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12CDON bygger cen-
trallager i Ljungby. 
Satsningen väntas 

ge 100 nya jobb 
och sätta Ljungby 

som logistikläge på 
kartan för fler. 

”Tar varuägarna 
ett tydligare 

ansvar och samar-
betar bättre med

logistikföre-
tagen skulle 

mycket mer kunna 
hända”,säger 

forskaren Uni 
Martinsen.

28

Norska hamnar 
kapprustar för att 

vinna volymerna 
på NSR till Asien. 

Samtidigt tycks 
Putin tveka kring 

Murmansk, hans ku-
sin driver nämligen 

ett rivaliserande 
hamnprojekt.

22

Erik Sandberg 
presenterar ett 
nytt synsätt på 

paradoxer i globala 
inköp.
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”Precis som skomakaren 
uppmanas bli vid sin läst, 
bör logistikens producenter 
och förståsigpåare försöka 
motstå frestelsen att råda 
e-handlare hur de ska 
bedriva verksamhet” skriver 
Intelligent Logistiks nye 
krönikör Tobias Jonasson.



Anmäl dig till en nationell arena för kunskap, framsteg och affärer på  www.logistik.to

Arbetar du med att 
få saker på plats? 
I så fall har du världens 
viktigaste jobb.

Utan logistik stannar både samhälle och näringsliv. Med rätt planering ger bra logistik 
affärsnytta och stärkt konkurrenskraft.

Därför är du viktig. Och Logistik & Transport din viktigaste mötesplats.
En gång om året träffas experter, varuägare, akademiker, yrkesfolk och politiker i 

Sveriges logistikhuvudstad Göteborg för att dela erfarenheter, göra affärer, uppdatera 
sig och diskutera framtid. Hjärtat är det tunga konferensprogrammet, där de som vet 
mest delar med sig av sina kunskaper och bästa idéer. Välkommen!

Logistik och makt
Niklas Gustavsson från AB Volvo

talade på Logistik & Transport 2014

GÖTEBORG
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ledare

Strax innan jul 2004 grundades tidningen Intelligent Logistik. 
I mitten av februari 2005 publicerades det första numret som en 
tematidning i Dagens Industri. 

En av artiklarna var rubricerad ”Vad är intelligent logistik?” och 
ställde frågan ”Vad är intelligent logsitik för dig?” till flera kända logis-
tikprofiler.

”Intelligent logistik handlar om att skapa tillgänglighet, att anpassa 
våra system för användare och kunder” svarade Mats Abrahamsson, 
logistikprofessor i Linköping.

”Kan vi hitta lösningar som gör att vi inte behöver flytta godset så 
mycket, då kan man tala om intelligent logistik” sade professor Kenth 
Lumsden, Chalmers. 

PLANs ordförande Patrik Färdow, som på den tiden var logistikchef 
på Coca Cola, svarade att det som främst kännetecknade en intelligent 
logistiklösning var att den var enkel. 

Idag, exakt tio år senare, är frågan i rubriken enkel att besvara:  
Intelligent Logistik är Nordens ledande branschtidning inom logistik. 

Under dessa tio år har det hänt massor inom logistikområdet. Många av 
artiklarna som förklarade vad logistik var, varför logistik är viktigt och 
varför logistiker behövs i samhället behöver inte skrivas idag. Alla vet 
redan det. Nu sitter logistiker i företagens ledningar och är med och fat-
tar de strategiska besluten. 

Ordet Logistikläge är ett väletablerat begrepp och de städer och regio-
ner som då listades som strategiska logistiklägen vet alla vad detta haft 

för betydelse för näringslivets utveckling. De flesta, även utanför logistik-
branschen, känner till listan över Sveriges bästa logistiklägen. 

Vi är stolta över vår tidning, över inflytandet den haft över opinions-
bildningen, utvecklingen och bidraget vi lämnat till att bygga upp kun-
skapen om logistik. 

Vi kan också stolt presentera ett nytt, spännande samarbete med 
Logistikföreningen PLAN som börjar redan vid årsskiftet, där vi bland 
annat blir deras officiella medlemstidning.

Vi vill också passa på att tacka alla som medverkat under åren, alla 
som läst tidningen, annonserat, skrivit, intervjuats, hört av sig med 
beröm och kritik, bjudit in oss till seminarier, möten konferenser och 
diskussioner. Alla engagerade, logistikintresserade, kunniga, brinnande 
branschpersonligheter. Alla ni som bidrar till samhällsutvecklingen. 

För logistik är viktigt, inte bara för oss invigda, utan för hela samhället.
Intelligent logistik är nyckeln till att lösa svåra samhällsproblem, nå 

miljömålen, klara av transportbehovet, förflytta människor och gods 
smartare, med mindre tids- och energiåtgång. Intelligent logistik gör 
världen lite bättre. 

På sida 8 berättar Gustaf och Gösta mer om dessa tio år, varför tid-
ningen startades och hur branschen utvecklats. Vi bjuder också in till 
stor jubileumsfest i Stockholm den 5 februari, samma dag som vi presen-
terar listan över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2015. 

Välkomna! 

Hilda Hultén, chefredaktör

Intelligent Logistik är Sveriges största tidning om inköp, logistik, produktion och affärer.
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nyheter

först 2017. 
– Det som främst hindrat LNG-

utvecklingen är bristen på infra-
struktur och tankningsmöjlighe-
ter. Men nu pågår LNG-initiativ 
i flera svenska hamnar och även 
i Lettland och Finland. Förhopp-
ningsvis får det effekt. 

Trots svajig världshande har 
Stockholms hamnar ökat sin con-
tainerhantering två år i rad. Efter 
2013 års rekorduppgång med 37 % 
hade antalet containers i slutet av 
augusti i år ökat med ytterligare 
8 % i Stockholms hamnar.

– Stockholmsregionen växer 
kraftigt, vi siktar på 50 000 TEU i 
Frihamnen under 2014. Sjöfarten 
är det mest miljövänliga trans-

laget. För gasdrivna LNG-fartyg 
sänks hamnavgiften och miljöra-
batten höjs för dem som minskar 
utsläppen av kväveoxid. Totalt kan 
en satsning på LNG och kväve-
oxidminskning ge hamnrabatter 
på 30 procent för ett fartyg med 
dagliga anlöp. 

– Vi hoppas att det ska locka 
våra kunder att göra de här sats-
ningarna, säger Henrik Widerstål, 
vice vd på Stockholms hamnar. 

Infrastruktur hindrar LNG
Idag trafikeras Östersjön bara av 
ett enda LNG-fartyg i linjetrafik, 
finlandsfärjan Viking Grace. Ett 
till LNG-fartyg till planeras i 
Gotlandstrafiken, men tas idrift 

LNG-användningen och el-anslut-
ningarna i hamn behöver öka 
tycker Stockholms hamnar som 
inför nya rabatter för att locka 
rederierna till miljöinvesteringar. 

Av Hilda Hultén

När de nya svavelreglerna för 
sjöfarten i Östersjön (SECA) bör-
jar gälla den 1 januari 2015, blir 
Stockholms hamnars befintliga 
miljörabatter inaktuella. Nu inför 
bolaget nya miljörabatter från års-
skiftet. Miljöabatten gäller bl a el-
anslutning, där rederier som lovar 
att trafikera hamnen i minst tre 
år och bygger om för elanslutning 
får en miljon i bidrag av hamnbo-

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

arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Transportforum 
8–9 januari 2015 i Linköping 

 
Välkommen till Nordens största årliga  

konferens inom transportområdet!

Under två intensiva dagar bjuder VTI på mer än  
500 föreläsare, möjlighet till många möten mellan  

1 600 deltagare samt underhållning. 

Vi ses i januari! 

www.vti.se/transportforum
Bolaget stämmer en rad interna-
tionella flygbolag, bl a SAS, på 
sammanlagt 18,6 miljarder i 
skadestånd för en global priskar-
tell inom flygfrakt. 

År 2010 dömde EU-kommissi-
onen totalt 11 flygbolag, bland 
andra Air France, KLM, British 
Airways och SAS, till 800 miljoner 
euro i böter för att de under 
åren 1999–2006 brutit mot EUs 
konkurrensregler och samarbe-
tat om priser på internationell 
flygfrakt. Bland annat ska priserna 
på bränsle och säkehetstillägg ha 
gjorts upp. 

Notan för SAS fraktbolag SAS 
Cargos del blev då ca 660 miljoner 
kronor. Även USAs konkurrens-
myndighet fällde bolagen för den 
globala priskartellen. 

Sedan dess har flera storkunder  
till flygbolagen lämnat in ska-
deståndsansökningar och flera 
förlikningar kring skadestånd har 
gjorts. 

Den 1 december var det tyska 
järnvägsbolaget Deutche Bahns 

tur. Genom dotterbolaget DB 
Schenker stämmer de British Air-
ways, Lufthansa, Japan Airlines, 
Air France-KLM, SAS, Qantas, 
Cargolux Airlines International, 
Martinair Holland and All Nip-
pon Airways, på sammanlagt 2,5 
miljarder dollar, drygt 18,6 miljar-
der SEK. 

Störst skadestånd, 1,76 miljar-
der euro, vill DB Schenker ha från 
Lufthansa. Det tyska flygbolaget 
ska ha varit drivande i priskartel-
len, men slapp böter från konkur-
rensmyndigheterna, eftersom 
man agerade ”whistleblower” och 
angav de andra. 

Hur stor del av skadestånds-
kravet som faller på SAS framgår 
inte. 
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DB Schenker stämmer flygfraktsbolag på 18.6 miljarder

LNG-tankning Stockholms hamnar.
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portalternativet och vi ser hur 
hållbarhet och miljö blir vikitgare 
i alla led, både för varuköpare, 
hamnar och rederier. 

– En annan tydlig trend är att 
fartygen blir större, så många 
hamnar måste byggas om.

Nya miljörabatter i 
Stockholms hamnar 
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plan

heten och börjat jobba smartare. 
– PLAN har en väldigt bra 

grund men behöver anpassa sig 
till framtidens sätt att nätverka 
och bygga kunskap. Nu är känslan 
väldigt optimistisk. Det ska bli 
spännande att se vad man kan 
åstadkomma i en förening med 
nästan 2 500 medlemmar år 2015. 

defullt, där kan vi sticka ut. 
Patrik Färdow har varit enga-

gerad i PLAN i stort sett hela sitt 
yrkesliv. 

– Jag hade mina första kontak-
ter med föreningen för snart 20 år 
sedan. Särskilt de första åren var 
det häftigt att gå på konferenser 
och nätverksträffar, jag lärde mig 
väldigt mycket. 

– Det är ofta egenintresse som 
styr engagemanget. Unga har 
nog mest nytta av ett yrkesnät-
verk, men även som senior är det 
väldigt givande. Man lär sig hela 
tiden nya saker. 

Att hålla sig ajour med de 
senaste logistiktrenderna är en 
fördel. 

– På senaste styrelsemötet dis-
kuterade vi t ex begreppet Bucket 
Brigade och hur man bygger 
smarta försörjningskedjor utifrån 
det. Det är få ställen man kan ha 
sådana diskussioner. 

Efter ett par tuffa år ekonomiskt 
har PLAN nu sett över verksam-

– Vi har funderat mycket över 
hur vi möter våra medlemmar. 
Vi träffar omkring 25–30 procent 
av medlemmarna fysiskt varje år, 
resten av kommunikationen sker 
digitalt. Det är viktigt att det digi-
tala mötet fungerar. Jag tror den 
här satsningen kommer förbättra 
kommunikationen avsevärt. 

PLAN satsar bl a på att utveckla 
sina nätverksträffar, där medlem-
marna i regionföreningarna varje 
år träffas ett antal gånger, oftast 
ute hos ett värdföretag. Syftet 
är kunskapsutbyte och nätver-
kande – två av de viktigaste bygg-
stenarna inom PLAN. 

– Det anordnas massor av träf-
far, men de flesta går ut på att sälja 
något. Att möta branschkollegor i 
en oberoende miljö är väldigt vär-

Från och med 1 januari 2015 inleder 
Intelligent Logistik och logistikför-
eningen PLAN ett nytt samarbete. 
Intelligent Logistik blir officiell 
medlemstidning för PLAN och ska 
stödja föreningens kommunika-
tion. 

Av Hilda Hultén
 

Det innebär ett fördjupat samar-
bete med PLAN kring kommuni-
kationen av allt från Plankonfe-
rensen till nätverksträffarna runt 
om i landet. Bl a kommer PLAN 
ha fasta sidor i tidningen, där för-
eningens verksamhet lyfts fram. 

– Vi har väldigt stora förhopp-
ningar på det nya samarbetet, 
säger Patrik Färdow, ordförande 
i PLAN. 

Tribona äger, förvaltar och hyr ut logistikfastigheter vid attraktiva  
lägen runt om i Sverige. Vi är det enda fastighetsbolaget i Norden  
med renodlad inriktning på lager och logistik och har idag fastigheter  
med en sammanlagd yta på mer än 700.000 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.

– Det ska bli spännande att se vad 
man kan åstadkomma i en förening 
med nästan 2 500 medlemmar år 
2015, säger Patrik Färdow. 
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Intelligent Logistik i nytt 
samarbete med PLAN 
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tioårsjubileum

I december är det tio år sedan tidningen 
Intelligent Logistik föddes. Tidningen grunda-
des av radarparet Gösta Hultén och Gustaf 
Berencreutz, som startat och drivit flera 
tidningsprojekt ihop, Gustaf som marknadsan-
svarig och Gösta som redaktör.

Vad fick er att grunda tidningen?
Gösta – Vi hade drivit tidningsprojekt tillsam-
mans i över 15 år, t ex Inköp&Logistik som 
ägdes av Silf och var en stor framgång. Vi 
märkte att intresset blev allt större för logistik, 
men Silf var då främst inriktade mot inköp. 
Så vi bestämde oss för att starta Sveriges första 
tidning med fokus på logistik. 

Gustaf – Under det första redaktionsrådet 
vi hade med Inköp&Logistik talades det till 
90 % om inköp och 10 % om logistik. Vi insåg 
att framtiden låg i att spegla hela affärsproces-
sen och att logistik skulle bli ett hett begrepp i 
många områden, inte enbart inom transporter. 
Efter tio år beslöt vi oss för att hoppa av och 
starta en egen, oberoende tidning.

Vilka är de starkaste minnena från dessa tio år?
Gustaf – Det var nog när första tematid-

ningen kom ut med DI. Då förstod jag att vi 
skulle lyckas.

Gösta – När vi fick det första numret av 
tematidningen i DI av Intelligent Logistik och 
satt på en liten restaurang på Drottningsholms-
vägen och kunde bläddra i den.

Hur har projektet utvecklats?
Gösta – Tidningen fick verkligen en flygande 

start och var lönsam redan från första numret.

Det berodde ju också på att branschen vuxit 
och att nya aktörer som logistikinriktade 
fastighetsbolag, byggare, regioner och städer 
upptäckt att tidningen är den bästa kanalen 
att nå logistikens beslutsfattare. Vårt magasin 
fick redan från början en upplaga på omkring 
11 000 som gjort Intelligent Logistik till den 
överlägset mest spridda tidningen i branschen.

Gustaf – Det lyckade har varit mixen mellan 
tematidningen i Dagens industri, affärsmaga-
sinet och vår nyhetssajt. Tematidningen gjorde 
snabbt varumärket känt för bredare läsarkret-
sar än själva logistikbranschen som kände oss 
sedan tidigare med Inköp & Logistik och vars 
läsare ”flyttade” med till vårt magasin. Nyhets-
sajten har blivit kittet mellan de tryckta num-
ren och lockar allt fler besökare.

