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en logistiklösning som är anpassad för din verksamhets behov och 

tillväxtresa. 
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Nederländska Venlo 

är Europas hetaste 
logistikläge, enligt 

en färsk rapport 
från Prologis. Men 

den heta fastighets-
marknaden tycks ha 

nått sin kulmen. 

Det senaste året 
har Orio fått en 

nytändning inom 
TPL och 20 nya 

kunder har flyttat 
in. Följ med Intel-
ligent Logistik till 

det jättelika  
gamla Saab-

lagret. 

18

– Vi hoppas få 
med oss persona-

len, säger Henrik 
Peitz, logistikchef 

på Dahl, som flyttar 
centrallagret från 

Kallhäll till 60 000 
nybyggda kvadrat-
meter i Bro år 2021. 
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– Avtalet kom inte 
en dag för tidigt, sä-
ger Svenskt Närings-

livs chefsekonom 
Bettina Kashefi. 

Men Transportarbe-
tarförbundet väljer 

trots kompetens-
brist att nobba 

etableringsjobben. 

32

– Det här är den 
största förändring-

en i SKFs försörj-
ningskedja på 30 år, 
säger Jörg Schlager 
på SKF, som centra-
liserar all planering 
från tillverkning till 

försäljning. 
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vinjett

Logicenters is a leading provider of modern 
 logistics properties in the Nordics with a 
presence in  Sweden, Denmark, Norway and 
Finland and over 1  million square meters of 
logistics space. We  develop,  re- develop and 
own modern logistics  properties in  virtually 
all key  locations in the region. We are 
 specialized in  modern logistics, with all our 
 properties meeting the high  standards of 
quality, efficiency and flexibility  demanded 
by world class logistics operations. 

Logicenters is also a long-term and sustain-
able  player who wants to contribute to a 
sustainable Nordic region and are designing 
our buildings to have low emission foot prints 
and energy consumption.

Follow us at www.logicenters.com towards a 
 sustainable  growing logistics network!

THE LEADER OF MODERN 
LOGISTICS PROPERTIES 
IN THE NORDICS

Optimal location Customer oriented

Top quality 
building specifications 

and process

Long term partner
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För kanske 20 år sen berättade en kompis att hennes pappa 
cyklade till jobbet. Hela vägen från Nacka till Värtahamnen cyk-
lade han, varje dag i alla väder. 

Vilken knäppgök, tänkte jag, varför tar han inte bilen? 
Min kompis verkade skämmas lite för sin pappa. 
I morse träffade jag en cykelpendlare som verkligen inte skämdes. ”Ha 

en bra dag!” ropade han glatt när han for iväg i sin hjälm och sina välput-
sade skor. När jag intervjuar framgångsrika personer nämner de ofta och 
gärna att de cyklar till jobbet. Att ta cykeln i alla väder är inte pinsamt 
längre. Det är status. 

Handelns utredningsinstitut, HUI, utsåg nyligen elcykeln till årets jul-
klapp 2017, med motiveringen att den ”speglar svenskarnas miljömedve-
tenhet, intresse för hälsa och viljan att vara fri”. Dessutom är cykeln ofta 
det mest rationella färdmedlet i städer; snabbast, smidigast, miljövänli-
gast och bäst för hälsan. Cykeln har alla rätt. Det är coolt att göra rätt. 

I det här numret kan du läsa om Tommy Jonsson på Transportarbe-
tarförbundet. Han kartlägger missförhållanden i åkeribranschen, där 
utländska åkare systematiskt dumpar både löner och transportpriser. 
Seriösa aktörer och andra trafikslag får svårt att konkurrera. Det är för 
billigt med lastbilstransporter idag. 

Samtidigt befinner sig vi och hela den svenska industriproduktionen i 
utkanten av den globala marknaden, vilket gör transportsystemet till en 
akilleshäl. Ska svensk industri behålla sin position krävs tillgång till ett 
transportsystem i världsklass. 

Men för miljön, framtiden, samhället och samvetet är prisdumpning 
inte rätt väg att gå. 

Vi behöver billiga transporter. Men vi kan inte fortsätta som nu, med 
högt fossilberoende och smutsig byk när det gäller arbetsmarknadsfrå-
gor. 

Jag hoppas att godset också får färdas schysstare framöver, gärna eldri-
vet och förarlöst. Det måste bli coolt att göra göra rätt – även här!

 
Intelligent Logistik är Sveriges största renodlade branschtidning om 
logistik. Vi bevakar ämnets hela bredd, från inköp och transporter till 
produktion, fastigheter, infrastruktur och handel. Vår temabilaga i DI 
når 400 000 läsare, affärsmagasinet har en upplaga på ca 10 500 ex och 
vår växande nyhetssajt intelligentlogistik.com har 25 000 besökare i 
veckan. Vi är även stolt medlemstidning för logistikföreningen Plan. 

2017 ökade vi utgivningen från tre till fyra temabilagor per år, en djärv 
satsning som fallit väl ut. Inför 2018 fördjupas samarbetet med Plan och 
LTS och vi ökar utgivningen med ytterligare ett affärsmagasin i juni. Vi 
har också välkomnat två nya stjärnor till redaktionen i år, vår nyhetsre-
daktör Klara Eriksson har fördubblat besöken på sajten det senaste året, 
och under hösten har vi även släppt en jobb & karriärsajt där vår nya 
mediesäljare Sofia Häljeryd ska sköta platsannonsering, bland annat. 

Det blir ett ”Gott nytt år” med andra ord. 

Hilda Hultén
Chefredaktör

ledare
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logistikfastigheter

 Prologis har omkring en halv miljon 
kvadratmeter logistikyta i Sverige, 
och annonserade en aggressiv nordisk 
tillväxtstrategi i fjol. Ett av de viktigaste 
utvecklingsprojekten finns i Göte-
borgs hamn, där bolaget färdigställt två 
byggnader på sammanlagt 37 000 kvm 
under 2017. Byggena inleddes delvis 
på spekulation och är nu nästan fullt 
uthyrda med Logent och Göteborgso-
peran som hyresgäster. Endast 5 000 
kvm återstår. 

– Vi hade planerat att bygga helt på 
spekulation men fick tidigt med oss 
Logent i projektet. Vi har flera intres-
senter på den sista vakansen, jag gissar 
att den är uthyrd innan årsskiftet, säger 
Johan Nihlmark, affärsutvecklare på 
Prologis Norden.

Prologis inleder nu nästa byggetapp 
i hamnparken, en byggnad med ca 
24 000 kvm lageryta som ska stå färdig 
för inflyttning i slutet av 2018. Även där 
är en ny hyresgäst på väg in – ett kon-
trakt på 11 000 kvm. 

– Vi har en hyresgäst på gång. För-
hoppningsvis är kontraktet klart i slutet 
av veckan, säger Johan Nihlmark. 

Jönköping och Stockholm hett
Prologis satsar aggressivt på den nord-
iska marknaden. I våras köpte bolaget 
ett stort logistikfastighetsbestånd av 

Närhet till stora konsumtionscentra 
är centralt, men även tillgång till arbets-
kraft, transportinfrastruktur, regelverk 
och kostnadsbild har stor betydelse för 
valet av logistikläge. 

Rapporten rankar Tyskland i topp 
när det gäller närhet till konsumtions-
centra. För tillgång till arbetskraft top-
par Polen rankningen och de övriga tre 
faktorerna; regelverk, transportinfra-
struktur och totalkostnad, domineras 
av Nederländerna. 

Nederländerna toppar
Överlag rankas de nederländska lägena 
högt och hög konsumenttäthet och 
välutvecklade transportnät ger Benelux 
tillsammans med västra Tyskland gene-
rellt höga poäng. Polen gör också bra 
ifrån sig i flera kategorier, ett tecken på 
att landets logistikmarknad mognat.

Venlo i Nederländerna toppar den 
totala rankningen över de 100 bästa 
logistiklägena i Europa, medan Lodz 
i Polen rankas högst av logistiklägena 
utanför Västeuropa. Düsseldorf är det 
toppläge som stärker sin position mest. 

I årets rankning klättrar även stor-
stadsregioner som London, Paris, 
Milano och Berlin, då de kan erbjuda 
närhet till konsumenterna och stöttar 
effektiv försörjning. 

Nederländska Venlo ligger i topp när 
Prologis rankar Europas hetaste 
logistiklägen. Tillgång till arbetskraft, 
ekonomiska kluster och välutvecklad 
infrastruktur är nycklar vid val av 
logistikläge, enligt rapporten. 

Av Hilda Hultén 

Fastighetsjätten Prologis har undersökt 
hur företag i Europa väljer logistiklä-
gen.

Rönen i rapporten har betydelse 
för var företag väljer att etablera sig i 
Sverige i samband med den växande 
e-handeln.

Rapporten Europé s most desirable 
logistics locations beskriver de fem 
faktorer som främst avgör valet av 
logistikläge. Faktorerna som pekas ut 
handlar om närhet till stora konsum-
tionscentrum, lagstiftning, tillgång 
till arbetskraft, infrastruktur och total 
kostnadsbild. 

– Det är tydligt att tillgång till 
arbetskraft och närhet till ekonomiska 
nätverk är avgörande för logistikföreta-
gen. När efterfrågan på logistik nu har 
en stark tillväxt bör beslutsfattare också 
uppmuntra till investeringar i infra-
struktur och tillgång till kvalificerad 
arbetskraft, kommenterar Dirk Sosef, 
forskningschef för Prologis Europa.

Här är Europas hetaste logistiklägen

Johan Nihlmark 
tror att den 
glödheta logistik-
fastighetsmark-
naden nått sin 
kulmen. 
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Den nya logistikparken i Göteborgs hamn växer fram i snabb takt. Markägarna Castellum, NCC, Bockasjö och Prologis har alla fastigheter under uppfö-
rande. De flesta byggena i parken sker på spekulation, dvs utan tecknade hyresavtal vid byggstart. 
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logistikfastigheter

på den nordiska logistikfastighets-
marknaden. 

– Norden är en extremt svår 
marknad att slå sig in på. Man 
behöver göra ett större förvärv 
och ha en organisation på plats 
som talar språket om man ska 
lyckas. 

För ett par år sedan försökte 
bolaget ta sig in på den norska 
marknaden. 

– Vi gjorde ett misslyckat försök 
med ett joint venture i Norge, men 
projektet lades ned. Satsningen 
krockade bl a med att oljepriset 
havererade i början av 2015. 

Sättningen på bostadsmarknaden 
sprider också en viss oro i bran-
schen, menar Johan Nihlmark. 

– Om styrräntan höjs nu eller 
bostadsmarknaden svalnar drab-
bar det konsumtionen. Då har 
folk inte ha råd att köpa den där 
nya Volvon och då går det i för-
längningen sämre för våra kunder, 
alltså de som behöver lagerytor. 
Allt hänger samman. 

Misslyckad Norgeetablering
Prologis har omkring en halv 
miljon kvadratmeter logistikytor i 
Sverige och är den enda interna-
tionella logistikfastighetsaktören 

– Man ska vara medveten om 
att hamnstrejker är ganska vanliga 
ute i Europa. Jag tror att konflik-
ten kommer att lösa sig och att 
kunderna snabbt kommer hitta 
tillbaka till Göteborg igen. 

På längre sikt kommer konflik-
ten inte påverka Göteborg som 
logistikläge så mycket, särskilt 
om farleden och hamnbassängen 
fördjupas, menar han. 

– Då kommer kunderna nästan 
tvingas tillbaka till Göteborg. 

Het marknad – men toppen  
är nådd
Högkonjunkturen i fastighets-
marknaden är stark. Enligt 
Colliers har nära 600 000 kvm 
logistikytor färdigställts under 
2017 och även 2018 ser starkt ut, 
om än med något lägre byggtakt. 
Högtrycket syns även på avkast-
ningskraven. Ju högre värderad 
fastighetsmarknaden är, desto 
lägre avkastningskrav, eller yiel-
der, ställs på projekten som säljs. 
Och yielderna är historiskt låga 
för logistikfastigheter just nu. 

– Men jag tror att vi har nått 
toppen, jag tror inte att yielderna 
kommer att sjunka mer nu. 

Även internationellt är hans 
bild att värderingsnivån nått sin 
kulmen. 

– I Tyskland har det sålts logis-
tikfastigheter i år med avkast-
ningskrav på 4.65 procent. Det är 
i nivå med prime-kontor i Stock-
holm. Det är vansinnigt lågt, jag 
kan inte föreställa mig att det kan 
sjunka lägre nu. 

Estea och i Stockholm pågår ett 
intensivt sökande efter lämpliga 
investeringar. 

– Stockholm är ett hett logistik-
läge, med många konsumentinrik-
tade kunder som söker logis-
tikytor. Vi har tyckt att vi varit 
underviktade i Stockholm länge, 
Sverigekontoret är Göteborgsbase-
rat och vi har traditionellt verkat 
mest i Västsverige. Men vi har ett 
markförvärv på gång i Stockholm 
inom kort, hoppas jag. 

Även Jönköping går starkt. 
– Jönköping har kommit till-

baka starkt när det gäller logistik-
etableringar och det byggs massor 
just nu. Fundamenten i den loka-
tionen är extremt bra, med väldigt 
bra kommuner, bra kompetens, 
fantastisk infrastruktur och pris-
värd, lättbyggd mark. Gör man en 
tyngdpunktsberäkning för nordisk 
distribution inser man ofta att det 
är i Jönköping man ska ligga. 

Starka Volvoband
Göteborg är dock Prologis star-
kaste nordiska fäste. I Göteborg är 
70 procent av Prologis hyresgäster 
direkt eller indirekt kopplade till 
Volvo. 

– Det är jättekul med Volvo, 
men vi eftersträvar lite högre 
diversitet bland kunderna. 

Konflikten i containertermina-
len, som fått volymerna att rasa 
och flera kunder att lämna ham-
nen, har inte påverkat etablerings-
viljan i regionen eller logistik-
parken nämnvärt, menar Johan 
Nihlmark. 

Ett av Nordens 
bästa logistiklägen

www.logpoint.se

Vi har alla förutsättningar och ett av de 
bästa lägen man kan ha – 10 min från 
Jönköping, mitt emellan Nordens största 
städer och med vägarna precis utanför. 

Men vi kan bli ännu bättre genom att skapa 
mer service, fler kontaktytor och större 
möjligheter för expansion och tillväxt. 

För även om vi har Nordens bästa 
läge så ska vi också bli Nordens bästa 
logistikområde. 

FAKTORER SOM AVGÖR VAL AV LOGISTIKLÄGE ENLIGT 
PROLOGIS UNDERSÖKNING: 

1. Närhet till stora konsumtionscentrum

2. Gällande lagstiftning

3. Tillgång till kvalificerad arbetskraft

4. Transportinfrastruktur

5. Total kostnadsbild

Värmekarta över Europas hetaste logistiklägen. 
Källa: Prologis 
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i slutet av året.
En faktor som påverkat rekord-

talen för 2017 är att många aktö-
rer valt att bygga på spekulation.

– Detta bidrar såklart till rekor-
det och pekar på fortsatt hög 
efterfrågan på moderna logistiky-
tor och en låg vakansgrad.

Intresset på investerarmarkna-
den är också stort och utbudet är 
lågt i förhållande till efterfrågan, 
menar Christoffer Bladh Nord.

Ett av årets största förvärv inom 
logistikfastigheter var Prologis 
köp av Esteas fastighetsportfölj på 
närmare 77 000 kvm logistikytor 
i april. Bland de större transaktio-
nerna under året finns även DSVs 
anläggning i Landskrona som 
köptes av Logistea och Rustas cen-
trallager i Norrköping som efter 
utbyggnad omfattar hela 117 000 
kvm, som köptes av norska Ness, 
Risan & Partners i oktober.

projektering under 2015 och 2016 
där många projekt färdigställs nu 
under 2017, berättar Christof-
fer Bladh Nord, projektledare för 
Industri & Logistik på Colliers 
Sverige.

Stor andel spekulatiosnbyggen
Hur mycket som byggs varje år 
är svårt att förutsäga och beror 
också på tillfälligheter. Enligt 
Colliers statistik toppar Sveriges 
bästa logistikläge ”Stor-Göteborg” 
listan på byggen, både med flest 
färdigställda projekt men även på 
mängden tillkommande kvadrat-
meter.

– Det är mycket timing och 
byggtakten skiljer sig från år till 
år. 2018 ser lugnare ut, även om 
allt tyder på att det också kom-
mer att bli ett bra år med minst 
300 000 kvm färdigställda ytor. 
Men det är svårt att säga så här 
tidigt, många kontrakt signeras nu 

hetsmarknaden. Vakansgraden 
är fortsatt låg, intresset för att 
investera i logistikfastigheter är 
skyhögt och det byggs fastigheter 
som aldrig förr.

Under 2017 färdigställs sam-
manlagt 24 logistikfastigheter på 
över 10 000 kvm, enligt en färsk 
sammanställning från fastighets-
rådgivaren Colliers.

– Vi har sett en väldigt hög 

Hela 24 byggnationer motsva-
rande närmare 600 000 kvm 
färdigställs under 2017, enligt färsk 
statistik från Colliers. Det är ett 
historiskt rekord och mer än 
dubbelt så mycket som 2016.

