumenter har vant sig vid att 
kunna handla via olika kanaler. 
De återförsäljare som omnianpas-
sar sin försäljning kan växa mer 
än de som enbart finns på web-
ben, s k. ”pure-players”. 

– Därför måste pure-players 
addera fysiska kanaler som ett 
komplement till sin verksam-
het online, säger omnichannel-
experten Kasper Holst på danska 
Impact.

– 2015 har varit en väckarklocka 
för återförsäljare. De har förstått 
det nödvändiga i att omnianpassa 
sig. 

I en framgångsrik omnistra-
tegi fungerar hantering av order, 
kundservice, leverans och retur-
nering tvärs över alla kanaler. För 
att lyckas är det kritiskt att se över 

Omnihandel – det nya svarta

»Leverans samma dag 
kommer bli standard 
för alla aktörer inom 
ett par år«

– Rena onlinebutiker måste fundera över fysiska butiker som komplement till online-butiken, om de ska kunna växa i framtiden, säger Kasper Holst.
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vinjett

Indelningen ovan är bara ett exempel på hur vi kan anpassa planlösningen efter era önskemål.

För ytterligare information kontakta 
vår uthyrningschef Jesper Carlsöö på 
073 - 357 18 87 eller jesper.carlsoo@corem.se Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel.

TEKNISK INFORMATION
•  Takhöjd: 8 meter, 3,60 meter fri höjd 
  under entresol.
•  Bärighet: > 3 ton.
•  Antal portar: 7 st (2,60x2,80), 1 större.
•  AC-kyla.
•  Sprinklade ytor.
•  Restaurang i fastigheten.
•  141 parkeringsplatser.

www.corem.se

VEDDESTA 2:79 – ELEKTRONIKHÖJDEN 14 – JÄRFÄLLA
I Veddesta industriområde i norra Stockholm, cirka 20 km från Stockholms city, 
erbjuder vi 5 000 – 27 000 kvm flexibla lager-, produktion- och kontorslokaler. 
Med ett utmärkt läge bara minuter från E18 är restiden knappt 20 minuter till 
Stockholms city och 25 minuter till Arlanda flygplats. I närområdet finns Barkarby 
Handelsplats, Veddesta Centrum samt Jakobsbergs Centrum. Med stora planerade 
investeringar i infrastruktur, genom byggnation av Förbifart Stockholm samt utökad 
tunnelbana och Mälarbana, är området ett av de mest attraktiva i norra Stockholm.
 

FLEXIBLA LAGER- OCH 
PRODUKTIONSLOKALER I JÄRFÄLLA
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anslutning till flygplatsen.
Mikael Kjellman kan inte svara 

på hur stor del av beställningarna 
som kommer att bli expressleve-
rerade.

– Det mesta kommer troligtvis 
fortsätta gå med varubrev. Men 
det är viktigt för oss att kunna 
erbjuda servicen.

Än så länge är tjänsten tillgäng-
lig måndag till fredag.

– Men vi har planer på att utöka 
med helgleveranser, åtminstone 
lördagar. Vi för en dialog om det 
med Jetpak och de är positiva.

”Framtiden inom e-leveranser”
Överhuvudtaget är Mikael Kjell-
man nöjd med samarbetet med 
Jetpak.

– Skincity och Jetpak passar 
väldigt bra ihop, båda företagen är 
snabbrörliga och har ett innovativt 

väldigt väl ut och varit uppskattat 
bland kunderna, det är roligt att 
kunna utöka och nå ännu fler av 
våra kunder. Hittills har det varit 
en succé, responsen från kun-
derna är enhälligt positiv.

Förutom de tre storstäderna kan 
kunder i Enköping, Uppsala, Väs-
terås, Helsingborg, Kristianstad, 
Karlskrona, Ronneby, Kalmar, 
Kungsbacka, Vänersborg, Jönkö-
ping, Visby, Östersund, Sundsvall, 
Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå 
och Luleå nu få sina produkter 
samma dag. Transportören Jetpak 
hämtar beställningarna strax efter 
kl 15 på Skincitys lager i Täby. 
Därefter körs de ut till Bromma 
eller Arlanda och går med flyg till 
de olika orterna.

