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Nyhet! 
Hemleverans 
när dina kunder 
är hemma.

Många av dina kunder har bett oss leverera på kvällen 
istället för på dagen. När de är hemma, helt enkelt.

Från och med november kan mottagare välja  
hemleveranser mellan klockan 18 och 21 (men man kan 
fortfarande få sina paket under dagen om man så önskar). 
Redan i starten täcker vi in fler än 75 procent av alla 
hushåll i Sverige.

 
Läs mer om våra kvällsleveranser på 
postnord.se/vinnandelogistik
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Brunna pekas ut 

som Sveriges just 
nu hetaste läge 

för logistiketable-
ringar tillsammans 
med Hisingen och 

Eskilstuna, i en färsk 
marknadsrapport 

från Colliers. 

Intelligent Logistik 
kartlägger för 
tredje gången 

sedan 2006 
tredjepartslo-

gistikbranschen. 
E-handelstillväxt, 

ökad prispress och 
allt fler mindre, 

nischade aktörer 
är några trender.
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Att lyckas göra 
flödena inom textil-

industrin cirkulära 
är nödvändigt, men 
en stor omställning 
för branschen som 

kräver insatser  
i alla led. 

12

Genom att analy-
sera företagsdata 
och hundratusen-
tals öppna online-

källor kan Vainus 
molntjänst förutspå 

köpbehov av logis-
tiktjänster. 
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Logistiken lyste 
till stor del med 
sin frånvaro på 
mässgolvet när 

e-handelsbranschen 
samlades vid årets 

upplaga av  
D-congress i  

Göteborg. 
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vinjett

LANGEBAEK CONSULTING TO OPEN OFFICE IN SWEDEN.

For forty years Langebaek have been at the forefront of Supply Chain  
& Logistics consulting in Scandinavia. Combining sound strategy and practi-
cal know-how in a trademark approach, we have delivered exceptional supply 
chain and logistics solutions for a number of prominent Swedish companies. 
Whatever your challenge, whether optimising existing operations or building 
entirely new facilities, we’re here to help.

Meet Langebaek Consulting at Plan 2018 in Örebro on April 17-18.
Visit www.langebaek.com/en/ to learn more.

EXTENSIVE EXPERIENCE 
FROM 2,000+ PROJECTS 
WITH 300 CLIENTS

langebaek .com
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D et finns många utmaningar i logistiken, men en som åter-
kommer allt oftare är hur logistiken och ekonomin ska bli mer 
cirkulär. Hur ska vi designa, producera, sälja och distribuera så 

att det blir enkelt och lönsamt att återföra värden och material tillbaka in 
i försörjningskedjan? 

Inom klädlogistik handlar det om att redan på designstadiet skapa 
kläder som håller längre och är enklare att återvinna, omdesigna och 
återanvända. För mobiltelefoner kan det vara att ha en effektiv modell för 
att samla in begagnade telefoner, restaurera dem och sälja dem igen. För 
gamla bilar kan det handla om att hitta sätt att återvinna alla de ovanliga, 
värdefulla metaller som finns i en bil, som idag inte återanvänds. Inom 
e-handel kan det vara att få till en effektiv returlogistik, där returnerade 
varor så smidigt som möjligt görs säljbara igen. I citylogistiken kan det 
handla om att utnyttja redan befintliga distributions- och insamlings-
system. 

Oavsett om det gäller kläder, mobiltelefoner eller bilar, blir det cirku-
lära en tankeutmaning för mig. Från att ha en ganska klassisk, linjär syn 
på försörjning och logistik, där det handlar om att effektivisera kedjan 
från leverantör till slutkund, blir nu slutkunden en del av leverantörsle-
det. Last mile blir first mile. Det blir till att omdefiniera rollerna, var vär-
det skapas och vem som ska äga och tjäna på de olika delarna i cirkeln. 

Inte minst handlar det om att skapa incitament för att återvinna, 
återlämna och ta om hand. För idag slängs omkring åtta av de femton 
kilo textilier vi konsumenter köper varje år i soporna, och ca 20 ton 
guld lämnar bilflottan i Europa varje år, utan att tas omhand. Det är ett 
enormt resursslöseri och det duger helt enkelt inte längre. 

I det här numret hittar du Sveriges mest kompletta kartläggning av TPL-
branschen med närmare 120 företag, deras lagerkapacitet och geogra-
fiska placering. Närmare 4 miljoner av Sveriges kanske 25 miljoner kvm 
lagerytor utnyttjas av TPL-branschen idag. Vi bjuder också på tips om 
hur man ska tänka kring outsourcing och hur man lyckas med logistikut-
veckling i en tredjepartslösning. Att lyckas med outsourcing är också ett 
av ämnena som tas upp på vår konferens Logistikläget 2018 på Finlands-
huset i Stockholm den 18 maj, tillsammans med automation, logistiklä-
gen, digitala trender, infrastruktur och citylogistik. Missa inte den dagen! 

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. 2018 fördjupas samarbetet med Plan och LTS 
och vi ökar utgivningen med ytterligare ett affärsmagasin som kommer 
i juni. 

Hilda Hultén
Chefredaktör

ledare
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I en färsk sammanställning av 
logistikfastighetsmarknaden 
pekar Colliers ut logistikparkerna i 
Hisingen, Eskilstuna och Brunna 
som hetast just nu. Som framtids-
lägen pekas Jönköping, Stockholm 
syd och Örebro ut. 

Sammanställningen Logistics 
Market Report 2018 redovisar 
marknadsläget i Sverige och foku-
serar geografiskt på områden som 
Colliers anser vara mest intressant 
ur ett uthyrnings- och transak-
tionsperspektiv för logistik. 
– Sammanställningen är en 
djupdykning i hur fastighets-
marknaden inom industri och 
logistik sett ut i Sverige under 
2017 och inledningen av 2018, 
kommenterar Christoffer Bladh 
Nord, projektledare inom Industri 
& Logistik på Colliers som står 
bakom rapporten. 

Som framtidslägen pekas 
Moliden och Granarp i Jönköping 
ut, tillsammans med Stockholm 
Syd och Törsjö logistikcentrum i 
Örebro. 

Att Hisingen logistikpark är 
hett råder det ingen tvekan om. 
Under 2018 färdigställs tre större 
logistikfastigheter här; Castellum 
bygger 26 000 kvm, där Bagaren & 
Kocken hyr en del och  Prolologis 
bygger 25 000 kvm där Storex är 
första hyresgäst, men där större 
delen är på spekulation. Även 
Bockasjö bygger 17 400 kvm som 
är fullt uthyrda till Volvo CC. I 
Brunna pågår tre byggen som fär-
digställs 2018. Störst är Zalandos 
30 000 kvm nya lager som byggs 
av NREP Logicenters. Även NCC 
och GSCC bygger 12 000 resp. 
10 000 kvm i Brunna på spekula-
tion. Även Castellum bygger 8 800 
kvm i Brunna som väntas stå 

färdigt under 2019. 
I Eskilstuna Logistikpark bubb-

lar aktiviteten, även om få logis-
tikbyggen är spikade i nuläget. 
Förra året flyttade Sportamore och 
Kitchentime in i Bockasjös 23 000 
kvm stora nybygge här, Amazon 
Web Services uppför just nu sin 
nya serverhall i parken och Arver 
bygger en ny, 20 000 kvm stor 
verkstad på området. Även Rock-
woll har köpt en 180 000 kvm stor 
tomt i parken. Flera byggbeslut 
väntas inom kort, bl a kan DHL 
bygga 30 000 kvm på sin tomt 
man ägt sedan 2014, Bockasjö 
har byggplaner i Eskilstuna och 
snabbväxande One Partner Group 
letar möjligheter i Eskilstuna. 

– Det håller på att lossna rejält 
på etableringssidan, flera byggbe-
slut ska tas den närmaste tiden. 
Dessutom har vi en av Sveriges tre 
största kombiterminaler volym-

mässigt tillsammans med Gävle 
hamn och Nässjö, och TX Logistik 
planerar för en ny container-
pendel mellan Eskilstuna och 
Göteborg, berättar Michael Jons-
son, etableringschef på Eskilstuna 
Logistikpark. 

nyheter

TOPPLÄGEN JUST NU 
ENLIGT COLLIERS: 

• Hisingen logistikpark  
• Eskilstuna logistikpark 
• Brunna logistikpark 

Framtida logistiklägen:
• Jönköping – Moliden/ 
 Granarp  
• Stockholm Syd –  
 Nykvarn/Södertälje 
• Örebro – Törsjö  
 logistikcentrum 
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Hisingen, Eskilstuna och Brunna 
hetaste lägena

I Brunna Logistikpark byggs just nu närmare 60 000 kvm lager. 
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Historiskt byggrekord 2018 

Enligt Intelligent Logistiks senaste sammanställning som har gjorts i 
samarbete med fastighetsrådgivaren Savills kommer totalt 27 logistik-
fastigheter på över 10 000 kvm färdigställas under 2018. Sammanlagt 
motsvarar det närmare 570 000 kvm lagerytor – ett historiskt rekordår 
för logistikbyggen i Sverige. Årets största bygge görs i Norrköping, där 
Rusta bygger ut sitt centrallager med 46 000 kvm.

nyheter

Rustas tillbygge på 46 000 kvm i Norrköping hamn är årets största logis-
tikbygge.

Catena satsar 
på logistik-
center i Bjuv
Catena-ägda Foodhills Fastighet 
har köpt 100 000 kvm gamla 
Findus-fastigheter i Bjuv för 85 
miljoner.  Här vill man skapa ett 
nytt logistik- och livsmedelscenter.

Catena har i samarbete med 
Foodhills AB och Backahill AB 
startat ett gemensamägt bolag, 
Foodhills Fastighet AB, i vilket 
Catena äger 45 procent. Vd för 
bolaget är Mikael Halling hos 
Catena, tidigare vice vd i Catena. 
Foodhills har nu köpt Findus ned-
lagda huvudkontor och produk-
tionsfastigheter i Bjuvs kommun 
som tidigare haft huvudkontor 
och produktion här. Transaktio-
nen är värd 85 miljoner SEK och 
förutom lokalerna på sammanlagt 
ca 100 000 kvm, i flera byggnader 
uppförda 1940–1998, så ingår 
ett vattenreningsverk i köpet. 
Fastigheterna står tomma sedan 
2017 och uthyrningsarbetet inleds 
omgående. 

Uppskattat hyresvärde är cirka 
35 Mkr.

– Fastighetsbolaget är en möj-
liggörare för de verksamheter som 
kommer att etablera sig på områ-
det. Genom en gemensam sats-
ning i Bjuv, som har ett bra läge 

bara några kilometer från E4 och 
E6, är vi med och skapar möjlig-
het för ett logistik- och livsmed-
elskluster med nya arbetstillfällen, 
smarta lösningar och samord-
ningsvinster både för det hållbara 
samhället, leverantörerna och 
kunderna, kommenterar Catenas 
vd, Benny Thögersen.

Catenas e-handelskluster E-City 
Engelholm vann Intelligent Logis-
tiks utmärkelse Årets Logistik-
etablering 2017. 

En glad Benny Thögersen vid 
prisutdelningen av Årets Logistik-
etablering. 

NYTT VERKTYG FÖR BYGGNADERS KLIMATPÅVERKAN

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu ett öppet, branschge-
mensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. 
Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i 
upphandling men även för att göra förbättringar vad gäller 
materialval och produktionssätt.
– Ska kommuner och statliga beställare kunna ställa krav 
på klimatredovisning vid upphandlingar behövs ett verktyg 
som alla kan använda. Det som är viktigt är att analysen ger 
entydiga svar och att alla räknar lika, kommenterar Martin 
Erlandsson på IVL, som lett arbetet med att ta fram det nya 
verktyget.
Verktyget som går under namnet Byggsektorns miljöberäk-
ningsverktyg baseras på livscykelanalysmetodik och gör det 
möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för 
en byggnad. Verktyget är gratis och kan användas i en upp-
handling, markanvisning eller för att uppfylla Miljöbyggnad 
3.0 där det numera ingår att göra en livscykelanalys. 

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.

 

Annons Intelligent logistik_122x184mm_orig.indd   1 2017-09-29   11:35

FO
TO

:  R
U

ST
A

FO
TO

:  H
IL

DA
 H

U
LT

ÉN



8 Intelligent Logistik 2 2018

nyheter

Hårvård- och skönhetspecialisten 
Lyko investerar i ett nytt, 
automatiserat centrallager på 
drygt 10 000 kvm i Vansbro. 
Anläggningen väntas vara i drift 
under det första kvartalet 2020. 

Lyko kommer investera cirka 85 
MSEK under perioden 2018–2020 
i en automationsanläggning. Det 
blir dock inte en Autostore, enligt 
Lykos vd Johanna Hummel. 

Autostore-lösningen har för 
låg kapacitet för våra produkter. 
Vi har ofta många produkter per 
kvitto/order och behöver automa-
tion med högre frekvens, säger 
Joanna Hummel.

Att lagret placeras i Vansbro ger 
en smidig flytt och gör att man 
kan bibehålla kompetensen inom 
lager och logistik.

– Vi arbetar med små produkter 
som har högt värde per kubikme-
ter – så rent kostnadsmässigt har 
det en marginell effekt för oss att 
befinna oss på ett annat geogra-
fiskt läge. Vi har medarbetare i 
Vansbro med hög kunskap kring 
våra produkter och våra proces-
ser, som känner stolthet att arbeta 
för Lyko. Det är vi måna om att 
behålla då detta är ett stort värde 

för oss som företag, säger Joanna 
Hummel. 

Lyko gick nyligen in på den 
finska marknaden. Vansbro-lagret 
kommer att försörja även där. 

– Sedan när vi över tid ser 
andra preferenser hos våra kunder 
kring leveranstid ser vi att en 
hubb-lösning i t ex Stockholms 
innerstad är nödvändig. Där 
räcker det inte att kapa någon 
timma i transporten. Boozt kammade hem PostNord 

Logistics award 2017 den 15 mars 
för sitt nya, högautomatiserade 
e-handelslager.  

Våren 2017 flyttade Boozt från 
sitt gamla lager i Danmark till 
ett nybyggt, 43 500 kvm lager i 
Ängelholm. 

– Vi gick från manuellt lager till 
ett fullt automatiserat lager, sam-
tidigt som verksamheten flöt. Vi 
höjde t o m vårt kundbetyg sam-
tidigt som flytten pågick, berättar 
Tobias Sjölin, teknisk projektchef 
på Boozt.com.

Han tog emot priset tillsam-
mans med Jesper Brøndrum, 
medgrundare och CTO. 

– Vi har byggt en extremt 
effektiv logistik-setup som kan 
möta kundernas förväntningar på 

allt kortare ledtider, säger Jesper 
Brøndrum. 

Boozt har världens hittills 
största Autostore-installation 
med 180 000 lådor och 152 aktiva 
robotar med tillhörande kring-
installationer. De har dessutom 
byggt alla sina kärnsystem själva; 
webbutik, WMS, CMS och CRM - 
och integrerat dem med automa-
tionsanläggningen. 

– I vårt gamla lager steg kost-
naden per plock på slutet, i det 
nya lagret sjunker kostnaden hela 
tiden, berättar Tobias Sjölin.  

Boozt vann även Intelligent 
Logistiks pris Årets Logistik-
etablering 2017 tillsammans med 
Catena och Ängelholms kom-
mun, något de berättar mer om på 
Logistikläget 2018 den 18 maj. 

Nytt centrallager 
för växande Lyko

Boozt vann logistikpris 

– Rent kostnadsmässigt har det en 
marginell effekt för oss att befinna 
oss på ett annat geografiskt läge, 
säger Joanna Hummel. 
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Apoteas lager i Morgongåva invigt
I början av mars invigdes Apoteas nya 38 000 kvm stora logistikcenter i 
Morgongåva. Anläggningen som ägs av Morgongåva Företagspark, och 
som byggts av Logistic Contractor, LC, är nästan helt koldioxidneutral 
med Sveriges största takplacerade solcellsanläggning. Anläggningen 
ska producera ca 1,5 GWh om året, vilket motsvarar mer än Apoteas 
elförbrukning. 

– Det är en självklarhet för oss på Apotea att ta vårt sociala ansvar och 
att gå i bräschen för en hållbar energianvändning inom vår bransch. Vi 
hoppas att vi kan inspirera fler e-handlare att göra samma sak, kommen-
terar Apoteas vd Pär Svärdson.

Satsningen är betydelsefull för bygden, de 38 000 kvm motsvarar 27 
kvm lageryta per invånare i Morgongåva, berättar Jonas Ganefalk projek-
teringsledare på LC, som byggde 5 000 kvm åt Apotea 2014.

– Det är jätteroligt att bygga för Apotea igen. Att anläggningen har en 
så tydlig miljöprofil känns viktigt för oss, säger Jonas Ganefalk.Apoteas 38 000 kvm stora lager motsvarar 27 kvm per invånare i lilla 

Morgongåva. 
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Jesper Brøndrum och Tobias Sjölin vid pristdelningen av Postnord Logistics 
Award 2017. 
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nyheter

I april öppnar Frode Laursen sitt nya, 17 500 kvm stora lager i Lerum. Lagret 
ska hantera kunden Mars chokladlogistik och det var inte bara bygget som 
började med en smäll – Frodes låga priser sätter rejäl press på de klassiska 
TPL-jättarna. 

Frode Laursen är en av de snabbast växande aktörerna på TPL-mark-
naden i Sverige och konkurrerar effektivt med låga priser. Företaget är 
specialiserade på livsmedelslogistik med grossistkunder som Unilever, 
Arvid Nordqvist, Mars, Melitta, Beiersdorf, Estrella och Ferrero.  

– Vår främsta styrka är att vi jobbar skandinaviskt, något våra kunder 
värdesätter. Sen har vi specialiserat oss med system, organisation och 
personal som har stenkoll på  livsmedelshantering. Den tredje styrkan 
är att vi jobbar hårt för att hitta kostnadseffektiva lösningar, säger Peder 
Kjaersgaard, lageransvarig på Frode Laursen.

Bolaget bygger just nu ett 17 500 kvm stort lager i Lerum som ska vara 
klart i april, med chokladtillverkaren Mars som största kund. Omkring 
30 personer ska jobba i anläggningen och rekrytering pågår. Frode 
Laursen har nu 172 500 kvm lager i Sverige, i Stenkullen, Angered och 
Åstorp. Totalt har Frode Laursen 460 000 kvm TPL-lager i Danmark, 
Sverige, Tyskland och Finland.

– Vi satsar hårt på den finska marknaden just nu och vår stärkta 
närvaro i Göteborg gör att vi kan serva den norska marknaden effektivt, 
säger Peder Kjaersgaard.

Frode Laursen har totalt omkring 2 300 anställda och omsätter 
omkring 2,5 miljarder SEK.

Läs mer i vår kartläggning av TPL-branschen på sid 28–30. 
Markarbetena för nya lagret i Stenkullen inleddes med en rejäl smäll förra 
våren. 

