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LÄGE FÖR NY LOKAL?

JÖNKÖPING – KINDGRENSGATAN 15
På Kindgrensgatan 15 kan vi erbjuda två lagerlokaler om vardera 2 500 kvadratmeter. Till lagerlokaler-
na finns cirka 500 kvm kontor. Åtta portar med lastkaj, tre markportar och ett utmärkt skyltläge intill 
korsningen E4/RV40. Utmärkt till omlastningscentral eller till exempel e-handel.

MÖLNDAL – NEONGATAN 8
På Neongatan 8 kan vi erbjuda lagerytor av god kvalite. Lagret omfattar 2 200 kvm med tillhörande 
produktion. Idag finns markport men möjlighet finns att tillskapa ytterligare inlastning efter en ny 
kunds önskemål. Till denna yta finns 1 400 kvm kontor med mycket hög standard.

VÄXJÖ – HÖGSBYVÄGEN 1
På Högsbyvägen 1 kan vi erbjuda upp till 9 000 kvm med hög bärighet och möjlighet till genom-
körning. Ytorna är sprinklade och med läget i Växjö erbjuds god tillgång till kompetens samt en 
attraktiv totalkostnad.

TEKNISK INFORMATION
• Portar: 1 1 st, varav 3 i markhöjd.
• Grund: Platta på mark.
• Takhöjd 3,5 - 5,5 meter.

TEKNISK INFORMATION
• Grund: platta på mark.
• Takhöjd: 6,4 meter under balk.
• Kontor med matsal och konferensrum.
• Uppvärmningssätt: Fjärrvärme.

TEKNISK INFORMATION
• 20+ portar.
• 6 tons bärighet.
• Upp till 10 meter i takhöjd.
• Mycket god kraftförsörjning.

Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel.

För ytterligare information kontakta 
Daniel Lindhagen på 0768 - 91 73 22 
eller daniel.lindhagen@corem.se 
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For forty years Langebaek have been at the forefront of Supply Chain &  
Logistics consulting in Scandinavia. Combining sound strategy and practical 
know-how in a trademark approach, we have successfully completed 3,000+ 
projects in close collaboration with 300+ clients including a number of  
prominent Swedish companies. Whatever your challenge, whether optimising 
existing operations or building entirely new facilities, we’re here to help.

Learn more at langebaek.com, or call +45 2035 4070.
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V ägen framåt är temat för den här tidningen, och en av de 
starkaste krafterna i vårt samhälle är omställningen från fysisk 
till digital handel. Förra året nåddes ännu en “tipping point”, 

när tillväxtandelen inom e-handeln för sällanköp översteg 100 procent 
– den fysiska butikshandeln för sällanköp växer alltså inte längre utan 
krymper. De flesta prognoser säger att den svenska e-handeln kommer 
att fortsätta växa och ta marknadsandelar från den fysiska handeln. Det 
kräver i sin tur allt mer plats i form av nya lager, vilket syns på bygg-
takten och intresset för logistikfastigheter. Alla tror dock inte på en 
nära 30-procentig andel för e-handeln i Sverige – Colliers International 
menar att bristande lönsamhet snart kommer göra att e-handelns tillväxt 
snart stöter i taket. Lönsamheten är en knäckfråga för e-handeln – och 
där är en sak säker: effektiv, fungerande logistik är nyckeln. Men för det 
krävs stora flöden och volymer, därför blir det extra spännande att följa 
den kapprustning som pågår i dagligvaruhandeln, där Ica och Axfood 
miljardinvesterar i att sätta upp högautomatiserade jätteanläggningar 
för att försörja sina e-handelskunder med mat på ett lönsamt sätt. Vägen 
framåt tycks heta automation – frågan är vems vägval som kommer att 
bära längst. 

Digitaliseringen sker överallt och teknologier som Machine Learning 
och AI spås få en ljus framtid inom logisiken. Som beslutsstöd används 
AI redan, men när robotar gör jobbet och algoritmer fattar bättre beslut 
än människor, väcks frågan vad alla som idag jobbar med inköp, lager-

styrning och planering ska ägna sig åt. Samma sak gäller många andra 
jobb inom logistik och transport – som hamnarbetarnas – för även i 
hamnarna satsar man hårt på automation och digitalisering. Kanske var 
det därför Sveriges hamnar efter 50 år släppte till och lät Hamnarbetar-
förbundet få sitt kollektivavtal: i förlängningen ska hamnarbetarna ändå 
rationaliseras bort. Till dess får vi andra, som bara njuter av att varorna 
finns på hyllan och industrin tuffar på – glädjas åt hamnfreden. 

Nästan oavsett vilket logistikproblem man vill lösa idag och framöver 
så kommer en sak att krävas: mera el. Svenska kraftnät investerar nu mer 
än någonsin i att öka kapaciteten i det svenska stamnätet – frågan är om 
satsningarna räcker till. Vi följer utvecklingen med stort intresse. När-
mast på schemat står Plan-konferensen i Malmö den 2-3 april, där vår 
kunskapsnivå brukar höjas rejält. Hoppas vi ses där!

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 10 000 ex och 
vår växande nyhetssajt intelligentlogistik.com har 25 000 besökare i 
veckan. Vi är även stolt medlemstidning för logistikföreningen Plan. Så 
vill du synas i logistikbranschen är det hos oss du ska synas. 

Hilda Hultén, chefredaktör

ledare
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nyheter

– Men generellt är det fortsatt 
högst konkurrens om och störst 
intresse för logistik- och butiks-
mark i storstadsregionerna och 
det är därmed där det finns bäst 
förutsättningar för en bytesaffär, 
säger Christian Fredrixon. 

distributionsenhet för Mälardalen 
och nationellt centrallager för spe-
cialvaror/non foods, som ägs av 
Saltängen Property Invest, och där 
hyreskontraktet löper ut år 2023. 

Christian Fredrixon kan inte 
gå in på hur planen ser ut för nya 
marken, eller hur man kommer 
att hantera arrendeavtal eller 
detaljplan med kommunen.

– Men det är ju otvivelaktigt så 
att fastigheten ligger dikt an till en 
fastighet där vi planerar att bygga 
vårt e-handelslager, och att köpet 
är en strategisk framtidsinveste-
ring för oss.

Säljer tomt i Brunna
Han bekräftar dock att det kan bli 
aktuellt med en försäljning av fast-
igheten Viby 19:1, som förvärva-
des av NCC i juli 2018.

– Genom förvärvet minskar vårt 
strategiska behov av Viby 19:1, så 
ringer någon som är intresserad 
av att köpa eller byta den mot 
något annat som kan vara strate-
giskt för oss så är vi intresserade.

Ica Fastigheter tittar på förvärv i 
hela landet.

ett högautomatiserat Ocado-lager 
till år 2022, en investering på 1,1 
miljarder SEK. Under 2018 köpte 
Ica Fastigheter två logistikfastig-
heter i Brunna för att säkra sitt 
markbehov; Örnäs 1:22 på 83 500 
kvm och Viby 19:1, en byggklar 
tomt på 64 000 kvm. Ett lager av 
Ocado-typ är omkring 25 000 
kvm stort, men kräver omkring 
dubbelt så stor tomt som ett 
traditionellt lager, alltså upp emot 
100 000 kvm. 

– Det blir väldigt stora flöden 
ut och in med många lastbilar i 
den här typen av verksamhet, så 
e-handel med livsmedel kräver 
betydligt större tomt än tradi-
tionell lagerhantering, berättade 
Sverker Lindbo, logistikutveck-
lingsansvarig på Ocado, i sam-
band med att Ica-avtalet skrevs. 

Därför är det den större tomten, 
Örnäs, 1:22, som alltså gränsar till 
nyinköpta Tång 2:5 som Ica valt 
som plats för sitt högautomatise-
rade lager. 

Framtida butikslager? 
Ett Ocado-lager har enlligt Sver-
ker Lindbo kapacitet att försörja 
omkring 200 000 konsumenter 
med livsmedel, vilket innebär att 
10 procent av Stockholms befolk-
ning skulle kunna få sin mat från 
lagret i Brunna. Att Ica skulle 
ha behov av två e-handelslager i 
Brunna är därför högst osanno-
likt, så planen för den nya tomten 
gäller troligtvis någon form av 
storskalig butikslogistik. Intel-
ligent Logistiks gissning är därför 
att Ica Fastigheter även planerar 
för en butikdistributionsenhet i 
Brunna. En bakgrund i det sam-
manhanget är att Ica idag har ett 
105 000 kvm stort centrallager 
i Västerås, som fungerar som 

Ica Fastigheter har köpt en 1,3 
miljoner kvm stor golfbana i 
Brunna, intill tomten för bolagets 
nya automatiserade e-handelsla-
ger. 
– Förvärvet är strategiskt för oss, 
säger Ica Fastigheters investerings-
chef Christian Fredrixon. 

Av Hilda Hultén
 

Säljare av den drygt 1,3 miljoner 
kvm stora fastigheten, Tång 2:5, är 
en lokal markägare och tillträde 
skedde den 22 februari. Marken 
ligger i direkt anslutning till  den 
tomt där Ica planerar att bygga ett 
högautomatiserat e-handelslager.

– Vi gör förvärv som är stra-
tegiska för Ica, antingen för 
framtida logistikverksamhet eller 
butiker och den här tomten är en 
sådan strategisk investering för 
oss, berättar Christian Fredrixon, 
strategi- och investeringschef på 
Ica Fastigheter.

På fastigheten finns idag 
Kungsängens GK med två 18-håls 
golfbanor, som drivs av bolaget 
Golfstar, som arrenderar marken 
på ett långt kontrakt. En av golf-
banorna ligger precis intill Icas 
befintliga logistiktomt där e-han-
delslagret ska byggas, den andra 
finns längre norrut på fastigheten. 

– Vi har informerats om att 
marken har sålts, men vi har ett 
arrendeavtal till år 2038. Vi fort-
sätter som vanligt, säger Golfstars 
vd Stefan Silver till Fastighetsvärl-
den.

Bygger e-handelslager 
Ica skrev 2018 ett exklusivt avtal 
för Sverige och Baltikum med den 
brittiska automationsleverantören 
Ocado. Målet har varit att bygga 
upp en e-handelsplattform och 

BRUNNA HETT  
LOGISTIKLÄGE

Upplands-Bro och Brunna 
räknas till Stockholm nord, 
som ligger sjua på listan 
över Sveriges 25 bästa lo-
gistiklägen 2019. Läget har 
lockat näst mest logistik-
byggen i landet under åren 
2014–2019, med ca 356 000 
kvm tillkommande ytor. 
Bara Göteborgsregionen 
har fått mer, med 694 000 
kvm under samma tids-
period. Brunna har stått 
för närmare hälften av 
Stockholm nords logis-
tiketableringar, med tio 
etableringar på totalt ca 
170 000 kvm 2014–2019.

Christian Fredrixon, Ica Fastigheter, hoppas nu kunna sälja eller byta bort 
Icas andra byggklara tomt i Brunna.

Ica köper  
jättetomt  
i Brunna
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nyheter

– Med ett högautomatiserat 
logistikcenter, för alla tempera-
turzoner, blir vi både effektivare 
och mer flexibla när det gäller hur 
framtiden inom dagligvaruhan-
deln utvecklas, kommenterar Nic-
holas Pettersson, vd för Axfoods 
logistikbolag Dagab.

Örebro, Skellefteå och Sätra. 
Logistikverksamheten i Stock-
holm, Mälardalen och norrut, står 
idag för ca 60 procent av Axfoods 
volymer, och Bålstalagret beräk-
nas öka kapaciteten med minst 
40 procent jämfört med dagens 
volym i de befintliga sex lagren.

nerar bygga på var till en början 
tänkt för att bygga ett jättelager åt 
KF-koncernen, men de planerna 
lades ned 2014. Utvecklingen 
sker i ett joint venture mellan 
Kilenkrysset och NREP Logi-
centers som nu alltså tecknat en 
avsiktsförklaring med Axfood 
om ett 100 000 kvm stort lager 
på tomten, som har bygglov för 
150 000 kvm med höglager. 

– Sådan mark finns normalt inte 
att få tag i, säger Eva Sterner på 
NREP. 

Bålsta logistikpark ligger intill 
E18 och har elektrifierat järnvägs-
spår för godstrafik med anslu-
tande stickspår. Håbo kommun 
har ca 500 000 kvm utvecklings-
mark kvar i området, dock bara 
mindre tomter. 

Ersätter sex lager
Lagret beräknas vara i full drift år 
2023 och ska ersätta de nuvarande 
lagren i Jordbro, Borlänge, Årsta, 

Axfoods nya 100 000 kvm stora, 
automatiserade Stockholmslager 
för butik och e-handel – en 
investering på två miljarder SEK 
– hamnar i Bålsta. Det blir Witron 
som levererar teknologin. 

Av Klara Eriksson

Nu är det klart att Axfoods nya 
jättelager placeras i Bålsta, samt 
att Witron levererar lösningen till 
det högautomatiserade logis-
tikcentrat. Axfood investerar 
omkrong 400–600 miljoner SEK 
årligen i automationslösningen 
under 2019–2022. 

– Vi investerar för att möta 
framtidens behov av leverans 
av varor både till butikerna och 
direkt till e-handelskunderna, 
kommenterar Klas Balkow, vd och 
koncernchef för Axfood.

Coops gamla tomt
Den tomt som Axfood nu pla-

Etablera dig med oss

När du ska etablera din verksamhet behöver 
du anpassningsbara logistiklokaler och 
flexibla hyresavtal. 

Utvecklingsmöljligheter nära dig
Välkommen att kontakta oss för att prata 
mer om etablering och samarbete.

Vi länkar skandinaviens godsflöden catenafastigheter.se

Smarter
Better 
Faster

Axfood planerar ett 100 000 kvm stort, högautomatiserat lager i Bålsta till 
2023. Lagret ersätter sex befintliga lager, och ökar kapaciteten med minst 
40 procent. 

Axfoods nya jättelager till Bålsta
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För autonoma fordon är lidar: light 
detection and ranging, en 
avgörande komponent i den teknik 
som känner av hur omgivningen 
ser ut. Nu har forskare vid KTH 
utvecklat lidar-teknik som är 
betydligt billigare, lättare och mer 
resurssnål än tidigare varianter.  

Framsteget kan bana väg för 
autonoma mindre farkoster som 
drönare och robotar, men också 
hjälpa fordonsindustrin till bättre 
lönsamhet, enligt ett pressmedde-
lande från KTH.

Dagens lidar-teknik kostar 
tiotusentals kronor, väger runt ett 
kilo och konsumerar flera watt. 
KTH-forskarnas version kostar 

i storleksordningen 100 kronor 
styck givet större tillverknings-
volymer, väger några gram (med 
kringutrustning) och förbrukar 
runt 100 milliwatt.

– Robotar och drönare är möj-
liga tillämpningsområden. Även 
för självkörande bilar är dagens 
lidar för kostsam. Fordonsbran-
schen är mycket kostnadskänslig. 
Andra möjligheter är ansiktsigen-
känning för smarta mobiler, som 
Apples Face ID, säger Kristinn 
Gylfason, universitetslektor på 
KTH.

Carlos Errando-Herranz, post-
doktor på KTH, är en av forskarna 
bakom den nya lidar-tekniken. 
Han berättar att exakt kostnad 

alltid är lite svår att uppskatta 
eftersom den beror på produk-
tionsvolymerna.

– Vi använder emellertid 
samma produktionsteknik som 
vid tillverkningen av accelerome-
trar och gyro till smarta mobil-
telefoner. Det gör att kostnaden 
kan bli riktigt låg i stora volymer. 
Accelerometrar kostar idag långt 
under en euro styck.

Tekniken i forskarnas lidar kall-
las för micro-electromechanical 
optical beam steering, vilket kan 
översättas till mikroelektrome-
kanisk optisk strålstyrning på 

svenska.
– En traditionell lidar bygger 

på att man monterar en serie av 
lasrar på ett roterande torn, i lik-
het med Velodynes hockey puck. 
Vår lidar bygger på integrerad 
mikro-opto-mekanik, där vi byggt 
in ett avstämbart gitter i ytan på 
ett kiselchip. Genom att ändra git-
trets period bestämmer vi i vilken 
riktning strålen ska svepa, säger 
Kristinn Gylfason.

Forskarnas teknik har beskri-
vits i en vetenskaplig artikel i den 
senast upplagan av Optics Letters.

Catena och Skanska bygger varsin 
logistikterminal för Postnords 
räkning i Helsingborg, båda ska stå 
klara 2020. Postnord står bakom 
över 200 000 kvm av logistiky-
torna i Sverige de senaste åren. 

Postnord är en av de största 
beställarna av nya logistikytor i 
Sverige. Under 2014–2020 har 
bolaget enligt Intelligent Logistiks 
statistik beställt nio nya logis-
tik- och terminalfastigheter på 
sammanlagt ca 200 000 kvm. Sex 
projekt på totalt 140 000 kvm är 
färdigställda, 2019 byggs 10 000 
kvm till i Norrköping för Postnord 
TPL och Bauhaus räkning, och 
2020 får bolaget två stora logistik-
fastigheter till i Helsingborg. Dels 
bygger Skanska ett 30 150 kvm 

stort lager i Södra Väla i Helsing-
borg för Postnord TPL och dels 
bygger Catena en ny paket- och 
styckgodsterminal på 18 300 kvm 
åt Postnord på Tostarp. Bolaget 
har även planer på en 25 000–30 
000 kvm stor TPL-anläggning i 
Kumla för Orklas räkning, där 
färdigställandet nyligen sköts på 
framtiden, från år 2020 till 2022. 

Ökad e-handel ligger till stor del 
bakom investeringarna, inte minst 
i Tostarp. 

– Vi ser att e-handeln fortsätter 
att växa kraftigt; vår egen E-baro-
metern förutspår 14 procent i år. 
Det möter vi bland annat genom 
strategiska investeringar, som den 
nya terminalen i Helsingborg, 
kommenterar Annemarie Gards-
hol, vd Postnord Sverige.

Ny KTH-teknik  
öppnar för  
drönare

Postnord bygger i 
Helsingborg
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KTHs lidar-sensor mäter cirka 100 mikrometer och betraktas bäst  
under mikroskop.

 – Vi ser att e-handeln fortsätter att växa kraftigt. Det möter vi bland an-
nat genom strategiska investeringar, säger Ann-Marie Gardshol.  
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lämnar och startar en konkurrent? 
– Det får de svara på själva 

– men jag tror och hoppas att de 
saknar oss. Vi har åstadkommit 
mycket där och det har varit ett 
kul bolag att jobba i. 

vi har jobbat tätt ihop sedan dess. 
Så när det här erbjudandet kom 
upp om att driva och utveckla 
SLP så kändes det helt rätt för oss. 
Vi kommer som ett paket, säger 
Christian Berglund.