– Det som avgjort vilka orter 
vi kan erbjuda tjänsten är att det 
funnits en samlastningscentral i 

sina beställningar. Vi såg en efter-
frågan på de här tjänsterna, säger 
Mikael Kjellman.

– Sen tycker jag att det är lite 
konstigt att inte fler e-handlare 
börjat med detta.

Tjänsten innebär att kunder 
som beställer innan klockan 15 
(eller 15.30 i Stockholm) kan 
få sin beställning hemlevererad 
redan samma kväll, mellan 17–22. 
Kostnaden för servicen är 99 kro-
nor, men med fri frakt för beställ-
ningar över 1 500 kronor.

– Det täcker inte fraktkostnaden 
helt, men vi hoppas kunna få hem 
det i ökad kundlojalitet.

Når 17 städer samma dag
I slutet av oktober utökades tjäns-
ten till totalt 17 städer runtom i 
Sverige.

– Testet i storstäderna har fallit 

Hudvårdssajten Skincity.se 
lanserar samma dag-leveranser till 
17 svenska städer, ihop med 
logistikpartnern Jetpak. “Jag tror 
att det är så här framtidens 
leveranser kommer att se ut” säger 
Skincitys vd Mikael Kjellman.

Av Hilda Hultén

I somras började e-handlaren 
Skincity.se erbjuda leverans 
samma dag i Stockholm, Göte-
borg och Malmö, i samarbete med 
expressföretaget Jetpak. Att det är 
ett företag som säljer hudvård som 
bryter mark inom expressleveran-
ser kan tyckas oväntat, men inte 
för Skincitys vd Mikael Kjellman.

– För vår del är snabba, direkta 
leveranser en kärnfråga. Vi har 
kunder som ställer höga krav och 
ofta är ute i sista minuten med 

E-hudvård med leverans samma dag
Skincity har huvudkontor och lager i Täby utanför Stockholm. Att outsourca lagret är otänkbart, eftersom logistiken ses som kärnverksamhet. 
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portbranschen är relativt låga. 
Prissättningen på tjänsten är en 
svår nöt att knäcka.

– Vi har konkurrenskraftiga pri-
ser. Men självklart krävs volymer 
för att få konceptet lönsamt, då 
räcker det inte med enstaka paket.

Strategin är att bygga volymer 
och anpassa prislappen efter betal-
ningsviljan och konkurrensen.

– I storstäderna är det såklart 
fler som kan erbjuda leverans 
samma dag.

Jetpaks främsta styrkor är flexi-
biliteten och förmågan att leverera 
hem på bestämda tider, menar 
Angelica Zwahlen.

– Att leverera dörr till dörr 
samma dag, på en exakt överens-

kommen tid med möjligheten att 
ändra leveransadressen bero-
ende på leveranstid är vi ganska 
ensamma om. Åtminstone på flera 
mindre orter.

Skincity är bland de första ut 
och fler e-handelskunder är på 
gång för Jetpak. Angelica Zwahlen 
hoppas att satsningen med Skin-
city ska ge en dominoeffekt.

– Man kan ju tänka sig att det 
finns andra e-handlare, fram-
förallt de som säljer lite dyrare 
produkter, som borde vara intres-
serade av en sådan här leverans-
lösning.

– Utmaningen för oss är att nå 
ut till dem, vårt varumärke är inte 
så välkänt i e-handeln än.

på hudvård, följer oss på sociala 
medier och bloggar om oss. Det 
blir en nära kundrelation.

Låg kännedom om samma  
dag-leverans
Samma dag-leveranser har varit 
en snackis länge i e-handeln, 
men än så länge har få e-handlare 
börjat erbjuda tjänsten.

– Jag tror att kännedomen om 
att detta är möjligt fortfarande är 
ganska låg. Både bland e-handlare 
och slutkunder, säger Angelica 
Zwahlen, marknadschef på Jetpak.

– Skincity är experter på att 
skapa en upplevelse kring sin 
handel. När man handlar hud-
vårdsprodukter vill man känna 
sig ompysslad och det är svårt att 
tänka sig att man kan bli ompyss-
lad digitalt. Men det har de verkli-
gen lyckats med. Leverans samma 
dag är en del i det.