Smäller upp lager i Lerum
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Debatt: 

Förhindra  
industrins  
dolda  
dödsfällor!

nalen inom truck- och godshantering 
både mentalt och genom ökad egen 
skaderisk.

Alldeles för många företag har idag 
ett arbetssätt som i lagens mening är 
bristfälligt. Men det handlar inte bara 
om lagens paragrafer. Det är bokstavli-
gen en fråga om liv och död. Den ter-
minalarbetare som med egna ögon sett 
en dödsolycka kan plågas av trauma-
tiska minnen hela livet. Den platschef 
som blivit hämtad till förhör av polisen 
kan leva med en känsla av skuld under 
lång tid. Ingen vd vill ha ett förlorat 
människoliv på sitt samvete. Det är 
dags att vi på allvar får upp ögonen för 
olyckorna som drabbar lastbilschauf-
förer och terminalarbetare vid arbete i 
svensk industri. Det är också dags att 
Arbetsmiljöverket börjar kontrollera 
rätt saker! Ingen människa ska dödas 
på jobbet och alla lastbilschaufförer har 
rätt till en förändring – nu!

Jakob Armö
Före detta lastbilschaufför och grundare 
av LUP Technologies

som kan sägas vara ett typiskt exempel 
hände i maj 2017 vid Degerfors stål-
verk. Lastbilschauffören blev påbackad 
av en truck och avled. Ett företag 
måste tillse att arbetsmiljön är god på 
en arbetsplats, även för underentre-
prenörer. På en normal fabrik är ofta 
lastbilschaufförer den allra största grup-
pen av alla underentreprenörer. Det kan 
komma hundratals nya lastbilschauffö-
rer varje dag till en fabrik.

Här har svensk industri ett stort 
ansvar och Arbetsmiljöverket har ett 
ännu större ansvar att kontrollera detta. 
Idag är Arbetsmiljöverkets kontroller 
inom transportområdet mest inrik-
tade på att hitta åkerier som glömt att 
besikta en bakgavellyft eller andra lätt 
kontrollerade saker. Men olyckorna 
sker ute hos åkeriernas kunder, indu-
striföretagen, och där borde Arbets-
miljöverkets kontroller förbättras. Idag 
silar man mygg och sväljer kameler.

Svensk industri är idag väldigt med-
vetna om säkerheten, många företag 
sätter den allra främst. Det finns inom 
industrin flera fungerande system för 
att säkerhetsutbilda underentreprenörer 
men hittills har lastbilschaufförer varit 
exkluderade från dessa system. Trots 
att de är mest olycksdrabbade. Låt oss 
också komma ihåg att arbetsmiljön 
för lastbilschaufförerna vid lastning 
och lossning på industrin också är en 
fråga för den egna personalen. Onödiga 
riskmoment belastar den egna perso-

arbetsmiljö

I maj dog ännu en lastbilschaufför på 
jobbet. En truck backade över honom 
vid lastning på ett stålverk. En tragedi 
för de anhöriga. Ett djupt personligt 
trauma för den som körde trucken. Ett 
allvarligt misslyckande för stålföretaget 
som lät det hända i sin verksamhet. 
Och djupt störande för alla oss andra. 
Det som kanske är mest oroväckande 
är att den aktör som har mest makt i 
sammanhanget, Arbetsmiljöverket, inte 
arbetar aktivt med att undvika dessa 
olyckor.

Som f d lastbilschaufför har jag besökt 
många fabriker och i mitt nuvarande 
arbete hjälper jag industrin i dessa 
frågor. Jag vill belysa ett allvarligt risk-
område i svensk industri som få förstått 
omfattningen av och som Arbetsmil-
jöverket inte jobbar tillräckligt aktivt 
med.

Utan lastbilstransporter skulle den 
svenska industrin stanna och lastbils-
chaufförer utför ett samhällsviktigt 
uppdrag. Tyvärr visar Arbetsmiljöver-
kets egen statistik att lastbilschaufför 
är en yrkesgrupp som toppar olycks-
statistiken: näringsgrenen ”Transport 
och magasinering” var under 2015 
högst bland kvinnor och näst högst 
bland män. De senaste åren har i snitt 
en lastbilschaufför dödats varje månad 
i Sverige.

Forskning visar att en majoritet av 
olyckorna sker i samband med last-
ning och lossning av gods. En olycka 

»Ingen vd 
vill ha ett 
förlorat 
människo-
liv på sitt 
samvete«

Jakob Armö, vd och grundare av LUP Technologies tycker det är 
dags att Arbetsmiljöverket börjar kontrollera rätt saker. 
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För ytterligare information kontakta Daniel Lindhagen, 
0722 - 40 17 49, daniel.lindhagen@corem.se Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel.

SADELGJORDEN 1 – GALOPPGATAN 4
På Galoppgatan 4, Malmö, kan vi erbjuda effektiva lager- och kontorsytor 
med möjlighet till expansion. Fastigheten består av 8 300 kvm flexibelt 
lager med 5 portar (med möjlighet till fler portar). I tillägg finns 750 kvm 
fullt utrustat kontor med konferensrum, lunchrum etc. 

På fastigheten finns väl tilltagna rangerytor samt gott om parkeringsytor. 
Utöver befintlig fastighet finns även möjlighet att expandera lokalen med 
3 000 kvm. Fastigheten har ett utmärkt logistikläge i Jägersro med endast 
ett par minuters bilfärd till korsningen E6/E65.

TEKNISK INFORMATION
• Portar: 5 st 3x3 m, marklast och lastkaj.
• Grund: Platta på mark, ca 3 000 kg/kvm
• Takhöjd: 4,5-5,5 m.
• Kraftförsörjning: 400 A.
• Uppvärmningssätt: Fjärrvärme.
• Lager: Ca 8 300 kvm.
• Kontor: Ca 750 kvm.
• Rangeryta: Ca 2 000-3 000 kvm.
• Parkeringsyta: Ca 1 500-2 000 kvm.
• Ev byggrätter: Ca 3 000 kvm.

www.corem.se

CITYNÄRA LOGISTIKFASTIGHET 
I MALMÖ
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cirkulär logistik

För att producera 1 kilo bomullstyg krävs 
mellan 10 000 och 30 000 liter vatten. 
Produktionen står totalt för 70 procent 
av textiliers miljöpåverkan. 
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cirkulär logistik

Textilindustrin är den industri, 
efter oljeindustrin, som står för 
störst miljöpåverkan. Att ställa om 
och göra flödena cirkulära är 
nödvändigt, men en stor omställ-
ning för branschen. Första 
problemet att lösa är ett ”first 
mile” problem – att få kunderna 
att lämna tillbaka kläder de 
tröttnat på till textilbranschen.

Av Klara Eriksson 

Dagens ekonomiska system kan 
beskrivas som linjärt: råvara 
utvinns till produkter med en 
begränsad livslängd som sedan 
kasseras. I Sverige köper vi till 
exempel allt mer kläder, men 
använder dem allt mindre. Enligt 
en studie från Naturvårdverket 
som kom 2015 köper svenskarna i 
genomsnitt 12,5 kg textilier per år. 
Samtidigt slängs drygt 8 kg texti-
lier och 3 kg återvinns. Omkring 
60 procent av kläderna som slängs 
är hela och fina och skulle kunna 
användas igen.

– Det här är ett stort slöseri med 
naturresurser men innebär också 
att en stor ekonomisk potential 
går förlorad, säger Jonas Lars-
son, forskare vid textilhögskolan 
i Borås. 

Han har forskat i drygt tio år 
på logistik i textilbranschen och 
är med i projektet Re:textile, som 
vill förändra designmetoder och 
affärsmodeller för att stödja en 
cirkulär ekonomi inom mode-
branschen.

Utmaning 1: få kläderna tillbaka
I ett cirkulärt system skulle mate-
rial och produkter utvecklas för 

att kunna repareras, återanvän-
das, fungera som insatsmaterial 
i andra applikationer och tillslut 
material som kan återvinnas. 
Eftersom så mycket slängs är den 
ekonomiska potentialen stor. 

– Ett av de stora problemen är 
att få tillbaka kläderna, att få dem 
till en återvinningscentral så att de 
inte hamnar i soporna. Det kräver 
en aktiv handling. Vi brukar tala 
om ”last mile” men här har vi ett 
”first mile”-problem, förklarar 
Jonas Larsson.

I supply chain talar man om 
”the last mile” som de särskilda 
utmaningar den sista sträckan 
fram till kunden ställer på 
logistiksystemen. En långväga 
transport med exempelvis sjöfart 
kan vara billig, men från lager till 
slutkund krävs andra, ofta kost-
sammare lösningar.

I ett cirkulärt system är den 
sista sträckan inte längre den sista 
utan därefter kommer ”the first 
mile” som innebär andra problem: 
hur ska man få kunden att lämna 
tillbaka varan efter användning i 
stället för att slänga den i soporna? 
Och hur ska detta göras lönsamt?

– Här finns idag redan en hel 
del olika lösningar, dels i hur vi får 
tillbaka kläderna, men också för 
att de ska passa i de återvinnings-
system som finns, säger Jonas 
Larsson.

Utmaning 2: Sortering
Att sortera kläder är dyrt och 
minskar den potentiella för-
tjänsten från använda textilier. 
Många aktörer försöker därför få 
kunderna att sortera ut de plagg 
man är intresserad av.

– Ta till exempel Sellpy – de får 
kunderna att göra förstasortering 
på kläderna. Den som vill sälja 
sina kläder genom dem får hem 
en kasse för de kläder man tror att 
Sellpy kommer kunna sälja och 
en kasse för övrigt, berättar Jonas 
Larsson.

– De har gjort en första kritisk 
sortering och det är en lös-
ning – men då måste kunden 
få något för det, i det här fallet 
pengar från de sålda kläderna. 
Hur man ska få kunden att göra 
det där – det är ”första milen” pro-
blemet, säger Jonas Larsson.

Idag kan du som konsument 
lämna använda textilier till olika 
välgörenhetsorganisationer. 
Modeindustrin försöker också 
jobba med frågan och t ex H&M, 
Lindex, Kappahl tar emot klä-
der för återvinning, medan t ex 
Filippa K och Houdini tar emot 
begagnade kläder som de sedan 
själva säljer.

– Men det är bara drygt 15 
procent av kläderna som samlas 
in som kan säljas på den svenska 
second hand-marknaden. Resten 
skickas iväg, säger Jonas Larsson.

Använda textilier på export
De insamlade kläderna måste 
alltså sorteras manuellt och det 
kostar. Myrorna, Erikshjälpen och 
liknande organisationer gör den 
här sorteringen själva – de bästa 
kläderna säljer de i de egna buti-
kerna och övriga går på export. 
Andra säljer allt de får in till 
mellanhands-företag som I:collect 
som skickar dem vidare, framfö-
rallt till olika länder i Östeuropa 
för sortering och sedan, beroende 

Utmanande
– när klädlogistiken ska bli cirkulär
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idag 150 anställda med säte i 
Frihamnen, Stockholm.

Deras affärsidé är att hjälpa 
människor att sälja saker på Tra-
dera – de startade med kläder men 
tar idag mot allt möjligt. Den som 
vill sälja får två stora påsar hem-
skickade till sig som Sellpy sedan 
plockar upp. Sellpy lägger ut de 
som de tror kan säljas för mer än 
50 kronor på Tradera, och kunden 
och Sellpy delar på ev. vinst.

Minskat svinn – Rekotex
Genom att vara länken mellan 
textila företag med stora tyglager 
efter produktion och företag som 
har behov av mindre kvantiteter 
i lager, bidrar Rekotex till att dels 
minimera begreppet avfall samt 
stöttar företag i en mer flexi-
bel ledtids- och designprocess. 
Rekotex öppnar därmed upp för 
företag att arbeta mer cirkulärt. 
Rekotex startades av Marie Jons-
son hösten 2017. 

om plagget i så stor utsträckning 
som möjligt återvinns i den form 
det hade från början.

För att ett cirkulärt system ska 
fungera krävs också en helt ny syn 
på hur material och produkter 
designas. Detta kallas Conditional 
design – villkorad design. 

– Vi tittar på hur plaggen bättre 
ska passa in i återvinningsflö-
dena. Om plagg t ex görs i ett enda 
material blir enklare att ”smälta 
ner” dem och återvinna fibrerna. 

Förutom kläder i monomaterial 
jobbar Re:textil med att utveckla 
uppdaterbara plagg och uthyrning 
av kläder, bl a tillsammans med 
modeföretag som Cheap Monday, 
Weekday och Houdini. Om kläder 
görs i en design så att de är lätta 
att uppdatera, till exempel med 
nya fickor, så skulle kunderna 
kunna använda plaggen längre. 
Att hyra kläder, ett exempel på 
delningsekonomi, ligger i tiden. 

Om du ska sammanfatta – hur 
ska man tänka kring sina kläder?

– Egentligen tycker jag väl att 
det viktiga är att använda dem på 
ett hållbart sätt. Det bästa är att 
man köper plagg som man verk-
ligen tycker om och så har man 
dem tills de går sönder, sedan 
lagar man dem och sedan gör man 
dem till trasmattor och sist som 
isolering i väggarna.

– Men vill man byta kläder ofta 
är det bra om de är återvinnings-
bara.

på skick, vidare för försäljning i 
olika delar av världen. Enligt en 
rapport från Nordiska minister-
rådet säljs de bästa kläderna i 
Europa och de näst bäst i Europa, 
Mellanöstern och Afrika. Klä-
derna av sämst kvalitet exporteras 
till Asien. Textilier blandade med 
skräp stannar i Norden där de 
bränns eller exporteras till Asien 
för mekanisk återvinning. Enligt 
Nordiska ministerrådets rapport 
tas i stort sett alla kläder till-
vara – från de finaste plaggen till 
trasorna, knappt något alls slängs, 
förbränns eller deponeras. 

Allt säljs och återvinns
Priset på nya kläder i Norden har 
sjunkit de senaste åren och para-
doxalt nog har detta lett till att en 
allt större andel av de insamlade 
kläderna tas tillvara. De som lever 
på att köpa använda textilier går 
inte längre runt genom att bara 
sälja de bästa kläderna, utan måste 
mjölka ur allt. Enligt rappor-
ten ökade exporten av använda 
textilier från 60 000 till 75 000 ton 
mellan 2011 och 2015. 

Begagnade textilier är inte den 
enda utmaningen i branschen, 
utan även det växande returflödet 
från e-handeln. I förra numret av 
Intelligent Logistik berättade Nick 
Axford, global forskningschef på 
CBRE, att mycket av kläderna som 
skickas i retur till amerikanska 
e-handelsföretag slängs på tip-
pen, eftersom man inte har något 
effektivt system för att återföra 
kläderna till försörjningskedjan. 
Men ett liknande beteende skulle 
vara olönsamt i Sverige, enligt 
Jonas Larsson.

– Modeföretagens logistikflöden 
är väldigt effektiva och allt säljs. 
Att lägga kläder på deponi är det 
ingen som har råd med, här går 
det mesta till outlets och säljs, om 
så bara för en krona.

Design för cirkulär ekonomi
De senaste åren har flera nya 
metoder utvecklats för att åter-
vinna kläder kemikaliskt för att 
utvinna ny textil-massa.  
Men eftersom en största klimat-
påverkan från kläderna kommer 
från processerna från fiber till 
färdig produkt, är det allra bäst 

cirkulär logistik

– Den viktigaste åtgärden man kan göra är att se till att ett producerat 
plagg används längre och igen och igen, eftersom 56 procent av ett plaggs 
klimatpåverkan ligger i tillverkningsprocessen, säger Jonas Larsson. 
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Bara drygt 15 procent av kläderna 
som samlas in kan säljas på den 
svenska second hand-marknaden, 
resten exporteras. 

3 nya cirkulära textilaktörer
Återvinning – Renewcell
KTH-avknoppade textilföretaget 
Renewcell har utvecklat en teknik 
där textil av bomull, viskos och 
lyocell finfördelas både mekaniskt 
och kemiskt, och ger en textil-
massa. Från den kan det skapas 
en ny produkt, en textilfiber, som 
kan användas till nya kläder och 
textilier.

– Men Renewcell vill till exem-
pel bara ha ren bomull, utan 
inblandade fibrer, till sin fabrik, 
säger Jonas Larsson.

Att skapa ny textilmassa av 
gamla kläder låter ju såklart helt 
fantastiskt. Men det finns ett pro-
blem med att smälta ner kläder för 
att göra nya, menar Jonas Larsson.

– Att skapa ett plagg från textil-
massa är mycket energikrävande, 
dessutom finns problem med att 
plagg har flera olika material, 
tryck och annat som försvårar 
processen.

Återanvändning – Sellpy
Sellpy grundades 2014 och har 
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 FAKTA: TEXTILPRODUKTION

Bomull står för ca 40–50 % av textilfibrerna i världen. 
För att producera 1 kilo bomullstyg krävs mellan 10 000 och 
30 000 liter vatten. 
För tillverkning av 1 kilo textil åtgår ca 1 kg kemikalier.  
(Naturskyddsföreningen). 
Konsumtionen av textilier står för två till tre procent av 
svenskarnas utsläpp av växthusgaser, sett ur ett konsum-
tionsperspektiv. Ett konsumtionsperspektiv tar hänsyn till 
den totala miljöpåverkan, från vaggan till graven (Naturvårds-
verket 2013). 

designmetoder och affärsmodel-
ler för att stödja den cirkulära 
ekonomin.

Re:textile är finansierat av 
Västra Götalandsregionen samt 
Boråsregionen – Sjuhärads 
kommunalförbund och drivs i 
samverkan mellan Science Park 
Borås, Marketplace Borås samt 
flera organisationer, företag och 
entreprenörer i Västsverige.

Det är inte bara det fysiska flödet 
av textil som behöver bli mer 
cirkulärt, även företagens affärs-
modeller behöver re-designas för 
att stödja det cirkulära flödet. En 
viktig del är att skapa attraktiva 
kunderbjudanden som gör det 
åtråvärt att konsumera på ett 
hållbart sätt.

Forskningsprojektet Re:textile 
syftar därför till att förändra både 

cirkulär logistik

Läs mer om oss på norrkopingshamn.se
Vi finns också på LinkedIn, Facebook och Instagram

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 
serviceviljan, och samtidigt den stora 
hamnens kapacitet, resurser och långsik-
tighet.   

Med nya etableringsområden och en 
utbyggnad av hamnen rustar vi för  
framtidens godsflöden, fartyg och  
näringslivets krav på effektiv logistik.
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AVHANDLING OM KLÄDERS KLIMATPÅVERKAN

Enligt en doktorsavhandling av Chalmers-forskaren Sandra 
Roos från 2017 beror 56 % av en textilprodukts klimatpåver-
kan på processerna från fiber till färdig produkt. Totalt står 
produktionen för 70 procent av klimatpåverkan. 
Bara 4 % procent av ett plaggs klimatpåverkan kommer från 
transporter under produktionen och mellan tillverkningslan-
det och Sverige. 
22 % av plaggets klimatpåverkan kommer från resan mellan 
butik och hemmet – som ofta sker i bil.
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Om Re:textile
Vi svenskar köper i snitt 12,5 kg textilier per år men bara 3 kg återvinns  
– 8 kilo slängs i soporna. 
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cirkulär logistik

fysisk och biologisk materia på 
ett affärsmässigt sätt, kan man 
skifta värdesystemet från dagens 
’köpa-producera-sälja’ till att även 
inkludera “spåra, skydda, återta, 
lagra, reparera, återanvända och 
återskapa”.