Hur känner Catena kring att ni 

ägaren med mest logistikerfaren-
het, så finns tungviktarna Erik 
Selin (Balder), Mikael Hoffman 
(Er-Ho Bygg) och Greg Dingizian 
(Victoria Park) i ägarbåset. Inrikt-
ningen för SLP blir inte i första 
hand stora nybyggen, utan utveck-
ling av existerande lokaler, som att 
sänka driftskostnader och anpassa 
lokaler som inte är fullbelagda så 
att de passar fler hyresgäster. 

– Vi kommer att köpa både fast-
igheter och mark för att bygga och 
utveckla, vår styrka är att vi kan 
logistikmarknaden och har ett bra 
kontaktnät i branschen, där har 
andra nya fastighetsbolag nog en 
längre startsträcka. 

SLP siktar på hela storleksspan-
net på fastigheter. 

– Vi kommer att köra ”big box”, 
men framförallt mindre fastighe-
ter och flerkundslösningar, t ex för 
citylogistik. 

Slimmad organisation
Geografiskt ska SLP hålla sig 
i framförallt Skåne och södra 
Sverige. Den slimmade organisa-
tionen är också en fördel, menar 
Niklas Schmidt. 

– Vi får extremt korta beslutsvä-
gar och kan agera väldigt snabbt, 
så det kommer att kunna hända 
mycket. Stora fastighetsbolag är 
lite mer trögflytande. 

Christian och Nicklas har 
jobbat ihop i nästan 10 år. Det 
började i dåvarande NLP, som 
bildades när GE Real Estate sålde 
sitt fastighetsbestånd för Ica till ett 
norskt fondbolag. NLP blev senare 
Tribona som hade 7–8 anställda 
och köptes av Catena 2015. 

– Jag anställde Nicklas 2009 och 

logistikfastigheter

I februari startade verksamheten i 
Malmöbaserade SLP, Swedish 
Logistic Property, ett nytt 
fastighetsbolag med inriktning på 
lager, logistik och industri. Bolaget 
ägs av fyra tungviktare inom 
fastigheter och ska drivas av 
Christian Berglund och Nicklas 
Schmidt, som båda lämnat Catena 
för det nya bolaget. 

Av Hilda Hultén

Swedish Logistic Property bil-
dades i november 2018, och den 
25 februari drog verksamheten 
igång i det nya kontoret i Lockarp, 
Malmö. 

– Efterfrågan på lager- och 
logistikfastigheter är jättestor och 
vi tycker det finns utrymme för 
ytterligare en aktör på markna-
den, säger SLPs fastighetschef 
Christian Berglund, när Intelligent 
Logistik ringer på premiärdagen. 

Han ska driva SLP tillsammans 
med kollegan Nicklas Schmidt 
som blir affärsutvecklare. Någon 
vd kommer inte att finnas. 

– Vi har Peter Strand som aktiv 
styrelseordförande, som kommer 
att vara här ett par dagar i veckan. 
Vi ska bli en aktör att räkna med 
inom logistikfastigheter i södra 
Sverige. 

Trots att allt är färskt har SLP 
redan ett 15-tal fastighetsaffärer 
på gång, berättar Christian Berg-
lund. 

– Jag gissar att den första blir 
klar inom ett par veckor. 

Utvecklar existerande lokaler
Förutom Peter Strand, som 
tidigare var vd för Tribona och är 

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.

Christian Berglund och Nicklas Schmidt ska driva nya  
logistikfastighetsbolaget SLP. 

FO
TO

: S
LP

 

Start för nytt  
logistik- 

fastighetsbolag
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ningskrav (yielder) och kommun-
satsningar för 15 logistikområden, 
framförallt i södra Sverige. I 
lägena man valt ut ligger hyresni-
våerna mellan 450 och 975 kronor 
per kvadrat och yielderna på mel-
lan 5 och 7 procent, där trenden 
är oförändrad för de flesta lägen, 
men sjunker i Stockholm, Malmö 
och Göteborg. 

Nya hyresgästkrav
En trend på den svenska logis-
tikmarknaden är enligt Anders 
Johansson att hyresgästerna efter-
frågar snabb inflyttning.

– En del har ganska bråttom och 
det har ju öppnat möjligheter för 
att bygga på spekulation, framfö-
rallt i storstadsregionerna.

Högre takhöjd och bärighet i 
golven är andra önskemål som blir 
allt vanligare från hyresgäster.

– Idag är det inte ovanligt att 
efterfråga 20 meters takhöjd, och 
drivkraften är automation.

Attraktiv hyra och flexibla avtal, 
särskilt inom TPL, är andra hyres-
gästönskemål. 

Tror inte på bubbla
De senaste åren har sett en stor 

I februari släppte Colliers sin 
marknadsrapport med det 
slagkraftiga namnet ”Logistics is 
the New Black”. 
 – Logistiken har flyttat in i 
finrummet hos fastighetsbolagen, 
konstaterade Anders Johansson på 
uthyrningsteamet för industri och 
logistik, Colliers Sverige.

Text och foto Klara Eriksson

– E-handeln har förändrat kartan 
för hur varorna distribueras, 
kunderna bor lite överallt och 
godset måste dit. Dessutom ökar 
populationen, konsumtionen och 
e-handeln i sig väldigt mycket, 
därför är logistiken det hetaste 
fastighetssegmentet just nu – ”the 
new black”, sa Anders Johans-
son, på ett frukostseminarium 
i februari, där han presenterade 
rapporten med kapitalmark-
nadschef Rebecka Norberg och 
Damian Harrington, Head of 
research på Colliers EMEA. 

Heta logistiklägen
Läget är oerhört viktigt, och i 
rapporten redovisas bland annat 
hyresnivåer, nivå på direktavkast-

Hyresnivåer och yielder för 15 svenska logistikområden
Logistikläge Hyresnivå  

SEK/kvm
Direkt- 

avkastning 
i procent 

Trend direkt-
avkastning

Borås 450–575 6
➡

Eskilstuna 450–550 6,5
➡

Göteborg/Hi-
singen

650–750 5,5
↘

Göteborg/
Östra

700–875 5,5
➡

Helsingborg 500–600 6
➡

Jönköping 450–600 6
➡

Malmö 675–800 5,5
↘

Norrköping/
Linköping

450–650 7
➡

Stockholm/
Arlanda

675–825 5,5
➡

Stockholm/
Brunna

625–800 5
↘

Stockholm/
Jordbro

800–900 6
➡

Stockholm/
Nykvarn

500–600 6
↘

Stockholm/
Rosersberg

675–975 5
↘

Stockholm/
Södertälje

600–700 6
➡

Örebro 450–550 5,5
➡

Logistik 
– det nya svarta

tillväxt inom logistiksegmentet, 
och det här är en utveckling som 
Anders Johansson inte tror kom-
mer att förändras.

– Byggs det för mycket? Vi 
anser inte det – prognoserna pekar 
uppåt för export: 2,2 procent, 
import 3 procent framöver, gods-
flödena ökar någonstans kring 1,4 
procent per år.

Den svenska e-handeln utgör 
idag omkring 10 procent av den 
totala handeln, men beräknas 

ha en marknadsandel på mellan 
22 och 33 procent, beroende på 
segment, till och med 2025, enligt 
rapporten.

– Försäljningen i de fysiska 
butikerna beräknas gå ner med 
12–25 procent beroende på seg-
ment under samma period. Mel-
lan 6 000–11 000 butiker beräknas 
stänga till 2025, så vi tycker inte 
det är något snack om att ”Logis-
tics is the New Black”.

Damian Harrington, Rebecka Norberg och Anders Johansson presenterade 
Colliers syn på logistikfastighetsmarknaden i Stockholm i februari.  
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ståndet nu ute till försäljning, och 
en potentiell köpare har fått exklu-
sivitet i förhandlingen. Ryktet 
säger att det är en internationell 
fastighetsaktör. Bockasjö avböjer 
dock att kommentera affären. 

stad. Alla fastigheter är uthyrda på 
långa kontrakt utom ett spekula-
tionsbygge på Hisingen, som blev 
färdigt i februari i år.

Enligt uppgifter till Intelligent 
Logistik ligger hela fastighetsbe-

dera tre av sina nuvarande lager 
hit. Byggstart sker under våren 
2019 och lagret beräknas vara 
färdigställt sommaren 2020.

– Vi hade flera alternativ att 
välja mellan, placeringen ger 
oss närhet till Göteborg och den 
infrastruktur som finns runt 
Göteborg Landvetter Airport, 
kommenterar Anders Hedin, kon-
cernchef för Anders Hedin Invest 
som genom Klintberg & Way 
Group äger Dawa Däck.

Kuriosa i affären är att både 
Anders Hedin och Bockasjös vd 
Joakim Hedin är bördiga från 
Borås – de är dock inte släkt. 

Logistikparken består i ett 
markområde på 170 000 kvadrat-
meter, väster om infartsvägen till 
Landvetter. Efter de två pågående 
etableringarna finns plats för 
att bygga totalt 57 000 kvm till i 
minst en till fastighet.

Säljer logistikbeståndet
Bockasjö har också ett joint 
venture tillsammans med Alecta: 
Logistikfastigheter i Sverige, som 
bildades 2016 och förvaltar de 
fastigheter som Bockasjö utveck-
lar. Bolagets fastighetsbestånd 
uppgår till ca 320 000 kvadratme-
ter. Främst är det Bockasjös egen-
utvecklade bestånd, men man har 
även gjort förvärv, bland annat 
av Lindex lager i Partille. Bolaget 
har fastigheter i Helsingborg, 
Göteborg, Landvetter, Örebro, 
Eskilstuna, Västerås och Arlanda-

Bockasjö och Swedavia bygger två 
nya logistikfastigheter på 
sammanlagt 44 000 kvm i den nya 
logistikparken intill Landvetter. 
Hyresavtal är tecknade med Dawa 
Däck och Rajapack om totalt 33 
000 kvadratmeter, och den första 
byggnaden ska stå klar redan i 
höst. Bockasjö planerar också en 
försäljning av hela sitt logistik-
fastighetsbestånd. 

Av Hilda Hultén

Bockasjö och Swedavia har fått 
till hyresavtal och byggstartar 
nu två logistikanläggningar vid 
Landvetter flygplats, genom joint 
venture-bolaget Landvetter Logis-
tik Center som bildades 2015. 
Den första fastigheten på 21 000 
kvadratmeter är påbörjad och ska 
vara inflyttningsklar redan 1 okto-
ber i år. Hyresavtal är tecknat med 
den franska förpackningskoncer-
nen Rajapack, som hyr ca 10 000 
kvadratmeter på ett längre avtal 
och ska samordna sin nuvarande 
verksamhet i Sverige och lagret i 
Norge i den nya fastigheten.

– Det återstår 11 000 kvm att 
hyra ut i den fastigheten, där 
pågår flera diskussioner med 
potentiella hyresgäster, kommen-
terar Bockasjös vd Joakim Hedin. 

Konsoliderat däcklager
Den andra fastigheten är 23 000 
kvadratmeter stor och fullt uthyrd 
till Dawa Däck, som ska konsoli-
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Visionsbild över den nya logistikparken vid Landvetter, med tre alternativt fyra byggnader. 

Nu byggs logistikparken vid Landvetter

Här färdigställs 75 000 kvm verksamhetsmark. 
Affärsstrategiskt läge för logistik, handel och 
lager i anslutning till Växjö Flygplats, Post Nords 
nya terminal och Ateas nya lokaler. 

För mer info kontakta:  
Mäklarhuset Ulf Carlsson & Son AB

VÄXJÖ VÄXER

0470-39090 | www.0470maklare.se



12 Intelligent Logistik 2 2019

e-handel

– Att taket närmar sig i UK, det kan 
jag köpa, men i Sverige, nej, nej, säger 
Arne Andersson, som tycker utgångs-
punkten att Sveriges e-handel skulle 
lägga sig på en nivå under den i Storbri-
tannien, är konstig. 

– Jag kan inte alls se de tecknen, och 
dagligvaruhandeln, som gör enorma 
analyser, satsar ju på ett helt nytt sätt 
nu, de tror på en starkt ökande e-handel 
av mat, genom olika lösningar som 
”pick up in store”, ”drive thru” och 
”curbside” – att hämta på trottoaren. 

– Vi tror på den långsiktiga prog-
nosen som Svensk handel gjort, som 
säger att e-handeln tredubblas till 2025, 
och det är vad det lutar åt, säger Arne 
Andersson.

Om inget rejält hack i kurvan dyker 
upp, då kommer e-handeln stå för 
ungefär 22 procent av total retail 2025, 
menar han. 

– Och då är det bara inhemsk e-han-
del, som idag står för 77 miljarder SEK. 
Om du tittar på utländsk e-handel kan 
du lägga till 13 miljarder. 

Men det tror alltså inte Colliers Inter-

tional, på Colliers frukostseminarium i 
Stockholm i februari. 

Även för Sveriges del har e-handeln 
i stort sett redan nått taket, enligt Col-
liers EMEA-rapport: Från att 2018 vara 
12 procent av den totala konsumtionen, 
kommer e-handeln att långsiktigt landa 
på en nivå på drygt 13 procent, enligt 
rapporten. 

Förvånat fastighetsfolk
– Det är vad vi tror, vad tror ni, håller ni 
med mig? frågade Damian Harrington 
skaran fastighetsfolk på seminariet, 
men fick bara mummel som svar. 

Troligtvis berodde responsen på 
förvåning – ofta förutspås en tillväxt av 
e-handeln åtminstone till samma nivå 
som den ligger på i Storbritannien – där 
e-handelns andel av detaljhandeln är 27 
procent och andelen av konsumtionen 
drygt 16,5 procent (mat och vissa andra 
varor inte inräknat).

Och Postnords e-handelsexpert Arne 
Andersson, slår nästan i taket när han 
hör talas om Colliers Internationals 
prognos:

När E-barometern presenterades i 
februari var det med partystämning och 
tillväxten 2018, på 15 procent, illustrera-
des genom att ett gäng nya paket lades 
till på berget av Postnord-paket. Men 
e-handeln håller redan på att mattas av 
och slår snart i taket i Sverige, spår 
Colliers Internationals analysavdelning. 

Av Klara Eriksson

Mellan år 2023–2025 kommer 
e-handeln i Europa slå i taket. Det 
spår Colliers International i rapporten 
”The Retail Rollercoaster” som släpptes 
i november 2018. Tillväxten inom 
e-handel sett till andel av konsumtionen 
håller på att mattas av och kommer att 
lägga sig på mellan några få procent 
och som toppnotering 16 procent för 
Storbritannien. Siffrorna är olika bero-
ende på region i Europa. 

– E-handeln växer fortfarande och tar 
fortfarande marknadsandelar, men den 
saktar ner och vi tror att den når taket i 
Storbritannien år 2022, sa Damian Har-
rington, analyschef för Colliers Interna-

»Att taket 
närmar 
sig i UK, 
det kan jag 
köpa, men i 
Sverige, nej, 
nej«

Har e-handeln nått taket?
Postnords e-handelsexperter Arne Andersson och Carin Blom, illustrerar tillväxten inom e-handeln  
i Sverige 2018 på 10 miljarder SEK genom att fylla på med paket. 
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dem att bli en omnikanal-aktör. 
På Colliers frukostseminarium 

talade även Rebecka Norberg, 
kapitalmarknadschef och Anders 
Johansson på uthyrningsteamet 
för industri och logistik från Col-
liers i Sverige, och de gav en helt 
annan bild av e-handelns tillväxt 
än Damian Harrington. Anders 
Johansson förutspådde en tillväxt 
på 22–33 procent för olika e-han-
delssegment till och med år 2025. 

Om Damian Harrington ser 
mörkt på e-handelns möjlighet 
att växa, ser han ännu mörkare 
på mat-e-handelns möjlighet att 
växa. Mat-e-handeln ligger på sex 
procent i UK, och där tror han det 
kommer stanna. 

– Ocado, t ex, har lyckats ta en 
marknadsandel på en procent på 
15 år, och har nu övergått till att 
sälja sin teknik till andra stora 
matbutikskedjor – vilket hjälper 

Showrooming växer mycket i UK, 
säger Damian Harrington

Enligt Colliers Internationals 
prognos kommer 67 procent av 
e-handeln av kläder ske genom 
click and collect 2022. 

Amazon satsar på fysiska ytor
I rapporten ges Amazon som 
exempel på vart e-handeln är på 
väg – mot omnikanal-lösningar. 
Amazons erbjudande i Storbritan-
nien skiftar just nu över från ren 
e-handel till att vara en tredje-
partsaktör inom teknologi, fulfil-
ment och genom att tillhandahålla 
fysiska butiker där de visar upp 
sina starkaste varumärken. Enligt 
rapporten kommer Amazon att 
”återuppfinna” butikskonceptet 
och bli en av de aktörer med mest 
butiksyta under 2000-talet.

– Amazon har en modebutik i 
Storbritannien nu, med massor 
med provrum och den här utveck-
lingen sker på grund av lönsam-
heten. Lönsamheten är mycket 
bättre om du satsar på flera kana-
ler till kunderna. 

national. 
– Hur mycket e-handelns andel 

blir i olika länder beror mycket 
på kultur, på hur man hand-
lar och hur man betalar. I vissa 
länder, som Polen, är det bara 
kontant betalning som gäller och 
det påverkar såklart e-handelns 
möjligt att växa, säger Damian 
Harrington. 

Lönsamheten orsak
Den dåliga lönsamheten inom 
e-handeln är ett skäl att e-handeln 
mattas av och kommer stabilise-
ras, enligt Damian Harrington. I 
Storbritannien rör sig e-handeln 
tillbaka mot fysiska ytor, ”show-
rooming” och ”click and col-
lect” – eftersom det innebär än 
bättre lönsamhet. 

– Folk köper online, men 
hämtar i butik. Inte så mycket 
levereras. Handlarna förstår att 
det driver kunderna tillbaka till 
butikerna. Det ökar möjligheten 
att de köper ytterligare varor, man 
slipper många av returerna – som 
verkligen dödar onlinehandeln. 

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

SÖDERTÄLJE
Nykvarn

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

Enligt Colliers International närmar sig “e-handelstaken” för Sverige och 
Storbritannien. Källa: Colliers International.
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I&L Research

E-retail growth slowing: 2022-2025
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e-handel

är då folk är hemma och har tid 
att göra returer. Vi kommer inte 
att göra några paketupphämt-
ningar under peaktider, som i 
morgonrusningen till exempel. 

Pilot i Stockholm
Förarutbildningar är gjorda och 
ett hundratal taxiekipage är redo 
att dra igång med pilotförsök, och 
nu letar Cabonline efter lämp-
liga e-handlare att köra piloten 
tillsammans med. När Intelligent 
Logistik kommer förbi står Adli-
bris logistikchef Anders Larsson i 
Reliver-montern och vill veta mer 
om tjänsten. 