Under 2015 har Jetpak rullat 
igång en storsatsning på e-han-
delskunder och mer B2C-leve-
ranser.

– Samma dag och nästa dag-
leveranser är ju inget nytt för oss, 
vår ”grej” är flexibilitet och dörr 
till dörr. Men vi kommer från en 
värld av ad hoc-leveranser och 
expresslösningar och ger oss nu in 
i e-handelsvärlden, där vi behöver 
tänka helt nytt med slingor, sam-
lastning och planerade flöden.

Den nya e-handelstjänsten 
innebär att e-handlarnas kunder 
kan få sin beställning levererad 
hem redan på kvällen samma dag 
som beställningen görs, oavsett 
var i landet de finns.

Utvecklingen mot snabbare 
leveranser drivs främst av kon-
sumenterna, menar Angelica 
Zwahlen.

– Dagens konsumenter kräver 
allt mer service och har inte tåla-
mod att vänta. Jag tror absolut att 
det finns en stor framtid för den 
här typen av leveranser.

– Det är också ett sätt för 
e-handlare att differentiera sig 
genom att erbjuda samma dag-
leverans. Att bara ha billigast pro-
dukter blir otillräckligt i längden.

Lönsamhet kräver volymer
Expressleveranser och flygfrakt 
kostar och marginalerna i trans-

tänk. E-handeln är en relativt ny 
marknad för dem och mitt intryck 
är att de är väldigt intresserade av 
att ta sig in där.

Enligt Mikael Kjellman är 
samma dag-leveranser framtiden 
inom e-handel.

– Jag tror att det på sikt är så här 
det kommer att se ut. Än så länge 
har transportbranschen varit gan-
ska omogen och haft svårt att få 
till sådana här lösningar på bred 
front. Men marknaden och kun-
derna kommer att driva fram den 
här utvecklingen.

Hudvårdssalong på nätet
Skincity.se grundades 2011 
räknar med att omsätta ca 120 
miljoner under 2015 och har varit 
lönsamma från start, vilket är 
tämligen ovanligt i e-handels- 
branschen. Företaget utmärker sig 
genom hög kundnöjdhet, extremt 
lojala kunder och smarta sätt 
att överträffa förväntningar. Bl a 
skickas beställningarna i egna, 
exklusiva förpackningar, inslagna 
i silkespapper och med tackkort, 
små presenter och produktprover. 
Ett genidrag är att alltid skicka 
med en s k Kokeshi-docka med 
beställningen, en liten trädocka 
och en asiatisk tradition för att 
visa tacksamhet.

– Det ska vara en positiv upple-
velse att handla från oss, tillsam-
mans med kundtjänst och kund-
vård är logistiken vårt nav. Den är 
helt central för vår affärsidé.

Det är också därför Skincity valt 
att behålla lagret in-house.

– Logistiken är kärnverksam-
het. Vi måste alltid kunna leverera 
med hög kvalitet, vi kan inte 
riskera att tappa kontrollen över 
leveranserna.

Webshopen har ett omfattande 
hudtest, där kunder beskriver sin 
hudtyp och sina behov i detalj, 
och får personliga råd av utbil-
dade hudterapeuter.

– Det är ett långt formulär, men 
kunderna skriver ibland ett A4 
extra och skickar in bilder på sin 
hud för att beskriva mer i detalj. 
Vi är mer en hudvårdssalong på 
nätet än en traditionell webb-
utik. I princip alla våra kunder är 
”riktiga” kunder, som fortsätter 
att handla, närmast prenumerera 

Egna förpackningar, personlig hudrådgivning och leveranser samma dag  
är delar i affärsidén om förhöjd kundupplevelse som gjort Skincity  
framgångsrika. 

– Än så länge har transportbran-
schen varit ganska omogen och 
haft svårt att få till sådana här 
lösningar på bred front. Men mark-
naden och kunderna kommer att 
driva fram den här utvecklingen, 
säger Mikael Kjellman.

– Att leverera dörr till dörr samma 
dag, på en exakt överenskom-
men tid, med möjlighet att ändra 
leveransadressen beroende på 
leveranstid är vi ganska ensamma 
om. Åtminstone på flera mindre 
orter, säger Angelica Zwahlen.
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kontrollera och följa varuflöden i 
sin smartphone. 