Genom detta systemtänk kan 
man också öka den lokala produk-
tionen och råvaruanvändningen, 
vilket även minskar behovet av 
transporter.

Den cirkulära ekonomin 
innebär också ett skifte i föreställ-
ningen av vad en kund är – från 
passivt ägande och ’konsument’ 
till ’nyttjare’ och ’användare’, t ex 
genom olika typer av delnings-
lösningar och leasing. Grun-
dantagandet skiftas från det att 
ekonomiska värden bara skapas 
genom produktion, till att värdet 
i den cirkulära ekonomin skapas 
genom att produkter och materia 
förs tillbaka till produktionssyste-
met efter att de tjänat färdigt i sin 
ursprungliga användning.

Flera etablerade företag har 
också börjat sin resa mot ett mer 
cirkulärt värde- och produk-
tionssystem. Bland dessa kan 
Nike, Renault, Dell, Levi Strauss, 
Timberland, Philips och Scania 
nämnas som föregångare.

Kräver nya strukturer
Företagen som börjat tänka och 
agera cirkulärt agerar redan i 
framtiden – det finns stora värden 
i till synes förbrukade produkter 
allt från ett flygplan, ett oljefilter, 
ett par jeans eller skor. Men för att 
kunna utnyttja dessa värden krävs 
både framåt- och bakåtflöden av 
material som i sin tur förutsätter 
välkoordinerad samverkan ofta 
mellan olika aktörer, både inom 
en bransch och mellan flera olika 
branscher, ofta i olika länder och 
regioner.

Att skapa incitament för att få 
alla involverade aktörer i värde-
systemet att återlämna, återställa 
och återanvända är helt centralt. 
Detta kräver ofta ökad transpa-
rens i värdesystemet, speciellt 
i logistikkedjan. Men med nya 
affärssystem och andra digitala 
teknologier är det fullt möjligt.

1999 publicerade Dobers och 
Wolff en akademisk artikel som 

tjänster som inte varit möjliga 
tidigare. Ett exempel är förarlösa 
lastbilar.

Dessa trender – tillsammans 
med det faktum att företagen har 
allt svårare att differentiera sig 
med produkter – utgör både tyd-
liga hot och nya möjligheter för 
etablerade och nya företag. Sär-
skilt viktigt att utnyttja nya digi-
tala tekniker för att ställa om är i 
de industriella logistikkedjorna.

 Återta, återskapa, återanvända
Grundtanken för den cirkulära 
ekonomin är enkel: att reducera 
behovet av nya råmaterial genom 
att eliminera avfall. Genom att 
utforma både produkter och 
deras värdesystem, inklusive 
logistikkedjor, så att dessa återtar, 
återanvänder och återskapar 

i industrin. Allmänhetens attity-
der, värderingar och beteende-
mönster förändras samtidigt som 
de politiska förslagen haglar om 
hur vi ska lagstifta för att ställa om 
samhället till att bli mer hållbart.

Återlämning av petflaskor och 
av papper är vi vana vid sedan 
flera decennier. Men sådana, för 
givet tagna system kräver radikala 
omvandlingar av dagens logistik-
kedjor om de ska kunna införas på 
andra områden.

Samtidigt som detta utmanar 
den etablerade industrin föds nya 
möjligheter för innovatörer.

Nya digitala och teknologiska 
landvinningar inom bl a. Internet-
of-Things, Big Data, Artificiell 
Intelligens, maskininlärning, 
Block Chains och Virtual Reality 
öppnar för nya typer av varor och 

Grundtanken för den cirkulära 
ekonomin är enkel: att reducera 
behovet av nya råmaterial. Men 
för att lyckas med det måste både 
vårt tankesätt och försörjningen 
av material i industriella system 
ställas om radikalt. Det gäller inte 
minst logistikkedjorna. För 
industrin innebär detta enorma 
utmaningar – men det finns också 
möjligheter för innovatörer. Och 
enligt artikelförfattarna är 
användningen av digitala 
teknologier central för att lyckas. 

 
Av Pejvak Oghazi, Rana 
Mostaghel och Darek  
M Haftor

 
Hållbarhet och digitalisering är 
två dominerande begrepp just nu, 
både i den allmänna debatten och 

Cirkulär ekonomi – 

– utmaningar och möjligheter

En mystisk cirkel i Kondyor Massif, Sibirien. I cirkulära affärsmodeller kombineras hållbarhet med ekonomiskt vär-
deskapande, men tankesättet utmanar de traditionella industriella logistikkedjorna.
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oljefilter i en lastbil närmar sig 
byte, då kan det automatiskt trigga 
igång en händelsekedja i logis-
tiken så att ett fungerande filter 
levereras medan det uttjänta åter-
förs. De framgångsrika företagen 
tenderar att börja arbeta småska-
ligt på ett experimenterande sätt 
som föder lärande och anpassning 
för att därefter expandera både i 
produkters omfattning och volym. 
Slutligen: Framgångsrik cirkulär 
ekonomi är beroende av fram-
gångsrika cirkulära affärsmodeller, 
där hållbarhet kombineras med 
ekonomiskt värdeskapande.

börjar de med ett ’vitt blad’ 
med fokus på mer avgränsade 
produkter eller komponenter. Pro-
dukten designas koordinerat med 
utformningen av det cirkulära 
värdesystemet och dess logistik-
kedja. Till denna identifieras 
relevanta aktörer som motiveras 
mot samma vision och mål, gärna 
genom tydliga kommersiella inci-
tament. Moderna digitala teknolo-
gier används för att spåra, kontrol-
lera, skydda, styra och analysera 
materialflöden och på så sätt styra 
logistikkedjan i båda riktningar. 
Ett exempel kan vara när ett 

värdesystem och dess logistik-
kedjor är att de skapar inlåsnings-
effekter genom sin komplexitet. 
Komplexiteten härrör både från 
produkternas design och från 
logistikkedjans utformning och 
ger upphov till påtagliga kostna-
der och risker med att introducera 
aktiviteter och materialflöden för 
återtagande, återskapande och 
återanvändning. Företag som på 
ett framgångsrikt sätt etablerar 
cirkulära affärsmodeller tenderar 
därför att inte börja med att göra 
om en befintlig komplex produkt 
och dess värdesystem. Snarare 

cirkulär logistik

berör just området effektivitet och 
dematerialisering där de går in på 
då ”nya” industrilogiker. De disku-
terar uppkomst av nya kombina-
tioner av produkt-servicekedjor 
och därmed nya värdestrukturer 
och allianser. Vidare belyser de 
exemplet bilindustrin som en 
industriell linjär struktur som 
kommer att förändras och bilda 
ett nytt system, där databaser och 
informationsteknik kommer att 
spela en stor roll för att kunna 
erbjuda och leverera bästa möjliga 
transportlösning till konsumen-
terna. Detta kan vi idag se hos 
bl.a. Volvo Cars som tillsammans 
med andra aktörer från olika 
branscher erbjuder nya affärsmo-
deller och möjligheter för konsu-
menterna.

Komplexiteten utmanar
En central utmaning med dagens 

PEJVAK OGHAZI 
Fil. doktor i industriell marknadsfö-
ring och docent i företagsekonomi 
vid Södertörns högskola. 

RANA MOSTAGHEL
Fil. doktor i industriell ekonomi och 
lektor i marknadsföring vid  
Linnéuniversitetet. 

DAREK M HAFTOR 
Fil. doktor i industriell ekonomi 
och professor i informatik verksam 
både vid Linnéuniversitet och Upp-
sala universitetet. 

Om författarna: 

8 VANLIGA HINDER FÖR CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER

1. Design av produkter skapar komplexitet i logistikkedjorna

2. Utformning av logistikkedjor med samverkan mellan flera  

 parter skapar komplexitet

3. Kulturella strukturer: vanor som hindrar förändring

4. Lagstiftning, t ex skatter som hindrar förändring

5. Brist på rätt kompetens, både ledarskap, strategiskt och  

 operationellt

6. Behov av nya, ej beprövade, arbetssätt och processer

7. Nuvarande IT-system, t ex ERP-system, hindrar förändring

8. Vilja att investera kapital i förändring saknas

5 TIPS FÖR ATT SKAPA EN FRAMGÅNGSRIK  
CIRKULÄR AFFÄRMODELL

1. Börja med ett ’vitt paper’ och utforma produkter, cirkulära 
värdesystem och processer med minimal resursanvänd-
ning. Fokusera på tre Å; Återtagande, Återställande och 
Återanvändning. 

2 Involvera flera aktörer – också utanför branschen – som 
utför alla nödvändiga steg i den cirkulära värdekedjan. 
Se till att aktörerna har ett gemensamt fokus och skapa 
koordinering mellan aktörerna.

3 Använd digitala teknologier innovativt för att märka, 
spåra, kontrollera, styra och analysera materialflöden: 
dess användning, återtagande, återställande och återan-
vändande.

4 Arbeta experimentellt, lärande och anpassande. Börja 
småskaligt och expandera successivt.

5 Skapa en tydlig affärsmässig profil för din cirkulära  
affärsmodell – tjäna pengar!

Grundtanken för den cirkulära 
ekonomin är enkel: att reducera 
behovet av nya råmaterial genom 
att eliminera avfall.
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hållbar logistik

nya forskningscentret kommer att 
samla den logistikforskning som 
idag finns utspridd på universi-
tetet.

– Taktiken och strategin är att 
nå en tröskeleffekt, att vi genom 
att samla forskningen ska kunna 
nå en kritisk massa. De problem 
som vi behöver ta tag idag ligger i 
skärningspunkterna mellan fälten 
– vi behöver en tvärvetenskaplig 
ansats, säger Frans Prenkert, som 
menar att möjligheten att arbeta 
tvärvetenskapligt är en styrka hos 
universitetet till skillnad från till 
exempel tekniska högskolor.

Nära samarbete med branschen
Örebro universitet kommer vara 
huvudman för forskningscentret, 
men identifieringen av problem 
och områden att forska på kom-
mer att ske i nära samarbete med 
privata och offentliga aktörer. 

– Logistik är ett tillämpat 
forskningsområde och vi ser nyt-
tan med ett nära samarbete med 
logistikbranschen. 

Universitetet går till en början 
in och medfinansierar centret med 
ca 2 miljoner per år de närmaste 
fyra åren. Sedan är förhoppningen 
att regionen, de berörda kom-
munerna och branschen ska gå in 
med lika mycket.

Örebro universitet inrättar ett 
forskningscenter för hållbar 
logistik. Med en tvärvetenskaplig 
ansats och ett tätt samarbete med 
näringslivet ska man lämna sitt 
bidrag till lösningen på hur trans- 
portsektorn ska nå klimatmålet.

Av Klara Eriksson
 

Örebro är en av Sveriges logistik-
noder och här inrättar universi-
tetet nu ett forskningscenter för 
hållbar logistik, i samarbete med 
det lokala näringslivet och offent-
liga aktörer.

– Behovet av ett forsknings-
center inom hållbar logistik har 
funnits länge och uttalats både 
från privata och offentliga aktörer 
i regionen. Det här är ett strate-
giskt område som vi vill satsa på, 
säger Frans Prenkert, professor i 
företagsekonomi och vetenskaplig 
ledare för det nya forskningscen-
tret.

Forskningscentret, under nam-
net Örebro University Center for 
Research in Sustainable Logistics 
(ORULOG), ska samla forskning 
från olika discipliner under ett 
paraply och arbetet ska vara tvär-
vetenskapligt och hållbarhetsper-
spektivet centralt. 

– Ska vi kunna nå 2030-målet 
måste hållbarhetsfrågorna tas på 
allvar och integreras i alla delar 
av logistiksystemet. Därför kom-
mer hållbarhet ligga som ett krav. 
Vi kommer kanske till exempel 
prioritera ner projekt som inte har 
en tydlig hållbarhetsprofil, säger 
Frans Prenkert.

Spridd logistikforskning 
Idag finns mycket logistikforsk-
ning på Örebro universitet, berät-
tar han. Inom de tekniska ämnena 
är AI, artificiell intelligens, inom 
lagerautomatisering, robotise-
ring och AI- algoritmer i och 
in till lager forskningsområden. 
På Handelshögskolan studeras 
hållbara försörjningskedjor, inköp 
och cirkulär ekonomi och på Sam-
hällsvetenskapliga institutionen 
lägger man till ett normkritiskt 
perspektiv på logistiksystemen 
– det kan t ex vara utformning av 
lokaler och förarsäten, identifie-
ring av nya kundgrupper etc. Det 

Så blev Gävleborg och  
Dalarna det logiska läget
Vad är viktigast när man 
letar ledig mark? För många 
företag som etablerar varulager, 
 logistiklager eller magasin är det 
geografiska läget viktigast, men 
även kostnadsläge, tillgång på 
arbetskraft och infrastruktur är 
ofta helt avgörande. 

Gävleborg- och  Dalarnaregionen 
lever upp till alla dessa aspekter, 
och mer. Med endast 60–90 
 minuter till Mälardalen på 
 järnväg eller europaväg och 
närheten till Gävle Hamn och 
Arlanda har den expansiva 
industriregionen etablerat sig 

som en ovanligt attraktiv plats 
för varuägare.

– Förutom infrastruktur och 
närhet till resten av världen finns 
det gott om arbetskraft och 
ledig mark i den här regionen. 
Det är unikt, säger Patrick 
Caraffa, VD Humm Europe 
AB, som nyligen etablerat ett 
 kombucha-bryggeri i regionen.

Han sätter fingret på hur 
 Gävleborg och Dalarna blivit 
det logiska läget för varuägare.
 
www.mellansverigeslogistiknav.se

E 4

KOMBITERMINAL

KOMBITERMINAL

KOMBITERMINAL

KOMBITERMINAL

Söderhamn

Ludvika Avesta

Hofors

– Ska vi kunna nå 2030-målet måste vi hållbarhetsfrågorna tas på allvar, 
säger Frans Prenkert. 

Nytt  
forsknings- 

center  
för hållbar  

logistik

FO
TO

: Ö
RE

BR
O

 U
N

IV
ER

SI
TE

T



Intelligent Logistik 2 2018 19

transportupphandling

och använder biobränslen som 
HVO och RME. 

– För oss kostar det lika mycket 
med biobränsle eller fossilt 
bränsle, säger vd Roger Blom.

Många uppdrag gäller större 
företag i tung industri, så fordons-
flottan behöver ofta anpassas efter 
kundernas behov. 

– Vi tecknar i regel inte kontrakt 
på under 5 år när vi tar fram spe-
cialanpassade fordon för industri-
uppdrag. 

Att leva upp till kraven är inte 
det stora problemet när det kom-
mer till att skynda på den gröna 
utvecklingen. Alla transportörer 
som Amer Jazairy intervjuat säger 
att de ligger långt under myndig-
heternas krav på utsläpp. Däremot 
finns ett stort behov av standar-
diserade myndighetskrav, menar 
han.

– I Paris uppmuntrar myndig-
heterna krav på samlastning för 
ökad fyllnadsgrad. Det motiverar 
till samarbete.

och kunderna som är den stora 
drivkraften för att arbeta hållbart. 
Företag som har grön logistik som 
kärnvärde ser det som en konkur-
rensfördel.

– Detta är något unikt för Sve-
rige, att logistikföretag adrivs av 
detta.

Ibland har köparen inte tillräck-
lig kunskap om transportföreta-
gets villkor.

– Om man ställer flexibla krav 
och är öppen för att förhandla, 
kan man nå bättre resultat. I all 
vår forskning ser vi att det är i 
kommunikationen det brister. 
Man måste dela på ansvaret, med 
långa kontrakt och samarbete från 
början, säger Amer Jazairy.

Situationen nu är enligt honom 
att båda parter väntar på varan-
dra. Köparen vill att utföraren 
ska komma med nya idéer och 
utföraren väntar på att köparen 
ska ställa krav.

En åkare som försöker driva 
utvecklingen är Ernsts Express, 
som levererar hållbara transporter 

kan på logistikföretaget.
– I media är ofta transportören 

miljöboven. Men vår forskning 
visar att ett stort ansvar ligger hos 
logistikköparna. 

– Vi ser fina exempel på att 
köpare och transportör verkligen 
försöker uppfylla hållbarhetsmå-
len. 

Köparna försöker addera mer 
hållbarhet i kravspecifikationerna. 
Men också krav som inte kan upp-
fyllas, t ex ett särskilt bränsle och 
korta leveranstider. 

– Om man är för specifik kan 
det slå tillbaka. Och vill man 
ställa krav på omställningar, krävs 
längre avtal. 

”Ställ rätt krav”
I Sverige är det marknaden 

Både köpare och säljare av 
logistiktjänster vill anstränga sig 
för miljön. Men kommunikationen 
fungerar inte.
 – Lösningen är nära. Jag är 
mycket optimistisk. Samarbete är 
nyckeln, säger Amer Jazairy 
doktorand i hållbar logistik vid 
Högskolan i Gävle.

Text: Douglas Öhrbom

Amer Jazairy arbetade tidigare i 
Saudiarabien, bl a med Ericssons 
logistik.

– Jag träffade många från Erics-
son och eftersom mitt intresse är 
logistik kom jag hit för att studera 
ämnet.

Generellt tenderar vi att lägga 
ansvaret att minimera miljöpåver- Västsveriges bästa 

logistikläge ligger 
i Falköping!

Miljösmart, god service och ingen väntetid. 
Vi växer och ser gärna dig som kund också!

www.skaraborglogisticcenter.se

3 VANLIGA KRAVMISSAR 

• En köpare kräver ett speciellt bränsle, som man hört är bra. 
Men lastbilen används också för andra kunder som vill ha 
andra bränsle.
• Motstridiga krav. Köparen kräver kortast transporttid, 
lägsta möjliga utsläpp och vill ha godset imorgon. Men lägsta 
möjliga utsläpp kan bara uppfyllas med tåg, som bara går en 
gång i veckan.
• Köparen vill att transportören investerar i ett intermodalt, 
hållbart transportsystem, men vill bara ha 1-årigt avtal. Men 
transportören kan inte få tillbaka investeringen på så kort tid.
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Grönare transporter 
bara ett samtal bort

– I media är ofta transportören miljöboven. Men vår forskning visar att en 
stor del av ansvaret ligger hos logistikköparna, säger Amer Jazairy.
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intervju

är ett av Sveriges bästa logistiklä-
gen, trea på listan över Sveriges 
bästa logistiklägen 2018. 

– Regionen är en handelsplats 
och kommer alltid vara en han-
delsplats. Det är också en väldigt 
bra spridningspunkt för gods. 
Tar man en karta och räknar på 
var man ska ligga om man vill 
nå konsumenterna i Sverige och 
kanske Norge så hamnar man här 
någonstans. 