Vad har varit svårast?
Gustaf – Konjunkturer och konkurrensläge. 

Men vi har hela tiden blickat framåt, rättat 
mun efter matsäck och bitit ihop när det var 
tufft.

Vad har varit roligast?
Gustaf – Alla redaktionsmöten och idéboll-

ningar.

Vad är ni mest stolta över?
Gösta – Listan över Sveriges bästa logistiklä-

gen, som blivit en självklar branschnorm och 
tidningens främsta kännetecken.

Gustaf – Att vi på så kort tid lyckades skapa 
ytterligare ett nytt, framgångsrikt tidningspro-
jekt.

Vilka tre trender har varit mest intressanta att 
följa?

Gustaf – Att logistiken har hamnat närmare 
finrummet, i takt med att affärer bedrivs mer 
globalt har behovet av skickliga logistiker ökat. 
It-utvecklingen, som skapat helt nya villkor än 
dem vi speglade för 20 år sedan. Miljöfrågorna 
har också blivit en allt mer självklar del av 
intelligent logistik.

Gösta – Att se logistikfastigheter som 

Tio år med  
Intelligent Logistik

Gösta Hultén och 
Gustaf Berencreutz 
om sina tio år med 
Intelligent Logistik 

nen
Varmt välkommen 
på Jubileumsfest! 

I samband med Intelligent Logistik 
nummer 1 2015 kommer ut den 5 
februari firar vi vårt tioårsjubileum 
med en stor jubileumsfest.
Vi bjuder in alla trogna läsare, annon-
sörer, redaktionsrådsmedlemmar, 
intressenter och vänner till tidningen 
på lite mat och dryck. Vi presenterar 
självklart den nya listan: Sveriges 25 
bästa Logistiklägen 2015, minglar, 
pratar om logistik, tidningen, framtid-
strender och allt möjligt annat, stort 
som smått.

Tid:  Torsdagen den 5 februari  
 2015 från kl 17.00

Plats:  Ragnars Skafferi (Stadshusets  
 borggård) Hantverkargatan 1,  
 Stockholm

Anmälan:  
Maila namn och kontaktuppgifter till 
info@intelligentlogistik.se senast den 
30 januari 2015

Kostnadsfritt! 

bransch växa fram och att allt fler kommuner 
ser logistiketableringar som ett av de främsta 
sätten att skapa nya jobb. Sen är det E-handelns 
framväxt, som ständigt skapar nya behov och 
smarta lösningar.

Vad tror ni att Intelligent Logistik är om tio år?
Gustaf – I ständig utveckling.
Gösta – Det tycker jag vår nya chefredaktör 

ska svara på.



De nordiska länderna investerar miljarder i ny och förbättrad infrastruktur. På Elmia 
möter du dem som påverkar, beslutar och bestämmer om vårt framtida transportnät. 
Välkommen!

AFFÄRER FÖR 
MILJARDER!

ELMIA FUTURE TRANSPORT
ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD 
JÖNKÖPING, 6–8 OKTOBER 2015

FUTURE
TRANSPORT

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    LOGISTIKMÄSSA

NORDIC
RAIL

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    JÄRNVÄGSMÄSSA

NORDIC
ROAD

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    VÄGMÄSSA

elmia.se/futuretransport elmia.se/nordicrail elmia.se/nordicroad
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Samarbetspartners:
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e-handel

– När vi startade 2008 var 
konkurrenten Middagsfrid störst, 
men vi har seglat om, säger Fred-
rik Bjellder. 

Linas Matkasse har ett egen-
utvecklat affärssystem. IT och 
kundtjänst, som snabbt ska klara 
stora svängningar i leveranser, 
beställning och betalning, är högt 
prioriterat. 

– Vi måste vara flexibla, föränd-
ringsbenägna, fatta snabba beslut 
och vara rörliga och synliga på 
nätet, säger Fredrik Bjellder.

– Affärssystemet gör att vi kan 
förenkla beställningsrutinerna, 
användarvänligheten är avgö-
rande. 

Många handlar idag med smart-
phones så det gäller att minska 
antalet klick och fält att fylla i. 
Kunden anger t ex bara person-
nummer, kontaktuppgifter fylls i 
automatiskt.

Kontroll över leveranserna
– Att vi är ägare av affärssyste-
met, som också leverantörerna 
måste gå in i, ger oss kontroll över 
leveranserna. Chaufförerna rap-
porterar direkt i vårt system via en 
mobilapp. Transportörerna, ofta 
Bring eller PostNord, ansvarar för 
distribution och ruttoptimering i 
sitt område.

– Kunden får ett sms att kassen 
är levererad om ingen är hemma. 
Vi och kunden vet vilken chaufför 
som levererar och kunden kan ha 
direktkontakt. 

Man testar även nya leverans-
sätt. 

– Nej – jag blev först anställd 
men sedan tog de bort det. Så får 
de väl inte göra? frågar hon mig. 

– Jag är extrainkallad nu, säger 
hon. 

Använder ni Linas Matkasse? 
frågar jag några av de många 
chaufförerna. Nej ingen. Alla ska-
kar på huvudet.

– Jag tycker om att laga mat 
själv, utan färdiga recept. Min 
pappa är kock, säger en.

Matkassar – svenskt fenomen
E-mathandlarna är ofta små 
aktörer, främst i storstäderna där 
lönsamheten är bäst. De senaste 
åren har en uppsjö aktörer gett 
sig in på e-matmarknaden. Linas 
Matkasse, med ca 50 anställda 
i Spånga, är en av branschens 
snabbväxare. Med tillväxt på 
över 1 000 % på 3 år och 55 000 
kunder blev man Årets komet 
2013 i Retail Awards. Då omsatte 
företaget 437 miljoner. 

– Hemligheten, förutom popu-
lära matkassar, är att vi har en 
välfungerande logistikkedja, från 
lager till it-lösning och transport-
avtal. Logistiken är avgörande 
faktor, säger Fredrik Bjellder, som 
styr logistiken tillsammans med 
tre logistikkoordinatorer. 

– Vi äger inte infrastrukturen, 
men har kontroll över den. Vi 
mäklar mat.

Matkassarna levereras 1–2 
gånger i veckan. Konceptet med 
färdiga matkassar med recept är 
unikt för Sverige och finns inte i 
andra länder. 

den måndagkväll i november när 
vi besöker Bring Express distribu-
tionscentral i Västberga. 

– Igår var det 2 000 påsar, säger 
Max Rydlinger, ansvarig för dist-
ributionen.

Kör du också ut kassarna? frå-
gar jag en ung tjej, som kämpar 
med en rullvagn till rätt destina-
tion.

– Nej jag har inget körkort.
Har du arbetat här länge?

Utvecklingen för traditionella 
matbutiker på nätet har hittills 
dröjt, medan matkasse-fenomenet 
med färdiga middagskoncept sett 
en stark utveckling de senaste 
åren. Ett exempel är snabbväxaren 
Linas Matkasse.

Text och foto: Lena Sonne

3 000 kassar ska distribueras åt 
Linas Matkasse i Storstockholm 

alwex.se

Smarta lager,
smidiga 
transporter
Alwex erbjuder dig lager- och logistiklösningar 
i toppklass. Torr-, kyl- och frystransporter 
från samma lager och en heltäckande  
fordonspark med närmare 300 enheter 
för smidiga och säkra transporter.

Alwex   – mitt i Södra Sverige

Småskalig  
matleverans  
går hem

3000 matkassar ska ut denna måndagkväll från Brings terminal i Väst-
berga. Igår var det 2000, säger Max Rydlinger, ansvarig för transporterna. 
De ökar hela tiden – 3600 kan det vara när det är topp.
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fick flytta till större i Linköping.
– Nu går vi mer mot stordrift. 

Vi behöver vara nära kundmas-
sorna och behöver lokaler, minst 
6 000 kvm med kylutrymme.

orter i hela landet. Idag levererar 
vi från Ystad till Boden och verk-
samheten växer hela tiden.

I somras växte bolaget ur sin 
ena lokal i Årsta partihallar och 

gistik är unik. 
Det är oklart om e-handelssats-

ningen även framöver bara kom-
mer att gälla det lokala butikssor-
timentet, eller om handlarna även 
får bredda sina sortiment. 

En fråga som väcks är vad som 
händer med koncernens affärs-
struktur ifall småhandlarna får 
tillgång till hela ICAs sortiment. 
Risken är att e-handeln då kanni-
baliserar på de större varuhusens 
försäljning, vilket inte lär vara 
populärt bland större ICA-hand-
lare.

bara sålt ”middagskassar”. 
Men 2014 pekade ICA ut ”Att bli 
ledande inom e-handel” som e 
prioriterad fråga i koncernstrate-
gin. Och nu är köttbullen i rull-
ning, sedan november testar ICA 
sin nya e-handelsplattform i fyra 
butiker i Östergötland. 

– Vi har tagit fram en e-han-
delslösning, nu kommer vi 
inte längre i utvecklingen utan 
hjälp från kunderna och ICA-
handlarna, kommenterar Anders 
Svensson, vd ICA Sverige.

Erbjudandet ser olika ut 
beroende på butikens sortiment. 
Handlarna väljer själva om de 
ska erbjuda utkörning eller bara 
butiksutlämning. Varuplocket 
sköts av personalen i butikerna. 
Handlarna sätter själva priserna, 
så priset på varor och e-handels-
tjänster varierar också.

Under de närmaste månaderna 
ska plattformen utvecklas med 
nya funktioner. Nästa år ska fler 
handlare få möjlighet att ansluta 
sig.

Linas matkasse skickas ut från 
10 olika distributionscentra i hela 
landet, från Boden till Skåne. Men 
kunderna finns främst i storstä-
derna. 

– Visst är det mest lönsamt i 
storstäderna. Men vi vill vara riks-
täckande, inte bara en storstads-
produkt och öppnar fler och fler 

– Med Volvo har vi t ex testat att 
leverera matkassar i bakluckan på 
parkerade bilar i Torslanda.

Köper grisen i säcken 
Axfood, som inte har någon egen 
e-handel, är TPL-partner och står 
för pack och plock. 

– Från Axfood köper vi också 
de flesta varorna. Bara i Göteborg 
har vi packningen i egen regi.

Men vad händer om Axfood 
startar näthandel själva?

– De säger att de inte har sådana 
planer nu. I så fall får vi hitta en 
annan 3PL-partner.

Linas Matkasse bestämmer vad 
kassen innehåller och när den 
skall komma. Kunden köper ”gri-
sen i säcken”.

10 distributionscentra
– Kunderna köper sig ”tid” och 
bra middagar. De är nöjda med 
att kassen levereras söndag eller 
måndag mellan kl 17–22. Det 
fungerar mycket väl. Vi har en 
stark tillväxt.

ANDRA E-MATAKTÖRER

Ecoviva en del av CoopOnline, är matkasseföretaget med fokus på 
ekologiska och närproducerade råvaror.

MatHem plockar beställda varor – inte färdiga kassar – i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Uppsala, Södertälje, Helsingborg och Lund. Kon-
kurrerar med ”klimatsmarta leveranser” där kunder får rabatt om 
de väljer att få leverans samtidigt som andra kunder i närheten.

Tasteline är uppköpt av Mathem.

Mat.se har samma koncept som MatHem och finns i Göteborg och 
Stockholm. 

Bra Mat Hemma är en liten aktör med färdigpackade matkassar i 
Stockholm, Karlstad, Örebro och Karlskoga.

Tre Bönder finns i Stockholm och Eskilstuna. Levererar Krav-märkt, 
ekologiskt närproducerat kött i ”köttlådor”

Middagsfrid var först med ”matkassen” på nätet, en liten aktör som 
levererar lite dyrare, färdiga matkassar.

Mat & Ro är matkasseleverantör i Sydsverige.

– När vi testat och ser att allting 
fungerar så som vi tänkt oss då 
kommer den stora utrullningen 
under 2015, sade Icagruppens vd 
Per Strömberg till SIX News tidi-
gare i höst.

Kan förändra ICAs affärsstruktur
ICA, som kontrollerar omkring 
halva livsmedelsmarknaden, har 
nu blickarna på sig. Satsningen 
sätter agendan för hela näthandeln 
med livsmedel i Sverige. Bolagets 
förutsättningar att bygga distribu-
tionsnät och effektiv e-handelslo-

Hittills har de stora livsmedelsked-
jorna satsat blygsamt på näthan-
del. Men i november gick ICAs nya 
e-handelsplattform ut i skarpa 
tester i fyra butiker i Östergötland. 
Går allt som planerat sker den 
stora utrullningen under 2015. 

Av Hilda Hultén 

Livsmedelsförsäljningen via nätet 
ökade med 46 procent under det 
tredje kvartalet 2014 jämfört med 
samma period förra året. Det visar 
den senaste upplagan av D-food 
Index från Svensk Digital Handel. 
Mest växer lösplocksförsäljningen, 
som ökade med 64 procent under 
kvartal tre, men även försälj-
ningen av ”middagslösningar” 
ökade med 29 procent. 

Hittills har utvecklingen brom-
sats av att livsmedelsjättarnas 
ovilja att satsa fullt ut på e-handel. 
Coop var först ut, men omsätter 
bara drygt 100 miljoner på nätet. 
Axfood har ingen e-handel alls, 
ICA och Bergendahls har hittills 

Nu drar ICAs e-handelssatsning igång

– Logistiken är avgörande faktor, 
säger Fredrik Bjellder.

ICA Nära i Boxholm är en av fyra butiker i Östergötland där ICA nu ska testa 
e-handel. 
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I början av december drog bygget igång av 
CDONs nya, 26 000 kvm stora, e-handelslager i 
Ljungby. ”Det blir ca 100 nya nya jobb i Ljungby” 
säger Per Samuelson, vd på Strålfors, som fått 
prestigeuppdraget.

Av Hilda Hultén 

I september blev det klart att e-handelsjätten 
CDON samlar sin nordiska lagerverksam-
het i Ljungby. Det är CDON Groups svenska 
dotterbolag CDON AB som tecknat avtal med 
PostNord-ägda Strålfors om etableringen.

– Det var kombinationen av leverantör och 
läge som avgjorde valet av Ljungby som etable-
ringsort. Strålfors hade en lösning som passade 
oss, berättar Fredrik Bengtsson, kommunika-
tionschef på CDON.

Idag har bolaget 11 lager i Norden, varav 
ett hos Strålfors i Ljungby. På sikt ska de flesta 
lagren avvecklas och verksamheten flyttas till 
Ljungby.

– Jag vill inte ge en exakt siffra, men på sikt 
är tanken att det mesta ska skötas från Ljungby.

Hittills har lagerverksamheten varit uppde-
lad på produktgrupper.

– Vi har gått från att bara sälja cd-skivor 
till att bli ett fullsortimentsvaruhus på nätet. 
Lagerverksamheten har varit uppdelad med 
hemelektronik på ett ställe, böcker på ett annat 
o s v. 

– Vi stod inför att skaffa ännu fler produkt-
segment och kände att vi behövde förenkla och 
samordna lagerverksamheten, säger Fredrik 
Bengtsson. 

Konsolideringen beräknas kosta 10–15 mil-
joner SEK, men det nya centrallagret väntas 
minska bolagets logistikrelaterade kostnader 
betydligt.

Inflyttning till sommaren
Centrallagret, som blir totalt 26 245 kvm, byggs 
intill E4an i Karlsro industriområde. Inflytt-
ning planeras redan under andra kvartalet 
2015, en väldigt snabb process. 

– Vi har haft en tomt avsatt och förberett 
länge för den här etableringen. Sen har vi en 
jättebra kommun som varit hjälpsamma med 
bygglov och etableringshjälp, säger Strålfors vd 
Per Samuelsson. 