– IoT är ett mycket hett område 
som kommer att få djupgående 
effekter på logistikvärlden både på 
kort och lång sikt.

Mjukvaruföretag som Google 
och Microsoft är väl förberedda 
för den här utvecklingen:

– Det finns redan nu stöd för 
IoT i Windows 10 och både Apple 
och Google har nyligen köpt 
företag som är specialister på IoT, 
påpekar Mikael Brorsson.

nik utvecklats och blivit betydligt 
billigare än förr. Det öppnar för en 
ökad användning i nya applika-
tioner.

– Vi tror på nya, billigare senso-
rer som är uppkopplade och som 
kan finnas på livsmedel, läke-
medel, dyrare kläder och andra 
produkter och som kan fånga och 
skicka information. Även GPS kan 
komma till användning här. 

Redan idag används RFID inom 
ett flertal branscher, som livs-
medel, partihandel och bryggerier. 
RFID är här en viktig komponent 
för att styra och verifiera logis-
tikflöden inom produktion och 
distributionscentraler. 

Google och Microsoft förberedda
Efter att ha dykt upp som ett 
buzzword i flera år, kan också 
IoT, Internet of Things, få ett 
genombrott i supply chain, också 
i alltmer uppkopplade bostäder, 
bilar och serviceinrättningar. 

Mikael Brorsson ser stora 
effekter på hela supply chain-
industrin de närmaste åren från 
fordonsövervakning till stöd för 
säkra leveranser till att kunna 

hämta ut en vara de köpt. Att inte 
få sin vara i tid eller att tvingas 
vänta på leverans mellan 14.00 
och 22.00 förstör köpupplevelsen. 
Sådana leveranser kan förstöra 
lojaliteten även till de starkaste 
varumärkena.

Mikael Brorsson nämner brit-
tiska Direct Parcel Delivery som 
med hjälp av ett modernt, digita-
liserat system kan ge kunderna ett 
tidsfönster på bara en timme för 
leveransen. 

– Kunden kan också interaktivt, 
via en app i sin smartphone, kväl-
len innan eller samma dag, ändra 
leveranstiden.

Vinnare blir t ex de som med 
stöd av sitt WMS-system snabbt 
kan etablera ett satellitlager som 
är enkelt att skala upp eller skala 
ner, alltefter hur efterfrågan 
utvecklas.

Växande roll för RFID
En digitaliserad supply chain 
kräver också att själva produkten 
kan leverera information om var 
den befinner sig. Då blir RFID 
åter högintressant. 

De senaste åren har RFID-tek-

Den ökade digitaliseringen 
förändrar de flesta aspekter av 
vårt liv. Det gäller inte minst 
supply chain.

Av Gösta Hultén

I en rapport har Mikael Brorsson, 
produktchef på WMS-leveran-
tören Consafe Logistics, tillsam-
mans med kollegor analyserat 
några viktiga trender som kom-
mer att spela en allt större roll i 
logistikens värdekedjor. 

– När alltfler kedjor inom han-
deln ökar sin e-handel, så vinner 
de som bäst kan uppfylla kunder-
nas förväntningar på leveransen 
och kan leverera i rätt tid, säger 
Mikael Brorsson.

Många detaljister inser redan att 
detta också är ett sätt att stärka sitt 
varumärke.

Motsatsen gäller också:
– Om kunderna uppfattar leve-

ransen som långsam och osäker 
och företaget inte kan säga var 
varan befinner sig så går det ut 
över deras syn på det varumärket. 

– Idag gillar t ex inte folk att 
tvingas ta sig till butiken för att 

Mot den digitaliserade försörjningskedjan
Ledande mjukvaruföretag som Google, Microsoft och Apple ligger långt framme i sitt intresse för den digitaliserade värdekedjan.