Det var så Rusta, som gjort en 
av flera stora logistiketableringar 
här de senaste åren, resonerade, 
menar Henrik Åkerström. 

– Vi har också en enorm logis-
tikkompetens i regionen. Att 
Linköpings universitet satsar på 
logistikforskning som får ihop 
teorin med praktiken är också en 
oerhörd styrka. 

Utmanade tillväxt
Just nu planeras flera tunga 
infrastruktursatsningar i regionen, 
inte minst Ostlänken, Kardonba-
nan och hamnens egen planerade 
miljardsatsning på en utbyggd 
containerhamn. 

Volymerna växer i hamnen, och 
har gått från 65 000 till 130 000 
containers på två år. Bara under 
januari och februari har contai-
nervolymerna ökat med ytterli-
gare 17 procent. 

– Men vi behöver växa ännu 
mer, vi skulle behöva fördubbla 
vår omsättning på 5–10 år för att 
satsningen ska bli befogad. Det 
blir mitt uppdrag att lyckas med 
det. 

att ha rätt data i sina EDI-filer. 
Digitalisering då hette systemfiler. 
Men det är exakt samma utma-
ningar med EDI-data nu som för 
20 år sedan. 

Standardisering och  
personalisering
ASG och Danzas finns inte kvar. 
De köptes av DHL och ompakete-
ringen gick snabbt. Henrik Åker-
ström minns hur det kom Brand 
officers från DHL till kontoret och 
klistrade DHL-loggor i pärmarna. 

– De var snabba med att stan-
dardisera sina fraktsedlar, en av de 
smartaste saker DHL gjort förres-
ten, även om det blev ramaskri ute 
i organisationerna när man inte 
längre kunde faxa en lapp med 
”gods döh” till sin personliga kon-
takt, skrattar Henrik Åkerström.

På Österströms rederi var 
arbetssättet precis det motsatta. 

– Om DHL gick mot standardi-
sering så var Österströms helt och 
hållet kundorienterade. De åkte 
ut med ett vitt papper och bad 
kunderna skriva ned sina flöden, 
processer och behov, och sen gick 
de hem och ritade på ett anpassat 
förslag. 

Under Åkerströms Green 
Cargo-tid kom de intermodala 
transporterna upp på tapeten. 

– Men där man gick bet, och 
där går man fortfarande lite bet 
på att det måste vara lika enkelt 
att använda tåg som det är att 
använda bil, med samma bok-
nings- och hämtningsförfarande 
och samma nivå på priserna. 
Norrköping och Östgötaregionen pings hamn. 

– Jag har haft förmånen att 
jobba med alla olika transportslag, 
men har i stort sett samma krav 
på mig som för 20 år sedan: ”ta 
emot bokningen, hämta godset 
leverera det till rätt mottagare 
i rätt tid, skada inte godset och 
skicka rätt faktura”, säger Henrik 
Åkerström. 

– Det räcker ganska långt att 
bara hålla det man lovar. 

De stora utmaningarna – nu 
som förr – är att få ihop flödena 
och därtill tillföra värden. Det 
fysiska med lastning och lossning 
har alltid varit den enkla delen, 
menar han. 

– Det handlar fortfarande om 

– Det har hänt väldigt mycket men 
samtidigt lite i vår bransch. Det 
som idag kallas digitalisering hette 
systemstöd förr, men utmaning-
arna är desamma, säger Henrik 
Åkerström, ny vd på Norrköpings 
hamn – med 20 år i logistikbran-
schen bakom sig. 

Av Hilda Hultén

Sedan fyra månader har Norr-
köpings Hamn en ny vd i Henrik 
Åkerström. Han började sin bana 
i logistikbranschen på ASG, och 
har sedan dess varit på Danzas, 
DHL, Österströms, Green Cargo, 
Alltransport och Onroad, innan 
han i höstas hamnade på Norrkö-

Samma logistikutmaningar  
nu som då 

Henrik Åkerström, nu vd för Norrköpings Hamn, berättade om logistiken 
och hamnens möjligheter och utmaningar vid Logistikas nätverksträff i 
mars. 

NY NÄRSJÖFARTSLÖSNING MELLAN  
NORRKÖPING OCH POLEN

En viktig nyckel för östkusthamnarnas framtid är att hitta 
kommersiella närsjöfartslösningar. En glad nyhet är därför att 
Maersk-ägda Seago Line nu startar en feeder-linje på sträckan 
Gdansk-Norrköping med avgång en gång i veckan. Bakom 
satsningen står speditören Greencarrier, som erbjuder en 
totallösning för både FCL och LCL mellan Sverige och Polen. 
– Närsjöfart har fått jättestort utrymme i den nationella 
planen. Mig veterligen är det den första kommersiella 
satsningen på Short Sea i Sverige. Det är ett genombrott för 
närsjöfarten, säger Ola Hjärtström, marknadschef på Norrkö-
pings hamn. 
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handel

tullar på stål och aluminium på 
25 resp. 10 procent från den 23 
mars. Tullarna gäller hela världen, 
utom Kanada och Mexiko, som 
undantas om de går med på nya, 
för USA gynnsammare regler i ett 
nytt NAFTA-avtal.

För Sveriges del är exporten av 

stål till USA på ca 4 miljarder per 
år. Men det svenska stålet är speci-
alstål som kunder i USA har svårt 
att hitta på annat håll. Därför hop-
pas regeringen och stålindustrin 
på undantag.

Svaret från EU är en lång lista 
på tullar för främst livsmedelspro-
dukter som produceras i stater där 
Trump hade stort stöd i valet.

Gigantiska tullar mot Kina
Men Donald Trump vill också 
införa nya tullar på import av 
teknik- och telekomprodukter 
från Kina. Det handlar om varor 
för upp till 60 miljarder dol-
lar eller närmare 500 miljarder 
SEK. Det här bygger också på en 
utredning om påstådda kinesiska 
brott mot upphovsrättsskydd som 
inleddes i augusti 2017. Tullarna 
kan komma ”inom en väldigt snar 
framtid”, enligt Reuters. Enligt 
nyhetssajten Politico har USA:s 
handelsdepartement övervägt att 

införa ett nytt tullpaket på kine-
siska teknikvaror för 30 miljarder 
dollar, men Trump ska ha avfärdat 
detta som för lite. USA anses ha 
ett underskott på 375 miljarder 
dollar eller hela 3 000 miljarder 
SEK mot Kina och USA har länge 
krävt åtgärder mot detta.

Drabbar containersjöfarten
Ett handelskrig mellan USA 
och Kina skulle direkt hota 
världshandeln och den globala 
konjunkturen. En tumregel är att 
världshandeln ökar dubbelt så 
mycket som BNP. Idag har den 
globala tillväxten återhämtat sig 
efter finanskrisen. Ett handels-
krig, där varuflödet från Kina 
till USA skulle minska drastiskt, 
skulle hota världskonjunkturen. 
En effekt skulle bli att container-
trafiken skulle minska. Det skulle 
sänka raterna på alla oceangående 
frakter, men också minska voly-
merna i europeiska hamnar.

Ett handelskrig hotar världskon-
junkturen. Störst är hotet om både 
Kina och USA trappar upp. 

Av Gösta Hultén

Den 8 mars beslöt USA:s presi-
dent Donald Trump att införa 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

ÄGER FÖRVALTARBYGGER

Ett handelskrig skulle sänka fraktraterna i containersjöfarten.

Handelskrig med Kina största hotet
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Med världen runt hörnet.

LINKÖPING
NORRKÖPING

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

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

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

• Ett av Nordens bästa logistiska lägen
• Effektiv infrastruktur
• Expansiv hamn
• Komplett helhet, flexibla lösningar
• Kompetens med bredd och spets
• Starka referenser
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Jan Olhagers forskarresa har rört sig från 
praktisk produktionsplanering till global 
produktionsstrategi – alltid med nyfi ken-
heten som drivkraft. Plan har varit en föl-
jeslagare genom karriären. 
 – Som lärare i Plan har jag lärt känna 
stora delar av svenskt näringsliv. 

Jan Olhager är globalt erkänd professor inom 
strategisk produktionslogistik, chefredaktör för 
tidskrift en Operations Management Research 
och inte minst – lärare på Plan. 

– Jag har alltid vurmat för Plan, det har varit 
en central del i mitt yrkesliv. Jag gick med under 
tidigt 80-tal, har suttit i styrelsen och talat på 
otaliga konferenser.

Han började sin forskarresa inom produk-
tionsplanering och styrning, med praktiskt 
inriktad forskning på ställtidsreduktion och led-
tider. Därpå följde fl exibilitet och produktions-
strategi, sedan supply chain och däreft er globala 
produktionsnätverk; hur många fabriker ett 
företag har, var de ligger och vilka roller de bör 
ha.

Nu intresserar han sig för strategisk produk-
tionslogistik och studerar fysiska fl yttar av pro-
duktion till exempelvis lågkostnadsländer och 
drivkraft er bakom denna ”reshoring”. 

– Tidigare fl yttades mycket produktion till 
Kina, nu tittar många globala företag på nyttor 
med att ha produktionen nära sina lokala mark-
nader. Mycket lågkostnadsproduktion fl yttar 
idag också från Kina till t ex Indien.

Leder CPIM-certifi eringen
I början av 90-talet fi ck Jan Olhager uppdraget 
att utforma den första svenska versionen av 
APICS CPIM-certifi ering. Sedan dess har han 
varit med som lärare i alla omstruktureringar 
och utvecklingar av certifi eringen. Förra året 
kom den största förändringen hittills, när CPIM 
del 2 gick från fyra kurser till en, med ett nytt, 
mer omfattande och till stor del digitaliserat 
kursmaterial och fl er egentester. 

– Det nya upplägget kräver mer självstudier 
och förberedelser. För oss som lärare blir det 
också mer krävande, istället för att undervisa 
ligger undervisningens fokus nu på att diskutera 

och resonera kring innehållet. 
En fördel han ser för den som är målinriktad 

är att utbildningen komprimerats.
– Tidigare var certifi eringen 16 kursdagar, nu 

är det 3+3 dagar för hela CPIM-2.

Nytta i forskningen
Jan Olhager menar att engagemanget i Plan varit 
till nytta även för hans forskarkarriär och han 
uppmuntrar sina studenter och doktorander att 
gå med i nätverket. 

– Jag har lärt känna stora delar av svenskt 
näringsliv genom att vara lärare i Plan. Det har 
gett förståelse för industrins utmaningar och 
också gjort det enklare att få svar på forsknings-
enkäter, säger Jan Olhager. 

Han uppmuntrar också alla sina doktorander 
att lämna bidrag till Plans Forsknings- och till-
lämpningskonferens minst en gång. 

– Det är oerhört nyttigt att presentera sin 
forskning populärvetenskapligt och på svenska.  

För egen del gillar han framförallt nätverkan-
det. 

– För oss ”gamlingar” är det kanske extra kul 
att träff a andra gamlingar. Det är ju t ex alltid 
kul att prata med Stig-Arne Mattson. 

Namn: Jan Olhager.
Gör: Professor i strategisk produktions-
logistik vid Lunds tekniska högskola. 
Aktuell: Huvudlärare för nya CPIM-2 ,som 
lanserades i höstas.
Ålder: 62.
Bor: I Lund med hustru och två barn. 
Intressen: Musik, golf och skidåkning.
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UR INNEHÅLLET

» Professor med Plan
» Spelet som lär ut produktionslogistikens grunder
» Missa inte vårens Plan-konferens 
» Krönika: Pär Bergstedt

PROFESSOR MED PLAN 

– Jag har alltid vurmat för Plan, det har varit en central del av mitt yrkesliv, säger Jan Olhager. 
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I februari hölls en av Plans kursklassis-
ker: Produktionslogistik Intro.
 – Det här är en lite speciell Plan-kurs, 
där deltagandet är interaktivt. Syftet är 
att få grepp om hur allt hänger ihop och 
lära sig ”språket”, berättar kursledare 
Hans-Göran Melander. 

 
Runt två bord i en ljus, lekfullt inredd kurslokal 
i centrala Stockholm sitter tio djupt koncentre-
rade personer och spelar spel. Brickor, kort och 
plastmynt fl yttas runt på spelplanerna enligt 
ett förbestämt produktionschema. Alla har 
varsin roll; vd, ekonomichef, försäljningschef, 
produktionschef och inköpschef och sköter sin 
del av fl ödet.

– Material från tvåan går till trean, det som 
står i monteringen ska fl yttas upp till färdigva-
rulagret, montörerna ska ha lön. Och så måste 

ni ta betalt för det ni producerade på förra 
varvet, instruerar kursledaren Hans-Göran 
Melander. 

Snart sköter grupperna det mesta själva.
– Man lär sig mer än man själv inser när 

man spelar så här. Man måste vara koncentre-
rad för att gruppen ska klara uppdraget, det går 
inte att drömma iväg.

 
Förstå begrepp och samband
Just den här kursens deltagare kommer från 
Cargotec, Dynapac, Servicon, IFS, Munters, 
Höganäs, och Saab. Alla har de olika mål och 
syft en med kursen.

– Jag är spindeln i nätet på mitt företag och 
jobbar med allt möjligt. Jag är här för att lära 
mig språket så att logistikavdelningen förstår 
vad jag menar när jag ber om saker, säger kurs-
deltagaren Annika Olofsson från Höganäs.

Målgruppen är bred – från inköpare och pla-

nerare till systemutvecklare och samordnare. 
Inga särskilda förkunskaper krävs.

– Plan har allt från grundkurser till avance-
rade certifi eringar. Mixen behövs, alla har olika 
behov.

Kursen pågår i två dagar och berör allt från 
planeringsupplägg, lagerstyrning och ekonomi, 
till metoder och modeller. 

– I vissa fall kan man leva med diff ar i 
lagersaldot om det förenklar rapporteringen, 
för produktionskritiska saker kan diff ar bli 
förödande. Det gäller att förstå produktionssys-
temet och vad som är viktigt. 

Hans-Göran Melander har jobbat med pro-
duktionsfl öden och lagerstyrning en stor del av 
sitt yrkesliv.

– Egentligen är jag pensionär, men gästspelar 
som kursledare hos Plan. Att träff a kursdelta-
gare från olika branscher är ett bra forum för 
lärande även för mig.  

SPELET SOM LÄR UT PRODUKTIONS-
LOGISTIKENS GRUNDER

Genom att spela spel lär sig kursdeltagarna bemästra produktionssystemet.

Hans-Göran Melander har själv jobbat med produk-
tionsfl öden och lagerstyrning en stor del av sitt yrkesliv. 
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Den 17–18 april hålls Plan-konferensen i 
Örebro, med möjlighet att besöka Swedol, 
Sportamore, ABB, Orcla och Elektroskan-
dia. I talarlistan fi nns namn som Christina 
Broms, Lars Hultén och Fabian Bengts-
son.

I år hålls Plan-konferensen – Sveriges vikti-
gaste mötesplats för yrkesverksamma logistiker 
– för första gången i Örebro, där ett fullmatat 
konferensprogram kombineras med spännande 
studiebesök. Epiroc, ABB, Electroskandia, 
Orcla, Stoneridge Electronics, Sportamore och 
Swedol är några av företagen som öppnar dör-
ren för Plan-deltagarna. 

– Nu när vi är i Örebroregionen har vi lagt 
mycket kraft  på studiebesöken, vi vill ge delta-
garna möjlighet att uppleva de fantastiska verk-
samheter som fi nns här, säger Stina Palmqvist, 
projektledare för konferensen. 

Ett populärt besök hålls hos nätjätten Spor-
tamore som just nu bygger ut sitt robotlager i 
Eskilstuna från 60 000 till 165 000 lådor och 
från 50 till 92 robotar. 

– Vi kommer berätta om om våra erfarenhe-
ter av automation, lagerfl ytt och last mile-logis-
tik, berättar Jonas Kolehmainen, logistikchef 
på Sportamore. 

Även Swedol bjuder in till sitt moderna, 
automatiserade logistikcenter, med erfaren-

heter ur deras otroliga förbättringsresa – från 
tomma lagerhyllor i butik 2012 till dagens 
framgångsrika dagen-eft erleveranser.

– Vi pratar om hur vi lade grunden för 
eff ektiv externlogistik med vårt logistikcenter, 
arbetet med vår lean-modell, hur vi fi ck med 
medarbetarna i förbättringsresan och skapade 
mätetal och mål som visar förbättringarna i 
verksamheten, berättar Swedols logistikchef 
Pontus Glasberg.

Fabian Bengtson bland talarna
Konferensen den 18 april hålls på Örebro 
Konserthus. I programmet syns bl a NetOn-
Nets ägare Fabian Bengtsson, som ska tala 
om logistikens roll i den konkurrensutsatta 
hemelektronikbranschen. Andra talare är Ritva 
Rosenbäck, Flowistics, Lars Hultén, Swisslog, 
Christina Broms, Getinge, Veronica Ulgen, 
Linnéuniversitetet och Sven Wirenhammar, 
Toyota Material Handling, som berättar om 
Toyotas produktionssystem som en livsstil och 
företagets resa från BT till Toyota. 

– Det kommer också att bli en simulerings-
session med Fresh Connection inom Supply 
Chain Alignment, ett inslag vi lånat från 
APICS, och som var väldigt uppskattat där, 
berättar Stina Palmqvist. 

Läs mer om konferensen på: 
plan.se/konferens_2018 

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

MISSA INTE VÅRENS 
PLAN-KONFERENS 

SPELET SOM LÄR UT PRODUKTIONS-
LOGISTIKENS GRUNDER

Plan kalendarium 
våren 2018  
Konferenser:
» Plan-konferensen 2018 
 17–18 april, Örebro  
 Missa inte årets Plan-konferens som i år gästar  
 Örebro för första gången. Möjlighet att besöka ABB,  
 Sportamore, Epiroc och Elektroskandia. En av huvud- 
 talarna är NetOnNets ägare Fabian Bengtsson.  
 Program & anmälan på: 
 www.plan.se/konferens_2018/ 

Aktuella nätverksträffar:
» Region Väst: Seminarie Cirkulär ekonomi, 
 22 mars, Göteborg
» Region Syd och Väst: Nätverksträff Getinge, 
 20 april, Getinge
» Region Väst: Nätverksträff Essity, maj, Lilla Edet

Psst, Plans nätverksträffar är gratis 
för medlemmar!   

Vårens utbildningar:
» CSCP – Certifi ed Supply Chain Professional 
 20–22 mars, Göteborg
» CPIM del 2,  
 24–26 april, Stockholm

» Leanspelet – handledarutbildning 
 7 maj, Göteborg
» Lean adminspelet – handledarutbildning 
 8 maj, Göteborg
» Lean i praktiken 
 15–17 maj,  Stockholm
» CPIM del 1 - BSCM 
 15–16 maj, Stockholm
» Lagerstyrning 
 22–23 maj, Stockholm

Call for papers:  
» Forsknings- & tillämpningskonferensen 2018 
 23–24 oktober, Tekniska Högskolan i Jönköping
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Utökat samarbete med 
Intelligent Logistik
Under 2018 utökar Plan sitt samarbete 
med tidningen Intelligent Logistik. Tack 
vare samarbetet kommer ytterligare ett 
nummer av magasinet där Planetern ingår 
ges ut, som når Plans medlemmar i juni. 
Medlemmar får också rabatterat pris på 
konferensen Logistikläget 2018 den 18 maj 
i Stockholm.  