Av Hilda Hultén

Året 2017 har präglats av ett 
rejält högtryck på logistikfastig-

logistikfastigheter

LOGISTIKFASTIGHETER SOM FÄRDIGSTÄLLS UNDER 2017
Ort Användare Fastighetsägare  Yta
Halmstad Biltema Eget 55 000 kvm
Ängelholm Boozt Fashion Catena 42 000 kvm
Örebro ElektroSkandia Eget 40 000 kvm
Nykvarn Aditro NREP Logicenters  40 000 kvm
Morgongåva Apotea Anders Wall 38 000 kvm
Göteborg Spekulation Prologis  37 000 kvm
Enköping Martin & Servera NRP 36 000 kvm
Västerås Sv Retursystem Corem 30 500 kvm
Staffanstorp BMW Veridon 27 000 kvm
Göteborg Volvo Bockasjö 26 350 kvm
Göteborg Spekulation Bockasjö 25 000 kvm
Eskilstuna SportaMore Bockasjö/Alecta 23 000 kvm 
Borås Didriksons Charepa AB 20 000 kvm
Jönköping AD bildelar One Partner Group 20 000 kvm
Malmö Spekulation Skanska 19 500 kvm
Göteborg Exertis Cap Tech Castellum 19 000 kvm
Ängelholm Milvus Logistics Catena 14 500 kvm
Hallsberg Ahlsell Eget 12 500 kvm
Göteborg Spekulation Next Step Group 12 000 kvm
Rosersberg Diskteknik Eget 12 000 kvm
Rosersberg Optimera bygg Kilenkrysset 12 000 kvm
Kristinehamn Finnfoam Logistic Contractor 11 000 kvm
Göteborg Fischer/Brandon NCC/Aberdeen 10 000 kvm 
Strängnäs Aerfast Kilenkrysset  10 000 kvm
   Summa 592 350 kvm 

Nära 600 000 kvm logistikytor färdigställs under 2017, enligt Colliers.  
Det är en historisk rekordsiffra.

– 2018 ser ut att bli ett bra år för logistikfastigheter, men ännu inte i 
samma nivå som 2017, säger Christoffer Bladh Nord

Historiskt  
byggrekord  
för logistikfastigheter 2017
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vinjett

Med världen runt hörnet.

LINKÖPING
NORRKÖPING

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

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

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

• Ett av Nordens bästa logistiska lägen
• Effektiv infrastruktur
• Expansiv hamn
• Komplett helhet, flexibla lösningar
• Kompetens med bredd och spets
• Starka referenser
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e-handelslogistik

tillväxt plötsligt stilla. Därtill gick 
bolaget med omkring 80 miljoner 
i förlust både 2015 och 2016, 
mycket på grund av höga logistik-
kostnader. 

– Logistiken är hjärtat i e-han-
deln, så det är klart att logistik-
problem och höga kostnader till 
stor del har legat bakom Lekmers 
resultat, säger Marcus Tagesson, 
vd och grundare av Babyshop som 
köpte Lekmer av Qliro i juni i år 
för 90 miljoner kronor. 

Lyckad automation
Några som har lyckats betydligt 

transporteras till fasta plockstatio-
ner, gjorde stora rubriker innan 
flytten, eftersom lösningen var 
den första i sitt slag och påmin-
ner om e-handelns rockstjärna 
Amazons lagerlösning i USA. Det 
var dessutom ett vågat drag av en 
snabbväxande e-handelsaktör att 
satsa på automation. 

Men problemen lät inte vänta 
på sig. Implementeringen gick 
långt ifrån smärtfritt och leve-
ransproblemen syntes som en 
tvärbromsning av tillväxten i bola-
get. Från att ha närmast dubblat 
omsättningen varje år låg Lekmers 

köpa Qliros dåvarande paradbolag 
Lekmer. Redan då, 2014, omsatte 
nätleksakshandeln närmare en 
halv miljard om året och Babys-
hop var inte ens hälften så stora. 
Men sen kom flytten. 

Qliro och Lekmer inledde en 
banbrytande satsning på att auto-
matisera logistiken, och 2015 gick 
flyttlasset från Falkenberg, där 
verksamheten delade lager med 
Nelly.com, till en ny högautoma-
tiserad anläggning hos Schenker 
Logistics i Arlandastad. 

Automationsanläggningen, en 
s k CarryPick där hyllorna i lagret 

I juni köpte Babyshop nätkollegan 
Lekmer, som dragits med stora 
logistikproblem de senaste åren. 
Under sommaren och hösten har 
automationsanläggningen byggts 
ut och Lekmers logistik smygflyt-
tats till Babyshops lager i 
Jönköping. Och efter kraftprovet 
Black Week, med orderingång över 
alla prognoser, ser flytten ut att ha 
varit ett riktigt lyckokast. 

Av Hilda Hultén 

För tre år sedan hade nog få trott 
på att Babyshop skulle kunna 

Lyckad lagerflytt  
vänder Lekmer

Autostore-anläggningen har byggts ut från 50 000 till 130 000 lådor för att få plats med även Lekmers flöden. 
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e-handelslogistik

hela e-handelsbranschen. 
– Jag tror att alla blev lite över-

rumplade av trycket. 
En annan bransch som blivit 

överrumplad av reaveckan är spe-
ditörerna. Överallt vittnas det om 
knökfulla terminaler och ombud. 

– Autostoren och vårt lager har 
klarat trycket bra, sen har vi haft 
en del problem med utleveran-
serna. Det verkar vara ett generellt 
problem hos alla speditörer, att 
de inte varit beredda på den här 
ökningen. 

förvärv var inget främmande. 
– Vi har jobbat extremt hårt 

med att få till vår operativa verk-
samhet innan vi tog in kapital för 
att växa. Vi har haft våra utma-
ningar, men vi har kämpat för att 
nå hit och lyckats bra med det. 

Black week sprängde prognosen
Under högsäsongen november 
och december jobbar omkring 
100 personer i med logistiken i 
Jönköpingslagret. Det första rik-
tiga styrkeprovet kom i november. 

– Under ”Black Week” tog vi 
emot 120 000 ordrar i lagret i 
Jönköping. Det var extremt höga 
orderflöden, vi mer än fyrdubb-
lade volymerna och överträffade 
våra egna prognoser med säkert 
30–40 procent. 

Normal orderingång i lagret lig-
ger runt 30 000 ordrar per vecka 
och normal bemanning omkring 
60 personer, vilket är nästan dub-
belt så många som innan förvär-
vet av Lekmer. Black Friday tycks 
ha sprängt över allas förväntan i 

fungerat väldigt bra för oss, den 
sväljer väldigt stora volymer. 

– Sen är inte automatisering 
enkelt på något sätt, det har varit 
utmanande även för oss. 

Under sommaren byggdes auto-
mationsanläggningen ut för att få 
plats med även Lekmers flöden. 
Istället för de 50 000 lådor och 
50 robotar man började med har 
man nu 130 000 lådor i anlägg-
ningen och 120 robotar som 
plockar fram lådor till plocksta-
tionerna. 

– Vi började flytta Lekmers 
varor redan i somras och den 
stora flytten gick i september. Den 
10 september gick vi live fullt ut, 
berättar Marcus Tagesson. 

– Flytten gick över förväntan 
smidigt, trots att den gjordes 
under den stora inleveranssä-
songen i september–oktober. 

Lekmers verksamhet var lön-
sam redan i oktober och inves-
teringen i Autostore är snart 
hemräknad. 

– Vi har lyckats sänka kostna-
derna för logistiken. Det var målet 
med uppköpet – det och att få 
igång tillväxten i Lekmer igen. 

Hade du kunnat gissa att ni 
skulle köpa Lekmer för tre år 
sedan? 

– Jag är från Småland och gillar 
inte att skryta, vi försöker alltid 
vara ödmjuka. Men jag sa nog 
redan 2013 att vi siktade på att 
bli ett miljardbolag. Sen hade jag 
nog inte trott att vi skulle köpa 
just Lekmer, men att växa genom 

bättre med både lagerflytt, auto-
mation och tillväxt är Babyshop, 
som grundades 2006 av Marcus 
och Linn Tagesson. Bolaget har de 
senaste åren lagt under sig flera 
aktörer inom barnmode på nätet, 
bland annat Oii, AlexandAlexa 
och norska Babyshop.no, som 
numera ägs under bolagsnamnet 
The Babyshop Group. Efter köpet 
av Lekmer omsätter koncernen 
över en miljard om året.

Sedan hösten 2016 ligger före-
tagets lager i 22 000 nybyggda 
kvadratmeter i Torsvik utanför 
Jönköping. Från lagret skickas 
varor till 140 länder, de största 
marknaderna är Norden, Storbri-
tannien och USA, men även Asien 
växer som marknad. Lagret är 
byggt av ADIB, ägs av NREP, och 
The Babyshop Group hyr på ett 
tioårskontrakt. 

Varför valde ni att lägga lagret i 
Jönköping? 

– Läget passar e-handelsverk-
samhet väldigt bra med närhet till 
hela Norden. Dessutom har både 
UPS och Postnord bra möjligheter 
att hantera stora ordermängder 
här. Jönköping är dessutom en 
tillräckligt stor stad för att hitta 
riktigt duktiga medarbetare, en 
nyckel till vår framgång för lagret. 

Ett smart drag var enligt Mar-
cus Tagesson att investera i en 
Autostore-anläggning. 

– Det visade sig vara ett väldigt 
bra beslut. Tidigare har vi haft 
manuella lager och logistiken har 
fattats lite, men Autostore har 

Katrineholm växte upp kring dåtidens modernaste  
infrastruktur – järnvägen. Nu är vi en plats för framtidens  

infrastruktur. En plats för miljövänliga transporter  
och för den digitala världen. 

katrineholmslogistikcentrum.se/ETABLERA

VAR FJÄRDE SVENSK 
INOM RÄCKHÅLL.
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– Det var extremt höga orderflöden under Black Week, vi mer än fyrdubb-
lade volymerna och överträffade våra egna prognoser med säkert 30–40 
procent, säger Marcus Tagesson, som grundat Babyshop tillsammans med 
Linn Tagesson.

Automation kan både lyfta och 
sänka en e-handlare. Lekmers flytt 
från Falkenberg till automations-
lagret i Arlandastad 2015 gick långt 
ifrån smärtfritt, vilket syntes som 
en tvärbromsning i tillväxten. 
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last mile

engångsnyckel till boxen direkt i sin 
handdator. Boxarna ersätter utläm-
ningsställen och brevlådor och möjlig-
gör hemleveranser till både villor och 
flerbostadshus utan att mottagaren 
måste vara på plats. Nätapoteket Apotea 
är pilotkund i försöket, som inleds med 
ca 780 testmottagare i Stockholms län 
och.

– För oss är det viktigt att varorna 
transporteras hem till konsumenten 
snabbt och tryggt. Att komplettera med 
smarta leveransboxar är ett steg i rätt 
riktning för utvecklingen av hemleve-
ranser, kommenterar Apoteas vd Pär 
Svärdson.

Inom två år är förhoppningen att ha 
10 000 anslutna mottagare.

Kör åt Åhlens, Zalando, Apotea  
och Boozt
Best är i grunden en budbilsverksam-
het och grundades 1976. Bolaget har ca 
450 fordon och levererar på åtta orter 
i Sverige, samt Oslo och Köpenhamn. 
Best kör med hemleverans på vardagar 
kl 18–22 och söndagar, och har lockat 
till sig e-handelskunder som Boozt, 
Apotea, Sportamore, Zalando. 

I november tecknades också ett avtal 
med Åhléns, där kunder i Stockholms-
området får leverans samma kväll 
(18–22) om ordern läggs på en vardag 
innan klockan 12.00. Tjänsten testades 
under ett par veckor i november och 
sätter igång för fullt efter årsskiftet.

Leveransen sker samma dag om 
e-handlare och mottagare finns i 
samma geografiska region.

– Vi har också en kundportal där 
konsumenten kan följa leveransen gra-
fiskt på en karta i realtid. Nästa steg blir 
hemleveranser på lördagar och retur-
upphämtning direkt i hemmet.

Av de 430 miljoner som bolaget 
omsätter kommer ca 10 procent från 
e-handeln idag.

– Vi är jättesmå jämfört med jättarna, 
vår utmaning är den geografiska täck-
ningen. Men tillväxten är enorm och vi 
når redan 67 procent av konsumenterna 
i Sverige.

Han tror att bolagets storlek och 
ursprung gör det lättare att tänka kund-
fokus.

– Flexibilitet och kundfokus finns i 
DNAt hos oss i budbilsbranschen. Vi är 
inte fast i strukturer på samma sätt som 
en speditör och har lättare att utveckla 
kundunika lösningar.

kvällsleveranser sedan 2014 tar emot 
nyheten med ett syrligt ”Välkommen 
till framtiden”.

– Att erbjuda hemleveranser på 
kvällstid utan tilläggsavgift är en 
hygienfaktor idag, vi har gjort det sedan 
2014. Som kund har man all rätt att 
förvänta sig att leveransen ska passa 
vardagen, säger Niklas Knight, vd på 
Best transport.

Även Bring, DHL och Schenker har 
erbjudit kvällsleveranser hem under 
flera år – åtminstone i storstäderna. 
Bring erbjuder kvällsleveranser på 25 
orter i Sverige och även hemleveranser 
samma dag och på lördagar i Stock-
holm, Göteborg och Malmö.

Lanserar paketboxleveranser
Nyligen inleddes också ett samarbete 
med Qlocx, som tagit fram paketboxar 
med digitala lås. Boxarna öppnas med 
en app där chauffören får en digital 

Budbilsfirman Best tar ett allt hårdare 
grepp om e-handelns samma dag-leve-
ranser. Med kunder som Apotea, 
Zalando, Boozt och senaste tillskottet 
Åhlens utmanar bolaget logistikjät-
tarna. 

Av Hilda Hultén

E-handeln fortsätter växa lavinartat och 
med fler köp via nätet så ökar kraven på 
snabba, flexibla leveranser. Logistikbo-
lagen kämpar för att anpassa kostymen 
efter de nya förutsättningarna och i 
höstas lanserade bland annat Postnord 
kvällsleveranser utan tilläggsavgift i 
Stockholm, Göteborg och Malmö 

– Målet är att kvällsleveranser ska bli 
ny standard för hemleveranser och kon-
cernchefen för Postnord, Håkan Eriks-
son, kallar utvecklingen för ”Ett stort 
steg in i framtiden”.

Uppstickaren Best, som erbjudit 

Best Transport kör 
samma-dag-le-
veranser för flera 
stora e-handlare. 
Bolaget samar-
betar också med 
Qlocx om hemle-
veranser i digitala 
paketboxar. 

»Som kund 
har man all 
rätt att för-
vänta sig att 
leveransen 
ska passa 
vardagen«

Best greppar  
kvällsleveranserna

I kundportalen kan konsumenten följa leveransen i realtid.
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För ytterligare information kontakta Oscar Mörner 
på 070-929 66 10 eller oscar.morner@corem.se Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel.

BACKA 22:17 – EXPORTGATAN 65 
På Exportgatan mellan E6 och Göta älv erbjuder vi en fastighet väl lämpad för 
logistikverksamhet. Fastigheten är uppdelad i två byggnader, båda med stora 
fria ytor. Strategiskt läge intill större trafikleder och fem minuter från centrala 
Göteborg. Den kommande Marieholmstunneln, som planeras vara färdigställd 
under 2020 och ansluta E45 till E6, får en påfart/avfart precis intill fastigheten 
vilket kommer göra läget ännu mer attraktivt. 

TEKNISK INFORMATION
• Bärighet: Betongplatta på mark/pålad 
 betongplatta på mark.
• Uppvärmning:  Fjärrvärme.
• Markportar: 5 st.
• Lastkaj: 2 st under tak.
• Lageryta: 7 500 kvm 
• Kontorsyta: 1 100 kvm.
• Parkeringsplatser: ca 70 st.
• Byggrätt 3 000 kvm.

www.corem.se

CITYNÄRA LOGISTIKFASTIGHET 
I HISINGS BACKA
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lager

Byggstart är beräknad till slutet av 
2018 och verksamheten beräknas starta 
i nya lokaler vid årsskiftet 2020/2021. 
Den relativt långa byggtiden på 2–3 
år beror bland annat på att Dahl vill 
vara helt säkra på att kunna hålla sina 
leveranstider även under flytten. En av 
Dahls styrkor är sena cut off-tider och 
tidiga leveranser. Beställer en rörmo-
kare sina produkter innan klockan 
17.00 så finns de på arbetsplatsen innan 
klockan 07.00 dagen efter.

 – När väl byggnaden står klar, beräk-
nar vi en ganska lång installations– och 
igångkörningstid av lagrets automa-
tionsanläggningar. 

Han vill också ha en smidig och säker 
växling från det gamla lagret till det 
nya.

– Vi levererar till 3 000 byggen varje 
dag och vi får inte riskera våra leveran-
ser, säger Henrik Peitz.

Logistikläget Bro och Stendörrens 
logistikcentra GreenHubBro är noga 

i Kallhäll, 12 km från platsen där det 
nya kommer att byggas. Utomhusytan 
ökar också – med 80 000 kvm.

– Själva byggnaden kommer inte 
bli så mycket större men mycket mer 
genomtänkt än den lösning vi har idag. 
Just nu har vi flera byggnader, varav den 
äldsta är från 1965 – klassiska, väldigt 
traditionella lagerbyggnader med 7–8 
meter till och med 12 meter i takhöjd 
som är ganska lite anpassade efter de 
behov vi har idag, säger Henrik Peitz, 
logistikdirektör på Dahl Sverige AB.

Klart om tre år
Genom att bygga nytt kan Dahl mått-
beställa en lokal som passar dagens och 
framtidens behov, med ett höglager-
block, den senaste tekniken och en 
ökad grad av automation – vilken är 
inte klart ännu.

– Nu när vi får möjlighet att börja 
med ett vitt papper så blir det så klart 
mycket enklare.

Efter många års planer och sökande har 
VVS-grossisten Dahl äntligen valt 
placering för sitt nya centrallager. 
Byggstarten för det nya lagret är 
beräknad till slutet av 2018 och 
verksamheten beräknas starta i nya 
lokaler vid årsskiftet 2020/2021. 

Av Klara Eriksson
 

Det byggs så det står härliga till i 
Sverige, särskilt i Stockholmsregionen. 
Koncernen som VVS-grossisten Dahl 
ingår i har ökat sin omsättning med 
en miljard de senaste tre åren. För att 
öka kapaciteten och ta höjd för större 
volymer bygger bolaget nu ett nytt cen-
trallager i logistikcentrat GreenHubBro 
i Bro, i samarbete med Stendörren. 