– Obekväma leveranser kan 
förstöra lojaliteten även till de star-
kaste varumärkena, säger Mikael 
Brorsson.
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tobias jonasson

En våg av digitalisering sköljer över oss och påverkar såväl 
vårt sätt att leva som förutsättningarna att bedriva verksamhet. 
Det pratas, eller kanske snarare predikas, om hur digital trans-

formation innebär en omvandling av hur företagen möter sina kunder. 
Själva transformationen syftar till en omvandling av verksamheten 
möjliggjord av digitala möjligheter. Under en lunch nyligen blev jag själv 
drabbad. En tidigare kollega, numera verksam inom ett av de större IT-
tjänsteföretagen, pratade om skillnaden mellan digitalisering och digital 
transformation. Han förklarade att oavsett bransch, storlek på verksam-
heten eller din egen roll i företaget, så kommer vi att påverkas av detta 
paradigmskifte. Pådrivare är i hög grad den nya generation konsumenter 
som förväntar sig ständig tillgång till digitala tjänster – på sina egna 
villkor.

I andra sammanhang pratas det om ”sakernas internet”, där prylar i vår 
omgivning numera har möjligheten att uppfatta och kommunicera med 
sin omvärld, med syftet att skapa intelligenta, attraktiva och hjälpsamma 
miljöer, varor och tjänster. Bara inom de närmaste fem åren beräknas 50 
miljarder enheter vara uppkopplade och besitta dessa egenskaper. Klart 
den genomsnittliga analoga logistikern har koll på detta – eller? Med 

hänsyn till hur den digitala omvandlingen och ökade uppkopplingen i 
grunden håller på att omskapa gamla sanningar och spelregler är detta 
rimligtvis något vi i alla fall borde ha stenkoll på.

För oss som arbetar med logistik handlar det inte om att uppfinna nya 
digitala verktyg och tekniker. Överallt och i ständigt ökad takt skapar 
icke-logistikerna innovativa information- och kommunikationslös-
ningar. Istället handlar det om att ha insikt och innovationsförmåga att 
förstå hur dessa nya tekniker och verktyg kan skapa möjligheter inom 
logistiken. En kompetens och förmåga som jag hävdar i de flesta logis-
tikverksamheter saknas och därför håller tillbaka utvecklingen. I vissa 
fall har t o m icke-logistikerna själva förekommit oss med nya erbjudan-
den och tjänster. Två bekanta och aktuella exempel är Uber och Urb-IT. 

Även när insikten finns kan dock andra hinder försvåra. Ett sådant är 
legala hinder, vilket bl a har fått fraktsedeln att leva kvar omotiverat 
länge. Ett annat är kopplat till att logistiksystemet sällan är ett slutet sys-
tem med tydliga avgränsningar.

Jag minns exempelvis när RFID började beskrivas som framtidens 
nya identifikationslösning för varor och lastbärande enheter. En relativt 
gammal och okomplicerad teknik som i sin nya logistiktillämning och 
kontext kändes som science fiction. Ett lasersvärd eller hoverboard som 
i sin ädlaste och mest uppkopplade form skulle revolutionera det logis-
tiska produktionssystemet. Föregångaren streckkoden skulle snart vara 
bortglömd.

Trots insikten om RFID:s möjligheter har utvecklingen gått mycket 
långsamt. Med undantag från några större exempel, där aktörer själva 
har kunnat utöva påverkan på hela logistiksystemet, verkar utbredningen 
varit ytterst begränsad eller närmast helt avstannad.

Oavsett är jag övertygad om att logistikområdet skulle må bra av att få 
in fler tekniknördar och ”early adopters” som med sin insikt och kunskap 
om tillgängliga tekniker kan utmana de traditionella logistiska förutsätt-
ningarna. På så sätt skulle den analoga logistiken kunna anpassas till de 
nya kraven i sin binära omvärld.

Tobias Jonasson
Seniorkonsult, Sweco Logistik

»Överallt och i ständigt ökande takt skapar icke-
logistikerna innovativa informations- och kom-
munikationslösningar. Vi logistiker behöver insikt 
och innovationsförmåga att förstå hur dessa nya 
tekniker och verktyg kan skapa möjligheter inom 
logistiken«

Krönika: 

Den analoga logistiken 
i en binär omvärld
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tänkbart

Hallandsåstunneln, järnvägstun-
neln genom  Hallandsås ni minns, 
är äntligen invigd. 