– Vi har flera e-handlare som 
visat intresse för tjänsten. Men 
vi vill heller inte ha för många 
kunder till en början, utan börja 
i liten skala och sätta systemen 
först. Men vi finns i hela landet, 
så tanken är att det här ska bli en 
rikstäckande tjänst.

holm. 
– Förhoppningen är att vi ska få 

till ett samarbete med en eller flera 
transportörer och även kunna 
lämna paket via deras hubbar. 

Uppdämt behov
Last mile-aktörer som Airmee och 
Budbee, kan erbjuda returupp-
hämtning i samband med sina 
leveranser. Men i stort sett finns 
inga liknande, ”rena” returtjänster 
i e-handeln idag, eftersom kalky-
len sällan håller. 

– Ska man skicka en budbil blir 
det väldigt dyrt. På det här sättet 
utnyttjar vi fordon som redan 
finns i omlopp och ofta står och 
väntar. 

Kenneth Verlage tror att det 
finns ett uppdämt behov av den 
här servicen. 

– Att gå till ett ombud och själv 
lämna in returpaket är inte alltid 
så smidigt.

Upphämtningen kommer 
främst att ske på kvällar och hel-
ger, vilket enligt Kenneth Verlage 
passar bra med både Cabonlines 
och konsumenternas behov. 

– Efter fem på kvällen så har vi 
omkring 1 700 bilar ute och kör i 
Stockholm, med en beläggnings-
grad på runt 40 procent, och det 

kunde inte låta bli det här projek-
tet – det är jättespännande, säger 
Kenneth Verlage. 

Hämtar direkt
Tanken är att konsumenter ska 
kunna beställa upphämtning av 
returpaket i sitt hem via e-han-
delsbolagets app. Beställningen 
skickas till Cabonlines boknings-
system och en ledig taxibil i 
närheten hämtar paketet, i princip 
direkt. En bil kan hämta flera 
paket under passet för att sedan, 
när det passar chauffören, lämna 
av dem vid en hub.

– Vi tar betalt av e-handlaren 
för tjänsten, sen är det upp till 
dem att besluta om man vill ta 
betalt för upphämtningen av 
kunden. 

Cabonline har tittat på möj-
ligheten att leverera paket också, 
men där håller inte kalkylerna. 

– Det blir inte lönsamt, då ska 
paketet först hämtas upp och 
sedan levereras på en viss tid, det 
blir som en taxiresa. Men returer 
kan chaufförerna hämta när de 
har tid och det är inte bråttom att 
lämna in dem heller. 

Initialt har Cabonline upprättat 
fyra pakethubbar för returerna vid 
sina taxikontor runtom i Stock-

Taxijätten Cabonline lanserar 
tjänsten Reliver, genom vilken 
konsumenter kan returnera 
e-handlade paket och få dem 
upphämtade av bolagets taxibilar.
 – Vi har redan 100 bilar redo i 
Stockholm för att dra igång en 
pilot, berättar Cabonlines 
Sverigechef Kenneth Verlage. 

Av Hilda Hultén

En av nyheterna som släpptes på 
D-congress i Göteborg den  
7 mars var Cabonlines nya sats-
ning på e-handelsreturer. Tjänsten 
som kallas Reliver, går ut på att 
konsumenter ska kunna returnera 
e-handlade paket med upphämt-
ning direkt av bolagets taxibilar. 

– Det finns ingen bra tjänst för 
upphämtning av returer idag. Det 
här blir kostnadseffektivt för oss, 
eftersom bilarna redan är ute och 
kör, berättar Kenneth Verlage, 
som ansvarar på Reliver-projektet 
på Cabonline. 

Han var tidigare affärsut-
vecklingschef på Postnord och 
mönstrade på som Sverigechef på 
Cabonline i november.

– Jag är ju operativt ansvarig 
och ska egentligen inte hålla på 
med affärsutveckling. Men jag 

OM CABONLINE

Cabonline är Nordens 
största taxibolag med 
verksamhet i 40 städer. 
Omkring 3 500 åkare är 
anslutna till Cabonline och 
kör under varumärken som 
Taxi Kurir, Sverigetaxi, Top-
Cab och Taxi Skåne. Totalt 
finns omkring 7 000 taxi-
bilar i Sverige, Norge och 
Danmark, varav merparten, 
4 500, finns i Sverige.

Paketreturer tar taxi
Ett hundratal taxiekipage i Stockholm är redo att dra igång med pilotförsök, nu letar Cabonline e-handlare att köra 
piloten tillsammans med.

– På det här sättet utnyttjar vi for-
don som redan finns i omlopp och 
ofta står och väntar, säger Kenneth 
Verlage.
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e-handel

företag, kontor och lager. Antalet 
anställda har trots tappet i antal 
butiker ökat i flera branscher de 
senaste åren och är stabilt i de 
övriga, undantaget skohandeln 
som tappar anställda.

tan alla branscher, undantaget 
dagligvaruhandeln som har en 
stabil utveckling och heminred-
ningshandeln respektive apo-
tekshandeln som har en positiv 
utveckling. E-handelns arbets-
ställen ökar kraftigt, genom fler 

delstillväxten. Under 2018 stod 
nämligen e-handelsförsäljningen 
för all tillväxt i sällanköpsvaru-
handeln.

Detaljhandelns lönsamhet har 
ökat något sedan finanskrisen, 
men spridningen blir allt större 
mellan de företag som tjänar 
mest och de som går med förlust. 
E-handelns rörelsemarginal är på 
väg upp, men är fortfarande lägre 
än den fysiska handelns.

– Handelns snabba omställning 
till det digitala med bland annat 
e-handel och ökad automation 
kräver investeringar och vi ser 
att många aktörer har svårt att 
hänga med i tempot. Detta leder 
till en ökad polarisering mellan 
de mest lönsamma och de olön-
samma företagen, kommenterar 
Josef Gäreskog, analytiker HUI 
Research.

Antalet butiker minskar i näs-

Detaljhandeln växte med 2,7 
procent under 2018 och e-handeln 
nådde en ny milstolpe i och med 
att all tillväxt inom sällanköpshan-
deln skedde på nätet. Lönsamhe-
ten ökar för detaljhandeln, men 
spridningen mellan de företag som 
tjänar mest och de som går med 
förlust växer, rapporterar HUI 
Research. 

Resultatet av detta är att 6 000 
butiker försvunnit under perioden 
2011–2018, enligt rapporten BUN 
(Butikskedjornas Utveckling & 
Nyckeltal). 

Detaljhandeln fortsätter tren-
den med positiv utveckling och 
tillväxten skrevs till 2,7 procent 
avseende 2018.

E-handelns tillväxt uppmättes 
till 15 procent jämfört med före-
gående år och 2018 kom att bli en 
betydande milstolpe för e-han-

Swisslogs framtidssäkrade automationslösningar och SynQ WMS är designade för att ge
den insikt och flexibilitet som behövs för att möta framtidens ständigt förändrade krav.
                                                                                                          

AUTOMATION
FUTURE READY

Upptäck mer på swisslog.com

6 000 butiker försvann i Sverige under 2011–2018. 

Vinnare och förlorare  
i detaljhandeln
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kaler. Köpet av EM kan öppna för 
en sådan satsning.

– Det här blir en ny volym för 
oss och en möjlighet att få ny 
infrastruktur och retailverksam-
het i Kalmar. 

Tror på omni
Electragruppens e-handel omsät-
ter omkring 1,9 miljarder – men 
butikerna är lika viktiga, menar 
Anneli Sjöstedt. 

– Vi är med bra på e-han-
delståget, men tror på mixen av 
e-handel och butiker. 

Hos Electragruppen arbetar 25 
personer med IT, och att ha IT-
kompetens, egna system och data 
att analysera är oerhört viktigt 
idag, menar Anneli Sjöstedt.

– Vi hade inte varit där vi är 
idag om vi inte haft IT – vi bygger 
webbshoppar och olika lösningar 
för att vi hela tiden ska vara så 
effektiva som möjligt. 

projekt – utan ett strategiskt och 
genomtänkt val, menar Anneli 
Sjöstedt.

– Det finns två stora aktörer på 
möbelsidan idag, och vi såg att det 
fanns en marknadsposition ledig 
även för EM Home. Tittar du på 
E-barometern så är det ju e-han-
deln på möbler som växer, där vill 
vi vara med och växa, säger hon.

Electragruppens erfarenhet 
av att agera på en marginalpres-
sad marknad, gör att de tar sig an 
uppgiften med tillförsikt. 

– Det finns lite mer marginaler 
hos möbler än med hemelek-
tronik. Och vi är vana med tuffa 
marginaler och har räknat på 
detta och tror att det går alldeles 
utmärkt. 

Electra, som bedriver sin verk-
samhet i Volvos gamla produk-
tionslokaler i Kalmar, har länge 
undersökt möjligheten att skaffa 
nya, mer ändamålsenliga lagerlo-

– som också passar EM Home bra, 
säger Anneli Sjöstedt. 

Electra erbjuder även TPL-lös-
ningar med tjänster inom allt från 
IT, e-handel, finans och mark-
nadsföring till logistik och inköp 
och bland kunderna finns företag 
som Viasat, Halebop och CDON. 

– Det Electra gör är att vi job-
bar backstage, vi försöker se till 
att våra kunder och partners får 
de bästa förutsättningarna för att 
göra en bra affär.

Bra koncept för EM Home
Konceptet passar möbelkedjan 
EM Home, menar Anneli Sjöstedt, 
som saknat många av de bitar som 
idag krävs för att konkurrera i en 
handel där kunderna ställer allt 
högre krav.

– Det är ganska dyrt idag 
för retailkedjor att göra alla de 
investeringar som krävs för att bli 
moderna, men det kan vi hjälpa 
till med. Vi har de tjänster som 
behövs, som vi bara kan jacka in. 
Och det spelar inte så stor roll vad 
vi har i våra paket – om det är en 
stor TV eller en soffa.

Idag har EM inget lager, men 
det håller Electragruppen nu på 
att bygga upp i Kalmar. 

– Man ska kunna få sin soffa 
eller säng nästa dag eller snabbare 
än så om det går, inte behöva gå 
och vänta i åtta eller tio veckor 
som det är idag.

Inget riskprojekt
Electra fick initialt ge närmast en 
spottstyver, 2.4 miljoner SEK, för 
EM Home, med avtal om tilläggs-
betalningar om kedjans utveckling 
går bra. Att investera i en något 
daterad möbelkedja är inget risk-

Kalmarföretaget Electragruppen 
har arbetat med hemelektronik 
och logistik sedan 1949. E-han-
delns tillväxt har pressat margina-
lerna inom hemelektronikbran-
schen, men Electra har klarat 
omställningen – och nu köper man 
möbelbutikskedjan EM Home och 
hjälper dem bli digitala. 

Av Klara Eriksson

I höstas köpte Electragruppen 
småländska franschise-möbelked-
jan EM Home, en ”skräll”, enligt 
tidningen Market. I köpet ingick 
varumärket, huvudkontoret samt 
avtalen med de 32 handlardrivna 
butikerna. Men köpet var ett 
naturligt steg att ta, menar Elec-
tragruppens vd Anneli Sjöstedt.

– Vi försöker branschbredda oss 
och hitta nya marknader – vi vill 
växa, sa hon på Postnord Retail 
Day i Stockholm i februari. 

Electragruppen, som fyller 70 
år i år, började sin resa som hem-
elektronikgrossist, men omställ-
ningen av den hårt pressade 
hemelektronikbranschen har lett 
företaget in på delvis nya spår och 
idag har Electra flera ben att stå 
på. Bolaget är fortfarande grossist 
men säljer också hemelektronik 
– och från december förra året 
även möbler – genom butiksked-
jekoncept där fria handlare agerar 
under något av Electras varumär-
ken som Audio Video och Digital-
butikerna och Electra servar dem 
med bland annat IT-system och 
logistiktjänster.

– Vi tror att franchisetagare ute 
i butikerna kan sin marknad bäst 
och gör den affären bäst där ute, 
så vi erbjuder ett kedjekoncept 

handelslogistik

Från elgrossist 
till butiksjätte

– Det är ganska dyrt idag för retailkedjor att göra alla de investeringar 
som krävs för att bli moderna, men det kan vi hjälpa till med. Vi har 
de tjänster som behövs och som vi bara kan jacka in, säger Anneli 
Sjöstedt. 
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ÄGER FÖRVALTARBYGGER

I höstas köpte Electra möbelkedjan EM Home, med hjälp av Electras 
logistik och digitala tjänster ska den något bedagade franschise-
skutan nu vändas till framgång. FO
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e-handel

fyllnadsgrad, högre effektivitet, 
färre lastbilar och fler paket kan 
lämnas i brevlådan eller utanför 
dörren än hos ombud. Ju bättre 
företagen jobbar med sitt embal-
lage och med leveranssättet, ju 
effektivare blir vi i utleveransske-
det. Det är en konkret förändring 
som ger resultat direkt – med 
tanke på volymutvecklingen så 
måste man tänka på det här. 

Hoppas på varubreven
Brevvolymerna minskar obönhör-
ligt. Enligt Post- och telestyrelsen 
har de minskat med 40 procent 
sen år 2000. För Postnord, som 
gick med förlust på 855 miljoner 
SEK 2018, skulle ett uppsving för 
varubrev vara mer än välkommet. 

– Vi har stora planer för 
varubreven, säger Arne Anders-
son.
Men vägen dit är inte spikrak, 
förra året fick Postnord kritik 
för att de först ändrat måtten för 
varubreven, och sedan lagt till en 
avgift på 38 kronor för brev som 
inte höll de nya måtten. Kritiken 
ledde till att avgiften sänktes till  
5 kronor.

svårare och dyrare – det handlar 
om grundläggande logistik, säger 
Arne Andersson. 

Tillsammans med institutionen 
för förpackningslogistik i Lund, 
och representanter från e-handeln 
och förpackningsindustrin har 
Postnord satt ihop en referens-
grupp som under vinjetten ”För-
packningsresan” ska titta på hur 
förpackningarna kan bli mindre 
och miljösmartare. 

– Inte bara miljön tjänar på 
detta utan även e-handlare, de 
flesta transportörerna debiterar ju 
efter volymvikt. 

”Inte bre ut sig”
Att förpackningen inte överdi-
mensioneras är viktigast, menar 
Arne Andersson – den lilla 
förändringen i sig skulle minska 
paketvolymen avsevärt. 

– Jag tror det är väldigt viktigt 
att arbeta mot mindre luft och inte 
breda ut sig.

Enligt e-barometern ökade 
e-handeln med 15 procent under 
2018. Paketvolymerna går en lik-
nande utveckling till mötes.

– Mindre paket skulle ge högre 

Förpackningar är inte bara gods-
bärare, utan en stor del i köpupp-
levelsen. Många konsumenter 
reagerar när den lilla pryl de valt 
att beställa, kanske i förhopp-
ningen att få den hemlevererad, 
i stället anlänt till ett ombud i en 
ganska stor låda full med plast. 

– Ett problem är att vissa 
e-handlare bara köper in ett sorts 
emballage. De upplever att det 
blir billigare men biter sig själva i 
svansen. I slutänden blir det både 

E-handeln växer och med den 
paketberget. Men behöver det 
verkligen vara så stort? Absolut 
inte, menar Arne Andersson, 
e-handelsexpert på Postnord. 
 – Ska man jobba med något 
konkret, som skulle ge effekt 
direkt och vara win-win för alla 
parter, så är det att jobba med 
emballaget, säger han. 

Av Klara Eriksson

Förpackningsresan – mot mindre emballage
Att förpackningar inte överdimensioneras skulle minska paketvolymen avsevärt. 

– Ju bättre företagen jobbar med sitt emballage och med leveranssättet, ju 
effektivare blir vi i utleveransskedet, säger Arne Andersson.
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vara egen och resten bemanning, 
berättar Joakim Samuelsson.

– Vi växer otroligt snabbt, men 
vi vill inte växa på ett dumdristigt 
sätt. Hittills har vi varit jättenöjda 
med rekryteringen till Brunna, 
nu jobbar vi vidare för att för-
bättra förutsättningarna, bland 
annat mot kommunen för att få 
till bättre bussförbindelser till 
området. 

affären inneburit ett minst sagt 
hektiskt jobbår.

–  Nu är vi omkring 500 och i 
slutet av 2019 kommer vi vara 750 
anställda. Under 2018 har jag varit 
i Brunna minst 3 dagar i veckan, 
men nu har vi lagerchefer och 
driftansvariga på plats så nu blir 
det nog lite lugnare.

Ambitionen är att minst hälf-
ten av personalen i Brunna ska 

par flip-flops. Vår första lager-
flytt gjordes 2008 från källaren 
i kontoret på Torstrasse i Berlin 
till en TPL-lösning hos Ingram 
Micro. Hela lagret flyttades på en 
helg och fyllde inte ens en lastbil, 
berättade Zalandos logistikchef 
Carl-Friedrich zu Knyphausen 
vid invigningen av Brunna-lagret 
tidigare i år.

Vill växa ännu mer
Ingram Micro, som de flesta 
främst känner som en elektronik-
grossist, har två egna TPL-lager 
förutom Brunna; 17 000 kvm i 
Borås och 13 000 kvm Rosersberg. 
Man hyr även totalt 16 000 kvm 
lageryta av Schenker logistics. 
Genom kontraktet med Zalando 
får den svenska verksamheten, 
som tidigare nästan bara haft 
TPL-kunder inom telekomindu-
strin, sin första e-handelskund. 
Nu hoppas man att avtalet ska ge 
ringar på vattnet. 

– Ambitionen är att växa ännu 
mer inom tredjepartslogistik för 
e-handeln, och utmana de stora 
TPL-aktörerna. Än så länge är vi 
ganska okända bland kunderna, 
men det ska vi ändra på, säger 
Joakim Samuelsson.

Han har jobbat på Ingram 
Micro i 20 år, och började på 
lagergolvet i det som då hette 
Brightpoint.

– När jag först blev lageransva-
rig var jag ensam i lagret, nu har 
vi flera hundra anställda, så det 
har varit en otrolig resa.

Innan kontraktet med Zalando 
skrevs hade bolaget omkring var 
300 anställda i Sverige, men den 
siffran ökar nu i snabb takt. För 
Joakim Samuelsson, som har sin 
bas i Göteborg, har Zalando-

tredjepartslogistik

Ingram Micro växer från 300 till 
750 anställda på två år – tack vare 
kontraktet med Zalando i Brunna. 
Nu satsar företaget på att växa ur 
IT- och telekomsegmentet och ta 
mer mark inom tredjepartslogistik 
för e-handeln.

 
Av Hilda Hultén 

I Brunna utanför Stockholm 
driver Ingram Micro sedan 2017 
TPL-logistik åt den tyska e-han-
delsjätten Zalando. Verksamheten 
startade hösten 2017 i ett mindre 
lager och i höstas gick flytten till 
ett nybyggt lager på 30 000 kvm. 