CDON kallar bygget för ”Etapp1. Det finns 
även optionsmark för att bygga ytterligare 
40 000 kvm lager i anslutning till det nya cen-
trallagret. Men om det innebär att det kan bli 
ytterligare satningar i Ljungby är inte beslutat. 

– Det är inte något bestämt. Det är ett jät-

teuppdrag vi fått nu och om vi sköter det bra så 
finns det självklart mycket mer vi kan göra för 
CDON här i Ljungby. 

– CDON fungerar ju också som marknads-
plats för andra e-handlare, så självklart kan det 
få spinn-off-effekter så att fler etablerar sig här.

100 nya jobb
För Strålfors är lagerverksamhet något av en 
främmade fågel, bolaget har hittills främst 
sysslat med informationslogistik. 

– Vi kommer att behöva omkring 100 perso-
ner i lagret, de flesta blir nyanställningar, berät-
tar Per Samuelson. 

Hur är Ljungby som logistikläge? 
– Jag brukar säga att Ljungby ligger mitt i 

centrum av Norden. Om man tittar rent geo-
grafiskt i Skandinavien på var folk bor så är 
det faktiskt så. Vi ligger precis intill E4 och tar 
oss till 95 procent av kunderna i Norden på 24 
timmar. Sen är kommunledningen fantastisk 
och hjälper till med snabba bygglov etc. 

Men den främsta anledningen till att det blev 
just Ljungby är enligt Per Samuelson männis-
korna här. 

– Vi har redan över 500 anställda här och 

jättebra personal. Det hade varit orimligt att 
placera ett lager någon annanstans, där vi inte 
har den tillgången.

”Kommande logistikläge”
För bygget står Prologis, som kommer att äga 
fastigheten, med Strålfors som hyresgäst. 

– Ljungby är en traditionell industriort, men 
läget mellan Jönköping och Helsingborg är väl-
digt intressant för logistiketableringar. Jag tror 
på Ljungby som ett kommande logistikläge, 
säger Allan Lavén, Nordenchef på Prologis. 

– När det byggs en stor, modern logistik-
anläggning får andra bekräftelse på att läget är 
bra. En annan fördel är att det finns tillgänlig 
mark, ett stort problem i t ex Stockholm och 
Göteborg.

Prologis äger flera logistikfastigheter i Sve-
rige med fokus på Göteborg, men även i Jönkö-
ping, där ca 40 procent av beståndet finns.

– Jönköping som etableringsort är mättat, 
där finns redan mellan 1 och 1,5 miljoner kvm 
logistikyta, och många avtal är under omför-
handling. Vi är själva överviktade i Jönköping. 
För oss känns det bra med en etablering  
söderut i Sverige. 

Bygget igång av CDONs nya lager 

– Ljungby ligger mitt i centrum av Norden. Om man tittar rent geografiskt i Skandinavien på var folk 
bor så är det faktiskt så, säger Strålfors vd Per Samuelsson.
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Intill E4-an i Ljungby har logistikföretaget 
Brunskog ett 15 000 kvm stort lager. ”Jag har 
kämpat flera år för att Ljungby ska betraktas 
som en logistikort, säger Marcus Brunskog, som 
är glad över att CDON blir ny granne. 

Av Hilda Hultén

– Ljungby har fungerat som logistikcentrum 
för oss länge, säger Marcus Brunskog, styrelse-
ordförande i familjeföretaget Brunskogsgrup-
pen AB, med säte i just Ljungby. 

Företaget grundades 1931 och var länge en 
klassisk speditör. Lagerverksamheten startade 
2004, då företaget byggde det 15 000 kvm stora 
lagret vid motorvägen. 

– Vi breddade verksamheten till lagertjäns-
ter och slingbilstrafik, ett sätt att nå kunderna 
tidigare i kedjan och inte bli lika konkurrens-
utsatta. 

Lagret har sedan dess bl a hyst företag som 
Carrier, Strålfors och Elektrolux. Idag är det 
en handfull e-handlare och företag inom 
komponentförsörjning som står på hyreslistan, 
som Furniturebox, Bestpoint och Combi Ware 
Parts. 

För ett par år sedan satte man upp en stor 
skylt på utsidan av lagret med ett provokativt 
innehåll: ”Stockholms mest centrala logistik-
center”

– Det var inför påsken när vi visste att många 
stockholmare åker till Skåne för att fira påsk. 
Tanken var att locka stockholmskunder genom 
att provocera. Det fick bra effekt, bl a fick vi in 
Furniturebox tack vare skylten. 

Sveriges 14e bästa logistikläge
Ljungby ingår sedan i år i Växjöregionen, som 

hamnade på plats 14 på listan över Sveriges 
Bästa Logistiklägen 2014. Regionen har starka 
samarbeten och stark tillväxt inom logistik, 
inte minst inom e-handel, med flera lagereta-
bleringar i bl a Växjö. 

– Jag brukar säga att vi ligger ”mitt i”, här 
möts E4 och riksväg 25 mellan Kalmar och 
Halmstad. Vi har nära till Öresundsbron och 
hela den regionen och bra kommunikationer 
till de ostliga hamnarna, som får allt större 
betydelse. 

Förutom etableringar som Strålfors, Elektro-
lux och Brunskog har Ljungby en välrenom-
merad utbildning i informationslogistik vid 
Centrum för Informationslogistik, CIL. 

– Det har varit en enorm kraftsamling från 
både näringslivet, kommunen och universitetet 
för att lyfta Ljungby som logistikort. 

Vad betyder CDONs etablering för Ljungby 
som logistikläge?

– Att en stor aktör etablerar sig är naturligt-
vis jättebra, ju fler etableringar desto bättre. Jag 
har alltid tyckt att vi har ett bra logistikläge, 
men en sådan här satsning sätter Ljungby på 
som logistikort på kartan även för omgiv-
ningen. 

Hoppas på höghastighetståg
– CDONs etablering är naturligtvis jätteviktig 
för Ljungby som etableringsort, både för logis-
tikverksamhet men också för annan verksam-
het, säger Birgitta Kristoffersson, projektledare 
på LBA, Ljungby Business Arena, som jobbar 
med regional näringslivutveckling i samarbete 
med kommunen. 

Hon vittnar om att ett par större företags-
etableringar till är på gång i Ljungby, dock inte 

inom logistik. 
– Däremot är det företag med behov av logis-

tik. En stor etablering innebär att fler vågar 
etablera sig. Det ger ringar på vattnet.

LBA jobbar även hårt för att få den s k Euro-
pakorridoren, en ny stambana för höghas-
tighetståg Stocholm–Hamburg, via Ljungby. 
Banan pekades ut som en viktig prioritering 
av den tidigare regeringen, bl a i ett tal av förra 
infrastrukturministern Katharina Elmsäter-
Svärd vid Transportforum i januari. Den nya 
regeringen tycks behålla planerna. 

– En höghastighetsbana innebär ingen ny 
godsinfrastruktur men skulle betyda väldigt 
mycket för hela näringslivet och möjligheterna 
att etablera sig här. De snabbaste tågen skulle 
ju inte stanna här, men vissa tåg skulle kunna 
stanna i Ljungby. 

”Sätter Ljungby som logistikort på kartan”

– CDONs satsning sätter Ljungby på som logis-
tikort på kartan även för omgivningen, säger 
Marcus Brunskog. 

Brunskogs 15 000 kvm lager på intill E4an i Ljungby hyser företag som FurnitureBox, Bestpoint och Combi Ware Parts.
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i samma byggnad. Den byggs i 
Arendals industriområde i närhe-
ten av Göteborgs Hamn.

– Vi har 100 % beläggning i 
regionen och efterfrågan är större 
än tillgången när det gäller logis-
tikfastigheter. 

Utrymmet för tillväxt är där-
med begränsat i brist på tillgänglig 
mark för nyetablering.

– Prologis brukar vanligtvis 
inte bygga på spekulation, men 
nu gör vi det ändå, ett trendbrott 
för Göteborg som logistikregion, 
säger Allan Lavén.

Ny spännande lagerarkitektur
Ordet lager får de flesta att tänka 
på en tråkig, grå, lådformad 
byggnad. Denna utformning har 
också dominerat lagerbyggena 
de senaste decennierna. Men 
enligt Allan Lavén kan det nu 
komma ett trendbrott för mer 
inspirerande och spännande 
lagerarkitektur. Prologis jättelager 
för e-handelsbolaget Amazon i 
Bad Hersfeld i Tyskland är byggt i 
form av ett H. 

I Japan finns också exempel där 
Prologis byggt lagerbyggnader i 
flera våningar, med cirkulära ram-
per för transporterna, ett smart 
sätt att spara markyta.

– I en global arkitekttävling vi 
utlyst finns t  ex förslag att bygga 
lager över, och inte vid motorvä-
gar.

En annan tydlig trend är att 
de nya lagren är energisnåla och 
effektiva med sprinklersystem, 
temperaturkontroll och med sol-
paneler på taket. 

Trendspaning:

”Enklare logistikkedjor, 
färre transporter och 
mindre lager”

Reservdelar kan tillverkas ”just 
in time” på verkstaden, komplexa 
produkter kan tas fram enklare 
och snabbare och blir enklare och 
snabbare att kundanpassa. Det ger 
enklare logistikkedjor, färre trans-
porter och mindre lager.

– I Storstockholmsområdet 
väntas 2,5 miljoner personer bo 
2030. Det gör varuförsörjningen 
och därmed lagerplaceringen till 
en viktig anpassningsfaktor. 

Andelen arbetsföra väntas 
minska med 18 %, medan antalet 
pensionärer ökar med 60 %. Det 
påverkar efterfrågemönstret.

Bygger på spekulation i Göteborg
Hur ser då framtidens lager ut?

– Faktorer som påverkar efter-
frågan på lager är hur ekonomin 
och den globala handeln utveck-
las, hur logistiken effektiviseras, 
konsumtionen, den växande 
e-handeln, outsourcing m m, 
säger Allan Lavén, Nordenchef på 
logistikfastighetsjätten Prologis.

Prologis Nordic använder Intel-
ligent Logistiks lista över Sveriges 
bästa logistiklägen:

Etta 2014 är Stor-Göteborg följt 
i toppen av Örebro-, Jönköpings-, 
Östgöta- Arlanda- och Helsing-
borgsregionen.

– Prologis bygger bara i tillväxt-
områden för det ska vara möjligt 
att hyra ut till en ny hyresgäst om 
en aktör försvinner. 

– I Göteborg, en av våra nyckel-
marknader i Norden, har vi vågat 
bygga på spekulation. I den nya 
fastigheten finns möjlighet för 
etablering av flera olika företag 

tionen utanför Sverige fortsätter 
att öka. Sveriges exportmark-
nadsandel av produkter minskar, 
medan tjänsteinnehåll ökar. Anta-
let anställda i svenska koncer-
ner utomlands ökar och antalet 
anställda i Sverige minskar.

– En annan trend är digitalise-
ringen, som möjliggör mer kom-
plexa logistikkedjor, men med 
bättre information. 

– Automatiseringen är en 
annan megatrend. Industrirobo-
tar har kraftigt minskat behovet 

av anställda i indust-rin. Under 
senare år har försäljningen av 
industrirobotar accelererat.

Det gör att produktionen kan 
ske var som helst när produk-
tionsapparaten kan göras flexibel 
och småskalig. Utveckling och 
produktion behöver inte längre 
ske på samma plats. 

Den nya tekniken får direkt 
effekt på logistik och lager. 

För den som ska planera framtida 
lagerhantering krävs insikt i nya 
trender inom industri och handel. 
På Stora Lagerdagen 2014 talade 
bl a Allan Lavén, Nordenchef 
Prologis, om framtidens behov av 
lager, var de byggs och varför.

Av Lena Sonne

Lagerutvecklingen påverkas av 
en rad faktorer. Globaliseringen 
och ”den cirkulära ekonomin” 
med växande världshandel är en 

av de megatrender som påverkar. 
Urbaniseringen, med ändrade 
konsumtionsmönster är en annan 
megatrend, sa Gunnar Schre-
welius, moderator och tidigare 
seniorkonsult på Schenker Con-
sulting, nu med egen verksamhet.

– Idag finns en oändlig massa 
produkter. Produktcykler växlar 
och blir alltmer osäkra.

Volymerna väntas öka. Produk-

Prologis flervåningslager Park Narashino 4 i Tokyo, Japan, invigdes 2013. 
De runda ramperna gör det möjligt för lastbilar att köra till portarna på de 
olika våningarna. 

– I Storstockholmsområdet väntas 
2,5 miljoner personer bo 2030. Det 
gör varuförsörjningen och därmed 
lagerplaceringar till en viktig 
anpassningsfaktor, säger Gunnar 
Schrewelius.

– Prologis brukar inte bygga på 
spekulation, men nu gör vi det 
ändå – ett trendbrott för Göteborg 
som logistikregion, säger Allan 
Lavén.
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Vi hjälper 
Peter Bergestål 
 att sänka lager-

kostnaderna.

PostNord Logistics ingår i koncernen PostNord tillsammans med Posten, Post Danmark och Strålfors.

Redan klockan sju på morgonen kommer personalen 
till Clas Ohlsons 185 butiker. Då är det tre timmar kvar 
till öppning. 

”Våra butiker har inga lager”, berättar Peter Bergestål 
som är Transport Manager på Clas Ohlson. ”Det som finns, 
finns i hyllorna. Det håller nere lagerkostnaderna, men 
det kräver också att butikerna fylls på varje morgon. 
Kanske låter det tråkigt. Men logistik handlar mycket om 
att riskminimera. Om inte varorna kommer fram klockan 
sju, får vi inte upp dem på hyllorna innan det är dags att 
öppna. Och för oss skulle det så klart inte vara bra.”

För att det här ska fungera samarbetar Clas Ohlson 
med PostNord Logistics som tagit fram en totallösning 
för Norden.

”Vi har valt PostNord Logistics för att de håller jämn 
och hög kvalitet. Men också för att de hjälper oss 
hitta mer miljöeffektiva lösningar. I Norge har vi 
till exempel sänkt koldioxidutsläppen med 30 % 
tack vare tågtransporter.”

Se mer om vårt samarbete på 
postnordlogistics.se/clasohlson
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hölls 2010, när Coop bestämt sig 
för att lägga ned. Det känns lite 
märkligt att vara tillbaka. 

Lagret känns luftigt, ställagen 
täcker bara halva golvytan och det 
finns gott om plats att bygga på 
höjden. Närmast plockstationerna 
finns ett plocktorg med ofta-varor 
och längs ena väggen den nya 
skidavdelningen. Skidor är Out-
norhs senaste satsning och en stor 
logistisk utmaning.

– Vårt sortiment växer och för-
ändras hela tiden. Att effektivisera 
logistiken och hitta automation 
som passar är en stor utmaning. 

ICA lämnade den nära 60 000 
kvm stora grannfastigheten 2004 
och fastigheten har haft stora 
vakanser de senaste åren. 

Alwex tar över hela ICA-lagret
Men i augusti meddelade ägaren 
Tribona att logistikföretaget 
Alwex utökar sitt befintliga hyres-
kontrakt från 37 000 kvm till i 
stort sett hela lagret. Avtalet gäller 
från årskiftet och till hösten 2019. 
Totalhyran är oförändrad, men 
Alwex tar över driftskostnaden 
och ansvaret för att fylla ytorna. 

Magnus Rüdén tror att det snart 
är fulltecknat i Växjös storlager 
igen. Outnorth används ofta som 
”visningsobjekt” för nya potenti-
ella kunder.

