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

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

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

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

familjenhelsingborg.se

Lars Åström, VD på STC GreenFood
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naturtillgång

Bra grogrund för framgång
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ledare

Intresset för logistik växer även utanför industri och handel t ex i 
många kommuner. SKLs nätverk Gods i tätort, som samlas till nät-
verksträffar tre gånger per år, har här blivit en pådrivare. Det är ett 

interkommunalt nätverk där experter och eldsjälar från många kommu-
ner samlas för att lära mer och byta och jämföra erfarenheter. Nätverket 
har blivit en katalysator för det ökade intresset för samordnade varu- 
transporter som nu växer i många svenska kommuner.

De kommuner som kommit längst tycks vara de (alltför få) som 
antingen har eldsjälar bland politikerna eller där de politiska blocken 
är eniga om att visa upp sin kommun som exempel för bra miljö och 
hållbarhet. 

Intelligent Logistiks årliga  listning av Sveriges bästa logistiklägen har 
efter tio år blivit en branschnorm.

Kriterierna för vår nya satsning, att utse Årets Logistikkommun, är lite 
annorlunda, men vill också stimulera till ökad insikt om logistikens roll 
i hela samhället. Vinnare blir den kommun som under senaste året gjort 
mest för att kommunens godslogistik, handel, citylogistik och person-
transporter ska fungera optimalt.  

Bedömningarna sker i samarbete med ledande expertis.
Välkomna att nominera er kommun.
Prisutdelningen blir på scenen på Logistik & Transport på Svenska 

Mässan i Göteborg den 7 maj, där Intelligent Logistik f ö också är media-
partner.

Utan logistikfastigheter ingen logistik. Ett exempel på hur logistik blir 
alltmer synlig och intressant är också att alltfler logistikfastighetsbolag 
söker sig till börsen. Idag är de redan sex på Nasdaq OMX. Därmed är 
Stockholmsbörsen den alltmer dominerande handelsplatsen för nordiska 
logistikfastighetsbolag.

Vi skriver också om några nya, osunda avarter i logistikbranschen, där 
arbetsledare kan försöka ta betalt för att ge arbetssökande ett jobb och 
där cabotagereglerna fortfarande missbrukas i stor skala. Det leder inte 
bara till lönedumpning och osund konkurrens gentemot seriösa åkerier, 
utan ofta också till bristande trafiksäkerhet och sämre miljö. Och någon 
utbildning i t ex trafiksäkerhet kan de inhyrda chaufförerna inte vänta 
sig, Skatteverkets regler gör att fortbildningen är de anställdas förmån. 

Men, som alla andra, uppmärksammar vi helst glädjeämnena.
Ett glädjeämne är hur bra det går för nordisk e-handel. Antalet inter-

nationella sökningar på nordiska återförsäljare har ökat med 30 procent 
2010–2013. Om detta skriver bl a strategikonsultfirman OC&C och 
Google i rapporten ”The Online Vikings”.

Andra glädjeämnen är när vi ser exempel på att svensk logistik verk-
ligen fungerar och blir bättre, som hos Scania. Eller när den gör världen 
lite bätte, som hos Svenska Retursystem. Eller när väloljad logistik gör en 
tuff utmaning lite mindre jobbig, som under Vasaloppet. 

Om det, och mycket mer, kan du läsa i den här tidningen och på vår 
hemsida intelligentlogistik.se. 

Hilda Hultén, chefredaktör

intelligent logistik är sveriges största tidning om inköp, logistik, produktion och affärer.
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transporter

tarna på trailers, inte på dragbilar, 
har Hannes Holmér sagt. 

Men det stämmer inte, enligt 
Henrik Sternberg, som vid det här 
laget är ganska trött på att prata 
om Cabotagestudien. 

– Till skillnad från Hannes 
Holmér, både hoppas och tror vi 
att skandinaviska yrkeschaufförer 
vet skillnaden på en trailer och en 
lastbil. Vi har dessutom bra meto-
der för att sortera bort taggade 
trailers ur statistiken. 

Cabotagestudien, men nu ringer 
media till mig om alla transport-
frågor. 

Flera politiska utspel 
Cabotagestudien har fått utstå en 
del politisk kritik. Bland annat 
har den moderate EU-parlamen-
tarikern Christofer Fjellner på 
sin blogg och i en debattartikel i 
Svenska Dagbladet angripit Cabo-
tagestudien med påståendet att 
transportfacket ligger bakom pro-
jektet. Anledningen är att en av en 
av delfinansiärerna till projektet är 
Elin och Charles Lindleys stiftelse, 
som har Transportarbetarförbun-
det som huvudman. 

– Idén, upplägget och utveck-
lingen till Cabotagestudien kom-
mer helt och hållet från Lunds 
universitet. Det finns flera finan-
siärer, Transportarbetarförbundet 
har inget inflytande på forsk-
ningen, säger Henrik Sternberg. 

Även Hannes Holmér, sakkun-
nig i Näringsdepartementet, har 
anklagat studiens resultat för att 
vara otillförlitliga. 

– Det som registreras är skyl-

så hög risk som norska. 

skatteregler stoppar utbildning 
Danska lastbilar ligger på samma 
låga risknivå som de norska, 
medan svenska lastbilar ligger på 
samma nivå som polska och bal-
tiska, dubbelt upp mot norska. 

– Det beror troligtvis på att 
svenska åkerier som kör på Norge 
använder sig av utländska chauffö-
rer, säger Henrik Sternberg, logis-
tikforskare vid Lunds universitet 
och gästforskare vid TØI. 

– Det bevisar egentligen bara 
att östeuropeiska chaufförer är 
lika olycksdrabbade oavsett vilken 
lastbil de sitter i.

Det främsta problemet, tror 
han, är att utländska chaufförer 
ofta saknar erfarenhet och utbild-
ning om nordiska trafikregler och 
väglag. 

– Det svenska åkeri som enligt 
Cabotagestudiens data kör mest i 
Norge, berättade för oss att Skat-
teverkets regler hindrar att de 
utbildar sina inhyrda chaufförer, 
eftersom de då inte kan räknas 
som egna företagare. Utbildning 
är bara för de egna anställda, vil-
ket skapar hinder för utbildning i 
säker körning. 

känd genom Cabotagestudien 
Henrik Sternberg har det senaste 
året blivit kändis. Inte bara i 
logistikbranschen utan i hela 
transportindustrin vet man vem 
”forskaren som skapade Cabota-
gestudien” är. 

– Det här är min sjätte intervju 
med media den här veckan, säger 
han när vi ses, klockan elva en 
tisdag i mars. 

Cabotagestudien är en app som 
utvecklats för att ta in underlag 
för hur utländska lastbilar rör 
sig i Sverige. Uppgiftslämnarna 
är främst yrkeschaufförer, som 
”taggat” utländska lastbilar på 
vägarna. Appen har också spridits 
till övriga nordiska länder. 

– Först handlade det mest om 

svenska lastbilar är inblandade i 
dubbelt så många trafikolyckor på 
norska vägar som norska lastbilar, 
visar färska siffror. ”svenska bilar i 
norge är oftast bemannade av 
östeuropeiska chaufförer” säger 
forskaren Henrik sternberg. 

 
Av Hilda Hultén 

 
Transportekonomiska institutet 
i Oslo TØI, har kartlagt olycks-
statistiken för lastbilar från olika 
länder på norska vägar. Rappor-
tens preliminära siffror visar att 
utländska lastbilar i genomsnitt är 
inblandade i 2,5 gånger så många 
olyckor med personskador som 
följd än norska lastbilar. 

”I media skapas bilden av att 
det är lastbilar från Östeuropa 
som har högst risk på de norska 
vägarna, men det motbevisas i 
undersökningen” kommenterar 
TØI-forskaren Tor-Olav Nævestad 
som är ansvarig för rapporten. 

Istället är det lastbilar från 
de gamla EU-länderna (EU15) 
som har den sammanlagt högsta 
olycksrisken. Lastbilar från Polen 
och Baltikum har överlag dubbelt 

svenska lastbilar toppar  
norsk olycksstatistik 

Olycksrisken för lastbilar 
från olika länder  (räknat 
i personskadeolyckor per 
miljon körda kilometer) 

Källa: TØI

Norge: 0,36 

Sverige: 0,63 

Danmark: 0,35 

EU 15 utan Sverige och 
Danmark: 0,94 

Polen och Baltikum: 0,69 

Övriga EU: 0,59 
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– Skatteverkets regler hindrar att 
åkerierna utbildar sina inhyrda 
chaufförer i säker körning, ef-
tersom de då inte räknas som 
egna företagare, berättar Henrik 
Sternberg. 

Lastbilar från EU15-länderna toppar olycksstatistiken på norska vägar, visar 
en färsk rapport från TØI. 
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på kapitalmarknaden. Emis-
sionslikviden avses användas till 
finansiering av ytterligare fastig-
hetsförvärv och förbättrad tillgång 
till kapitalmarknaden ger bolaget 
utökade möjligheter att finansiera 
bolagets tillväxtmål samt möjlig-
gör en aktiv, opportunistisk roll 
på transaktionsmarknaden”, heter 
det vidare.

”Bra klimat”
Svea Real, som startades 2008, har 
ett stort bestånd av logistikfastig-
heter i sin portfölj, växer och vill 
också till börsen.

– Vi utvärderar möjligheten för 
en ägarspridning och en notering 
av aktien på Stockholmsbörsen 
under 2014 säger vd Claes Malm-
kvist.

– Det är generellt ett bra klimat 
för fastigheter på börsen och vi 
har ju en portfölj där även andra 
kommersiella fastigheter ingår.

– Marknaden är positiv till vår 
typ av fastighetsportfölj, vi har 
en stark organisation på plats 
och en stabilitet som gör ett steg 
till börsen möjligt, säger Claes 
Malmquist.

Stockholmsbörsen har på min-
dre än ett år fått tre nya bolag med 
inriktning på logistikfastigheter; 
Catena, (f d Brinova) och Tribona, 
(f d NLP) det senare har flyttat 
från Oslobörsen till OMX Stock-
holm. Redan tidigare fanns Sagax, 
Corem och Klövern på börsen. De 
har alla ett betydande bestånd av 
logistikfastigheter.

Rutger Arnhult, vd i Klövern, 
äger sedan hösten 2013 ca 30 
procent i Tribona. Det innebär att 
fyra av de största logistikfastig-
hetsbolagen på börsen; Corem, 
Sagax, Tribona och Klövern, har 
samma storägare.

Det kan bädda för framtida 
strukturaffärer och nya samgå-
enden.

Alltfler logistikfastighetsbolag 
söker sig nu till stockholmsbörsen. 
senast var det Hemfosa som 
introducerades och även svea Real 
är på väg till börsen. 

Av Gösta Hultén

Styrelsen för Hemfosa satte 
bolaget på börsen i mars. Det blir 
därmed det sjätte fastighetsbo-
laget med betydande bestånd av 
logistikfastigheter på Stockholms-
börsen. 

Av Hemfosas totala bestånd är 
ca 450 000 kvm logistikfastigheter, 
till större delen moderna fastig-
heter över 10 000 kvm i södra och 
mellersta Sverige.

Hemfosa är ett ganska färskt 
fastighetsbolag men med en 
mycket aktiv roll på transaktions-
marknaden. Bolagets ambition är 
att fånga möjligheterna på en rör-
lig fastighetsmarknad, för stabila 
intäktsflöden och hög avkastning. 
Bolaget grundades så sent som i 
i juni 2009 under ledning av vd 
Jens Engwall. Hemfosa och har 
sedan dess byggt upp en portfölj 
av kommersiella fastigheter. Det 
totala fastighetsvärdet uppgick 
den 31 december 2013 till cirka 
18,5 miljarder kr.

”Hemfosa har som verk-
samhetsstrategi att fokusera på 
långsiktig tillväxt av bolagets 
kassaflöde genom att aktivt för-
valta och förädla det befintliga 
fastighetsbeståndet. Bolaget ska 
skapa och bibehålla långsiktiga 
hyresgästrelationer genom att ha 
en marknadsorienterad och skick-
lig fastighetsförvaltning” heter det 
i ett pressmeddelande.

”Hemfosas styrelse gör bedöm-
ningen att bolagets framtida 
utveckling påverkas positivt av 
en börsnotering. Nyemissionen 
innebär förbättrade ekonomiska 
möjligheter att växa och börsno-
teringen stärker bolagets position 

affärer

Hela världen  
inom räckhåll

Sätt din verksamhet i centrum 
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Växjö har bland de mest fördelaktiga avgångstiderna i landet. 
Hit söker sig e-handelsföretagen för att kunna ta emot senare 
beställningar och klara leverans dagen därpå. Ett bra logistikläge 
kräver mer än en väl utvecklad infrastruktur. God kompetens-
försörjning, tillgång till lokaler och en unik etableringsservice  
är andra fördelar som gör Växjö till ett starkt framtidsnav.

Skaffa dig ett bättre logistikläge nu. 
Läs mer på www.vaxjo.se/logistik

Vi når alla nordiska 
huvudstäder med över 
natten-leveranser och 
sena ”cut off”-tider. 

Mats Karlsson, VD
Staples Sweden AB

2008 valde Staples att lägga 
sitt centrallager i Växjö.

DESTInATIOn: STHLM
LEVERAnSTID: KL. 16.53
ID: 65445538412

Fastighetsbolagen vallfärdar 
till börsen 

Stockholmsbörsen har på mindre än ett år välkomnat tre nya logistikfastig-
hetsbolag; Catena, Tribona och nu senast Hemfosa. 
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arbetsmiljö

Rapporten visar att beman-
ningsanställda löper större risk 
att utsättas för psykosocial ohälsa 
än andra grupper på arbetsmark-
naden. En viktig förklaring är 
att de inte är trygga i sin anställ-
ning, trots att de som jobbar i 
bemanningsföretag i Sverige kan 
vara tillsvidareanställda (”fast”), 
till skillnad från i många andra 
länder. 

– Osäkerheten kring anställ-
ningen är en betydelsefull riskfak-
tor för psykosocial ohälsa, säger 
docent Tommy Isidorsson vid 
Göteborgs universitet i en kom-
mentar. 

Rapporten visar tydligt att till-
fredsställelsen i arbetet är betyd-
ligt lägre för bemanningsanställda 
än för andra grupper. ”Konsul-
terna” har också en lägre grad av 
självständighet och egenkontroll 
än andra anställda. 

ny rapport
För mycket att göra och små 
möjligheter till inflytande över sin 
arbetssituation är en kombination 

olyckor. Dagligen skadas personer 
i truckolyckor, t ex vid kollision, 
felaktig användning eller när 
truckar välter. Årligen inträffar i 
genomsnitt 800 truckolyckor där 
en anställd sjukskrivs p g a skada.

Andra vanliga orsakerna till 
kroppsskador är att ramla från 
flak eller lastbryggor, snubbla och 
halka och att förlora kontrollen 
över sitt fordon.

Bemanningsanställda har 
ökat kraftigt inom lager. Beman-
ningsanställda löper högre risk 
att utsättas för psykosocial ohälsa 
än andra grupper på arbetsmark-
naden visar en ny kunskapssam-
manställning från Göteborgs 
universitet, som Arbetsmiljöver-
ket beställt.

I sammanställningen tittar 
forskarna närmare på svensk 
och internationell forskning om 
inhyrdas fysiska och psykosociala 
arbetsmiljö samt arbetsskador. I 
psykosocial arbetsmiljö ingår fak-
torer som trygghet i anställningen, 
beslutsmöjligheter och kontroll, 
karriär och organisationskultur. 

större transportföretag. 
– De stora transportföretagen 

har ett stort ansvar för den här 
utvecklingen, säger Gabriel Sanz.

Branschen innefattar många 
olika verksamheter som lagerar-
bete med eller utan truck, lastbils- 
och järnvägstransporter, flyttjäns-
ter och bud. 

– Stressen gör att man tar gen-
vägar eller lastar på extra, de låga 
marginalerna och prispressen 
utarmar branschen, menar han. 

Mest utsatta är lastbilsförare, 
som står för mer än 80 procent av 
anmälda arbetsskador. 

– Pressade leveranstider får 
förare att offra sina raster för att ta 
en extra lastning, eller får dem att 
lägga på en extra körning, under 
ett nattskift.

– Men vår riktade tillsyn tror 
jag också kan ha bidragit till mins-
kade mörkertal.

ökade risker vid bemanning
Men även truckförare är en utsatt 
grupp. Truckar är den maskin 
som är involverad i flest arbets-

Arbetsskadorna ökar i logistik-
branschen. För att kartlägga 
riskerna och förbättra säkerheten 
inspekterade Arbetsmiljöverket 
under tre år drygt 2 000 svenska 
åkerier. sju av tio fick krav att 
förbättra arbetsmiljön.

Av Gösta Hultén

Hela 80 procent av grossistföre-
tagen fick krav att rätta till brister 
i arbetsmiljön, när Arbetsmiljö-
verket 2012 inspekterade ca 650 
arbetsplatser i Sydsverige.

Transportbranschen är särskilt 
skadeutsatt, med 13 skador per 
1 000 sysselsatta, medan snittet är 
6 arbetsskador per 1 000 syssel-
satta. Skadorna inom transport-
branschen ökade med 18 procent 
från 2008 till 2012.

– På Arbetsmiljöverket ser vi att 
säkerhets- och arbetsmiljöarbetet 
inom transportbranschen utar-
mas allt mer, säger Gabriel Sanz, 
arbetsmiljöinspektör.

En orsak är att små åkeriföre-
tag ofta är i beroendeställning till 

Arbetsskadorna ökar i logistikbranschen
Truckar är den maskin som är involverad i flest arbetsolyckor. I genomsnitt sker 800 truckolyckor som leder till sjukskrivning per år.
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arbetsmiljö

i arbetsmiljön som ger påtagligt 
ökad risk för depression och 
utbrändhet, visar en rapport från 
Statens beredning för medicinsk 
utvärdering, SBU som kom i 
februari i år. 

En annan viktig orsak till 
psykisk ohälsa är mobbning på 
jobbet.

– En påminnelse om att arbets-

De vanligaste av de ca 7 000 krav som Arbetsmiljöverket ställt är:

Krav på det förebyggande arbetsmiljöarbetet, där 3 948 krav ställts 
på t ex policydokument, riskbedömningar och introduktion av 
nyanställda.

Medicinska/sociala krav där 1 803 krav ställts på t ex första hjälpen, 
ergonomi och psykosociala krav.

Teknik, 979 krav på bl a maskiner, lyftanordningar, truckar och 
andra fordon.

Yrkeshygien, där 455 krav ställts om t ex kemiska risker vid truck-
laddningsplatser och i kemikaliehantering.

alwex.se

Nu blir Alwex 
ännu starkare
För att förtydliga vårt erbjudande som  
en komplett  partner inom transport,  
lager och logistik samordnar vi nu 
våra dotterbolag Scandinavian Supply 
Chain AB och Alvesta Intermodal AB  
under det gemensamma Alwex-namnet. 
Gamla och nya kunder hälsas  
välkomna till Alwex Lager & Logistik AB 
och Alwex Intermodal AB.

miljön är viktig i dessa samman-
hang, säger Töres Theorell, profes-
sor emeritus och projektledare 
för rapporten, som skrivits av åtta 
ledande experter.

Rapporten har tagits fram på 
uppdrag av regeringen och bygger 
på en genomgång av de senaste 20 
årens forskning på området.

Under de senaste åren har arbetsskadorna börjat öka och flera års nedåtgående trend är bruten.
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lagermiljö

Även när det gäller arbetsmiljön 
är det viktigt att arbeta med båda 
siffror och ord i redovisningen – 
både kvantitativa och kvalitativa 
mått behövs.

– Enbart siffror räcker inte för 
att förklara den globala och kom-
plexa värld vi lever i.

Bra arbetsmiljö ett värde  
för kunden
Logistikens slutkunder är ytterst 
alla vanliga konsumenter.

– Värde för kunden är ett 
begrepp som min första lärare i 
ekonomi, professorn i företags-
ekonomi Paulsson Frenckner, 
skrev om redan på 1980-talet. 

– Nu används begreppet för 
att företagen ska utveckla sina 
produkter och kundrelationer och 
förstå den globala affärskulturen. 
Företagets värde skapas i dag av 
kundens upplevelse och känsla för 
produkten. Vi talar om samska-
pande och mångfaldiga relationer 
med kunden. Medvetenhet om 

kan förbättra produktionen. 
– En orsak till detta är att 

företagen är dåliga på att mäta 
hur mycket värdeskapande tid de 
levererar till sina kunder och med 
vilken kvalitet detta sker. 