Av Gösta Hultén

Den består av två parallella enkel-
spåriga tunnlar, på vardera 8,7 
kilometer. Det gör den till Sveriges 
längsta järnvägstunnel. Tunnlarna 
är en del av en upprustning av 
Västkustbanan, som nu kraftigt 
kan öka kapaciteten för både pas-
sagerar- och godstrafik. Tunneln 
invigdes den 8 december, med 
trafikstart den 13 december.

Hallandsåstunneln är inte bara 
Sveriges längsta järnvägstunnel. 
Den är också vårt mest försenade  
infrastrukturprojekt. Planeringen 
påbörjades 1975 och när själva 
tunneldrivningen började 1992 
var jag chefredaktör för en tid-
ning, som då hade den mäktiga 
borrkronan och raden av stolta 
politiker och höjdare på Banver-
ket som Cover Story.

Det är 23 år sedan. 
Men föga anande vi den gången 

hur långt och svårt projektet 
skulle bli. Bygget av tunneln har 
kantats av stora tekniska svå-
righeter vid drivningen genom 
åsen, Det har har orsakat omfat-
tande förseningar och fördyring 
av projektet. Kraftbyggarna ABs 
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Tänkbart

ursprungliga jättelika borrkrona 
körde snart fast i leran. 1995 fick 
därför Skanska ta över. Tunnel-
bygget hotade miljön med sänkt 
grundvatten¨och läckage av gifter. 
I augusti 2010 gjordes genombrot-
tet i den östra tunneln. Den västra 
blev färdig först tre år senare. 

Hallandsåsens branta stigning 
var sedan 1885 Västkustbanans 
akilleshäl. Persontågen kommer 
nu att kunna gå i 200 kilometer i 
timmen, jämfört med 80 kilome-
ter i timmen i dag. Restidsförkort-
ningen blir fem minuter. Men den 
är en bisak, Den stora vinsten är 
att kapaciteten ökar från fyra tåg i 
timmen till 24. Idag tvingas gods-
tågen gå en lång omväg via Mar-

Äntligen tunnelseende 

karydsbanan, eftersom det branta 
och krokiga enkelspåret över åsen, 
kraftigt begränsar tågvikten.

Kostnaden för bygget slutar 
på ca 11 miljarder. Det är ca elva 
gånger mer än ursprunglig budget. 
Som jämförelse kostar Citybanan 
under Stockholms city dubbelt så 
mycket per km medan Västlän-
ken under Göteborgs innerstad 
och Förbifart Stockholm beräknas 
kosta en-och-en halv gång mer –
om budgeten håller. Nyttan av 
Hallandsåstunneln är betydande 
och växande för både tågresenä-
rer och gods. Om samhällsnyttan 
väger tyngre än de rekordhöga 
kostnaderna för de andra tunn-
larna får framtiden utvisa.

Kung i baren
En festlig kväll i baren på krogen 
Pure i Stockholm, fick ett tråkigt 
slut. En välkänd, högprofilerad 
och kontroversiell fastighetskung 
hängdes ut som värsta bråkma-
karen på ett helt uppslag i Dagens 
Industri nyligen. Enligt vakters, 
bartenders och tidningens version 
hade han yttrat sig alldeles för 
stöddigt när han ville beställa 
påfyllning.

Misstaget var givetvis att han 
glömde vem som är kung i baren. 
Magnus Ugglas gamla slagdänga 
med refängen “Kung, kung, kung 
i baren” drar nämligen helt fel 
slutsats. Det är aldrig gästen som 
är kung i baren. Som gäst må du 
vara fastighetskung eller knegare, 
det är alltid ordningsvakt och bar-
tender som bestämmer där. Det 
kan vi alla skåla på.

Hallandsåstunneln är äntligen invigd, 23 år efter byggstart. 
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Med världen runt hörnet.
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Experter rankar Linköping-Norrköping som östra Sveriges skarpaste läge. 
Hos oss korsas europavägar, järnvägar, sjöfart och internationellt flyg. 
Vart du än siktar finns världen runt hörnet.

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

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

www.eastsweden.se

• Ett av Nordens bästa lägen

• Effektiv infrastruktur

• Komplett helhet, flexibla lösningar

• Affärsmiljö med växtkraft

• Kompetens med bredd och spets

• Starka referenser
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