– Jag får bilden att det snart kan 
vara fullt. Här är det inte mycket 
plats kvar, Atea växer, Staples 
gamla lager har nya hyresgäster 
och Alwex verkar tro att de kan 
fylla sitt lager. Det går inte längre 
att ta lagertillgång för givet.

fördelar. 
– Växjö ligger närmare Sveriges 

”logistikpulsåder” och transportö-
rernas terminaler, det ger oss flera 
timmar senare hämtningstider. 

Bolaget grundades 1926 som 
Kalmar Kommissionsaffär som 
sålde arbetskläder. Intriktningen 
blev sen frilufts- och outdoor-
utrustning och 2005 startade 
e-handeln småskaligt från buti-
ken. Idag omsätter Outnorth ca 
300 miljoner SEK, med en årlig 
tillväxt på ca 70 % och näthandel i 
Sverige, Norge, Danmark Finland 
och Tyskland.

Utmanande lagerlogistik
Magnus Rüdén började själv sin 

logistikbana på Coop i Räppe, på 
slutet var han verksamhetsutveck-
lare. Innan han visar lagret kikar 
vi in i ett större konfrensrum. 

– Det var här personalmötet 

När e-handlaren Outnorth 
växte ur sitt lager i Kalmar föll 
valet på Coops f d regionlager i 
Växjö, en 26 000 kvm lagerlokal 
ägd av Corem Property Group. 

– Främst lockade bra hyror och 
ett ett avtal med skalbarhet där vi 
kan utnyttja lokalerna i takt med 
att vi växer, berättar Outnorths 
logistikchef Magnus Rüdén. 

Flytten gick i somras, Outnorth  
hyr ca 8 000 kvm lager men 
utnyttjar idag 4 000 kvm. 

– Vi betalar bara för ytan 
vi utnyttjar. Sen har vi ”första 
tjing”på mer ytor i huset, det tryg-
gar vår tillväxt. 

Flytten gav även andra logistik-

Sedan Coop och ICA flyttade sina 
regionlager från Växjö har det 
varit svårt att fylla vakanserna. 
”Men nu ser det ut att snart vara 
fullt igen” säger Magnus Rüdén, 
logistikchef på e-handelsföretaget 
Outnorth, som flyttat in i Coops 
gamla Växjölager. 

Text och foto Hilda Hultén

Bra lagerläge är viktigt, men bero-
ende på verksamhet ser behoven 
olika ut. E-handelns ofta pressade 
ekonomi och behov av flexibilitet 
och skalbarhet gör lagerlägen 
utanför absoluta topplägen intres-
santa. 

Missa inte nästa
Tematidning

i Dagens Industri
Om: 

• Sveriges bästa logistiklägen 2015 •
• Infrastruktur • 

• Logistikfastigheter •

Utgivning: vecka 6, 2015
Materialdag: 25 januari
Kontakt: 0176-22 83 50

gb@intelligentlogistik.se

www.intelligentlogistik.se

Intelligent Logistik
            INKÖP           LOGISTIK           PRODUKTION  AFFÄRER

E-handel fyller  
 Växjölagren 

– Jag får bilden att det rör på sig och snart är fullt i Växjös lager igen, säger 
Magnus Rüdén. 

Malin Berggren började på 
Outnorth efter flytten, men flera 
i lagerpersonalen följde med i flyt-
ten från Kalmar.
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Skärpta miljökrav 
gynnar holländsk 
kombitransportör

tion med avancerade IT plattfor-
mar. Man måste också samarbeta 
långsiktigt med infrastrukturägare 
för att få till längre tåg, bättre nytt-
jandegrad av befintlig kapacitet 
och skapa flexibilitet och högef-
fektiv hantering tillsammans med 
terminalaktörer.

Miljövinst som konkurrensmedel
En annan viktig uppgift, tycker 
Henk van Dieren, är att informera 
marknaden om kombitrafikens 
alla fördelar.

– Vi tror att marknaden kom-
mer att efterfråga kombilösningar, 
inte enbart av miljöskäl utan även 
till följd av ökade dieselpriser med 
följdeffekt på färjepriserna, strik-
tare efterlevnad av körtidsregler, 
vägskatter i olika länder, brist på 
dragbilar och chaufförer, krav på 
kortare ledtider som blir allt svå-
rare att nå med dagens trafiksitua-

Multimodal utökat sitt intermo-
dala nätverk i Europa med tåg-
linjer till Spanien, Le Boulou, och 
Frankrike, Lyon, från Duisburg 
via Bettembourg, vilket länkar 
Norden med Sydeuropa. 

Sedan tidigare finns direktlin-
jer mellan Duisburg och Italien, 
Novarra samt Trieste med en inte-
grerad färjelösning till Turkiet.

Och det går bra, Van Dieren 
ökar volymerna och går med 
vinst – vilket är ovanligt för en 
tågoperatör. I Duisburg  
finns två nya jättekranar över de 
sju fullängdsspåren för att hantera 
de ökande volymerna i de olika 
kombipendlarna.

Hur når man lönsamhet med 
intermodala järnvägstranporter?

– Det gäller att skapa rätt miljö 
för effektiva logistikupplägg, med 
nära partners för tågdragning, 
terminalhantering etc i kombina-

också ökad kunskap på mark-
naden kring pålitligheten och 
kapaciteten i nya intermodala 
upplägg.

I tågen transporteras allt från 
trailers och megatrailers till 
45-fotscontainers och tankcontai-
ners. En styrka är att Van Dieren 
kan erbjuda dörr- till dörr-leve-
ranser och därmed har kontroll 
över hela transportkedjan. 

– Vi har också en stabil kapa-
citet över året med flexibilitet för 
säsongsvariationer och tillfälliga 
volymtoppar. 

Bygger ut sitt nätverk
I höst har Samskip Van Dieren 

Holländska Van Dieren, med 
dagliga kombitåg från egen 
terminal i Duisburg till Helsing-
borg, Älmhult, Nässjö, Göteborg 
och Katrineholm, är en av få 
tågoperatörer i Europa som går 
med vinst. ”Vi använder miljövin-
ster som konkurrensmedel” säger 
Henk van Dieren CEO.

Av Lena Sonne

– Att det går bra för oss, säger 
Henk van Dieren, beror på ett 
ökande intresse för intermodala 
transporter, vilket i sin tur beror 
på ökande bränslekostnader och 
nya vägskatter i Europa. Men 

MILJÖMÅLEN DEN STORA UTMANINGEN

Lastbilarna dominerar transporterna i EU idag med 76,1 %. De står 
för ca 94 % av koldioxidutsläppen från trafiken. 

Till 2030 ska 30 % av vägstransporterna ha växlat över från väg till 
tåg och sjöfrakt enligt EU.

Tidigare i höstas skärpte EU-kommissionen klimatmålen. 40 % av 
klimatutsläppen ska bort till 2030. Det förra målet var 20 % minsk-
ning till 2020.

Samskip Van Dieren är en av få lönsamma tågoperatörer. 
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Men utgångsläget ser mörkt ut. Last-
bilarna dominerar alltjämt transpor-
terna. 

– Transporter över 300 km ska bort 
från vägarna. Här är multimodala 
transporter mest lönsamma.

Järnvägens dåliga rykte bromsar dock 
utvecklingen; tågtransporter beskylls 
för brist på flexibilitet, förseningar, 
dålig service och låg fyllnadsgrad som 
fördyrar.

– Vi försöker alltid ha hög fyllnads-
grad, det är sällan vi har tomma vagnar 
oavsett transportriktning!

Katrineholm nod i Mälardalen
I december 2009 valde Samskip Van 
Dieren Katrineholm som nod i Mälar-
dalen. 

– Samarbetet med Samskip Van Die-
ren Multimoda halr utvecklats mycket 
bra, säger Anders Thörnström, styrelse-
ordförande Katrineholm Rail Point. 

– Vi har nu sex fullastade tåg i veckan 
till och från Duisburg. Vi drar också 
nytta av deras utvidgade nät och ser t ex 
trailers från Turkiet här i Katrineholm.

tioner och ökade utlastningsmöjligheter 
i nära kombiterminaler.

Han visar gärna transportköpare 
vilka miljövinster tåg ger mot vägtran-
sport i minskade koldioxidutsläpp. 
Uträkningen använder han som kon-
kurrensmedel. 

”Den stora utmaningen”
Miljömålen är den stora utmaningen 
för transportbolagen.

– Miljömålen är något vi måste 
anpassa oss till. Annars kommer vi inte 
att finnas kvar, säger Henk van Dieren: 

– Det kräver omfattande anpass-
ningar. Inga bilar på fossila bränslen i 
städerna 2050.

Politikernas redskap är piska och 
morot, olika beskattningsmodeller, 
bidrag för att uppmuntra övergången 
från väg till tåg eller sjöfart.

– Nya regler som t ex tillåter längre 
och tyngre tåg skulle gynna miljöarbe-
tet. Miljövänliga bränslen, effektivare 
logistik genom IT, högre fyllnadsgrad 
och straffavgifter för miljöbovar är 
andra åtgärder.

– Att det går bra för oss beror på ett ökande intresse för inter-
modala transporter, vilket i sin tur bl a beror på nya vägskatter i 
Europa, säger Henk van Dieren.

Årets Transportlösning 2013
Eskilstuna Kombiterminal

People that make  
a difference

I Stockholmsregionen får du snabbt ut dina  
varor via en av Sveriges bästa kombiterminaler

Efficiency
Om något är viktigt kämpar man lite extra.  
I Eskilstuna är logistik viktigt. Vill du ha  
mer fart på dina logistikflöden ring  
Mikael Jonsson, 073-950 63 00 eller  
Pär Svensson, 070-258 71 10.  
Mer information hittar du på:  
www.eskilstunalogistik.se
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Hamnen i Rostock var en dörr mot världen för 
DDR, landet som inte längre finns. Den är nu en 
allt viktigare knutpunkt mellan Tyskland och 
Sverige. Svaveldirektivet möter hamnen med en 
satsning på LNG. 

Text och foto Nils-Erik Lindell

Ragnar Johansson, vd i Svenska Orientlinjen 
AB, ser i dag Rostock som den modernaste 
roro-hamnen i Tyskland.

– Över 30 intermodala tågförbindelser ger 
styrka, liksom en motorväg, som leder direkt in 
i hamnen. Vd Ulrich Bauermeister har lett den 
utveckling som gjort Rostock till den ledande 
universalhamnen på den tyska östersjökusten.

– Också TT-Line uppskattar denna positiva 
utveckling, säger Björn Saschenbrecker, chef 
för rederiets continentaltrafik. Vi är mark-
nadsledare i direkttrafiken mellan Tyskland 
och Sverige. På de tre östersjöhamnarna Tra-
vemünde, Rostock och Swinoujscie erbjuder vi 
16 avgångar dagligen till Trelleborg.

Ökad omsättning 
Vad Rostocks hamn beträffar ökade brut-
toomsättningen under första halvåret med 14 
procent.

– Totalt hanterades 12,9 miljoner ton, därav 
11,9 miljoner i färjehamnen, en uppgång med 
1,5 miljoner ton, säger Ulrich Bauermeister. 

– Detta måste ses mot bakgrundav att regio-
nen har genomlidit den största konjunktur-
svackan på 60 år.

I trafiken på Sverige, Danmark och Finland 
transporterades förra året 161 171 lastbilar 
med förare. Antalet löstrailers var 55 972 och 
7 224 järnvägsvagnar fraktades till och från 
Trelleborg.

Sedan Stena Line köpte delar av Scandlines 
har rederiet för andra året i rad trafikerat linjen 
Trelleborg-Rostock.

– Vi känner oss starkt förankrade i Mecklen-
burg–Vorpommern, säger Hardy Puls, chef för 
rederiets avdelning Travel Germany. Vi ökade 
under första halvåret passagerartalet med 24 
procent och hanterade åtta procent mer gods. 
Av stor betydelse var att tåggodset flyttades 
från Sassnitz till Rostock.

Bättre järnväg till Berlin
– Efter två års byggarbeten har dessutom 
tågsträckan Rostock–Berlin nu full kapacitet 
för att ta hand om godstrafiken, säger Ulrich 
Bauermeister. Det har lett till att ett vikande 

godsslag som cement återigen ökar. Även 
hanteringen av spannmål når nya dimensio-
ner tack vare den förbättrade inrikestrafiken. 
Utbyggnaden har också gett oss ny styrka inom 
kombitrafiken.

På kombiterminalen hanterades första halv-
året 33 934 trailerenheten, en uppgång från 
32 981 under samma period 2013. Varje vecka 
går 32 kombitåg till Verona, Hamburg, Karls-
ruhe, Novara, Brno, Domodossola och Wels.

Men Rostocks hamn kämpar med pro-
blem, som kan ge konkurrenthamnar som 
Gdansk fördelar. För att kunna sänka fraktens 
enhetskostnader blir fartygen allt större och ett 
ökat vattendjup är nödvändigt. Kanalen in till 

Rostock Tysklands viktigaste Östersjöhamn 
Stena Line och TT-Line konkurrerar hårt på linjen Rostock-Trelleborg. Här möts färjorna i Rostocks hamn.

Huckleberry Finn lastas i Rostocks hamn.
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Eskilstuna
27 min

Enköping
29 min

Södertälje
38 min

Stockholm 
60 min

STRÄNGNÄSS
Eskilstuna

27 min

Enköping
29 min

Södertälje
38 min

Stockholm 
60 min

STRÄNGNÄS

KONTAKTA 
OSS GÄRNA!

0152-72 15 23  
strangnas@vasallen.se
www.eldsundsviken.se

Läget, läget, läget …
… och skräddarsydda lokaler 
I Eldsundsviken i Strängnäs � nns lediga 

lokaler för ex empelvis butik, lager, logistik 

och åkeriverksamhet. Lokalerna är från 

100 till 3 000 kvadratmeter och kan anpas-

sas precis efter hyresgästens önskemål. 

Standarden är hög från början, här � nns till 

exempel traverser, genomfartslokaler och 

välutrustade personal utrymmen.

En etablering i Eldsundsviken är en 

logistisk fullträff. Området ligger en kilo-

meter från riksväg 55 och E20 är bara fem 

kilometer bort. Med andra ord, hela Mälar-

dalen och Stockholm nås med bil från 

Eldsundsviken på cirka en timme. 

Ni blir långt ifrån ensamma. Eld sunds-

viken, på gång- och cykelav stånd från 

Strängnäs centrum, ut  vecklas snabbt 

till en komplett och levande stadsdel. 

Här � nns redan en mix av företag och 

1 500 utbildnings platser som komplet-

teras med attraktiva bostäder.

Att jobba och verka med utsikt över 

Mälaren kanske spelar mindre roll, men det 

är en fördel som ingår.

SS

Rostock har ett seglingsdjup på 14,5 meter.
– Vi skulle behöva 16,5 meter, samma som i 

Gdansk, för att dessa fartyg ska kunna trafikera 
hamnen, och vi kunna dra fördel av en väx-
ande världshandel, säger Ulrich Bauermeister.

– Om inget görs står hamnen redan om ett 
par år inför en allvarlig kris. Politikerna tycks 
ha insett situationens allvar. Den tyske trans-
portministern Alexander Dobrindt har förkla-
rat, att ärendet ligger långt fram på regeringens 
prioritetslista.

Möter svaveldirektivet med LNG
Hur påverkas då hamnen och rederierna av de 
skärpta svavelreglerna för sjöfarten enligt Seca-
direktivet? Från nästa år får endast bränsle med 
en högsta svavelhalt på 0,1 procent användas i 
Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen.

– För att skydda den marina miljön är de nya 
svavelreglerna nödvändiga, säger Ulrich Bauer-
meister. Redarna anpassar  
sig och det gör också hamnen. Vad alternativa 
bränslen beträffar ska vi se till att LNG-gas 
finns tillgängligt i hamnen nästa år. Vi talar 
med många, bland annat med Gazprom som 
leverantör av gas, kanske också som investerare 
i en anläggning ı hamnen.