–  Vi har skapat och byggt upp 
den här anläggningen tillsam-
mans. Ingram Micro står för 
allt operativt, men vi jobbar i 
Zalandos system och infrastruk-

tur, berättar Joakim Samuelsson, 
affärsområdeschef för logistiken, 
som kallas Commerce & Lifecy-
cle Services, på Ingram Micro i 
Norden.

Ingram Micro har varit Zalan-
dos TPL-partner sedan bolaget 
grundades 2008 och sköter logisti-
ken i flera av Zalandos totalt 15 
lager. Den som kan sin historia 
vet att Zalando började med att 
enbart sälja skor.

– Det första vi sålde var ett 

Unik chans till
etablering – mitt i 
logistikcentret!
Vi erbjuder effektiva lösningar för 
lager och logistik. Kontakta oss!

Jula Logistics AB
Lennart Karlsson  |  0511-34 20 62  |  lennart.karlsson@jula.se

Skaraborg Logistic Center i Falköping 
är strategiskt placerad i knutpunkten 
mellan västra och södra stambanan. 
Vi har daglig tågpendel till och från 
Göteborgs Hamn.

skaraborglogisticcenter.se

»Ambitionen är att 
växa ännu mer inom 
tredjepartslogistik för 
e-handeln, och utmana 
de stora TPL-aktö-
rerna«
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– Än så länge är vi ganska okända bland kunderna, men det ska vi ändra på, 
säger Joakim Samuelsson

Ingram Micro 
växer inom TPL
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tredjepartslogistik

e-handlaren se allt från lagernivåer och 
antal utnyttjade pall- och hyllplatser till 
returflöden och orderstatus i realtid. 

– Det är en ”plug and play”-tjänst där 
du får tillgång till ditt lager digitalt, vi 
säger att man har lagret i fickan snarare 
än att ha nyckeln till ett fysiskt lager 
dit man behöver åka för att få kontroll. 
Det passar e-handlare som generellt 
är väldigt digitalt mogna – de flesta 
föredrar att ha digital kontroll över sin 
verksamhet. 

Växer internationellt 
Bolaget grundades 2016 och trots att 
tjänsten bara har funnits på marknaden 
i drygt ett halvår så har Prime Penguin 
redan fyllt behovet av TPL-lösningar i 
Sverige – med tre TPL-partners som de 
av affärsskäl inte kan nämna namnen 
på. 

– Det är stora, etablerade TPL-aktö-
rer, tillsammans har de över 100 000 
kvm lagerytor där e-handlare kan hyra 
in sig. 

E-handlarna som använder systemet 
idag är både svenska och utländska 
aktörer och ambitionen är att Prime 
Penguin ska bli en global tjänst för att 

e-handlare som använder någon av de 
etablerade plattformarna koppla upp sig 
via tjänsten och därigenom ordna med 
en TPL-lösning. 

Både Joakim von Oldenskiöld och 
Mikael Johansson är ekonomer i 
grunden och idén till Prime Penguin 
föddes för några år sedan. Joakim hade 
bedrivit e-handel vid sidan av univer-
sitetsstudierna och Mikael har tidigare 
jobbat inom logistikfastigheter. 

– Logistik är en stor kostnad för 
e-handlare och TPL-verksamheten kan 
vara ganska svårbegriplig. Vi upplevde 
att det fanns ett behov av att förenkla 
processen för att skaffa en logistikpart-
ner, men samtidigt behålla kontroll så 
att lagret inte blir en ”svart låda” säger 
Joakim von Oldenskiöld.

Lagret i fickan
Enligt honom kan det vara svårt för 
e-handlare att hitta en TPL-partner, inte 
minst om man är en liten aktör eller vill 
ha ett lager på en ny marknad. Det kan 
också vara svårt att behålla kontrollen 
över lagret när man lägger ut driften 
på tredje part. I tjänsten, som tar några 
minuter att koppla upp sig mot, kan 

Svenska startup-företaget Prime 
Penguin vill hjälpa e-handlare att 
outsourca sin logistik på ett enkelt sätt 
– men utan att förlora kontrollen. 
Molnlösningen, som lanserades i augusti 
2018, vann pris för bästa lösning inom 
logistik vid E-Commerce Germany 
Awards i Berlin i februari. 

 
Av Hilda Hultén

Prime Penguin är en ny, molnbaserad 
plattform för outsourcing av e-handels-
logistik – fast med full digital kontroll. 

– Vi hjälper e-handlare att hitta en 
logistikpartner på ett enkelt sätt, och 
samtidigt ha full kontroll över sin 
logistik digitalt, berättar Joakim von 
Oldenskiöld, som grundat bolaget till-
sammans med Mikael Johansson. 

Lösningen bygger på att Prime Pen-
guin kopplar upp sig mot dels olika 
tredjepartslogistiker som söker nya 
kunduppdrag, och dels mot de stora, 
globala e-handelsplattformarna, som 
Magento, Shopify och Woocommerce. 
Prime Penguin gör en anslutning 
med APIer till lagerhanteringsystemet 
hos olika TPL-partners, därefter kan 

 

»Man har 
lagret i 
fickan sna-
rare än att 
ha nyck-
eln till ett 
fysiskt lager 
dit man 
behöver åka 
för att få 
kontroll«

Prisad molnlösning för 
e-handelslogistik
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tredjepartslogistik

lager där för de produkter som 
säljer bäst, som man kan skicka 
dit i batcher med båt istället för att 
varje order ska flygas dit styckvis. 
Både miljömässigt och ekono-
miskt är det smart med lokala 
lager, dessutom blir leveranstiden 
kortare. 

Även internationella branschex-
perter tycks tro på tjänsten – vid 
E-Commerce Germany Awards 
2019 i Berlin den 19 februari 
så fick Prime Penguin ta emot 
första pris för bästa lösning inom 
logistik. Syftet med utmärkelsen 
är att identifiera de mest lovande 
företagen och innovationerna 
som tillhandahåller lösningar på 
verkliga problem inom e-handeln. 
Juryn bestod av 18 internationella 
e-handelsexperter från företag 
som Zalando, Kayak och Nestlé, 
och totalt var över 350 bolag 
nominerade i samtliga kategorier.

– Vi fick flest röster i vår kate-
gori och i finalen gav juryn oss 
första pris. Det är otroligt kul att 
få det erkännandet. 

outsourca sin logistik.
– Vi växer väldigt fort nu och 

har avtal på gång med TPL-
aktörer i bland annat Tyskland. 
Det har varit ett jätteintresse från 
TPL-branschen och gensvaret från 
e-handlarna är också fantastiskt 
bra. 

Bland användarna finns företag 
som Swaggin tails, Gardenstore 
och Chillbean. Systemet är tänkt 
främst för e-handlare med en 
omsättning på mellan 20 och 200 
miljoner. 

– Vi välkomnar även större och 
mindre e-handlare. Tredjepartslo-
gistiker är inte alltid så intresse-
rade av mindre kunder, men tjäns-
ten förenklar och sänker tröskeln 
för att få till ett samarbete.

Potentiell miljövinst
För e-handlare med global verk-
samhet finns det flera nyttor med 
att ha lager på flera marknader, 
menar Joakim von Oldenskiöld. 

– Om en e-handlare till exempel 
säljer mycket i New York, så är det 
ju betydligt bättre att man har ett 

Terminalgatan 4 • 521 36 Falköping • Telefon + 46 734 233 985

Vi har 15 års erfarenhet av att lösa olika logistikfrågor. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt!  
Läs mer om oss på www.tbnsweden.se

• Lagerhall 8 000 m2, med inbyggd lossning lastningshall
• Lossning – lastning av järnvägsvagnar, med 200 m spår  
     inomhus i direkt anslutning till lagerhall
• Lossning – lastning container/bil med 6 st portar
• Lagertemperatur +15 grader
• Luftfuktighet 45%

• Sprinklat med direktlarm till SOS
• Nära anslutning till containerterminal

Utöver detta kan vi erbjuda 
• Komplett lagerstyrsystem, leverans enligt FIFO
• Mottagning – utleverans med möjlighet upp till 7/24 
   service

Skaraborgs nya logistikcenter
Vi erbjuder er en komplett logistiklösning, med  rationell  hantering för omlastning och lagring av gods från järnväg och lastbil.

Prime Penguins grundare Joakim von Oldenskiöld och Mikael Johansson 
vann pris för bästa logistiklösning vid E-Commerce Germany Awards i 
Berlin i februari i år.
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tobias jonasson

Tobias Jonasson är partner på 
konsultföretaget Mysigma och 
krönikör för Intelligent Logistik.

”Vad var det jag sa?” är väl kanske en av de mest osköna 
formuleringar man kan uttrycka. Ett slags primitivt sätt 
att höja sig själv genom att trycka ner andra. Den triumfe-

rande känslan och tillfredsställelsen i att få sin förträfflighet bekräftad, 
brukar hos de flesta ändå väga tyngre än risken att framstå som oskön. 
Själv försöker jag undvika vad-var-det-jag-sa:andet för att inte framstå 
som en oskön viktigpetter, men också för att inte riskera att stå med den 
ultimata formen av skam: att i slutänden visa sig ha fel. 

Under 2017 skrev jag en krönika med titeln ”En blåval på agility-
kurs – hatten av!”. Blåvalen i sammanhanget var Postnord och 
liknelsen i att framföra detta väldiga däggdjur i en kontext 
av hopphinder, vippbrädor och slalomkäppar var ett 
försök till en pedagogisk illustration av proportio-
nerna i Postnords omställningsarbete. Budskapet 
var att Håkan Ericssons tuffa uppdrag att leda 
förändringsuppdraget, och att man faktiskt 
lyckats få rörelse och riktning på den väldiga 
kroppen, var värt respekt. Långsamt verkade 
Postnord ändå anpassa sig till sin nya miljö.

Inlägget publicerades just när Postnord 
fick motta massiv kritik för sina brister och 
deras offentliga avböner frekvent avlöste 
varandra. Tajmingen på min ”hatten-av-gest” 
och uttryckliga respekt kunde därav knappast 
ha varit mer provocerande. Reaktionerna och 
kritiken blev i vissa fall skarp och många beskrev 
snarare ett strandat postverk i färd att möta sitt 
oundvikliga öde som ett stinkande kadaver.

Idag, knappt två år senare, känns det inte lika 
kontroversiellt att påstå att Postnord faktiskt håller 
på att komma ikapp i sin gärning med att hantera de 

nya förutsättningarna på brev- och paketmarknaden. Det tydligaste bevi-
set är väl kanske utfallet av Black Friday och startskottet på julhandeln. 
Black Friday satte återigen rekord när drygt var tredje svensk shoppade 
fynd på nätet. Nära 30 procent, eller 1,4 miljarder kronor, mer spende-

rades jämfört med året innan. Nya volymrekord till trots 
lyckades den statliga postapparaten ändå möta upp, 

genom bättre kommunikation med sina kunder och 
rejäla kapacitetsåtgärder. Utfallet gjorde att avbö-

nerna ersattes av betydligt muntrare tongångar, 
och Postnords produktionschef mitt under 
brinnande högtryck beskrev tillvaron som 
”intensiv, men rolig”.

Jag skulle aldrig nedlåta mig till att säga; 
vad var det jag sa? Därför lämnar jag nu 
detta bakom mig med konstaterandet att 
Postnord har vidtagit en hel del åtgärder 
och bevisligen gör goda framsteg. Och 
om det nu skulle finnas anledning att tro 
att jag alltid är odelat positiv till hur staten 

bedriver logistikverksamhet, så kan jag bara 
för tydlighetens skull klargöra att så inte är 

fallet – långt ifrån. Detta förtjänar dock sin egna 
subjektiva redogörelse.

Tobias Jonasson

»Avbönerna ersattes av muntra tongångar« 

krönika: 

Man vill ju inte  
vara oskön, men ...



– Jag känner att jag lämnar Plan i ett bra 
läge, säger Madelene Parkhagen, som i 
april lämnar styrelsen efter sex år – grän-
sen för styrelseuppdrag enligt stadgarna. 
Hon har bland annat varit kommunika-
tionsansvarig och drivande i arbetet med 
att ta fram Plans nya hemsida.

– Det har tagit mycket tid, men känns skönt att 
vi äntligen fått till hemsidan och att resultatet 
blev så bra. Det underlättar för både medlem-
marna och organisationen, säger Madelene 
Parkhagen.

Hennes engagemang i Plan började 2012, när 
tidigare kollegan Tobias Eriksson tog med henne 
på en workshop.

– Jag fi ck frågan om att sitta i styrelsen och är 
glad att jag tackade ja. Plan är en fantastisk orga-
nisation med ett starkt varumärke och det fi nns 
stora möjligheter att utveckla föreningen

Från Centiro till VGR
Madelene Parkhagen har en kandidat i ekonomi 
med marknadsinriktning och en magister i 
logistik från Sydney University. Eft er fl ytten hem 
till Sverige 2009 började hon på systemutveckla-
ren Centiro i Borås, där hennes marknadskom-
petens passade som hand i handske.

– Centiro har ett ganska tekniskt erbjudande, 
mitt jobb blev att paketera det och förmedla till 
kunderna hur systemen fungerar.

En upplevelse på akuten i Borås 2012 fi ck 
henne dock att tänka om och söka en tjänst som 
logistiker på Västra Götalandsregionen, VGR. 

– Jag är ju inte läkare, men tänkte att ”det här 
måste gå att göra bättre” med logistik. Jag vill 
försöka göra ”vårdmonstret” lite bättre – inte 
bara skriva insändare till tidningar och gnälla 
om hur dålig vården är.

 
Från centrallager till sjukhusbyggen
Idag arbetar Madelene Parkhagen som verksam-
hetsutvecklare på Regionservice: VGRs interna 
servicebolag som sköter stödfunktioner som 
städ, vakthållning, mat- och materialförsörjning 

till regionens 17 sjukhus och andra verksam-
heter som vårdcentraler och tandvårdsenheter. 
Hon projektleder allt möjligt; från systembyten, 
spårbarhetsprojekt, materialförsörjning och 
lageroptimering till fl ödesutformning i nya 
sjukhus – projekt som oft a spänner över fl era år. 
Arbetet inom vårdapparaten – som inte direkt är 
känd för sin smidighet – kräver uthållighet och 
driv. För att vädra sin frustration när saker och 
ting på jobbet rör sig i krypfart, sätter Madelene 
på sig löparskorna och hon har 13 maraton och 
”en svensk klassiker” på meritlistan.

– Skillnaden mellan att springa maraton och 
jobbet är inte så stor – men när jag springer 
hänger det bara på mig om jag kommer i mål, 
vilket kan vara oerhört befriande.

 
Givande engagemang
Även engagemanget i Plan har varit ett bra 
komplement till jobbet och hon känner att hon 
lämnar Plan i ett ”bra läge” – vilket vi som följt 
henne vet att hon har en stor del i.

– Organisationen och ekonomin är på fötter, 
vi har fått till ambulerande konferenser som 

gör Plan rikstäckande och kursverksamheten 
utvecklas bra.

Svårigheten – som i de fl esta ideella engage-
mang – har varit att få tiden att räcka till.

– Nästan alla inom Plan sköter sina uppdrag 
vid sidan av jobbet. Det har varit svårt men 
viktigt att synka ambitionsnivån mot vad som 
faktiskt går att prestera.

En sak hon önskar framåt är att Plan ska ge 
logistiken en röst i samhällsdebatten.

– Det fi nns så otroligt mycket kompetens i den 
här föreningen: här har Plan en viktig uppgift .

Namn: Madelene Parkhagen
Gör: Verksamhetsutvecklare på Region-
service som tillhör VGR 
Ålder: 34
Aktuell med: Avgående kommunikations-
ansvarig i Plans styrelse
Bor: I Borås med man och två barn.
Intressen: Älskar långdistansträning, med 
sikte på sitt 14:e maraton i Stockholm i juni.

MEDLEMSSKRIFT FÖR LOGISTIKNÄTVERKET PL AN |  #1 MARS 2019

UR INNEHÅLLET

» Lämnar Plan i ett bra läge
» Lär dig grunderna i produktionslogistik
» Missa inte Plan-konferensen i Malmö 
» Krönika: Anders Segerstedt

LÄMNAR PLAN I ETT BRA LÄGE
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– Det fi nns så otroligt mycket kompetens i den här föreningen, säger Madelene Parkhagen. 



I vår fi nns det åter möjlighet att lära sig 
produktionslogistikens grunder hos Plan. 
Under fyra kursdagar i maj och juni i Stock-
holm lär man sig hela processen för material-
planering – från råvaruinköp till marknad. 
 – Det är en mer praktiskt inriktad och 
grundläggande kurs än exempelvis vår 
CPIM-certifi ering, berättar Pär Bergstedt, 
utbildningsansvarig på Plan. 

Produktionslogistik behövs i alla verksamhe-
ter, från industri till off entlig sektor. Att förstå 
grunderna för fl öden, planering och materi-
alstyrning är en grundbult i att utveckla sin 
verksamhet. 

– Det är en nygammal kurs som eft erfrågas 
starkt av industrin, där vi fokuserar på struktur, 
sammanhang och hur allt hänger ihop, säger 
Pär Bergstedt. 

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom 
industrin som behöver öka sina kunskaper om 
produktionslogistik. 

– Kursen är också en bra grund om man 
vill läsa Plans fördjupningskurser inom till 
exempel Lagerstyrning eller Sälj- och verksam-
hetsplanering, eller om man vill certifi era sig 
med CPIM.

På kursen varvas föreläsningar och övningar 
med instuderingsmaterial på svenska, och 
förutom den öppna kursen, kan företag och 
verksamheter som behöver höja sin kompe-
tensnivå inom produktionslogistik och SCM, 
även beställa en egen internkurs av Plan. 

Karriärboost med CPIM
Plan är APICS, det världsledande organet för 
certifi eringar inom produktionslogistik, offi  ci-
ella samarbetspartner i Sverige sedan 20 år, och 
därigenom ensamma om att kunna erbjuda 
certifi eringen CPIM – Certifi ed in Production 
and Inventory Management. 

Nyligen gjordes kursupplägget för CPIM om 
till två kurser – från att tidigare bestå av fem 
delkurser. Även kursmaterialet är omarbetat, 

digitaliserat och betydligt mer omfattande än 
tidigare.

– Plan har tidigare gett CPIM på svenska, 
men nu går vi över till att hålla utbildningen 
fullt ut på engelska. Det blir också färre lärar-
ledda lektioner och mer självstudier, där kurs-
deltagaren själv ansvarar för att läsa in materia-
let inför den lärarledda uppföljning som sker 
via utbildningsplattformen eller Skype. 

Pär Bergstedt betonar att CPIM är en krä-
vande utbildning.

– Kursen är ingenting för den bekväme, 
utan kräver självdisciplin och ett stort mått 
engagemang. Men vill man nå en internatio-
nell karriär i produktionsindustrin är CPIM en 
fantastisk språngbräda. 