Hon pekar också på att beman-
nings- och outsourcingtrenden 
gör att arbetsmiljöproblem blir 
svårare att tackla.

– Om en dålig arbetsmiljö ger 
fler sjukskrivningar, så kan resul-
tatet numera bli att man väljer att 
sätta in ny bemanningspersonal så 
”försvinner” problemet från före-
taget, men inte i verkligheten.

Även ersättningsmodellen vid 
sjukfrånvaro minskar företagens 
incitament att åtgärda brister i 
arbetsmiljön.

– Min erfarenhet är att ett 
hälso- och arbetsmiljöarbete som 
är välintegrerat med verksamhe-
ten, har bästa möjligheter att bidra 
till verksamhetens nytta kostnads-
effektivt och ökar organisationens 
konkurrenskraft.

– Det finns stort potential 
för effektivisering med hjälp av 
arbetsmiljöinvesteringar som både 
ökar verksamhetens kapacitet och 
främjar anställdas arbetsförmåga, 
säger Paula Liukkonen.

Men trots att arbetsmiljösats-
ningar är lönsamma, uteblir de 
ofta.

– Men varför ska dessa sats-
ningar som skyddar människor, 
alltid vara lönsamma?

Enbart siffor räcker inte för 
att skapa värde. Arbetsmiljösats-
ningar kan ju också motiveras ur 
ett humanistiskt och etiskt per-
spektiv, menar hon.

Initiativet kan komma från den 
anställde själv, närmaste arbets-
ledning, skyddsombud, företags-
hälsovård eller HR-avdelning

– När det gäller just arbetsmiljö-
investeringar är risken därför stor 
att de hamnar mellan stolarna. 
Det är ofta svårare att få fram bra 
underlag till arbetsmiljösatsningar 
än till investeringar som direkt 

Undersökningar visar att varje 
investerad krona i bättre arbets-
miljö ger två eller tre kronor 
tillbaka. Bra arbetsmiljö i lagret 
kan också öka kundvärdet.

Av Gösta Hultén

Paula Liukkonen är docent i före-
tagsekonomi vid Stockholms uni-
versitet. På uppdrag av Vinnova 
och finska Arbetsmiljöfonden har 
hon bl a forskat om arbetsmiljö 
och lönsamhet, hur man kan 
minska sjukfrånvaro och hur en 
optimal bemanning kan åstad-
kommas med god dialog och med 
fakta om tidsanvändning. Fakta 
som visar andelen arbetad tid av 
ordinarie arbetstid och värdeska-
pande tid för kunden. 

– Om arbetad tid är 80 procent 
av ordinarie arbetstid, efter att 
frånvaron har minskats, brukar 
den värdeskapande tiden bli allt 
från ca 30 till 70 procent av arbe-
tad tid. 

”En bra lagermiljö ökar kundvärdet”
Det finns en stor potential för effektivisering genom arbetsmiljöinvesteringar. 
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lagermiljö

international return on prevention 
for companies: Costs and benefits 
of investments in occupational 
safety and health .

Den visade att varje krona som 
investerades i bättre arbetsmiljö, 

företagets värden är grundläg-
gande.

Det gäller också logistikföretag.

En krona ger tre tillbaka 
2010 initierade ISSA, the Inter-
national Social Security Associa-
tion, the German Social Accident 
Insurance (DGUV), och tyska 
institutet för arbetsskadeför-
säkringar, BG ETEM en inter-
nationell studie:Calculating the 

»Om en dålig arbets-
miljö ger fler sjuk-
skrivningar, så kan 
resultatet numera 
bli att man väljer att 
sätta in ny beman-
ningspersonal. Då 
›försvinner‹ problemet 
från företaget, men 
inte i verkligheten«

Flytta till en bättre resultaträkning! I nybyggda 
lagerlokaler kan du optimera inre och yttre logistik 
och skapa de bästa förutsättningarna för ditt företag 
att utvecklas. Tillsammans arbetar vi mot ett  
gemensamt mål – en flexibel, energieffektiv  
och sund arbetsmiljö anpassad helt för dig.

 
ncc.se/lager

”Om människorna 
mår bra så mår  
företaget bra.”
Fredrik Lycke, vd på Amring, Göteborgs hamn

Missa inte nästa
Tematidning

i Dagens industri
Om: 

• Mässextra Logistik & Transport •
• De stora logistikbolagen • 

• Logistikfastigheter • 
• Truckbranschen • Logistiklägen •

Mässupplaga: Logistik & Transport i Göteborg

Utgivning: vecka 18 
Materialdag: 15 april

Kontakt: 0176-22 83 50 eller
gb@intelligentlogistik.se

www.intelligentlogistik.se

Intelligent Logistik
            INKÖP           LOGISTIK           PRODUKTION  AFFÄRER

gav 2,20 tillbaka i vinst.
I Sverige kan utväxlingen vara 

ännu bättre.
– Det har under åren funnits 

flera EU-projekt och även svenska 
finansierade av numera nedlagda 

Arbetsmiljöfonden som visade att 
investeringar i bättre ergonomi 
alltid återbetalade sig snabbt. För 
en satsad krona fick företagen 
tillbaka tre. Det här gäller fortfa-
rande.

För varje investerad arbetsmiljökrona kan företaget få 2 eller 3 tillbaka.
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Muta chefen för ett lagerjobb

I Hallsberg sökte 5 000 personer 200  
lagerjobb. I Norrköping ska en arbetsledare 
ha tagit mutor för att erbjuda lagerjobb och 

i Göteborg finns uppgifter om bestickning 
i bemanningsbranschen. Bilden av en skev 

arbetsmarknad träder fram. 
Av Hilda Hultén

n
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arbetsmarknad

Ända sedan regeringen Bildt 
legaliserade vinstdrivande 
arbetsförmedling och per-

sonaluthyrning den 1 juli 1993 har 
bemanning varit en omdebatterad, 
men ändå växande, del av den svenska 
arbetsmarknaden. 

Bemanning inom lager och logistik 
är inget undantag. Enligt den senast 
publicerade Bemanningsindikatorn 
(Q3 2013) var Lager/Logistik det näst 
största bemanningsområdet, med 20 
procent av omsättningen, och har där-
med seglat om Kontor/Administration. 
Endast Industri/Produktion omsätter 
mer. 

Globalt sysselsätter bemanningsbran-
schen över 36 miljoner människor och 
omsätter 2 668 miljarder kronor, enligt 
färska siffror från Ciett, branschens 
internationella organisation. 

En snabbväxare på den nya arbets-
marknaden är Logent, som seglat upp 
som ett fenomen på logistikscenen. 
Företaget mångsysslar inom logistik, 
men ca 70 procent av omsättningen 
finns inom bemanning. Sen starten 
2006 har företaget vuxit till miljard-
omsättning och ca 3 500 anställda. Ett 
viktig område är bemanning inom 
tredjepartslogistik, flera av de stora 
TPL-aktörerna är kunder. Bland annat 
PostNord Logistics TPL-anläggning 
i Norrköping, som helbemannas av 
Logent.

påståenden om mutbrott
I november 2013 började uppseende-
väckande uppgifter spridas om Logent 
i Norrköping. En f d arbetsledare ska 
ha satt i system att erbjuda vikariat och 
fastanställning – mot privat ersättning. 

Historien har beskrivits i en stor 
artikelserie i Norrköpings Tidningar. 
Tidningens reporter Roland Klinga 
driver en starkt kritisk linje mot Logent, 
förutom mutorna tas en rad andra pro-
blem upp, som fel på löneutbetalningar, 
dålig arbetsmiljö och övertidstvång. 
Artikelserien finns att läsa på www.
nt.se. 

Enligt Michael Arvidsson, tidigare 
vd och nu styrelseledamot i Logent, är 
muthärvan polisanmäld. 

– Än så länge har jag inte sett bevis 
på att mutor verkligen har förekommit. 
Ord står mot ord och eftersom både 
mutbrott och bestickning är olagligta, 
handlar det om två kriminella hand-
lingar med två personer inblandade där 
minst en av dem ljuger.

– Kriminalitet är svårt att stävja. För 
oss som företag gäller det att arbeta 
med kulturen och visa tydligt att sådant 
inte är okej. 

Varken arbetsledaren eller den 
tidigare anställde jobbar idag kvar på 
Logent. 

– Men bara att det finns incitament 
för mutor är ett stort problem, tycker 
Michael Arvidsson. 

Får många samtal
På Transportarbetareförbundets lokala 
kontor i Norrköping jobbar Mats 
Andersson. Enligt honom har ryktena 
om mutor funnits i ett drygt år. 

– Som ombudsman har jag fått väl-
digt mycket samtal. Både från fack-
anslutna, icke fackanslutna och även 
oroliga föräldrar till unga som jobbar 
eller har jobbat på Logent. 

– Jag får intrycket av att det varit en 
dålig psykosocial arbetsmiljö och pro-
blem med löneutbetalningar, utbok-
ningar och anställningsformer. 

Transport tog över som ansvarigt 
fackförbund för Logents anställda 2010. 
Vid årsskiftet 2012/2013 köpte Logent 
den lokala konkurrenten Bemannings-
proffsen, som bland annat bemannade 
Stadiums och PostNords lager i Norr-
köping. 

– Vi hörde en del klagomål även 
innan dess, men det var då det tog 
riktig fart. 

Undvika fastanställningar
Han tycker att Logents kunder, i det här 
fallet PostNord, har ett delansvar. 

– PostNord har en personalpolicy 
som även gäller inhyrd personal. Men 
det största ansvaret för arbetsmiljö, 
löner och anställningsformer har 
arbetsgivaren. 

Mats Andersson menar också att 
Logent satt i system att provanställa 
unga och sedan säga upp dem innan 
provanställningen löpt ut, för att und-
vika fastanställningar.

– Fenomenet är svårt att komma åt 
fackligt. Jag har full förståelse för om ett 
företag väljer att inte anställa personer 
som inte sköter sig. Men om unga som 
kanske gått arbetslösa länge och äntli-
gen får sitt första riktiga jobb sköter sitt 
arbete fullgott och sedan ändå inte får 
behålla jobbet kan det ge men för livet. 
De kommer därifrån med spruckna 
drömmar och sargat självförtroende. 

Michael Arvidsson tar avstånd från 
bilden att företaget skulle sätta i system 

att provanställa och sedan avskeda.
– Det faller på sin egen orimlighet. 

Rekrytering är en av våra största kost-
nader och vi ser att personalens pro-
duktivitet ökar ju längre de jobbat. Det 
finns inga incitament för att medvetet 
ha hög personalomsättning.

– Samtidigt är ett moment i det vi 
sysslar med att verksamheten fluktuerar 
snabbt. Under julruschen kan det behö-
vas 300 anställda för att veckan efter gå 
ned till 25, så vi kan inte sitta med hur 
mycket fast personal som helst.

– Vi jobbar hela tiden med att för-
bättra rutiner. Är det något som går 
snett så måste vi naturligtvis rätta till 
det. Hittills är kunderna nöjda med vad 
vi presterar, sen vill de kanske inte vara 
med i en artikel av Roland Klinga. 

Högt söktryck på lagerjobb
Efterfrågan på lagerjobb är stor. Lager-
arbete kräver få förkunskaper och är ett 
viktigt instegsjobb till arbetsmarknaden 
för unga, lågutbildade och nyinvand-
rade, och företag som rekryterar kan i 
princip välja och vraka bland ansök-
ningarna. 

Ett exempel är PostNords nya 
brevterminal i Hallsberg, där ca 5 000 
ansökningar kom in till de ca 200 nya 
tjänsterna. 

I Norrköping är ungdomsarbetslös-
heten 25 procent, vilket enligt Mats 
Andersson gör det lätt att byta ut folk. 

– Upplärningstiden för ett lagerjobb 
är några timmar, så det finns ju en sjö 
med personer att ösa ur. Andra verk-

»Jag får 
intrycket 
av att det 
varit en 
dålig psy-
kosocial 
arbetsmiljö 
och pro-
blem med 
löneutbe-
talningar, 
utbok-
ningar och 
anställ-
ningsfor-
mer«

– Bara att det finns incitament för mutor 
är ett stort problem, säger Michael 
Arvidsson, Logent. 
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ut frekvent. Varför de slutar vet 
jag inte. Men jag tycker de flesta 
gör ett bra jobb och ofta får ta 
oförtjänt mycket skit.

stora effekter
Det fackliga arbetet i Göteborg 
har fått stora effekter.

– Vi har fått fler skyddsombud 
och en försäkringsinformatör. 
Löneutbetalningarna fung-
erar bättre, bokningar sker på 
bestämda tillgänglighetstider och 
det finnns rutiner för sjukanmälan 
och för att se till att inga felaktiga 
visstidsanställningar görs. 

Enligt Thomas Högström är det 
dock svårt att organisera fackligt 
arbete rent praktiskt.

– Arbetet är fortfarande i sin 
linda. Bemanningsavtalet är gan-
ska nytt och fortfarande väldigt 
generellt jämfört med andra avtal. 
Det behövs fler lokala klubbar 
som kan driva arbetet för att för-
bättra villkoren. 

– Men det kommer inte att ske 
över en natt. 

hjältedåd 2013. 
Nu pågår en gräsrotsrörelse 

och bemanningsklubbar bildas 
runtom i landet. På Transports 
avdelning 3 i Göteborg finns idag 
två lokala bemanningsklubbar 
varav en på Logent. 

– Anledningen till att vi ville 
ha en fackklubb var att det var 
mycket strul med löneutbetal-
ningarna, många felaktiga vissti-
dasanställningar och konsultche-
ferna ringde och bokade i strid 
mot Bemanningsavtalet, berättar 
Thomas Högström, ordförande för 
klubben på Logent i Göteborg. 

Mutanklagelser i göteborg
Han bekräftar att bestickning 
förekommer i branschen. 

– Vad jag vet har inte mutor 
förekommit på Logent i Göte-
borg. Men arbetsledare på kunder 
till andra bemanningsföretag i 
Göteborg ska ha krävt pengar av 
anställda för att boka in dem igen. 

– Konsultcheferna är ofta unga, 
nyutexaminerade tjejer som byts 

en senior person med erfarenhet, 
men vi har ett nät av unga plats- 
och konsultchefer.

Frågan är om hög personalom-
sättning och brist på erfarenhet i 
de lägre chefsleden drabbat företa-
gets kultur och struktur för hårt.

– Det är tråkigt om man har 
den bilden. Vi är ett ungt företag 
som vuxit snabbt. Jag tycker att 
vi har hjälpt många unga in på 
arbetsmarknaden genom att ge 
dem deras första jobb.

Har ni inte vuxit för snabbt?
– Nej. Men många av våra kon-

kurrenter tycker nog det.

Facklig tillväxt inom bemanning
Traditionellt har det fackliga 
engagemanget varit lågt i beman-
ningsbranschen. Men Transport-
arbetarförbundets organizerpro-
jekt med uppsökande verksamhet 
har bidragit till att sätta igång den 
fackliga aktiviteten. Idag är ca 200 
av de 400 Logentanställda i Norr-
köping fackanslutna och klubben 
fick LOs pris för Årets fackliga 

samheter strävar mot att ha låg 
personalomsättning, men Logent 
verkar istället sträva efter att ha 
hög personalomsättning, kräma 
ur det som går ur folk och sedan 
ta in en ny. 

Hans bild är att personalomsätt-
ningen är lika hög i chefsledet. 

– Konsultcheferna som ansvarar 
för de bemanningsanställda är 
ofta unga och helt utan erfarenhet. 
De hinner inte ta tag i arbetsmil-
jöproblemen innan de slutat och 
en ny oerfaren tar vid.

Halv arbetsgivaravgift för unga
Att anställa unga har ekono-
miska fördelar. Förutom ett lägre 
löneläge är arbetsgivaravgiften för 
personer under 26 år hälften så 
stor, ca 15 % mot normala 31 %. 

Att ha en slimmad overhead, 
med en kärna av seniora chefer 
och många ”juniora” mellanchefer 
är en del i Logents strategi.

– Vi vill inte ha något gubb-
välde, inga anställda som får guld-
klockor. Regionscheferna är i regel 

Logent bemannar PostNord Logsitics TPL-teminal i Norrköping, som bl a hanterar logistiken åt Nestlé och Apotek Hjärtat.
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infrastruktur

Regeringen stöttar 21 svenska 
transportprojekt som söker bidrag 
ur EUs tEn-t budget på 350 
miljoner euro. Ett av projekten är 
en förstudie för att bygga en ny 
järnvägsbro i Malmö hamn.

Av Hilda Hultén

I december 2013 öppnade EU 
att söka pengar ur budgeten för 
det transeuropeiska transport-
nätverket TEN-T. Av de svenska 
ansökningar som kommit in till 
Trafikverket, som koordinerar 
projektet, har regeringen godkänt 
och tillstyrkt finansiering för 21 
projekt.

Projekten omfattar både väg, 
järnväg, luft och sjöfart. Flera av 
projekten handlar om att anpassa 
sjöfarten till kommande skärpta 
miljökrav, för att stärka sjöfartens 
konkurrenskraft och minska mil-
jöpåverkan.

Ett av projekten som tillstyrks 

är en förstudie för ”Norra Hamn-
bron”, en väg- och järnvägsbro i 
Malmö hamn, CMP.

– Skåne är en viktig region när 
det kommer till transporter både 
inom och utanför landet. För att 
fjärr-, gods- och pendeltågstrafi-
ken ska fungera har infrastruktu-
ren i och runt hamnen i Malmö 
stor betydelse, sade infrastruk-

turminister Catharina Elmsäter-
Svärd vid ett besök i hamnen 
2013. 

– Om vi ska kunna fortsätta att 
attrahera internationella företags-
etableringar i Malmö, måste förut-
sättningarna för godstransporter 
förbättras. Norra hamnbron skulle 
göra det möjligt för fler tåg att 
gå direkt från Norra hamnen till 

Malmö godsbangård. Detta ska-
par mer kostnadseffektiva, säkra 
transporter och avlastning på 
befintliga järnvägsspår, kommen-
terar CMPs vd Johan Röstin. 

transeuropeiskt transportnätverk
TEN-T, ska länka samman trans-
portsystemet i EU.

Ambitionen är att inrätta ett 
fullständigt transeuropeiskt trans-
portnät för järnväg, inre vattenvä-
gar, vägar, sjö och i luften.

Nätverket ska byggas ut gradvis 
och strategin är att bygga på två 
nivåer; ett övergripande nät och 
ett stomnät. Det övergripande 
nätet ska vara på plats 2050, 
medan stomnätet ska vara genom-
fört senast 2030. 

Budgetramen för det båda pro-
grammen är 350 miljoner euro. 
De 21 svenska ansökningarna 
lämnades till EU den 11 mars. 
Beslut väntas tidigast i sommar. 

På intelligentlogistik.se/archi-
ves/4122 kan du läsa mer om vilka 
projekt som får regeringens stöd. 

People that make  
a difference

Årets Transportlösning 2013
Eskilstuna Kombiterminal

Om något är viktigt kämpar man lite extra. I Eskilstuna-Strängnäs  

är logistik viktigt. Vill du ha mer fart på dina logistikflöden ring  

Mikael Jonsson, 073-950 63 00,   

Krister Widström, 076-723 16 81 eller  

Bernt Arehäll, 070-340 25 32. Mer information  

hittar du på: eskilstuna-strangnaslogistik.se

I Eskilstuna-Strängnäs får du snabbt ut dina  
varor via en av Sveriges bästa kombiterminaler

Efficiency

Malmö hamn söker EU-pengar till ny järnvägsbro

- Infrastrukturen i och runt hamnen i Malmö har stor betydelse för tåg-
trafiken, enligt Catharina Elmsäter-Svärd som tillstyrker pengar till en ny 
järnvägsbro i hamnen.  
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sjöfart

sporter per fraktat ton. Om något 
transportslag skulle behöva nya 
särregler så är det lastbilarna, inte 
sjöfarten.

– Det blir för dyrt för utländska 
rederier att gå här om de tvingas 
bygga om sina båtar. Då blir hela 
reformen förfelad, menar han.

– Sjöfarten konkurrerar på 
ojämlika villkor, säger också Hen-
rik Källson på Thunbolaget. 

– Avgiftsstrukturen är det 
största problemet. En lastbil som 
åker in i en hamn betalar ing-
enting, men en båt måste betala 
höga hamnavgifter. Ändå är vat-
tenvägarna gratis för samhället.

– Men med de nya reglerna som 
träder i kraft 1 september 2014 
har vi fått ett visst gehör. De har 
lyssnat på vår kritik och det går åt 
rätt håll. 

– Vänern har ingen passage-
rartrafik idag, men skulle kunna 
vara ett alternativ i en framtid. 
Detsamma gäller Mälaren.