Rederierna anpassar sig på olika sätt. Öre-

sundsvarvet i Landskrona förser TT-Lines färja 
Robin Hood med s k scrubbers, som avlägsnar 
svaveldioxiden ur fartygets rökgaser.

– Det är ett pilotprojekt, som gör det möjligt 
för oss att svara mot direktiven från FN-orga-
net Marpol, säger Björn Saschenbrecker.

Ragnar Johansson anslår en positiv ton, när 
han ser fram mot de nya direktiven.

– Vi måste helt enkelt acceptera utvecklingen 
och det kan vi bara göra genom att angripa 

problemet i positiv anda. Vi bygger inte om 
fartygen, en scrubberanläggning är dyr.

– Istället använder vi redan nu lågsvavligt 
bränsle för de fartyg som går via Rostock. Det 
kommer nya produkter från raffinaderierna 
och de kommer att prissättas lägre än dagens 
dyra dieselolja. 

50 procent högre bränslekostnader
– Vi måste ändå räkna med upp mot 50 pro-
cent högre bränslekostnader. Trots nya billigare 
bränsleprodukterna är en investering i scrub-
bers än mer osäker. 

Hur ser du på andra alternativa bränslen?
– Vi avvaktar. Det är dyrt att bygga om 

existerande fartyg för LNG-drift. Nybyggen 
kan däremot direkt anpassas för detta bränsle. 
Metanol är ett annat alternativ. Där är Stena 
Line föregångare genom att utveckla tekniken. 
Metanol torde bli prisbildande. Det kan till-
verkas av alla råvaror, som innehåller kol, som 
sopor och naturgas.

Svenska Orientlinjen har en omfattande tra-
fik på Medelhavet, Nordafrika och Israel. Från 
Rostock har man en linje på Hangö.

Men ingen på Trelleborg.
– Där är konkurrensen för hård, säger Rag-

nar Johansson.

– Vi ser positivt på de nya gasreglerna, de behövs 
för miljöns skull, säger Ragnar Johansson, vd i 
Svenska Orientlinjen.

Fo
to

: R
os

to
ck

 P
or

t/n
or

dl
ic

ht



22 Intelligent Logistik 6–7 2014

global logistik

som lovade Murmansk investeringar 
på totalt 2,6 miljarder euro – ett dekret 
som nu har tagits tillbaka av regeringen.

– Det är 100 % sant att Nordostpas-
sagen inte är ett alternativ till Suezka-
nalen, sade Rysslands vice transportmi-
nister Viktor Olersky redan i slutet av 
förra året och i år omallokerades 31,5 
miljarder rubel (5,6 miljarder kronor) 
från budgeten för Murmansk-hub till 
infrastrukturprojekt på Krim.

Putins rivaliserande hamnprojekt
Onekligen är den utdragna finanskrisen 
en orsak till att inställningen förändrats. 
Men misstankar har också väckts om 
att den ryska ledningen nu favoriserar 
ett rivaliserande projekt som planeras i 
Pechenga, endast 10 kilometer från den 
norska gränsen. Det är presidentens 
kusin Igor Putin som leder projek-
tet som avser att omvandla den lilla 
orten till en internationell hamn som i 
första skedet skulle ha kapacitet för en 
godsomsättning på 20 miljoner ton per 
år. Vice-transportministern Olersky 
tillbakavisar dock misstankarna om att 
Pechenga är ett prioriterat projekt.

Under de senaste åren har trafiken  
längs med Nordostpassagen ökat sta-
digt. I år har hittills 603 tillstånd till 
passage beviljats av den ryska sjöfarts- 
myndigheten vilket är ungefär lika 
många som år 2013 vid samma tid-
punkt. Antalet genomförda seglatser 
har ännu inte offentliggjorts för 2014. 
Nordostpassagen beräknas vara 40 % 
snabbare än via Suez-kanalen och inne-
bär en inbesparning av såväl tid som 
bränsle.

att Nordostpassagen får ytterligare en 
potentiell logistikhub. Investeringen på 
tre miljarder euro motiveras med att 
transportleden via Kirkenes därmed 
blir den snabbaste transportleden 
mellan Ishavet och Centraleuropa och 
att den som sådan utgör ett attraktivt 
alternativ då trafiken på Nordostpassa-
gen ökar. Samtidigt kan gruvindustrin i 
norra Finland använda sig av transport-
leden för sin globala export på samma 
sätt som den svenska gruvindustrin 
använder sig av Narviks hamn.

Den utbyggda järnvägen Rovaniemi–
Kirkenes innebär också att Sverige får 
en ny järnvägsförbindelse till Ishavet 
utöver den redan befintliga till Narvik. 
En förutsättning för att fullt kunna 
utnyttja potentialen är dock att Norr-
botniabanan blir verklighet.

Osäkerhet kring ryska hamnar
Planerna för Kirkenes framskrider 
i en tid då den ryska entusiasmen 
över Murmansk hamn i sin tur visat 
tecken på att mattas av. Det var under 
2008 som Vladimir Putin uttalade att 
Ryssland skulle bli en vital infrastruk-
turlänk mellan Asien och Europa och 
samma år undertecknade han ett dekret 

De norska hamnarna har flyttat fram 
sina positioner och uttalar allt ambitiö-
sare planer om sin roll i den framtida 
Asienhandeln längs med Nordostpassa-
gen samtidigt som trafiken i de ryska 
Ishavs-hamnarna minskar.

Av Anders Backas

Länet Nordland i Norge har utveck-
lats till den mest trafikerade regionen 
i Barents-området och uppvisar en 
ökning på 24 % i godsomsättning under 
perioden 2009–2012. På andra plats 
är Murmansk län vars godsomsätt-
ning minskat med 31 % under samma 
period. Den främsta enskilda orsaken 
till Nordlands frammarsch är norra 
Sveriges malmexport som huvudsakli-
gen sker via Narviks hamn.

Kirkenes hoppas på finsk järnväg
Även Kirkenes intill Norges gräns 
med Ryssland har goda utsikter att 
utvecklas men önskar se infrastruk-
tursatsningar på den finska sidan för 
att bryta sin naturliga isolation i norr. 
De framåtskridande planerna på att 
bygga en järnvägsförbindelse mellan 
finska Rovaniemi och Kirkenes innebär 

”Misstankar 
har också 
väckts om 
att den 
ryska  
ledningen 
nu favorise-
rar ett riva-
liserande 
projekt i 
Pechenga. 
Det är pre-
sidentens 
kusin Igor 
Putin som 
leder  
projektet”
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Kapprustning i nordnorsk sjöfart 

Istäcket i Nordostpassagen öppnar sig långsamt för alltmer trafik och 
leden tros få växande betydelse för Asienhandeln. Men samtidigt som de 
norska hamnarna kapprustar är läget osäkert hos grannarna i Ryssland. 

Den arktiska korridoren är en ny 
gränsöverskridande transportkorridor 
som binder ihop östersjöregionen med 
djuphamnarna kring Norra ishavet och 
Nordostpassagen. 



I logistikbranschen lever vi i en tredimensionell värld där pallar, containrar och lastbilar 
mäts i kubik. Att prata om yta och kvadrat är inte längre relevant. Nu erbjuder vi dig och 
ditt företag ett nytt sätt att hyra där framförallt fl exibiliteten och avtalstiden är i fokus. 
Låter det som något för ditt företag?

Vi tänker alltid i

 Kubik

Flexibla lokaler - på riktigt
Vi hyr ut moderna lokaler med full kapacitet 

från golv till tak. Och det bästa av allt – 

ingenting är omöjligt. Vi placerar väggarna 

så att du får exakt den storlek ditt företag 

behöver. Självklart kan du peka ut var kontor, 

omklädningsrum, wc och dusch ska vara. Och 

om det krävs fl er portar, mer kontorsyta eller 

en annan inredning utöver grundutförandet, 

då löser vi det. Det kallar vi fl exibilitet.

Hyresavtal från 3 år
Det har hänt och händer fortfarande mycket 

på marknaden. Vi vet att många företag 

snabbt måste kunna öka eller krympa för att 

anpassa sig efter situationen. Vi är lyhörda

för de nya behoven och erbjuder korta 

hyreskontrakt, som minst från 3 år. På det 

sättet kan du som företagare minska dina 

risker samtidigt som du får alla fördelar med 

en modern lokal där logistiken fl yter på.

Infl yttning om 3 månader
När vi har ritat upp lokalen efter ditt företags 

önskemål, är det dags att sätta igång att 

anpassa och bygga klart. Från det att du

skriver på hyreskontraktet tar det bara 

3 månader innan ni kan fl ytta in.

Tel: 020-33 90 00

E-post: kubiklager@skanska.se

Kontakta oss

048-0560_annons_215x270.indd   1 2014-11-25   16:57
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Eric Nauclér berättar att butiken 
på 5th Avenue i NewYork, vid 
starten år 2000 fick leveranser åtta 
gånger per dag

– Nu har det ”landat” på 3-4 
gånger om dagen. En butik på ett 
mindre hett ställe kan få leverans 
ett par gånger i veckan.

Konsekvensen av den nya 
filosofin med tätare leveranser 
och avsaknad av baklager blir fler 
transporter, lägre fyllnadsgrad och 
mer utsläpp.

– Men miljökraven blir allt 
viktigare. Från Turkiet gick allt 
på gummihjul på 90-talet. Nu går 
mer än 50 % på järnväg.

– Med en koncerngemensam 
upphandlingsstrategi är policyn 
likadan överallt. I ett transport-
upplägg i London, med dyrare 
elbilar, vägde t ex miljövinsten 
tyngre, trots högre pris.

– Övervägande del av H&Ms 
transporter är sjötransport från 

lien. Eric Nauclér har varit med 
i etableringen i länder som USA, 
Kanada, Ryssland, Japan, Korea 
och Kina.

– När H&M idag går in på en ny 
konsumentmarknad så är logisti-
ken primär. Så var det inte för 30 
år sedan.

– Nu är logistiken en av tre 
nyckelfunktioner och blir allt 
viktigare.

Tätare leveranser
Varuflödet är mer jämnt fördelat 
idag än förr, berättar Erik Nauclér. 

– Då hade man vårkollektioner 
och höstkollektioner. Nu är det 
mer ”pull”, efterfrågan och snabba 
trendsvängningar styr hela leve-
ranskedjan. 

– Man ska kunna ställa klockan 
efter varuflödet. Varor ska varken 
komma för sent eller för tidigt. 
Dagens ökade precision drivs av 
IT-utvecklingen. 

mark, Norge, Storbritannien.
– H&M förstod inte bankernas 

språk. Därför anställdes jag som 
kom från SE-banken. Min första 
uppgift var att få varuflöde och 
dokumentflöde att fungera ihop.

– Ordet logistik existerade inte 
1982, man visste inte var varorna 
fanns vid en viss tidpunkt. 
Inköpsorder lades för leverans 
i början eller slutet av en viss 
månad. Det är en stor kontrast 
mot när jag slutade för ett par år 
sedan. Då var leveranstiden angi-
ven till en viss tidpunkt på dagen.

Idag finns H&M i 55 länder 
och Erik Naucler har varit med på 
hela resan. Först som ansvarig för 
svensk inrikes distribution, senare 
i Hongkong för att synkronisera 
varu- och dokumentflödet. 

– Det fanns då en rad regler för 
import och export med bilaterala 
avtal och tull som inte finns idag. 
T ex exakt hur många T-shirts 
som fick importeras från Indien. 

Logistiken primär i expansionen
– På 90-talet var jag i Hamburg i 
nästan 10 år och ansvarade för in- 
och utflöden från internationella 
transithuben där. 

De sista fem åren var han 
ansvarig för logistikdelen för nya 
marknader.

– Först att undersöka och skriva 
en rapport och sedan sätta upp 
logistiken och organisera distribu-
tionen i det nya landet. 

H&M expanderar idag med ca 
tre nya länder per år, senast i mars 
i år lanserades H&M i Austra-

– Att känna marknaden är 
avgörande för att lyckas med 
transportupphandling, säger Erik 
Nauclér, med 30 års erfarenhet 
från H&M globala logistik. Han vet 
att priset inte alltid avgör vem som 
vinner kontraktet och kan knepen 
för att avslöja en transportör som 
”lovar runt och håller tunt”. 

Av Lena Sonne

Idag är Erik Nauclér konsult inom 
chefsrekrytering och trans-
portupphandling. Men under 30 
år kuskade han jorden runt för 
att styra och ställa i klädjättens 
H&Ms globala logistikupplägg. 

– Många transportörer är intres-
serade av hur en inköpare tänker 
och vill veta varför de inte vann 
upphandlingen. De frågar ofta hur 
jag tänkte, berättar Erik Nauclér.

Nu, två år efter sortin från 
H&M, kan han tala mer fritt om 
sina erfarenheter – och vad det är 
som avgör vilken transportör som 
vinner kontrakten.

– Som inköpare är det viktigt 
med kunskap om hur man bygger 
relationer. Transportupphandling 
har blivit så mycket mer komplext 
nu. Särskilt sen vi kom till Kina 
och andra länder i Asien. Kraven 
är högre och många oförutsedda 
tillägg och prishöjningar görs.

”Logistik existerade inte”
När Eric Nauclér kom till H&M 
1982 var det ett litet företag. Det 
fanns bara 122 butiker, varav ca 
100 i Sverige. De övriga låg i Dan-

– De stora transportörerna är ofta lite nonchalanta och svarar inte på hur de 
ska lösa transportupplägget. Det går inte att komma och visa upp en flott 
broschyr, säger Erik Nauclér.

I huvudet på 
H&Ms transport-

inköpare 
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med flyg från Asien. Jag kände ju 
till företaget innan, men utan en 
personlig bra relation är det svårt.

Idag är Eric Nauclér konsult till-
sammans med Pontus Rosander i 
Rosander Recruitment.

– Han har kompletterande 
erfarenhet från Kuhne&Nagel. Vi 
föreläser för transportköpare och 
transportörer om transportupp-
handling på temat ”I huvet på en 
inköpare”.

på problem och arbetar nära oss, 
inger förtroende.

– Jag ringde upp en av våra 
transportörer och föreslog en 
förbättring. Det blev tyst i telefo-
nen först. Sen sa han: ”Det har vi 
redan gjort”. Så ska det fungera.

Det personliga förtroendet är 
också viktigt. 

– Vid en upphandling i Holland 
tog det bara en halv dag från att vi 
slutit avtal, tills varor var på väg 

länder som Etiopien tillkommit. 
– Jag tror att Afrika blir nästa 

stora textilproduktionsområde. 
En förskjutning har skett – också i 
Asien. Textilproduktion har fasats 
ut i mer utvecklade ekonomier 
som Japan, Singapore, Sydkorea 
och Taiwan. 

”Transporköpare måste känna 
marknaden”
– Vid en transportupphandling 
är det en skyldighet för mig som 
transportköpare att känna mark-
naden. Att skaffa kunskap var en 
stor del av mitt jobb. Därför har 
jag besökt hamnar, terminaler 
m m för att se hur det går till i 
praktiken. Vet man att det är kaos 
och ingen struktur på ett visst 
ställe – så tror man inte på den 
som lovar runt. 

För transportören är det i sin 
tur viktigt att känna till kundernas 
behov och anpassa sig till deras 
krav.

– Vid en transportupphandling 
för bil och järnväg från Turkiet 
hade vi begärt in offerter från 14 
olika aktörer. Vi tittade inte på 
priser – bara på funktioner och 
upplägg; hur transportörerna 
hade svarat att de kunde lösa vårt 
behov. 