Logistik för praktiker
Att CPIM nu blir mer internationell är en 
anledning till att Plans egen grundkurs på 
svenska i produktionslogistik nu kommer 
tillbaka. 

– Planerarjobbet är decentraliserat och ligger 
nära den operativa verksamheten. Den sköts 
inte i huvudsak av akademiker. Plan ska erbjuda 
utbildningar för alla, både för den stora yrkes-
kåren som behöver fortbildning inom planering 
och styrning av logistik, och för akademiker 
och karriärister som vill ha en internationellt 
gångbar kvalitetsstämpel i sitt CV. 

Plan ser en stor eft erfrågan på logistikutbild-
ning. 

– Vi kommer att fortsätta utveckla kursutbu-
det för att tillgodose industrins och samhällets 
behov av logistikkompetens, för det behövs fl er 
med den kunskapen i alla företag. 

LÄR DIG GRUNDERNA I 
PRODUKTIONSLOGISTIK

Om Produktionslogistik Grunder: 
Vad: Grundkurs i produktionslogistik – från 
råvara till marknad – för yrkesverksamma 
med ansvar för att försörja varor till kunder.
Var: Stockholm 
När: 22–23 maj och 12–13 juni
Mer info och anmälan: 
plan.se/produktionslogistik_grunder/

– Vill man nå en internationell karriär i produktionsin-
dustrin är CPIM en fantastisk språngbräda, säger Pär 
Bergstedt. 

Plan erbjuder utbildningar för alla, från yrkesverk-
samma i industrin till akademiker som vill ha en kvali-
tetsstämpel i sitt CV. 
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Framtidens logistik står i fokus när Plan-
konferensen gästar Malmö den 2–3 april 
– med studiebesök hos Orkla, Ica, Alfa Laval 
och Tetrapak för att nämna några. I talarlistan 
syns Brexit-experten Lars Karlsson, KGH, årets 
Supply Chain Professional Kristina Fransson, 
Orkla och superentreprenören Dan Olofsson, 
som bland annat grundat Sigma.  

Den 2–3 april är det dags för årets Plan-kon-
ferens som i år gästar Malmö – vilket innebär 
besök på några av Sydsveriges intressantaste 
företag. Förpackningsjätten Tetra Pak i Lund 
visar hur upp hur man jobbar med process-
förbättringar i sin produktion och hos Kjell & 
Company kommer lagerchef Timmy Magnus-
son guida runt i centrallagret i Malmö. Anna 
Wieslander, fabrikschef och Katia Lindgren, 
produktionsstödsansvarig, bjuder in till Alfa 
Laval och världens största värmeväxlarfabrik. 

Livsmedel och automation
För den som är nyfi ken på livsmedelslogistik 
fi nns möjlighet att sniff a på Icas gigantiska 
lager i Helsingborg, där manuell hantering och 
automation samsas på 105 000 kvm, och som 
hanterar allt från fryst torsk till färska tulpan-
buketter. Erik Lindholm, verksamhetsutveck-
lare ska berätta hur lagret ökat produktionsvo-
lymen med över 50 procent – under pågående 
verksamhet. 

– Förberedelserna och genomförandet av 

ett så omfattande projekt visade tydligt vilket 
enormt engagemang och driv som fi nns bland 
våra medarbetare, berättar Erik Lindholm. 

På Orklas fabrik för veganska färdigproduk-
ter i Eslöv möter fabrikschef Erik Wendel upp. 

– Till oss kan man komma om man är nyfi -
ken på hur mat som är bra för klimatet blir till. 
Sen går många logistiker säkert igång på att det 
här är en splitterny matfabrik, så ny att vi fort-
farande bygger på den, säger Erik Wendel. 

Nowaste Logistics, visar också upp sitt 
snabbfotade fruktlager i Långeberga, med hög-
lager, skaleri och bananmogning.

– Vi har en lageromsättningshastighet på 
1,5 dagar i genomsnitt för hela lagret, många 
produkter är nere på timmar, berättar Jesper 
Brandin, projektkoordinator, som kommer visa 
besökarna runt på anläggningen den 2 april.

Brett ämnesspann
Den 3 april är det dags för konferensdelen, som 
bjuder på talare från bl a Boozt, Sigma, Catena, 
Orkla, Epiroc och Svensk digital handel – med 
en sällan skådad ämnesbredd – från infl uen-
cers och tullhantering till neutronkällor och 
cancervård. Bland höjdpunkterna fi nns Sigmas 
Grundare Dan Olofsson, som talar om regi-
onutveckling och entreprenörsskap, Catenas 
vd Benny Th ögersen, som pratar logistiklägets 
betydelse för försörjningskedjan, och Kristina 
Fransson, Orkla, som vet hur man lyckas med 
förändringsarbete. Tullexperten Lars Karlsson 

på KGH Costums, som varit Brexit-rådgivare 
åt brittiska regeringen, vet ännu inte vad han 
kommer att få tala om på Plan-konferen-
sen – som hålls bara fem dagar eft er att Brexits 
öde avgörs den 29 mars.  

– Jag hoppas få säga att det var tur att vi fi ck 
till ett avtal – men att det nu inte fi nns en dag 
att förlora i förberedelserna inför den nya tull-
gränsen, säger han. 

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 PLAN-KONFERENSEN 
I MALMÖ 

LÄR DIG GRUNDERNA I 
PRODUKTIONSLOGISTIK

Plan kalendarium 
våren 2019 

Konferenser: 
» Plan-konferensen 2019 
 2–3 april, Malmö
 Missa inte årets Plan-konferens som i år gästar  
 Malmö för första gången. Möjlighet att besöka Ica,  
 Orkla, Alva Laval, Nowaste och ESS. En av huvud-
 talarna är Sigmas grundare, superentreprenören  
 Dan Olofsson.  
 Program & anmälan: plan.se/plan-konferensen/

CALL FOR PAPERS: 
» Forsknings & Tillämpningskonferensen 2019 
 23–24 oktober  
 Linköpings universitet

Vårens utbildningar:
» Lagerstyrning 
 26–27 mars, Stockholm
 Sälj- & verksamhetsplanering – S&OP 
 13 maj, Göteborg
 Produktionslogistik grunder 
 22–23 maj och 12–23 juni, Stockholm

Psst! 
Du vet väl om att nätverksträffar är gratis för Plans 
medlemmar! 
Håll utkik efter tid och datum för vårens nätverksträffar 
på plan.se 

Lars Karlsson, KGH, berättar om Brexit på 
Plankonferensen.  
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PRODUKTIONENS STATUS 
MÅSTE HÖJAS
Den rådande statusen i ett svenskt tillverkande företag uppfattar jag kan 
se ut så här:

1 R&D
2 Marknad
3 HR
4 Ekonomi
5 Städfi rman
6 Produktion

Om HR eller ekonomi har högre status än den andre kan diskuteras, det 
kan variera beroende på befattningshavare. Kontentan är att, i de fl esta 
fall, har produktion lägst status.

Företag som är kontraktstillverkare drömmer om en eller fl era egna 
produkter. Tillverkare med egna produkter lägger ut produktionen till 
kontraktstillverkare. Tillverkare med egna produkter betraktar inte pro-
duktion som sin kärnverksamhet. Är det här bra? Det kan inte vara bra! 

Attityden är att någon annan skall göra jobbet – men det är också en 
attityd som säger att någon annan är bättre på att göra jobbet.

Varför har det då blivit så här? 
Anledningarna är många: Produktion är svårt, det inbegriper mycket, 

införskaff ande av ursprungsmaterial, produktionsutrustning, utlovade 
leveranstider med mera, med mera. Någon duktig datatekniker har lagt 

upp datasystemet, men med ringa eller inga kunskaper i material- och 
produktionsstyrning. De som använder systemet har aldrig fått någon 
utbildning. Nettobehovsplaneringen (MRP) lurar användarna att starta 
för mycket produkter i arbete. Det är mer hippt att jobba i ett spelbolag 
än i ett tillverkande? Företagets vd är rekryterad från R&D eller marknad 
och är inte så intresserad av produktion och dess problematik, utan ser 
produktion mest som något som inte kan leverera i tid.
Många företag ägs av riskkapitalister som är intresserade av pengarna, 
inte av verksamheten. Huvudkontoret fl yttas till Stockholm för att sty-
relse och vd bor där. Konstruktionen fl yttas till Göteborg för att vd råkar 
bo där. En långsiktig strategi fi nns inte.

Som tur är fi nns undantag: oft a familjeföretag, och det fi nns stora 
svenska företag där produktion har hög status. Vissa har blivit så fram-
gångsrika att utländskt ägande har inträtt, helt eller delvis. 

Detta är en krönika, grundad på mina fantasier men också eft er iaktta-
gande. Jag vill skapa debatt och tankar, jag vill att statusen för produktion 
skall lyft as. Jag anser att konstruktion och produktion skall ligga så nära 

varandra – mentalt och geografi skt – som det är möjligt. Ett framgångs-
recept är att alla enheter är viktiga och har samma status. I företagen 
behövs en långsiktig strategi, för en långsiktigt utvecklad kompetens, för 
en eff ektiv produktion, för att vara en del i ett uthålligt samhälle.

Anders Segerstedt, civ.ing, tekn.dr, doc., professor. 

» Vd:n ser produktion mest som 
något som inte kan leverera i tid
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varandra även ur hållbarhetssyn-
punkt. Ekonomisk information får 
man fram lätt, men att få fram en 
icke-finansiell redovisning, så som 
CSR-rapporten (om företagets 
samhällsansvar), kräver mycket 
handarbete. Och till exempel för 
plastinsamlingdatan har man bara 
ett excel-ark.  

från allt certifierade skogsråvaror 
till arbetsvillkoren hos underle-
verantören och motverkande av 
korruption. Många underleveran-
törer tycker det är bra, men det 
finns även företag som inte är lika 
engagerade. Jag hoppas att medve-
tenheten om dessa frågor når även 
dem som i slutändan betalar för 
byggandet. Våra golv finns ju ofta 
i offentliga byggnader, som i sko-
lor. Det vore bra om man hittade 
sätt att utvärdera helheten, istället 
för att exempelvis bara fokusera 
på halter av enskilda ämnen i 
golvmaterial. 

Hur ser du på logistik- och 
IT-system, när det gäller cirkulär 
ekonomi? 

I logistiktermer har det som 
vi skickar till ett bygge ett högt 
varuvärde och det är viktigt med 
leveransdatum hos kunden. I 
returflödet är varuvärdet lågt 
men det är viktigt med bestämt 
upphämtningsdatum. Jag skulle 
gärna se att de olika systemen 
kunde jobba och prata med 

granulat. Varje granulatcontainer 
får ett eget id och färgbestäms, när 
vi sedan använder den i produk-
tion av nya mattor anpassar vi 
receptet för att slutprodukten 
ska få rätt färg. Plastmattorna 
utvecklas från början så att de blir 
återvinningsbara, antingen som 
de är eller att det går att separera 
de olika materialdelarna. Kompo-
sitmaterial är alltså inte bra. Nya 
plastgolv som läggs löst på under-
laget är lättast att återvinna, men 
vi utvecklar också metoder för att 
återvinna gamla golv genom att ta 
bort spackel, lim och föroreningar. 

Återvinner ni även annat än 
plastmattor? 

Ja, exempelvis tillverkar vi tyg-
mattor till flygplan av kabinper-
sonalens gamla uniformer. Och 
samarbetar med bilskrotar för att 
ta vara på plastfilmen som finns i 
moderna vindrutor. Varje material 
kräver naturligtvis sina egna logis-
tikflöden och kvalitetskontroller. 

Jag kan se att Tarkett sedan 
länge jobbat enligt riktlinjerna för 
FN:s Global Compact, hur har det 
påverkat er? 

Vi ställer krav på våra leveran-
törer, bland annat utifrån de 10 
punkterna i Global Compact-
konceptet. Det handlar om allt 

Text: Leena Kossila

Hej Dag! Vad gör Tarkett och vad 
är din roll på företaget? 

Tarkett är idag franskägt och 
tillverkar olika typer av golv, med 
verksamhet i 100 länder. Jag är vår 
nordiska hållbarhetschef. 

Vad innebär cirkulär ekonomi 
för Tarkett? 

Hållbarhet omfattar alla led i 
verksamheten, och vi har job-
bat aktivt med cirkulär ekonomi 
sedan 2011. Just nu jobbar vi hårt 
för att nå våra mål inför år 2020. 
Ett exempel från Sverige är hur vi 
tar hand om spillet från installa-
tion av plastgolv, och återanvän-
der det. När golvläggaren lägger 
en plastmatta blir det i snitt 10 
procent spill. Det vi gör är att 
skicka med golvläggarna stor-
säckar eller burar där de kan lägga 
spillbitarna. Vi samlar även andra 
mattproducenters spillmaterial, 
som vi sorterar ut på fabriken i 
Ronneby och skickar vidare till 
respektive producent. Allt detta 
är kostnadsfritt för både byggarna 
och beställarna, som annars får 
betala för att bli av med skräpet. 

Vad gör ni med spillet när ni får 
det tillbaka till fabriken? 

Vi mal den sorterade plasten till 
OM TARKETT

Tarkett har tillverkat golv 
i Sverige sedan 1886 och 
med 34 produktionsenhe-
ter och ca 13 000 anställda 
är Tarkett en av de största 
golvtillverkarna i världen. 
2017 omsatte företaget 
över 2,8 miljarder euro 
och varje dag säljs det ca 
1,3 miljoner kvm golv till 
kunder i över 100 länder. 
I produktportföljen ingår 
trä, plast, laminat, linoleum 
samt textila golv. 

Dag Duberg är nordisk hållbarhetschef på Tarkett och en stor förespråkare 
av cirkulär ekonomi. 
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En pratstund med Dag  
Duberg om Tarkett och 
cirkulär ekonomi 
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dukten vilket gör att återanvänd 
koppar ger ett betydligt högre 
cirkularitetsvärde än exempelvis 
samma mängd återanvänt träspån, 
kommenterar projektledaren Mar-
cus Linder.

Indexet kommer också prövas 
inom upphandlingsprojektet. I 
förlängningen är syftet att skapa 
en mall för de aktörer som vill 
upphandla cirkulärt.

– Reglerna ska vara begripliga. 
Det gäller också att veta vilka 
material man ska använda, som är 
mindre miljöbelastande än andra. 

Driver utvecklingen
I projektnätverket ingår förutom 
Upphandlingsmyndigheten, ett 
flertal forskningsorganisationer, 
offentliga aktörer och självklart 
många företag som vill bli cir-

möbler, eller valt att använda dem 
ett tag till – där ska vi dra nytta av 
de bästa erfarenheterna. Det är 
den stora diskussionen idag – du 
slänger din gamla mobil, när kan-
ske bara en komponent behöver 
bytas ut. Det behöver vi ändra på.

Nytt index för cirkularitet
Inom Re:Source pågår flera 
cirkulära projekt. I ett av dem, 
”Mätning av produktcirkularitet”, 
har 18 företag testat ett index 
för att beskriva hur cirkulär en 
produkt är: måttet ”C” på verkliga 
produkter.

– Måttet ”C” tar hänsyn till hur 
stor andel av en produkt som 
består av material som cirkulerat 
och alltså använts tidigare. Men 
det väger också in värdet på det 
material som återanvänds i pro-

där samma material återanvänds 
och avfallet minimeras. Sven-Olof 
Ryding, tidigare vd för Miljö-
styrningsrådet, samordnar ett 
projekt i regi av IVL, för att göra 
det enklare för offentlig sektor att 
upphandla cirkulärt. 

– Det handlar om att välja bättre 
material och produkter som går 
att demontera och återvinna och 
till exempel inte innehåller miljö-
farliga ämnen.

Projektet finansieras genom 
innovationsprogrammet 
Re:Source och pågår ett år. Bland 
annat ska man dokumentera och 
sprida erfarenheter från upphand-
lingar i Sverige där olika cirkulära 
kriterier har prövats.

– Det finns ett antal forsk-
ningsprojekt och kommuner som 
provat att t ex köpa begagnade 

Sveriges offentliga sektor 
upphandlar för 800 miljarder SEK 
årligen. Nu startar ett IVL-projekt 
som ska hjälpa offentliga aktörer 
att ställa krav på cirkulära 
produkter. 
 – Upphandling ligger lite efter, 
det finns inga generella regler eller 
skarpa, bra kriterier för cirkulära 
material, säger projektledaren 
Sven-Olof Ryding. 

Av Klara Eriksson

Dagens ekonomi- och försörj-
ningssystem kan förenklat beskri-
vas som linjära: råvara utvinns 
till produkter med en begränsad 
livslängd som sedan kasseras. 
Men för att samhället ska kunna 
bli hållbart krävs en övergång från 
ett linjärt tänk till ett cirkulärt, 

Krafttag för cirkulär upphandling

Cirkulär upphandling handlar om allt från att välja hållbara, återvinningsbara produkter till att köpa begagnade produkter, t ex möbler eller använda pro-
dukterna längre. 
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kulära och leverera till offentlig 
sektor i framtiden. 

– Det gäller att stimulera de 
som är duktiga så att de får här 
kontrakten i framtiden. Då kan 
statliga myndigheter och offentlig 
sektor vara med och driva en 
utveckling som gör att cirkularitet 
skapar konkurrenskraft. 

Offentlig sektor har en stor roll 
i att driva på mot en hållbar eko-
nomi, menar Sven-Olof Ryding. 

– En femtedel av de totala 
inköpen i Sverige görs av offentlig 
sektor, och många i näringslivet 
tittar på vad som sker där. Om  
t ex Volvo ska inreda sitt nya  
kontor och vill göra det på ett 
bra sätt tittar man såklart på hur 
andra gjort.

Han vill gärna att företag som 
är intresserade av att producera 
– eller offentliga aktörer som är 
intresserade av att upphandla cir-
kulärt – går med i projektet.

– Det får du gärna tipsa om, det 
är bara att höra av sig till mig. 

LULEÅ

– En femtedel av det vi totalt köper in i Sverige köps in av offentlig sektor, säger Sven-Olof Ryding.
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inget nytt, det har vi använt för proto-
typtillverkning i 12–13 år. Här har vi 
tittat på att använda additiv tillverkning 
i produktionen. Än är det några steg 
kvar, men AM kommer att ta vår supply 
chain till en helt ny nivå, och skapa helt 
nya förutsättningar för att producera 
och distribuera.

Ett lyckat projekt är testerna med att 
använda virtuell teknik, VR, för träning 
och utbildning. Tekniken som testats 
på Grundfos fabrik i Danmark finns nu 
i fyra fabriker, och fortsätter spridas i 
verksamheten.

– Hur fort man tar till sig en ny pro-
cess är väldigt individuellt och upplär-
ning ger också störningar i produktio-
nen. Med VR-teknik kan man öva hur 
länge man vill, tills man kan processen.

VR-rummen för träning installeras 
direkt på fabriksgolvet, sida vid sida 
med produktionen.