Det nya lagret kommer att bestå av 
160 000 kvadratmeter mark och en 
byggnad om cirka 60 000 kvadratmeter. 
Byggnaden blir 20 000 kvm större än 
Dahls befintliga centrallager som ligger 

»Lyck-
sökarna 
som sätter  
upp en 
e-handel 
– de köper 
också av 
oss«

Bro vinner Dahls nya centrallager
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Dahl har vuxit ur sitt nuvarande, 40 000 kvm stora centrallager i Kallhäll, som består av flera äldre byggnader bredvid varandra. 
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också av oss. Alla de mindre 
hemsidorna de handlar av oss. 
Det finns ett hot i horisonten, det 
är stora drakar som Amazon etc. 
Men vår analys säger att så länge 
kunderna vill ha den höga ser-
vicegrad som vi ger idag så är vi 
ohotade. 

frakta med järnväg skulle kunna 
bli intressant på sikt, menar Hen-
rik Peitz.

– När vi tittar på våra inköp så 
ökar containerhanteringen mer 
och mer, dels för vi slår oss in på 
egna varumärken som vi tar hem 
genom container, så det är möjligt 
att det kommer att bli ett alterna-
tiv. Särskilt om transportkostna-
den för bränsledrivna fordon ökar. 
Men vi har mycket lokal tillverk-
ning av produkterna, så vi har inte 
så mycket långväga transporter.

Amazon hot i horisonten
E-handeln växer starkt och Dahl 
är en av de leverantörer av instal-
lationslösningar som skulle kunna 
känna sig hotade av konkurrensen 
från nätaktörer – men det gör 
man inte.

– Den här konkurrensen är 
inget nytt i vår värld. Alla pratar 
om det men så här har vi jobbat 
sedan 1997, med centraliserad 
logistik och leverans direkt till 
arbetsplatser och lycksökarna som 
sätter upp en e-handel – de köper 

våra kunder som det här läget ger. 
Dahl hoppas också kunna behålla 
personalen.

– Att vi inte befinner oss särskilt 
långt från vårt nuvarande central-
lager i Kallhäll gör att vi hoppas få 
med oss vår personal med viktiga 
nyckelpersoner till Bro. 

Stendörren har lanserat logis-
tikområdet med hållbarhetspro-
fil – med tanke på den järnvägs-
anslutning som finns i området 
och som idag nyttjas av Coop. Att 

utvalt, berättar Henrik Peitz. Dels 
är det ett av få logistikområden 
i Stockholmsregionen som har 
kunnat erbjuda den yta Dahl 
behöver för att kunna flytta.

– Det är ett antal bitar som 
ligger Bro till fördel. Så som 
Stockholm är exploaterat idag, är 
en tomt på 160 000 kvm som man 
kan färdigställa rätt så fort ganska 
svårt att hitta, säger Henrik Peitz.

– Sen har vi vår största marknad 
här och vi vill ha den närhet till 

NYKVARN

SÖDERTÄLJE
E20

E20

E4

E4/E20

Den nya trafikplatsen 
Almnäs till och från E20 minuter till  

Stockholm City30

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

Södertälje 
hamn är 
knutpunkt 
för gods-
transporter 
på fartyg.

StockholmEskilstuna/Göteborg

Helsingborg

Ett logistiskt nav, 
nära både E20 och E4

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

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

genom området, Södertälje Hamn endast några minuter 

bort och Stockholm/Skavsta flygplats inom 50 minuter. 

Ett cirka 1 000 hektar stort område med plats för 

verksamheter som logistik, industri, utbildning och kontor. 

Stockholm Syd erbjuder skräddarsydda lokaler och 

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

STOCKHOLM

UPPSALA

SÖDERÄLJE
Nykvarn

Nyköping

Oxelösund

Örebro

Norrköping

Strängnäs Förbifart 
Stockholm

Eskilstuna

Enköping

Västerås

Arboga

Arlanda

E20

E18

E18

E4

E4

mellan Södertälje och Nykvarn

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

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

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

50 minuter söderut ligger flyg-
platsen Stockholm/Skavsta. 

Det nya 
logistiska 
navet

– Det finns pendel i Kallhäll och det 
finns pendel i Bro och Stendörren 
vill utveckla området ännu mer i 
framtiden, säger Henrik Peitz.

Så här ska Dahls nya centrallager i Upplands Bro se ut när det är klart 2021.
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containers står för ca 30 procent av 
volymerna med två containeranlöp per 
vecka till Hamburg/Bremerhafen. 

– Vi är närmaste hamn för stora delar 
av Skåne, säger Fredrik Åsare. 

Logistiksatsningen är en del i ett 
större plan att göra regionen till en 
nationell tillväxtmotor.

– Vi har pekat ut ett tiotal projekt 
som kommunerna ska jobba gemen-
samt med för att öka tillväxten. Ett av 
dem är att främja logistiketableringar, 
berättar Mikael Kipowski, tillväxtchef i 
Hässleholms kommun. 

– Vi har kommit ganska långt, redan. 
Regionen har alla beståndsdelar som 
behövs för att kunna bli framgångsrik 
inom logistik.

– Det händer något när företag eta-
blerar sig och det skapas kluster, säger 

ning i produktionslogistik vid Campus 
Hässleholm, bra järnvägsinfrastruktur 
vid södra stambanan med en knutpunkt 
i Hässleholm och goda hamnförbindel-
ser. Kristianstad och Hässleholm har 
även medfinansierat dubbelfilig väg på 
riksväg 21. Men trots allt detta har de 
senaste åren präglats av låg etablerings-
takt för logistik. Förutom Bergendahls 
höglagerbygge 2014 har inte många 
lagerkvadrat byggts i regionen de 
senaste åren. 

”Hela Skåne behövs”
– Det är hysteriskt i västra Skåne, med 
trafikstockningar och ont om etable-
ringsmark. Hela Skåne måste leverera 
för att möta tillväxtbehovet, säger 
Fredrik Åsare, vd på Åhus hamn. 

Hamnen är en viktig bulkhamn, men 

Genom regionalt lagarbete vill 
kommuner och näringsliv i nordöstra 
Skåne sätta ett nytt logistikläge på 
kartan: Logistikregion Kristianstad/
Hässleholm. 
 – Behovet av logistikytor i regionen är 
stort, men det finns mycket kultur och 
tradition i var företag etablerar sig som 
vi måste övervinna, säger Joakim 
Åstrand, Hässleholm Autoport.

Av Hilda Hultén

Nordöstra Skåneregionen är en välpla-
cerad vit fläck på Sveriges logistikkarta. 
Läget, där Kristianstad och Hässle-
holm dominerar, kom på plats 18 över 
Sveriges 25 bästa logistiktiklägen 2017. 
Läget har flera styrkor, som närhet till 
Öresundsregionens godsflöden, utbild-

 

»Tillväxt är 
ett lagar-
bete, det 
gäller att 
släppa pre-
stigen och 
börja sam-
verka«

De vill sätta nordöstra Skåne  
på logistikkartan

Pernilla Blixt, Malin Wildt-Persson, Mikael Kipowski, Fredrik Åsare och Joakim Åstrand vill tillsammans sätta Hässleholm-Kristianstad på logistikkartan. 
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logistiklägen

Att det nu skapats en struktur-
plan över kommungränserna gyn-
nar alla, menar hon.

– Om vi lyckas locka stora före-
tagsetableringar till Kristianstad 
och Hässleholm gynnar det även 
kranskommunerna. Tillväxt är 
ett lagarbete, det gäller att släppa 
prestigen och börja samverka.

har bra infrastruktur, container-
hamn och gott om planlagd mark. 
Regionen har alla möjligheter att 
bli den naturliga slussen mellan 
Sverige och Europa.

Gäller att släppa prestigen
Att inte fler redan etablerat sig 
beror delvis på bristande tradi-
tion, menar Joakim Åstrand. 

– Det märks att behovet av 
logistikytor är stort här, men det 
finns mycket kultur och tradition 
i var företag väljer att etablera sig, 
som vi måste övervinna, menar 
Joakim Åstrand. 

– Det är inte det att vi inte leve-
rerar, det är snarare så att vi inte 
förstått hur duktiga vi är, säger 
Malin Wildt-Persson, verksam-
hetsledare för Skåne Nordost till-
växtmotor, ett samarbete mellan 
kommunerna Bromölla, Hässle-
holm, Hörby, Kristianstad, Osby 
och Östra Göinge. 

– I många utvecklingsfrågor är 
vi starkare tillsammans. Inte minst 
när vi pratar med gemensam röst 
regionalt och nationellt. 

möbler, bygg och livsmedel.
– Vi har i princip fyllt lokalerna 

och tittar nu på möjligheterna att 
bygga ut, berättar Joakim Åstrand. 

Lades på is 
Hässleholm Autoport ligger ett 
stenkast från gamla ”Dryport 
Skåne”, det 120 hektar stora 
markområde som skulle bli södra 
Sveriges nya logistiknod för 
kombigods. Projektet lades dock 
på is 2013, när Jernhusen backade 
om att bygga en kombiterminal i 
anslutning till området, eftersom 
efterfrågan ansågs vara för låg. 

Hässleholms kommun har nu 
åter lagt in området i sin investe-
ringsbudget, med start 2018. 

– Exploateringen kan påbörjas 
ganska snart. Området kommer 
dock inte kallas Dryport Skåne 
utan Hässleholm Nord, berättar 
Mikael Kipowski.

När det gäller kombiterminal 
så byggs den när marknaden visar 
intresse igen, menar han. 

– Utvecklingsområdet ligger 
ju i anslutning till stambanan. Vi 

Pernilla Blixt, näringslivschef i 
Kristianstad kommun

– Vi har jobbat mycket med de 
mjuka värdena och för att sudda 
ut kommungränserna. Vi ska tävla 
som region, inte mot varandra. 
Nyetableringar innebär ju nya 
arbetstillfällen för hela regionen. 

Modulent fyllt med logistik
En annan som tror stenhårt på 
läget är Joakim Åstrand, ägare 
och medgrundare av Hässle-
holm Autoport, som sedan ett år 
tillbaka bedriver tredjepartslo-
gistik med bland annat lagerho-
tell, kontorshotell, frakttjänster, 
expeditionstjänster och logistikre-
laterad administration i den gamla 
Modulent-fabriken i Hässleholm. 
Joakim Åstrand har en lång bak-
grund inom logistik på Bergen-
dahls men valde att säga upp sig 
och bli entreprenör när möjlig-
heten att ta över den 33 000 kvm 
stora fabriken dök upp. Sedan 
2016 driver han Företaget ihop 
med Daniel och Tommy Söder-
berg, med TPL-kunder inom bl a 

• 70 % av Sveriges befolkning inom 30 mil.

• Nav i de internationella transportkorridorerna: 

 − Nordens största rangerbangård och kombiterminaler.

 − Godspendlar till Göteborg, Antwerpen, Milano.

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

 − Sveriges fjärde största fraktflygplats.

• Kompetent arbetskraft.

• Fokus på grön logistik.

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

• Stora satsningar på infrastruktur på gång.

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

TA PLATS I ETT AV SVERIGES  
BÄSTA LOGISTIKLÄGEN

businessregionorebro.se

LOGISTIKREGION 
KRISITANSTAD/
HÄSSLEHOLM

Samarbetet för att lyfta 
nordöstra Skåne som lo-
gistikregion har pågått 
sen i våras. Målet är att bli 
en transitregion för gods 
och transporter. I projektet 
ingår transportnoder som 
Åhus hamn, Hässleholms 
centralstation, Kristian-
stads flygplats och Ystad 
hamn. 



Saabs gamla reservdelsbolag Orio 
har gott om plats för mer gods 
i lagret och en tomt på 530 000 
kvm utanför Nyköping. Nu hoppas 
företaget på att växa kraftigt inom 
tredjeplogistik. 
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Av Klara Eriksson
 
Bildelar är inte längre det första 
man lägger märke till när man 
kommer in i Saabs gamla reserv-
delslager i Nyköping. Istället är 
det långa rader av pallar med 
Annas pepparkakor som väntar 
på att skeppas ut till Icas butiker 
inför den stundande julen. Det är 
en av Orio Logistics nya kunder, 
och för att kunna ta emot dem har 
man sökt och fått tillstånd för att 
få lagerhålla livsmedel. 

– Det är en modern anläggning. 
Att sätta in en råttfälla var egent-
ligen den enda förändringen vi 
behövde göra för att få tillståndet, 
berättar Martin Lennbom, som 
leder affärsutvecklingen i Orio 
Logistics.

Affärsområdet startades för 
drygt ett år sedan och är en del 
av Orio-koncernen, som är Saabs 
gamla reservdelsbolag Saab Auto-
mobile Parts i ny kostym och med 
ny inriktning. 

– Orio Logistics var ett ganska 
självklart namn för vad vi sysslar 
med, säger Martin Lennbom. 

Saab Automobile Parts tog 
namnet Orio år 2013, efter att 
biltillverkningen gått i graven. 

Samtidigt blev bolaget helägt 
av svenska staten. Orio har en 
modern, automatiserad lageran-
läggning för en snabb och flexibel 
hantering av pallar och lådor. 
Anläggningen har också blivit 
Opels nav för reservdelsdistribu-
tion till fler än 500 återförsäljare 
i Norden och Baltikum. För i det 
73 000 kvm stora, högautomati-
serade lagret i Nyköping som en 
gång i tiden var fyllt av Saab-
logistik, hanteras nu allt mindre 
bildelar, och Martin Lennboms 
uppdrag är lika enkelt som det är 
utmanande; fyll lokalerna!

Nygammal satsning 
Orio har försökt slå igenom som 
TPL-aktör under flera år, fast 
utan större framgång. Innan Orio 
Logistics bildades förra året drevs 
TPL-satsningen externt genom 
konsultföretaget Alogistik, som 
startades av ett par före detta 
Saab-anställda i Trollhättan efter 
konkursen. Men under de dryga 
tre år som bolaget hade sitt upp-
drag lyckades man inte locka en 
enda kund till Nyköping. 

Martin Lennbom, som har 
bakgrund inom tredjepartslogistik 
från bland annat DHL och kän-

ner branschens utmaningar, tror 
att det kan ha berott på bristande 
erfarenhet. 

– Väldigt många här har en bak-
grund inom produktion och att 
gå från det till ett marknads– och 
säljtänk kan vara svårt, säger Mar-
tin Lennbom.

Ett nytt namn och en ny pake-
tering har lett till att kunderna nu 
börjat få upp ögonen för vad Orio 
har ett erbjuda i jättelokalerna 
i Arnö utanför Nyköping. Det 
senaste året har Martin Lennbom 
skrivit kontrakt med 20 nya TPL-
kunder, och idag utnyttjas cirka 
15 000 kvm ytorna till verksam-
heten.

– Det är framförallt vår nya, 
tydliga hemsida som lockat kun-
der tror jag. Vi har jobbat en hel 
del med sökoptimering och det 
har gett resultat, förklarar Martin 
Lennbom.

Bilindustrins närvaro i loka-
lerna är fortfarande påtaglig. 
Vi går förbi inplastade, helt nya 
motorer från den senaste SAAB-
modellen innan konkursen som 
aldrig blev tillverkade, och nu ska 
demonteras och säljas som reserv-
delar. Men här och där bryter det 
nya godset in, med pallar med allt 

tredjepartslogistik

Nytändning i  
Nyköping 

Efter en trög start för satsningen på tredjepartslogistik har det tagit fart i Orios gigan-
tiska reservdelslager i Nyköping. Det senaste året har 20 nya kunder flyttat in. 
 – Nyköping är ett perfekt läge för tredjepartslogistik, säger Martin Lennbom, som leder 
affärsutvecklingen på Orio. 
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tredjepartslogistik

från kläder och inredningsartiklar 
till schampo och pepparkakor.

– Vi kan integrera TPL-kunder-
nas varor överallt i lagret. Vi har 
ett flexibelt lagerhanteringssystem 
och vår miniload-anläggning har 
väldigt stor kapacitet för små-
plock. 

Vill sätta Nyköping på  
logistikkartan
Arnö ligger bara cirka tio mil från 
Stockholm med goda tåg– och 
flygförbindelser, närhet till 
europavägarna och en modern 
hamn med god kapacitet. Martin 

Lennbom tycker det är konstigt 
att Nyköping inte ses som ett 
“naturligt logistikläge”. 

– Jag är uppvuxen i logistik-
branschen och då talade man om 
Eskilstuna, Norrköping, Sträng-
näs, Södertälje. Även tidigt om 
Märsta och Rosersberg. Alla ligger 
längs med E4an. Men varför inte 
om Nyköping, som ligger minst 
lika bra till om inte bättre, frågar 
sig Martin Lennbom.

– Vi ligger ju bättre till än 
Norrköping, nära en djuphamn 
och i det man brukar kalla för 
TPL-triangeln; Norrköping-

Örebro-Stockholm. Här rullar 
all tung trafik och nu ska ju även 
Ostlänken bli av. Korparna måste 
ha flugit upp och ner när man inte 
nämnt det här samhället, fortsät-
ter Martin Lennbom. 

Ostlänken är den första delen av 
höghastighetsbanan mellan Stock-
holm och Göteborg och kommer 
att dras förbi Nyköping.

Mycket att erbjuda
Ett 70 år gammal reservdelsfö-
retag har mycket att erbjuda vad 
gäller tredjepartslogistik, tycker 
Martin Lennbom. Förutom det 

stora, automatiserade lagret med 
kapacitet att plocka och packa 
omkring 30 000 orderrader om 
dagen kan Orio Logistics även 
erbjuda tullklarering, inköp, 

e-handel med egen webbportal, 
exportdokumentation, kundfaktu-
rering och spedition. Hanteringen 
av bildelar gör att man är utrus-
tade både för att kunna återvinna 
returer och för att hantera farligt 
gods.

– Vad kunden än behöver är det 
mycket troligt att vi kan erbjuda 
det. Förutom kunskap och resur-
ser har vi nätverk och avtal med 
aktörer över hela världen. Vi har 
ingen startsträcka, för oss är det 
bara att köra.

Lagret på 73 000 kvm har en 
höglagerdel och är automatiserat 
med bland annat en miniload-
anläggning med kapacitet att 
plocka över 30 000 orderrader per 
dygn.

– Jag skulle säga att det är 
kombinationen automation och 
manuellt plock som är en fördel, 
det gör det hela lite mer effek-
tivt. Vi har möjlighet att använda 
automation men kan kombinera 
det med plock, beroende på hur 
behoven ser ut.