Efter genomgången var bara tre 
kvar. 

– Då först tittade vi på pris. Det 
ställs naturligtvis höga krav på 
transportörer, det är ett nålsöga 
att komma igenom.

Varför går det snett ibland i 
transportupphandlingar?

– Övermod!

Större transportörer nonchalanta
Erik Nauclérs erfarenhet är att de 
stora transportörerna ofta är lite 
nonchalanta och svarar inte på 
hur de ska lösa transportuppläg-
get.

– Det går inte att komma och 
visa upp en flott broschyr och 
fråga: Vad kan vi göra för er? En 
upphandlingsprocess kan ta tre 
månader. Att få rutiner att fungera 
kanske ett halvår.

Årliga transportupphandlingar 
tror han inte på:

– Vi vill ha långa relationer. 
En transportör som sätter sig in 
i problematiken, hittar lösningar 

Asien. Förr var lastbil domine-
rande, nu är tåglösningar och 
sjöfrakt vanligare. Men vid vissa 
brådskande beställningar kan ett 
upplägg med sjöfrakt till Dubai 
och sedan flygfrakt vara ett alter-
nativ.

– Strävan är att flytta intelligen-
sen tidigare i kedjan och göra rätt 
från början – t ex i hub i Bang-
ladesh, så att lastbärare direkt 
kan gå till rätt land och hub utan 
omvägar. 

Afrika nästa för textilindustrin
Den arbetskraftsintensiva textil-
industrin startade på 1700-talet i 
England. Den har en tendens att 
ständigt flytta till nya lågkostnads-
länder. Från Danmark till Polen 
och sedan Ukraina. Från Portugal 
till Nordafrika. Från Turkiet till 
Egypten.

– Textilproduktion kräver inte 
stora investeringar, den är mer 
beroende av arbetskraft. 

H&M etablerade sig tidigt 
i Bangladesh och har bitit sig 
fast där. Bolaget har fortfarande 
mycket produktion i Kina, Indien 
och Vietnam, på senare tid har 

Erik Nauclérs tips:

SÅ LYCKAS DU MED EN 
TRANSPORT- 

UPPHANDLING!

1.  Tillförlitligheten är vikti-
gast i en transportupp-
handling.

2.  Kapacitet är nummer två 
på listan.

3.  Man måste ha bra för-
ståelse och rätt mental 
inställning och visa 
intresse. Om man som 
transportköpare t ex vill 
ha fasta veckoscheman 
måste man visa det.

4.  Lär känna din kund 
bättre än han känner sig 
själv – en gammal devis 
som håller än.

5.  Läs och försök förstå 
också det som står mel-
lan raderna.

Jättebutiken på 5th Avenue i NewYork fick vid starten år 2000 leveranser 
åtta gånger per dag. Nu har det landat på 3–4 gånger.

www.sundsvalllogistikpark.se www.sundsvallshamn.se

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

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

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

• Ett av Nordens bästa lägen

• Effektiv infrastruktur

• Komplett helhet, flexibla lösningar

• Affärsmiljö med växtkraft

• Kompetens med bredd och spets

• Starka referenser

www.linkoping.se
www.norrkoping.se
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CSR en framkomlig väg
Hon tror också att mer fokus på 
transportköparnas ansvar och 
på CSR kan vara en frankomlig 
väg att påverka företagen att välja 
seriösa transportörer. 

– Vi har introducerat begrep-
pet Fair Transport och i det ingår 
arbetsvillkoren för de som kör.

Problemet är mellanhänder i 
form av speditörer som sköter den 
direkta kontakten med transpor-
törköparen.

– Varuägarna måste redan i 
avtalen med speditören ta upp och 
ge riktlinjer om t ex arbetsvillkor 
för chaufförerna, säger Annika 
Persson.

Redan nästa år aviseras hårdare 
sanktioner i form av s k klamp-
ning, där ett ekipage inte får köra 
vidare och nya straffavgifter på 
upp till 40 000 kr vid allvarliga 
överträdelser av lagar och regler.

– Ett steg i rätt riktning. Men 
det krävs också att polisen ingri-
per och är på plats ute på vägarna 
och då inte bara på dagtid. Annars 
blir reglerna ett slag i luften, 
menar Annika Persson.

”CSR ska även 
gälla transporter”

transsporter.
I branschen beskrivs Sverige  

som en frizon i Europa för ose-
riösa åkeriföretag som fifflar med 
det mesta och som ett land där 

det är svårt att följa lagen och 
överleva.

Annika Persson håller med:
– Våra grannländer som Dan-

mark och Norge har betydligt 
hårdare fokus på regelefterlevnad 
än vad Sverige har.

borgsbaserade konsultföretaget 
Emerga Consulting, som arbetar 
med mänskliga rättigheter och 
CSR.

På senare år har det kommit 
många rapporter om dåliga villkor 
för de utländska chaufförer som 
utför transporter för svenska före-
tag i Sverige.

– Det går att skriva in regler om 
arbetsvillkor i avtalen. Om man 
nöjer sig med att tänka att ”det här 
är inte vårt ansvar” så gör man 
det alldeles för lätt för sig, menar 
Elisabeth Abiri,

Hon tycker att arbetsvillkoren 
för de chaufförer som kör gods åt 
ett företag med en tydlig CSR-
policy också ska omfattas av före-
tagets ansvar.

– Särsklit om transporterna fak-
tiskt utförs i Sverige så måste det 
gå att ha koll på dem, även om de 
utförs av ett bemanningsföretag 
som formellt är registrerat t ex i 
Estland eller Lettland.

– Man kan inte sälja ut sitt 
ansvar för mänskliga rättigheter 
genom att lägga ut uppdraget på 
ett utländskt bemanningsföretag.

Sverige frizon för oseriösa
– Konkurrensen från oseriösa 
 företag, såväl svenska som utländ-
ska, har ökat dramatiskt. Deras 
löne dumpning ger en ständig 
prispress och nu går det inte för 
de seriösa åkarna att sänka pri-
serna mer, säger Annika Persson, 
regionchef för Sveriges Åkeriföre-
tag i Västra Götaland.

– Allt fler delar av transport-
sektorn utsätts för lönedumpning, 
svartarbete och falska f-skattare. 
Tidigare gällde det mest fjärrtran-
sporter, men nu handlar det också 
om container- och anläggnings-

Corporate Social Responsibility är 
ett hett modeord. Alltfler företag 
inför högtravande CSR-strategier i 
företagspolicies och koncernstra-
tegier. Men transporterna glöms 
oftast bort, menar CSR-konsulten 
Elisabeth Abiri. 

Av Gösta Hultén

Många större företag har idag 
antagit en policy för CSR, cor-
porate social resonsibility, dvs 
sitt samhällsansvar. Ibland är 
det en del av företagets hållbar-
hetsrapport och innefattar en 
uppförandekod för leverantörer 
i leveranskedjan med krav på 
områden som arbetsrätt, mänsk-
liga rättigheter och miljö.

Det har t ex framkommit att 
ett lettiskt bemanningsföretags 
chaufförer, som jobbat i Sverige, 
har kört lastbilar åt ett stort livs-
medelsföretag i Blekinge för 20 
kr i timmen. De svenska åkeriä-
garna har då sagt att större delen 
av ersättningen betalas ut i form 
av traktamenten. Det är dock att 
tricksa med regelverket. Trak-
tamenten ska täcka fördyrade 
levnadsomkostnader, inte vara ett 
inkomststillskott för alltför låga 
löner.

Gör det för lätt för sig
Kan ett företag med ambitiös 
CSR-policy verkligen blunda för 
sådana stötande villkor?

– Nej det tycker jag inte. Men 
hittills har CSR främst handlat 
om miljöhänsyn och arbetsvillkor 
i företagets eller underleverantö-
rers fabriker och då oftast i länder 
långt borta, som i Sydostasien.

Det säger Elisabeth Abiri, senior 
konsult och partner vid Göte-

– Varuägarna måste redan i avtalen med speditören ta upp och ge riktlinjer 
om t ex arbetsvillkor för chaufförerna, säger Annika Persson.

– Man kan inte sälja ut sitt
ansvar för mänskliga rättigheter
genom att lägga ut uppdraget på
ett utländskt bemanningsföretag, 
säger Elisabeth Abiri.
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för att möjliggöra utsläppsminskningar 
från logistiken.

Ny avhandling
Tidigare i år lade Uni Martinsen fram 
avhandlingen ”Towards greener supply 
chains. Inclusion of environmental acti-
vities in relationships between LPS and 
shippers.” vid Linköpings Universitet.

Hennes avhandling vill beskriva och 
förklara hur aktörerna i försörjnings-
kedjan, med speciellt fokus på relatio-
nen logistikföretag–varuägare, kan få 
in mer av effektiva miljöåtgärder i sin 
relation.

Uni Martinsen vill också peka på bra 
exempel på vad som kan hända då.

– Det är förstås logistikföretagen som 
har störst kunskap om hur transpor-
terna utförs. Men det är varuägarna 

Det påstås ibland att Sverige har 
minskat sina klimatutsläpp. Det är en 
sanning med modifikation, beroende 
på hur man mäter.

Räknas våra utlandsresor med flyg 
och de utsläpp som genereras av de 
varor vi svenskar köper och konsume-
rar, handlar det enligt Naturvårdsverket 
istället om en ökning med ca 15 pro-
cent sedan 1990.

Många logistikföretag känner press 
att minska sin miljöpåverkan. Flera 
inser också att detta kan ha affärsmäs-
siga fördelar. Men möjligheten att 
genomföra olika miljöåtgärder påverkas 
ytterst av varuägarna, vars varor logis-
tikföretagen hanterar och som köper 
logistikföretagens tjänster.

Relationen mellan varuägare och 
logistikföretag blir därför avgörande 

Vägtransporternas klimatutsläpp är en 
het fråga både i Sverige och i EU.
 – Varuägare och logistikföretag måste 
samarbeta mer och det är främst 
varuägarna som måste trigga igång 
miljöåtgärderna, säger Uni Martinsen, 
som skrivit avhandling om hur supply 
chains kan bli grönare.

 
Av Gösta Hultén

FNs klimatpanel anser nu att världens 
koldioxidutsläpp måste minska med 
40–70 procent till 2050 för att jordens 
uppvärmning ska stanna vid 2 grader. 
Av alla klimatutsläpp inom EU idag 
står vägtransporterna för huvuddelen. 
Därmed är de egentligen också det åter-
stående huvudproblemet för att uppnå 
uppsatta klimatmål.

Om inte logistikföretaget uppmuntras att arbeta med miljö av varuägarna gör de bara det som förväntas av dem.

”Varuägarna kommer för 
lindrigt undan”

”Det vi bett 
logistikfö-
retaget göra 
inom miljö, 
det har 
gjorts. Men 
det kan fin-
nas andra 
saker, som 
vi inte vet 
om.”
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gröna transporter

Införande av ett grönt projekt upp-
muntrar logistikföretaget att driva 
miljöprojekt och minska miljöpåverkan 
från logistiken.

– Tar varuägarna ett tydligare ansvar 
och samarbetar bättre med logistikfö-
retagen så skulle mycket mer kunna 
hända.

Pengafrågan kommer alltid in
– Jag minns ett målande citat från en 
ansvarig på ett logistikföretag – där man 
ändå jobbar en del med miljöfrågor i 
relationen med varuägaren. Trots det så 
säger personen: ”Det är pengarna som 
talar, inte miljön.”

En annan relaterad fråga är varuä-
garnas ansvar för usla villkor för de 
utländska chaufförer som fraktar deras 
varor även i Sverige. 

Nästan alla stora företag i Sverige har 
ju uppförandekoder för CSR, corporate 
social responsibility. Varför gäller de 
inte chaufförerna som kör lastbilstran-
sporterna?

– En intressant fråga tycker jag. Min 
kollega vid Linköpings universitet 
Maria Björklund har faktiskt påbörjat 
ett projekt som berör just CSR-frågor 
och logistikföretagen.

– Man kan också fundera på hur man 
skulle kunna ta in miljölogistiska aspek-
ter i den här typen av uppförandekoder. 
Det har jag själv för avsikt att studera 
vidare.

tet också att varuägaren tror att logistik-
företaget sitter inne med kunskap som 
inte förmedlas.

– Det är för mig också ett tydligt 
exempel på att logistikföretagens och 
varuägarnas relation spelar roll: om inte 
logistikföretaget uppmuntras att arbeta 
med miljö från varuägarnas sida, då gör 
de bara det som förväntas av dem.

Varuägarna sätter agendan
En av anledningarna till detta kan vara 
maktbalansen mellan logistikföretag 
och varuägare.

Resultaten i avhandlingen pekar 
nämligen på att varuägarna oftast har 
makten över logistikföretagen.

– Det verkar leda till att det är varuä-
garens ambitioner som sätter agendan 
för miljöåtgärderna i relationen mellan 
dessa företag.

De olika miljöåtgärder som ingår i 
relationen mellan logistikföretag och 
varuägare koordineras på olika sätt och 
flera sådana tas upp i avhandlingen. 
Resultaten pekar även på att maktbalan-
sen i relationerna påverkar i vilken grad 
miljöåtgärder inkluderas i relationer 
mellan logistikföretag och varuägare 
samt hur dessa koordineras. En matris, 
som bygger på logistikföretagets och 
varuägarens ambitioner gällande miljö 
för en specifik relation, sammanfattar 
resultaten i avhandlingen. Beroende 
på om denna ambition är hög eller låg 
för de båda aktörerna påverkar i sin tur 
möjligheten för varje typ av relation att 
arbeta mot gröna försörjningskedjor.

– Om båda aktörerna i en relation har 
höga miljöambitioner kan det hända 
massor. Företagen kan då komma förbi 
de mer tekniska aspekterna och inrikta 
sig på mer logistiska förbättringsområ-
den, där potentialen snabbt blir större.

Goda exempel
Ett exempel som tas upp i avhandlingen 
är relationen mellan SECO Tools och 
DHL, där båda var intresserade av 
miljöfrågan. Ett av projekten gällde att 
SECO Tools tidigare flög sina produk-
ter för den kinesiska marknaden till 
Singapore, för vidarebefordran till Kina. 
Tillsammans diskuterade man en änd-
ring av upplägget så att varorna skeppas 
direkt till ett nytt 3PL-lager i Kina. 

Ett annat exempel är Ericsson och 
DHL. 

– Ericsson initierade att kontraktet 
med DHL skulle innefatta ett grönt pro-
jekt som ska genomföras varje år.

som har störst makt i relationen, påpe-
kar hon.

– Ibland kan man tycka att varu-
ägarna kommer lite för lindrigt undan i 
miljödebatten och att den mest handlar 
om den mer synliga aktören, som trans-
portören eller logistikföretaget.

De varuägare hon intervjuat klagar 
ibland på att logistikaktörerna inte är 
mer proaktiva.

– Men eftersom de har mest makt, är 
det ju främst varuägarna som behöver 
trigga igång miljöåtgärder, menar Uni 
Martinsen.

Dessvärre minskade t ex trafiken med 
godståg – som alla vill öka av miljöskäl- 
med 21 procent mellan 2008 och 2013. 
Vi ser de många tunga lastbilarna på 
vägarna som blir följden med blandade 
känslor. Men vi tänker sällan på för 
vilka företag/varuägare de utför sina 
transporter. I trailern eller containern 
fraktas varor som vi som konsumenter 
tycker oss behöva, som vi beställt och 
efterfrågat.

Teknik når inte ända fram
För att över huvud taget diskutera 
gemensamma miljöinitiativ i relationen 
mellan logistikföretag och varuägare, 
är det viktigt att veta vilken typ av 
miljöåtgärder det kan röra sig om. 
Första forskningsfrågan i avhandlingen 
behandlar detta och i avhandlingen 
identifieras ett antal sådana åtgärder.