– Det är ett väldigt konkret exempel 
på vad vi åstadkommit i digitaliserings-
teamet. Allt handlar om att vara en 
katalysator och förändra mindset, det är 
nyckeln till verklig förändring.

Omogen teknik
Medan vissa projekt nu rullas ut och 
implementeras i verksamheten sätts 
andra på vänt – bland annat ett inom 
artificiell intelligens.

– Potentialen för att använda AI 
och maskinell inlärning är enorm. Vi 
gjorde ett djärvt försök och siktade mot 
månen, men fick inse att vår data och 
informationshantering inte är mogen 
för AI än. Man måste först lägga grun-
den med struktur i datan.

Ett annat projekt som lagts på is är 
att använda AR, förstärkt verklighet, i 
produktionen.

2016 och sedan starten har man dragit 
igång 49 pilotprojekt. Flera av dem rull-
las nu ut i Grundfos globala produk-
tionsnätverk.

– Det viktigaste när man ska digita-
lisera är att man har högsta ledningens 
stöd och att man får frihet att agera, 
med både resurser och möjligheter att 
ta beslut. Det fick vi, både vår vd och 
vår operativa chef är väldigt engage-
rade.

Engagemanget avgör
Enligt Ulrich Brorson har Grundfos 
en fördel i att vara ett stort, globalt 
industriföretag med resurser att satsa. 
Men det är inte storleken som avgör hur 
framgångsrik en digitaliseringsresa blir 
– utan engagemanget.

– Vi var bara åtta personer i teamet 
när vi började, men de nio första veck-
orna drog vi igång sju olika pilotpro-
jekt. Så man måste inte vara många för 
att åstadkomma stor förändring.

Många företag, stora som små, for-
mulerar strategier och försöker ha en 
röd tråd, och digitalisera ett område i 
taget. Men Grundfos strategi är att till-
lämpa direkt, och utvärdera sen.

– Vi drar igång och testar idéer och 
teknik live i våra fabriker. Då får man 
snabbt resultat att utvärdera och vet om 
tekniken har potential och om man ska 
fortsätta eller inte. Det går inte att tänka 
sig fram till ett förändrat beteende, men 
ett nytt beteende kan förändra ditt sätt 
att tänka.

 Implementerar VR-teknik
Grundfos har kört pilotprojekt inom 
allt från AR, VR och självlärande robo-
tar till AI och AM.

– AM eller additiv tillverkning är 

Pumptillverkaren Grundfos startade en 
egen avdelning för digitala lösningar i 
produktionen för 2,5 år sedan, sedan 
dess har utvecklingen tagit rejäl fart.
 – Det finns massor av olika sätt att 
digitalisera på. Vi har valt att bara köra 
igång och testa tekniker och system, och 
det överallt på en gång, säger Ulrich 
Brorson.

 
Av Hilda Hultén 

 
Ulrich Brorson är chef för det digitala 
innovationsteamet inom produktionen 
på Grundfos. Teamets uppdrag är att 
skapa framtidens fabrik – här och nu.

– Vi tittar på den teknik som finns 
tillgänglig och ser hur vi kan tillämpa 
den nu – inte om fem år.

Innovationsteamet bildades i oktober 

»Vi gjorde 
ett djärvt 
försök men 
fick inse att 
vår data 
och infor-
mations-
hantering 
inte är 
mogen för 
AI än«

Grundfos digitaliserar 
på bred front

På Grundfos installeras nu VR-rum för 
träning direkt på fabriksgolvet - sida vid 
sida med produktionen.
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– Vår bransch är inte lika långt 
kommen som t ex elektronikbran-
schen, där finns det säkert redan 
uppkopplade fabriker – åtmins-
tone i mindre skala.

Stora förändringar   
Ulrich Brorson tror att Grundfos 
breda angreppssätt kommer ta 
dem snabbare mot målet.

– Hastighet är allt när det gäller 
digitalisering, vi vill leda bran-
schens utveckling.

Vid sidan av den digitala trans-
formationen ser Ulrich Brorson 
främst två stora utmaningar för 
Grundfos – och för industrin i 
stort.

– Det ena är att vi går från att 
vara en hårdvaruproducent och 
tillverka pumpar till att vara ett 
serviceföretag som levererar tjäns-
ten vatten. Det andra är att våra 
kunders krav på oss följer samma 
trend som de ökade konsument-
kraven, där man vill ha anpassade 
lösningar utan att vänta. Även här 
är digitaliseringen nyckeln.

– Vi kom fram till att tekniken 
är omogen. Dels är hårdvaran, 
alltså glasögonen för industri-
ella tillämpningar, fortfarande 
för tunga för att en plockare 
ska kunna ha på sig dem en hel 
arbetsdag, sen är synfältet för litet 
och mjukvaran för långsam.

Enligt Ulrich Brorson kommer 
AR bli en ”game changer” när tek-
niken mognat.

– AR-tekniken har enorm 
potential, både för produk-
tion men också inom service 
och underhåll, där man t ex kan 
instrueras i realtid t ex om hur 
en maskin ska lagas, och utföra 
arbetsmoment som kräver stor 
specialistkompetens.

Inom service är det inte heller 
ett lika stort hinder att glasögonen 
är otympliga.

– Där behövs glasögonen bara 
under själva underhållsmomentet, 
det blir inte lika påfrestande som 
vid arbeten när de behövs hela 
tiden.

Än är det några steg kvar till 
visionen med Industri 4.0 och den 
uppkopplade fabriken.

Missa inte nästa 
Tematidning 

i Dagens industri
Innehåll: 

• Logistikfastigheter • 
• Logistiklägen • IT & Logistik • 

• Affärssystem •

www.intelligentlogistik.se

Intelligent Logistik
            INKÖP           LOGISTIK           PRODUKTION  AFFÄRER

Mässupplaga: Business Arena, 
16 maj i Göteborg.

Utgivning: Vecka 19, Materialdag: 2 maj 
Kontakt: 0176-22 83 50, gb@intelligentlogistik.se

Nästa magasin utkommer i juni.

– Det går inte att tänka sig fram till ett förändrat beteende, säger Ulrich 
Hedegerd Brorsson. 
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kan jobba dygnet runt, och att vi 
kan sätta roboten att göra plock 
från höga och låga hyllor, som är 
oergonomiska för människor. 

Lanserar sorteringslösning
Som komplement till robotlagret 
lanserar Greyorange nu ett sor-
teringssytem, Flexo, som visades 
upp för första gången på Logimat 
i Stuttgart i februari. Sorterings-
systemet bygger även det på 
autonoma robotar, vilket ger en 
sorteringslösning med flytande 
layout, till skillnad från de flesta 
andra paketsorteringssystem som 
har fasta band- eller banlösningar. 
Det ger enligt Greyorange stor 
flexibilitet, med möjlighet att skala 
upp vid produktionstoppar och 
ställa av robotar vid låg produk-
tion. Robotarnas rutter optimeras 
precis som robotlagringen genom 
AI- och maskininlärningsalgo-
ritmer. 

Sorteringssystemet är tänkt att 
användas för detaljhandel, bud- 
och expressverksamhet. Systemet 
är skalbart och kan hantera upp 
till 12 000 paket i timmen och 
med hundratals destinationer. 
Robotarna transporterar allt från 
från brev till paket som väger upp 
till 15 kilo. 

Hos Zalando blir det dock inte 
aktuellt med någon sorterings-
anläggning av Flexo-typ. Där 
används istället en sorteringsan-
läggning med hängande påsar, en 
så kallad pocket sorter, från auto-
mationsleverantören Vanderlande. 

driver utvecklingen på konsu-
mentsidan. 

Robotlagret tar bort momentet 
där plockaren går mellan olika 
lagerhyllor, vilket enligt Gopal 
Awasthi ökar produktiviteten med 
3–4 gånger mot ett manuellt lager. 
Lösningen har ingen fast inred-
ning, utan alla hyllor står löst på 
golvet.

– E-handelslogistik är en dyna-
misk verksamhet som är beroende 
av flexibilitet. Den här lösningen 
ger ett flexibelt, men ändå auto-
matiserat lager, säger Gopal 
Awasthi. 

Minskar väntetiden för plockarna
Grey Orange är Zalandos första 
robotlagersatsning – och enligt 
Zalandos logistikchef Carl-Frie-
drich zu Knyphausen var det lik-
heten med Amazons Kiva-system 
som lockade. 

– Vi använder främst robotlag-
ringen för snabbrörliga produk-
ter. Det är ett fantastiskt system, 
mjukvaran optimerar lagret hela 
tiden och minskar väntetiden för 
plockarna. Vi hade gärna använt 
Kiva också, men Amazon har 
som bekant tagit bort det från den 
öppna marknaden. 

Enligt Carl-Friedrich zu Knyp-
hausen poppar det upp intressanta 
lösningar inom robotlagring och 
automation hela tiden.

– Vi testar även en plockrobot 
från Magazino vid vår anläggning 
i Ehrfurt. De främsta fördelarna 
mot en människa är att roboten 

grundades 2011 i Singapore och 
lösningen, som är ett svar på 
Amazons Kiva-robotar, använder 
AI och självlärande algoritmer för 
att optimera inlagringen.

– Om systemet märker att en 
vit skjorta ofta säljs ihop med en 
röd slips så ser det till att artik-
larna lagras i samma hylla, så att 
plockaren slipper vänta på olika 
hyllor, förklarar Gopal Awasthi, 
affärsutvecklingschef för EMEA 
på Greyorange. 

Greyorange finns främst i Asien 
och USA utvecklingsavdelningar i 
Boston, New Delhi och Singapore. 

– Vi ser hur det sker en disrup-
tiv förändring av lagersystem idag, 
som drivs av ett förändrat sätt att 
handla, där Zalando är med och 

Automationsaktören Greyorange, 
vars lagerrobotar använder AI och 
självlärande aloritmer för att 
optimera inlagring och plock och 
bland annat används hos Zalando i 
Brunna, lanserar nu ett modulärt 
sorteringssystem med ett liknande 
upplägg. 

Av Hilda Hultén

På Zalandos lager i Brunna finns 
Greyoranges automatiserade 
goods-to-man-robotlager sedan i 
vintras. Installationen är företa-
gets första inom retail och största 
i Europa. Lösningen består i lösa 
hyllor som transporteras till och 
från plockstationerna av små 
transportrobotar. Greyorange 

AI-styrd  
robotsortering 
nyhet på  
lagergolvet 

– E-handelslogistik är en dynamisk verksamhet som är beroende av flexi-
bilitet. Den här lösningen ger ett flexibelt, men ändå automatiserat lager, 
säger Gopal Awasthi. 

Robotlagret hos Zalando i Brunna består av lösa hyllor som transporteras 
till och från plockstationerna av små självgående robotar. Både inlagringen 
av varor och hyllornas placering optimeras automatiskt med självlärande 
algoritmer. 
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teknik

5G-nät kan göra möjligt. 
– Detta öppnar dörren för nya 

möjligheter som ökad effektivitet, 
reducerad kostnad eller mini-
merade risker i farliga miljöer, 
kommenterar Magnus Frodigh, 
forskningschef Ericsson.

och helt automatiserade flöden. 
Dagens fjärrstyrningsteknik ger 
en fördröjning vilket gör det svårt 
att styra med någon hastighet eller 
precision – vilket är ett hinder 
för ex. användningen av självkö-
rande fordon – men något som 
ett snabbt och kapacitetsstarkt 

– Men för att koppla upp verk-
samhetskritiska maskiner och for-
don så behövs en lösning som kan 
hantera massiva datamängder och 
en garanterad uppkoppling. Det är 
vad 5G möjliggör, kommenterar 
Anders Olsson, vd Telia Sverige.

Vill applicera globalt
Volvo, Telia och Ericsson samar-
betar sedan tidigare för att med 
den senaste tekniken bidra till en 
säkrare och effektivare gruvdrift 
och sommaren 2018 gick Volvo 
CE med i Telias 5G-partnerpro-
gram. Lärdomarna från Eskilstuna 
hoppas Volvo CE kunna applicera 
i sin globala verksamhet.

– Det kan ge våra kunder effek-
tivare produktion och logistik, 
större flexibilitet och säkrare 
arbetsmiljö. Genom att minimera 
potentiella säkerhetsrisker och 
driftavbrottstid inom gruvbryt-
ning kan vi komma närmare 
vår strävan om noll utsläpp, noll 
olyckor och noll oplanerade stopp. 
Det ska bli spännande att se hur 
långt 5G kan hjälpa oss på denna 
resa, säger Melker Jernberg.
I Eskilstuna ska parterna 
vidareutveckla lösningar för att 
fjärrstyra anläggningsmaskiner 

Häromveckan blev Volvo – bland 
de första i världen – med 5G-nät i 
sin forskningsanläggning i 
Eskilstuna. Maskiner och auto-
noma lösningar ska fjärrstyras 
med hjälp av den senaste 
telekomtekniken, och Ericsson och 
Telia är samarbetspartners i 
projektet. 

Av Klara Eriksson

Den 11 mars 2019 invigde Telia, 
Ericsson och Volvo Construction 
Equipment Sveriges första 5G-nät 
för industriellt användande på 
Volvo CEs anläggning i Eskil-
stuna. Därmed blir Volvo en av de 
första i världen med att använda 
5G-teknik för att testa fjärrstyrda 
maskiner och autonoma lös-
ningar.

– Testerna sker lokalt i Eskil-
stuna, men vår verksamhet här 
verkar globalt. Uppkopplade 
maskiner och autonoma system är 
framtiden, kommenterar Melker 
Jernberg, vd Volvo Construction 
Equipment.

Industrins intresse för 5G är 
stort. Automatisering av hela flö-
den möjliggör nya arbetssätt och 
stora effektivitetsvinster. 

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

OM 5G

5G är femte generationens mobilnät. Jämfört med 4G så är 5G 
snabbare, har lägre fördröjning, högre tillförlitlighet och klarar av 
att hantera fler uppkopplade enheter på samma gång. Det öppnar 
upp för helt nya användningsområden inom industri, viktiga 
samhällsfunktioner och i vardagen. Sommaren 2018 startade 
Telia ett 5G-partnerprogram som tillhandahåller en innovations-
miljö med möjlighet att utforska de tekniska och affärsmässiga 
möjligheterna med 5G innan en kommersiell lansering under år 
2020. Hittills är Volvo Construction Equipment, Einride, Tieto och 
Mittuniversitetet med i partnerprogrammet, där Ericsson är med 
som teknikpartner. Utöver partnerprogrammet så samarbetar 
Telia med KTH initiativet Umeå 5G, Luleå Tekniska Universitet och 
Sveriges Olympiska Akademi kring 5G.

Magnus Frodigh, forskningschef Ericsson, Anders Olsson, vd Telia Sverige, 
Jimmy Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Anders 
Ygeman (S) infrastrukturminister och Melker Jernberg, vd Volvo CE, vid 
invigningen av 5G-nätet. 
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Volvo först med  
5G-nät för industrin
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produktionsteknik

projekt på SJs division Fordon.

Saknar standarder
Ännu är det en bit kvar till att 
använda additiv tillverkning för 
att tillverka mer tekniskt kritiska 
tågdelar. En utmaning är att möta 
de krav och standarder som finns.

– Tåg har till exempel väldigt 
höga brandskyddskrav, och idag 
finns är det bara vissa typer av 
plast för additiv tillverkning som 
har godkända brandskyddsegen-
skaper. Det begränsar oss lite i 
vilka delar vi kan göra. 

SJ deltar i det europeiska nät-

front är SJ. De första AM-delarna 
som nu tas i bruk är en vidareut-
vecklad hållare för toalettrullar i 
plast till SJ 3000-tågen, toalettlås 
i metall till personvagnar samt 
skyddskåpor till eluttag och venti-
lationslock.

– Additiv tillverkning revolutio-
nerar vårt sätt att ta fram reserv-
delar. Ofta finns reservdelar till 
äldre tåg inte längre på markna-
den, och blir väldigt dyra eller till 
och med omöjliga att få tag i. Med 
additiv tillverkning kan vi själva 
göra de delar vi behöver, berättar 
Anders Gustafsson, chef för stora 

tillämpningar. I takt med att 
tekniken utvecklas föds möjlig-
het att tillverka allt fler produkter, 
billigare, snabbare och närmare 
kunden. Additivt tillverkade delar 
används idag i t ex flygmotorer 
och för att tillverka individan-
passade medicinska implantat. 
Enligt skrivar-jätten HP kan man 
idag serietillverka nästan vilken 
komponent som helst lönsamt 
med additiv tillverkning, för 
serieproduktion upp till 50 000 
komponenter.

Ett företag som nyligen börjat 
använda tekniken på bredare 

SJ satsar på tillverkning av 
reservdelar med hjälp av additiv 
tillverkning eller så kallad 
3D-printing. Tekniken förenklar 
produktionen av reservdelar och 
har på sikt potential att förändra 
den gammalmodiga försörjnings-
kedjan för tågindustrin i grunden.

 
Av Hilda Hultén

 
3D-printing, additive manufactur-
ing, AM eller additiv tillverkning, 
är en produktionsteknik som nu 
börjar sprida sig från prototyp-
tillverkning till breda industriella 

Additiv tillverkning 
revolutionerar tågindustrin

På SJs 3 000-tåg används numera 3D-printade toalettrullehållare i plast. I framtiden kommer mer kritiska reservdelar än så kunna tillverkas additivt. 
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produktionsteknik

kanske 30 år.
– Så ser det ut i tågbranschen 

i hela världen, det är ett väldigt 
ineffektivt och dyrt system. 

Efter kanske 15 år så tas många 
komponenter ur produktion. 

– Har man dem inte då så går 
de inte att få tag i. Med additiv till-
verkning skulle man kunna ersätta 
det här systemet med ett där man 
istället köper digitala ritningar på 
komponenterna, och kan tillverka 
dem direkt när de behövs – ett 

I Sverige samarbetar SJ med bland 
andra Postnords dotterbolag Strål-
fors som leverantör av tjänster 
inom additiv tillverkning. Strål-
fors öppnade sin 3D-tjänsteportal 
för företagskunder 2018 men kan 
i dagsläget bara leverera kompo-
nenter i plast. För metallkompo-
nenter anlitar SJ idag bland annat 
Siemens.

– Vi har ett nära samarbete 
kring utveckling med både Sie-
mens och Strålfors, som aviserat 
att de kommer att börja med 
metallkomponenter. Men det 
skulle behövas fler AM-tjänste-
leverantörer i Norden – de flesta 
aktörerna finns ute i Europa.

Enorm potential
Enligt Anders Gustafsson är 
potentialen för additiv tillverk-
ning enorm i tågindustrin, inte 
minst när det gäller just reserv-
delar, service och underhåll. När 
man idag köper ett tåg så köper 
man samtidigt ett stort batteri 
med reservdelar till tåget – som 
man sedan måste lagerhålla i 

verket Mobility Goes Additive, där 
företag från olika industrier sam-
arbetar för att ta fram metoder 
och standarder för additiv serie-
tillverkning. Flera stora tågaktö-
rer är med, bland annat SJs tyska 
motsvarighet Deutsche Bahn, och 
syftet är att byta erfarenheter och 
driva utvecklingen framåt.