– Logistiken är helt avgörande i en digital, transparent 
e-handelsvärld, säger Fabian Bengtsson, talare på 
konferensen. 
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MIN HOPPLÖSA FASCINATION INFÖR 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Våren är här och jag börjar bli varm i kläderna som ansvarig för 
Plans utbildningar. Det är ju ingen helt ny roll, jag har utbildat 
för Plan i 20 år vid sidan av olika ordinarie jobb.

Karriären har studsat hit och dit som de fl esta andras med både fram-
gång och motgångar, ständigt i färd mot nya utmaningar och konstella-
tioner. I backspegeln är lärarrollen både i Plan och i konsultlivet kanske 
det enda konstanta. Att vägleda och coacha andra belönas med massor 
av mänsklig affi  rmation när det fungerar. Rollen kräver dock kontinu-
erligt fördjupad ämnesförståelse, man blir helt enkelt tvungen att kunna 
besvara frågan: varför? Varför funkar den ena metoden men inte den 
andra? Hur hänger allt ihop?

Jag minns fascinationen när man som liten monterade elektronik-
byggsatser man fått i julklapp – blinkande lampor och förstärkning av 
ljudsignaler. Själv blev jag alltid sittande, stirrandes på kretsschemat. Hur 
hänger allt ihop?

Det hjälpte inte hur länge jag än satt och stirrade och tänkte. Jag 
blev inget klokare för det. Inte ens när jag, många år senare, hade läst 
krets- och signalteori på högskolenivå förstod jag det minsta av hur ett 
förstärkarsteg eller frekvensfi lter egentligen fungerar. Jag har ett hum 
om hur man räknar för att dimensionera kretsen, men hur spännings-
fall, strömstyrka, resistans, kapacitans och induktans samverkar för att 
elektronerna ska bete sig på rätt sätt i en sluten krets – det förstår jag 
fortfarande inte.

Samma hopplösa fascination kan jag känna inför Supply Chain- och 
Operations Management. Det kvittar hur många böcker jag läser, beräk-
ningsformler jag bemästrar och utvecklingsprojekt jag får glädjen att 
delta i. Det går liksom ändå inte riktigt att förstå exakt hur allt hänger 
ihop.

Här laborerar man med andra faktorer; ledtider, lagernivåer, variation, 
partistorlekar, och utnyttjandegrad som skapar vissa önskade eller oön-
skade eff ekter. Allt så klart i relation till kostnad och kundvärde.

Inom elektronik vet jag att det fi nns personer som förstår precis hur 
kretsarna fungerar. Men inom SCM och OM har jag en gnagande känsla 
av det faktiskt inte fi nns någon som har en heltäckande förståelse. De 
fl esta exempel som används är anekdotiska eller inom beräkningsteori så 
kraft igt förenklade att de inte kan tillämpas i verkligheten.

Kanske är det bortom vår förmåga att förstå denna komplexitet. Åter-
står det då endast att luta sig tillbaka och låta den artifi ciella intelligen-
sen bestämma hur våra försörjningskedjor och verksamheter ska styras? 
Många förfäktar denna tanke just nu.

Eller fi nns det fortfarande möjlighet att använda den kollektiva kun-
skap som faktiskt fi nns hos medarbetare ute på företagen i hur just era 
fl öden beter sig. Att vi kan förstärka denna kunskap med en ständigt utö-
kad organisatorisk förståelse för funktioner, system och metoder inom 
SCM och OM. Och att ni genom att dela denna kunskap både uppåt och 
nedåt i organisationen kan synkronisera verksamhetsförbättringar med 
er strategi och kundkravsuppfyllelse.

Om vi kunde få delarna att ”lira” skulle vi kanske till och med kunna 
prestera bättre än den syntetiska intelligensen – just för att vi är männ-
iskor och därför kan vara innovativa, modiga, lekfulla och empatiska. 
Men bara om vi tillsammans kan verka i rätt miljö, med rätt kunskap och 
med rätt mandat och ledarskap. 

Pär Bergstedt
Utbildningsansvarig, Plan

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

KRÖNIKA: 
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Ämnen & talare: 
Trendspaning: Handel, transport och kommunikation
Gisela Edendahl, IBM

Framtidens tjänster utmanar 
Johan Holgersson, kommersiell chef, Bring

Lyckad e-handelslogistik från ax till limpa 
Jonas Kolehmainen, Logistikchef Sportamore

Logistikens roll i e-handeln – ett ägarperspektiv
Staffan Mörndal, partner Verdane capital

Så lyckas du med logistikupphandling
Fredrik Wester, ägare Selector solutions

PANELDEBATT 1: 

Automation – framgång eller fälla?
Matthias Kettelhoit, vd NREP logicenters

Fredrik Wester, ägare Selector solutions

Jonas Kolehmainen, Logistikchef Sportamore

Marcus Tagesson, vd Babyshop

Årets Logistiketablering 2017: Vinnaren berättar
Boozt och E-city Engelholm vann utmärkelsen Årets logistiketablering 2017. 

Representanter från Boozt, Catena och Ängelholms kommun berättar om resan, 

samarbetet och utmaningarna på vägen. 

Logistikstrategi: Stockholm
Robin Billsjö, godsstrateg Stockholms stad

Konfliktens konsekvenser
Johan Woxenius, professor Göteborgs universitet

PANELDEBATT 2:

Vem ska bära ansvaret för hamninfrastrukturen?
Johan Castwall, vd Stockholms hamnar

Rickard Engström, vd Svensk sjöfart

Johan Woxenius, professor Göteborgs universitet

Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018
Hilda Hultén, Intelligent Logistik

Johan Woxenius

Staffan Mörndal

Fredrik Wester

Gisela Edendahl

Johan Holgersson

Hilda Hultén

Jonas Kolehmainen

Matthias Kettelhoit

Rikard Engström

Robin Billsjö

Marcus Tagesson

Fredagen den 18 maj Kl 09.00–17.00
Finlandshuset konferens

Snickarbacken 4
Program & Anmälan: 

intelligentlogistik.com/logistiklaget_2018

Välkommen till Logistikläget 2018! 
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e-handel, automation, infrastruktur och  

hållbar stadsutveckling.  
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Danmark och sin skandinaviska 
distribution och sedan 2015 är 
TPL-verksamheten i Sverige och 
Norge helt avvecklad. Istället 
har Posti satsat i Ryssland och 
Baltikum. Flera andra aktörer har 
köpts upp och försvunnit.

Det finns också flera nya aktö-
rer och snabbväxare i branschen. 
Exempel är Speed Group som eta-
blerade sitt första lager 2006 och 
nu har 140 000 kvm lager i Sverige 
med pågående storbygge i Borås. 
Nybro-baserade Börjes Logistik 
har tiodubblat omsättningen för 
sin TPL-verksamhet sedan 2013 
och expanderar nu verksamheten 
till Jönköping, och nykomlingen 
One Partner Group Logistics som 
bildades 2017 har redan har 30 
000 kvm fyllda lager i Göteborg, 
Jönköping, Nässjö.

– Vi vill etablera ytterligare lager 
nära Stockholm, bland annat tit-
tar vi på möjligheter i Eskilstuna, 
berättar vd Johan Lindahl.

Omkring millennieskiftet 
uppskattades branschen omsätta 
ca 4 miljarder SEK, och när Intel-
ligent Logistik tidigare kartlagt 
branschen år 2006 och 2012 har 
omsättningen uppskattats till 
7 respektive 11 miljarder SEK, 
vilket ger en årlig tillväxt på ca 
10 procent. Därmed är TPL en av 
de snabbast växande branscherna 
i Sverige. I år gör vi ingen total 
uppskattning av omsättningen, 
men bara de tio största aktö-
rerna omsätter tillsammans över 
7 miljarder SEK och har över 2 
miljoner kvm lageryta.

Vinnare och försvinnare
Mycket händer i en snabbrörlig 
bransch på 10 år. När vi senast 
listade Sveriges tio största TPL-
bolag i Sverige 2012 fanns finska 
Postis Itella Logistics med, som då 
satsade aggressivt i Norden. Men 
2014 avvecklade bolaget sin sjö- 
och flygfrakt, sina servicelager i 

lista som hittills publicerats i 
Sverige.

I 2018 års kartläggning har vi 
listat företag efter lageryta i kvm. 
De listade företagen har över 3,9 
miljoner kvm lageryta tillsam-
mans, vilket grovt uppskattat 
motsvarar drygt 15 % av Sveriges 
samlade logistikytor. Vi listar även 
samtliga orter där företagen har 
lager, eftersom det geografiska 
läget ofta avgör vilken TPL-part-
ner en varuägare väljer.

Snabbväxande bransch
Definitionen av tredjepartslogistik 
är långt ifrån glasklar, men minsta 
gemensamma nämnare är att 
erbjuda någon form av lagerhan-
tering. Cross-docking, plock och 
pack är kärnverksamheter i TPL, 
men allt från bemanningslös-
ningar till IT-stöd och kundtjänst 
kan räknas in i begreppet. Ren 
terminalverksamhet räknas tradi-
tionellt inte som TPL.

För tredje gången sedan 2006 
kartlägger Intelligent Logistik den 
växande och snabbrörliga 
TPL-branschen. E-handelstillväxt, 
ökad prispress och allt fler mindre, 
nischade aktörer är några trender. 

 
Av Hilda Hultén

 
Tredjepartslogistik är ett av 
logistikens kärnområden och 
branschen växer snabbt i hela 
världen. Tillväxten drivs inte 
minst av den växande e-handeln, 
som i stor utsträckning outsourcas 
på logistikpartners. Tredjepartslo-
gistik är ofta ett av flera verksam-
hetsområden och med undantag 
för renodlade TPL-företag som 
Aditro, Speed Group och Nowaste 
Logistics redovisar få företag sin 
tredjepartslogistik separat. Det 
gör branschen svår att kartlägga 
och uppskatta. Årets kartläggning 
omfattar 118 företag – säkerligen 
inte alla, men den mest kompletta 

Prispress och specialisering 
präglar svensk tredjepartslogistik

De stora TPL-aktörerna utmanas av nisch- och lågprisaktörer och svarar med ökad specialisering. 
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tion här som på kontinenten, där 
automationsgraden är lite högre, 
säger Markus Kvarnlöf.

DHL är överlägset störst inom 
kontraktslogistik globalt, nio 
gånger större än den näst största 
aktören XPO Logistics. I Sverige 
är man dock ”bara” tvåa med 15 
lager på totalt 324 000 kvm. Störst 
i Sverige är Postnord med 20 lager 
på totalt 400 000 kvm.

Styrka i infrastrukturen
DB Schenker Logistics har 
195 000 kvm TPL-lager i Stock-
holm, Göteborg, Jönköping och 
Nässjö med ca 500 anställda och 
omsättning på 550 miljoner SEK 
2017.

– Vi har förlorat ett par större 
kontrakt den senaste tiden så vår 
beläggning är nog något lägre 
än vanligt nu. Men det varierar 
över tid, säger Anders Holmberg, 
affärsutvecklingschef DB Schen-
ker Logistics i Sverige.

Han märker också av konkur-
rensen från nisch- och lågprisak-
törer.

– Frode Laursen pressar pri-
serna och är duktiga på livsmedel. 
Få av oss traditionella aktörer är 
beredda att ge oss in priskrig på 
den nivån.

Deras konkurrensmedel är i 
stället framförallt infrastrukturen, 
menar han.

– Det är en trygghet för kun-
derna att vi har fungerande 
IT-system, lång erfarenhet och 
kompetenta driftledare som ser 
till att allt fungerar från start. Jag 
tror att en del mindre TPL-aktörer 
har problem med framförallt IT-
integration.

Lågprisaktörer tar marknad

De senaste åren har allt fler 
nischade TPL-aktörer tillkommit, 
inte minst inom e-handeln. Även 
lågprisaktörer tar marknadsan-
delar. 

– Företag som Aditro och Frode 
Laursen pressar priserna och 
växer snabbt. Det gör att även de 
äldre, traditionella TPL-bolagen 
tenderar att specialisera sig på t ex 
e-handel eller läkemedel, säger 
Markus Kvarnlöf, site manager på 
DHL Supply Chain i Örebro.

Även beläggningsgraden är 
viktig för TPL-aktörer. För de som 
har stora ytor går beläggnings-
graden i cykler på kanske 5–6 år, 
menar Markus Kvarnlöf.

– De flesta större aktörer går 
ibland in i en dipp, där man står 
med stora vakanser och tvingas 
sänka priset för att fylla ytorna.

Många lokala aktörer
Vakanserna gör att man som 
varuägare kan göra ”klipp” när 
en aktör har stora vakanser. Den 
gör också TPL-branschen extra 
känslig för hyresnivån. En vanlig 
typ av aktör är därför en lokal 
TPL-aktör som tar över en äldre 
industrilokal eller annan nedlagd 
verksamhet och hittar ekonomi i 
att fylla ytorna med kontraktslo-
gistik – ofta med anpassning 
utifrån den utrustning lokalen 
har. Exempel är Orio Logistics 
i Nyköping som kör TPL-verk-
samhet i Saabs gamla reserv-
delslager, Hässleholm Autoport 
som fyllt Modulents f d fabrik 
med tredjepartslogistik, Electra 
i Kalmar som tagit över Volvos 
gamla fabrik och Cross Nordic i 
Viared som kör TPL-verksamhet i 
SonyDADCs tidigare lager.

Låg automationsgrad
Automationen i logistikbranschen 
ligger i hög grad inhouse hos 
egenanvändare. I TPL-branschen 
är automationsgraden fortfarande 
relativt låg.

– Branschen har försökt. DB 
Schenker i Arlandastad automa-
tiserade för Lekmers räkning. 
Men det gick inte så bra så det 
avskräcker nog lite. Sen har Nor-
den långa avstånd, så man tjänar 
inte lika mycket ledtid på automa-

Specialister på e-handel
De senaste åren har flera nya 
nischaktörer tagit mark inom 
TPL. En snabbväxare är Habo-
baserade Dreamlogistics, som spe-
cialiserat sig på e-handelslogistik.

Förra året växte omsättningen 
med 70 procent. Målet 2018 är 
minst 50 procents tillväxt.

– Den tillväxten säkrade vi 
redan under januari med nya kon-
trakt, så det blir troligtvis ännu 
mer, säger Jonas Ahlgren, med-
grundare och vd, Dreamlogistics.

Han och partnern Lars Bråne-
dal har själva bakgrund inom IT-
system och e-handel. Från början 
drev de ett IT-bolag, men när de 
tröttnade på affärssystem startade 
de e-handelsbolaget Uppercut. 
2008 startades Dreamlogistics för 
att sköta bolagets logistik, men 
logistiken fick eget liv och 2016 
sålde de Uppercut för att satsa hel-
hjärtat på tredjepartslogistiken.

– Vi kan både e-handel och 
IT, så vi är bra på att anpassa IT-
systemet efter e-handelskundernas 
specifika behov, något jag upple-
ver att många TPL-are är dåliga 
på. Mindre aktörer har ofta svårt 
med IT och större aktörer är lite 
mer stelbenta, där får kunderna 
anpassa sig istället.

– Vi brinner för e-handel och 
tycker om att hjälpa små, snabb-
växande bolag, som andra TPL-
aktörer ofta undviker.

Idag har Dreamlogistics ca 
15 000 kvm lager i Habo och 
ytterligare 15 000 kvm i Catenas 
nya e-handelskluster E-city Engel-
holm.

– Vi håller på att fylla ytorna 
i Ängelholm och har en option 
från Catena på att bygga ytterli-
gare 11 000 kvm där. Jag gissar att 
vi börjar bygga den under 2019, 
säger Jonas Ahlgren.

Börjes Logistik har tiodubblat omsättningen för sin TPL-verksamhet sedan 2013. Nu expanderar verksamheten 
geografiskt till Jönköping. 