Vilka av de svenska farvattnen 
som kommer att klassas som inre 
vattenvägar är ännu ej fastställt, 
men troligtvis gäller det Mälaren, 
Vänern, Göta Älv, Öresund och 
delar av Göteborgs skärgård. 

Bertil Arvidsson efterfrågar en 
karta över Sveriges inre vattenvä-
gar, så att industrin, stadsplane-
rarna och logistikbranschen får 
upp ögonen för möjligheterna. 

oroas av särregler 
Men enligt honom hotas den 
insjöfartens tillväxt av svenska 
särregler. 

– Inlandssjöfarten är mer än 
10 gånger säkrare än lastbilstran-

I Rotterdam, Europas största 
hamn, går ca hälften av godset till 
och från hamnen på de inre vat-
tenvägarna och andelen ska öka. 
London, Berlin, och Bryssel är 
andra exempel där stora godsvo-
lymer fraktas på vatten mitt inne i 
städerna. Containers är den snab-
bast växande godstypen. 

”outnyttjad resurs i städerna”
Sveriges tre storstadsregioner, 
Stockholm, Göteborg och Malmö, 
har bra naturliga förutsättningar 
för ökad närsjöfart. 

– Sjöfarten är en outnyttjad 
resurs. Västra Götaland har utrett 
hur inlandssjöfart skulle kunna 
avlasta godstrafiken på väg och 
järnväg till och från bl a Göte-
borgs hamn. Till inlandssjöfart 
räknas även passagerartrafik. 

Redarbranschen varnar för att en 
rad särregler kommer att försvåra 
den svenska inlandssjöfarten efter 
att det nya EU-direktivet den 1 
september öppnar för mer 
insjöfart.

Av Lena Sonne

Från den 1 september i år till-
låts EU-klassade inlandsfartyg i 
Sverige, vilket öppnar för ökad 
insjöfart. Potentialen att använda 
insjöfarten för att avlasta väg- och 
järnvägsnätet är stor och sjöfarten 
fyller en viktig funktion som alter-
nativ för att öka motståndskraften 
i försörjningskedjorna och säkra 
industrins konkurrenskraft. 

Insjöfart har också potential 
att skapa hållbara städer. Flera 
europeiska städer har insett detta. 
I Paris sköts bl a intransporter av 
livsmedel med inlandsfartyg, som 
på utvägen tar sopor och embal-
lage. 

Mer insjögods i tyskland
– I Tyskland går hela 30 % av bulk-
godset som sjögods på inre vatten-
vägar. Där finns också passagerar-
trafik, berättar Bertil Arvidsson, 
som för rederiernas räkning utrett 
insjöfartens potential.

Strid om 
insjöfartens  
nya regler

Insjöfarten är en del i transportinfrastrukturen. Att ha flera fungerande 
transportalternativ är viktigt för att svensk industri ska kunna bygga pålit-
liga försörjningskedjor. (Flygbild på Göta Kanal, Bergs slussar). 
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”Om något transport-
slag skulle behöva nya 
särregler så är det 
lastbilarna, inte  
sjöfarten”
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thunbolaget blir första i världen 
att bygga ett torrlastfartyg som 
drivs med flytande naturgas, lng.

Av Lena Sonne

– Vi har beställt ett fartyg för 
torrlast som ska operera i SEKA-
området d v s Östersjön, Engelska 
kanalen och Nordsjön efter att de 
nya, hårda svaveldirektivet införts 
2015, säger Henrik Källson, vice 
vd på Lidköpingsrederiet Thun-
bolaget.

– I augusti 2015 ska fartyget 
levereras. Det blir på 5500 dwt, 
med en tank för LNG på 120 
kubik. 

– Vi får först bunkra LNG med 
lastbil. Det är inte så mycket vi 
behöver till en början, eftersom 
tanken är relativt liten.

Hoppas kunderna värdesätter 
miljön

– Vi hoppas att kunderna vär-

desättar miljön och 
väljer en LNG-båt 
istället för en vanlig. 
Men det är en risk vi 
tar, eftersom vi inte 
vet priset på LNG 
eller diesel 2015.

Tack vare driften 
med LNG blir svavel-
utsläppen noll. Inte heller släpps 
några partiklar ut. 

– Den nya skrovformen gör 
att fartygen kräver ca 20 procent 
mindre motorkraft än den tradi-
tionella modellen.

– Med LNG kommer de här far-
tygen att bli det mest miljövänliga 
sättet som finns att transportera 
gods. En annan effekt av det nya 
skrovet är att lastförmågan ökar.

Nybyggena ska främst trada i 
norra Europa och Medelhavet.

– Det här fartyget blir det mest 
miljövänliga sättet som finns att 
transportera gods, säger Henrik 
Källson.

lidköpingsrederi blir först med  
lng-drivet torrlastfartyg

www.sundsvalllogistikpark.se www.sundsvallshamn.se

Containerhamn

Logistikytor

Kombiterminal Sundsvalls Hamn

SCA Tunadals sågverkSCA Ortvikens pappersbruk
Sundsvall Energi

Sundsvall

LNG

E4

Sundsvall-Timrå Airport

SCA Östrand massafabrik

Sundsvall Logistikpark är en satsning på  
tillväxt och miljö. Sundsvalls Hamn är  
idag Sveriges sjätte största containerhamn  
och behöver byggas ut. Detta ger basindustrin  
utvecklingsmöjligheter, vilket är viktigt för hela Sverige.  Vi ger 
även de andra 456 branscherna i Sundsvall tillgång till hållbara och 
effektiva transporter – viktigt för ökad konkurrenskraft – viktigt för 
miljön. Det gör vi genom att; 

• Trafikverket ordnar effektiva järnvägsanslutningar till hamnen
• kommunen och SCA bygger ut hamnen med en containerhamn,  
   kombiterminal och logistikytor. 

Tre transportslag på samma plats och flyget ett stenkast därifrån. 
Välkommen!

Sundsvall Logistikpark  
- ett transportnav att  
räkna med

 

Vi har vetenskapliga metoder för lagerstyrning som ger dig:

Expertsystem för lagerstyrning, inköp och automatisk butikspåfyllning

Är din kärnverksamhet 
stora varuflöden?

Ökad 
försäljning

Reducerat lager Reducerade
inköpskostnader

Return of 
investment

2 % 30 % 50 % 3 MÅN

KONTAKTA OSS | 031 – 26 86 20 | info@promosoft.nu | www.promosoft.nu

• Mindre kapitalbindning
• Ökad leveransförmåga
• Inköpsprocess som tar mindre tid
• Kvalitetssäkrad inköpsprocess

Andra rederier som Donsörede-
rierna planerare också för LNG.

Nätet av LNG-terminaler är 
under utbyggnad, men från bör-
jan kommer det nya fartyget att 
tankas av lastbilar.

I Sverige planerar bl a Helsing-
borg, Stockholm, Nynäshamn, 
Lysekil, Sundsvall och Göteborg 
för LNG-terminaler. LNG-termi-
nalen i Göteborgs Hamn ska dri-
vas av Swedegas och Vopak LNG 
och byggs i Skarvikshamnen.

Lidköpings rederi först med LNG. Bild från Lidkö-
pings hamn. 

sjöfart
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Lokeffektiviteten ska öka och 120 
lok tas bort, vilket minskar både 
löpande kostnader, investerings-
behov och ger en positiv påverkan 
på balansräkningen.

ljusglimtar
Med det finns ändå några ljus-
glimtar:

Punktligheten till kund inom 
utlovad timme är 95 procent. Det 
är en förbättring och 11 % högre 
än genomsnittet för övriga gods-
tågsbolag . 

När Green Cargo bildades 
hade godstrafiken en punktlighet 
mellan 60 och 70 procent, enligt 
Trafikverket. 

– Vi har analyserat hela vår egen 
verksamhet och tog under hösten 
fram ett kraftfullt åtgärdsprogram 
för att nå lönsamhet genom kon-
junkturcyklerna. Efter dialog med 
våra kunder hittar vi lösningar för 
olönsam trafik eller upphör med 
servicen på orter där olönsamhe-
ten består. Vi effektiviserar vårt 
produktionssystem, samlokalise-
rar egna funktioner och effektivi-
serar vår administration. År 2016 
ska vi driva företaget med 600 
medarbetare färre, säger Green 
Cargos vd Jan Kilström.

Personalminskningen kommer 
att ske i den direkta produktio-
nen och stödjande verksamheter. 

verksamhet, säger Green Cargos 
kommunikationsdirektör Mats 
Hollander i en kommentar.

Orter där Green Cargo kör med 
olönsamhet har identifierats. Där 
blir färre lok och personalminsk-
ningar.

I Kalix, som Green Cargo nu 
lämnar, har det knappast körts 
gods de två senaste åren.

– Vi tittar på alternativ och dis-
kuterar med kunderna, säger Mats 
Hollander. Kalktransporterna till 
Karlsborgs bruk kan gå direkt in 
på området med tåg och sågade 
trävaror kan levereras med tåg till 
Haparanda och sedan forslas med 
bil sista sträckan till Kalix. Vi kan 
erbjuda lossning i Haparanda och 
biltransport därifrån. 

– De låga volymerna är huvud-
orsaken till olönsamheten, men 
fördubblade banavgifter och 
fortsatta höjningar försvårar även 
när vi ska nå lönsamhet. Illegal 
lastbilstrafik med dumpade priser 
och dumpade villkor för chauf-
förer är ett problem för en pressad 
transportbransch och det attack-
erar vi tillsammans med Åkerifö-
retagen och sjöfarten, säger Mats 
Hollander.

järnvägar

green Cargo lägger ner godstrafik 
på över 50 platser och 600 
anställda ska bort till 2016. Höjda 
banavgifter, svag konjunktur och 
illegal lastbilstrafik med dumpade 
priser bidrar till en kris för 
järnvägsgods.

Av Lena Sonne

Trots nya statliga investeringar 
och politisk retorik om att flytta 
gods från väg till järnväg, går 
utvecklingen i motsatt riktning. 
Green Cargo har beslutat att lägga 
ner godstrafik på över 50 platser 
i landet. De har haft fem förlustår 
sedan lågkonjunkturen och har 
tappat ca 20 procent av volymerna 
och omsättningen har minskat 
i samma grad. Godstrafiken är 
fortfarande olönsam på många 
sträckor.

– När t ex stålbranschen har 
problem slår det direkt mot Green 
Cargos resultat. För att vi ska 
kunna investera och vara en pålit-
lig partner för näringslivets trans-
porter även i framtiden, måste 
vi bryta förlusttrenden och bli 
lönsamma igen. Att köra olönsamt 
år efter år är ett hot mot hela vår 

Green Cargo har tappat ca 20 procent av volymerna och omsättningen har minskat i fem år. 

HotADE jÄRnvÄgAR

Krisen skärps när fler järnvägar hotas av nedläggning. I höstas be-
slutade Trafikverket att lägga ner den elektrifierade banan mellan 
Munkedal och hamnen i Lysekil. Många hade hoppats på att den 
skulle ha rustats upp för i första hand godstrafik. Efter protester 
har dock Lysekilsbanan fått respit i ett år.

Andra järnvägar som kan komma att rivas upp är Mellerud–Bil-
lingsfors, Snyten–Kärrgruvan i Norberg, Hamrångerfjärden–Norr-
sundet i Gävleborgs län, Sandarne–Stugsund i Söderhamn, Tims-
fors–Markaryd i Småland Rågsveden–Malung och Lomsmyren–Vika 
i Dalarna)

kris för järnvägsgods
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med virke; sammantaget volymer 
motsvarande över 2 000 lastbilar 
årligen.

Rail port föredöme
Trafikverkets agerande här gynnar 
knappast ambitionen att under-
lätta övergång från lastbil till 
miljövänligare tåg.

Även vinterkaosåren 2009 och 
2010 har drabbat tåggods. Stora 
tågsystem ger stora fasta kostna-
der, vilket många transportköpare 
då lärde sig kan vara kostsamt. 
Många gick då över till lastbil.

– Om mer gods ska gå på järn-
vägtåg måste järnvägsföretag vara 
kundorienterade, flexibla och lika 
lösningsorienterade som t ex i Rail 
Port, som Göteborgs hamn byggt 
upp. Där har man lyckats hitta bra 
tåglösningar med sitt pendelsys-
tem, säger Karolina Boholm.

lägga ner en bana med pågående 
godstrafik.

– Det var orimligt att rycka 
undan benen för fungerande 
godstransporter för skogsindu-
strin med några dagars varsel. 
Förutom de problem det skapar 
på kort sikt, skulle det öka last-
bilstrafiken för företag som valt 
järnvägstransporter, säger Karo-
lina Boholm, transportdirektör på 
Skogsindustrierna.

Beslutet tyder på att Trafikver-
ket inte har tillräcklig framför-
hållning när det gäller tågplanen; 
brister som kan hänföras till dålig 
intern dialog.

Idag rullar ca 50 000 ton pap-
persmassa varje år från Stora 
Ensos, SCA:s och Södra Cells 
anläggningar till pappersbruket i 
Skåpafors. I andra riktningen rull-
lar varje år cirka 1 500  tågvagnar 

Med extremt kort varsel och i strid 
med tidigare besked stängde 
trafikverket järnvägen Mellerud-
Billingsfors efter jul.
 Många kritiska röster höjdes och 
banan ska igång igen.

Av Lena Sonne

Det är en bana som används för 
flera företags transporter av bl a  
pappersmassa från i Skåpafors och 
Dals Långed, och för transporter 
av virke från Dalsland.

Efter starka lokala  protester  
och påpekande från bl a Skogs-
industrierna, att stägningen kan 
vara olagligt, har Trafikverket 
backat och med finansieringshjälp 
från regionen har banan åtmins-
tone tillfälligt räddats.

Enligt Skogsindustrierna stred 
det mot trafikförordningen att 

järnvägar

För mer information: marknadschef Arne Wåhlstedt
tel 0171-62 52 71 alt. arne.wahlstedt@enkoping.se

Enköping ligger mitt i den expansiva tillväxt-regionen 
Stockholm-Mälardalen. Inom 60 min restid lever och 
verkar tre miljoner människor. Här möts E18, riksväg 55 
och 70. Goda kommunikationer och närheten till tre inter- 
nationella flygplatser gör Enköping till en viktig mötesplats 
för handel och affärer. 

65 nya företag
Under senare år har ca 65 företag etablerat sig i Enköping 
och ca 900 nya arbetstillfällen har skapats. Vi är stolta över 
att ha tilldelats utmärkelsen ”Årets nyföretagarkommun i 
Sverige”. Vi är också högt rankade i Svenskt Näringslivs 
ranking över bra företagsklimat. 
Idag finns färdig industrimark att bebyggas och vi vill hälsa 
Dig och ditt företag varmt välkommen till Enköping – 
Sveriges Närmaste Stad.

ENKÖPING – Sveriges Närmaste Stad

www.enkoping.se
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Trafikverket får kritik för neddragningar

– Det är orimligt att rycka undan 
benen för fungerande godstran-
sporter för skogsindustrin med 
några dagars varsel, säger Karolina 
Boholm.
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e-handel

och produkter som har en naturlig 
efterfrågan. Men också att ha 
fraktkostnader man kan leva med 
och inte för kraftiga returflöden. 

– Det finns inget framgångs-
recept som gäller alla för global 
expansion. 

Femfaldig tillväxt till 2020
För sex av de största e-handels-
marknaderna, Storbritannien, 
USA, Tyskland, Norden, Holland 
och Frankrike, som utgör hälften 
av den globala e-handelsvolymen, 
uppskattade OC & C och Google 
värdet av online-detaljhandeln 
till ca 150 miljarder SEK 2013. 
E-handeln mellan dessa länder 
spås femfaldigas till över 800 
miljarder 2020.

är Babyshop.com som grundades 
2006 och idag finns i över 60 län-
der. Förutom Norden ligger fokus 
på Ryssland och Östeuropa.

”östmarknaderna otrolig 
möjlighet”
– De östeuropeiska marknaderna 
är en otrolig möjlighet, de växer 
snabbt och har inte lika välutveck-
lade konkurrenter, säger Magnus 
Fredin, vd Babyshop.com.

– Samtidigt är kunderna mer 
krävande och efterfrågar högre 
service än nordiska kunder. 

Hans främsta tips till e-handlare 
som vill satsa internationellt är en 
fungerande affärsmodell. 

– Dels behöver man ha varor 

medan t ex tyska och franska 
brister, enligt sökstatistiken. 

Sverige (93 procent) och Dan-
mark (87 procent) ligger också i 
framkant i att erbjuda internatio-
nella leveranser, framför allt inom 
Europa. I Norge är andelen som 
erbjuder internationell leverans 
betydligt lägre, 40 procent och i 
Finland bara 27 procent. 

ikEA, H&M och oriflame i topp 
Av de 15 nordiska företag som 
efterfrågas mest internationellt 
är svenska IKEA, H&M och Ori-
flame i topp. Av dem sticker sär-
skilt Oriflame ut som ett företag 
med framgångsrik lokalanpass-
ning av sina onlinetjänster.

− Under det kommande årtion-
det kommer online-detaljhandeln 
att bli allt mer internationell och 
expandera, vilket innebär många 
utmaningar. Allt eftersom mark-
naden blir mer mogen, kommer 
lokalanpassningen att vara den 
avgörande faktorn, från att skräd-
darsy utbudet, till att se till att 
leverans- och betalningsmetoder 
fungerar för respektive marknad, 
säger Anita Balchandani, partner 
på OC&C.

– På det området är många 
återförsäljare i Norden, och sär-
skilt i Sverige, ledande och agerar 
förebilder genom att visa upp de 
bästa e-handelsstrategierna för 
internationalisering.

Ett svenskt framgångsexempel 

svenska e-handlare har blivit 
förebilder för hur man framgångs-
rikt expanderar sin verksamhet 
globalt, visar google-rapporten 
”the online vikings”. 

Av Hilda Hultén

Den nordiska e-handeln växer. 
Antalet internationella sökningar 
på nordiska återförsäljare har 
ökat med 30 procent från 2010 
till 2013. Italien, Grekland och 
Tyskland är de snabbast växande 
europeiska marknaderna för 
nordiska e-handlare. 

Strategikonsultfirman OC&C’s 
och Googles rapport ”The Online 
Vikings” bygger på Googles egen 
sökdata, kompletterat med forsk-
ning.

− Sverige har en lång tradition 
som exportnation med många 
framgångshistorier inom industri 
och detaljhandel. Vi ser dock att 
alltför få svenska företag utnyttjar 
den potentialen till fullo, kom-
menterar Sven Törnkvist, t f sveri-
gechef på Google.

Flerspråkighet och lokal 
anpassning
Att nyckeln ligger i lokaliserade 
erbjudanden och språkanpass-
ning tycks nordiska återförsäl-
jare ha förstått. 60 procent av 
topp 15 bland e-handlare i varje 
nordiskt land erbjuder kunderna 
flera språk. De nordiska språken 
och engelska möter efterfrågan, 

svenska e-handlare ”vikingar” på nätet”

– De östeuropeiska, baltiska och 
ryska marknaderna är en otrolig 
möjlighet för västerländska e-
handlare, säger Magnus Fredin. 

Nordiska och i synnerhet svenska e-handlare är dagens vikingar, före-
gångare inom internationell näthandel. (Målning ”Guests from overseas” 
av Nicholas Roerich). 
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lagerstyrning

fria returerna. Liksom många i 
branschen tror jag tvärtom att 
en bra kundservice är ett viktigt 
konkurrensmedel för e-handlare. 
Det säger Nils Robertsson, vd Pro-
mosoft, som erbjuder lösningar 
för effektiv och vetenskapsbaserad 
lagerstyrning.

– Däremot tror jag att en bättre 
lagerstyrning kan bidra till bättre 
lönsamhet.

Egentligen skiljer sig e-handelns 
logistik inte nämnvärt från vilket 
traditionellt postorderföretag som 
helst.

speciella problem för e-handeln
– För det första måste in-bound, 
d v s att få in rätt varor i rätt tid 
i rätt kvantitet och i rätt kvalitet, 
fungera bra.

Redan här har e-handelsföreta-
gen ett speciellt problem.

– Ofta finns deras leverantörer 
i Sydostasien. Det ger långa och 
ibland osäkra leveranstider och 
osäker leveranskvalitet.

Och om inte inleveranserna 
fungerar bra, påverkar det också 
kundservicen.

– E-handelsföretagen har ju här 
samma problem som andra före-
tag som distribuera från färdigva-
rulager.

– Osäkerheten i in-bound gör 
det svårt att dimensionera lagret 
rätt. Dessutom tillkommer osäker-
heten med stora volymer i returer.