– Tågbranschen är ganska omo-
gen och har inte kommit lika långt 
inom additiv tillverkning som till 
exempel fordonsindustrin. Där 
finns det standarder och metoder 
framtagna för att använda additivt 
tillverkade komponenter, det finns 
det inte i vår bransch än.

People that make  

a difference

Hållbara etableringslösningar
i Eskilstuna Logistikpark
Eskilstuna Logistikpark ligger i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg. Logistikparken  
omfattar 420 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. 
 

Kontakta oss på www.eskilstunalogistik.se/kontakta-oss

»Tågbranschen är 
ganska omogen och har 
inte kommit lika långt 
inom additiv tillverk-
ning som till exempel 
fordonsindustrin«

Del av dörrlås, 3D-printad i rostfritt stål. Originalet tillverkades på 40-talet 
i aluminium med en process som idag skulle vara dyr att reproducera.
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slags digitalt lager.

Framkant i Europa
För SJ är satsningen på additiv 

tillverkning en viktig del i bolagets 
digitaliseringsprogram.

– I det europeiska nätverket 
finns de industriföretag som 
kan mest om den här tekniken i 
Europa. Det har gjort att vi har 
kommit väldigt långt på kort tid 
och nu ligger i framkant i Europa 
inom additiv tillverkning.
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inköp

Inköparansvar 

– inget skydd mot lockbeten

Lockbeten är en välfungerande försäljningsstrategi, som biter 
på såväl vanliga konsumenter som erfarna inköpare.

– Om inköparen dessutom görs ansvarig för inköpsbeslutet, 
blir lockbetet än mer effektivt och man gör ännu sämre  

inköpsval, berättar linköpingsforskarna Christian  
Kowalkowski och Mario Kienzler, som studerat  

lockbeten ur ett inköparperspektiv.
Av Hilda Hultén

Lockbeten eller decoys handlar om att lägga till ett produktalternativ för att styra kunden mot ett för företaget mer gynnsamt 
köpval. Ett exempel är kaffe, där man genom att lägga till en extra stor kaffe till sortimentet kan få fler att köpa en större kaffe. 
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så kan erfarenhet slå igenom och ha 
stor betydelse. Men i en enkel inköps-
situation har man inte så stor nytta av 
sina erfarenheter från andra, mer kom-
plexa affärer.

Kunskap, kollegor och  
AI lösningen
Studier visar att när en person har 
kunskap om hur systemen fungerar, och 
kan upptäcka och identifiera knepen, så 
tenderar man att bli mer objektiv i sina 
beslut och påverkas mindre.

– Kunskap om lockbetets funktion 
och mekanismer kan hjälpa i att fatta 
bättre köpbeslut.

Lockbetet i sig har ofta inga som helst 
fördelar, utan ska bara styra köparen till 
ett annat alternativ. För att undvika att 
falla för lockbeten och andra försälj-
ningstricks så kan man ta hjälp av en 
kollega, tipsar forskarna.

– Om man upptäcker lockbeten 
så kan man till exempel först plocka 
bort lockbetet och sedan be en kollega 
utvärdera de övriga alternativen och 
fatta beslutet – utan att lockbetet stör 
omdömet.

Enligt forskarna kommer digitalise-
ringen göra att vi i framtiden kom-
mer kunna lämna över den här typen 
av inköpsbeslut till robotar som fattar 
rationella beslut och inte låter sig luras.

– Trenden vi ser är att det kommer 
mer och mer beslutsstöd och algorit-
mer för att underlätta utvärdering och 
beslut. Men helt kan man inte ersätta 
mänskliga inköpare, i många situatio-
ner behövs specialistkunskap.

I framtiden kommer därför förekom-
sten av lockbeten minska, tror Christian 
Kowalkowski.

– Nyttan med lockbeten försvinner ju 
om en dator fattar beslutet istället.

och den vita är något bättre, så väljer de 
flesta kunderna den. Men om du lägger 
till ytterligare en svart, kanske betyd-
ligt dyrare, mobiltelefon i sortimentet 
som lockbete, så tenderar fler att välja 
den svarta, eftersom den känns mer 
som ”standard” – även om den vita är 
lika bra eller bättre. Vi använde samma 
princip här, fast med skrivare, förklarar 
Christian Kowalkowski.

Baserat på tidigare studier som visat 
på negativa effekter av ansvarsskyldig-
het så förutspådde forskarna att fler 
inköpare skulle låta sig påverkas av 
lockbetet. Däremot överraskades de av 
hur stor effekten var.

– Ökad ansvarsskyldighet förbättrar 
inte alltid beslutsfattandet; i vår studie 
föll betydligt fler för lockbetet när de 
påmindes om sin ansvarsskyldighet, 
berättar Mario Kienzler.

När inget ansvar utkrävdes och inget 
lockbete fanns med så valde 45 pro-
cent av inköparna skrivare B framför 
skrivare A. När ansvar och lockbete 
fanns med i bilden valde ännu fler – 86 
procent – den sämre skrivare B. Fors-
karna kallar ansvarsutkrävandet för den 
”Motiverande kognitiva faktorn”, som 
alltså i det här fallet gav lockbetet ännu 
mer effekt.

– Vi hoppades hitta en sådan effekt, 
men vi hade inte förväntat oss att den 
skulle vara så stark. Det ska bli spän-
nande att forska vidare i de här meka-
nismerna.

Liten nytta av erfarenhet
Att lockbeten fungerar på konsumen-
ter i triviala inköpssituationer – till 
exempel en kopp kaffe är välkänt. Men 
att de har så stor effekt på professionella 
inköpare är delvis nytt.

– Våra resultat kring hur man reage-
rar på lockbeten går i linje med konsu-
mentstudier som gjorts tidigare. Vi såg 
i princip ingen skillnad på effekten av 
lockbeten i professionella situationer 
mot vanliga konsumentköpsval, säger 
Mario Kienzler.

Inköparens yrkeserfarenhet gör inte 
heller någon skillnad, enligt studien.

– Det var inga tydliga skillnader 
mellan erfarna och oerfarna inköpare i 
studien, de fattade samma typ av beslut 
oavsett erfarenhet.

Erfarenhet kan naturligtvis ha 
betydelse för en inköpares förmåga att 
förhandla och fatta köpbeslut ändå, 
betonar Christian Kowalkowski.

– I mer komplexa inköpssituationer 

Lockbeten inom försäljning, 
eller ”decoys” på engelska, 
är när man lägger till ett 
produktalternativ för att 

medvetet styra kunden att göra ett för 
företaget gynnsammare produktval. Ett 
enkelt exempel är kaffe.

– Om ett café har två storlekar på 
kaffemuggarna så tenderar många att 
välja den mindre storleken, men lägger 
man till en större kaffekopp till utbudet 
så tenderar fler att välja mellanstorle-
ken – alltså den större av de två initiala 
produkterna, eftersom den då känns 
mer lagom stor i jämförelse med de 
två andra, förklarar Christian Kowal-
kowski, professor i industriell mark-
nadsföring på Tekniska högskolan vid 
Linköpings universitet.

Christian Kowalkowski forskar till 
vardags på marknadsföringsstrate-

gier – i en färsk studie har han och 
kollegan Mario Kienzler, som i höstas 
disputerade med en avhandling om 
värdebaserad prissättning, vänt på per-
spektivet och tittat på hur professionella 
inköpare reagerar och agerar på olika 
marknadsförings- och försäljningsstra-
tegier.

– Vi har tittat på hur lockbeten, 
eller decoys, fungerar i professionella 
inköpssituationer och hur erfarna inkö-
pare agerar när de förutom att utsättas 
för ett lockbete även utkrävs ansvar för 
att ta det bästa beslutet för företagets 
räkning, berättar Mario Kienzler, som 
utfört studien i samarbete med SILF.

 

Oväntade resultat
Ett antal inköpare ombads i studien 
välja mellan tre skrivare, där skrivare 
B enligt specifikationerna var ett något 
sämre än skrivare A, men en tredje 
skrivare C – liknande skrivare B men 
ett betydligt sämre inköpsval, lades till 
som lockbete. En del av inköparna blev 
också påminda om deras ansvarsskyl-
dighet för att välja den bästa skrivaren 
för företagets räkning.

– Ett förenklat exempel är om du 
säljer en vit och en svart mobiltelefon, 

inköp

»Nyttan med lockbeten 
försvinner ju om en dator 
fattar beslutet istället«

»Kunskap 
om lockbe-
tets funk-
tion kan 
hjälpa i att 
fatta bättre 
köpbeslut«

Linköpingsforskarna Christian Kowalkowski och Mario Kienzler 
har studerat hur lockbeten fungerar på professionella inköpare.
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godstransporter

nationella godstransportrådet, uppdate-
rade om vad som händer.

– Många uppdrag överlappar varan-
dra och det är viktigt att informations-
spridningen blir god, så att vi jobbar 
effektivt.

Att Sverige fick en egen strategi för 
godstransporter var efterfrågat av bran-
schen – där många menar att godstran-
sporter får stå tillbaka till fördel för 
persontransporterna.

– Godset hörs inte på samma sätt 
som persontrafiken, men utvecklingen 
har ändå legat ganska långt framme i 
Sverige, säger Åsa Tysklind. 

det när man lyckas – och når framgång, 
säger Åsa Tysklind.

Godsstrategin viktigt verktyg
Godstransportrådet ska bland annat 
arbeta för att driva igenom godstran-
sportstrategin, som enligt Åsa Tysklind 
innehåller mycket att jobba med.

– Det är viktigt att åstadkomma håll-
bara förutsättningar för godstranspor-
ter. Sverige är ett litet, exportberoende 
land med en industri som är beroende 
av att få till fungerande godstransporter 
även i ett gränsöverskridande perspek-
tiv. Dessutom har vi klimatfrågan som 
är avgörande för framtiden. Jag hoppas 
att det ska hända saker och att det vi 
gör kommer att göra skillnad, säger Åsa 
Tysklind.

Flera olika regeringsuppdrag rörande 
godstransporter ligger just nu hos 
Trafikverket, Transportanalys, Boverket 
och Transportstyrelsen. Bland annat att 
se hur man kan öka horisontella sam-
arbeten inom transportkedjan, utreda 
möjligheten till tyngre transporter på 
väg och hur en större andel av godset 
ska kunna gå via sjöfart och järnväg. 
I ett av regeringsuppdragen ingick att 
utse en samordnare för inrikes sjöfart 
– rekryteringen är klar och det blev Pia 
Berglund, tidigare vd på Svensk Sjöfart, 
som fick jobbet. 

Strategin viktigt verktyg
Åsa Tysklinds roll blir att se till att arbe-
tet fortlöper smidigt, och att hålla de 
som arbetar med regeringens uppdrag 
under godstransportstrategin, samt 

– Det är mycket politik i regelutveckling 
och det krävs taktik och samarbete för 
att driva en fråga, säger Åsa Tysklind, 
juristen som sedan första februari är 
kanslichef för det nyinrättade nationella 
godstransportrådet på Trafikverket. 

Av Klara Eriksson

Åsa Tysklind har arbetat med godsfrå-
gor nationellt och internationellt sedan 
1997. Ingången var via järnvägen – hon 
började på Tågtrafikledningen vid 
Banverket 1997 med införande av EU-
reglering, en tid med stora förändringar 
på järnvägsområdet. 
Därefter har hon gjort flera rundor 
på Transportstyrelsen och Banverket i 
olika roller, och medverkat i flera olika 
statliga utredningar av järnvägssektorn. 
Hon har även arbetat med cybersäker-
het och som nationell expert på EU-
kommissionen.

Som kanslichef för nationella gods-
transportrådet kommer hennes långa 
erfarenhet av godsfrågor, bland annat 
från området regelutveckling, till god 
nytta.

– Reglering är ett svårt område och 
det är ofta grunden för verksamhet. 
På transportområdet är regleringen 
ofta internationell, vilket innebär att 
vi från svensk sida behöver förhandla 
med andra stater som t ex i EU. Det är 
mycket politik i regelutveckling och det 
kan vara svårt att förstå vad man möter 
och hur man når framgång. Det krävs 
taktik och samarbete för att driva en 
fråga. Desto mer tillfredsställande är 

NATIONELLA  
GODSTRANSPORTRÅDET

Godstransportrådet som inrättades förra 
året består idag av 17 ledamöter inklusive 
ordföranden, infrastrukturminister To-
mas Eneroth. Rådet har som uppdrag att 
”bidra till arbetet för effektiva, kapaci-
tetsstarka och hållbara godstransporter 
och till genomförandet av den nationella 
godstransportstrategin”. 

  

»Godset 
hörs inte 
på samma 
sätt som  
person-tra-
fiken«
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Hon ska ratta  
godstransportrådet

Åsa Tysklind leder arbetet i det nyinrättade nationella  
godstransportrådet. 
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godstransporter

börja orientera efter samma karta 
som EU.  

Själv ska Magnus Kårestedt 
hitta ett nytt, spännande uppdrag 
- helst i industrin eller i logistik-
branschen. 

– Jag har fått några förslag, vi får 
se vad det blir. 

Nationellt vill Magnus Kårestet se 
en bättre samordning av infra-
struktursatsningarna. 

– Hamnkapaciteten är inte 
utnyttjad mer än till 30–40 pro-
cent i Sverige idag, det behövs inte 
byggas ut överallt. Sverige måste 
få till en statlig hamnpolitik och 

min hemstad gör det förstås extra 
stimulerande, säger Elvir Dzanic, 
vars internationella profil pas-
sar väl in i hamnens behov. Att 
Göteborgs hamn även framöver 
kan ta emot de största container-
fartygen är avgörande för både för 
regionen och för svensk ekonomi 
menar Magnus Kårestedt.

– Skandinavien är ganska peri-
fert i ett globalt shippingperspek-
tiv, det gäller att jobba aktivt med 
att sätta Göteborg på kartan och få 
hit fartygen, säger han.

Magnus Kårestedt hoppas också 
att hamnen fortsätter driva på för 
ett intensifierat miljöarbete, men 
också automatisering och digita-
lisering.

– Vi har gått från att snacka 
miljö till verklig verkstad, idag 
är vi den grönaste hamnen i 
Sverige och står inför den största 
investeringsprogrammet sedan 
1960-talet. 

Magnus Kårestedt lämnar över 
stafettpinnen som vd för Göte-
borgs hamn efter 16 år. Han har 
flera idéer om hur sjöfarten 
behöver utvecklas och hamnen ska 
förbli konkurrenskraftig. 

Av Hilda Hultén

I juni mönstrar  Elvir Dzanic på 
som ny vd för Göteborgs hamn. 
Han kommer närmast från sys-
temjätten Ceva Logistics, med 52 
000 anställda globalt, där han varit 
affärsutvecklingschef inom sjöfart 
för Nordamerika med placering i 
Houston. Göteborg är hemmap-
lan för Elvir Dzanic, som har en 
examen i sjöfart och logistik från 
Chalmers.

– Det känns som ett särskilt 
privilegium att få möjlighet att 
vidareutveckla Skandinaviens 
största och viktigaste transport-
nav. Att dessutom åter arbeta i 

Ett av Nordens 
bästa logistiklägen

www.logpoint.se

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

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

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

Magnus Kårestedt lämnar över till Elvir Dzanic som blir ny vd för Göteborgs 
hamns i juni. 
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infrastruktur

– Men man ser det väl som en 
framtidsinvestering, säger Erik 
Böhlmark. 

Investerar 13 miljarder
Mellan 2020–2022 kommer 
svenska kraftnät investera drygt 
13 miljarder SEK i både upprust-
ning av befintligt stamnät och nya 
ledningar.

– Vi har till exempel en åtgärd 
som kommer hjälpa upp Uppsala-
problematiken, vi kompletterar 
en befintlig ledning med en så 
kallad högtemperaturlina och då 
kommer man kunna öka uttaget 
där 2020. Utbyggnaden av nätet 
i Stockholm sker i två löpande 
program med ökande kapacitet de 

i Avesta. 
Ett datacenter kräver omkring 

300–500 MW el – vilket motsva-
rar förbrukningen i en medelstor 
svensk stad. Uppsala och Västerås 
förbrukar till exempel omkring 
300 MW per år. 

Datacenter framtiden?
Om Sverige ska investera i server-
hallar är något som kan ifrågasät-
tas – idag är har de en kraftigt 
reducerad energiskatt liksom all 
energiintensiv industri, vilket 
motiverats med att pappersbruk 
och stålindustri inte ska konkur-
reras ut och flytta utomlands. Men 
i förhållande till tillverkningsin-
dustrin ger serverhallarna få jobb. 

– Det innebär att underlig-
gande, regionala nät inte får ta ut 
mer kapacitet från stamnätet, och 
att man kan behöva säga nej till 
etableringar som kräver mycket el, 
säger Erik Böhlmark, elmarknads-
analytiker på Svenska kraftnät. 

Att Northvolts batterifabrik 
hamnade i Skellefteå och inte i 
Västerås, berodde mycket på brist 
på kapacitet i stamnätet. 

– Det var tal om Västerås från 
början, men det gick inte att ta ut 
den el som krävdes. 

I Mälardalen har kapacitetsbris-
ten spätts på av etableringen av de 
många serverhallarna; däribland 
Amazon Web Sevices (AWS) tre 
hallar i Mälardalen och Googles 

Svenska kraftnät kommer 
investera 13 miljarder i stamnätet 
under åren 2020–2022, och 
investeringstakten kommer 
därefter fortsätta vara hög. Idag är 
kapacitetetstaket redan nått i 
bland annat Mälardalen, där 
invasionen av datacenter varit en 
bidragande faktor. 

Av Klara Eriksson

En stark urbanisering, på vissa 
ställen kombinerat med invasio-
nen av datacenter de senaste åren 
har lett till att kapacitetstaket 
för stamnätet för el är nått för 
Stockholm, Uppsala, Malmö och 
Göteborg. 

Hoppa på Expansionståget 
- Etablera i Gävleborg-Dalarna! 

Välkommen till en hållbar och expansiv industriregion  

mitt i Norden, endast 60-90 minuter till Stockholm.

Gävle  •  Sandviken  •  Hofors  •  Falun  •  Borlänge  •  Avesta  •  Ludvika  •  Gagnef  •  Söderhamn  •  Hudiksvall  •  www.mellansverigeslogistiknav.se

Stora investeringar i elnätet väntar
13 miljarder kronor ska investeras i upprustning av det svenska stamnätet under åren 2020–2022.
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infrastruktur

som det finns förhoppning om 
att elektrifiera utan även delar av 
industrin. Järn- och stålindustrin 
stod t ex för 36 procent av Sveriges 
utsläpp av koldioxid 2017, och 
just nu pågår försöksverksamhet 
för att elektrifiera stålproduktion 
av SSAB i Luleå, det s k Hybrit-
projektet. 
Skulle hela SSABs anläggningar 
i Luleå och Oxelösund drivas på 
el skulle det kräva 15 TWH. Men 
i det fallet är i alla fall Svenska 
kraftnät förberedda. 