–  Mindre aktörer har ofta svårt med IT och större aktörer är lite mer stel-
benta, där får kunderna anpassa sig istället, säger Jonas Ahlgren.
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HÄR ÄR SVERIGES 10 STÖRSTA TPL-AKTÖRER

Hållbara etableringslösningar
i Eskilstuna Logistikpark Om något är viktigt kämpar  

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

Eskilstuna Logistikpark ligger i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg 
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 People that make  

a difference

Företag Lageryta (kvm) Verksamhetsorter Anställda
Omsättning  

(miljoner SEK)

1. PostNord TPL 400 000 (20 st lager)
Norrköping, Stockholm, Helsingborg, 
Göteborg, Ljungby, Jönköping 2 000 2 000

2. DHL Supply chain 324 000 (15 lager) 

Staffanstorp, Klippan, Jönköping, Göte-
borg, Trollhättan, Örebro, Rosersberg, 
Flen 600 1 200 (2016)

3. Aditro Logistics 202 000 Jönköping, Borås, Nykvarn, Tranemo
620 

s̋ysselsatta˝ 775

4. DB Schenker Logistics 195 000 Stockholm, Göteborg, Jönköping, Nässjö 500 550

5. Frode Laursen 172 500 Åstorp, Göteborg 150 ej spec 

6. DSV Solutions 170 000 
Stockholm, Landskrona, Borås, Norrkö-
ping 400 500

7. LGT Logistics 150 000 Tibro ej spec ej spec

8. Speed Logistics 140 000 Borås, Göteborg, Stockholm 350 500

9. Nowaste Logistics 130 000 Helsingborg 500 400

10. Logent 120 000 
Stockholm, Göteborg, Skövde, Ängel-
holm, Hallsberg

750  
s̋yssselsatta˝ 550



31 Intelligent Logistik 2 2018

tpl-kartläggning

Företag  Lageryta i kvm  Verksamhetsorter 

Bring Frigo (kyl/Frys) 91 100 kvm 12 orter 
Alwex  80 000 kvm  Växjö
Kuehne&Nagel 75 000 kvm Malmö, GBG, Norrköping
Orio Logistics 73 000 kvm  Nyköping 
Tamro (läkemedel) 69 000 kvm Umeå, Stockholm, Göteborg
Skanlog AB  65 000 kvm  Eskilstuna 
Falkenbergs Terminal  50 000 kvm  Falkenberg 
Oriola (läkemedel) 45 000 kvm Göteborg, Enköping
Agility 45 000 kvm  Göteborg 
Almroths 45 000 kvm   Norrköping
FS Proflog  44 000 kvm  Falun (250 anställda)
Agility Logistics 42 700 kvm  Stockholm Malmö Göteborg                    
Olssons Logistics 35 000 kvm  Skövde
Börjes Logistik 34 000 kvm  Nybro, Tranås, Jönköping  
Götene Kyllager (kyl/frys) 34 000 kvm  Götene, Lidköping
Hässleholm Autoport 33 000 kvm Hässleholm
OnePartnerGroup Logistics   30 000 kvm Göteborg, Jönköping, Nässjö
GN Logistics  30 000 kvm  Halmstad 
Dreamlogistics (e-handel) 30 000 kvm  Jönköping, Ängelholm   
Ingram Micro  30 000 kvm  Borås, Stockholm 
Edström Logistics 28 500 kvm Stockholm, Malmö 
Rosenlunds åkeri   27 000 kvm  Jönköping
AA Logistik  25 000 kvm  Västerås  
Postpac  25 000 kvm Skurup
Strömberg Distribution  25 000 kvm Huddinge, Jordbro, Sandviken
Cross Nordic Logistics  24 000 kvm  Borås 
Brunskoggruppen 24 000 kvm  Ljungby  
Skara Frys (kyl/frys) 23 500 kvm  Skara 
Bonver Logistics (e-handel)  22 000 kvm Stockholm 
Fraktkompaniet 21 000 kvm  Göteborg, Stockholm, H-borg
Karlshamn Express 20 000 kvm  Karlshamn
Skoogs Åkeri  20 000 kvm  Ängelholm 
JF Hillebrand (dryck) 20 000 kvm  Jordbro
Katoen Natie     20 000 kvm  Trollhättan
Strömberg Distribution 20 000 kvm Huddinge
Electra (hemelektronik) 19 500 kvm   Kalmar  
Transfargo 19 000 kvm Malmö Göteborg Stockholm
ITS Logistikpartner   19 000 kvm Hallsberg, Åsbro 
EB Logistik 18 500 kvm Oskarshamn
Zymbios  18 000 kvm Kumla
Lagerservice i Nässjö  17 500 kvm  Nässjö 
Storex  17 000 kvm  Göteborg, Jordbro  
KGA Logistik (dryck)  17 000 kvm  Karlskoga  
Damco 17 000 kvm Göteborg 
Blondie Logistics  16 000 kvm  Kungsbacka 
Veddestagruppen  15 000 kvm  Rosersberg 
Collicare Logistics 15 000 kvm Göteborg
Västberga Åkeri  15 000 kvm  Stockholm, Västerås
Dachser Sverige 14 800 kvm Jönköping, Stockholm  
Börjes Packhus  14 500 kvm Nybro, Växjö, Ljungby 
Sydfrys 14 000 kvm Helsingborg
Kerry Logistics 14 000 kvm  Borås 
Bring Warehousing 13 200 kvm  Göteborg, Jönköping
LBC Frakt  12 000 kvm Karlstad 
Leman  12 000 kvm Göteborg
A-Service Logistik 12 000 kvm  Norrköping 

Övriga TPL-aktörer i Sverige efter lageryta i kvm
Ejron Logistik  12 000 kvm  Vittaryd 
Logpart (e-handel/konf) 12 000 kvm Västervik
3ND Logistik 11 400 kvm  Kungsbacka, Sisjön 
BGM Logistics  11 000 kvm  Göteborg
DFDS Logistics 10 300 kvm Göteborg, Karlshamn 
T-Emballage  10 000 kvm  Vetlanda
3P Logistic 10 000 kvm  Karlskoga
M4-Gruppen  10 000 kvm  Västerås
Veddesta Distribution  10 000 kvm  Veddesta
FLB Logistik  10 000 kvm  Gävle 
Exacta DC  10 000 kvm  Hallstavik
Gryts logistikcenter  10 000 kvm Hjortkvarn
Brightstar 2020  (Telekom) 10 000 kvm  Rosersberg
M3 Logistics  10 000 kvm Länna Stockholm
PGF Logistics  10 000 kvm   Vaggeryd 
Elogistik 8 000 kvm  Götene  
Lagerhotellet i Stockholm 8 000 kvm  Älvsjö 
Xter Logistics (kyl/frys)  8 000 kvm Årsta
Selector logistik 8 000 kvm Jönköping
Maserfrakt  7 700 kvm Gävle/ Borlänge 
Transportören  7 500 kvm  Norrköping 
Claesson Transport   7 000 kvm  Jönköping 
Budcompaniett   6 500 kvm  Stockholm
In time Logistics  6 000 kvm             Göteborg 
UPS SCS  6 000 kvm  Stockholm, Göteborg
Korallen (konfektion)  6 000 kvm  Borås  
Akka frakt  6 000 kvm Malmö 
Wohlins Fryshus Logistik  6 000 kvm  Halmstad 
Reklamlogistik  5 500 kvm  Jordbro, Göteborg, Malmö
Iskuben Coldstore (frys)  5 000 kvm  Södertälje
Malmö LBC  5 000 kvm  Malmö 
ÅJ Distribution  5 000 kvm  Spånga
Lagerstore  5 000 kvm  Årsta
Alfta Frakt                                5 000 kvm                   Stockholm
Skubbet  4 200 kvm  Bålsta
Nordisk Inredningslogistik 3 700 kvm  Bromma/Stockholm
Freezing Food  3 500 kvm  Nybro
GP-Last  3 500 kvm  Malmö
BLL 3 000 kvm Båstad
Medical Logpoint  3 000 kvm        Göteborg 
Alltransport  3 000 kvm  Norrköping
Furnera Logistik  3 000 kvm Falun
Skara Transport 3 000 kvm  Göteborg 
Länna Lagertjänst  2 500 kvm  Stockholm 
Dios 2 000 kvm                    Göteborg
WeFixLog 1 500 kvm Uppsala
Vida Lagerservice  1 500 kvm  Norrköping
3PL Nordic     1 400 kvm Nyköping
E-3PL Logistics  1 000 kvm Helsingborg 
LA Trans 1 000 kvm  Landskrona
Expresspack (e-handel) 1 000 kvm  Borås (grundat 2018)
Axilico  1 000 kvm  Åtvidaberg 
3PL Sweden 640 kvm   Järfälla

Antal kartlagda företag: 118
Total lageryta: 3 920 000 kvm
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för högt och förlorar kontrakt. För 
varusegment man inte hanterat 
tidigare är det extra viktigt med 
bra offertunderlag, säger Matilda 
Wallergård och pekar på att exm-
pelvis möbler kräver en helt annan 
hantering än mobiltelefoner.

En annan tydlig trend hon ser 
är att kraven på service och kring-
tjänster ökar.

– Det kommer ständigt nya 
leveranssätt och tilläggstjänster. Vi 
måste verkligen vara bra på allt för 
att hänga med.

Ett projekt Electra utvecklat 
tillsammans med Halebop är 
”Halebop Reloved” – en retur- och 
säljfunktion för gamla mobiltele-
foner.

– Vi har skapat en helt ny pro-
cess för cirkulär logistik. Vi tar 
emot kundernas gamla telefoner, 
bedömer värdet och ser om den 
stämmer med kundens värdering. 
Sen restaurerar vi telefonerna 
och säljer dem i en begagnat-
webbshop vi byggt åt Halebop 
– eller i batch till extern part. Det 
är verkligen kul – att vara med och 
förbättra logistiken hela vägen.

på tredjepartslogistik. TPL-
verksamheten gäller också främst 
hemelektronik, med kunder som 
Boxer, Viasat och Halebop.

– Vi har hamnat i en nisch inom 
hemelektronik eftersom det är där 
vi har flest kontakter. Sedan är vi 
duktiga på just den hanteringen, 
men vi kan ta oss an vilken logis-
tik som helst.

Att som varuägare välja samma 
logistikpartner som konkurren-
terna behöver inte alls vara en 
nackdel.

– Om man främst konkurrerar 
med logistiken kan det vara käns-
ligt. Annars finns det bara fördelar 
med att välja samma logistik-
partner som konkurrenterna. Är 
logistiken svår eller komplicerad 
finns viktig kunskap och erfaren-
het att utnyttja om TPL-aktören 
har liknande kunder.

Växande kringtjänster
Prispressen ökar i hemelektro-
nikbranschen, berättar Matilda 
Wallergård. 

– Det gäller att vara noggrann i 
offerter och begära bra underlag, 
annars är risken att man räknar 

ken fortsätter utvecklas.
För henne handlar tredje-

partslogistik främst om partner-
skap.

– Lyckad logistik kräver sam-
spel. Jag vill ha en engagerad 
motpart som följer med i projektet 
och ser till att verksamheten stän-
digt förbättras – eftersom båda 
parter tjänar på utvecklingen.

Kan du känna frustration när 
du ser förbättringsmöjligheter som 
kunden inte vill genomföra?

– Nej, jag tycker att vi har bra 
samarbeten och lyhörda kunder. 
Kommer vi med ett bra förslag 
brukar de flesta nappa. Och gör de 
inte det så får man ju acceptera att 
kunden bestämmer.

Från grossistverksamhet till TPL
Electra var tidigare en renodlad 
grossist inom hemelektronik, men 
har på senare år satsat alltmer 

– Som varuägare måste man vara 
engagerad i sin tredjepartlogisti-
ker. Kundernas engagemang är 
jätteviktigt, säger Matilda 
Wallergård, logistikchef på Electra 
i Kalmar, som styrt över från 
grossist inom hemelektronik till 
tredjepartslogistik – med mycket 
mer än bara plock och pack att 
erbjuda kunderna. 

 
Av Hilda Hultén
 
Den som träffat Electras logistik-
chef Matilda Wallergård vet att 
här har du med en sann logistiker 
att göra. Samtalet glider snabbt in 
på lagerlösningar, utrustning och 
leveranser.

– Det är otroligt kul att utveckla 
kundernas logistik: föreslå ett nytt 
emballage som ökar fyllnadsgra-
den eller ett transportörsbyte som 
sparar pengar, säger hon. 

Att utveckla verksamheten och 
lösningarna tillsammans med 
kunderna är avgörande för att en 
TPL-lösning ska kunna bli riktigt 
lyckad, menar hon.

– Är det något tips jag skulle 
vilja ge en varuägare, så är det att 
inte bara släppa projektet efter 
implementeringen och låta det 
tuffa på, utan att ha en kunnig 
logistikansvarig som fortsätter att 
engagera sig och ser till att logisti-

Lyckad tredje-
partslogistik 

kräver samarbete

 

»Lyckad logistik kräver 
samspel. Jag vill ha en 
engagerad motpart som 
följer med i projektet 
och ser till att verksam-
heten förbättras och 
utvecklas«

– Det kommer hela tiden krav på fler leveranssätt och nya tilläggstjänster. 
Vi måste verkligen vara bra på allt för att hänga med, säger Matilda Wal-
lergård.
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Fredrik Wester, konsult och ägare 
av Selector Solutions, ger sina 
bästa tips när det gäller att 
upphandla TPL-lösningar.

1. Kategorisera noga 
Tänk igenom dina behov nog-
grant och ta fram ett komplett 
underlag som både beskriver 
karaktären av logistiken men 
också t ex vilka artiklar som säljer 
mycket. Tyngdpunktsberäkna 
dina in- och utflöden geografiskt 
och kostnadsmässigt, om du har 
gratis inleveranser så påverkar 
kanske inte inleveranserna den 
grafiska placeringen, men vilka 
marknader du har kan påverka 
distributionskostnaden beroende 
på var du väljer att placera lagret. 

2. Tydligt underlag
Oavsett om det handlar om att 
outsourca logistiken eller t ex 
skaffa automation så lyckas gene-

rellt de bäst som har bäst koll på 
sina flöden. Upprätta ett tydligt 
förfrågningsunderlag (RFQ) 
baserat på din statistik, inklusive 
vilka stopptider, tilläggstjänster 
och övriga villkor du förväntar 
dig. Överväg också vilken avtals-
tid du behöver ha. Är du en stor 
aktör med en stabil affär kan ett 
längre avtal vara gynnsamt, är du 
e-handlare med osäker utveckling 
ska du sikta på ett kortare avtal. 

3. Gå ut brett 
Skicka ut din förfrågan brett till 
många aktörer, inte bara en eller 
två och se till att alla som deltar 
har all data de behöver för att 
kunna lämna ett genomtänkt 
anbud. När du hittat potentiella 
aktörer så välj en som kan ditt sor-
timent, och som gärna sitter med 
lite överkapacitet. Då är det större 
möjlighet att kunna pressa priset 
och få till ett mer gynnsamt avtal. 

4 Jämför noga
När du sedan får in offerter så 
gäller det att vara noggrann i 
jämförelsen. Ingen aktör offererar 
den andra likt och det gäller att 
jämföra “äpplen med äpplen”. Det 
kan finnas dolda kostnader som 
inte syns direkt i prislistan, var 
noga med att jämföra rate sheets 
och analysera hur kostnaderna 
blir för just din logistik. 

5 Välj rätt lösning 
Välj den lösning som passar ditt 
behov och gå inte bara på pris, 
pris, pris. Välj gärna en TPL-
aktör som är nischad på just din 
bransch och som förstår just dina 
utmaningar och behov. Många är 
tveksamma till att lägga lagret hos 
samma TPLare som en konkur-
rent använder,, men då vet du att 
lösningen fungerar för din typ av 
flöden. 

Fredrik Wester är logistikkonsult på 
Selector Solutions. På Logistikläget 
2018 den 18 maj berättar han mer 
om hur man lyckas med logistik-
projekt, outsourcing och automa-
tionslösningar. Se hela programmet 
på sid 27. 

Så väljer du rätt TPL-partner
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är en förklaring – ett misslyckat 
IT-projekt kan göra att den lilla 
marginal som – kanske – finns går 
förlorad. 

– Transportindustrin är väldigt 
gammalmodig, förändringar sker 
i sengångarfart. Tack och lov finns 
uppstickare som jobbar med att 
hitta lösningar för att kunna vara 
flexibla, snabba i slutleveranser 
och ge kunden inblick.

Även i TPL-branschen går 
utvecklingen långsamt, menar 

hantering manuellt med mycket 
handpåläggning. Samtidigt växer 
varuägarnas krav på service och 
effektiva lösningar. 

– I dag efterfrågar kunderna 
mer synlighet och transparens. 
Man vill ha koll på sitt gods i real-
tid och kunna göra sena ändringar 
i slutleveranser. 

Enligt David Leifsson finns 
också fortfarande ett stort för-
ändringsmotstånd hos transport-
företagen. De låga marginalerna 

förbättringar. Även mjuka värden 
som lojalitet, bekvämlighet och 
ibland ren lathet kan stå i vägen. 

När det gäller outsourcing av 
lager är tröskeln ännu högre, 
menar David Leifsson. Det som 
bromsar är osäkerhet, okunskap 
och att TPL ses som en stor kost-
nad, men också kontrollbehov. 

– Vissa varuägare anser att 
lagerlogistiken är en del av deras 
kärnverksamhet, andra tycker att 
vissa delar kan outsourcas men 
vill behålla kritiska delar i egen 
regi.

Det kan även handla om 
”Endowment effect” – att man ten-
derar att värdera saker man äger 
eller kontrollerar högre. En simpel 
anledning till att behålla lagret 
inhouse kan vara att vdn helt 
enkelt vill ha många anställda. 

Prispress präglar branschen
Det som generellt präglat både 
transport- och TPL-branschen 
är upphandlingar med stort pris-
fokus, vilket lett till relativt låga 
marginaler och i förlängningen 
lägre IT-mognad och automa-
tionsgrad än i andra branscher. 
Med undantag för de riktigt 
stora bolagen sköter transportö-
rerna fortfarande mycket av sin 

Kostnader, komplicerad IT, oklar 
nytta och upplevd brist på 
kontroll. Det finns många orsaker 
till att inte outsourca lagerlogisti-
ken eller byta transportör 
regelbundet. “Det måste bli en 
betydligt enklare, mindre 
resurskrävande process att byta 
leverantör” säger David Leifsson, 
logistikkonsult som djupdykt i 
hinder för outsourcing. 

Av Hilda Hultén

Varför byter företag inte logis-
tikleverantör regelbundet – och 
varför väljer de att sköta lagret i 
egen regi? De frågorna har David 
Leifsson ställt till ett stort antal 
varuägare och logistikkunniga i 
sitt nätverk. 

– Jag ville ta reda på hur företag 
ser på att outsourca och byta 
transportör – vilka hinder som 
finns och hur de resonerar, säger 
David Leifsson. 

De vanligaste orsakerna att inte 
byta transportör regelbundet upp-
ges vara friktionskostnader som 
lång inkörningssträcka och svårig-
heter med IT-implementering 
med en ny leverantör. 

– Många är osäkra på om en 
förändring verkligen leder till 

 
Johanna Linder, Läkare utan gränser. 
 
LEVERANTÖRSBYTE – ETT I-LANDSPROBLEM? 

En av de svarande i enkäten är Johanna Linder, Supply chain-
ansvarig på Läkare utan gränser, som lyfter att möjligheten 
till leverantörsbyte kan ses som en västerländsk ”lyx”. 
”Jag jobbar med humanitär logistik i Afrika. Där är tillit viktigt 
och tillgången på högkvalitativa leverantörer låg, så det gäller 
att hålla fast vid de bra vi har. Men självklart byter vi om det 
inte fungerar eller det kommer bättre lösningar på markna-
den” skriver hon.

David Leifsson har varit i logistikbranschen i 20 år, som konsult, platschef i 
TPL-företag och säljare inom transport och lager. I december 2017 skickade 
han ut två frågor i sitt nätverk på LinkedIn och fick totalt 22 svar från Sve-
rige och Danmark. 

Många skäl att inte 
outsourca logistiken

Ett vanligt dilemma när varuägaren sköter lagret själv är att kapaciteten 
ofta blir antingen för liten eller att man dras med stor 

FO
TO

: M
AL

IN
 LA

G
ER

 

FO
TO

: P
RI

VA
T



Intelligent Logistik 2 2018 35

logistikupphandling

outsourca sin logistik. Med 
tydligare vinster och nyttor för 
kunderna. 

garen sköter lagret själv är att 
kapaciteten ofta blir fel – antingen 
för liten eller att man dras med 
outnyttjad yta. 

– När man har för lite lagerka-
pacitet tar all hantering längre tid. 
Varor och produkter står i vägen 
för varandra och behöver flyttas 
för att komma åt rätt produkt. Det 
blir mycket dubbelhantering.

– Generellt kan man dra slutsat-
sen att det behöver bli en betydligt 
enklare, mindre resurskrävande 
process att byta leverantör eller 

menar David Leifsson. Man behö-
ver också tänka nytt i kostnadsbe-
räkning. 

– För att kunna investera i auto-
mation behövs nya tankesätt, man 
måste erbjuda ”multi customer”-
lösningar istället för att fokusera 
på att ta en investering för en enda 
kund. 

Det kan också vara klokt att 
gå ifrån att sikta på att sköta hela 
logistiken till att endast vara buf-
fertlager för kunderna, menar 
han. 

– TPL-branschen borde lära av 
bilindustrin och snarare vara en 
slags ”line feeders” med JIT-lager 
åt sina kunder.