– Det gör det svårt att klara 
leveransförmågan ut mot kund. 
Med små buffertar blir det pro-
blem att leverera. Om man å 
andra sidan överkompenserar blir 
kapitalbindningen hög.

Det här är ett problem som inte 

bara gäller e-handelsföretag utan 
alla företag som är beroende av 
att distribuera från ett färdigva-
rulager.

Brister i lagerstyrningen
En undersökning från Plan visar 
att flertalet svenska företag inte 
har en optimal lagerstyrning och 
att 78 % av alla svenska distribu-
erande företag reviderar sitt säker-
hetslager så lite som två gånger 
per år eller mindre.

– Troligen är det här problemet 
ännu större i e-handelsföretagen, 
som ofta är relativt nya, små och 
oerfarna av logistik och lagerstyr-
ning, påpekar Nils Robertsson.

Deras försäljning går bra, men 
kapitalbindningen i varulagret är 
alldeles för hög och de kan ändå 
ha varubrist på viktiga artiklar 

och särskilt storsäljare, säsongs- 
och kampanjvaror medan ”slow-
movers” fyller lagret. Det gör att 
servicegraden blir låg. Säkert kan 
det vara så att särskilt mindre 
e-handlare har svårt att få till bra 
avtal med de stora transportjät-
tarna.

Men troligen finns lösningarna 
för att åtgärda e-handelns lönsam-
hetsproblemen att söka, inte bara i 
bättre avtal med transportörerna, 
utan också i en bättre lagerstyr-
ning.

– Med vetenskapliga metoder 
och verktyg för prognostisering, 
lagerstyrning och för påfyllnad, 
kan distribuerande e-handelsfö-
retag tjäna mycket pengar. ROI 
kan vara så kort som tre månader, 
säger Nils Robertsson.

E-handeln ökar med över 20 
procent i årstakt. Men aktörernas 
lönsamhet är ofta låg. Fria frakter 
och fria returer brukar pekas ut 
som förklaring. Men det finns en 
annan.

 
Av Gösta Hultén

E-handeln ökar som aldrig för, 
men många av de snabbt växande 
e-handlarna visar kraftigt röda 
siffror. Logistiken i allmänhet 
och de fria returerna i synnerhet 
brukar ofta pekas ut som det stora 
sänket för e-handelns lönsamhet. 
Att kunderna gratis kan skicka 
tillbaka beställda varor som de 
inte vill ha, kostar stora pengar.

Enkelt uttryckt flyttar e-han-
delskunderna provrummet från 
butiken till vardagsrummet. Man 
beställer hem olika färger, model-
ler och storlekar av t ex skor och 
kläder, provar och skickar tillbaka 
det man inte vill ha.

I en butik hamnar de returne-
rade varor direkt tillbaka på hyl-
lan. Men för e-handlarna kan det 
ta veckor innan de returnerade 
varorna kan säljas igen. Det gör 
att e-handelsföretagen kan få ligga 
ute med stora pengar.

”Fel ta bort fria returer”
Vad som nu diskuteras är att börja 
ta betalt för returerna åtminstone 
vid mindre köp. Det har t ex det 
stora postorderföretaget Ellos 
alltid gjort. Men att börja ta betalt 
för returer när de tidigare varit 
gratis, är en känslig åtgärd, som 
kan slå tillbaka.

– Jag tror inte att lösningen 
för e-handeln är att ta bort de 

Dålig lagerstyrning 
ger olönsam  

e-handel

– Osäkerheten i in-bound gör det svårt att dimensionera lagret rätt. 
Dessutom tillkommer osäkerheten med stora volymer i returer. Det gör det 
svårt att klara leveransförmågan ut mot kund, säger Nils Robertsson.
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truckar

Toyotas system SpotMe varnar 
truckförare och andra i utrym-
men med begränsad sikt när det 
är risk för krockar och skyddar 
förarna, truckarna och godset. 
Infraröda, riktningskänsliga 
sensorer känner av närvaron och 
rörelsen av truckar och fotgängare 
vid korsningar och varnar dem 
för kommande trafik bakom hörn 
och i korsande truckgångar. När 
en hotande krock upptäcks börjar 
en varningsenhet att blinka. Det 
minskar risken för kollisioner.

Företaget har även utvecklat ett 
webbaserat system som hjälpme-
del för riskanalys.

Avancerade digitala system
Framtidens truckar får allt bättre 
förarkomfort, men också fler digi-
tala stödsystem, exempelvis för att 
ta emot plockorder on-line.

Karl-Johan Lindahl, marknads-
chef på Linde Material Handling, 
pekar också på kontinuerligt 
förbättrad ergonomi och säkerhet. 
Han tror också på en fortsatt stark 
utveckling av avancerade elektro-
niska system i truckar. 

– Linde har kommit med många 
förbättringar för föraren och dess 
ergonomi, i stolen, armstödet, det 
avvibrerade chassit och stabilite-

förarutbildning. 
– Förarutbildningen brister 

idag och det finns fortfarande inte 
någon certifierad truckförarut-
bildning.

Ett förslag är dock ute på remiss 
om sanktionsavgifter på upp till 
150 000 kr, för arbetsgivare som 
struntar i körtillstånd

– Det är en väg att gå, menar 
han.

– Det kommer också nya 
elektroniska säkerhetssystem, 
som spärrar för obehöriga att 
köra trucken. På Toyotas mot-
viktstruckar finns redan nu det 
patenterade säkerhetssystemet 
Toyota SAS, som känner av och 
motverkar faktorer som kan leda 
till truck- och lastinstabilitet. Det 
bidrar förstås till både säkrare 
hantering och sänkta kostnader.

Toyota Material Handling har 
flera lösningar som kan underlätta 
säkethetsarbetet. T ex I_Site, en 
fleet management-lösning som 
ger en helhetssyn på lagerhante-
ring genom att ta data direkt från 
truckflottan. Systemet underlät-
tar bl a tillbudsrapporteringen 
genom att registrera körningen 
under arbetsdagen, så att det går 
att följa var trucken varit och hur 
den körts. 

svenska och tyska trucktillverkare 
länge legat i framkanten i världen.

Ett exempel är stolar som fälls 
bakåt när truckföraren tittar 
uppåt. I truckar där föraren sit-
ter på tvärs mot färdriktningen, 
kan nyare truckar ha en förskjut-
ning av förarstolen, så att föraren 
inte behöver vrida lika mycket 
på huvudet. Andra ergonomiska 
trender är en kamera och skärm. 
När föraren ska sätta in gods högt 
upp i ett pallställ och kan hen få 
hjälp av elektronisk styrning att 
komma in på rätt nivå.

Förarutbildning brister
Många truckflottor i Sverige idag 
är föråldrade. Truckflottan förnyas 
inte alltid i den takt den kanske 
borde, sett till dagens krav på 
säkerhet, ergonomi och IT-stöd.

Under 2013 såldes ca 7 000 nya 
truckar i Sverige. Flertalet av dem 
var eltruckar.

– Men av dessa var bara ca 1 % 
autotruckar. Fler förarlösa auto-
truckar är en viktig väg att både 
öka säkerhet och produktivitet, 
menar Stefan Elfqvist, produkt-
chef, förarutbildning på Toyota 
Material Handling, 

Han ser också möjligheter att 
minska olyckor genom bättre 

i framtiden truckar är ännu mer 
ergonomisk, säkrare och har fler 
elektroniska finesser, tror ledande 
trucktillverkare.

Av Gösta Hultén

Antalet truckolyckor har länge 
legat runt ca 800 per år. Inrap-
porteringen av truckolyckor till 
Arbetsmiljöverket ger en bra bild 
av hur och varför olyckor inträffar 
och kunskapen kan användas när 
framtidens truckar utvecklas.

Ett exempel är motviktstruckar, 
som har en tendens att tippa om 
föraren kör med lasten högt och 
svänger. Man ska inte köra på det 
sättet, men det sker ändå, och då 
blir det lätt en olycka. Nu är en 
ny standard på gång för stabili-
tet under körning. Elektroniska 
styrsystem är en av de tekniska 
lösningarna.

Allt bättre förarergonomi
Styrsystem som automatiskt 
sänker truckens hastighet i kurvor 
och bättre förarergonomi är andra 
utvecklingsområden. Där tar 
tillverkarna lärdom av uppkomna 
förslitningsskador bland truckfö-
rare. Ergonomin är ett område där 

Framtidens truck ergonomisk, säker och digital
Nya truckar varnar truckförare och andra i utrymmen med begränsad sikt när det är risk för krockar. 
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truckar

trucken en stabilitet som gör elek-
troniska stabilisatorer onödiga. 

De senaste åren har arbete 
pågått för att utveckla en gemen-
sam, global truckstandard. Det 
har inte nått ända fram ännu 
– vissa skillnader i truckarnas 
utformning kommer att kvarstå 
mellan USA, Europa och Asien. 
Svenska och tyska truckar anses i 
branschen ligga i världstopp när 
det gäller ergonomi och säkerhet.

och övervakning. 
– Ergonomin har Linde alltid 

varit i framkant med. Inom säker-
het lanserar vi LSP – en unik 
möjlighet för föraren att säkert 
hantera lasten 

ny dieseltruck för hård drift 
Framtidens truckar blir också mer 
eldrivna. Men på årets CeMAT i 
maj, truckbranschens stora julaf-
ton, lanserar tyska Jungheinrich 
två serier nya hydrodynamiska 
dieseltruckar. 

– De drivs med s k Kubota-
motorer, som annars används i 
anläggningsmaskiner och ger hög 
prestanda vid låga varvtal, säger 
Marek Scheithauer, produktan-
svarig för Jungheinrichs diesel-
truckar. 

Motvikten på den nya diesel-
trucken är integrerad i det last-
bärande chassit och styraxeln är 
integrerad i motvikten. 

– Tyngdpunkten är inte bara 
väldigt låg, den är även optimalt 
placerad mellan axlarna. Det ger 

radministration för LFC – Linde 
Fleet Control. 

– När det gäller säkerheten i har 
vi redan nu flera truckar som går i 
Sverige med 360 graders över-
vakning för föraren. Föraren har 
uppsikt över hela arbetsytan. 

Vi har även sensorer för föraren, 
typ backsensorer som finns på 
personbilar, allt för att förhindra 
personskador. 

Om övriga trender för fram-
tidens truckar tror Karl-Johan 
Lindahl att mycket, förutom ergo-
nomi handlar om miljö, säkerhet 

ten i stativet. 
– På World of Material Hand-

ling lanserar vi Linde LSP – Linde 
Safety Pilot, ett säkerhetssystem 
för föraren som förhindrar över-
last och felhantering av gods. 

integreras med affärssystemen
Truckarnas integrering med 
affärssystem kommer också mer 
och mer.

– T ex ett bättre skrivbord, där 
fokusområden highlightas direkt 
vid inloggning, bättre vyer, mer 
filtreringsmöjligheter och ny föra-

Förutom ännu bättre ergonomi 
handlar framtidens truckutveck-
ling främst om miljö, säkerhet och 
övervakning. 
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Tribona äger, förvaltar och hyr ut logistikfastigheter vid attraktiva lägen 
runt om i Sverige. Vi är det största fastighetsbolaget i Norden med 
renodlad inriktning på lager och logistik och har idag fastigheter med 
en sammanlagd yta på 710 000 kvadratmeter.

Vi har även optioner på byggklar mark vid strategiskt, attraktiva lägen 
i Sverige.

Oavsett var i landet du behöver lageryta så är du välkommen att slå 
en signal till Christian Berglund på 070-217 83 88.

VI LAGERHÅLLER SVERIGE 

PÅ BÄSTA LÄGE!

www.tribona.seAlltid bästa läge

Våra fastigheter  
ligger på bästa läge i:  

Borlänge, Göteborg, Haninge, 
Helsingborg, Järfälla, Karlstad, 

Klippan, Kungälv, Linköping, Malmö, 
Norrköping, Stockholm, Sundsvall, 

Trelleborg, Umeå, Värnamo,  
Västerås, Växjö.
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Förutom bättre ergonomi handlar framtiden om bättre säkerhet  
och IT-stöd.
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kommunlogistik

arbetet med e-handel och samord-
nad varudistributionen.

Upphandling med samordnad 
varudistribution som en para-
meter, ger kommunen möjlighet 
att inom ramen för LOU både få 
ökad konkurrens och öppna för 
lokala producenter.

I livsmedelsupphandlingen 
2011 med samordnad varudist-
ribution, fick man in 17 anbuds-
givare där hela 13 var lokala. 
Samtliga 17 blev i slutändan leve-
rantörer till kommunen.

Ystad och österlenkommunerna
2011 tog kommunfullmäktige i 
Simrishamn, Tomelilla och Ystad 
beslut om att tillsammans införa 
samordnad varudistribution. 
Till skillnad från Borlänge och 
Växjömodellen, flyttas logisti-
ken i Ystadsregionen ”in-house” 
och kommunerna tar själva över 
transportplanering och fordonsö-
vervakning. 

En fördel med Ystadsmodel-
len är att kommunerna fått till 
stånd en uppdelning av priset på 
transporten separerat från priset 
på varan,.

upphandlade ett e-handelssystem 
med inköpsstöd för beställerna.

Driftsättningen för e-handel 
skedde hösten 2010, samtidigt 
med starten av samordnad varu-
distribution. Distributionscen-
tralen sköts av logistikföretaget 
Alwex och i deras lokaler.

Satsningen har inte varit någon 
partiskiljande fråga, eftersom 
politikerna är överens om att mil-
jön ska stå högt på den politiska 
agendan.

Eftersom e-handel infördes 
parallellt med samordnad varu-
distribution, får kommunen klara 
samordningvinster. 

Växjö ser idag en årlig bespa-
ringspotential på i genomsnitt 
7 % vilket motsvarar 21 miljoner, 
beräknat på en årlig inköpsvolym 
på 300 miljoner.

Kommunen har tre anställda för 

man mäter transportflödena.
Flera av deltagarna från ett 

tiotal större och medelstora kom-
muner vittnade om ett mycket 
växlande intresse från politiker-
nas sida. De som kommit längst 
tycks vara de som antingen har 
en eldsjäl bland politikerna som 
pådrivare eller där de politiska 
blocken är eniga om att visa upp 
kommunen som exempel när det 
gäller miljö och hållbarhet. 

– De som arbetar med de här 
frågorna och deltar i nätverket 
kan vara kommunstrateger, håll-
barhetsansvariga, trafikplanerare 
eller miljöansvariga. I några fall 
ligger ansvaret hos upphandlare, 
säger Cecilia Mårtensson. 

Flera kommuner, som Borlänge, 
Ystad, Malmö, Växjö och Eskil-
stuna har också börjat anställa 
utbildade logistiker,

Borlänge först ut
Borlänge, tillsammans med 
grannkommunerna Gagnef, Säter 
och Smedjebacken, var först ut 
att redan 1999 införa samordnad 
varudistribution för kommunens 
varor. Konceptet har starkt poli-
tiskt stöd, där de största drivkraf-
terna är att minskad miljöpåver-
kan, förbättrad arbetsmiljö, sänkta 
transportkostnader och att öka 
trafiksäkerhet och konkurrens 
mellan livsmedelsaktörer som 
levererar till kommunen.

Transporter, samlastningscen-
tral och lagerhantering upp-
handlades av Maserfrakt. Senare 
införde Borlänge även e-handel, 
där större ramavtalsleverantörer 
kan skicka elektroniska prislistor 
och kommunen kan göra digitala 
avrop.

Exemplet växjö 
Växjö kommun har tagit ett bre-
dare grepp om samordnad varu-
distribution, där man parallellt 
med upphandling av transportör 
och samlastningscentral även 

– Alltfler kommuner visar intresse 
för att samordna sina varutran-
sporter, både för miljöns och 
ekonomins skull. Det säger Cecilia 
Mårtensson på sveriges kommu-
ner och landsting, skl.

Av Gösta Hultén

Ett interkommunalt nätverk där 
experter och eldsjälar från många 
kommuner samlas för att lära mer 
och byta och jämföra erfarenheter 
har blivit en katalysator för det 
ökade intresset för samordnade 
varutransporter som nu växer i 
många svenska kommuner.

– Ja, intresset för logistik växer 
helt klart i många kommuner, 
säger Cecilia Mårtensson, expert 
transporter och infrastruktur, vid 
avdelningen för tillväxt och sam-
hällsbyggnad på SKL

Hon är ansvarig för SKLs nät-
verk Gods i tätort, som samlas till 
nätverksträffar tre gånger per år.

Nu senast i början av mars hade 
nätverket en träff med inledningar 
bl a om incitament för samord-
nade varutransporter och om hur 

vilkEn BliR ÅREts logistikkoMMUn 2014?

På Logistik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg den 7 maj är 
det prisutdelning i Intelligent Logistiks nya tävling, Årets Logistik-
kommun. 

Vår lista över Sveriges bästa logistiklägen har efter tio år blivit en 
branschnorm.

Kriterierna för Årets Logistikkommun är lite annorlunda och vill 
stimulera ökad insikt om logistikens roll i hela samhället. Vinnare 
blir den kommun som under det senaste året gjort mest för att 
kommunens godslogistik, handel, citylogistik och persontranspor-
ter ska fungera optimalt.  

Nomineringar och bedömningar sker i samarbete med med akade-
misk och annan expertis.

Bedömningen utgår från sex kriterier:

Vilken kommun har gjort mest för att underlätta för befintliga och 
gynna nya logistiketableringar?

Vilken kommun har gjort mest för att samordna varutransporter?

Vilken kommun har satsat mest på hållbar logistik?

Vilken kommun har med logistiker i planeringen?

Vilken kommun har satsat mest på hållbart resande? 

Vilken kommun har gjort mest för övergången från den bilburna 
staden till en stad där cyklister,fotgängare och kollektivtrafik är 
med?

– De som arbetar med de här 
frågorna kan vara kommun-
strateger, hållbarhetsansvariga, 
trafikplanerare eller miljöansvariga 
och i några fall upphandlare, säger 
Cecilia Mårtensson.

växande intresse för logistik 
i många kommuner
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arbetare. 
– Det kommer att finnas en 

bemanning på 5–6 personer på 
centralen.

Omlastningscentralen beräknas 
starta i maj 2014. Därefter för-
väntas en utökning av varosorti-
mentet under 6–12 månader efter 
verksamhetsstart. 

Rockad med DHl
– Vi övervägde olika lösningar 
men kom fram till att det var stora 
fördelar att driva omlastnings-
centralen i kommunens egen regi, 
säger Lars-Erik Dahlin, kommun-
strateg för miljö och hållbarhet.

Genom en smart rockad med 
DHL friställs också lämpliga loka-
ler för omlastningscentralen.

– DHL lämnar sina tidgare 
lokaler på 16 000 kvm och flyttar 
in i nybyggda lokaler i Eskilstuna 
Logistikpark. Det blir en utmärkt 
lösning för båda parter, säger 
Lars-Erik Dahlin.

kommunlogistik

– Personal har fått välja dag och 
tidpunkt när de vill ha sin leve-
rans, vilket gör att de enklare kan 
planera sin dag. I omlastningscen-
tralen kommer även godset att las-
tas på ett sätt som underlättar för 
respektive mottagare, när varorna 
ska in i kökens förråd, säger Kirsi 
Dogan.

Under de närmaste veckorna 
kommer kommunen att rekrytera 
en enhetschef för centralen och i 
nästa steg rekryteringen av lager-

som de endast behöver leverera 
till en adress istället för som nu 
till samtliga drygt 85. Nu får de 
istället möjlighet att leverera till 
omlastningscentralen och distri-
buera gemensamt.

Över 100 personer i kommu-
nen, bland annat kökschefer och 
kockar, har deltagit på informa-
tionsmötena om centralen. 
Projektet har fått ett positivt mot-
tagande och innebär flera förbätt-
ringar också för kökspersonal. 

i november 2013 tog Eskilstuna 
kommun beslut om starta att driva 
en omlastningscentral för 
samlastning, i kommunens egen 
regi.

Av Gösta Hultén

Målet är att minska utsläppen från 
de transporter som levererar varor 
till kommunens enheter och att 
ge barn och ungdomar en säkrare 
skolmiljö.

– Omlastningscentralen innebär 
att alla leverantörer till kom-
munens verksamheter kör sina 
varor till en omlastningscentral, 
där det lastas om, samordnas och 
körs ut till sin mottagare, berättar 
Kirsi Dogan, logistiksamordnare i 
Eskilstuna kommun.

Det förväntas ge en halvering 
av antalet leveranser, vilket i sin 
tur halverar både transporter och 
utsläpp. 