Opel största kund
Idag används merparten av lagret, 
ca 30 000 kvm, fortfarande för 
Saabs reservdelshantering. Den 
största TPL kunden är Opel – en 

LAGRET I SIFFROR 

Volymer: Lagret är ca 73 000 kvm stort och innehåller idag 
drygt 100 000 artiklar. Anläggningen är högautomatiserad 
och anpassad för att hantera de flesta typer av artiklar – pal-
lar, lådor och enstaka artiklar – inklusive farligt gods. I 
anläggningen produceras dagligen ca 8 000 orderrader.
Distribution: Orio har mottagare i 60 länder.
IT-lösningar: Orios egen IT-avdelning stöttar bland annat 
kunderna med integration av deras ordersystem med Orios 
WMS.
Lagerhållning: Kapacitet ca 500 000 artiklar. 
Hanteringskapacitet: ca 30 000 orderrader/dag. 
Gods motsvarande 50 fulla långtradare kan distribueras ut 
varje dag (inte längre). 

»Vi ligger ju bättre till 
än Norrköping, nära 
en djuphamn och i det 
man brukar kalla för 
TPL-triangeln;  
Norrköping–Örebro–
Stockholm.«

Förutom Opels reservdelar hanterar Orio Logistics logistiken åt bl a Lidl, Annas Pepparkakor och Sjö & Hav. 
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Lennbom.
Som reservdelslogistiker är 

snabba ledtider ett måste och 
kunderna kan få leveransen mor-
gonen efter ordern gjorts, så länge 
den är lagd före kl 17.00.

Men den typen av snabba leve-
ranser tror inte Martin Lennbom 
nödvändigtvis är en konkurrens-
fördel för e-handeln.

– Jag tror det är få kunder som 
har så bråttom. Har man det så 
har man inte tänkt på miljöaspek-

tredjepartslogistik

partner sedan tiden då företaget 
ägdes av general Motors – som 
också har sina reservdelar här och 
som skrivit på ett nytt avtal för 
fem år framåt. 

Av TPL-kunderna som kommit 
till under det senast året är Lidl, 
Annas pepparkakor och schampo-
fabrikören Sjö & Hav några namn. 
Kontrasten mot bildelarna som 
personalen på lagret i Arnö varit 
vana med är ibland stor.

– Det var inte riktigt den här lis-
tan folk hade sett framför sig. Här 
har Janne jobbat med bildelar i 
42 år och så kommer det in pallar 
med pepparkakor, säger Martin 
Lennbom.

– Men de tycker det är roligt, 
jag får in många spontanansök-
ningar – folk vill jobba med de här 
projekten.

Variationen bland de produkter 
som de nya kunderna saluför är 
stor: allt från livsmedel till kläder, 
hygienprodukter och medicinsk 
utrustning och drygt hälften av 
kunderna har egna webbshops.

Rätt vara, på rätt tid och plats
– Reservdels-logistik eller 
e-handelslogistik – det är i grund 
och botten ingen skillnad. De 
lagersystem vi använder för Opel 
och Saab använder vi också för 
våra 3PL-kunder. Kraven från 
bilindustrin är otroligt tuffa och 
höga, det är få andra aktörer som 
har lika höga krav, säger Martin 

BAKGRUND: SÅ BLEV SAAB PARTS ORIO

Saab Automobile gick i konkurs 2011, och svenska staten blev 
sittande med Saabs reservdelsbolag i knäet. Den 13 novem-
ber 2013 bytte företaget namn från Saab Automobile Parts 
AB till Orio AB. Tanken var att bolaget skulle leva vidare på 
tre ben: reservdelar för Saab, reservelar för andra bilmärken 
och tredjepartslogistik.
Fortfarande rullar 1,2 miljoner Saab-bilar i världen som 
behöver reservdelar, men reservdelsförsäljning till andra 
bilmärken samt tredjepartslogistik är de två andra ben som 
företaget tänker sig att stå på på sikt.
Orio ansvarar för lagerhållning, försäljning och distribu-
tion av Saab Original reservdelar och tillbehör till samtliga 
auktoriserade Saab Service Centers och Saab Parts Centers 
globalt samt säljer logistik– och distributionstjänster till 
tredje part. Orio har idag ca 330 anställda i hela koncernen, 
varav 240 i Sverige. Drygt 100 av dem finns i Nyköping. Före-
taget är helägt av svenska staten.

Dynamiska tillväxtmiljöer
mellan Göteborg och Oslo

Oslo

Göteborg

Stockholm

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

Regional partner

I Position Väst finns spetskompetens och starka 
strukturer i flera framtidsbranscher. Intressanta 
utvecklingsmiljöer för företag som vill etablera sig i 
en expansiv region. Vi ger smidig service hela vägen. 
www.positionvast.se

»Här har Janne jobbat 
med bildelar i 42 år och 
så kommer det in pal-
lar med pepparkakor«

ten. Bor du i Kiruna och ska ha 
leverans morgonen efter, ja, då är 
det flyget som gäller om lagret lig-
ger i södra Sverige.

I stället handlar det om att hålla 
vad man lovar, menar han, och i 
viss mån att kompensera för lör-
dagen och söndagen, som konsu-
menterna gärna ”glömmer bort”.

– Jag tror i stället det handlar 
om rätt vara, på rätt tid och på 
rätt plats.

Stor potential att utöka
Idag är Martin Lennbom nöjd 
med att 3PL-verksamheten kom-
mit igång och kunderna börjat få 

upp ögonen för Orio och Nykö-
ping som logistikläge. 

– Vi har vänt trenden utifrån 
det perspektivet, Saab-affären 
minskar ju men vi börjar äta upp 
förlorad mark. När jag kom in då 
hade vi offertförfrågningar på 1–2 
pall, nu på 500–4000 pallplatser. 
På så sätt börjar vi bli kända. Men 
det är oerhört tuff konkurrens. 

Än så länge är det luftigt i loka-
lerna, och det finns ingen risk att 
de kommer växa ur Nyköping.

– Vi äger ju också en tomt på 
530 000 kvm intill lagret så det 
finns egentligen inga begräns-
ningar. The sky is the limit. 

Miniload-anläggningen har kapacitet för över 30 000 orderrader per dygn.
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– Vi ligger bättre till än Norrköping, 
tycker Martin Lennbom. 



Projekt & kundavtal Hitta din personliga säljare på ajprodukter.se/ajsolutions

Engagemang 
AJ Produkter har kundfokus i allt vi gör. 
Vi lyssnar på dig och tar fram lösningar 
som är anpassade efter dina behov.

Helhetslösningar
Hos AJ Produkter får du alltid en komplett 
lösning. Vi finns med dig hela vägen från 
planeringsstadiet tills den nya inredningen 
är på plats.

Spetskompetens 
Vi har lång erfarenhet av att inreda, hitta 
lösningar och leda projekt - oavsett om det 
gäller lagerinredning, kontorsinredning eller 
skolinredning.

Besök våra  
utställningar 
i Halmstad och 

stockHolm
läs mer på  

ajprodukter.se
Från start till mål

Vi är specialister på möbler och 
inredning för kontor, skola, lager 
och industri. Med över 40 år i 
branschen erbjuder vi smarta och 
välplanerade inredningslösningar 
och hjälper dig med allt från  
3D-ritningar och produktförslag  
till leverans och montering. 

Hitta din personliga säljare på  
ajprodukter.se/ajsolutions

aJ Produkter hjälper 
dig hela vägen



Plan kalendarium 
våren 2018 
» Plan-konferensen 2018 
 17–18 april, Örebro
 Konferensen hålls för första gången i logistik- 
 metropolen Örebro och fl era spännande talare 
 och studiebesök är redan klara. Håll utkik efter 
 programmet på Plans hemsida.  

» Master Meeting med Torbjörn Netland 
 1 februari 2018, Göteborg

» Aktuella nätverksträffar:
 Region Väst: Nätverksträff Essity, 17 januari, 
 Lilla Edet
 Region Väst: Nätverksträff Newbody, 8 februari, 
 Västra Frölunda

» Kurser & Utbildningar:
 CPIM del 1 - BSCM 23-24 januari, Göteborg
 Lean Games Day 30 januari, Göteborg
 Lagerstyrning 30-31 januari, Göteborg
 CSCP - Certifi ed Supply Chain Professional 
 20–22 mars, Göteborg

Det händer mycket på utbildningsfronten 
hos Plan just nu. Bland annat har de cer-
tifi eringsförberedande kurserna fått helt 
nya upplägg.
 – Vår förmåga att hjälpa kursdeltagarna 
att klara certifi eringen har blivit fantas-
tiskt mycket bättre, säger Pär Bergstedt, 
utbildningsansvarig i Plan.

Plans uppskattade kursutbud sträcker sig från 
lagerstyrning till lean. I höst har utbudet bred-
dats ytterligare mot transportadministration 
– med certifi eringskursen CLTD – Certifi ed in 
Logistics, Transportation and Distribution, som 
ger djup kunskap i allt från transporter och dist-
ribution till lager och terminalhantering.

– Det här är delvis en ny målgrupp för Plan, 
men kompetensen är hett eft erfrågad och cer-
tifi eringen är ett välkommet tillskott, säger Pär 
Bergstedt, ny utbildningsansvarig i Plan sedan 
september i år.

Produktionslogistik Grunder erbjuds fortsatt 
som företagsintern kurs och intresset för Lager-
styrning och S&OP växer.

– Det fi nns behov av att utveckla kompetensen 
inom operations management, det blir troligtvis 
fl er fördjupningskurser inom detta framöver.

 
Nytt upplägg för CPIM
En stor nyhet är att APICS lanserat ett helt nytt 
utbildningsupplägg, där CPIM-certifi eringen 
går från fem kurser till två med omarbetat 
läromaterial. Kurserna har också en ny digital 
plattform (LMS) för utbildningsaktiviteter 

online som erbjuder självtester och stödjer en 
ökad interaktivitet mellan elev och lärare. Även 
kursmaterialet har blivit fylligare.

– Man får mycket mer för pengarna idag, 
det nya, förbättrade kursmaterialet och LMS-
plattformen gör tillsammans att vår förmåga att 
hjälpa kursdeltagarna att klara certifi eringen har 
blivit fantastiskt mycket bättre.

Upplägget innebär möjlighet till mindre 
lektionstid och mer lärarledd distansutbildning 
om eleverna så önskar. Samtidigt går ansvaret i 
högre grad över på eleven att se till att komma 
väl förberedd till lektionerna.

Den nya CPIM-kursen del 2 är under genom-
förande och leds av Professor Jan Olhager i 
traditionell lektionsbaserad form.

– Studietakten är lite högre men upplägget 
verkar fungera jättebra. Framöver ska vi öka 
möljigheterna till digitala studier, parallellt med 
de traditionella lektionsbaserade kurserna.

 
Passar inte alla
Enligt Pär Bergstedt är den s k ”omvända 
pedagogiken” en trend i hela Västvärlden, med 
alltmer egenstudier där lärare agerar coacher, 
istället för traditionella lärarledda lektioner.

– Det fungerar jättebra för vissa individer som 
har hög studiemotivation och disciplin. Men 
det passar inte alla, de allra fl esta av oss är inte 
så självgående att vi klarar av att studera helt på 
egen hand.

Pär Bergstedt ser en styrka i digitala läroplatt-
formar, särskilt då möjligheten att testa och veri-
fi era sina kunskaper kan öka förståelsen. Han 

tror dock starkt på nyttan i lärarledd undervis-
ning – med digitala verktyg som komplement.

– Plan är och kommer alltid vara ett nätverk 
för Peer-to-Peer-lärande.

MEDLEMSSKRIFT FÖR LOGISTIKNÄTVERKET PL AN |  #4 DECEMBER 2017

UR INNEHÅLLET

» Tar Plans kursutbud till nya höjder

» Lyckat gästspel på Logistik&Transport

» Fabian Bengtsson klar för Plan-konferensen 

» Krönika: Christina Broms

TAR PLANS KURSUTBUD 
TILL NYA HÖJDER

– Plan är och kommer alltid vara ett nätverk för 
Peer-to-Peer-lärande, säger Pär Bergstedt.

Psst, 
Plans nätverksträffar 
är gratis för medlemmar!   



Kompetensnätverket Plan höll ett upp-
skattat seminarium om hur man kan nå 
lönsamhet med bättre produktionsplane-
ring på mässan i november. 
 – Plan är ju först och främst ett nät-
verk för kompetensutveckling, då är det 
perfekt att vara med på en mässa där det 
traditionellt inte varit huvudfokus på pro-
duktionslogistik och planeringsproces-
ser, säger Patrik Jonsson. 

I november 2016 medverkade Plan för första 
gången på Logistik & Transportmässan i 
Göteborg, i en delad monter med Intelligent 
Logistik. I år ställde Plan ut med en egen 
monter och var även så kallad ”Content Part-
ner” till mässan med ett eget seminarium om 
verksamhetsplanering och lagerstyrning. Flera 
fl era tunga Plan-profi ler fanns i talarlistan, bl a 
annat styrelseledamoten Fredrik Helgesson på 
Dentsply Sirona och tidigare Plan-ordföranden 

Peter Cedergårdh på SKF. 
– Det var ett lyckat upplägg med ett par 

anföranden och en avslutande workshop där vi 
förde en dialog i mindre grupper kring hur det 
ser ut på deltagarnas egna företag när det gäller 
planeringsprocesser, berättar Patrik Jonsson, 
professor på Chalmers och f d styrelsemedlem 
i Plan.

Seminariet lockade ett 50-tal besökare – trots 
att planeringsfrågor inte traditionellt brukar tas 
upp på Logistik & Transport. 

– Jag har inte sett någon utvärdering, men de 
som varpå workshopen verkade väldigt intres-
serade av de här frågorna, så vi fi ck till jättebra 
diskussioner och resonemang. Även om man 
inte jobbar med just planering så är det här 
viktiga frågor i nästan alla företag. Ur Plan-
perspektiv tyckte Patrik Jonsson att upplägget 
var jättelyckat.  

– Det är bra att kompetensen i produktions-
logistik och planeringsfrågor som Plan sitter på 
sprids bredare. Vi borde synas i liknande sam-
manhang ännu mer framöver. 

Workshopen födde många bra diskussioner och refl ektioner. 

LYCKAT GÄSTSPEL PÅ 
LOGISTIK & TRANSPORT

– Det är bra att kompetensen om planeringsfrågor som 
Plan sitter på sprids brett, säger Patrik Jonsson.

Peter Rosén, Axel Ågren och Madelene Parkhagen från 
Plan var nöjda med mässan. 

Några av diskussionsfrågorna:
» Hur prognostiseras efterfrågan?
» Hur planeras förväntad framtida   
 beläggning i produktion/supply?
» Hur hålls efterfrågevolymer och 
 försörjningsvolymer i balans? 
» Vilka planerings- och beslutsmöten 
 har ni? 

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

I vår får logistiksverige möjlighet att 
frossa i spännande studiebesök, när 
Plan-konferensen för första gången gäs-
tar Örebro den 17–18 april. Bland talarna 
fi nns fl era höjdarnamn, bland annat 
NetOnNets ägare Fabian Bengtsson. 

– Logistiken är helt avgörande i en digital, 
transparent e-handelsvärld, säger Fabian 
Bengtsson, ägare i NetOnNet, styrelseledamot 
i Axfood och Svensk Fastighetsförmedling och 
tidigare vd i tredje generation för SIBA. 

Fabian Bengtsson, som utsågs till årets 
entreprenör 2016, ska ta åhörarna med på den 
otroliga digitala förändringsresan i hemelek-
tronikbranschen som keynote speaker på Plan-
konferensen i Örebro den 18 april 2018. 

– Jag kommer också att beskriva detaljhan-
delns utmaningar. 

Talarproff set Anna Dyhre är i vanlig ordning 
moderator för konferensen och på talarlistan, 
som släpps i sin helhet i december fi nns också 
Sven Wirenhammar, Director Supply Control 
på Toyota Material Handling, som skall tala om 
Toyotas produktionssystem som en livsstil och 
företagets resa från BT till Toyota. 

– Det kommer också att bli en väldigt spän-
nande simuleringssession med Fresh Connec-
tion inom Supply Chain Alignment, ett inslag 

vi lånat från APICS, som var väldigt uppskattat 
där, berättar Stina Palmqvist, projektledare för 
Plan-konferensen. 

Konferensen kommer att hållas på Konsert-
huset mitt i centrala Örebro. 

Fokus på företagsbesök
Första dagen för konferensen, den 17 april, 
ligger huvudfokus som vanligt på studiebesök, 
och bland företagen som är klara för besök 
fi nns bl a Oracle, Meritor, Sportamore, Atlas 
Copco Rock Drills, Volvo Power Train, Elek-

troskandia, Stoneridge Electronics och Swedol. 
– Vi fokuserar på att besöka så många som 

möjligt nu när vi är i Örebroregionen. Det är 
ett starkt centrum för logistik som utvecklas 
hela tiden, säger Stina Palmqvist. 

Besökarna tas emot av ansvariga, logistik- 
och produktionschefer och i besöken ingår 
både rundvandring och grupprefl ektion. Enligt 
Stina Palmqvist har intresset från företagen i 
regionen varit stort för att få arrangera besö-
ken. 

– Våra studiebesök är väldigt uppskattade 
av både besökare och arrangörer och brukar 
vara något utöver det vanliga. Vi tittar på allt 
från produktion till lager och logistiklösningar. 
Gruppsamtalen i slutet brukar ge massor av 
inspiration och lärdomar. 

FABIAN BENGTSSON KLAR 
FÖR PLAN-KONFERENSEN 

Plan-konferensen 2018 
» 17–18 April
» Konserthuset Örebro
» För mer info och anmälan, besök plan.se. 

– Logistiken är helt avgörande i en digital, transparent e-handelsvärld, säger NetOnNets ägare Fabian Bengtsson, 
som talar på Plan-konferensen i Örebro den 18 april. 
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Sven Wirenhammar, Director Supply Control på Toyota 
Material Handling
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– Vi fokuserar på att besöka så många som möjligt nu 
när vi är i Örebroregionen, säger Stina Palmqvist. 
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– Vi fokuserar på att besöka så många som möjligt nu 
när vi är i Örebroregionen, säger Stina Palmqvist. 