Ett vanligt dilemma när varuä-

David Leifsson. 
– Väldigt många TPL företag 

gör på samma sätt med samma 
utrustning som för 10 år sen, man 
kör manuellt plock med ställage 
och truckar trots att marknaden 
efterfrågar automation. Ofta vill 
företagen ha kunder som passar in 
i verksamheten och ratar ”svårare” 
kunder med andra behov. Få tän-
ker utanför sin lilla låda. 

Kräver nytänkande 
Om tredjepartslogistik ska kunna 
locka fler varuägare behöver 
branschen bli billigare, investera 
i automation och förmedla tydli-
gare vilka vinster och förenklingar 
en outsourcing kan innebära, 

Missa inte nästa 
Tematidning 

i Dagens industri
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DÄRFÖR DRAR SIG VARUÄGARE FÖR ATT  
BYTA TRANSPORTÖR:

1. Bekvämt att sitta still i båten
Friktionskostnader: byte av leverantör förknippas med höga 
kostnader, svårigheter med IT-implementering och lång in-
körningssträcka. Det finns en osäkerhet kring om en föränd-
ring verkligen kommer att leda till förbättringar. Även mjuka 
värden som lojalitet, eller bekvämlighet och ibland ren lathet 
kan stå i vägen för nya upphandlingar. 

2. Tidskrävande och komplext
Upphandling är tidskrävande och kräver en hel del resurser 
för IT-integration. Det kan vara svårt att göra upphandling 
varje år på grund av komplexiteten i stora transportflöden. 
Två år är enligt vissa kortaste praktiska tid för att implemen-
tera nya transportavtal.

DÄRFÖR VÄLJER MAN ATT INTE OUTSORCA  
LAGERLOGISTIKEN:

1. Vill äga processerna
Varuägare vill ha kontrollen över sina produkter och veta att 
deras kundbeställningar blir omhändertagna på rätt sätt. 
Många ser lager och logistik som kärnverksamheter. Personal 
och kompetens kan också vara en orsak att välja att ha eget 
lager. TPL-personalen upplevs inte heller som lika kompetent 
och engagerad som egen personal eller lika engagerad, enligt 
vissa. 

2. TPL håller inte måttet
Många anser att man kan göra det bättre och billigare själv. 
En del tycker att TPL företagen halkat efter när det gäller au-
tomation, eller att de inte har tillräcklig kompetens. Osäker-
heten och risken vid förändringar är också en stor bromsande 
faktor. För kritiska enheter är det inte värt risken att ”shoppa 
runt”. Besparingen att använda TPL kan ligga i ren pallagring 
och ej plock och pack, enligt vissa varuägare.

Med undantag för de riktigt stora bolagen sköter transportörerna fortfa-
rande mycket av sin hantering manuellt med mycket handpåläggning

VILL DU VETA MER?

För att ta del av hela 
enkätundersökningen 
och analysen, kontakta 
David Leifsson på david.
leifsson@gmail.com 
eller linkedin.com/in/
davidleifsson
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för lead-generering i form av en 
molnbaserad mjukvara (SaaS).

– Vi kallar det för datadriven 
prospektering. Det är en prenu-
merationstjänst med kombinerad 
rapportering och sökfunktion, 
berättar Niclas Ejderhov, nordisk 

Att samla och analysera data för 
att hitta nya affärsmöjligheter är 
en framtidsbransch av stora mått. 
Det är något som finska Vainu 
– som passande nog betyder 
”vittring” – tagit fasta på. Bolaget 
säljer nämligen ett säljverktyg 

säger Niclas Ejderhov på Vainu, 
som har logistikjättar som 
Postnord, DHL och Fedex bland 
kunderna.

 
Av Hilda Hultén

 

 Genom att analysera företagsdata 
och hundratusentals öppna 
online-källor kan Vainus moln-
tjänst förutspå köpbehov av t ex 
logistiktjänster.
 – Det är ett nytt, smartare sätt 
att hitta potentiella kunder på, 

Vittrar logistikkunder på nätet
– Vi har många kunder inom just logistik. Ofta handlar det om att hitta transportuppdrag åt e-handelsföretag som växer geografiskt,  
säger Niclas Ejderhov.
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användare kostar 66 000 kronor. 
Att flera företag som konkurrerar i 
samma bransch använder tjänsten 
är inget problem, menar han.

− Alla företag har sin egen 
sökprofil. Jag brukar likna det 
med Google – alla har tillgång till 
samma tjänst men beroende på 
vad man söker efter får man olika 
svar.

motsvarighet till tjänsten.
− Vår främsta konkurrent är 

Meltwater, det är även därifrån 
grundarna kommer. Men de job-
bar främst med omvärldsanalys. 
Vi fokuserar på B2B-försäljning 
– att hitta kunder utifrån specifika 
kategorier och behov.

Tjänsten är relativt billig, ett 
årsabonnemang med två använ-
dare kostar 54 000 kronor, fem 

Starka inom logistik

Vainu har ca 1 700 kunder inom 
alla möjliga branscher. Bland 
logistikkunderna finns bolag som 
Fedex, Kuehne-Nagel, DHL, DSV, 
Schenker, UPS och Postnord.

− Vi har många kunder inom 
just logistik. Ofta handlar det 
om att hitta transportuppdrag 
åt e-handelsföretag som växer 
geografiskt. Men tjänsten används 
också av leverantörer av olika 
typer av utrustning.

Även byggbolag som Peab, NCC 
och WSP använder tjänsten för att 
hitta nya fastighetsprojekt.

− Tjänsten genererar data helt 
automatiskt, det är nog en av 
anledningarna till att vi kunnat 
växa så fort. Geografiskt växer vi 
väldigt strukturerat, land för land. 
Jag tror att det är en typisk finsk 
företagaranda byggd på systematik.

Få konkurrenter
Även om flera start-ups och även 
etablerade konsultjättar börjat 
utforska området finns enligt 
Niclas Ejderhov ännu ingen riktig 

försäljningsansvarig för medium 
och large accounts på Vainu.

Hittar potentiella kunder
Plattformen kombinerar och 
analyserar grunddata från företag, 
som nyckeltal, geografisk place-
ring och bransch med så kallad 
öppen data – all data som finns 
tillgänglig på nätet via t ex nyhe-
ter, sociala medier, register och 
databaser. Med hjälp av algoritmer 
kopplas sedan utbud ihop med 
efterfrågan.

− Vi scannar nätet efter före-
tagsspecifika händelser. Beroende 
på vad våra kunder säljer kan sys-
temet hitta potentiella kunder.

Datan kan komma från allt från 
nyheter, pressmeddelanden och 
platsannonser till registreringar i 
tullregister.

− För ett logistikbolag kan det 
handla om att hitta e-handelsbo-
lag som expanderar eller tänker 
växa till en ny marknad, eller före-
slå kunder som geografiskt finns 
längs en befintlig rutt, säger Niclas 
Ejderhov.

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

PRISAT STARTUP-BOLAG

Vainu grundades 2013 i Tuusula, Finland, av tre före detta 
Meltwater-anställda; Pietari Suvanto, Mikko Honkanen och 
Tuomas Rasila. Tjänsten lanserades under 2014 och sedan 
dess har bolaget växt till 160 anställda i Norden, Holland och 
USA – en siffra som väntas växa till 250 under 2018. Kontoret 
i Stockholm har idag 17 anställda men ska bli mer än dubbelt 
så många under året.
Vainu är det första finska bolaget någonsin som gått igenom 
alla steg hos Innovationsverket utan externt kapital och har 
uppmärksammats av bl a Serendipity Awards och Techcrunch. 
2017 fick bolaget utmärkelserna Best Swedish B2B Sales Tool 
och Best Bootstrapped i Nordic Startup Awards.
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funktionen och vilka begränsningar 
som finns.

Hur stor lagerkunskap kunderna har 
varierar.

– Det är allt ifrån kunder med sten-
koll, där vi får en färdig beställning på 
ställage till att kunden i princip ger oss 
en tom yta att inreda.

Generellt behöver mindre företag 
mer hjälp, menar Andreas Bergstrand.

– Personligen tycker jag det är roli-
gare när kunderna behöver vår kom-
petens, att det inte bara handlar om att 
leverera stål.

på 100 miljoner och uppåt, medan ett 
manuellt lager kostar omkring 5–10 
miljoner att inreda. Tidsaspekten påver-
kar också, ett manuellt lager kan stå 
klart på under sex månader medan en 
automationsanläggning ofta tar ett par 
år att installera.

TPL-företag och e-handel har ofta 
kort ROI-tid och behov av flexibili-
tet – att snabbt kunna ändra lagerut-
formningen – vilket också kan utesluta 
automation. 

– Det är en ganska traditionell 
bransch. Det som framförallt driver 
utvecklingen internationellt är platsbrist 
– att man inte alltid kan bygga hur stort 
som helst. Men det problemet har vi 
sällan här i Norden.

Anderas Bergstrand ser dock ett väx-
ande intresse för mer flexibla inred-
ningslösningar, med t ex flow racks.

– Plocket behöver gå fortare idag 
och det går inte att plocka snabbt på 
jätteytor. 

Något annat som kostar mycket inom 
logistiken är personalen, vilket gör att 
helt manuella lagerlösningar inte alltid 
blir effektiva. 

– Kunderna är också beredda att 
betala lite mer för smartare, dynamiska 
lösningar som kan ge snabbare plock 
och bättre ergonomi. 

Viktigt med koll på flödena
Kundens kunskap och inställning avgör 
om ett lagerprojekt ska bli lyckat, menar 
han.

– Varuägare behöver göra sin hem-
läxa och ha stenkoll på sina flöden 
innan de kan be någon annan optimera 
dem. För oss som säljer inredning 
handlar det om att få kunden att förstå 
vad de köper, hur olika val påverkar 

materialhantering

– Det märks att det är högkonjunk-
tur – det är många, stora projekt ute på 
marknaden, säger Andreas Bergstrand 
på lagerinredaren Bito, som ser en tydlig 
trend mot mer flexibla lagerinredningar.

 
Av Hilda Hultén

 
Lagerinredningsbranschen följer den 
rådande högkonjunkturen för logis-
tikfastigheter. Bara i Sverige omsätter 
lagerinredning för manuella lager 
omkring 1 miljard SEK om året. Hos 
lagerinredaren Bito Lagersystem mär-
ker man av högtrycket.

– Vi har minst ett riktigt stort pro-
jekt om året i Sverige och har växt, i 
procent, tvåsiffrigt varje år sedan start. 
Det märks väldigt tydligt att det är hög-
konjunktur, säger Andreas Bergstrand, 
säljansvarig på Bitos svenska kontor i 
Helsingborg.

I februari lade Bito sista handen vid 
två stora lagerinredningsprojekt. Det 
ena är Seafrigos nya 13 000 kvm stora 
TPL-terminal för livsmedel i Helsing-
borg som tas i drift under våren, dit 

Bito levererat 12 000 pallplatser. Det 
andra projektet är AD Bildelars nya, 
20 000 kvm stora lager på Stigamo som 
invigdes i början av februari, där bola-
get levererat 24 000 pallplatser.

– Projekten har löpt parallellt. Vi har 
ett par andra, större projekt som hänger 
i luften men inget klart än.

Flexiblare lösningar
Även om automation växer utgör 
manuella lager ännu en stor del av den 
nya logistik som byggs. Kostnaden är 
ett skäl. 

– Det krävs kapital för att investera i 
automation. Ett automatlager går loss 

FAKTA BITO

Bito Lagersystem tillverkar 
pallställage och plastlådor 
med två tillverkningsenheter 
i Tyskland. Globalt omsätter 
koncernen 250 miljoner Euro 
om året och har ca 1 000 
anställda. Det nordiska dot-
terbolaget har säte i Odense, 
Danmark och omsätter 
omkring 15 miljoner Euro per 
år. Det svenska kontoret finns 
i Helsingborg och har fyra 
anställda. AD Bildelars nya lager i Jönköping invigdes i februari. Lokalen är närmare 20 000 kvm 

stor och har 24 000 pallplatser.

 

»Man är 
beredd att 
betala lite 
mer för 
smartare, 
dynamiska 
lösningar 
som kan ge 
snabbare 
plock och 
bättre  
ergonomi«

– Personligen tycker jag att det är roligare när kunderna behö-
ver vår kompetens, att det inte bara handlar om att leverera 
stål, säger Andreas Bergstrand.

Ökat intresse för flexiblare lager
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materialhantering

I januari höll Toyota Material 
Handling Europe, TMHE, ett 
Logiconomi Convention i Mjölby. 
Syftet: att sammanföra chefer från 
ledande europeiska företag för 
samarbete kring framtida 
logistikkrav.

– Vi inser att vi måste ha öppna 
sinnen och vara smidiga när det 
gäller framtida tekniktrender 
för logistik, och samarbete med 
kunder och andra likasinande 
leverantörer är avgörande för att 
uppnå detta. Det är en pågående 
process för oss – vi kallar det Logi-
conomi, säger Matthias Fischer, 
vd och koncernchef för Toyota 
Material Handling Europe. 

Evenemanget samlade logistik-
proffs inom, tillverkning, grossist- 

och detaljhandel från 16 europe-
iska länder. TMHE presenterade 
även FoU-nyheter inom automa-
tion, telematik, litiumjonbatteri-
teknik och materialhantering med 
hjälp av artificiell intelligens. Man 
visade även upp exempel på auto-
mation i sina egna fabriker. 

– Samarbete är grundläggande, 
vi ser behovet av att få värdefull 
input och feedback från våra 
kunder så tidigt som möjligt i 
utvecklingsprocessen, säger Mat-
thias Fischer. 

Tyska robotutvecklaren Magazino 
har samlat in 20 miljoner euro i en 
ny finansieringsrunda, bl a från 
Zalando och Fiege. Nu satsar 
bolaget på Skandinavien.

Intelligent Logistik skrev om det 
tyska startup-företaget Magazino 
när de lanserade sin plockrobot 
Toru på Cemat i Hannover 2016. 
Roboten är optimerad för att 
hantera rektangulära objekt som 

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

Logiconomi 
nästa för 
TMHE

Matthias Fischer. 
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20 miljoner ska ge fart åt 
Magazinos plockrobot

Plockroboten Toru har räckvidd och rörelsefunktion som motsvarar en 
människas. 

böcker, paket och skolådor och 
har räckvidd och rörelsefunktion 
som motsvarar en människa. 

– Hittills har främst hela con-
tainrar, pallar och lådor kunnat 
hanteras automatiskt. Med vår 
robot kan man plocka individuella 
objekt, säger Frederik Brantner, vd 
och medgrundare.

Objekten identifieras med 
hjälp av 2D- och 3D-kamera och 
levereras automatiskt till förvalda 
plock- och packstationer. Tanken 
är att roboten ska kombineras 
med traditionellt plock på t ex 
e-handels och TPL-lager och ge 
extra kapacitet och flexibilitet.

– Med en plockrobot behöver 
man inte ändra på något, plocket 
sker sida vid sida med människor 
och kan täcka upp helger, nätter 
och toppar. 

Nu har bolaget tagit in 20 mil-
joner Euro från Körber, Cellcom, 
Zalando och Fiege. Med det nya 
kapitalet ska Magazino fortsätta 
utveckla sin robotteknik samt 
expandera företagets försäljnings- 
och distributionsnätverk både i 
Tyskland och internationellt. De 
första kontakterna är tagna med 
TPL-aktörer och e-handlare i 
Skandinavien. 
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– Plocket sker sida vid sida med 
människor och kan täcka upp hel-
ger, nätter och toppar, säger Fredrik 
Brantner.  
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digitalisering

JDA Software för bl a transport-
hantering, lagerhantering, perso-
nalhantering

– En sömlös integration av våra 
system gör att vi kan förbättra 
hanteringen genom hela värde-
kedjan, säger Juha Virtanen.

Lösningen ska underlätta valet 
av optimalt transportsätt för varje 
leverans, men kan också upptäcka 
eventuella flaskhalsar och förse-
ningar innan de inträffar.

I takt med att konkurrensen i 
tillverkningsindustrin har ökat, 
har digitalisering blivit en viktig 

gruv- och anläggningsindustrin. 
Produkterna används exempelvis 
i bergborrning, bergavverkning, 
krossning och sortering, lastning 
och transport, tunneldrivning och 
rivning och demolering. Under 
2016 uppgick omsättningen till 31 
miljarder SEK och företaget hade 
närmare 14 000 anställda.

Både lager och transporthante-
ring
För att säkra effektivare leveranser 
har bolaget valt att digitalisera 
logistiken med molntjänster från 

yttersta vikt för att vår verksamhet 
ska lyckas leverera reservdelar till 
gruv- och byggarbetsplatser. Utö-
ver förbättrad överblick över våra 
logistikflöden, behöver vi bättre 
säkerställa att vi kan leverera 
delarna i rätt tid, kommenterar 
Juha Virtanen, logistics transfor-
mation manager, Sandvik Mining 
and Rock Technology.

Sandvik Mining and Rock 
Technology är ett affärsområde 
inom Sandvik Group och leve-
rerar maskiner, verktyg, ser-
vice och tekniska lösningar för 

 Sandviks reservdelar ska ofta till 
gruvor på avlägsna platser i 
världen, i en bransch där oplanerad 
mertid är oerhört kostsamt. Med 
digitaliserad logistik ska delarna 
komma fram i rätt tid. 

Av Hilda Hultén

Att leverera reservdelar och verk-
tyg till avlägsna gruvor snabbt och 
effektivt är en stor utmaning, men 
en förutsättning för att minimera 
produktionsavbrott. 

– Logistikplanering är av 

Sandvik satsar på digitaliserad gruvlogistik
Att leverera reservdelar till gruvindustrin är en stor logistisk utmaning – lyckas man inte blir det ofta dyra driftsstopp. 
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efter år 2000, just på grund av 
bristande digital förmåga.

– Det finns ett tydligt samband 
mellan digitalisering av supply 
chain och resultat. Prognosen för 
avkastning på digitaliseringspro-
jekt är högre inom supply chain 
än inom andra affärsområden.

Enligt McKinsey kan digitali-
sering av supply chain förbättra 
rörelseresultatet med i genomsnitt 
3,2 procent, vilket är den största 
förbättringspotentialen av alla 
affärsområden. 

– När digitaliseringsprojekt 
utförs på rätt sätt är vinsterna sär-
skilt stora inom supply chain, vil-
ket borde skynda på utvecklingen, 
säger Johan Reventberg.

Låg mognadsgrad 
De två områden som har störst 
potential att effektivisera försörj-
ningen är integrerade affärspro-
cesser, IBP och segmentering av 
supply chain. 

Men en färsk undersökning 
som JDA gjort tillsammans med 
Warwick University, visar att 

digital försörjning ska öka visibi-
liteten och hjälpa företagen att dra 
nytta av IoT, Internet of things.

– Samtidigt kan man optimera 
beslutsfattandet med hjälp av 
prediktiv och normativ analys och 
maskininlärning.