– Centralen kommer till en 
början att hantera livsmedel och 
sedan utökas till samtliga varor för 
kommunens behov.

– Omlastningscentralen skapar 
många förbättringar och möjlig-
heter i Eskilstuna. Färre transpor-
ter ut till kommunens verksamhe-
ter ger både en säkrare trafikmiljö 
vid skolor och förskolor samtidigt 
som utsläppen halveras, säger 
Kristina Birath, Miljö- och sam-
hällsdirektör, Eskilstuna kommun 
i en kommentar.

Fler lokala producenter
Omlastningscentralen gör det 
också möjligt för kommunens 
beställare att effektivisera sitt 
arbete då de kommer att få sin 
leverans vid samma tidpunkt vid 
färre tillfällen. Att införa omlast-
ningscentralen skapar också större 
möjligheter för lokala producenter 
att leverera till kommunen, efter-

– Personalen får välja dag och tidpunkt när de vill ha sin leverans, vilket gör 
att de enklare kan planera sin dag, säger Kirsi Dogan. 

– Vi övervägde olika lösningar men 
kom fram till att det var stora för-
delar att driva omlastningscentra-
len i kommunens egen regi, säger 
Lars-Erik Dahlin.

Eskilstuna tar greppet  
om samordnade varutransporter
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och hållbara resor.
– Planerarna såg bilen som 

nödvändig, särskilt för barnfa-
miljer som behöver bilen för att 
få vardagslivet att fungera. Därför 
menade planerarna att man inte 
kunde kräva att barnfamiljer ska 
resa hållbart för klimatets skull.

– Planerarnas normer och tan-
kesätt handlade i första hand om 
individens fria val av färdsätt och 
inte om hållbarhet som en miljö-
fråga eller en politisk fråga. 

Malin Henriksson har också 
analyserat bilder i dokument som 
används i planeringen av hållbart 
resande för att undersöka vilken 
bild man vill ge av Helsingborg 
och dess invånare.

– Bilderna visar enbart glada, 
lyckliga, vita människor som har 
kul. Alla de som bor i Helsingborg 
och inte är vita ingår inte i den 
bild man vill ge av staden.

Henriksson.
– De hade också ett starkt 

engagemang för hållbara resor, 
men tog sällan upp resors negativa 
påverkan på miljön.

Vilka råd skulle du vilja ge till 
kommunala trafikplanerare?

– Planerarna måste reflektera 
vilken målgrupp de planerar för.

Män tar bilen
– Till kvinnodominerande arbets-
platser är det ofta bättre kollektiv-
trafik än till mansdominerande. 
Då blir det en självförstärkande 
trend att kvinnor åker kollektivt 
och män förutsätts ta bilen.

– Män som som väljer att avstå 
från bilen och ta cykel eller buss, 
rankas högt och framställdes som 
förebilder för hållbart resande. De 
som reser hållbart kollektivt eller 
cyklar därför att de inte har råd 
med bil, blir i planerarnas ögon 
osynliggjorda. 

Vad är det allvarligaste hindret 
för ett hållbart resande i städer ?

– Det går utanför min avhand-
ling, men jag anser att bilen är 
huvudfrågan av hållbarhetsskäl, 
även om den är grön p g a att den 
tar så mycket utrymme. Bilis-
men som system är för starkt för 
att ifrågasätts, konstaterar Malin 
Henriksson.

– Trots att bilismen påverkar 
miljön negativt såg planerarna 
ingen motsättning mellan bilism 

hur grupper osynliggörs eller 
lyfts fram som norm, säger Malin 
Henriksson. 

– Ofta utgår planerarna från sin 
egen föreställning om ”det goda 
livet” och där är bilen en viktig 
del. En medelklassfamilj med två 
bilar, bor i ett medelklassområde, 
åker bil och handlar och skjut-
sar barn i bil till aktiviteter är de 
omedvetna föreställningarna i de 
kommunala planerarnas tanke-
värld.

Hennes avhandling Att resa 
rätt är stort, att resa fritt är större. 
Kommunala planerares föreställ-
ningar om hållbara resor bygger på 
djupintervjuer med planerare som 
arbetar med att öka det hållbara 
resandet i Helsingborg. 

– Trots att de vet och har siffror 
på hur resflödena och resmönst-
ren ser ut i verkligheten, utgår ofta 
planerarna ändå från sig själva 
och tar omedvetet bilsamhället 
för givet. 

Det tycker Malin Henriksson är 
förvånande.

– De talade ofta utifrån sig 
själva när de delade med sig av 
sina föreställningar om resor och 
resande. De berättade om hur de 
hade rest i sina egna liv, fram-
förallt i en period i livet när de 
tillhört en kärnfamilj. De pratade 
om resor som positiva och lust-
fyllda och om individuella vinster 
med olika färdsätt, säger Malin 

– Att resa rätt är stort, men att 
resa fritt är större. så sammanfat-
tar forskaren Malin Henriksson 
kommunala planerares föreställ-
ningar om hållbara resor.

Av Lena Sonne

Kommunerna har en viktig roll i 
planeringen för hållbart resande 
och en fungerande citylogistik. 
Men vem eller vilka som ska stå 
för det hållbara resandet är inte 
självklart, visar en ny avhandling 
vid Linköpings universitet. 

Malin Henriksson har arbetat 
med jämställdhets- jämlikhetsfrå-
gor, har en examen från genus-
vetarprogrammet på Södertörns 
högskola och har läst sociologi 
och statsvetenskap.

Hennes forskning berör den 
hållbara staden. 

Mer hållbart resande
Malin Henriksson belyser i sin 
avhandling hur omställningen 
till ett mer hållbart resande, 
som del av en större samhällelig 
klimatomställning, påverkas av 
planerares föreställningar om vem 
den hållbara resenären är och bör 
vara. 

– Jag använder feministisk och 
intersektionell teori, som handlar 
om interaktionen mellan olika 
maktordningar, för att svara på 
forskningsfrågorna och blottlägg 

”stadsplanerarna planerar inte för hållbarhet”

Hållbart resande framställs oftast så här, med glada, lyckliga, vita 
människor som har kul. 

Att cykling kan vara stressande och farligt i stadsmiljö framgår inte  
i visionerna.  

De som reser kollektivt eller cyklar 
för att de inte har råd med bil blir 
i planerarnas ögon osynliggjorda, 
menar Malin Henriksson. 
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– Vi prövar en rad nya idéer. 
Bl a tror vi att lastpråmar är 
utmärkta för kortare sträckor, 
säger Maria Lindholm, ansvarig 
för projektet. 

 – Vi satsar just nu också på 
eldrivna transportfordon som 
Sendsmart delfinansierar, berättar 
Maria Lindholm.

Målet är att logistiklösningarna 
ska vara kommersiellt gångbara.

– Transporter av överskotts-
massor genererar en omfattande 
trafik. En gemensam plattform 
för handel och utbyte av massor 
skulle minska transportarbetet.

Avfalls- och återvinningstrans-
porter har också stora optime-
ringsmöjligheter p g a de är så 
regelbundna. 

– Därför går det att få en sam-
hällsekonomiskt effektiv hämt-
ning av avfall menar hon.

i göteborg är flera citylogistikpro-
jekt på gång med nya transport-
idéer. 
 
 Av Lena Sonne

Projektet Sendsmart ska skapa 
hållbara godstransporter i stads-
miljö. Det är ett samverkanspro-
jekt som leds av CLOSER, som 
arbetar med transporteffektivitet 
inom Lindholmen Science Park i 
Göteborg, finansierat av Vinnova 
och 17 partners.

Nya lösningar kan bl a vara att 
använda lastpråmar för avfall, 
byggmaterial och massor och för 
nya samlastningssystem bl a för 
avfall. Det här ingår i ett pilotpro-
jekt som drar igång i vår.

Demoprojekten finns inom tre 
områden; godsförsörjning, bygg/
anläggning och avfall/återvinning.

tillgänglighet? Rörlighet mellan 
A och B, tåg som kommer i tid 
eller rimliga biljettpriser? Kan 
verkligen transporter lösa nästan 
alla behov?

Kanske behöver vi bryta tren-
den och de framtida prognoserna 
och föreställningen om att alla 
transporter är nödvändiga? Det är 
kanske dags att beskriva och vär-
dera vilka kvalitéer och funktioner 
som behövs i den goda staden.

Är de beslutsstöd och proces-
ser som vi lutar oss mot kor-
rekta? Behöver vi resa med bil 
67 procent mer 2050? Har de 
samhällsekonomiska kalkyler 
och beräkningar som vi plane-
rar transportsystemet efter, rätt 
förutsättningar? Leder Trafikver-
kets beslutsstöd till fel beslut? Ska 
vi istället planera för de kvalitéer 
och funktioner som vi vill ha i den 
goda staden?

Regeringen vill ha ett koldioxid-
fritt transportsystem till 2050.

Men med utgångspunkt från 
trafikprognoserna och de krav 
på fordon och drivmedel som är 
beslutade idag, kommer utsläppen 
att ligga på ungefär dagens nivå 
fram till 2030. Om inga ytterligare 
åtgärder vidtas, kommer utsläp-
pen sedan att öka fram till 2050.

Energieffektivare fordon kan ge 
viktiga bidrag för att nå klimatmå-
len. Men tekniska åtgärder räcker 
inte. Visionen om att Sverige 
inte ska ha några nettoutsläpp 
av klimatgaser 2050 innebär att 
transportsektorns utsläpp då bör 
vara nära noll. Vilka åtgärder som 
krävs för att klara klimatmålen, 
saknas det dock en plan för.

Regeringens mål är ett koldioxid-
fritt transportsystem till 2050. De 
beslutade åtgärderna leder istället 
till ökade utsläpp. på konferensen 
”Den goda staden” ifrågasattes 
om bilresandet måste öka med  
67 procent till 2050, som progno-
serna säger. 

Av Lena Sonne

Till år 2050 kommer vårt bilre-
sande att öka med 67 procent, 
om man får tro Trafikverkets 
Kapacitetsutredning i skriften 
”Transportsystemets behov av 
kapacitetshöjande åtgärder – för-
slag på lösningar till år 2025 och 
utblick mot år 2050”. De totala 
persontransporterna skulle enligt 
prognoserna öka med 63 procent 
mellan 2006 och 2050. Trafikver-
kets nationella transportplan 
2014–2025 från förra året, som 
bygger på internationell statistik 
från IEA (International Energy 
Agency), tar hänsyn till andra 
variablar som t ex höjt oljepris, 
skatter, ny infrastruktur, politiska 
överenskommelser, beslutade 
styrmedel, befolkningsutveck-
ling, EU- krav och åtaganden m 
m och visar också på en ökning 
av bilresandet med 34 % mellan 
2010–2030.

Hur stämmer det med visionen 
om den goda staden?

På Boverket, Trafikverket och 
SKLs gemensamma konferens 
i höstas om ”Den goda staden” 
väcktes flera frågor:

Vad är egentligen transport-
behov? Kanske är det utveckling 
och livskvalitet vi är ute efter och 
inte transportbehov? Och vad är 

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

www.logistikbalsta.se

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

MÖJLIGHETERNAS OMRÅDE 
STRATEGISKT BELÄGET NÄRA STOCKHOLM

klimatmål som spretar 
14

De svenska och europeiska klimatmålen 
Den trafikutveckling som Trafikverket prognostiserat är sannolikt inte förenlig med de svenska och  
europeiska klimatmålen. De svenska och europeiska klimatmålen skiljer sig dock åt. De krav som föreslås 
i EU:s vitbok bedöms vara mindre krävande än den svenska regeringens, åtminstone till 2030. I tabell 3 
redovisas EU:s klimatmål och målen för den svenska transportsektorn enligt Trafikverkets tolkning.

EU:s färdplan för klimat 1

EU:s vitbok för transporter2

Klimatmål i den svenska transportsektorn3

2030 Mål för transportsektorns utsläpp av klimat-
gaser: -20 procent till 2030 jämfört med 
2008.

Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av 
Trafikverket tolkat som åtminstone 80 pro-
cent lägre användning av fossil energi till väg-
transporter jämfört med 2004.

2050 Mål för transportsektorns utsläpp av klimat-
gaser: -70 procent till 2050 jämfört med 
2008.

Transportsektorn ska bidra till det nationella 
miljökvalitetsmålet för begränsad klimat-
påverkan. Visionen om att Sverige inte ska ha 
några nettoutsläpp av klimatgaser 2050 in-
nebär att transportsektorns utsläpp bör vara 
nära noll.

Tabell 2: EU:s och Sveriges klimatmål för transportsektorn.

Med utgångspunkt från trafikprognoserna och de krav på fordon och drivmedel som är beslutade  
kommer utsläppen att ligga på ungefär dagens nivå fram till 2030. Om inga ytterligare åtgärder  
vidtas kommer utsläppen sedan att öka fram till 2050. 

Diagram 5: Utsläpp av klimatgaser: Förväntad utveckling med beslutade åtgärder samt svenska respektive 
europeiska klimatmål. Index 2004=100 

Energieffektivare fordon, fartyg och flygplan och ökad andel förnybar energi kan ge viktiga bidrag för att 
nå klimatmålen. Men tekniska åtgärder räcker inte. Det kommer även att krävas en annan inriktning i 
planeringen av samhälle och transportsystem samt styrmedel som leder till minskad biltrafik. Samtidigt 
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1) EUROPEISKA KOMMISSIONEN (2011) Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050

2) EUROPEISKA KOMMISSIONEN (2011) VITBOK, Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och 
resurseffektivt transportsystem

3) Prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter, Prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik

Spretande diagram
Till år 2050 ska bilresandet öka med 67 procent enligt Trafikverket. Diagram 
över utsläpp av klimatgaser: Förväntad utveckling med beslutade åtgärder 
samt svenska respektive europeiska klimatmål. Index 2004=100

lastpråmar ger smartare logistik
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älven. Samtidigt började Jernhu-
sens arbete runt stationen.

I centrala Älvstaden ska nya 
bostadsområden byggas, inklu-
sive flytande bostäder på älven. 
Genom att bygga samman staden 
över älven ska segregation och 
geografisk splittring motverkas. 
Visionen är att Göteborg ska bli 
en grönskande stad vid vattnet 
och en mönsterstad för smarta 
och hållbara trafiklösningar.

Kollektivtrafik ska gynnas fram-
för biltrafik. Gondolbana över 
älven och linbana mellan Angered 
och Bergsjön ingår i den visionära 
planen. Det talas om bilpooler, 
lånecyklar, elbuss till skärgårds-
båten, tåg till Landvetter flygplats 
och nya höghastighetståg till 
Stockholm och Köpenhamn. 

– Varudistributionen till centrala 
Älvstaden kan ske under jord, säger 
Johanna Hedenskog.

Göteborg. 
– Det är vad vi tror är lämpligt 

för den tillkommande bebyg-
gelsen och denna lösning arbetar 
vi vidare med under våren, då vi 
arbetar med ett koncept för vårt 
område RegionCity.

– Först krävs en analys över hur 
flödena för stadsleveranser ser ut 
idag.

påbörjades 2010
Planerna för den nya Älvsta-
den, ett jubileumsprojekt inför 
Göteborgs 400-årsjubileum 2021, 
håller på att ta form. År 2021 ska 
de första delarna av Älvstaden stå 
klara, RegionCity och centralen-
området. 

Arbetet påbörjades 2010. Man 
såg en potential i området kring 

ta gods under jord. Det är en ny idé 
för citylogistik och varudistribu-
tion i city som kan förverkligas i 
göteborg.

Av Lena Sonne

Jernhusen, som äger det centrala 
stationsområdet i nya Älvstaden, 
vill ta nya grepp för godsflödena i 
den stadsdelen.

– Vi funderar på logistiklös-
ningar under jord i tre källarplan 
och presenterar ett färdigt förslag 
i juni, säger Johanna Hedenskog, 
affärsutvecklare på Jernhusen. 

– En underjordisk logistik-
anläggning för varulager och 
godstransporter skall serva den 
nya bebyggelsen inom Jernhusens 
område kring Centralstationen i 

gods under jord 
vision för Älvstaden

Den nya Älvstaden är ett jubileumsprojekt inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021.
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rer måste 
sätta sig in i 
nya arbets-
sätt. 

– Man 
kan göra det 
stegvis med 
ett varu-
slag till en 
början, t ex 
livsmedel 
som är den största varugruppen.

– Framgångarna påverkas av 
hur väl man lyckas förhandla och 
kommunicera med leverantö-
rerna.

För kommunen gäller det att 
jobba för att få lokala livsmedesle-
verantörer att lämna anbud, vilket 
ofta utgör ett outtalat krav från 
politiker, tjänstemän och kom-
munmedborgare. 

– Men den interna kommunika-
tionen är lika viktig för att få med 
organisationen.

Konceptet med en ny affärsmo-
dell för samdistribution, är resul-
tatet av tre års forsknings- och 
utvecklingsarbete. Boken spänner 
över ett vitt fält från tidigare FoU-
projekt som ”Den goda staden”, 
det svenska transportsystemets 
utveckling, citylogistik och sam-
ordnad varudistribution, följderna 
av den ökande e-handeln, logis-
tikens roll, upphandling och EU-
rättsliga regler.

dell skall integreras med logistik, 
e-handel, rigida upphandlingskrav 
enligt LOU, närproducerade varor, 
miljö etc.

En gemensam distributionscen-
tral ökar också möjligheterna för 
små lokala leverantörer, eftersom 
krav på en egen distributionsap-
parat ofta utgör det största han-
delshindret för dem.

– I Växjö t ex ökade antalet 
lokala leverantörer. när distruibu-
tionen samordnades. 

stegvis nya arbetssätt
En stor utmaning är att alla aktö-

och har fått strålande resultat. De 
har samordnat varudistributionen 
själva, vilket minskat antalet leve-
ranser från 26  000 till 7 000 till 
kommunernas kök. Miljöbelast-
ningen av kommunens varutran-
sporter har minskat med 75 %.

inga transporter är gratis
Traditionell varudistribution 
aviserar ofta ”fri leverans”. 

– Men inga transporter är gratis. 
Den är en del av varans pris. När 
transporten upphandlas separat 
bör varukostnaden sjunka. 

Ystad-Österlenkommunerna 
använder en upphandlingsmodell 
med omvänd fakturering, där de 
ska ses som varuägare, precis som 
ICA eller Coop. 

Samtliga varor som köps av de 
tre kommunerna levereras till en 
gemensam distributionscentral 
och körs ut av en externt upp-
handlad transportör. 

– Genom att själva utföra trans-
portplaneringen kan kommunen 
prioritera när leveranser sker, med 
hänsyn till skolors och daghems 
önskemål. I en traditionell affärs-
modell överlåts ansvaret på distri-
butionsföretaget som inte har den 
kunskapen, säger Olof Moen.

Många kommuner på gång
Ett tiotal kommuner i landet, bl a 
Halmstad, Växjö och Eskils-tuna, 
har redan någon form av samdist-
ribution. I Eskilstuna  
kommer kommunen driva 
omlastningscentralen i egen regi 
från maj i år.

Andra, som Västerås, Norrkö-
ping, Borås och Örebro har fattat 
beslut om att införa samordnad 
varudistribution. Ca 60–70 kom-
muner utreder frågan.

Pionjären Borlänge började 
redan 1999 med samordnad varu-
distribution men låter transportö-
ren ha kontroll över transportpla-
neringen.

Men organisationsförändringar 
är komplexa. En ny affärsmo-

samordnad varudistribution i en 
kommun eller region kan minska 
miljöbelastningen med 75 %. Det 
visar tre skånska kommuner som 
prövar en helt ny upphandlings-
modell där de själva tar kontroll 
över logistiken.

Av Lena Sonne

Offentlig verksamhet handlar upp 
livsmedel för ca 10 miljarder per 
år. Godstransporterna står för 
10–18 procent av antalet fordon 
i stadsbebyggelse, men för cirka 
40 procent av koldioxidutsläppen. 
Men många lastbilar skulle kunna 
tas bort. 

Samordnad kommunal 
varudistribution ger betydande 
effektivisering genom samlast-
ning, högre fyllnadsgrad och ökad 
leveransprecision, med logistik-
lösningar baserade på ruttopti-
mering.

Olof Moen, logistiker, kultur-
geograf och författare till boken 
Samordnad varudistribution 2.0: 
logistik i kommunens varuför-
sörjningskedja, (Studentlitteratur, 
2013) har lång erfarenhet inom 
transportsektorn. Han förordar att 
kommunerna själva tar kontroll 
över logistiken med en ny upp-
handlingsmodell, som integrerar 
samordnad varudistribution med 
elektronisk handel och ruttopti-
mering av hela den egna varudist-
ributionen.