SKA VI HELLRE FÖRÄNDRA 
FORT ÄN BRA? 

Är det en trend att företagens förändringar hellre ska gå fort än 
att man ser till att de blir bra? Ett nytt IT-system implementeras 
idag oft a genom att snabbt gå igång i liten skala och prova sig 

fram. Inget fel med agil systemutveckling – men det får inte bli en ursäkt 
för att skippa förarbetet. Förr tänkte man noga igenom behov och krav 
som sen dokumenterades i en kravspecifi kation. Flera off erter begärdes 
in och jämfördes för att sedan utmynna i ett val av leverantören med bäst 
lösning för pengarna.

Här gäller det att navigera väl och undvika grundstötning. Man riske-
rar att helt missa målet om leverantören, och kanske inte man själv heller 
i värsta fall, förstått de behov och krav som fi nns. En tumregel är att 
undantag och specialfall står för merparten av problemen i en verksam-
het. Dessa undantag missas oft a i snabba implementationer där man 
bara hinner tänka standardfall. Det som verkade så snabbt och lockande 
i leverantörernas säljpresentationer visar sig sedan i värsta fall vara en 
ouppnåelig hägring när man står med ett försenat projekt som inte upp-
nått önskade fördelar. Guldet blir till sand helt enkelt.

Sedan har vi det här med automation – kombinationen av mjukvara 

och prylar som rör på sig. Ett område som är synnerligen oförlåtande 
inför halvtänkta strategier och processer. Ju mer man automatiserar, 
desto mindre utrymme för mänsklig improvisation och kreativa genvä-
gar, det är ju det man automatiserar bort i syft e att få högre eff ektivitet. 
Här sitter verkligen djävulen och lurar bland detaljerna om man inte går 
på djupet med funktionaliteten.

Men det fi nns självklart fördelar med automation – när man hittar rätt 
lösning. Man ska inte bara stirra sig blind på kostnadsbesparingar man 
kan göra på mantimmarna, man får också ökad transparens och mindre 
skador i godshanteringen. Automation kan också ge renare luft  när man 
slipper dammande trucktrafi k – jag glömmer aldrig hur smutsig luft en 
var på sommarjobbets lager, i klass med Londons tunnelbana på 80-talet.

I dessa högkonjukturdagar framställs automation som det nya svarta. 
Men vi som jobbat med logistik ett tag vet att robotar, PLC-programme-
ring och självgående truckar inte alls är nytt. Det nya är att bredare delar 
av samhället nu fått upp ögonen för automation.

Man kan tro att drivkraft erna bakom automatisering skulle vara urty-
pen för rationellt beslutsfattande, men så är inte alltid fallet, varken idag 

eller historiskt. Till exempel byggdes höglager på nittonhundratalet där 
en del i specifi kationen var att lagret skulle bli högst i Sverige. Idag byggs 
säkert en del automation för att det är trendigt. Och snabbt går det, men 
blir det alltid bra?

Hur ska man då göra? Ska man våga investera i ny IT och automa-
tion? En bra ansats är att se till att man förstått sina behov, drivkraft er, 
möjligheter och risker innan man kastar sig in i ett projekt. Gör en rit-
ning innan du börjar bygga ett hus. Jobba sedan på att kommunicera 
ritningen till leverantörerna och hitta bästa partnern, inte bara prismäs-
sigt utan även kulturellt. Och se till att lösningen blir bra och inte bara 
går fort att åstadkomma.

 
Christina Broms, Program Manager, Group Project Offi  ce, Getinge

» Det som verkade så lockande i 
leverantörernas säljpresentationer 
visar sig sedan i värsta fall vara en 

ouppnåelig hägring … Guldet blir till sand 
helt enkelt.

Planetern produceras av Intelligent Logistik på uppdrag av 
Logistikföreningen Plan.

Redaktör: Hilda Hultén 
hh@intelligentlogistik.se

Grafi sk form: Michael Wall 
info@michaelwall.se, www.michaelwall.se
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Ämnen & talare: 
Trendspaning: Framtidens transporter
Gisela Edendahl, IBM 

Trendspaning: Logistikfastighetsmarknaden
Linda Persson, JLL 

Årets Logistiketablering 2017: Vinnaren berättar
Benny Thögersen, vd Catena 

Logistikstrategi: Stockholm
Robin Billsjö, godsstrateg Stockholms stad

Hamnkonfliktens konsekvenser 
Johan Woxenius, professor Göteborgs universitet

Paneldebatt: 

Vem bär ansvaret för hamninfrastrukturen?
Johan Woxenius, professor Göteborgs universitet

Johan Castwall, vd Stockholms hamnar 

Rickard Engström, vd Svensk sjöfart 

Tema E-handelslogistik:

Logistikutmaningar och lönsamhet
Staffan Mörndal, partner Verdane capital

Lyckas med automation
Matthias Kettelhoit, vd NREP logicenters

Fredrik Wester, ägare Selector solutions

Erik Andrén, logistikchef Kitchentime 

Marcus Tagesson, vd Babyshop

Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018 
Hilda Hultén, chefredaktör Intelligent logistik

Johan Woxenius

Linda Persson

Fredrik Wester

Gisela Edendahl

Erik Andrén

Hilda HulténBenny Thögersen

Marcus Tagesson

Matthias Kettelhoit

Rikard Engström

Robin Billsjö

Staffan Mörndal

Torsdagen den 8 februari  
Clarion Stockholm

Ringvägen 98 Stockholm
Program & Anmälan:  

intelligentlogistik.com/logistiklaget_2018

Välkommen till Logistikläget 2018! 

Tidningen Intelligent Logistik bjuder återigen in till heldags-
konferens i logistikens tecken. Logistikläget 2018  

samlar branschen kring de viktigaste frågorna inom  
logistiklägen, etableringar, e-handel, automation,  

infrastruktur och hållbar stadsutveckling. 
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läge för företaget.
– Från Enköping når vi hela norra 

Storstockholmsområdet, men också 
Uppsala och Örebro och lite längre bort 
Värmland och södra Dalafjällen. Och 
så är det ett bra läge vid E18 och riks-
väg 55 såklart, säger Stefan Bergström 
Hedmark.

Från fem lager till fyra
Lagret i Enköping ersätter två tidigare 
lager, i Årsta respektive Västerås, och 
Martin & Servera går därigenom från 
en logistikstruktur med fem lager till en 
med fyra.

– Vi har jobbat mycket med vår 
logistikstruktur över hela landet och 
sett över våra flöden. Målsättningen är 
att öka effektiviteten och på sikt kunna 
hantera större volymer. Vår bedöm-
ning är att med dessa fyra lager når vi 
de målen.

De fyra orter man valt är Halmstad, 
Umeå, Enköping och Norrköping. I 
Umeå stod ett nytt lager klart 2016, i 
Enköping flyttade man in i början av 

anställda varav majoriteten inom logis-
tiken, blir Enköpings största privata 
arbetsgivare.

– Vi har gjort en del rekryteringar 
i Enköping, bland annat har vi byggt 
upp en pool av studenter som får rycka 
in vid toppar etc. Men en del i valet av 
Enköping var också att vi ville försöka 
behålla så mycket personal som möjligt 
från Årsta och Västerås.

Perfekt läge
Från Martin & Servera kan restauranger 
och storkök i Sverige beställa allt som 
behövs i ett kök, om det så är färsk-, 
torr-, kyl-, eller frysvaror, drycker, 
bestick eller köksutrustning. Det breda 
sortimentet kan vara en utmaning 
logistiskt.

– Det är ganska hårda krav när det 
gäller livsmedel och det gäller att kunna 
hålla en säker kylkedja hela vägen ut till 
kund för att kunna garantera matsäker-
heten.

Det nya lagret är ett fullsortimentsla-
ger och Enköping är ett väl valt logistik-

lagerflytt

Martin & Serveras lagerflytt till 
Enköping har gjort bolaget till kommu-
nens största privata arbetsgivare. I och 
med flytten får livsmedelsgrossisten en 
effektivare, klimatsmartare logistik. 
Nästa steg blir troligtvis ett nytt lager i 
Norrköping.

Av Klara Eriksson
 

I januari flyttade livsmedelsgrossisten 
Martin & Servera in i ett nytt, 36 000 
kvm stort klimatsmart lager i Enköping.

– Det har varit en stor flytt med en 
del inkörningsutmaningar, men det 
har gått bra. Intrycket av Enköping 
som ort är mycket bra och vi har haft 
en god dialog med kommunen och de 
entreprenörer vi anlitat, berättar Martin 
& Serveras logistikdirektör Stefan Berg-
ström Hedmark.

Bygget är utfört av Logistic Contrac-
tor och fastigheten ägs av NRP, som hyr 
ut till Martin & Servera på ett 12-års-
kontrakt. Lagret är en viktig etablering 
för kommunen, som med mer än 250 

Nytt lager skapar jobb i Enköping
»En del i 
valet av 
Enköping 
var att vi 
ville behålla 
så mycket 
personal 
som möjligt 
från Årsta 
och  
Västerås«

Från Enköpingslagret nås hela norra Storstockholm, Uppsala och Örebro men också Värmland och södra Dalafjällen. 

FO
TO

: M
AR

TI
N

 &
 S

ER
VE

RA



Intelligent Logistik 7–8 2017 29

lagerflytt

ningen i Enköping är byggd med 
in–  och utlastning på samma sida 
av fastigheten och det gör att vi 
minimerar värmespill. Vi återvin-
ner all värme som våra kylma-
skiner genererar. Vi har också 
dagsljusinsläpp i fastigheten för 
att minska belysning och förbättra 
arbetsmiljön.

– Det är oerhört glädjande att 
Martin & Servera har valt Enkö-
ping för sin etablering, något som 
ytterligare stärker Enköping som 
attraktiv logistikort. Med sina 
uppemot 250 anställda blir Mar-
tin & Servera Enköpings största 
privata arbetsgivare och en viktig 
samarbetspart i vårt gemensamma 
samhällsbygge, kommenterar 
Cecilia Lööw, näringslivschef i 
Enköping, etableringen.

2017. Nästa steg är att bygga nytt 
alternativt modernisera befintliga 
lokaler i Norrköping, men inget 
investeringsbeslut har tagits än. I 
april tecknade bolaget en markop-
tion med Norrköpings kommun 
om en tomt i Herstadsberg, strax 
norr om det befintliga lagret, som 
ligger i lokaler som inte riktigt är 
anpassade för en modern grossist-
verksamhet. Etableringen skulle 
vara välkommen för Norrköping 
som inte fått några större logistik-
etableringar sedan Rustas central-
lager blev klart 2015.

– Norrköpingslagret försörjer 
den södra delen av Storstockholm, 
Östergötland, Södermanland samt 
delar av Småland.

Bygger klimatsmart
I Enköping har Martin & Servera 
valt att satsa på en klimatsmart 
byggnad.

– De tidigare fastigheterna i 
Årsta och Västerås var gamla och 
inte alls anpassade efter modern 
byggteknik. Nu ville vi ha ener-
gieffektiva anläggningar. Anlägg-

Logistikparken omfattar 400 hektar och är anpassat för lager och 
industriverksamhet med ett strategiskt läge mitt i transportflödet till och 
från Stockholm-Mälardalen. Närheten till Eskilstuna Kombiterminal 
skapar effektiva och hållbara logistiklösningar för bra affärsmöjligheter. 

Vill du veta mer om möjligheterna för din logistikverksamhet i Eskilstuna?  
Du hittar oss på www.eskilstunalogistik.se/kontakta-oss

Effektiv logistikpark med 
flexibla transportlösningar 
Eskilstuna Logistikpark ligger i direkt 
anslutning till järnväg, motorväg och flyg

People that make  

a difference

Om något är viktigt kämpar man lite extra. 
Logistik är viktigt för alla de människor i Eskilstuna  
som planerar, transporterar, förpackar, hanterar  
och distribuerar varor. Människor som gör skillnad.

– Vi har jobbat mycket med vår lo-
gistikstruktur över hela landet och 
sett över våra flöden. Målsättning-
en är att öka effektiviteten och på 
sikt kunna hantera större volymer. 
Vår bedömning är att med dessa 
fyra lager når vi de målen, säger 
Stefan Bergström Hedmark. 
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inflyttning 2019. 
– Vi börjar få slut på mark i 

kommunen, så vi har nu påbör-
jat utvecklingen av ytterligare 90 
hektar industrimark i Palmbohult, 
berättade Pernilla Seger, etable-
ringsansvarig i Örebro kommun. 

”Flera nya leads”
Ann Palmnäs på Position Väst 
var nöjd med både mässan och 
besökarna. 

– Vi har haft massor av intres-
santa samtal och fått flera kon-
kreta leads med företag som kan-
ske vill etablera sig i vår region. 
Det har varit jättelyckat för oss.

Att det var ett mellanår med 
ganska lite truckar tyckte hon var 
bra. 

– Vi är inte så intresserade av 
truckar för vår del, så det gjorde 
ingenting. 

Förutom Ann Palmnäs vapen-
dragare Erik Wallin var Munke-
dals kommuns nya näringslivsut-
vecklare Clas Hedlund med på 

born, affärsutvecklare på Eskil-
stuna kommun. 

Högtryck i Örebro
En annan toppregion som fanns 
på plats på mässan var Örebro 
Business Region, som också kän-
ner av ett högt tryck när det gäller 
logistikförfrågningar.

– Jag tror att vi har 48 för-
frågningar om etableringar just 
nu, och 10–15 förstudier igång. 
Mycket av det är för logis-
tik, berättade Anders Nyberg, 
näringslivsutvecklare på exploate-
ringsenheten i Örebro kommun.

Regionen, som kom på andra-
plats över Sveriges bästa logistik-
lägen 2017, har lockat en rad stora 
logistiketableringar de senaste 
åren, bland annat XXL, Elektros-
kandia och Swedol. Det senaste 
tillskottet är PostNords jättepaket-
terminal på 45 000 kvm som ska 
stå färdig vid årsskiftet. Även Lidl 
bygger nytt regionlager i Örebro 
på över 40 000 kvm med planerad 

som var på plats för att sätta sina 
regioner på logistikkartan. Men 
allra bäst syntes Eskilstuna med 
sin grönsvarta monter mitt i 
smeten. 

– Det är tionde året vi stäl-
ler ut så vi har förtjänat den här 
placeringen, tyckte Mikael Johns-
son, etableringschef i Eskilstuna 
kommun. 

Att Eskilstuna satsat hårt på 
att profilera sig inom logistik 
har burit frukt, de senaste åren 
har kommunen lockat en rad 
prestigeetableringar, bland annat 
Sportamore, Kitchentime, Rock-
woll, och inte minst Amazons jät-
teserverhall. Och förfrågningarna 
fortsätter att flöda in. 

– Vi har just nu 21 aktuella för-
frågningar om mark för logistike-
tableringar. Skulle alla bli av skulle 
det innebära 693 000 kvadratme-
ter nya logistikytor i Eskilstuna. 
För tillfället har vi ”bara” 73 000 
kvm färdigplanerad mark, så det 
är hårt tryck, sa Manuel Brände-

Tio logistiklägen ställde ut på 
Logistik & Transport i Göteborg i 
november, både klassiker som 
Eskilstuna, Örebro och Göteborg 
men även nykomlingar som Malmö 
och Hässleholm-Kristianstad ville 
sätta sin logistik på kartan. 

Text och foto Hilda Hultén

Materialhanterare och systemleve-
rantörer dominerade som vanligt 
mässgolvet när branschmässan 
Logistik & Transport hölls den 
7–8 november på Svenska Mässan 
i Göteborg. För de besökare som 
var ute efter att hitta en ny trans-
portör var utbudet däremot skralt 
– den enda stora transportören på 
plats var Postnord. 

Logistiklägena däremot, gjorde 
ett allt tydligare avtryck på mäss-
golvet. Av de 117 utställarna var 
tio stycken logistiklägen. Bland 
montrarna syntes nykomlingar 
som Malmö stad och Logistikre-
gion Hässleholm-Kristianstad, 

Manuel Brändeborn, David Hofmann och Mikael Jonsson från Eskilstuna Logistik fick en av de bästa monterplaceringarna mitt i smeten. 

Logistiklägen hett på Logistik & Transport
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mässan för att träffa branschen 
och för att locka fler logistik-
etableringar till kommunen, där 
bl a klädföretaget New Wave just 
nu bygger ut sitt lager i Dingle 
med 7 000 kvm, ett bygge som 
beräknas vara klart nästa höst. 

logistik & transport

10 LOGISTIKLÄGEN PÅ 
LOGISTIK & TRANSPORT

Business Region Örebro

Eskilstuna Logistik 

Göteborgs Hamn

Katrineholm

Logistik Karlshamn

Malmö Stad 

Position Väst

Håbo

Logistikregion Kristian-
stad-Hässleholm

Malmö stad Anders Nyberg, Ellinor Segerlind, Gunnar Jaxell, Pernilla Seger och Mats Fransson representerade ”Lag Business 
Region Örebro” på mässan.

Ann Palmnäs, Clas Hedlund och Erik Wallin från Position Väst var nöjda med mässan och besökarna.
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månad 22 procent. Prognosen är 
att arbetslösheten sjunker, bristen 
på arbetskraft tilltar, samtidigt 
som obalanserna på arbetsmark-
naden blir allt tydligare

Om tio år kommer väldigt stor 
del av arbetskraften finnas bland 
utrikes födda och det är därför 
mycket viktigt att de nyanlända 
snabbt kommer in på arbetsmark-
naden, menar Bettina Kashefi.

– Avtalet kom inte en dag för 
tidigt! Vi har generellt väldigt hög 
utbildningsnivå i Sverige, och 
för att kunna sätta utrikes födda 
som har låg utbildning i arbete 
behöver vi ha en lägre lägstanivå 
på ingångslöner som matchar det 
kompetensgapet, sade Bettina 
Kashefi. 