Det kan röra sig om relativt tekniska 
åtgärder, som biobränslen, att gå över 
till fordon med låga emissioner eller 
tillämpa energieffektiv körning, till 
sådant som handlar om styrning av 
logistiken och hur logistiksystemen är 
utformade.

Med avstamp i de identifierade åtgär-
derna analyserar Uni Martinsen sedan 
relationerna mellan logistikföretag och 
varuägare i olika steg. En jämförelse 
mellan logistikföretagens och varuägar-
nas perspektiv på de miljöåtgärder som 
erbjuds, efterfrågas samt ingår i relatio-
nerna dem emellan visar att logistikfö-
retagen ofta kan tillgodose sina kunders 
önskemål. Ett intressant citat i anslut-
ning till detta från en varuägare:

”Det vi bett logistikföretaget göra 
inom miljö, det har gjorts. Men det kan 
finnas andra saker, som vi inte vet om.”

Det verkar alltså som att även om 
varuägarnas önskemål är uppfyllda, så 
finns det en frustration från varuägar-
nas sida över att logistikföretagen inte 
är mer proaktiva. Implicit så säger cita-

”Tar varu-
ägarna ett 
tydligare 
ansvar och 
samarbetar 
bättre med 
logistikföre-
tagen skulle 
mycket 
mer kunna 
hända”, 
säger Uni 
Martinsen.

Fo
to

: T
ra

fik
ve

rk
et



30 Intelligent Logistik 6–7 2014

vinjett

Alltmer globaliserade inköpsorganisationer och samtidigt ökade krav på kundanpassning är 
exempel på en inköpsparadox. De centrala inköpsorganisationernas vill ha enhetlighet och 
stordrift, vilket går stick i stäv med de lokala handlarnas strävan efter breda sortiment.
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Globala inköp är fulla av paradoxer. Men istället för 
att sträva efter att bygga bort osäkerheter i 
försörjningskedjan, behöver dagens globala 
inköpsorganisationer lära sig leva med dessa 
osäkerheter. Det kräver kunnighet och en ny 
inställning hos företagsledningen, skriver docent 
Erik Sandberg, Linköpings Universitet. 

Av Erik Sandberg

Globalt inköp framställs ofta som något positivt, 
men också mycket krävande. Sänkta produktpri-
ser får inte äventyras av alltför höga logistik- och 
transportkostnader. Tillgång på kapacitet behöver 
noga övervakas. Längre ledtider och högre lagerni-
våer behöver planeras och den ökade miljöbelast-
ningen behöver hanteras. Sammantaget innebär 
det att en mer komplex försörjningskedja måste 
planeras och styras. Det kräver en inköpsorganisa-
tion som kan hantera detta. 

Men hur ska en sådan organisation utformas?
Just nu pågår ett forskningsprojekt på avdel-

ningen för Logistik på Linköpings universitet som 
försöker närma sig dessa frågor. I projektet, som 
finansieras av Handelns Utvecklingsråd, HUR, har 
s k paradoxteori en central roll. 

Paradoxer är en viktig utgångspunkt för utform-
ningen av en organisation, och att tydliggöra dem 
kan ses som en viktig startpunkt för att öka vår 
förståelse för organisering av inköpsarbetet. 

Spänningar som drivkraft
En paradox kan definieras som ”contradictory yet 
interrelated elements that exist simultaneously 
and persist over time” (Smith & Lewis, 2011, sid 
382). Denna definition tar fasta på att argument 
kan framstå som helt logiska och självklara när de 
betraktas vart och ett för sig, men hamnar i kon-
flikt när man ställer dem emot varandra. Intressant 
är att paradoxerna i första hand inte ska ses som 
något negativt, som bör elimineras – detta är ofta 
väldigt svårt – utan ska ses i ljuset av behovet av 
förändring och förnyelse i företaget. Spänning-
arna ses som en viktig drivkraft till kreativitet och 
utveckling av organisationen och dess verksamhet. 

Att tänka i termer av paradoxer, och hantera 
dem i organisationen, kräver ofta kunnighet och 
en ny typ av inställning hos företagsledningen. 
Istället för att sträva efter att bygga bort olika 
typer av osäkerheter i försörjningskedjan, behöver 
dagens globala inköpsorganisationer lära sig leva 
med dessa osäkerheter. I första hand handlar det 
alltså inte om att ta bort paradoxerna, utan att 
utforma en organisation som kan hantera dem. 
Teoretiskt finns det åtminstone fyra olika områden 
av paradoxer som kan vara intressanta att beakta 
(Smith & Lewis, 2011) se ruta.

Baserat på dessa fyra olika kategorier, kan ett 
antal exempel på paradoxer i handelsföretags 
inköpsorganisation identifieras. 

Paradoxer i 
globala inköp

FYRA VIKTIGA PARADOXER

Tillhörighet – I alla organisationer, inköps-
organisationer i handelsföretag inkluderat, 
finns en spänning mellan individen och det 
kollektiva. I vilken utsträckning bör man låta 
individers intressen gå före helheten? 

Organisering – Företagets organisation 
består av ett komplext system av olika 
byggstenar (t ex processer, aktiviteter och 
funktioner) där intressen, syften och mål i 
verksamheten kan komma i konflikt med 
varandra. 

Prestation – Olika strategier och mål hos  
företagets olika intressenter är också en 
källa till motsättningar, t ex aktieägar-
intressen mot kundens. En annan vanlig 
balansgång är de (ibland) konkurrerande 
målsättningarna kring ekonomisk lönsam-
het och miljömässig hållbarhet.

Lärande – Många organisationer är i stän-
digt behov av att förnya och förändra sin 
utformning och inriktning. Då behövs ny 
kunskap där gamla, befintliga kunskaper 
tidigare varit tillräckliga. Ibland kan nya och 
gamla kunskaper ställas mot varandra. 
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hållbart agerande är absolut nödvän-
digt. Upptäckten av t ex oetisk djur-
hantering bland underleverantörer i 
dagligvaruhandeln, eller avslöjande om 
barnarbete bland underleverantörerna 
till ett modeföretag, kan vara förödande 
för dessa företag. 

Lärandeparadoxen: Lärande med 
gamla och nya leverantörer
Ju mer handelsföretag blir involverade 
i komplexa försörjningskedjor, desto 
mindre möjlighet har de att upp-
rätthålla hela kompetensbasen inom 
ramen för det egna företaget. Ett väl 
fungerande samarbete med kompe-
tenta leverantörer har därför blivit en 
viktig källa för utveckling och lärande 
i försörjningskedjan. I logistiklitteratu-
ren betonas ofta hur viktigt det är med 
långsiktiga samarbeten där företaget 
tillsammans med andra aktörer i för-
sörjningskedjan utvecklar försörjnings-
kedjans prestationer. Långsiktigheten, 
menar man, skapar förtroende och en 
vilja att investera tillsammans, och är 
därför en bra grund för gemensamt 
lärande. 

Men tron på långsiktiga leverantörs-
förbindelser kan också ses som direkt 
hämmande för kreativitet och utveck-
ling i försörjningskedjan. I en snabbt 
föränderlig värld, där nya kundkrav 
skapas, ekonomiska och politiska förut-
sättningar och spelregler ständigt för-
ändras, och där nya material, teknolo-
gier och konkurrenter hela tiden växer 
fram, är det inte alltid de befintliga 
leverantörerna som lämpar sig bäst som 
partners. Det finns en uppenbar risk att 
endast inkrementella förbättringar sker 
inom ramen för dagens leverantörssam-
arbeten, och att mer radikalt nytän-
kande missgynnas. Till skillnad från 
logistiklitteraturen menar man därför 
inom andra forskningsområden såsom 
ekonomisk geografi att de verkligt stora 
innovationerna och utvecklingsstegen 
ofta tas genom att nya kontakter knyts. 

Slutsatser
Paradoxteori är en relativt ny teori-
bildning och dess användning inom 
logistik och inköp är än så länge mycket 
begränsad. Denna artikel har mycket 
övergripande presenterat paradoxteori 
och gett exempel på några typiska para-
doxer i svenska handelsföretags globala 
inköpsorganisationer. Men paradox-
teorin, och därmed inte heller denna 
artikel, ger inga konkreta svar på hur 

kontoret att möjliggöra en friare roll 
gentemot huvudkontoret, så att inköps-
funktionen kan bli mer lokalt anpassad 
och därmed lättare hitta nya möjlighe-
ter på leverantörsmarknaden? Syftet 
med inköpskontoret är i sådana fall att 
kunna arbeta mer självständigt och bli 
mindre beroende av huvudkontoret. 
Denna flexibilitetsstrategi är inte alltid 
kompatibel med kontrollstrategin ovan 
och kan resultera i en problematisk 
balansgång och förvirring på det lokala 
inköpskontoret.

Prestationsparadoxen: Konflikter 
mellan olika nyckeltal
De flesta företag är idag väl medvetna 
om betydelsen av att inte stirra sig 
blinda på låga produktpriser. Olika 
typer av ”gömda kostnader” som skapas 
i en global försörjningskedja måste 
identifieras och tas med i kalkylerna, 
och effekten på serviceprestationerna 
behöver klargöras. Konflikten mellan 
dessa mer ”traditionella” nyckeltalsom-
råden är en klassisk logistikutmaning 
som finns inbyggd i logistikens övergri-
pande uppgift: att skapa kostnadseffek-
tiv leveransservice.

Globalt inköp kräver också uppfölj-
ning av prestationer med avseende på 
miljö och CSR. Handelsföretag upple-
ver idag ett starkt behov av att balansera 
sina prestationer mellan dessa ”gamla” 
och ”nya” typer av nyckeltal. 

Inom handeln är kostnadskonkur-
rensen idag knivskarp, samtidigt som 
kraven på ett miljömässigt och socialt 

Tillhörighetsparadoxen: De lokala 
fackhandlarnas roll i inköpsgruppen

Samtidigt som handelsföretag idag 
blir alltmer globaliserade vad gäl-
ler deras inköp, utmanas de ständigt 
till ökad kundanpassning gentemot 
lokala kunder och marknader. Lokala 
förutsättningar, ofta representerade 
i skillnader på butiksnivå inom en 
företagskedja, är i många fall avgörande 
för en tydlig profilering på marknaden. 
Allra tydligast blir motsättningarna 
kring tillhörighet hos s k inköpsgrup-
per som består av mindre, geografiskt 
spridda, oberoende fackhandlare som 
har förenats genom en gemensam 
inköpsorganisation och ett gemensamt 
kedjenamn. 

Ska den lokala handlaren då agera 
utifrån sin egen butiks bästa, eller ska 
han/hon göra gemensam sak med 
inköpsgruppen som helhet? 

Ett område som genom åren visat 
sig speciellt utmanande för många 
inköpsgrupper är sortimentsfrågan. 
Inköparna på den centrala inköpsor-
ganisationen vill skapa enhetlighet och 
stordriftsfördelar i inköpet, medan de 
lokala handlarna inte alltid är villiga att 
rationalisera i sitt sortiment. I en studie 
av oss Linköpingsforskare för några år 
sedan beskrevs denna typ av tillhö-
righetsslitningar som kampen mellan 
”hjärna och hjärta”, där hjärnan talade 
för att man som lokal handlare ska vara 
lojal med den centrala inköpsenheten, 
medan hjärtat tänkte på sitt eget, ofta 
familjeägda, lilla företag. 

Organiseringsparadoxen: Kontroll eller 
flexibilitet genom ett lokalt inköps-
kontor
Ofta ”göms” en rad paradoxer i utform-
ningen av organisationens processer 
och funktioner. Ett exempel är konflik-
ten mellan önskan av att ha kontroll och 
central styrning av försörjningskedjan 
å ena sidan, och att samtidigt ha förmå-
gan att vara flexibel och anpassningsbar. 

Denna konflikt blir särskilt tydlig 
när man ser på den roll som ett lokalt 
inköpskontor förväntas ha inom företa-
gets inköpsfunktion. Är syftet med ett 
lokalt inköpskontor i exempelvis Kina 
att komma närmare leverantörerna för 
att bättre kunna kontrollera dem och 
deras arbete? För denna kontrollstra-
tegi fungerar det lokala inköpskontoret 
som huvudkontorets ”förlängda arm” i 
leverantörslandet. 

Eller är syftet med det lokala inköps-

”Istället  
för att 
sträva efter 
att bygga 
bort olika 
typer av 
osäkerheter 
i försörj-
ningsked-
jan, behöver 
dagens 
globala 
inköpsorga-
nisationer 
lära sig leva 
med dessa 
osäkerheter.”

Erik Sandberg är docent i logistik vid in-
stitutionen för ekonomisk och industriell 
utveckling på Linköpings universitet.
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handelsföretag direkt ska organisera 
sitt globala inköp. Den erbjuder snarare 
ett nytt verktyg för att bättre kunna ana-
lysera en organisation och förstå dess 
förutsättningar.

I takt med att globaliseringen ökar, 
och det ställs hårdare krav på att företag 
ska kunna hantera snabba förändringar 
och skapa flexibla försörjningskedjor, 
blir förståelsen för en organisations 
paradoxer allt viktigare. Att utforma 
sin organisation utan hänsyn till de 
inneboende paradoxerna vore oklokt, 
och om nu hänsyn ska tas, ja, då behövs 
förstås insikt och rätt verktyg, vilket 
paradoxteorin erbjuder. Paradoxteorin 
har visat sig vara användbar i forsk-
ningssammanhang, och jag tror att 
denna teoribildning och det tankesätt 
som den bygger på, är användbart 
också för praktiker.

Vidare läsning:
Smith, W. och Lewis, M. (2011). Toward 
a theory of paradox: A dynamic equi-
librium model of organizing. Academy 
of Management Review, Vol. 36, sid 
381–403.

Hacksta

Långängarna

Gilltuna

18E

IKEA

ICA Centrallager
Västerås Kombiterminal

ABB Motors

Västerås hamn

Planerad Tomtmark

Ledig Tomtmark

Option/Offert

Optimal godshantering!
Det erbjuder Västerås! Ett geografiskt optimalt läge som tillsammans med närvaro av samtliga fyra transportslag på 
orten gör Västerås unikt och till en viktig och utvecklingsbar transportnod i Sverige.

Västerås centrala läge i Sverige och Mälardalsregionen med ”västra Västerås” 
gör att vi är en knutpunkt för godstransporter i multimodala och effektiva 
logistiklösningar med hjälp av sjöfart, järnväg, vägransporter och flygfrakt.  Vi 
är en pusselbit som erbjuder dig och din verksamhet stora och unika utveck-
lingsmöjligheter för både ekonomi och miljö. 

”Västra Västerås” börjar med Gilltuna, Västerås port mot väster. Här kommer ett 
Truck Stop att stå klart 2014 med uppställningsparkering ock övrig service för 
godstrafik på landsväg. 
Området fortsätter med Långängarna och Hacksta för logistik- och trans-
portverksamhet för att avslutas med Västerås hamn som erbjuder miljövänlig 
sjötransport. 

Kom och kolla ”läget”. Här finns ca 600.000 kvm väl förberedd tomtmark och en 
stad med starkt näringsliv med många nationella och internationella teknikfö-
retag, en regionhandelsstad med ett koncentrerat city och flera stormarknads-
platser. 

En fantastisk stad och bra område för dig att etablera 
din verksamhet på!

Kontakta mig och kolla“ läget”
Conny Petrén Näringslivsdirektör Etablering Västerås, Tfn: 021 39 11 16, conny.petren@vasteras.se, www.vasteras.se

”Tron på 
långsiktiga 
leverantörs-
förbindelser 
kan också 
ses som 
direkt häm-
mande för 
kreativitet 
och utveck-
ling i för-
sörjnings-
kedjan.”