– Den stora vinnaren är miljön, 
säger Olof Moen. Men ca 20 % går 
också att spara i rena kostnader 
med ruttoptimering och 20 % i 
mindre trafikarbete.

Från 26 000 stopp till 7 000 
Ystad, Tomelilla och Simrishamns 
kommuner har tillsammans 
sjösatt ett koncept för samdistri-
bution av varor i kommunerna, 
den så kallade Ystad-Österlenmo-
dellen, som bl a nominerats till 
PostNord Logistics Award.

– Där har man kommit längst 

Ta kontroll över 
kommunlogistiken

sÅ koMMER MAn igÅng

 Tillsätt en projektledare på minst två år.

Upphandla ett transportföretag med distributionscentral och 
terminalfunktioner. Därefter fordon och chaufförer från transport-
företag, t ex lokala åkerier.

Låt entreprenör komma med förslag.

Vid ”omvänd fakturering” anger kommunen som varuägare vad 
transportören skall fakturera genom ett pris för antal fordonkilo-
meter och arbetade timmar, istället för som traditionellt med ett 
enhetspris per stopp.

Ett skall-krav är ”digital information i alla led”, från inköp med 
e-handel, transportplanering med ruttoptimering och fordonsöver-
vakning för registrering av körsträckor och körtider.

Informationsmöten och utbildning av personal och leverantörer är 
en viktig del.

En följd av kombinationen elektronisk handel och samordnad varu-
distribution blir ökad ramavtalstrohet vid inköp och därmed sänkta 
kostnader för kommunens varuinköp.

– Genom att själva utföra trans-
portplaneringen kan kommunen 
prioritera när leveranser sker, med 
hänsyn till skolor och daghems 
önskemål. I en traditionell af-
färsmodell överlåts ansvaret på 
distributionsföretaget som inte har 
den kunskapen, säger Olof Moen.
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Utbrotten i den isländska vulkanen Eyjafjallajökull 
våren 2010 spred vulkanisk aska som stängde stora 
delar av Europas luftrum och ca 95 000 flygningar 
ställdes in. Fem dagar senare stannade Fords  
produktionslinje i Flat Rock, Michigan. Volkswagen 
och BMW drabbades också och anläggningar så 
långt bort som Japan påverkades. 
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Den isländska vulkanen Eyjafjal-
lajökulls utbrott 2010 spred ett moln 
av aska högt i skyn. Snabbt stängdes 

stora delar av Europas luftrum och omkring 
95 000 flygningar ställdes in. 

Fem dagar senare stannade monterings-
linjerna hos Ford i Michigan, ett avbrott som 
skulle vara i fyra dagar. Volkswagen och BMW 
drabbades också, till och med Japan påverka-
des, där Nissan fick stoppa produktionen vid 
två fabriker. 

Nästan exakt ett år senare, i mars 2011, drab-
bades Japans nordöstra kust av en jordbäv-
ning och en tsunami. Honda, Toyota, Nissan 
och Subaru hade alla fabriker i regionen och 
tvingades stänga. Men många andra bilfabri-
ker i Japan, långt från den drabbade regionen, 
fick också stänga, på grund av logistikproblem 
eller direkta störningar vid underlevernatörers 
anläggningar.

Några få dagar efter jordbävningen och tsu-
namin hade stoppet spridit sig utanför Japan. 
Vid Toyotas anläggningar i Kina, Europa och 
Nordamerika fick produktionen stoppas eller 
begränsas. I Storbritannien halverades produk-
tionen vid Hondas fabrik i sju veckor, och tre 
av Nissans anläggningar i USA stängdes helt. 

Även icke-japanska tillverkare drabbades. 
Stora delar av komponenterna, allt från färg 
och elektronik till motorer och växellådor, 
visade sig komma från Japan och dess inveck-
lade försörjningskedjor. Värst var att många av 

dessa komponenter var enkälliga, de kom inte 
bara från samma tillverkare, utan från en enda 
anläggning hos denna tillverkare. 

Några månader senare drabbades Thailand 
av de värsta översvämmningarna på 50 år. Sju 
av landets största industriregioner drabbades 
samtidigt, vilket minskade industriproduktio-
nen med 37 % under oktober 2011. Alla nio 
japanska biltillverkare som har verksamhet i 
Thailand tvingades stoppa verksamheten, och 
två av världens största hårddisktillverkare, Sea-
gate och Western Digital, fick fabriker  
översvämmade. 

Manar till handling 
Alla dessa händelser har fungerat som något 
av en väckarklocka för företag med långa 
försörjningskedjor. Lägg till effekten av 
oväntade valutaförändringar, till exempel den 
amerikanska dollarn mot asiatiska valutor och, 
lika oväntat, snabbt stigande löner i Kina, och 
resultatet har blivit stor eftertanke.

Som ett resultat, efter ett decennium av 
globalisering, avvaktar många av de stora till-
verkarna nu för att reflektera över sin strategi. I 
vissa fall för att återigen korta försörjningsked-
jorna i syfte att reducera riskerna. 

Efter utlokalisering kommer med andra ord 
närlokalisering och återlokalisering. 

Men är detta rätt strategi, eller riskerar man 
att spola ut barnet med badvattnet och aktivt 
addera kostnader till sin försörjningskedja för 

Richard Wilding 
om den ståndaktiga 
försörjningskedjan

n
Richard Wilding, välkänd logistikprofessor 
vid brittiska CILT, förklarar varför vi bör 

”dyrka i den motståndkraftiga 
försörjningskedjans tempel”.

Av Richard Wilding
Översättning Hilda Hultén

”Det gäller att inte 
designa in ökade 
risker i produkten”
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defulla lärdomar. Merck, ägaren 
till en japansk fabrik som var den 
enda tillverkaren av ett färgpig-
ment för bilar, har meddelat att de 
kommer att inrätta ytterligare en 
produktionslinje i Tyskland. 

tredje pelaren:  
Riskhanteringskultur
En verksamhets interna kultur har 
betydelse för försörjningskedjans 
motståndskraft, när det kommer 
till att minska riskerna och han-
tera störningar när de uppkom-
mer. Kort sagt, när man överväger 
en åtgärd, bör verksamheten fråga 
sig hur denna åtgärd kommer 
att påverka riskprofilen i försörj-
ningskedjan. Kommer åtgärden 
att göra oss mer sårbara, eller blir 
vi bättre på att hantera störningar? 

En bra riskhanteringskultur 
uppstår inte av en slump, oftast 
krävs ett ledarskap som uppmunt-
rar organisationen att reagera på 
störningar på ett lämpligt sätt 
och en översyn av hur företa-
gets policys och praxis påverkar 
riskprofilen i försörjningskedjan. 
Att dela ut formellt ansvar för för-
sörjningshantering och att skapa 
team som jobbar med kontinuitet 
i leveranskedjan kan också hjälpa. 

Under drivmedelskrisen i 
september 2000, orsakad av 
strejkande brittiska tankbilschauf-
förer, lyckades vissa verksamheter 
bättre än andra. Livsmedelskedjan 
Sainsbury ś lyckades till exempel 
aktivera beredskapsplanerings-
team av försörjningsexperter som 
hjälpte till att ta dag–dagbeslut. 

är kortsiktigt och, vid störningar i 
försörjningen, potentiellt skadligt. 

Ett av de bästa exemplen på det 
kommer, återigen, från bilindu-
strin. När en brand drabbade 
Toyotas leverantör av bromscy-
lindrar 1997, stannade Toyotas 
produktion i hela Japan. Tjugo 
andra leverantörer omformade då 
sin produktion, nödriggade nya 
produktionslinjer och tränade 
sina anställda att tillverka delarna. 
Bilproduktionen kunde återstarta 
tre dagar senare. 

Andra pelaren:  
Försörjningsdesign
För att göra försörjningen så tålig 
som möjligt är det viktigt att risk-
hantering integreras i designen 
av försörjningskedjan. Logiken 
är att en försörjning som bara 
helt enkelt utvecklats över tid inte 
kommer att vara lika motstånds-
kraftig som en där designen med-
vetet utvecklats för att balansera 
effektivitet mot redundans.

I praktiken innebär försörj-
ningskedjedesign och kon-
struktion att göra medvetna val 
beträffande saker som var och hur 
mycket inventering som görs, hur 
viktigt det är att ha alternativ för-
sörjning och leverantörsutveck-
ling för att reducera risker och 
förseningar. 

Det är också viktigt att förstå 
nätverket som binder ihop verk-
samheten med leverantörerna 
och, i sin tur, deras leverantörer 
och flödet nedströms som till slut 
leder till slutkunden. 

Även här har tsunamin gett vär-

Till infrastrukturen räknas 
även lokaliseringen av anlägg-
ningar och vilken utrustning som 
används. 

Exempel är Apple och klädked-
jan Zara, som sticker ut som före-
tag med försörjningskedjor som är 
perfekt anpassade till deras egna, 
väldigt olika, affärsstrategier. 

Försörjningsanpassad  
produktdesign
När det kommer till försörj-
ningsanpassad produktdesign, 
är budskapet enkelt: det gäller 
att inte designa in ökade risker i 
produkten. 

Ta hänsyn till den tänkta 
försörjningen redan i desig-
nen av produkter. Vilka mate-
rial används? Finns det kanske 
alternativa material, som skulle 
reducera risken? Skulle produkten 
kanske fungera lika bra med en 
annan stålkvalitet, eller kan stålet 
ersättas av aluminium eller kanske 
till och med plast? Kan elektronisk 
utrustning fungera tillsammans 
med komponenter från olika till-
verkare? Och var sker slutanpass-
ning och konfigurering till lokala 
kunder och marknadskrav? 

Genom att tillämpa sådana 
principer och ställa frågor under 
designstadiet, visar det sig ofta att 
små, enkla modifieringar i pro-
duktdesignen kan öka produktens 
försörjningkedjas motståndskraft 
drastiskt. 

Se på Nissan och Toyota till 
exempel. Efter tsunamin har deras 
produktionsutvecklingsprocesser 
förändrats just för att fånga upp 
möjligheter att säkra försörj-
ningen genom åtgärder som fler 
inköpskanaler och nya leveran-
törsval. 

Första pelaren: samarbete
Om man tittar på verksamheter 
som överlevt stora störningar i 
försörjningen ser man typiskt dem 
som har effektiva samarbeten i sin 
försörjning. 

För att skapa verklig mot-
ståndskraft är framgångsrika och 
ömsesidigt lönsamma samar-
betsförhållanden nyckeln. Men 
organisationer missar ofta att satsa 
de interna resurser som behövs att 
hantera sådana samarbeten. Detta 

att göra den mer motståndskraf-
tig? Kan det inte vara bättre att ta 
itu med de bakomliggande orsa-
kerna till bristerna? 

just-in-time ökar sårbarheten
En sak är tydlig: Organisationer 
tycks ha dålig förståelse för hur 
beslut som fattas på strategisk, 
taktisk och operativ nivå påverkar 
riskprofilen för försörjningskedjor.

Ett exempel är det ökande 
användadet av lean-filosofin i 
tillverkningsindustrin, med fokus 
på just-in-time-försörjning. Detta 
ökar sårbarheten i kedjan och 
risken för produktionsstopp orsa-
kade av händelser som askmoln, 
översvämningar och jordbäv-
ningar. 

Samma sak gäller trenderna 
mot starkt specialiserade fabriker, 
outsourcing och konsolidering 
av leverantörer. De är alla värda 
att sträva efter, men de resulterar 
också i en förändring av riskprofi-
len i försörjningskedjorna. 

Men genom att följa några 
enkla riktlinjer kan organisationer 
motverka dessa risker, utan att 
nödvändigtvis göra avkall på de 
fördelar som långa försörjnings-
kedjor ger. 

Hur då? 
Genom att använda ett koncept 

som jag kallar för Den motstånd-
kraftiga försörjningskedjans tem-
pel (the temple of supply chain 
resilience). 

Jag ska förklara hur det templet 
byggs. 

Effektiv försörjningsstrategi
Grunden för en motståndskraftig 
försörjningskedja är att ha en 
effektiv försörjningsstrategi för 
det operativa genomförandet 
av företagets affärsmål genom 
försörjningskedjan. För att uppnå 
det behöver ledningen ha en 
tydlig förståelse för affärsmålen, 
en konkurrenskraftig strategi och 
att man förstår den marknad man 
verkar på. 

För att en försörjningsstrategi 
ska kunna bli effektiv, behöver 
fyra aspekter i försörjningen ligga 
i linje med affärsmålen. Dessa är 
försörjningskedjans processer, 
infrastruktur, informationssystem 
och organisation. 
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Är din försörjningskedjas tempel byggt för att motstå 
de värsta katastroferna? 
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nen in kedjan ett sammanhang, 
genom att samla data om lokala 
och globala händelser. Om till 
exempel en naturkatastrof når 
nyheterna, hjälper kontinuerliga 
övervakningsprocesser till att 
ställa frågan: hur påverkar detta 
min försörjningskedja? 

Inte heller detta sker slumpmäs-
sigt. Kunskap måste samlas in och 
effektiva processer måste till för 
att ledningen snabbt ska kunna få 
överblick och fatta beslut, i syfte 
att minska riskerna. Återigen hjäl-
per samarbete mellan aktörerna i 
försörjningskedjan. 

Som ett exempel kan BMW 
nämnas. I ett initiativ för proaktiv 
riskhanterig har den tyska biljät-
ten kartlagt placeringen av alla 
sina leverantörer i första- andra 
och tredje led, och till detta lagt 
olika data som väder, naturkata-
strofer och politiska och ekono-
miska risker. Resultatet är att när 
något händer kan företaget direkt 
se om det kommer att påverkas 
eller inte. 

Min slutsats
Kom ihåg att konkurrensen inte 
längre står mellan olika företag, 
utan mellan olika försörjnings-
kedjor. Motståndskraftiga och 
risk-minimerade försörjnings-
kedjor kommer att stå sig bättre i 
konkurrensen än känsliga försörj-
ningskedjor. Det är just därför det 
är i alla företags intresse att bygga 
sitt eget ”tempel” för motstånds-
kraft i försörjningskedjan och 
därmed försäkra sig om fortsatt 
konkurrenskraft i framtiden. 

timmar, och på så vis minimera 
påverkan på sina västerländska 
modekedjekunder. 

transparens avgörande
Över dessa fyra pelare ligger 
behovet av transparens. Insyn i 
vad som sker i försörjningssyste-
met är avgörande för riskminime-
ringen. 

När alla vet vad som kommer 
att hända ökar förtroendet och 
tilliten mellan de olika aktörerna 
i försörjningskedjan. Om det inte 
finns transparens, bygger män-
niskor ofta upp dyra och onödiga 
skydd, som extra lager, och ber 
om leverans innan produkten 
verkligen behövs, eftersom den 
kan bli sen. 

Transparens kan uppnås på 
flera sätt, och genom att använda 
informationsteknik, som GPS, 
RFID- meddelanden och lik-
nande. Kort sagt, som logistiker 
och försörjnigsexperter, bör vår 
ambition vara att sätta in fönster i 
våra försörjningsprocesser. 

Ett exempel är de spårnings-
tjänster som internationella trans-
portörer som DHL och FedEx 
erbjuder. I stället för att transit blir 
en ovälkommen ”blind fläck” får 
kunderna idag nära realtidsöver-
blick över var deras sändningar 
befinner sig. 

ständig omvärldsbevakning
Slutligen, som ett tak över allt 
detta, ligger behovet av kontinu-
erlig övervakning och kunskaps-
insamling. Om transparens ger 
ett fönster in i vad som händer i 
försörjningskedjan, ger översy-

Fjärde pelaren: Flexibilitet 
För att minska risken och öka 
motståndskraften i försörjningen 
är det viktigt att skapa agilitet, 
eller flexibilitet, i kedjan. Svå-
righeten här är att nå en lämplig 
nivå. 

Flexibla försörjningskedjor 
måste inte bara vara uppbyggda 
som nätverk, de måste också vara 
marknadskänsliga, med välin-
tegrerade virtuella och kritiska 
processer. 

Om de dessutom ska kunna 
reagera snabbare på förändringar 
i volym och variation, behöver de 
synkronisera utbud och efterfrå-
gan. Produktionen måste snabbt 
kunna anpassas för att matcha 
marknadsbehov eller försörj-
ningsbrist efter störningar i leve-
ranserna, och snabbt växla från en 
variant till en annan. 

Ett framgångsrikt exempel är 
den globala sourcingjätten Li & 
Fung. Under de svåra översvämm-
ningarna i Thailand 2011 lyckades 
de sömlöst lägga om sin textilpro-
duktion från Thailand till Kina, i 
vissa fall på så kort tid som fyra 
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Globala företag försäkrar sig om 
att inte vara beroende av en enda 
anläggning. Samma Toyotamodel-
ler tillverkas både i J apan och USA. 
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professor vid brittiska CILT.
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det jag ska. Att man kan lita på 
att något levereras när det ska, 
oavsett om det handlar om fysiska 
leveranser eller information. 

– Om man bygger tillit i de 
kritiska delarna av flödet behövs 
mindre resurser läggas på att ”för-
säkra sig” mot att andra aktörer 
i kedjan inte levererar, fortsätter 
Bengt Törnkvist.

jobbar med verksamhets- 
arkitektur
Vid ett frukostseminarium i Hel-
singborg i mars berättade han och 
kollegorna för det lokala närings-
livet om hur Combitech arbetar 
med verksamhetsarkitektur för 
att skapa struktur och se helhe-
ten i företag och organisationer. 
Genom att kartlägga vilka flöden 
som finns och hur processerna 
hänger ihop är det möjligt att hitta 
svagheter och se hur man kan 
förändra verksamheten. Utgår 
man ifrån vilka proccesser som 
tillför kundvärde, ser man till 
exempel om någon förmåga behö-
ver förstärkas, om flera processer 
gör samma sak, eller om samma 
information matas in på flera stäl-
len i systemet. 

Region med logistiktillväxt
– Anledningen att vi satsar på 
Helsingborg är regionens tillväxt 
inom logistikområdet. Med väx-
ande företag kommer verksam-
hetsproblem, säger Björn Enqvist, 
produktionsutvecklare inom 
ledarskap på Combitech.

konsultverksamheten till myndig-
heter, telekom och en växande del 
i industrin. 

– Verksamheter möter i grun-
den samma problem när det gäller 
struktur, säger Bengt Törnkvist, 
informationssäkerhetsexpert på 
Combitech. 

Handlar om tillgänglighet  
och riktighet
Han jobbar med informationssä-
kerhet och ledarskap för att skapa 
effektiv logistik.

– Många tänker bara på infor-
mationssäkerhet utifrån konfi-
dentialitet, men det handlar lika 
mycket om tillgänglighet och 
riktighet. Informationssäkerhet 
handlar om att ha tillgång till rätt 
information när man behöver 
den. 

Logistik, påminner han, är inte 
heller bara att flytta prylar, utan 
allt från transporter till transak-
tioner. Det viktigaste är att bygga 
förtroende. 

– Det handlar om hur säker 
omgivningen är på att jag gör 

– i försvarsinsatser är 80 procent 
logistik, säger Björn Enqvist, 
Combitech. Hans och bolagets 
bakgrund i försvarsmakten har 
gett flera nyttiga erfarenheter i 
hur man arbetar med ledarskap, 
informationssäkerhet och tydliga 
processer för att effektivisera 
logistiken - i alla typer av 
verksamheter. 

Av Hilda Hultén

Logistik har sitt ursprung i militär 
verksamhet och SAAB-ägda 
teknikkunsultföretaget Combitech 
har samma ursprung. På tre år har 
företaget växt från 800 till 1 400 
anställda och utökat verksamhe-
ten till Norge och Finland. 

Med bakgrunden i flygindu-
strin och försvarsmakten vill man 
skapa struktur, inom allt från 
informationssäkerhet och kom-
munikation till systemsäkerhet, 
systemutveckling och logistik. 

Och med en krympande för-
svarsmakt har Combitech breddat 

Skapar struktur 
med försvaret 
som förebild 

– Störningar och problem är oundvikliga. Vet man det är det lättare att 
hantera dem, säger Björn Enqvist

– Jag arbetar mycket med 
kommunikation, att förbereda 
anställda och nya konsulter att 
hantera de situationer som upp-
står i jobbet. Man kan lära sig 
mycket genom samtal, männis-
kans berättartradition har funnits 
i alla tider. 

Just att alltid förvänta sig det 
oväntade, är något Björn Enqvist 
vurmar för. 

– Störningar och problem är 
oundvikliga. Vet man det är det 
lättare att hantera dem. 

stora kulturskillnader
Men förmågan att hantera 
störningar skiljer sig stort mellan 
olika företag och kulturer. 