– Vi tittar på lite olika scenarier, 
elförbrukningen skulle kunna 
sticka iväg till 200 TWh i extrem-
fall, säger Erik Böhlmark.

– Vi måste tänka på när vi lad-
dar så vi kan kapa topparna, vi 
behöver en klok och bra laddning, 
sa Susanna Hurtig. 

En sådan lösning skulle kräva 
förändringar i lagstiftningen, 
menar Erik Böhlmark. 

– För att få till det krävs 
branschsamverkan mellan oss, 
elbolagen och Energimarknadsin-
spektionen, och i slutändan måste 
även riksdag och regering säga 
sitt. Lagstiftningen kommer med 
all säkerhet behöva ändras så man 
kan dra nytta av flexibiliteten.

Elslukande stålindustri?
Men det är inte bara fordonen 

Inom transportsektorn räknar 
man med en elektrifiering av 
godstransporterna som dellösning 
för att nå fossilfrihet, men Svenska 
kraftnät räknar framförallt med en 
elektrifiering av personbilsflottan i 
sina långsiktiga prognoser. 

– Vi räknar med en 60-procen-
tig elektrifiering av personbilsflot-
tan 2040, vilket skulle kräva  
9 TWH. 

Det kan jämföras med hela 
Sveriges årsförbrukning av el, som 
ligger på 145 TWH i dag. 

För godstransporter har man 
ingen separat prognos utan detta 
anses ingå i den allmänna för-
brukningen. 

– Bedömningen som gjordes var 
att elektrifieringen av transporter 
inte var så pass omfattande att 
det påverkade den totala elför-
brukningen i så stor omfattning. 
Men dessa antaganden uppdate-
ras kontinuerligt så om vi ser att 
detta kan bli en större trend så är 
det någonting vi kan överväga att 
ta in i våra prognoser, säger Erik 
Böhlmark. 

Stamnätet måste finnas där för 
att elen till fordonen ska komma 
fram, men organisationen av 
själva laddningen blir framfö-
rallt en fråga för de regionala och 
lokala näten. 

– De är framförallt de lokala 
nätet som får en utmaning när det 
ansluts elfordon – sedan kan det 
ju hjälpa om de laddar på bättre 
tider. 

Behövs förändrad lagstiftning
På seminariet Eltransport Stock-
holm 2030, på Södertälje Science 
Week, lyfte Susanna Hurtig, chef 
för E-mobility Norden på Vatten-
fall, behovet av att elanvändningen 
planeras smart om den ska räcka 
till alla. Här kan en differentierad 
taxa vara en del av lösningen.

närmaste åren. Västerås kommer 
in lite senare – omkring 2025. 

Som elmarknadsanalytiker är 
Erik Böhlmarks uppgift att förut-
spå hur behovet och tillgången till 
el för det svenska stamnätet kom-
mer utvecklas på kort och lång 
sikt, och det är många faktorer 
som driver den nuvarande inves-
teringsgraden. 

– Investeringarna idag är stora 
jämfört med tidigare och det 
kommer allt mer eftersom. Det 
är drivet av rena reinvesteringar, 
anslutning av ny elproduktion och 
marknadsintegration, säger Erik 
Böhlmark. 

Byter ut stamnät
Delar av det svenska stamnätet 
behöver bytas ut – som de nära 70 
år gamla förbindelserna mellan 
norra och södra Sverige. 

– Den byggdes efter andra 
världskriget och det är dags att 
byta ut den, men det ligger lite 
längre fram i tiden. Det kommer 
kosta 50 miljarder och sker under 
en längre tidsperiod.

Sveriges befolkning flyttar 
söderut, vilket ställer nya krav på 
stamnätet. Mycket el produceras i 
norr – och där byggs också många 
nya stora vindkraftparker – men 
när folk inte i samma utsträckning 
bor där, måste elen transporteras 
söderut. Samtidigt minskar kärn-
kraften i Sverige. 

– Vi bygger även en ny förbin-
delse med Tyskland, Hansa Power 
Bridge. Det byggs ut mycket 
sol- och vindkraft i Tyskland och 
därigenom kan vi använda vår 
vattenkraft till att parera och kom-
plettera deras vind och sol. 

60 procent elbilar 2040
Svenska kraftnät beräknar hur 
elanvändandet kommer förändras 
på kort och lång sikt. 

Hoppa på Expansionståget 
- Etablera i Gävleborg-Dalarna! 

Välkommen till en hållbar och expansiv industriregion  

mitt i Norden, endast 60-90 minuter till Stockholm.

Gävle  •  Sandviken  •  Hofors  •  Falun  •  Borlänge  •  Avesta  •  Ludvika  •  Gagnef  •  Söderhamn  •  Hudiksvall  •  www.mellansverigeslogistiknav.se

– De är framförallt de lokala nätet som får en utmaning när det ansluts 
elfordon, säger Erik Böhlmark.
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sjöfart

att vi vill växa med Sverige som 
partner.

Hållbarhet viktigt
Som skogsägare och producent av 
pappersprodukter – ett förhållan-
devis klimatsmart affärsområde, 
har SCA en hållbarhetsprofil 
man vill värna om. Från Kiel går 
järnvägen i stort sett raka spåret 
genom Europa ner till norra Ita-
lien, och Kiel-kanalen till Rotter-
dam och kontaktvägarna till andra 
Östersjöhamnar, gör logistikläget 
optimalt även ur hållbarhetssyn-
punkt.

– Ur ett miljöperspektiv och 
framtidsperspektiv var de goda 
järnvägsförbindelserna mycket 
viktiga för valet av Kiel, säger Jörn 
Grage.

för mellanlagring färdigställts för 
SCAs räkning, en investering på 
20 miljoner euro. Två gånger per 
vecka avgår roro-fartyg på slingan 
Malmö–Sundsvall–Umeå, respek-
tive Sundsvall–Iggesund. 800 000 
ton gods passerade genom termi-
nalen 2018. 
Lejonparten av volymerna är 
SCAs egna, men 7–8 procent är 
andra företags varor, en andel 
SCA och Kiels hamn gärna vill 
öka på.

– Vi kan ta emot alla sorters 
varor, och har all typ av utrust-
ning som behövs för olika typer 
av gods, säger Dirk Claus, som 
påpekar att Sverige är hamnens 
viktigaste handelspartner.

– Vi är här för att berätta hur 
viktigt landet är för hamnen och 

djup, goda landförbindelser och 
intermodal kapacitet. Här har vi 
goda möjligheter att växa, säger 
Jörn Grage, vd för SCA Logistics i 
Tyskland.

I februari besökte han Stock-
holm tillsammans med repre-
sentanter för Kiels hamn, för att 
marknadsföra sig och visa hur ett 
gott logistiksamarbete kan se ut.

– Samarbetet med SCA är ett av 
de viktigaste affärsområdena för 
oss, 70 av hamnens anställda arbe-
tar i SCAs terminal och vi är stolta 
över att hantera dessa högkvalita-
tiva produkterna från exempelvis 
Iggesund hos oss, sa Dirk Claus, 
vd för Kiels hamn.

50 000 kvm mellanlagring
Invid kajen har 50 000 kvm yta 

SCA är inte bara Europas största 
skogsägare utan man har även ett 
eget logistikbolag: SCA Logistics, 
som sedan 2016 har sin tredje egna 
terminal utomlands i Kiels hamn i 
Nordtyskland.

Av Klara Eriksson
 

Genom Kiels hamn går det 
svenska exportflödet av nypro-
ducerade personbilar från Volvo, 
och sedan 2016 även 800 000 ton 
svenska pappersprodukter per år 
via SCAs terminal. Tidigare gick 
SCAs tyska export till Tyskland  
och kontinentaleuropa via 
Lübeck.

– Att valet föll på Kiel beror på 
att hamnen är väl utrustad med 
400 meters kajyta, tillräckligt 

Kiel hemmahamn för SCA 
Från ”Schwedenkai” i Kiel avgår bland annat Östersjöns största ropax-fartyg på 4 100 “lanemeter”, som alltså kan ta drygt fyra kilometer lastbilar. 
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industriinvesteringarna i Sverige 
genom tiderna och innebär att 
Östrand ökar kapaciteten från 
430 000 till 900 000 ton massa per 
år – världens största produktions-
linje för blekt sulfatmassa. 

skador, för att återkoppla till SCA.

Globalt nätverk
SCA logistiknätverk sträcker 
sig över hela världen och utöver 
terminalen i Kiel driver bolaget 
två egna färjeterminaler Europa; i 
London och i Rotterdam, där det 
även går en containerpendel till 
Sundsvall och Umeå. Från Kiel 
når man i stort sett hela konti-
nentaleuropa: från Portugal till 
Kazakstan.

– Men drygt hälften av våra 
volymer som går genom Kiel går 
till den tyska marknaden.

I februari invigdes SCA:s nya 
massafabrik Östrand i Timrå av 
kung Carl XVI Gustaf.

Investeringen på 7,8 miljar-
der kronor är en av de största 

cent av alla fartyg kunna ansluta 
till landel när de ligger i hamn.

SCA Logistics och Kiels hamn 
har även tillsammans utvecklat ett 
IT-system som gör godset spår-
bart hela vägen fram till slutdes-
tination. Man har också utvecklat 
en app där hamnanställda kan 
fotografera godset vid exempelvis 

Till skillnad från läget i många 
svenska kombiterminaler har de 
intermodala flödena genom Kiels 
hamn ökat stadigt de senaste åren. 
Mellan 2011 och 2017 nära för-
dubblades volymerna från 20 000 
till nästan 40 000 enheter.

Hamnen satsar också på elektri-
fiering, från nästa år ska 60 pro-

sjöfart

– Sverige är vår viktigaste handels-
partner, säger Dirk Claus, vd för 
Kiels hamn.

Kiel har linjetrafik till åtta hamnar i Östersjön, varav fyra - Malmö, Umeå, 
Sundsvall och Iggesund - har tillkommit genom samarbetet med SCA. 

»Samarbetet med SCA 
är ett av de viktigaste 
affärsområdena för oss«
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juridik

Kristina Nilsson, jurist med inriktning 
på avtalsfrågor inom transport och 
logistik, Fondia. 
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juridik

Som de flesta känner till 
krävs tillstånd för att utföra 
yrkesmässiga transporter. 
Antingen ett yrkestrafik-
tillstånd i Sverige eller ett 

gemenskapstillstånd inom EU. Trans-
portörer har också en mängd andra 
regelverk att förhålla sig till, bland 
annat reglerna om cabotage. Cabota-
gereglerna innebär, något förenklat, 
att en utländsk transportör endast får 
verka tillfälligt i Sverige. Motsvarande 
gäller svenska åkare i andra EU-länder. 
Tanken med reglerna är att transportö-
rer ska kunna bedriva sin verksamhet 
på lika villkor, oavsett i vilket land man 
hör hemma, och att man inte ska kunna 
priskonkurrera på ett ojuste sätt med 
hjälp av lägre skatter och kostnader.

Men ansvaret för kontroll av tillstånd 
och cabotage gäller inte bara transpor-
tören, utan även dig som beställare av 
transport. Reglerna om beställaransvar 
har funnits ett tag, men den 1 juli 2018 
skärptes reglerna. Syftet med skärp-
ningen är att företag inte ska komma 
undan med att utnyttja transportörer 
som bryter mot reglerna, för att exem-
pelvis få lägre priser. 

Syftet är att komma åt stora företag 
och speditörer som tidigare utnyttjat 
den svaga lagstiftningen för att göra just 

»Även små 
transport-
köpare 
måste se till 
att reg-
lerna följs 
– påföljden 
kan annars 
bli böter 
eller t o m 
fängelse«

detta, men reglerna gäller även den lilla 
transportköparen. 

Beställaransvaret innebär att den 
som beställer transporter på väg har ett 
ansvar att kontrollera att transportören 
har de tillstånd som krävs. Ansvaret 
omfattar också att kontrollera så att 
transportören inte bryter mot cabota-
gereglerna. Ansvaret är dessutom straff-
sanktionerat och innebär att den som 
bryter mot reglerna kan straffas med 
böter eller fängelse. Trots denna risk för 
ansvarsutkrävande, är det få köpare av 
transporter som har kunskap om detta.

Kontrollen av tillstånden kan visser-
ligen göras relativt enkelt, för svenska 
tillstånd via Transportstyrelsens hem-
sida, men varje företag måste göra en 
bedömning och inventering av vilka 
kontroller som krävs utifrån deras 
situation. Om man köper enstaka trans-
porter direkt av en transportör krävs 
att man kontrollerar tillstånd vid varje 
enskild transport, medan kontrollerna 
vid löpande samarbeten troligen inte 
behöver göras lika ofta. 

Lite oklart? Ja, det är det. 
Transportstyrelsen har meddelat 

att de inte kan lämna några närmare 
besked om och hur kontrollen av till-
stånd ska dokumenteras eller hur ofta 
kontroll bör ske vid löpande avtal om 
transporter. Detaljerade riktlinjer sak-

nas alltså, trots att brott mot reglerna 
kan leda till fängelse.

Kontrollerna av om cabotagereglerna 
följs är än svårare att hantera, eftersom 
dessa inte kan göras mot något register. 
Beställaren förväntas helt enkelt förstå 
hur transportbranschen fungerar och 
kunna avgöra om en transportör följer 
det komplexa regelverket. Detta kanske 
inte är så svårt för en stor spelare, som 
exempelvis en speditör eller ett stort 
företag, med en van inköpsavdelning. 
Men rimligheten i att en liten trans-
portköpare ska förväntas kontrollera 
ett utländskt åkeris regelefterlevnad i 
Sverige, kan ifrågasättas.

Polisen jobbar aktivt med frågan och 
det har gjorts ett antal anmälningar 
avseende brott mot just beställaran-
svaret. Förhoppningsvis ger detta viss 
vägledning framöver.

Mitt råd till er som köper transporter 
är att inventera era rutiner för inköp av 
transporter och dokumentera detta, så 
att ni kan visa att ni arbetar aktivt med 
frågan. I takt med att fällande domar 
kommer, vilket ger mer vägledning, 
så bör också rutinen utvärderas. Med 
tanke på risken för påföljd är detta en 
fråga som transportköparen inte kan 
förbise. 

Av Kristina Nilsson

krönika: 

Beställaransvar för transporter  
–en (o)hanterbar risk
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I januarinumret av Intelligent 
Logistik avslöjades rankingen av 
Sveriges bästa logistiklägen 2019: 
Göteborg återtog tronen, följt av 
Örebro, Helsingborg, Östergötland 
och Jönköping. Listan för 2019 
möttes av hurrarop från klättrarna.

Av Klara Eriksson

Göteborgsregionen återtog sin 
position som ensamt bästa logis-
tikläge i Sverige – efter att förra 
året fått dela förstaplatsen med 
Örebro. Orsaken till det var dels 
att godsflödena återvänder till 
hamnen efter fjolårens hamnkon-
flikt, dels att Intelligent Logistik 
sett över bedömningskriterierna 
och gett godsflöden en större 
tyngd.

– Vi är väldigt glada över 
utmärkelsen. Vi har Nordens 
största hamn med ett världsom-
spännande linjenät i som servar 
hela Sveriges industri, samtidigt 
som det satsas stort på flera håll 
hos många andra logistikaktörer i 
regionen, bland annat i Borås och 
Landvetter. Det är roligt att vi får 
ett samlat kvitto på att vi tillsam-
mans är rätt ute, kommenterade 

Göteborgs hamns vd Magnus 
Kårestedt.

Örebroregionen hamnade återi-
gen på plats två, vilket i sig är en 
rejäl bedrift – och regionen tycks 
ta den förlorade förstaplatsen med 
jämnmod.

– Att Örebro kommun är ett bra 
logistikläge är viktigt för nyetab-
leringar av företag som skapar 
jobb för örebroarna. Hittills har 
logistikbranschen genererat över 
2 000 nya arbetstillfällen. Förvalt-
ningarna inom Örebro kommun 
arbetar aktivt med bland annat 
planläggning av verksamhets-
mark för att vi ska kunna hålla oss 
i topp, så detta är ett glädjande 
besked, säger Kenneth Nilsson (S), 
Kommunstyrelsens ordförande.

Helsingborg klättrade från 
fjärde till tredje plats, vilket Hel-
singborgs stad kommenterade 
med att. ”Det bekräftar att staden 
har ett strategiskt läge med stark 
infrastruktur som binder samman 
marknader bortom regionen.” och 
påpekade att staden är en av tre 
tänkbara kandidater, för en mil-
jardsatsning av det statliga gruv-
bolaget LKAB gällande omvand-
ling av gruvavfall till säljbara 

produkter. ”Trots att Helsingborg 
ligger långt ifrån gruvorna, där 
råmaterialet förädlas i ett första 
steg, är staden en kandidat i och 
med en fullskalig hamn redo för 
stora volymer, samt närliggande 
kemisk industri.” skriver Helsing-
borgs stad.

Jönköping klättrade till en fem-
teplats, och Fastighetsutvecklaren 
Qvana som äger mark i Stigamo 
Södre reagerade med att redovisa 
regionens poäng för varje delkri-
terium med kommentaren: “Avgör 
själv vad som är viktigast för 
dig!” Nykomlingen Ulricehmamn 
– som gjorde insteg på listan 
förra året – halkade nu ner några 
positioner från en sextonde till en 
tjugondeplats.

– Jag såg att vi halkat ner, så nu 
behöver det visst byggas lite här 
i Ulricehamn, sa Fredik Ståhl, vd 
på Hökerums Fastigheter – som 
nu planerar att ta steget in på 
logistikmarknaden och vill bygga 
logistikhallar i bland annat Ulri-
cehamn. 

Läs mer om Sveriges 25 bästa 
logistiklägen 2019 på intelligentlo-
gistik.se/logistiklagen
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Klättrarna jublar  
– övriga planerar byggen?
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Finns ditt nästa logistiksamarbete  
i Östergötland? 

Klustret finansieras med stöd från Region Östergötland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Östergötland är en hållbar och stark logistikregion. Nu drar vi igång arbetet 
med Logistikkluster Östergötland med syfte att etablera en gemensam arena 
för logistikföretag och logistikfrågor i regionen. Genom detta vill vi: 

• Öka företagens och regionens konkurrenskraft
• Stimulera miljöfokus och energieffektivisering
• Främja hållbarhet
• Skapa en gemensam plats för samverkan och utveckling

Med detta skapar vi landets främsta logistikkluster med fokus på hållbarhet. 

Läs mer på logistikklusterostergotland.se 
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