Några som också står utanför 
principöverenskommelsen om 
etableringsjobb är bemannings-
företagen, efter krav från LO. I 
en debattartikel i DI skriver tio 
bemanningsföretag att: ”Att ställa 
specialisterna på rekrytering av 
utrikes födda, bemanningsföreta-
gen, utanför gör att man inte kom-
mer i närheten av den effekt som 
skulle nås om alla sektorer med 
kollektivavtal hade inkluderats.” 
och påpekar att deras bransch 
årligen sätter 50 000 utrikes födda 
i arbete.

det här landet så skulle vi i princip 
inte ha någon arbetskraft i åldern 
40–50 om tio år, sade hon.

– Vi har kompetensbrist över-
allt, i alla sektorer. I byggsektorn 
är det brist på arbetskraft i alla 
yrkeskategorier. Sist vi frågade 
företagen, 2016, uppgav 80 pro-
cent av företagen i byggbranschen 
att de har problem att hitta per-
sonal. När vi gör samma under-
sökning nästa år tror jag att den 
siffran kommer att ligga upp emot 
95 procent, sade hon. 

Finansiera välfärden utmaning
Även om Sverige har låg statsskuld 
och starka finanser just nu, finns 
det flera orosmoln som att hur 
vi ska lyckas finansiera välfärden 
med den demografiska situation 
vi har idag.

– En åldrande befolkning kostar 
väldigt mycket. På kort sikt har vi 
också väldigt många unga p g a 
invandringen. Fram till 2021 ser 
vi ett finansieringsgap på närmare 
60 miljarder i kommuner och 
landsting, sade Bettina Kashefi.

Inte en dag för tidigt
Bland inrikes födda är arbetslös-
heten idag nästintill obefintlig, 
i augusti var siffran 3,9 procent 
vilket är i nivå med läget innan 
finanskrisen 2008. Bland utrikes 
födda var arbetslösheten samma 

löser man inte genom etablerings-
jobb, säger Tommy Wreeth.

Det som behövs för att få in 
nyanlända på transportarbets-
marknaden är valideringar av 
kompetenser och fler utbildnings-
platser, menar han.

– Detta är staten och samhällets 
problem att lösa, och inte genom 
sänkta löner i kollektivavtal och 
sänkta arbetsgivarkostnader, säger 
han.

Mikael Andersson stödjer trans-
ports beskrivning, men menar att 
det ena kanske inte utesluter det 
andra. 

– Jag stödjer transports beskriv-
ning men etableringsjobb med 
rätt grundutbildning skulle vara 
ett alternativ, vi kan givetvis inte 
ta en nyanländ person som inte 
kan språket och som aldrig suttit 
i en lastbil ut på arbetsplatserna, 
säger han. 

Ödesfråga få in nyanlända
Att få in nyanlända på arbets-
marknaden är en ödesfråga menar 
Bettina Kashefi, chefsekonom 
på Svenskt Näringsliv, som flera 
gånger återkom till frågan om 
kompetensförsörjning som en 
nyckel till framtidens ekonomiska 
välfärd när hon inledningstalade 
vid Silf Supply Chain Outlook på 
Grand i Stockholm i november.

– Hade vi bara haft svenskar i 

arbetsmarknad

En majoritet av LO-förbunden 
ställer sig bakom förslaget om 
etableringsjobb, som nu ska 
förhandlas med regeringen. 
 – Avtalet kom inte en dag för 
tidigt, säger Bettins Kashefi, 
Svenskt näringsliv. 
 Men både Byggnads och 
Transport ställer sig utanför 
överenskommelsen.

Av Klara Eriksson  
och Hilda Hultén 

Nyligen blev det blev känt att 
det går framåt med förslaget om 
så kallade etableringsjobb, som 
nu åtta av fjorton LO-förbund 
står bakom: däribland IF Metall, 
Kommunal och Handels. Arbets-
givarna har liksom Unionen 
redan i ett tidigare skede sagt ja 
till förslaget, men ett besked från 
LO-kollektivet har dröjt. För-
slaget innebär att arbetsgivarna 
går in med ca 8 000 kronor per 
anställd nyanländ eller långtids-
arbetslös, och att statliga bidrag 
ska täcka upp för att de anställda 
ska komma upp i en rimlig lön, 
motsvarande lägstalön i kollektiv-
avtalen.

Flera förbund har däremot valt 
att inte backa förslaget, Transport 
är ett av de förbunden, vilket gör 
Mikael Andersson, vd för Märsta 
förenade åkeriföretag, besviken.

– Att vi inom åkerinäringen har 
stor brist på chaufförer är ingen 
nyhet, om etableringsjobb går att 
kombinera med språkundervis-
ning, rätt behörigheter osv så vore 
det mycket intressant, säger han.

Fler utbildningsplatser bättre
Transports förbundsordförande 
Tommy Wreeth menar däremot 
att överenskommelsen är fel väg 
att gå.

– I de flesta av våra medlem-
mars yrken krävs behörigheter för 
att vara anställningsbar, typ kör-
kort, yrkeskompetensbevis, väk-
tarlegitimation med mera. Detta 

Transport nobbar etableringsjobben

Etablieringsjobb är inte rätt väg för att 
säkra arbetskraften till branschen, anser 
Transportarbetarförbundet.
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Supply Chain and  
Logistics Leadership
En ledarskapsutbildning för  
beslutsfattare inom logistikområdet

Fördjupa dina kunskaper inom Supply Chain Management 
och logistik. Programmet riktar sig till dig som har en 
ledande befattning och som är intresserad av logistikens 
roll i verksamhetsutveckling. 

• Hur utvecklar man en effektiv strategi för  
sitt företags logistikarbete? 

• När och hur bör man samarbeta med  
leverantörer för ökad lönsamhet?

• Hur används lager på bästa sätt i en 
försörjningskedja?

 
Programmet genomförs som uppdragsutbildning av Centrum för 
företagsutbildning vid Stockholm Business School, Stockholms 
universitet, och är framtaget i samarbete med ALN – Arlanda 
Logistic Network. Mer information finns på sbs.su.se/supplychain

  Programstart: 22–23 februari 2018. Programmet är  
uppdelat i fem moduler och avslutas i juni 2018.

Pris: 45 000 SEK exkl. moms per deltagare.  
(Medlemmar i ALN betalar 40 000 SEK exkl. moms)

Kontakt och anmälan: executive@sbs.su.se

sbs.su.se

PRINCIPÖVERENSKOMMELSE OM ETABLERINGSJOBB  
I HUVUDDRAG:

• Ett system med så kallade etableringsanställningar införs.

• Principöverenskommelsen innebär en visstidsanställning, eta-
bleringsanställning, upp till 2 år. En etableringsanställning ska 
normalt kunna övergå till en tillsvidareanställning hos arbetsgi-
varen.

• De rikstäckande kollektivavtalen tillämpas avseende etablerings-
anställningarna utom vad gäller bestämmelserna om lön och 
lägstalöner.

• Lönen och därmed arbetsgivarens kostnad ska vara 8 000 kr.

• Staten beslutar om ett nytt bidrag, etableringsbidrag, till den 
som har en etableringsanställning. Lönen och bidraget ska till-
sammans ge en disponibel inkomst som typiskt motsvarar vad 
som gäller enligt kollektivavtalade lägsta löner. Bidraget betalas 
till individen och inte till arbetsgivaren.

• Etableringsanställningar ska kunna användas för både den som 
nyligen har kommit till Sverige och andra som har särskilda 
behov av att få en sådan anställning.

• I överenskommelsen ingår att personer i etableringsjobb ska 
kunna delta i olika utbildningar utan löneavdrag.

Källa: Svensk Handel

– För att kunna sätta utrikes födda som har låg utbildning i arbete behöver 
vi ha en lägre lägstanivå på ingångslöner som matchar kompetensgapet, 
säger Bettina Kashefi. 
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och politiker och visar hur det ser ut 
så tappar många hakan. De har ingen 
aning om hur illa det är. Det handlar 
om modernt slaveri.

Vissa får ingen lön alls
De senaste åren har larmrapporterna 
om den svenska åkerinäringen duggat 
tätt, om hur chaufförer från Östeuropa 
arbetar under slavliknande villkor 
och hur svenska företag slås ut av den 
extrema låglönekonkurrensen.

– Vi fick fria händer av vår dåva-
rande förbundsordförande att kartlägga 
missförhållanden både i Sverige och 
utomlands. Vi har intervjuat chafförer, 
haft informatörer ute och använt media 
för att lyfta frågorna.

Han har samarbetat med flertalet 
myndigheter och har haft föreläsningar 

anonym profil med namnet ”You are 
dead” kontaktade honom och hans 
vänner och försökte ta reda på var 
han fanns. När min son ringde och 
berättade det blev jag helt kall. Det var 
obeskrivligt.

Tommy Jonsson har tidigare varit 
yrkeschaufför i 18 år men sedan 2004 
arbetar han fackligt på Transportar-
betarförbundet där han även sitter i 
förbundsstyrelsen. De senaste tre åren 
ingår han i Transports projekt Ordning 
och reda i åkeribranschen, med upp-
giften att granska missförhållandena i 
branschen.

– Jag är ute och träffar chaufförer 
som knappt får något betalt och som 
bor i sina lastbilar i månader i sträck. 
De lagar mat på spritkök i vägkanten. 
När jag är ute och föreläser för poliser 

Han har blivit mordhotad flera gånger 
och förföljs ibland i sitt arbete. Men 
Tommy Jonsson på Transportarbetarför-
bundet ger sig inte. Han fortsätter att 
kartlägga och granska missförhållanden 
i åkeribranschen – eller det moderna 
slaveriet som han kallar det.

 
Av Hilda Hultén

 
Han utstrålar en bister beslutsamhet 
och hans berättelser får illamåendet att 
stiga i halsen. För Tommy Jonsson på 
Transportarbetarförbundet, som gran-
skar missförhållanden i åkeribranschen 
blev hoten en vardag.

– När det var som värst blev jag 
mordhotad 13 gånger på en och en halv 
månad. De gav sig även på min familj, 
min son blev förföljd på Facebook, en 

 

»På vissa 
platser när 
jag är ute 
i fält så 
tar det 20 
minuter 
innan en 
bil kommer 
och börjar 
cirkulera 
runt mig«

KÄMPAR MOT SLAVERIET 
i åkeribranschen

 De senaste åren har larmrapporterna om den svenska åkerinäringen duggat tätt, om hur chaufförer från Östeuropa arbetar under slavliknande villkor och 
hur svenska företag slås ut av den extrema låglönekonkurrensen.
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arbetsvillkor

norrkopingshamn.se
facebook.com/norrkopingshamn

Vi växer
i takt med våra kunders framgångar

Vår tillväxt visar hamnens roll som nav i ett 
starkt och växande logistikläge. Här finns 
den kundnära flexibiliteten och service-
viljan, och samtidigt den stora hamnens 
kapacitet, resurser och långsiktighet.   

Med nya etableringsområden och en  
utbyggnad av hamnen rustar vi för fram- 
tidens godsflöden, fartyg och näringslivets 
krav på effektiv logistik.

för politiker och beslutsfattare, 
både i Bryssel och riksdagen.

– De flesta tappar hakan när de 
hör hur det ser ut, för det vi visar 
är skrämmande.

Tommy Jonsson berättar om 
ett par av fallen, som det om en 
rumänsk chaufför som jobbat i 
Sverige i 4,5 år, men bara tjänar 
236 euro i månaden. Alltså i 
runda slängar 2 300 kronor.

– Han får åka hem och träffa sin 
familj två gånger om året. 

Vissa chaufförer får ingen lön 
alls, berättar han.

– De har istället en anvisad 
plats i lastutrymmet som de får 
fylla med varor som de kan sälja 
i Sverige.

Organiserad brottslighet
Enligt Tommy Jonsson handlar 
det i många fall om organiserad 
brottslighet. När han varit ute i 
fält förföljdes han ibland syste-
matiskt. 

– På vissa platser, när jag är ute i 
fält, så tar det 20 minuter innan en 
bil kommer och börjar cirkulera 
runt mig. De agerar ofta hotfullt, 
filmar och fotograferar mig, frågar 
vad jag håller på med och försöker 
köra bort mig.

– När jag hade ett reportage-
team från SVT med mig, kom jag 
hem till en lägenhetsdörr som 
någon försökt bryta upp, och med 
ett kors på dörren. En journalist 
ringde efter en månad upp mig 
och meddelade att dom valt att 
inte sända inslaget eftersom de fått 
ta emot så allvarliga hot.

Skrämmer inte hoten dig – har 
du inte övervägt att sluta?

– Nej, aldrig. Reaktionerna visar 
bara att jag gör något viktigt för 
branschen.

Kryphål i lagen
Tommy Jonsson berättar hur stora 
företag utnyttjar kryphål i lagen 
för att arbetsmetoderna ska kunna 
fortgå, hur svagheter i direktivet 
om Internationella transporter, 
Kombidirektivet och Utstatione-
ringsdirektivet utnyttjas för att 
legalisera verksamheten.

– Kryphålen i direktiven utnytt-
jas systematiskt. De här tre direk-
tiven har legaliserat en marknad 
som gör att utländska åkerier kan 
ägna sig åt permanent, modernt 
slaveri. Det slår hårt både mot 
de som blir utnyttjade och mot 
svenska åkerier som följer svensk 
lagstiftning. Vi måste förändra 
direktiven och få ordning på det 
här.

Läget i branschen påverkar även 
de åkerier och arbetsgivare som 
vill göra rätt för sig.

– Det finns en frustration bland 
arbetsgivarna, de vill ha schysta 
villkor men det är svårt när kon-
kurrensen ser ut som den gör. Jag 
känner även transportköpare som 
lämnat sina arbetsgivare för att 
företaget valt att gå på billigaste 
priset, trots att chaufförerna inte 
har schyssta villkor, säger Tommy 
Jonsson.

Vill pröva frågan rättsligt
Förra året anmälde Transportar-
betareförbundet det slovakiska 
företaget Bring Trucking till 
Arbetsmiljöverket, ett företag som 
bedriver trafik i Sverige och bland 

UTSTATIONERINGSDIREKTIVET

En utstationerad arbetstagare är anställd i ett EU-land och arbetar 
tillfälligt i ett annat.

EUs utstationeringsdirektiv antogs 1996 och reglerar vilka villkor 
de utländska arbetarna ska ha när de tillfälligt skickas till ett annat 
land för att jobba. Grundregeln är att värdlandets regler ska till-
lämpas på vissa angivna områden. Dessa är regler om minimilön, 
antal betalda semesterdagar, längsta arbetstid och kortaste vilotid, 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (arbetsmiljö) och diskrimine-
ringsregleringen.

En arbetsgivare ska anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket 
senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbete i Sverige. 
Om utstationeringen ska pågå under högst fem dagar behövs 
ingen anmälan till Arbetsmiljöverket..

annat kör stora volymer åt Ikea 
mellan Torsvik och Norge.

– De har fasta driftsställen i 
Jönköping, Göteborg och Helsing-
borg och med fasta kunduppdrag 
i Sverige. Förarna jobbar här i 
långa perioder och sover i bilen i 
månader i sträck. Lagstiftningen 
säger att om man sover i bilen 
i genomsnitt tre nätter i veckan 
under en sexmånadersperiod så 
ska man räknas som utstatione-
rad, ha kollektivavtal och betala 
skatt i Sverige.

Bring Trucking och andra 
utländska åkerier hävdar att 
förarna inte alls är utstationerade 
utan bara kör cabotagetrafik, d v s 
tillfälliga utländska transporter.

– Men jag har sett lönespecar 
som visar att chaufförer jobbat i 
Sverige i flera år i sträck, utan att 
vara anställda här.

Frågan han ställer är om det 
verkligen ska gå att bedriva verk-
samhet i Sverige på permanent 
basis, och slippa följa svenska 
skatte- och arbetslagar genom att 

utnyttja EU direktiven. 
– Jag skulle vilja testa att sätta 

det här på sin spets genom att 
pröva frågan rättsligt. En gång för 
alla. 

– Jag skulle vilja testa att sätta det 
här på sin spets genom att pröva 
frågan rättsligt. En gång för alla, 
säger Tommy Jonsson som kartlagt 
missförhållanden i transportbran-
schen under tre års tid. 
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transport– och 3PL-lösningar. Den 
nya fastigheten vill man bygga bredvid 
Höglands logistik.

– Nässjö är en väletablerad logis-
tikpunkt i Sverige. Vi ser ett behov av 
logistikfastigheter där, säger, Nicklas 
Schmidt, affärsutvecklare vid Catena, 
som tror starkt på läget.

Precis intill parken går riksväg 40/31 
och stambanan. Dessutom ligger en 
av Sveriges största kombiterminaler i 
området och bredvid stambanan ligger 
Postnord med verksamhet inom brev-
sortering och åkeri. Postnord utvecklar 
just nu sitt tjänsteutbud i Nässjö genom 
att investera i en sorteringsmaskin 
för paket upp till 3 kg. Med Höglands 
logistik tillfördes tjänster i området som 
splitpoint nära kombiterminalen och 
crossdocking med järnvägen.

Letar hyresgäster
Inflyttning i den tilltänkta fastigheten 
kan ske 12–15 månader efter kontrakts-
skrivning. Catena letar nu efter en eller 
flera tagare.

– Om man inte har behov av 14 000 
kvadratmeter kan vi dela upp ytan. 
Det är fördelen med nya fastigheter, 
man har ingen onödig yta utan kan 
nyttja lokalerna fullt ut, säger Nicklas 
Schmidt.

Inte bara storleken anpassas efter 
verksamheten.

– Vi lyssnar och tillgodoser behoven 
så långt det är möjligt, och anpassar 
takhöjd, antal portar, kontor och kon-
ferensrum.

vara stort även i Malmöregionen. Cate-
nas markområden och befintliga ytor i 
Sunnanå och Arlöv i Burlövs kommun 
börjar ta slut. 

Fyller befintliga ytor 
Tagarna finns i stor utsträckning inom 
regional livsmedelsdistribution och 
e-handel. I det gamla Icalagret i Arlöv 
huserar numera företag som Espresso 
House, Menigo, Mathem.se och Mat.se.