När han 2012 jobbade i ett 
supply chain-projekt hos en känd 
biltillverkare, fanns inte den för-
ståelsen. 

– Jag minns en fråga vi dis-
kuterade: Vad man gör när man 
efter ett telefonsamtal med den 
kinesiska leverantören av en viss 
aluminiumdetalj är osäker på om 
han förstått vad man ber om, ifall 
budskapet är mottaget. Då var det 
en i gruppen som sa ”men vi har 
ju avtal med alla kinesiska leve-
rantörer att de ska ha en kontakt-
person som kan engelska, så det 
borde vi väl inte behöva tänka på”. 

– Det är en ledares främsta 
uppgift att på bästa sätt förbereda 
sin personal på det oväntade. Då 
blir personalen trygg, störningar 
hanteras bättre och logistiken blir 
effektivare. 
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– Informationssäkerhet handlar om att ha tillgång till rätt information när 
man behöver den, säger Bengt Törnkvist. 
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gör att fler problem kommer upp 
till ytan och ökar möjligheten till 
förbättring. Om man frågar hur 
det går varje timme, får man fler 
svar än om man frågar en gång 
per dag. 

Du har lång erfarenhet inom 
bilindustrin, bland annat 20 år 
på SAAB, vad har du med dig 
därifrån? 

– SAAB befann sig i kris och 
under dödshot i princip sedan 
1989. Man blir jäkligt effektiv av 
att vara dödshotad, vi gjorde saker 
som man inte trodde var möjliga. 
Det har jag med mig. 

Vilka är de stora skillnaderna 
mellan personbils- och lastsbils-
industrin? 

– Personbilsindustrin har varit 
tuffare konkurrensutsatt under 
längre tid, den har gått från blodig 
till blödande. Men jag tror att all 
produktion i alla branscher är på 
väg dit, mot allt hårdare konkur-
rens. All produktion står inför 
likartade svårigheter. 
Jag misstänker att du sneglat en 

tillbaka och är nöjd. Det är när 
man tror att man inte har några 
problem som man har verkligt 
stora problem. 

Gert Fricks svar är att lära sig 
hitta problem och våga se slöseri. 

– Man utgår från kundnyt-
tan, allt som skapar kundvärde 
är nödvändigt och allt annat är 
slöseri som ska ifrågasättas. Det är 
ofta en mycket större del än man 
vill se. 

– Det är förbättringstakten som 
är det viktiga. Som ledare gäller 
det att ständigt utmana persona-
len.

Ni satte upp ett högt mål på Scania 
för ett par år sedan, att fördubbla 
produktionskapaciteten utan att 
öka kostnaderna eller personalstyr-
kan. Hur har det gått?

– Vi är på god väg. I vissa delar 
har vi fått drastiska förbättringar, 
i bearbetningen på vissa linor har 
vi lyckats öka bearbetningsgraden 
och outputen med 30–35 %, med 
väldigt små investeringar. 

Sen har vi formulerat om målet: 
vi ska öka kapaciteten ”i befintlig 
kostym”. En del investeringar går 
ju inte att undvika.

– Men vi har fått bevis på att 
det går, jag är övertygad om att vi 
kommer att nå våra mål. 

Hur fungerar ert arbete med min-
dre produktionsgrupper (5+1) och 
RTM, real time management? 

– Vi har halverat storleken på 
arbetsgrupperna, från 10–12 tidi-
gare till 4 eller 5, plus en lagledare. 
Det gör att varje enhet får kon-
centrera sig på en mindre mängd 
arbete, vilket ökar kompetensen 
och minskar felen. 

Ni har alltså infört något ni kallar 
RTM, real time management? 

– Det innebär att avstämningar 
sker oftare än tidigare, kanske fem 
gånger per dag, istället för en. Det 

förbättringsarbete, det sägs att du 
tagit Scanias produktionssystem 
”till nästa nivå”? 

– Jag vill verkligen poängtera att 
det inte är jag som åstadkommit 
de här förändringarna, det är alla 
medarbetare gemensamt. Jag har 
inte gjort någonting, organisatio-
nen har gjort allt. 

Hur motiverar man sig till för-
bättringar om man redan är bäst 
i klassen? Finns det risk att tappa 
motivationen, som Karolina Klyft i 
mångkamp? 

– Det är ett pedagogiskt trick, 
vi ska vara stolta över det vi gör, 
samtidigt finns det en stor risk när 
man får beröm att man lutar sig 

”Den som är mätt och nöjd och tror 
att man löst alla problem är den 
som har verkligt stora problem”. 
Det säger gert Frick, globalt 
ansvarig för scanias produtions-
system sps och ansvarig för 
scanias ambitiösa mål: Fördubbla 
produktionskapaciteten, utan att 
öka kostnaderna eller personal-
styrkan. 

Av Hilda Hultén

Gert Frick är produktionschef 
på Scania, och därmed globalt 
ansvarig för Scanias produktions-
system SPS. 

Du får mycket beröm för ditt 

Planerad Tomtmark

Ledig Tomtmark

Option/Offert

Optimal godshantering,
det erbjuder Västerås! 

Ett geogra� skt optimalt läge som tillsammans med närvaro av samtliga fyra transport-
slag sjöfart, järnväg, vägtransporter och � ygfrakt på orten gör Västerås unikt och till 
en viktig och utvecklingsbar transportnod i Sverige. Vi är en pusselbit som erbjuder 
dig och din verksamhet stora och unika utvecklingsmöjligheter för både ekonomi och 
miljö.

”Västra Västerås” börjar med Gilltuna, Västerås port mot väster. Här kommer ett Truck 
Stop att stå klart 2014 med uppställning och övrig service för godstra� k på landsväg. 
Området fortsätter med Långängarna och Hacksta för logistikbyggnader och transport-
verksamhet för att avslutas med Västerås hamn som erbjuder miljövänligsjötransport. 
Här � nns ca 600 000 kvm väl förberedd tomtmark. Inom kort påbörjas utvecklingen av 
en helt ny stadsdel kring vårt resecentrum som bl a gör att all godstra� k förläggs till 
Hacksta logistikområde. 

Västerås är en fantastisk stad med ett bra område för dig att etablera din verksamhet 
på. En stad med starkt näringsliv med många nationella och internationella teknikföre-
tag, en regionhandelsstad med ett koncentrerat city och � era stormarknadsplatser.

Kontakta mig och kolla ”läget”
Conny Petrén, Näringslivschef

Etablering Västerås, Tfn: 021 39 11 16, conny.petren@vasteras.se, www.vasteras.se

scanias väg mot ständig  
förbättring 
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”Produktionsutveckling berör hela 
verksamheten, inte bara tillverk-
ningen utan hela flödet, från pro-
duktutveckling till försäljning.” 
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– Det mest utmärkande för Toy-
ota är att de är otroligt långsiktiga. 
De ser scenarier och förutspår 
vad som sker långt in i framtiden. 
De började med elhybrider redan 
1997, då höll ingen annan på med 
sådant. 

På PLAN-konferensen i april ska 
du föreläsa om ledarskapets roll för 
att förändra supply chain. Vilken 
roll har ledarskapet? 

– En bra ledare är en förutsätt-
ningsgivare. Chefens hela funk-
tion går ut på att ge operatörerna 
förutsättningar att överträffa sig 
själva och sina mål. Gör man inte 
det så behövs ingen chef. 

– Det är en lednings ansvar 
att se den stora bilden och tänka 
framåt, se till att man har nya pro-
dukter som kommer in i systemet. 
Det är produkterna och förbätt-
ringstakten som räknas.

höga lönsamhet som Scania haft. 

Volkswagen har lagt ett öppet bud 
på Scanias aktier, kan du kommen-
tera det? 

– Det är väldigt känsligt att 
uttala sig just nu. Men Volkswa-
gen äger oss redan idag och att 
de nu vill köpa ut bolaget från 
börsen, kommer troligtvis inte att 
påverka produktionen eller företa-
gets riktning. VW är industrialis-
ter, de är inte amerikaner och inte 
GM. Vad det betyder kan man väl 
bara gissa, men de köper ju inte 
Scania för att lägga ned det. 

Du verkar skeptisk till amerikansk 
bilproduktion? 

– Jag har svårt att tro på ame-
rikanska tillverkare som GM och 
Ford i det långa loppet. De tänker 
kortsiktigt och laddar på med sina 
stora SUVar som om oljan aldrig 
kommer att ta slut. 

produktionslogistik

versionen av TPS som används, 
som Toyota inte alls känner 
igen sig i, där man fokuserar på 
tillverkningen. Produktionsut-
veckling berör hela verksamheten, 
inte bara tillverkningen utan hela 
flödet från produktutveckling till 
försäljning. 

Ser man verksamheten i olika 
funktioner missar man flödet. 
Lean är ingen teknisk fråga, det 
är en beteendemässig fråga. Det 
är människorna, mjukvaran, som 
är företagets verkliga värde, inte 
hårdvaran. 

Hur ser du på Leif Östlings bety-
delse för Scanias framgångar? 

– Han har betytt jättemycket, 
särskilt för stabiliteten, att Scania 
har vågat gå sin egen väg genom 
åren och inte hänga på trender. 
Leif Östling har väl spelat ut sin 
roll nu men han ligger bakom 
mycket av den stabila tillväxt och 

del på Toyotas produktionssystem 
TPS. Vad är skillnaden på TPS och 
Scanias produktionssystem SPS? 

– Jag tror att alla sneglar på 
Toyota. I grunden är det samma 
arbetsmetoder, men sen går det 
inte att kopiera någon annans sys-
tem rätt av, man måste utgå från 
sin egen verksamhet. Mycket är 
samma principer och stegmodel-
ler. Svenska anställda liksom japa-
ner går på två ben och skiljer sig 
inte så mycket som många kanske 
vill tro. Men visst finns det kultu-
rella skillnader, svenska anställda 
ifrågasätter kanske vad chefen 
säger mer. Frågar ”Varför då?”.

90 procent misslyckas
Ingen organisation har lyckats upp-
repa Toyotas framgångar. Varför är 
det så svårt? 

– Jag tror att 90 procent av 
alla leanprojekt misslyckas. En 
anledning är den amerikanska 

– Jag har svårt att tro på amerikanska tillverkare som GM och Ford i det långa loppet. De tänker kortsiktigt och laddar på med sina stora SUVar som om 
oljan aldrig kommer att ta slut, säger Gert Frick.
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plankonferensen 2014

Arildsson vice vd och chef Global 
Supply, Gambro, som fick förra 
årets Svenska Leanpris, och Jacqu-
eline Hoogerbrugge, produktions- 
och inköpsdirektör på Cloetta. 
Hon är chef för 10 fabriker i tolv 
länder, med motsvarande erfaren-
het från bl a LEAF och Unilever 
och en av få tunga kvinnor i en 
annars mycket mansdominerad 
del av näringslivet. Om Scanias 
SPS talar också den välkände lean-
experten Gert Frick. 

produktionslogistik i hamn
I Södertälje finns också en av 
ostkustens största hamnar, med 
mycket containergods till och 
från Stockholmsregionen och 
Mälardalen.

Erik Froste, vd Södertälje Hamn 
AB, är en av talarna under konfe-
rensens andra dag.

– Jag tycker det är intressant att 
bli inbjuden av Plan som talare på 
en konferens om produktionslo-
gistik.

– Jag vill beskriva hamnen 
närmast som en produktionsplats 
eller en fabrik, där det gäller att 
planera produktionslogistiken 
när man aldrig vet när fartyget 
kommer för att hämta och lämnar 
gods, säger Erik Froste.

DeLaval, ABB och Lidl, säger 
Stina Palmquist, årets projektle-
dare för Plankonferensen.

Besökarna får ta del av Scanias 
erfarenheter av företagets produk-
tionssystem, SPS, i Scanias slut-
monteringsfabrik, där över 1 100 
anställda producerar lastbilar och 
bussar. 

– Det är något helt annat att 
själv se och uppleva hur produk-
tionen fungerar på plats och att 
också få tid att ställa frågor.

Deltagarna tas med buss till det 
företag de väljer att titta närmare 
på.

Lidls helt nya centrallager i 
Rosersberg norr om Stockholm, 
ett annat av besöksmålen, är det 
ännu inte många besökare som 
sett i full verksamhet.

Workshops som alternativ
Första dagen erbjuds konfe-
rensdeltagarna, som alternativ 
till företagsbesöken, lärande 
upplevelser i form av workshops 
för att ge möjlighet till en djupare 
förståelse och erfarenhetsutbyte 
med logistikprofessorerna Helena 
Forslund, Joakim Wikner och 
Stig-Arne Mattsson.

Andra dagen får deltagarna 
lyssna på föreläsningar av bl a pro-
fessor Dag Näslund, Lund , Klas 

svenska logistiker i decennier.
AstraZeneca, med sin enorma 

tablettfabrik i Södertälje, var det 
företag som för några år sedan 
fick det första Svenska Leanpriset. 

scania annars restriktiva
Konferensdeltagarna kan välja 
mellan fem olika logistiskt högin-
tressanta företag.

Särskilt intressant är att det i 
sista stund blev klart att konfe-
rensdeltagarna också får besöka 
Scanias produktion. Scania är 
annars numera mycket restriktiva 
med att ta emot externa besökare, 
med för Plandeltagarna gjordes ett 
undantag.

– Vi är väldigt glada att kunna 
erbjuda generöst tilltagna före-
tagsbesök i små grupper och med 
deltagande av sakkunniga exper-
ter både på Scania, AstraZeneca, 

Årets plankonferens i södertälje 
den 8–9 april bjuder deltagarna 
både en rad intressanta föredrags-
hållare och heta företagsbesök på 
bl a scania och AstraZeneca.

Av Gösta Hultén

Årets Plankonferens avhålls på 
Stadshuset i Södertälje den 8–9 
april. Vad är då mer naturligt 
än att ge deltagarna chansen att 
fördjupa sina kunskaper och 
inspireras av stadens två indu-
striella världsföretag, Scania och 
AstraZeneca. Bägge har låtit tala 
om sig för sin avancerade och 
beundrade produktionslogistik. 

Scania har med sin egen vidare-
utvecklade tillämpning av Toyota 
Production System, kallat Scania 
Production System, SPS, varit 
en viktig insprirationskälla för 

Dessutom går det snabbare

ta tåget till London
Det lönar sig att 

Vi tar Sverige 
ut i världen och 

världen till 
Sverige

Varje dag går 70 godståg från orter runt om i hela Sverige och Norge 
direkt till Göteborgs Hamns kajer. Här lastas godset snabbt om till 
fartyg på någon av våra 136 direktlinjer och skickas vidare ut i världen. 
Det betyder att du kan checka in ditt gods nära dig och några timmar 
senare är det på väg till Bilbao, London, New York, Shanghai eller någon 
annan destination i Europa eller övriga världen. Snabbt, enkelt och 
klimatsmart tar ditt gods bästa vägen till sitt mål. Läs mer om vilka 
möjligheter det innebär för ditt företag på www.goteborgshamn.se

012-0407_Ann-London-IntelligentLogistik_215x270_GH.indd   1 2014-02-26   16.09

plankonferensen lockar 
med heta företagsbesök

Välj Falköping 
för bästa logistikläge!
Stora Enso/Sydved, Södra och Schenker/Jula har redan 
valt oss. Välkommen att skaffa dig ett fördelaktigt och 
miljösmart läge i vår nya logistikpark!  

Vi kan erbjuda en daglig containerpendel med tåg till och från Göte-
borgs hamn samt hanteringsspår för 650 meter långa tåg. Spåren är 
elektrifierade och överlämningsbangården signalreglerad. Här finns 
två virkesterminaler, två kombiterminaler (23 000 resp. 28 000 kvm) 
samt stora ytor för etablering i direkt anslutning till terminalerna. 
BS Verkstäder och Swemaint erbjuder vagn- och lokunderhåll i 
direkt anslutning till terminalerna.

FALKÖPINGS KOMMUN  ·  www.skaraborglogisticcenter.se
Leif Bigsten, chef för infrastruktur och logistik · 0705-93 03 63

– Jag vill beskriva hamnen närmast som en produktionsplats eller en fabrik, 
säger Erik Froste, vd Södertälje Hamn och en av årets talare.

Fo
to

: L
en

a 
So

nn
e



Intelligent Logistik 2–3 2014 39

vinjett

Dessutom går det snabbare

ta tåget till London
Det lönar sig att 

Vi tar Sverige 
ut i världen och 

världen till 
Sverige

Varje dag går 70 godståg från orter runt om i hela Sverige och Norge 
direkt till Göteborgs Hamns kajer. Här lastas godset snabbt om till 
fartyg på någon av våra 136 direktlinjer och skickas vidare ut i världen. 
Det betyder att du kan checka in ditt gods nära dig och några timmar 
senare är det på väg till Bilbao, London, New York, Shanghai eller någon 
annan destination i Europa eller övriga världen. Snabbt, enkelt och 
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möjligheter det innebär för ditt företag på www.goteborgshamn.se
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I ett rum på kontoret sitter en 
av säljarna, key account managern 
Marianne Modalen och diskute-
rar exportmarknaden för frukt 
och grönt med försäljningschefen 
Annamaria Granholm, på besök 
från huvudkontoret i Stockholm. 

– Tidigare löspackades den 
mesta frukten, men nu förpackas 
mer och mer frukt i konsument-
förpackningar. Det gäller att få 
dessa förpackningar att passa i 
returlådorna, berättar Annamaria 
Granholm. 

tar aktiv del i förpackningsut-
vecklingen
– Vi för dialoger med producen-
terna för hur man kan anpassa 
förpackningar så att de ska fung-
era bra i lådorna. 

Bl a arbetar man för att få kon-
sumentförpackningar att optime-
ras till returlådorna 

– Vi diskuterar hur förpack-
ningarna skulle kunna anpassas 
för att passa i våra lådor. Potatis-
sallad kanske inte måste ligga i en 
rund burk till exempel, det kanske 
går lika bra med en fyrkantig, som 
passar bättre att packa i lådan. 

Branschens eget system 
Svenska Retursystem grundades 
1997 som ett gemensamt initiativ 

i färdvägen, men när en truck när-
mar sig och jag förskräckt kastar 
mig efter den skrattar Lennart 
Pflanzl. 

– De har sensorer och stannar 
automatiskt om någon eller något 
är i vägen. AGVerna är väldigt 
säkra. 

Hit upp kommer lådor vid 
inleveranstoppar, som diskanlägg-
ningen inte hinner med. 

igång dygnet runt 
På nedervåningen dånar tvättan-
läggningen, som består av ett 
virrvarr av banor, sensorer, 
centrifuger och tvättenheter. Hit 
kommer också intransporter av 
tomma lådor, den enda delen av 
lagret som har manuellt körda 
truckar. 

– Anläggningen är igång dygnet 
runt, sju dagar i veckan, så opera-
törerna jobbar i femskift, berättar 
Lennart Pflanzl, och hälsar på 
operatören Admir Lakota som 
stannar till med sin truck. 

Totalt jobbar ett 30-tal personer 
i Helsingborg, varav 20 ingår i de 
fem skiftlagen. 

– Vi har också några personer 
som egentligen räknas till huvud-
kontoret som sitter här, ett par 
tekniker och ett par säljare. 

livsmedelslogistik

– Vi är ganska okända utanför 
livsmedelsbranschen, men man 
kan se våra lådor överallt, säger 
platschefen Lennart Pflanzl 
när han visar runt på Svenska 
Retursystems nya tvättanläggning 
i Helsingborg. 

Anläggningen som invigdes i 
januari är toppmodern och ligger 
bara ett par hundra meter från 
den gamla, där DHL nu huserar. 
De flesta truckarna som flyt-
tar travar med plastlådor på det 
15 000 kvm stora lagergolvet är 
förarlösa, eldrivna AGVer (auto-
mated guided vehicles). 

Den nya anläggningen ökar 
kapaciteten med 50 procent, från 
40 miljoner till 60 miljoner retur-
lådor per år, vilket motsvarar 10 
000 lådor per timme. Samtidigt 
har man lyckats minska förbruk-
ningen av vatten, kemikalier och 
el med 15 procent per tvättad 
returenhet. 

På övervåningen i byggnaden är 
lagret helautomatiskt och här är 
det alldeles tyst. 

– Det är många som blir fasci-
nerade och stannar upp här. När 
vi hade invigning stannade folk 
länge här och tittade. 