Kräver starka affärsprocesser
För att dra maximal nytta av 
de digitala möjligheterna krävs 
starka affärsprocesser. Nyckeln 
till att lyckas med digitalisering 
inom supply chain är enligt 
Johan Reventberg att slå samman 
initiativen. 

– Big data kräver smarta ana-
lysverktyg som är kopplade till de 
övergripande målen för supply 
chain.

Ger stor förbättringspotential
Att ligga i framkant inom digi-
talisering kan bli avgörande för 
industriföretagens framtid. Enligt 
Gartner kommer ett av fem av 
dagens marknadsledande företag 
att tappa sin dominerande posi-
tion till ett företag som grundats 

strategisk prioritering. Enligt 
Johan Reventberg, Europachef på 
JDA, ligger svensk industri långt 
fram när det gäller digitaliserad 
försörjning.

– Det är nog rättvisande att säga 
att den svenska tillverkningsin-
dustrin kommer gå i täten inom 
digitalisering. 

Omläggningen från analog till 

  

»Enligt Gartner kom-
mer ett av fem av 
dagens marknadsle-
dande företag att tappa 
sin dominerande posi-
tion till ett företag som 
grundats efter år 2000, 
just på grund av bris-
tande digital förmåga«

- Avkastningen på digitaliserings-
projekt är högst inom supply chain, 
säger Johan Reventberg.
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europeiska tillverkningsföretag 
har en låg mognadsgrad inom just 
dessa områden. Bara 5 procent av 
bolagen uppnår betyget tre eller 
högre på en fyrgradig skala inom 
IBP. Inom segmentering är siffra 
8 procent.

– De som är snabbast med att 
länka samman processer och 
teknik kommer bli vinnare, säger 
Johan Reventberg.

Göteborg

Köpenhamn

Helsingfors
Stockholm

Riga

Oslo

Luleå

Malmö

Örebro

Sveriges bästa 
logistikläge

Nå den nordiska marknaden  
inom 24 timmar
» Railport Hallsberg-Göteborg
» Här möts europavägar och riksvägar
» En av Sveriges största fraktflygplatser

businessregionorebro@orebro.se
www.businessregionorebro.se
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Region Örebro. 
Örebro gick i år upp på delad 

förstaplats jämte Göteborg på 
listan över Sveriges bästa logis-
tiklägen, något man lyfte fram i 
montern. 

– Det känns otroligt kul att få 
det här erkännandet för att vi gör 
rätt saker i regionen. Men vi vill 
inte konkurrera med Göteborg 
utan samarbeta för att stärka 
bägge regionerna, säger Magnus 
Larsson, näringslivschef i Halls-
berg. 

Även Eskilstuna – som nyligen 
utsågs till ett av de tre hetaste eta-
bleringslägena i landet av Colliers, 
ställde ut. 

– Det håller på att lossna rejält 
för oss på etableringssidan, flera 
byggbeslut ska tas i närtid. Att 
vi har en av Sveriges tre största 
kombiterminaler volymmässigt – 
tillsammans med Gävle och Näs-
sjö, stärker oss ytterligare, säger 
Mikael Jonsson, etableringschef 
på Eskilstuna Logistik. 

PartnerGroup Logistics. 
Även Swisslog var på plats med 

sina automationslösningar för 
e-handelslogistik. 

– Det finns ett traditionellt 
tänk kring lager, särskilt i TPL-
branschen, där man ser ställage-
lagerhyllor och truckar som en 
självklarhet men inte automation, 
sa Hans Sparf, affärsutvecklare på 
Swisslog. 

– Om du får en tom lager-
hylla kan du fylla den med en 
annan kunds varor – varför kan 
inte samma logik gälla i t ex en 
robotanläggning? 

Heta logistiklägen på plats
– Mässan i år handlar väldigt 
mycket om digitalt beteende, 
handel och betalningslösningar. 
Vi är en av få som representerar 
logistiken – hur man ska placera 
och integrera sina lager för att få 
till en bra last mile-lösning. Men 
det är ju bra att vi sticker ut, säger 
Victor Sunnliden, ny investerings- 
och etableringschef på Business 

realtidskommunikation och ett 
API som gör systemet lätt att inte-
grerat med andra, säger han.

Genom ett nytt samarbete kan 
LogTrades TA-system t ex kopplas 
till Postnords leveransvalstjänst.

– Vårt system är kompatibelt 
med alla transportörer, det är 
viktigt för e-handeln där slutkun-
derna kräver valfrihet. 

TPL och automation
Bring, DHL, PostNord och DB 
Schenker ställde ut men samtliga 
fokuserade på leveranslösningar. 
Både PostNords och DHLs säljare 
fick frågor om lagertjänster under 
dagen, men fick hänvisa till icke 
närvarande kollegor. Undantaget 
var OnePartnerGroup Logistics 
som sedan 2017 satsar hårt på 
tredjepartslogistik för e-handel, 
med 30 000 kvm lager i Göteborg, 
Jönköping och Nässjö. 

– Vår TPL-verksamhet växer 
väldigt snabbt, vi tittar på möjlig-
heter att etablera oss i Mälardalen, 
berättade Johan Lindahl, vd One-

It-stöd, säljstöd, betallösningar 
och leveranser dominerade 
mässan på D-congress 2018 den  
8 mars, som hade 2 000 anmälda 
besökare. Även hos de stora 
transportörerna lyste TPL-lösning-
arna med sin frånvaro. 

Text och foto: Hilda Hultén

D-congress hölls i år på Svenska 
mässan i Göteborg med närmare 
2 000 anmälda besökare. Vid 
lunchtid hade 1 500 av dem dykt 
upp. På mässgolvet låg fokus 
främst på betallösningar, säljverk-
tyg samt IT & systemstöd. 

– Plattformstänket blir allt 
viktigare i framtidens systemstöd, 
där man kombinerar fristående 
tjänster för att bygga en anpassad 
lösning, sa Klas Sjöberg, försälj-
ningschef på TA-leverantören 
LogTrade, som tagit upp kam-
pen om e-handelskunderna med 
marknadsledaren Unifaun.

– Vi vill vara del i ett levande 
ekosystem, nyckeln är att få till 

Folktätt men logistiktunt på D-congress

Betallösningar, leveranser och IT- sälj- och systemstöd dominerade mässan 
på årets D-congress. 

Klas Sjöberg, LogTrade. Johan Lindahl, OPG Logistics

Magnus Larsson, Victor Sunnliden och Jenny Johansson, Örebroergionen. Mikael Jonsson och David Hoffman, Eskilstuna.
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Bidrar med smart industri

Eton Systems AB från Göteborg 
är en av de svenska utställarna 
på mässan. De bidra med sin 
kunskap hur man bygger en smart 
industri. Linda Steen från Trade 
Fair Agency – Cemats represen-
tant i Sverige – som organiserat 
pressträffen i Stockholm hoppas 
på många besökare från Sverige.

Hannover Messe är världens 
största mässa för industriell tek-
nologi och hade förra året 200 000 
internationella besökare från 100 
länder. I år är Mexico partnerland.

Cemat är den ledande mässan 
för intralogistik och Supply Chain 
Management och hade omkring 
1 000 utställare sist mässan hölls 
2016.

År 2018 arrangeras Cemat för 
första gången parallellt Hannove-
rmässan, vilket samlar tekniska 
lösningar och innovationer för 
industri och intralogistik på en 
och samma plats, då kopplingen 
mellan Industry 4.0 och Logistics 
4.0 blir allt tydligare.

Jungheinrich presenterar ett 
orderplockningssystem, SMI 
Handling Systems visar vakum-
teknik vid produkthantering. 
Copal visar nya lösningar vid 
lossning och palletering av 
containertransporter och bl a nya 
identifieringslösningar och virtual 
reality-lösningar visas.

Block chain, AI och 3D-printing
Två forum organiseras; Logistics 
4.0 och Logistics Solutions Forum 
med lösningar för detaljhandel 
och livsmedelsindustri. En rad 
föreläsningar kommer att handla 
m ämnen som blockchain, 
IT-säkerhet, människa-maskin-
kommunikation, digital shadows, 
artificiell intelligens, 3D-printing, 
augmented reality, intralogistiska 
drönare, plattformar och agil 
projektledning.

–  Industri 4.0 är nästa industri-
ella revolution och utvecklingen 
går snabbare än någonsin, säger 
Gunnar Bolmsjö, professor i Lund 
och hänvisar till robotiseringen 
och digitaliseringen.

– Kina, Sydkorea, USA, Tysk-
land och Japan beställer flest 
robotar och danskarna är före oss, 
säger han.

Det kan bero på att Sverige 
sedan länge har en hög grad av 
robotisering.

”Den uppkopplade försörjnings-
kedjan” är huvudtema för mässan. 

Åtta av tio tillverkande företag 
i Tyskland har redan tagit sig an 
utmaningarna med ‘samman-
kopplade och digitaliserade supply 
chains – inte bara i det egna före-
taget utan genom hela ledet, enligt 
konsultbyrån Bearingpoint.

– Tillsammans vill vi visa hur 
framtidens fabrik fungerar och 
den centrala rollen som kom-
mer att spelas av intralogistik, sa 
Marc Siemering, senior vice vd 
för industri, energi och logistik på 
Deutsche Messe på en pressträff i 
Stockholm tidigare i år.

I en tid präglad av ökad näthandel 
måste hela försörjningskedjan 
omprövas. Svaret är den uppkopp-
lade försörjningskedjan, som även 
är huvudtema för årets Cemat 
23-27 april, som i år slagits ihop 
med Hannovermässan. 

Av Lena Sonne

Intralogistik är ett område som 
bedöms växa starkt inom indu-
strin de kommande åren. Över 30 
utställare på Hannovermässan och 
Cemat den 23–27 april, presente-
rar den senaste tekniken för olika 
segment i försörjningskedjan, där 

GRATIS ENTREKORT  
TILL CEMAT

Genom ett samarbete 
med Cemats svenska 
agent Trade Fair Agency 
kan Intelligent Logistik 
erbjuda läsare gratis en-
trékort till Cemat. Värdet 
är ca 700 kr och gäller 
för mässans alla dagar. 
Entrekortet gäller även 
för Hannovermässan. För 
att få ditt kostnadsfria 
entrékort, vänligen kon-
takta Trade Fair Agency 
på biljetter@tradefaira-
gency.se.
Ange Intelligent Logistik 
som referens.

Den uppkopplade försörjningskedjan 
präglar Cemat 2018

Årets Cemat den 23–27 april har temat ”Den uppkopplade försörjningskedjan”.

–  Industri 4.0 är nästa industriella 
revolution och utvecklingen går 
snabbare än någonsin, säger Gun-
nar Bolmsjö. 

– Jag hoppas på många besökare 
från Sverige säger Linda Steen. 

FO
TO

: C
EM

AT

FO
TO

: L
EN

A 
SO

N
N

E

»Industri 4.0 är nästa 
industriella revolution 
och utvecklingen går 
snabbare än någonsin«
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Den höga byggtakten för logistikfastigheter håller i sig. Enligt 
en sammanställning från i februari som Intelligent Logistik 
gjort med hjälp av statistik från fastighetsrådgivaren Savills, 

planeras 26 nya logistikanläggningar på över 10 000 kvm stå inflyttnings-
klara under 2018. Totalt motsvarar det en sammanlagd yta på hisnande 
538 000 kvm och gör 2018 till ett av de starkaste åren för logistikbyggen i 
Sverige någonsin.

Om man utelämnar de logistikföretag och större varuägare som äger 
lager- och terminalfastigheter för eget bruk, så domineras marknaden 
för uthyrning och förvaltning av logistiklokaler i Sverige av ett tiotal 
aktörer. Ett fåtal av dessa aktörer är dessutom helt inriktade på logistik-
segmentet.

Gemensamt för uthyrare av logistikfastigheter är att deras lådor 
beskrivs som moderna och nästan uteslutande befinner sig i så kallade 
strategiska lägen. Det senare åsyftar främst anläggningens avstånds-
förhållande till de stora konsumtionsområdena och infrastrukturens 
stamnät. Denna del i erbjudandet kräver näppeligen något kreativt 

tänkande eller särskilt tidsödande utvecklingsarbete. Läget är vad det 
är och med hjälp av påtryckningar i kommuner, en stor påse 

pengar och en gnutta tur så frigörs förhoppningsvis rätt 
ytor.

Ytterligare en egenskap som förenar fastighets-
aktörerna och deras erbjudande är en snudd på 
oklanderlig förmåga att vid behov tillmötesgå sina 
kunder med utökade ytor. Själva kallar man det 

flexibilitet eller flexibla hyresavtal. Det omvända däremot, dvs att anpassa 
den uthyrda ytan till ett minskat behov verkar dock inte vara en del i 
innebörden av flexibilitet. Kombinationen hyresavtal som sträcker sin 
in i oändligheten och den omöjliga uppgiften att förutse en verksamhets 
utveckling och behov framåt i tiden gör detta till ett stort problem. Ett 
problem som potentiellt får verksamheter och hyresgäster på obestånd 
och ett problem som endast i undantagsfall och mycket mödosamt 
hanteras genom att kompensera hyresvärden med ytterligare förlängd 
kontraktstid. Jag har själv – bara under de senaste två åren – haft kontakt 
med flera företag som sitter i supermoderna lagerlokaler i strategiska 
lägen – men med rejäl överkapacitet och en orimlig hyra. Här borde det 
gå att kräva bättring.

Visserligen har den byggtekniska utvecklingen gått framåt, vilket bl a 
gynnat hyresgästerna i form av kortare ledtid från order till leverans 
och minskade löpande driftkostnader. Men detta är inte tillräckligt. Det 
måste kunna krävas mer av fastighetsaktörerna än att med relativt kort 
varsel erbjuda ”moderna” fyra väggar och ett tak i ”strategiska lägen”. 
Om uthyrarna av logistikytor bara kunde lägga hälften av den tid som 
åtgår till att resonera kring sina hyresobjekt som gigantiska värdepap-
per i stål och plåt och istället ägna tid åt att utveckla mer späntsiga och 
kreativa affärsmodeller och erbjudanden, så hade logistiksverige blivit 
en lite bättre plats att leva på. Kunderna kan inte bry sig mindre om 
transaktionsvolymer, spekulation eller inte, driftöverskott, direktavkast-
ningskrav, vakansgrad och yielder. Vore det inte klädsamt om branschen 
gav tillbaka till högtryckets och guldårens offer och utvecklade en mer 
kundvänlig produkt? Att tänka bortanför byggtekniska möjligheter och 
begränsningar och tillgång till byggbar mark? Tänka delningsekonomi 
eller glidning mot närliggande tjänster? Tänka heliga eller t.o.m oheliga 
allianser? Bara ni utmanar era befintliga affärsmodeller och koncept. 
Det börjar nämligen blir hög tid att möta era kunders krav på flexibili-
tet – riktig flexibilitet.

Tobias Jonasson, 
Intelligent Logistiks krönikör och med i  
juryn för Årets Logistiketablering. 

»Jag har själv - bara under de senaste två åren - 
haft kontakt med flera företag som sitter i super-
moderna lagerlokaler i strategiska lägen – men 
med rejäl överkapacitet och en orimlig hyra. Här 
borde det gå att kräva bättring.« 

Krönika: 

Dags att ge tillbaka till högtryckets 
och guldårens offer
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tänkbart

Som barn fick jag ärva mina 
kläder efter min syster. Problemet 
var att hon är nästan nio år äldre 
än jag, vilket innebar att jag hade 
på mig en mörkblå plyschove-
rall med långa snibbar på mitt 
7-årskalas i ettan, när de andra 
små flickorna kom i rosa och vita 
små kreationer a la 1986. Det 
finns fotobevis. Orsaken till att 
ingen brydde sig om min anpass-
ning till det rådande modet hette 
sparsamhet. Min mamma tycker 
att inget ska slängas, och särskilt 
inte plagg av fin kvalitet. Passar 
man, som barn, inte in i gänget 
så blir man stark och ”härdas”. 
Jojo. Men nu var det inte denna 
härdning som krönikan skulle 
handla om utan denna syn på 
kläder och saker, som har följt 
mig. Jag har också hemskt svårt 
att slänga saker, och är tacksam 
över att alltmer går att återvinna. 
Men vad ska man egentligen göra 
med en uttjänt strumpa? ”Släng 
den” säger min sambo. ”Strum-
por blir utmärkta trasor, trä den 
över handen så kommer du åt i 
alla skymslor och vrår” säger min 
mamma. Nu är det så att hårt 
arbetande småbarnsföräldrar 
nuförtiden knappt har tid att 
dammsuga, och elementen sedan 
år tillbaka stått och samlat damm, 
och att jag därför i stället för att 
samla gamla plagg på hög inför 
en utopisk framtida storstädning, 
väljer att lyda min sambo och 

Prenumerera på Intelligent Logistik!
Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och för-
enkla fl öden och processer oavsett om det gäller mate-
rial, information, dagligvaror, människor eller pengar.
Och oavsett om du är VD, logistik- eller inköpsansvarig, 
produktions- eller verksamhetschef vill du ha full insikt i 
och överblick över verksamhetens villkor. 
Denna insikt och överblick får du genom att läsa tid-
ningen Intelligent Logistik. Håll dig ständigt uppdaterad 

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

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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Tänkbart

”slänga den”. Jag tänker att den 
brinner åtminstone bättre än de 
kisstunga blöjor vi också pular ner 
där. Men vem har egentligen rätt? 
Enligt de forskare som klurar på 
lösningar för att få modeindustrin 
cirkulär har min mamma helt rätt: 
plagg ska vårdas, nötas, ärvas och 
sedan användas som trasor och 
mattrasor. Men hur möjligt är det 
egentligen att leva så idag? För 
min inre shopaholic är det i alla 
fall svårt. Trots att jag tänker att 
jag ska köpa dyra kvalitetsplagg 

Vad gör man med en gammal strumpa?

som jag ska älska länge och nöta 
på gammalt vis, så blir det lätt så 
att jag i stället slinker in på H&M 
och kommer ut med fem toppar 
för 149 kr styck. Efter en tvätt har 
de ändrat både form och färg och 
ser helt enkelt inte bra ut. De blir 
inget nöta på dem utan de hamnar 
direkt hos Myrorna eller i en påse 
till Sellpy. 

Men slänger dem, det gör jag i 
varje fall inte. 

Klara Eriksson, Nyhetsredaktör

»Enligt de forskare som 
klurar på lösningar 

för att få modeindu-
strin cirkulär har min 

mamma helt rätt: plagg 
ska vårdas, nötas, 

ärvas och sedan använ-
das som trasor och 

mattrasor. Men hur 
möjligt är det egentli-
gen att leva så idag?«

Vad ska man egentligen göra med en uttjänt strumpa?
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När du ska etablera din verksamhet behöver du anpassningsbara 

logistiklokaler och flexibla hyresavtal. En plattform för lönsam 

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

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

en logistiklösning som är anpassad för din verksamhets behov och 

tillväxtresa. 

 

Just nu finns det utvecklingsmöjligheter nära dig.  

Välkommen att kontakta oss för att prata mer om etablering och 

samarbete.

Etablera dig med oss
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