I området Sunnanå som gränsar till 
Malmö Stad har Catena 200 000 kvm 
detaljplanerad mark och ytterligare 
100 000 kvm mark där detaljplan pågår. 
Här har Catena tidigare byggt en 17 000 
kvm stor terminal åt DHL. Intill termi-
nalen bygger bolaget nu ett 8 000 kvm 
stort lager för Svensk Caters räkning, 
som ska stå klart för inflyttning hösten 
2018.

– Förhandlingar pågår med fler 
intressenter som vi hoppas kunna 
signera inom kort, kanske redan i år. 
Området börjar bli fullt och utanför 
yttre Ringvägen är det fortfarande 
stängt för logistiketableringar efter-
som marken anses för värdefull som 
åkermark.

Vill bygga i Nässjö
Catena hoppas också kunna uppföra 
en ny logistikfastighet i Gamlarp, som 
numera kallas Logistic Park Nässjö. 
Bolaget har redan två fastigheter på 
området, en på 24 000 kvadratmeter 
där Intersport flyttade in i somras och 
en på 9 000 kvadratmeter där Höglands 
Logistik finns med sina tjänster inom 

logistiklägen

Traditionellt har inte Malmö stad varit 
särskilt intresserad av logistiketable-
ringar.
 – Men nu har det lossnat, inte minst i 
Norra hamnen, säger Christian Berglund 
på Catena. Även i Nässjö har bolaget 
tillväxtplaner.

 
Av Hilda Hultén

 
Christian Berglund, regionchef för 
Malmö och Jönköping på Catena Fast-
igheter, vill sätta Malmö på kartan som 
logistikläge.

– Malmö har varit lite motvilliga till 
logistiketableringar tidigare, mest på 
grund av bristen på byggbar mark, men 
det har vänt den senaste tiden.

Bland annat har kommunen frigjort 
nära en miljon kvadratmeter markytor i 
toppläge för logistiketableringar i Norra 
hamnen, som har ett utmärkt läge med 
järnvägsanslutning och närhet till en 
fullservicehamn. Hamnen åttadubblade 
under en tid sina containervolymer i 
somras på grund av hamnkonflikten i 
Göteborg, så kapaciteten är god.

Christian Berglund hoppas på en 
snar etablering i hamnen för Catenas 
del.

– Skanska har ju byggt ett Kubikla-
ger i hamnen som till stor del är uthyrt 
till Stenaline. Vi har option på att köpa 
mark i hamnparken så snart vi har en 
hyresgäst. Jag tror på en snar etablering, 
läget är utmärkt, det gäller bara att sätta 
Malmö på kartan som logistikläge.

Logistikfastigheter är heta just nu och 
marknadens sug efter logistikytor tycks 

»Utanför 
yttre Ring-
vägen är det 
fortfarande 
stängt för 
logistik-
etableringar 
eftersom 
marken 
anses för 
värdefull 
som åker-
mark«

Det lossnar för Malmölogistiken
DHLs terminal i Sunnanå får snart sällskap av fler logistikfastigheter. 
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– utvecklingen har bara börjat, 
säger Patric Göransson.

ter, men uteslutande truckar, till 
försäljning i sin webbshop. 

– Men det här kommer att växa  

varumärket Ameise. Webbshopen 
hade initialt 5 000 produkter, men 
utbudet växer snabbt och målet är 
att ha 10 000 artiklar i sortimentet 
vid årsskiftet. 

– Snart kommer hela katalo-
gen med 36 000 artiklar att finnas 
tillgänglig även på den svenska 
sajten, tror Patric Göransson. 

Allt säljs med fri frakt i sann 
tysk e-handelsanda och i sorti-
mentet finns allt från askkoppar 
till golvmattor. Och det är inte 
bara truckar som säljer bra, en av 
storsäljarna är en industridamm-
sugare.

– Vi har Google-optimerat 
sidan och låg tydligen bra till på 
någon prisjämförelsesajt. Plötsligt 
hade vi sålt tio dammsugare. 

Lockar även storkunderna
Tanken med satsningen är att 
bredda kundkretsen till mindre 
kunder som kanske bara behöver 
en enstaka truck, något som är 
svårt med en fysisk säljkår. 

– Kunderna behöver ingen säl-
jare för att köpa en bastruck. Det 
effektiviserar försäljningsproces-
sen för oss och innebär att vi kan 
bredda oss mot mindre kunder. 

Men kundbeteendena har 
förändrats och det är inte bara 
småkunder som lockas av kon-
ceptet. 

– Flera av våra befintliga stork-
under går också in och handlar 
på sajten. 

En annan fördel är att truck-
förarna själva kan gå in på sajten 
och själva bestämma vilken truck 
de vill ha.

– Det blir en demokratisering av 
inköpet, en funktion som annars 
centraliseras alltmer.

Än så länge är Jungheinrich 
ganska ensamma på nätet med det 
breda sortimentet, konkurrenten 
Toyota har ett par hundra produk-

materialhantering

Truckjätten Jungheinrichs 
e-handelskoncept Profishop har 
kommit till Sverige, och konceptet 
gör succé både bland nya och 
befintliga kunder. 
 – Satsningen har gått över 
förväntan, säger Patric Göransson 
på Jungheinrich. 
 Utvecklingen är ett led i 
förändrade köpbeteenden – även 
inom materialhantering.

Av Hilda Hultén

Ingen bransch eller affärsmodell  
går säker i digitaliseringens tid. 
E-handelns transparens och 
smidighet tvingar även de mest 
traditionella branscher in i ledet. 
Truckbranschens jättar har 
traditionellt fokuserat på att ha en 
stor säljarkår och ett nätverk av 
återförsäljare, med fokus främst 
på storkunder. Men nu förändrar 
även materialhanterarna sittan-
greppsätt – med syfte att bredda 
kundkretsen och öka räckvidden. 
Ett stort steg är Jungheinrich 
som nu lanserar en webbshop 
för truckar i Sverige. Konceptet, 
som funnits ända sedan 2006 på 
hemmamarknaden Tyskland går 
under namnet Profishop, och var 
från början en postorderkatalog, 
som på senare år digitaliserats 
alltmer. Den svenska sajten drog 
igång i maj men sidan lanserades 
officiellt den första september i år. 

– Satsningen har gått över 
förväntan, sedan september har 
Jungheinrich fått ett 50-tal nya 
kunder i Sverige, säger Patric 
Göransson reservdelsansvarig på 
Jungheinrich Sverige och ansvarig 
för Profishop. 

För tillfället säljer sajten mest 
bastruckar som kan hanteras utan 
truckkörkort. Framförallt säljs 
ledstaplare, både egna model-
ler och lite enklare varianter från 

Växjö har bland de mest fördelaktiga avgångstiderna i landet. Hit söker sig 
e-handelsföretagen för att kunna ta emot senare beställningar och klara 
leverans dagen därpå. God kompetensförsörjning, tillgång till lokaler och 
en unik etableringsservice är andra fördelar som gör Växjö till ett starkt 
framtidsnav.

Läs mer på  
www.vaxjo.se/logistik

Hela världen  
inom räckhåll
Skaffa dig ett bättre logistikläge nu

Vi når alla nordiska 
huvudstäder med 

över natten-leveranser  
och sena ”cut off”-tider. 

Mats Karlsson, VD 
Staples Sweden AB

Staples valde nyligen att lägga  
hela sitt Nordenlager i Växjö.

Växjö har ett starkt strategiskt 
läge i Sverige och genom 
vår nyetablering kommer 
vi  närmare flera viktiga och 
logistikintensiva kunder

Robert Andersson, Produktions
områdeschef Postnord, som valt  
att etablera sin nya terminal i Växjö.

Vi når alla nordiska 
huvudstäder med 

över natten-leveranser  
och sena ”cut off”-tider. 

Mats Karlsson, VD 
Staples Sweden AB

Staples valde nyligen att lägga  
hela sitt Nordenlager i Växjö.

Växjö har ett starkt strategiskt 
läge i Sverige och genom 
vår nyetablering kommer 
vi  närmare flera viktiga och 
logistikintensiva kunder

Robert Andersson, Produktions
områdeschef Postnord, som valt  
att etablera sin nya terminal i Växjö.

= 24 h
= 48 h

cut off-tider

Truckförsäljningen 
flyttar ut på nätet

Truckbranschen håller på att digitaliseras, numera kan man handla sin 
ledstaplare fraktfritt på nätet. 
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handel

komplicerat än så.
– Jag tror på det sistnämnda. Det här 

är en väldigt resilient sektor – även om 
befolkningen minskar tycks det fin-
nas andra grupper som kommer och 
handlar.

Özge Öner har studerat detaljhandeln 
på kommunnivå, vilket möjligtvis inte 
är den rätta nivån för att se tydliga sam-
band, menar hon.

– Bilden på kommunnivå är väldigt 
”noisy”. Det finns starka band mellan 
grannkommuner och det är ofta så att 
om detaljhandeln ökar i den ena så 
minskar den i den andra.

– Jag tror vi måste gå ifrån kom-
munperspektivet och se platser som 
en del av större sammanhang. Om vi 
tittar efter kommuner där detaljhandeln 
växer, så finns där många landsbygds-
kommuner. Det är alltså fel att tro 
att det bara är i stadskommuner som 
detaljhandeln växer. Däremot – tittar du 
efter ställen där detaljhandeln minskar 
finns bara landsbygdskommuner repre-
senterade.

I stället för befolkningstillväxt är det 

som försäljningen av varor från hand-
lare till konsument, där kvantiteterna i 
regel är små och avsedda för konsum-
tion snarare än vidareförsäljning. Men 
i sin vitbok pekar Özge Öner också på 
detaljhandelns många andra betydelser 
för ett samhälle. Idag utgör detaljhan-
deln 11 procent av Sveriges BNP och 
sysselsätter uppemot 20 procent av 
befolkningen. Den är en viktig arbets-
givare där många får sitt första jobb och 
spelar en stor roll för om människor 
väljer att bosätta sig/bo kvar på en ort 
eller inte.

– Det är inte för intet som man säger 
att en by dör när mataffären stänger.

Spontant skulle man kunna tro att 
detaljhandeln därför minskat i utflytt-
ningsorter, och ökat på platser där 
befolkningen ökar. Men fullt så enkelt 
är inte sambandet.

– Totalt sett har endast 35 av kom-
munerna upplevt en minskning i sys-
selsättning och bara 8 kommuner sett 
en minskning i antalet etableringar. 
Om man jämför dessa siffror med hur 
befolkningen utvecklats så har handeln 
klarat sig bra – även i kommuner där 
befolkningen minskar.

Läget är avgörande
Antingen beror det här på att effekten 
av befolkningsminskningen kommer 
senare – att det dröjer innan butikerna 
klappar ihop. Eller så är sambandet mer 

Handelsforskaren Özge Öner har 
studerat detaljhandelns utveckling på 
kommunnivå Hon tror inte på spådomen 
att köpcentrumens tid snart är förbi. 
 – Men jag tror att de kommer ändra 
innehåll, med fler upplevelser och 
”mixed-concepts” snarare än bara 
konsumtion, säger hon.

Av Klara Eriksson

Forskaren Özge Öners intresse för 
detaljhandel föddes redan under barn-
domen i Ankara.

– Det fanns inget att göra förutom 
att gå i affärer, ingen natur som här 
– jag tror att mitt intresse för shopping 
väcktes där, berättar Özge Öner, som 
är forskare på Institutet för näringslivs-
forskning på Handelshögskolan i Jön-
köping och som studerat den svenska 
detaljhandelns utveckling mellan 2003 
och 2015.

Mycket har hänt sedan dess men 
Özge Öners intresse har bestått. Nu 
senast genom författandet av en vit-
bok om den svenska detaljhandelns 
utveckling i svenska kommuner mellan 
2003–2015, som en del av projektet 
”Shopping for Change – The role of 
retail for urban and rural development 
in Sweden”, finansierat av Handelsrådet.

Avgörande samhällsroll 
Traditionellt definieras ”detaljhandel” 

 

»Läge, läge, 
läge. Läget 
betyder allt 
för detalj-
handeln.«

– Jag tror att vi kommer att komma tillbaka till där det hela 
började, säger Özge Öner, som tror på en revitalisering av 
stadskärnorna. 

Handelsforskare 
tror på köpcentrens 
överlevnad
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handel

kommer att försvinna.
– Jag tror att de kommer ändra 

innehåll och mer baseras på 
upplevelser än bara konsumtion 
av varor. Jag tror att vi kommer få 
se fler ”mixed-concepts”: butiker 
som också är caféer, till exempel 
och butiker som i större utsträck-
ning är showrooms för en näthan-
del än en traditionell butik.

– Jag tror också vi kommer 
se en vitalisering av stadskär-
norna – av områden där männ-
iskor förstår värdet av konsum-
tion. Just nu är många stadskärnor 
övergivna för stora köpcenter 
utanför staden, men de kommer 
ta tillbaka mark nu. Jag tror att vi 
kommer att komma tillbaka till 
där det hela började, säger Özge 
Öner.

läge som avgör hur det går för 
detaljhandeln.

– Läge, läge, läge. Läget betyder 
allt för detaljhandeln. Vilka andra 
marknader som finns i närheten 
och hur lätt den marknad där du 
själv verkar är att nå är det som 
spelar roll.

Revitalisering av stadskärnorna
Özge Öner har studerat detalj-
handeln i Sverige mellan år 2003 
och 2015. Något hon däremot inte 
undersökt är e-handelns utveck-
ling under den här tiden och hur 
den kan ha påverkat den fysiska 
detaljhandeln utveckling.

– Det är något jag vill titta på i 
framtiden. Men tyvärr finns det 
inte så mycket tillgänglig data att 
studera.

2016 växte e-handeln med 16 
procent, 2015 med 19 procent, 
och den snabba tillväxten har fått 
många att spå de stora galleriorna 
och köpcentrumens död. Även 
Özge Öner tror att detaljhan-
deln – och galleriorna – kommer 
att förändras i och med att allt 
mer handel sker på nätet, men 
hon tror inte att köpcentrumen 

Missa inte nästa
Tematidning

i Dagens Industri
Innehåll: 

• Sveriges bästa logistiklägen 2018 •
• Infrastruktur •
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Intelligent Logistik
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Det finns starka band 
mellan grannkommu-
ner och det är ofta så 
att om detaljhandeln 
ökar i den ena så mins-
kar den i den andra.
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Köpcentrum spås en oviss framtid med tanke på e-handelns framfart. Men Özge Öner tror mer på ett ändrat innehåll än på köpcentrumens död. 
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ta emot och stuva undan varor, säger 
Olof Moen.

– Det gäller i synnerhet i de kom-
munala köken, där livsmedel står för 
merparten av en kommuns externa 
varuinköp.

Kungsbacka kommun är en av Sveri-
ges kommuner som nyligen börjat med 
samordnad varudistribution av livs-
medel. När projektet inleddes i novem-
ber 2016 stod kommunens tre största 
leverantörer för 430 lastbilsleveranser i 
veckan. Ett år senare har leveranserna 
minskats till ett snitt på 170 leveranser i 
veckan, en minskning med 60 procent.

– Varorna kommer samlade, på förut-
bestämda tider och det blir färre avbrott 
i arbetet. Personal i småskaliga kök 
säger att det är lättare att planera och 
beställa färskvaror nu när de inte behö-
ver tänka på kravet från leverantörer 
om orderns minsta värde för utkörning, 
kommenterar Joakim Carlsson, logisti-
ker på Kungsbacka kommun. 

Ökar andelen lokalproducerat
En annan aspekt som utgör en 
näringspolitisk fråga i många kommu-
ner är att man vill öka andelen lokala 
livsmedelsproducenter i kommunens 
upphandlingar. Inom ramen för LOU 

18 kommuner anslutit sig till projektet, 
både sådana som infört samordnad 
varudistribution och kommuner som 
utreder frågan. Traditionellt köper 
kommuner in livsmedel, kontors– och 
förbrukningsmaterial där leverantören 
står för distributionen, vilket kan inne-
bär att 10–15 leveranser per vecka för 
en skola eller ett äldreboende.

– Förutom att miljöpåverkan är stor, 
utgör det ett arbetsmiljöproblem att 
personalen får avbryta pågående arbete 
för att ta emot varor, säger Olof Moen, 
forskare vid Göteborgs universitet och 
initiativtagare till Kosava-nätverket. 

Minskad miljöbelastning 
Vid samordnad varudistribution hand-
las varor och transporter upp var för 
sig, och leverantörer lämnar varor vid 
en distributionscentral för rangering 
och gemensam distribution i ett fordon. 
Det minskar antalet leveranser och 
med klok ruttplanering minskas också 
antalet körda kilometer drastiskt.

– Samordnad varudistribution har 
potential att minska miljöbelastningen 
med över 80 procent. Istället för 10 
fordon på en skolgård under en vecka 
kommer ett fordon på en bestämd tid, 
och personal kan schemaläggas för att 

offentlig upphandling

Samordnad varudistribution har stora 
möjligheter att minska transporterna, 
inte minst för livsmedel. Kosava är ett 
nytt nationellt nätverk för kommunal 
samordnad varudistribution som 
startades tidigare i år av Energikontor 
Sydost. Nätverket har nu 18 medlems-
kommuner och i november hölls den 
första nätverksträffen i Växjö.

Av Hilda Hultén

Sveriges kommuner gör varje år 
mängder av inköp som transporteras 
från leverantören till den kommunala 
verksamheten. Leverantörens fordon 
bidrar till luftföroreningar t ex CO2-
utsläpp samt trängsel i stadskärnan och 
runt känsliga enheter som exempelvis 
skolor och dagis. Kommunal samord-
nad varudistribution är en affärsmodell 
för kommuners varuinköp som nu 
finns i 40 av Sveriges 290 kommuner. I 
våras startade ett nytt nationellt nätverk 
för kunskapsutbyte mellan kommuner 
kring frågan, med akronym-namnet 
Kosava. Satsningen har finansierats 
med medel från Energimyndigheten 
och andra myndigheter som ingår i nät-
verket är Upphandlingsmyndigheten, 
SKL och Länsstyrelserna. Hittills har 

Växande nätverk kring samordnad varudistribution

»Modellen 
ger min-
dre, lokala 
aktörer 
möjlighet 
att konkur-
rera med de 
stora gros-
sisterna«

Kungsbacka kommun införde samordnad varudistribution för ett år sedan och har nu minskat livsmedelsleveranserna med 60 procent. 
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med nya arbetsrutiner, digitali-
sering och förändrad relation till 
leverantörer,och kräver ny kun-
skap och kompetensutveckling av 
politiker och tjänstemän.