På golvet har det redan hunnit 
bli spår där truckarnas slingor går. 
Obetänksamt lägger jag min väska 

Lådorna som förändrat 
livsmedelshanteringen

n
Sedan Svenska Retursystems gråa plastlådor kom, har 

livsmedelsindustrin fått det lite lättare. Matsvinnet har minskat, 
varuhanteringen är enklare, automationen ökar och miljön gläds åt 

färre engångsemballage. Och den svenska modellen 
vinner uppmärksamhet internationellt. 

Text och foto: Hilda Hultén

Lådornas livslängd är 
ungefär 10 år men vissa 
lådor finns kvar sedan 
starten 2001. Totalt snur-
rar ca 12 miljoner lådor i 
retursystemet.
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livsmedelslogistik

Mitt i prick!

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

logistikregionen_210x297.indd   1 2011-03-08   15:37:59

mellan Svensk Dagligvaruhandel 
(SvDH) och Dagligvaruleverantö-
rernas förbund (DLF). 

– På 90-talet fanns det väldigt 
många olika emballagelösningar, 
det var svårt att få effektiva trans-
porter, det blev mycket svinn och 
kassationer och en liten del av 
förpackningarna kunde återvin-
nas. Det mesta gick till förbrän-
ning, berättar Conny Swahn, 
försäljnings- & marknadschef på 
Svenska Retursystem

Den svenska dagligvarubran-
schen blev därmed först i världen 
med att starta ett gemensamt 
retursystem baserat på returlådor 
och returpallar, och företaget ägs 
fortfarande till lika delar av de 
båda branschorganisationerna. 

– Systemet var unikt. En del 
större matvarukedjor, bl a Tesco i 
Storbritannien, har egna liknande 
system, men att livsmedelsbrans-
chen har ett gemensamt returlåde-
system var vi först med. Idag finns 
det ett liknande system i Norge. 

stort internationellt intresse
Idag används systemet av ett 
tusental livsmedelsgrossister och 
producenter, främst inom frukt- & 
grönt och färskvaror. Varorna som 
packas i lådorna är allt från frukt 
och grönsaker till olika förpack-
ade chark- och mejeriprodukter, 
som kött, blodpudding, korv och 
hårdost.

Intresset är stort internationellt. 
I november bjöds Conny Swahn 
in för att berätta om systemet vid 

en stor miljökonferens i Vietnam. 
– I Asien ser livsmedelsindu-

strin helt annorlunda ut, mat säljs 
inte i stora butiker som här utan 
på gatan och i små affärer överallt. 
Det finns inga etablerade kedjeflö-
den som här. Men intresset finns, 
de inser att resursförbrukningen 
måste minska. 

Den första utleveransen gjordes 
sommaren 2000 och under det 
första helåret levererades 2,5 mil-
joner lådor med systemet. År 2013 
var den siffran 120 miljoner lådor. 
Totalt cirkulerar ca 12 miljoner 
lådor i det pantbaserade systemet 
och förutom i Helsingborg finns 
tvättanläggningar i Örebro, Väs-
terås och Mölnlycke. 

Från tvättanläggningarna 

skickas lådor och pallar som 
beställs ut till livsmedelsprodu-
center, odlare och packerier runt 
om i Sverige och Europa. De 
packade lådorna skickas sedan till 
grossister och matvarukedjornas 
storlager som skickar lådorna 
vidare ut till tusentals butiker. 
Från butikerna skickas tomma 
lådor tillbaka till grossisterna, där 
de hämtas tillbaka till tvättanlägg-
ningarna. 

Effektivt kretslopp
– Lådorna följer med i det natur-
liga flödet tillbaka från butik, 
med rullvagnar och pallar. Det 
gör att vi hämtar lådor på ett fåtal 
platser och får bra effektivitet i vår 
hantering. 

– Jag älskar det här företaget 
och det här systemet, säger Conny 
Swahn, som jobbat på Svenska 
retursystem i två omgångar, först 
under uppbyggnadsfasen 2004-
2007 och nu sedan 2010. 

En livscykelanalys som Institu-
tet för Livsmedel och Bioteknik, 
SIK, gjort visar att returlådorna 
minskar koldioxidutsläppen med 
44 procent jämfört med engång-
semballage. 

– Fördelen med systemet är 
att det förbättrar hela varuflö-
det. Packningen innehåller färre 
moment, det ger en bättre total 
fyllnadsgrad i transporterna och 
matsvinnet minskar eftersom 
lådorna skyddar matvarorna bättre. 
Dessutom underlättas automation i 
packning och produktion. 

Han berättar att kassationsgra-
den i livsmedelsbranschen, ande-
len mat som slängs för att den 
blivit förstörd under transport och 
hantering, minskat enormt under 
de senaste tio åren. 

Färre förlorade ägg
 – Det är olika effektivt för olika 
råvaror. Ett bra exempel är ägg-
packerierna som började använda 
våra lådor istället för pappkar-
tonger förra året. Sedan dess har 
deras kassationsgrad minskat 
med upp till 70 procent. Det är på 
något sätt symboliskt, eftersom 
ägg är så sköra. 

Trots att verksamheten haft hög 
tillväxt ända sen starten tycker 
Conny Swahn att plastlådorna 
borde användas av ännu fler. 
Bland annat har företaget inlett ett 
samarbete med förpackningsnät-
verket Packaging Arena i Karlstad.

– Ett område där vi vill att lådan 
ska användas är inom offentlig 
livsmedelsdistribution. Det står 
högt på producenternas önskelis-
tor med ett gemensamt system, 
eftersom de ofta levererar både till 
livsmedelsindustrin och till offent-
liga enheter. 

tidskrifter och apoteksvaror 
Ett projekt som snart sjösätts är 
en ny typ av låda med lock som 
ska användas för distribution av 
tidskrifter. 

– Tidsam, som distribuerar tid-
skrifter i Sverige, öppnar en auto-
matiserad anläggning i Värnamo i 
vår, där tidskrifterna packas i våra 
nya lådor, istället för att plastas 
in. Det förenklar hanteringen i 
butikerna. 

Lådorna förses med RFID och 
kommer att finnas i ett slutet sys-
tem, som sköts helt av Tidsam till 
en början. De nya lådorna kom-
mer också att kunna användas till 
andra högvärdiga produkter, t ex 
apoteksvaror. 

– Vi försöker påverka förpack-
ningsutvecklingen och hitta nya 
användningsområden och pro-
dukttyper hela tiden. Tidigare var 
det vi som anpassade lådorna efter 
branschen, nu är det allt oftare 
branschen som utvecklar förpack-
ningar, hantering och automation 
utifrån våra lådor.

Den nya tvättanläggningen i Helsingborg ökar produktionskapaciteten från 40 miljoner till 60 miljoner tvättade 
lådor per år.

– Jag älskar det här företaget och 
det här systemet, säger Conny 
Swahn.
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även få med företrädare från olika 
verksamheter i Norr- och Västerbotten 
och norra Finland. Restiden till och 
från Murmansk från Luleå och Oulu tar 
två dagar med buss, med de pauser som 
behövs. Det är avskräckande för yrkes-
verksamma, men vi lyckades locka med 
några få, det var lättare att få studenter 
att följa med, vilket också var projek-
tets mål. Sammaledes har studieresor 
från Murmansk till Luleå, Skellefteå 
och Oulu organiserats, där personal 
från främst transport- och lagerföretag 
deltagit. 

Uppvuxen under kalla kriget
Jag presenterar här mina personliga 
reflektioner över ett för mig väldigt 
intressant projekt. Jag är uppvuxen i en 
liten by utanför Skellefteå. Under 1809 
års krig med Ryssland så ”expropriera-

har varit att utveckla kompetens och 
samarbete vad gäller logistik inom 
Barentsregionen. Projektet har möjlig-
gjort anställning av tre doktorander vid 
universiteten i Oulu och Luleå, men 
också seminarier och erfarenhetsutbyte 
mellan verksamma företag.

Av svenska företag som presenterat 
sina logistikproblem och lösningar kan 
nämnas: Extena, Hällnäs Handelsträd-
gård, Gjutmek, SCA Timber, Alimak 
Hek, Boliden, Sunderby Sjukhus, Ferru-
form, Plusshus, Norrmejerier, Railcare, 
Lövånger Elektronik, Olofsfors, Unile-
ver, Vattenfall och Astra Zeneca. 

lång restid till Murmansk
Studieresor till Murmansk har organi-
serats två gånger med besök vid hamn-
verksamheten, transport- och lagerföre-
tag. Tanken var att vid dessa studieresor 

i norr avslutas snart ett EU-finansierat, 
svensk-finsk-ryskt samarbetsprojekt för 
att utveckla logistiken kring Barents hav 
och kolahalvön. Anders segerstedt, 
professor i logistik i luleå, är uppvuxen 
under kalla kriget då ryssarna var 
fienden i öst. Men projektet har gett 
honom en tankeställare. 

Av Anders Segerstedt,  
professor i industriell logistik 
vid Luleå tekniska universitet

Barents Logistics 2 är ett Kolarc-tic-
projekt (EU) med Oulu universitet och 
dess Business School som projektledare, 
som drivits tillsammans med Luleå 
tekniska universitet, Industriell logistik 
och organisationerna Murmanshelf och 
Socium+ i Murmansk som huvud-
sakliga partner. Syftet med projektet 

logistiksamarbete med Ryssland gror i norr

»För att 
göra affärer 
på Kola-
halvön 
måste man 
vara där 
fysiskt«

Sedan 1990-talet befolkningen i Murmansk Oblast minskat kraftigt, men fortfarande bor det där mer än tre 
gånger så mycket folk som i hela Norrbotten.
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ha stabiliserats; men fortfarande 
bor det där mer än tre gånger så 
mycket folk som i hela Norrbot-
ten. Putins Ryssland ser näppeli-
gen Finland eller Sverige som ett 
militärt hot så länge vi själva har 
ett kraftfullt försvar och inte förli-
tar oss på Nato. Norge verkar man 
acceptera ändå, utifrån de relativt 
omfattande verksamheter som 
de bedriver på Kola-halvön. EUs 
expansionsintresse in i gamla Sov-
jetstater, samtidigt som Ryssland 
inte kommer i fråga, verkar inte 
en gång socialdemokraternas utri-
kespolitiske talesman begripa att 
det skapar funderingar i Ryssland. 
Jag visste det innan, men projektet 
har förstärkt min insikt; svensk, 
finne eller ryss,vi är väldigt lika; 
vi har samma mål och önskemål 
med livet, mat, arbete och fred. 

•	 En	utbyggd	Botniabana,	
järnväg från Umeå till Luleå 
och tillbaka (Norrbothniaba-
nan); självklart! Det handlar 
om att göra de naturresurser 
som finns i norra Sverige, men 
även Kolahalvön och Ryssland, 
förädlade och tillgängliga för 
hela världen. Det handlar om 
att transportera koppar, järn, 
mer udda mineraler, timmer 
och skogsråvaror och allt det 
styckegods som i dag går upp 
och ner med lastbil efter E4. 

ignorerats av EU 
Murmansk och områdena 
därikring var kraftigt försvarsbe-
styckade under det kalla kriget 
och före Sovjetunionens upphö-
rande. Därför har sedan 1990-
talet befolkningen i Murmansk 
Oblast minskat kraftigt, för att nu 

extremt höga tullar för vissa laster, 
för att utbyta livsmedel saknas t ex 
en veterinärbesiktning vid Salla 
övergången mm. Vår partner har 
goda kontakter med ministeriet i 
Murmansk Oblast, så förändring 
väntas ske. Ryssland är numera 
medlem i World Trade Organisa-
tion (WTO), vilket också kommer 
att leda till förändringar. 

infrastruktursatsningar behövs
Norra Skandinavien, norra 
Finland och Kolahalvön har stora 
naturresurser som måste nå mark-
nader över hela världen. Samma 
område består av intakta, oexploa-
terade stora naturområden och 
miljöer som kan erbjuda rekrea-
tion för människor över hela värl-
den. Därför är anslutningar och 
infrastruktur mellan personer och 
organisationer inom detta område 
viktigt men också anslutningar 
och infrastruktur utåt som gör 
det möjligt för Barentsområdet 
att handla och kommunicera med 
resten av världen.

Insyn och erfarenhet som 
skapats i detta projekt pekar på 
möjliga transport- och infrastruk-
turförbättringar: 
•	 En	gemensam	containertrafik	i	

norra Östersjön mellan Sverige 
och Finland för ökade båttran-
sporter. Detta ökar möjlighe-
terna att transportera varorna 
mer ”grönt”, istället för med 
lastbilar till och från hamnar i 
södra Sverige och Finland. 

•	 En	öppning	av	den	gamla	
järnvägsanslutningen mellan 
Haparanda/Torneå och Kan-
dalaksja. Detta öppnar möjlig-
heten att exportera malm från 
norra Finland och Sverige med 
båt från Kandalaksja. Utred-
ningar har tittat på alternativen 
Narvik och Kirkenes; Malm-
banan är redan överfull och 
Kirkenes blir mycket kostsam. 

•	 En	reguljär	flyglinje	mellan	
Murmansk och Luleå. Luleå har 
idag flera avgångar per dag till 
Arlanda, och många direktflyg 
till turistorter. För att göra affä-
rer på Kolahalvön måste man 
vara där fysiskt, en flyglinje 
Luleå/Murmansk underlättar 
för Västeuropa att komma dit 
och därifrån. 

des” hästar från bönderna i norra 
Västerbotten. Som liten hörde jag 
berättas om en hjälte-kvinna från 
grannbyn, kvinnan följde efter de 
ryska trupperna och ”stal” tillbaka 
sin häst. Jag växte upp under det 
kalla kriget då fienden kom från 
öst. Denna ”attityd” tror jag präg-
lar många svenskar ännu; men 
min har fått sig en tankeställare. 
Nu har jag suttit i samma gamla 
lädersoffa ombord på atomis-
brytaren Lenin, som Chrusjtjov, 
Gagarin och Fidel Castro. Jag 
har sett nygifta par lägga ned 
blommor vid betongjätten och 
krigsmonumentet Aljosha. Även 
de som deltagit i våra seminarier, 
utan att åka till Murmansk, har 
fått sig en tankeställare. 

Vi har förstått vilka stora natur-
tillgångar gällande mineraler det 
finns på Kolahalvön, samt vilka 
stora skogstillgångar det finns 
söder om dessa. Jag har sett ett 
toppmodernt anrikningsverk för 
apatit utanför Kirovsk, Bolidens 
upplevs i jämförelse lite slitet. 
Metso, Atlas Copco och Sandvik 
är företag som finns, syns och 
gör affärer på Kola-halvön, men 
andra svenska företag verkar ännu 
inte ha sett vilka behov och vilka 
investeringar som görs i området. 
Finska företag är inte heller så 
aktiva. Mest aktiva verkar norska 
företag vara, med Statoil i spetsen. 

krånglig tullhantering
Ett svenskt examensarbete, av 
Johan Wallin, visar att godstran-
sporterna via Lotta och Salla är 
hittills mycket begränsade jämfört 
med de transporter som sker 
mellan Finland och Ryssland i 
södra Finland. En reguljär linje 
för styckegods mellan exempel-
vis Rovaniemi och Kandalaksja 
existerer ej; men är möjligt att 
etablera. Våra ryska partner har 
i en intervjustudie och rapport 
beskrivit de hinder som existerar 
för att kunna åstadkomma handel 
och transporter mellan norra 
Sverige, Finland och Ryssland. De 
pekar på: onödigt krångliga och 
utförliga tulldeklarationer, tullper-
sonalen ser sig mer som polis än 
som servicepersonal för import 
och export, rysk lagstiftning är 
mer komplicerad än europeisk, 

Anders Segerstedt tror att attityden att fienden kommer från öst  
fortfarande präglar många svenskar och hindrar ökad handel. 
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tänkbart

»Mr Simmons«. Torrnålsgravyr,  
Axel Fridell. 

tänkbart
JO är ”från rättssäkerhetssynpunkt 
anmärkningsvärda”.

Strax före julen 2013 fick 
190 000 bilister i Göteborg dubbla 
krav på trängselskatt, tack vare 
Transportstyrelsens klanteri.

Trots allt detta fick märkligt 
nog Transportstyrelsen, inte 
Trafikverket, ta hand om imple-
menteringen av IWW (Inland 
Waterways) som ska införas i år. 
Problemen började redan när man 
redovisade sin utredning om våg-
höjderna på Vänern. Enligt utred-
ningen var vågorna på Vänern 
väldigt höga, högre än i öppet hav 
som t ex i Gdanskbukten, som 
är klassad som inlandsfarvatten. 
Redarna har reagerat och ifråga-
satte resultatet. Det visade sig då 
att Transportstyrelsen använt en 
egen definition på våghöjd. 

På sajten Rejta.se, där svenska 
företag och myndigheter får 
omdömen av kunder och berörda 
privatpersoner, är omdömena 
om Transportstyrelsen ovanligt 
många eller 58 stycken. Alla utom 
ett är negativa. Om man läser dem 
inser man varför myndigheten fått 
öknamnet Transpottstyrelsen.

Det genomsnittliga omdömet är 
nämligen bara 1,29 på en 5-gradig 
skala. Arbetsförmedlingen, som 
också ligger pyrt till i anseende 
har i genomsnitt i landet 2,5. 
Regeringskansliet når upp till 3,8. 

Bäst rejting har landets hund-
pensionat, där betyget oftast är 5 
eller 4,9.

del av Sjöfartsverket), Vägtrafik-
inspektionen och Trafikregistret. 
Bakom bildandet stod bl a förkla-
ringen ”koordination, kostnadsef-
fektivisering och samarbete mel-
lan trafikslag”. 

Koordinatinen mellan trafik-
slagen är dock en praktisk fråga, 
inget lämpligt myndighetsärende. 
Vad gäller kostnadseffktivitet har 
kostanderna för upphandlingar 
istället ökat kraftigt. 

Nya problem började den 1 
januari 2010 när Transportsty-
relsen tog över länsstyrelsernas 
uppgifter för körkorts- och yrkes-
trafikfrågor. 

Fram till mitten av 2010 hade 
över 140, ofta förtvivlade, pri-
vatpersoner anmält myndighe-
tens långa handläggningstider 
av körkorts- och trafiktillstånd. 
Transportstyrelsen fick svidande 
JO-kritik för att handläggningsti-
derna blivit så långa att de enligt 

”vi klagade förr på sjöfartsverket. 
Hafsverket eller sjöfartsvraket var 
vanliga benämningar. jämför man 
idag gamla sjöfartsverket mot 
transpottstyrelsen framstår 
sjöfartsverket som ett unikum av 
kompetens och kunnande. till och 
med tsesis-olyckan framstår idag 
som en framgång, jämfört med hur 
ts hittar på.”
 Anonym kommentar på 
sjöfartstidningens hemsida, 
apropå de nya reglerna för inre 
vattenvägar. 

Transportstyrelsen är mastodont-
myndigheten med ansvar för 
trafiksäkerhet för väg-, luft-, sjö- 
och spårtrafik, som nyligen fått 
hård kritik för att inte ha koll på 
järnvägsnätet. 

TS bildades 1 januari 2009 
genom en sammanslagning av 
Luftfartsstyrelsen, Järnvägssty-
relsen, Sjöfartsinspektionen (en 
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Man kallar den ”Transpottstyrelsen”… 

Fotnot
Tsesisolyckan inträffade 26 oktober 
1977 då den sovjetiska oljetankern 
Tsesis gick på grund i Södertäljele-
den utanför Trosa. Fartyget sprang 
läck och 1 000 m3 olja läckte ut i 
havet. Sjöfartsverket lade skulden 
på lotsen och fartygets kapten. 
Men kartografen Anders Ahlmark 
på Sjöfartsverket fann verket 
ansvarigt, då man missat att föra 
in grundet på sjökortet.

Ahlmark berättade öppet i media 
vad han ansåg hade orsakat mis-
sen och menade att Sjöfartsverket 
mörklagt förhållandet. Kolleger 
skrev då listor som kritiserade Ahl-
mark som person, vilket ledde till 
han fick yrkesförbud som kartograf 
inom Sjöfartsverket och tvångsför-
flyttades. 

Först efter sex år gav Högsta 
domstolen Ahlmark rätt och staten 
fick betala skadestånd. Ingen på 
Sjöfartsverket fick någon repri-
mand.

Ger långsam respons. 
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How many roads…

En fråga många har ställt sig, ända sedan den första
gången formulerades 1962.
Då var det väl mest filosofiska funderingar. Nu undrar vi
kanske snarare om vi ska satsa mer på järnväg istället.

Hur morgondagens logistik ser ut vet ingen. 
Men vi hjälper dig att ha koll på trenderna. 

Boka in 21 maj LogistikTrender LIVE
Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Läs mer på logistiktrender.se

catenafastigheter.se