– Vi vill att Kosava ska fylla alla 
de funktionerna, säger Fredrik 
Mårdh. 

Sydost som är projektledare för 
Kosava. 

Energikontor Sydost har under 
tre år arbetat för att skapa ett 
nationellt nätverk inom samord-
nad varuditribution. 

– Målsättningen är att starta 
ett nationellt projektkontor som 
ger support och handledning vid 
förstudier, under implemente-
ringsfasen och i drift. Den stora 
personalomsättningen i kom-
muner kräver också att det finns 
internutbildning i det här.

Nätverket har lanserat en egen 
hemsida, kosava.se, med nyheter 
och information. Hemsidan har 
också en intern del för medlem-
mar, bl a med ett referensbibliotek 
med rapporter och anbudsunder-
lag och ett diskussionsforum. 

Samordnad varudistribution 
är en komplex fråga. Det kräver 
kompetens både inom upphand-
ling, LOU, inköpsprocessen med 
e-handel och inte minst logis-
tik– och transportupphand-
ling. Det innebär också en stor 
förändringsprocess i kommuner 

Den 15 november hölls ett 
första dialogmöte för Kosava-nät-
verket Växjö. Under dialogmötet 
framkom behovet av ett nationellt 
projektkontor, som stöd och sup-
port i frågor som rör logistik och 
transportupphandling. 

– Det behövs ett ökad stöd till 
kommuners upphandlings– och 
inköpsprocess. Elektronisk handel 
och uppföljning av varuinköp 
sparar betydande skattemedel när 
inköpen sker inom befintliga ram-
avtal jämfört med inköp ”på stan” 
eller utanför ramavtalssortimen-
tet, menar Olof Moen. 

Behov av samarbete
Hittills har 40 kommuner infört 
någon form av samordnad varu-
distribution och lika många till 
utreder frågan. 

– Vår målsättning är att fånga 
upp alla dessa. Efter det första 
dialogmötet var det tydligt att det 
finns ett stort behov av att sam-
arbeta kring att utveckla en sam-
ordnad varudistribution. säger 
Fredrik Mårdh på Energikontor 

kan kommunen inte ställa krav 
på lokala eller svenskproducerade 
varor, däremot kan kommunen 
genom att bryta ned inköpen i 
mindre varugrupper erbjuda en 
möjlighet för lokala anbudsgivare 
att delta.

– Modellen ger mindre, lokala 
aktörer möjlighet att konkurrera 
med de stora grossisterna. När 
Växjö kommun införde samord-
nad varudistribution för livsmedel 
2011, gick man från 3 leverantö-
rer med en dominerande grossist 
som stod för över 80 procent av 
leveranserna, till 17 leverantörer 
varav 13 kom från närområdet”, 
säger Olof Moen, som forskat på 
området i flera år och bl a skrivit 
boken ”Samordnad varudistribu-
tion 2.0”.

– Det ligger i kommunernas 
intresse att transporterna sker så 
effektivt som möjligt och att öka 
de lokala inköpen. Samtidigt finns 
det ett motstånd mot samordning 
av transporterna från de domine-
rande aktörerna som tjänar på att 
behålla det rådande systemet. 

offentlig upphandling

Intelligent Logistiks temabilaga i Dagens Industri når 400 000 läsare, 
affärsmagasinet Intelligent Logistik har en upplaga på ca 10 500 ex och 
vår nyhetssajt intelligentlogistik.com har 25 000 unika besökare och 
250 000 besök varje månad. Detta gör oss till den överlägsna kanalen för 
att nå logistiker, inköpare, produktionschefer och beslutsfattare inom 
supply chain. 

Med en platsannons hos oss kan du vara säker på att nå rätt kompetens 
inom inköp, upphandling, produktion och logistik. 

Prislista platsannonsering intelligentlogistik.com
Platsannons 2 veckor: 6 000 sek 
Platsannons 4 veckor: 8 000 sek
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Platsannonsera hos Intelligent Logistik! 
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– Det ligger i kommunernas in-
tresse att transporterna sker så ef-
fektivt som möjligt och samtidigt 
kunna öka de lokala inköpen, säger 
Olof Moen. 
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för hela försöjningskedjan – från 
kund till leverantör. 

– Vi vill skapa en struktur där 
alla i kedjan kan fokusera på sina 
kärnkompetenser och teamen gör 
det de är bäst på; säljare säljer, 
logistiker distribuerar – och fabri-
ker planerar och producerar.

SKF har inlett ett pilotprojekt,  
där modellen ska testas och finjus-
teras vid två av SKFs 115 fabriker 
i ett första skede. I januari 2018 
börjar implementeringen vid 
fabrikerna, som ligger i Kina och 
Italien.

– Det är en stor transformation 
och går inte att göra över en helg. 
Man måste ta väldigt kontrolle-
rade, medvetna steg.

funktioner för både prognostise-
ring, distribution, produktionspla-
nering och inköpsplanering.

– Vi måste planera beroende 
flöden tillsammans och koppla 
samman alla dessa flöden.

Upplägget bygger på att ge en 
liten kärngrupp per fabrik eller 
tillverkningkanal fullt ansvar 

– Vi är stora, vackra och fantas-
tiska. Men det räcker inte längre, 
säger Jörg Schlager, Business 
Transformation Manager Demand 
Chain på SKF.

End to end-ansvar
Visionen är att integrera plane-
ringen för hela kedjan, i globala 

Kullagertillverkaren SKF ska 
samordna all planering av sin 
försörjning från tillverkning till 
försäljning. “Det här är den största 
förändringen i SKFs försörjnings-
kedja på 30 år” säger Jörg Schlager 
på SKF som ansvarar för projektet.

 
Av Hilda Hultén

 
Att göra om sin affärsstruktur 
är utmanande. Och om man 
är ett globalt, 110 år gammalt 
industriföretag så är utmanande 
bara förnamnet. Men kullager-
koncernen SKF har tagit sig an 
den utmaningen. Just nu pågår ett 
projekt för att skapa en gemensam 
global planeringsprocess för hela 
företagets försörjningskedja.

FAKTA SKF

SKF är en av världens största leverantörer av rullningslager, tät-
ningar, mekatronik, service och smörjsystem, med 115 tillverknings-
enheter i 24 länder. Bolaget har sitt huvudsäte i Gamlestaden i 
Göteborg men är i högsta grad en global koncern med kontor i över 
130 länder, nära 45 000 anställda och 17 000 återförsäljare världen 
över. Försäljningen 2016 uppgick till 72,8 miljarder kronor.

Utmanande centralisering
I framtiden ska all produktionsplanering ske centralt i SKF och inte ute i fabrikerna. Det är den stösta förändringen i SKFs försörjningskedja på 30 år.
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som i framtiden även kan hantera 
så kallad ”big data”. 

– Vi behöver en planerings-
hjärna som kan processa stora 
mängder realtidsdata, och tolka 
vad den får betydelse för vår verk-
samhet.

Projektet med intergrerad pla-
nering kommer enligt Jörg Schla-
ger ge SKF möjligheten att nå nya, 
högre nivåer i både kapitaleffekti-
vitet och kundnöjdhet

– Integrerad planering är 
grundpelaren i vår demand 
chain-strategi. På medellång sikt 
kommer det även lägga grunden 
för våra Supply Chain 4.0-aktivite-
ter där vi utforskar, utvecklar och 
implementerar nya sätt att intera-
gera med våra kunder. 

troende mellan de olika delarna i 
organisationen, så att t ex säljav-
delningen litar på att planeringen 
fungerar och planeringen litar på 
att de får rätt behovs-, kund- och 
marknadsinformation från säljav-
delningen.

Teknisk utmaning
Tekniskt är projektet också en 
svår nöt, SKF har en halv miljon 
SKUer (lagerhållningsenheter) 
och över 40 installationer av flera 
olika affärssystem globalt.

– Att få fram rätt masterdata 
och konstant hålla god form är en 
enorm utmaning för oss.

SKF jobbar just nu med att 
installera en integrerad ”plane-
ringshjärna” för att få till en hög-
automatiserad planeringsprocess 

största kullagerleverantör utan 
att producera ett enda kullager, 
menar Jörg Schlager. 

– Om vi inte kan optimera vår 
verksamhet globalt så kanske 
vi inte finns kvar i framtiden. 
Vi kommer att bli ett ”Kodak 
moment” om vi inte lyckas med 
det här.

En stor del av projektet hand-
lar alltså om förändringsarbete, 
menar Jörg Schlager.

– Det är viktigt att jobba med 
rätt incitament och följa upp 
enheter och personers prestation. 
Vi måste också skapa tillit och för-

Största förändringen på 30 år

Enligt Jörg Schlager är projektet 
den största förändringen i SKFs 
försörjningskedja på 30 år.

– Beslut och arbetsuppgifter 
flyttas från lokalt till globalt. En 
del arbetsmoment flyttar mellan 
kontinenter. Det är en jätteutma-
ning. Men om man verkligen vill 
optimera så måste detta till.

Med förändringen kommer  
också stort ansvar, både för 
processerna och för att vinna 
den kritiska massan och få dem 
övertygade om att detta är för ett 
större bästa.

– Det här påverkar alla i hela 
organisationen, och väcker oro 
och frågor ute i organisationen 
som; Kommer jag vara behövd?, 
Vad ska vi göra? och Ska min 
avdelning reduceras?

– Världen är full av disruptiva 
affärsmodeller som vi alla känner  
till. Airbnb är ett av världens 
största bostadsförmedlare men 
äger inte ett enda boende, Uber är 
världens största taxiföretag men 
äger inte en enda taxi. 

SKF måste förbereda sig på 
en framtid med nya konkurren-
ter, som kanske vill bli världens 

supply chain management

JÖRG SCHLAGERS TIPS FÖR ATT DRIVA  
GLOBAL FÖRÄNDRING

Hitta dina beroende flöden – Hos SKF ligger triangeln planering/
lager/service under samma ansvar.

Säkra ledarskapet, se till att ha rätt team – och låt dem göra sitt 
jobb.

Få med människorna som jobbar med detta varje dag på tåget. De 
måste lita på att detta är rätt och att ledningen vet vad den gör.

Kommunicera tidigt, tänk stort men börja med små steg.

Jörg Schlager berättade om centraliseringen av SKFs planeringsprocesser vid Optilons Supply Chain Conference i 
Stockholm i höstas. Optilon hjälper också till med den tekniska integrationen av processerna.
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SKF har 115 tillverkningsenheter i 24 länder världen över.

»Vi måste planera 
beroende flöden till-
sammans och koppla 
samman alla dessa 
flöden«
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tobias jonasson
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tobias jonasson

Det fanns en tid då den så kallade tredjepartslogistiken eller 
TPL/3PL var ett fräscht angreppssätt för varuägare att fokusera 
på kärnverksamhet genom att överlåta logistikaktiviteter till en 

så kallad tredjepartslogistiker. Men vad har hänt sedan dess och hur mår 
egentligen tredjepartslogistikerna som agerar på den svenska markna-
den?

Hade jag fått frågan för 7–8 år sedan hade jag förmodligen haft 
stenkoll på svaret och i ett långt utlägg beskrivit hur dessa aktörer har 
utvecklats i fråga om omsättning, antal uppdrag och antal anställda. 
Ungefär då roade jag mig nämligen med att utveckla en temperaturmä-
tare som vägde samman svaren på just dessa frågeställningar med syftet 

att ta temperaturen på branschen som inte är en bransch. Genom det så 
kallde TPL-indexet gick det att följa hur de aktörer som ingick i urvalet 
hade utvecklats under den senaste 6-månadersperioden och hur de 
såg på tillvaron framåt. Utmaningen då, precis som idag, är att försöka 

bestäma vilka aktörer som ska ingå i kategorin tredjepartslogistiker. 
I brist på annat använde vi oss då av den enkla definitionen 

att företagen i urvalet skulle kunna erbjuda lagring med 
tillhörande hantering för in– och uttag. Med en sådan 

bred definition kvalificerar sig allt från åkeriföretaget 
med tillgång till fyra väggar och ett tak som med 
stöd av Excel tillfälligt förvarar gods som någon 
transportkund inte själv har plats med, till aktörer 
som i moderna lokaler och välutvecklade IT-stöd 

dagligen hanterar tusentals lagertransaktioner åt sina kunder. Allt för-
svåras ytterligare av att av att den senare kategorin gärna inte vill riskera 
att bli ihopblandade med övriga och därför väljer att inte längre titulera 
sig själva tredjepartslogistiker. Istället väljer man hellre mer allmänna 
begrepp som logistikpartner eller logistikleverantör.

En förutsättning för att konstatera hur icke-branschen TPL mår blir 
alltså först och främst att kunna fastställa vilka aktörer man talar om. 
Detta i sin tur bygger på att det går att bestäma vad tjänsten TPL faktiskt 
är. Det är exempelvis inte längre självklart att leverantörerna begrän-
sar sig till att utföra tjänsten innanför sina egna fyra väggar. En naturlig 
förlängning på att bedriva lagerhantering i egna lokaler är att erbjuda 
bemanningslösningar och entreprenadstjänster i varuägarnas lager, dvs 
hemma hos kunden. Omvänt har bemanningsföretagen börjat hyra loka-
ler med syftet att samordna hantering åt flera uppdragsgivare. Minsta 
gemensamma nämnaren för tredjepartslogistikerna blir trots detta ändå 
förmågan att i någon form kunna erbjuda lagertjänster i egna lokaler.

Hur mår man då? Som kollektiv betraktat tror jag att man har mått 
bättre. Jag tror att dessa aktörer sliter med ökad prispress och sjunkande 
marginaler som ett resultat av allt mer medvetna och krävande kunder. 
Framförallt borde det hos de större TPL-leverantörerna finnas en oro 
för den långsiktiga hälsan och välmåendet. En oro och magont som har 
sin rot i utmaningen i att hitta ett sätt att hantera automationens brutala 
intåg. Precis som i många andra personalintensiva sammanhang blir det 
på lagret naturligt att försöka öka automationsgraden. Konflikten i sam-
manhanget ligger i att uppdrag för lagringstjänster ofta är relativt kort-
siktiga och sällan kan bära några större investeringar. Ett annat dilemma 
blir att försöka fördela kostnaden mellan flera kunder. Vidare begränsar 
automationslösningar friheten i vilken typ gods och uppdrag som kan 
hanteras – en frihet som tredjepartslogistikerna traditionellt satt ett stort 
värde i. Jag tror därför att de leverantörer av tredjepartslogistiktjänster 
som långsiktigt vill ha hälsan i behåll ska spendera delar av julledigheten 
under granen och med pannan i djupa veck försöka klura ut hur man ska 
försöka bemästra denna nöt.

Tobias Jonasson, 
logistikprofil och krönikör i Intelligent Logistik

»Precis som i många andra personalintensiva 
sammanhang blir det på lagret naturligt att  
försöka öka automationsgraden. Konflikten i 
sammanhanget ligger i att uppdrag för lagrings-
tjänster ofta är relativt kortsiktiga och sällan  
kan bära några större investeringar.« 

Krönika: 

Hur mår våra svenska  
tredjepartslogistiker?
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tänkbart

Näthandeln har sprängt alla 
förväntningar i november och 
början av december. Men pallar 
logistiken trycket? Och hur är det 
med lönsamheten? 

Av Hilda Hultén

Aldrig någonsin förr har det 
handlats så mycket på nätet 
som nu. Svenskarna handlade 
för 5.3 miljarder kronor under 
black friday-dygnet den 24 
november, 1,7 miljarder mer än 
i fjol, enligt Postnord, som fick 
hantera 719 000 paket under black 
friday-helgen – 51 procent fler än 
2016. Det var väsentligt mer än 
e-handlarnas prognoser, som låg 
till grund för planeringen. 

– Ingen hade kunnat drömma 
om en sådan här utveckling, säger 
Carin Blom, detaljhandelsanalyti-
ker på Postnord.

Att readagen sprängt allas för-
väntningar bekräftar Babyshops 
vd Markus Tagesson, som menar 
att deras begränsning inte funnits 
i lagret, utan i logistiken utanför.

– Det har varit knökfullt på alla 
terminaler och hos alla paketom-
bud, fråga vilken speditör som 
helst. 

Babyshop fick 40 procent mer 
att göra än de räknat med under 
sin reavecka ”black week”. Att 
sprida ut rean över en vecka jäm-
nar ju ut trycket lite. 

För tryck blir det. Volym-
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ökningarna är såklart kul för 
e-handeln, som står för all tillväxt 
i detaljhandeln numera. Att nät-
handeln växer så fort ställer dock 
stora krav på logistiksystemet, och 
frågan är hur mycket mer voly-
merna kan växa utan att logistiken 
hamnar allt för långt efter. Även 
om själva köpet görs digitalt så 
följs det oundvikligen av en fysisk 
transport.

Enligt Svensk handel bidrar 
fenomen som black week också 
till att skapa ett “reamonster”, som 
urholkar lönsamheten i bran-
schen. 

Black friday tog logistiken på sängen

– Kampanjer och reor blir allt 
viktigare för att locka kunderna. 
Även om försäljningen i många 
butiker ökar under black friday 
kan det vara en utmaning för 
handlarna att nå lönsamhet, kom-
menterade Svensk handels chefs-
ekonom Johan Davidson. 

Den växande konsumtionen 
väcker inte bara logistikproblem. 
Enligt Världsnaturfonden skulle 
det behövas 4.2 jordklot om alla 
på jorden skulle ha lust att shoppa 
så mycket som vi i Sverige. Vi får 
hoppas att alla på jorden inte har 
den lusten. 

»Även om själva köpet 
görs digitalt så följs 

det oundvikligen av en 
fysisk transport.«

Handeln lockar konsumenterna med reor, en utmaning för logistiken, 
lönsamheten och miljön. 
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