Låga produktpriser är ofta bara toppen på isberget av totalkostnaden. I en global 
försörjningskeja finns olika typer av ”gömda kostnader” som måste identifieras och 
tas med i kalkylerna.
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vinjett

Systemskifte förändrar handeln 

– Titta bara på resebranschen. För fem 
år sedan fanns många resebyråer, där 
man kunde gå in i en resebutik och 
köpa sin semesterresa. De har i princip 
försvunnit, idag görs 60 procent av alla 
resebokningar digitalt. 

En annan varugrupp som står inför 
skiftet tror Christer Alkesten är sällan-
köpselektronik. 

– TV-apparater kommer man inte 
att köpa i butiker i framtiden, de blir 
alltmer uppkopplade och tjänsteba-
serade, med streaming-tjänster och 
Viaplay-abonnemang, TV går samma 
utveckling som mobiltelefoni, där man 
sällan köper till fullpris, utan man får 
hårdvaran som en del i ett abonne-
mang. TV-apparaterna blir också allt 

formar, utan om handelsplattformar 
i stort. E-handel är bara ett sätt att 
handla digitalt. E-handel och fysisk 
handel smälter ihop alltmer, säger 
Christer Alkesten, Nordenchef på 
Hybris Software. 

2013 köptes Hybris av SAP och ingår 
därmed i bolagets företagsvälde inom 
IT- och affärssystem. 

Bolaget expanderar nu verksamhe-
ten i Norden. I Sverige har man främst 
kunder inom flerkanalshandel, som 
Indiska, Nilson Shoe, Fiskars och XXL, 
men även en del industrikunder som 
Ericsson och Elektrolux. 

Digitaliseringen av handeln sker i 
nisch efter nisch. Ofta handlar det om 
snabba paradigmskiften, från fysisk 
handel till digital. 

Den digitaliserade handeln håller på att 
förändra handelslogistiken i grunden.
 – De stora systemleverantörerna är de 
som har muskler nog att möta markna-
dens krav, men då krävs nya affärsmo-
deller, menar Christer Alkesten på 
SAP-ägda Hybris Software. 

Av Hilda Hultén 
 

Den alltmer digitaliserade handeln krä-
ver mer diversifiering, fler inblandade 
transportaktörer och större IT-öppen-
het för att möta kundkraven. 

Tyskättade Hybris Software är en av 
världsledarna på handelsplattformar, 
med programvara för handel och kom-
munikation över flera kanaler. 

– Vi pratar inte om e-handelsplatt-

”Jättarna behåller makten 
över affärssystemen”

»Digitali-
seringen 
av handeln 
innebär en 
mer diver-
sifierad 
transport-
marknad 
med fler 
aktörer och 
fler olika 
typer av 
leveranser« 
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affärssystem

på att känna in var trenden blåser. 
De stora har musklerna att möta 
de ökade kraven på prestanda och 
nya tjänster och teknik. Och de 
köper helt enkelt upp de aktörer 
som känns som vinnare inom nya 
områden och nischer, precis som 
SAP gjorde med oss. 

– Jag tror att man behöver vara 
väldigt nischad eller väldigt stor 
för att överleva. Sen är det kanske 
synd, konkurrens och mångfald är 
alltid positivt. 

Samtidigt behöver de stora se 
över sina affärsmodeller och inte 
bara vända sig till de stora kun-
derna. 

– För att möta de mindre aktö-
rernas behov behöver vi system-
leverantörer se över hur vi säljer 
våra tjänster. Kanske erbjuda mer 
skalbara lösningar, som moln-
baserade tjänster, tjänstebaserad 
betalning eller pris efter omsätt-
ning och antal transaktioner. 

både för små och stora aktörer 
inom handelsplattformar. 

– Det finns idag en uppsjö av 
mindre företag som har nischade 
plattformar för bl a e-handel. 
Behoven av fler kopplingar och 
mer komplexa system gör det nog 
svårt för mindre IT-företag att 
leva upp till prestandakraven. 

Den globala marknaden för 
affärssystem domineras av tre 
stora aktörer; SAP, Microsoft och 
Oracle. Och trots att man gång 
på gång hör att de stora jättarna 
hotas av teknikutvecklingen, tror 
Christer Alkesten att oligopolet 
kommer att kvarstå – och snarare 
förstärkas. 

– Vid varje stort teknikskifte 
har man pratat om att de stora 
jättarna är hotade, både när IT-
boomen kom och när man bör-
jade prata om moln-tjänster har 
man sagt så. Men sanningen är 
att de stora aktörerna är duktiga 

deln kommit betydligt längre. 
Där finns fler marknadsanpassade 
leveranslösningar och mer flexi-
bilitet i handlarnas leveranssätt. 
Ett exempel är butiksutlämning, 
i princip alla butiker i England 
erbjuder idag butiksutlämning. I 
Sverige och Norden är det än så 
länge bara ett fåtal. 

En annan trend han ser är skyt-
telleveranser, där man t ex använ-
der taxibilar som leverantörer av 
paket. Ett exempel är taxiappen 
Uber, stor bl a i London, som nu 
även finns i Stockholm och Göte-
borg, en slags samåkningsplatt-
form för människor och varor. 

– Där kan t ex en kund som gör 
en e-beställning välja att få en 
vara hemlevererad från en butik. 
Butiken gör i sin tur en förfrågan 
i Uber, och en taxichaufför som 
har en körning i samma område 
kan ta på sig extrauppdraget och 
skicka ett prisförslag på hemleve-
ransen till butiken. 

– Den typen av leveranser kom-
mer att fortsätta växa. Digitalise-
ringen innebär en mer diversi-
fierad transportmarknad, med 
fler aktörer och fler olika typer av 
leveranser. Alla måste bryta upp 
sina fastlåsta strukturer för hur 
logistiken ser ut. 

”Oligopolet kvarstår” 
Enligt Christer Alkesten är för-
ändringen i handelsmönster och 
kundkrav en stor teknikutmaning 

större och därmed besvärliga att 
handla i butik och få in i bilen. 
Däremot kanske man vill kunna 
titta på TVn i en fysik butik, utan 
att köpa den. 

Livsmedel är ett annat område 
där digitaliseringen kommer att 
förändra handelsmönstren, med 
mer hemkörning och e-köp med 
avhämtning i butik, spår Christer 
Alkesten. 

– I framtiden kommer åtmins-
tone basvaror främst beställas på 
nätet. 

Här har Norden kommit väldigt 
kort jämfört med andra länder 
i Europa, där en betydligt större 
andel livsmedel näthandlas. 

Kundkrav driver utvecklingen 
– Handeln håller på att förändras 
i grunden, utvecklingen drivs 
framförallt av slutkunderna. 
Dagens kunder kräver alltmer 
valmöjligheter. De vill kunna välja 
transportsätt, uthämtningsställe 
och leveranssätt. De vill också ha 
alltmer kontroll över leveransen, 
spårbarhet och track&trace blir 
alltmer viktigt. 

– I framtiden kommer det inte 
att fungera att handlaren väljer 
var och hur kunden ska hämta 
sin vara, om t ex Posten har avtal 
med Ica om utlämning så behö-
ver handlaren ha avtal med flera 
transportörer så att kunderna kan 
få varan hemlevererad eller hämta 
ut på Coop. 

Att kunderna ställer krav 
innebär också att transportörerna 
måste förändra sitt synsätt på vem 
som är kunden. 

– Idag ser transportörerna 
handlaren som kund, eftersom 
det är handlaren som betalar för 
transporten. Men om kunden gör 
ett aktivt val vilken transportör 
eller vilket leveranssätt som ska 
användas så blir ju kunden även 
kund till transportören. Det krävs 
ett förändrat synsätt. 

Norden ligger efter 
Trots att vi i Norden har en stark 
IT-mognad menar Christer 
Alkesten att e-handelsmognaden 
ligger efter de länder som kommit 
längst. 

– I t ex Tyskland och England 
har den digitala flerkanalshan-

– Jag tror att man behöver vara 
väldigt nischad eller väldigt stor 
för att överleva inom affärssystem, 
säger Christer Alkesten. 

JYSK bygger ut centrallagret i Nässjö för Sverige och 
Finland för tredje gången. Och Pölder Sport öppnar det 
som verkar vara världens största skidaffär. Den ligger 
intill väg 40 i Nässjö, ett kanonläge. Beror etableringarna 
i Nässjö på läget? Ja, delvis, men framför allt på bemötan-
det före, under och inte minst efter etableringarna. Järn-
vägsmetropolen Nässjö – The Railway Town – har sex 
ingående järnvägslinjer. Vi på Nässjö Näringsliv AB – 
www.nnab.se – berättar gärna mera. Eller varför inte fråga 
Tony Pölder, tony@polder.se. Gör det!

NÄSSJÖ

Se på JYSK!

Fråga Tony!

Lysande läge & gott bemötande
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tillgängligt via webportalen.
– Vi gör också sammanfat-

tande rapporter inför transpor-
törsmöten som ger en överblick 
över flödesstatistik, leverantörer, 
transportörer och avvikelser i ett 
faktabaserat underlag. I de flesta 
fall accepterar transportören våra 
kunders underlag för korrigering 
av debiterade värden.

– Ibland kan det också bli fråga 
om att avtala bort tillägg.

TopLogic har sedan starten 
1992 haft över 1 200 uppdrag.

– Vårt arvode är resultatbaserat. 
Vi delar på vinsten. Blir det ingen 
besparing så tar vi inte heller 
arvode, säger Göran Sjöquist.

Han menar att kunderna sällan 
bara går på det billigaste alterna-
tivet.

– Det vi framförallt bidrar med 
är en bra genomlysning av alla 
transporter som gör det möjligt 
att prioritera det bästa alternativet. 

kontrollera alla fakturor manuellt. 
Därför genomförs kontrollen 
oftast som stickprov.

Nytt verktyg 
Med det nya verktyget Freight 
Invoice Management görs en kon-
troll som tar in information från 
transportörernas fakturainforma-
tion som jämförs mot gällande 
avtal.

– Utmaningen är att hitta de 
många och små avvikelser i fak-
turorna som ofta ignoreras, men 
som kan ackumuleras till bety-
dande belopp. I avtalen finns ofta 
en mängd olika tillägg, som gene-
rerar extra kostnader och som kan 
vara svåra att överblicka.

Systemet kan också synliggöra 
det som inte finns i avtalet.

– Generellt debiterar man brut-
topriser på relationer som är nya 
och inte omfattas av avtalet. Då 
uppstår en differens mellan avtal 
och faktura som direkt kan ses i 
systemet.

Enligt vår erfarenhet av kontrol-
ler är 4–5 procent avvikelser mot 
avtal att betrakta som normalt.

– Med det nya verktyget kan 
vi spara tid genom att behandla 
enbart avvikande fakturor. Vi kan 
se faktureringen över tid, fånga 
upp extradebiteringar, upptäcka 
avtalslösa relationer och upptäcka 
prisförändringar.

Hjälp i transportupphandlingar
Lösningen bidrar framförallt med 
en överblick över transportflödet 
och de avvikelser som förekom-
mer. Dessutom blir allt material 

säkras, utlovar de. Uppgiften är att 
strukturera och förbättra kundens 
logistikflöden och lönsamhet.

– Vi börjar alltid med en fak-
turabaserad nulägesanalys, säger 
Göran Sjöquist, konsult, TopLo-
gic.

De är specialiserade på flödes-
analyser där fakturainformationen 
är central.

– Vi åtar oss hela fraktupphand-
lingen och följer sedan upp pris, 
kvalitet, service och debiteringar. I 
95 procent av TopLogics uppdrag 
innebär resultatet förutom bättre 
flöde också en lägre kostnad för 
kunden, i genomsnitt cirka 10 %. 
– Det är ett tidskrävande jobb att 

Att analysera fakturaflödet kan 
vara ett smart sätt att optimera 
transporter och logistik, men att 
göra det manuellt ger vem som 
helst huvudvärk. Logistikkonsulten 
TopLogic har tagit fram ett 
webbverktyg som underlättar.

 
Av Lena Sonne

Konsultföretaget TopLogic arbetar 
med logistikoptimering genom 
analyser och upphandlingar. 
Genom att analysera fakturaflö-
det och kontrollera fakturor 
mot gällande avtal och fraktdata 
kan felaktigheter elimineras och 
kvaliteten på fakturainnehållet 

Vårt läge är en 
naturtillgång

– Det finns en kreativitet kring till-
läggskostnader som gör jämförel-
ser nästintill omöjliga för trans-
portköpare, säger Göran Sjöquist.

Nytt verktyg ger koll på 
transportfakturorna

Att granska fakturering manuellt och hitta avvikelser mellan avtal och 
fakturor är ett tidskrävande jobb. Men det finns hjälp att få. 
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renskraften genom att erbjuda 
sänkta kostnader, förbättrad 
service och större bekvämlighet 
för att nå framtida tillväxt och 
skapa stabila helhetslösningar som 
kombinerar online- och butiks-
verksamhet.

Mobilen används mer för köp
En av fem har handlat via en 
mobilapp under de senaste 12 
månaderna och 52 procent tror 
att mobilköp kommer fortsätta 
växa i popularitet, mot 25 procent 
som tror att mobilköp kommer 
utgöra en ”obetydlig” inköpskanal 
i framtiden. 

– Den fortsatta tillväxten av 
näthandel kommer att sätta ytter-
ligare press på de svenska åter- 
försäljarnas förmåga att anpassa 
sina verksamheter för att tillgo-
dose kundernas krav. Konsumen-
ternas krav på ökade servicenivåer 
i kombination med ökad konkur-
rens mellan handlare kommer 
tvinga fram kortare tid mellan 
beställning och leverans, från 
dagar till timmar och till och med 
minuter.

– Detta är handlarnas nya 
slagfält, där vinnarna blir de som 
lyckas möta kundernas höga 
krav genom att effektivt koppla 
samman de digitala och fysiska 
logistikprocesserna samtidigt som 
de balanserar detta med sin egen 
lönsamhetsfokus, säger Lee Gill.

leverans, följt av hälso/skönhets-
produkter (30 procent), elektronik 
(28 procent) och kläder/skor (22 
procent). 

Missnöje med returer
Returer av nätvaror är ofta en 
källa till missnöje hos svenska 
konsumenter. 62 procent anger 
att de känner störst frustration 
över att behöva betala för porto 
och paketering vid returnering av 
varor. Därefter kommer missnöje 
med att själv behöva posta varan 
eller vänta på att budet hämtar 
(26 procent). Kunderna känner 
även frustration över att inte hitta 
tillräckligt tydlig information om 
hur de ska gå tillväga vid varuå-
terlämning (23 procent) och över 
att det kan vara svårt att ta sig till 
butiken för att återlämna varor 
(19 procent).

Problem vid hemleverans
En av fem har upplevt problem 
med hemleveranser under de 
senaste 12 månaderna. För 47 
procent var leveranserna förse-
nade och 18 procent fick skadade 
varor. 18 procent hade också svårt 
att matcha sina arbetstider med 
leveranstiderna.

– Många svenska konsumenter 
menar att beställningar på nätet 
har en tendens att ”falla på det 
sista hindret”, säger Lee Gill. 

– Svenska återförsäljare har nu 
ett gyllene tillfälle att öka konkur-

studie i Storbritannien, är det tyd-
ligt att britterna har fler valmöj-
ligheter för hur man köper och tar 
emot varor. T ex har hälften av de 
brittiska konsumenterna använt 
Click & Collect-tjänster under det 
senaste året.

– Många svenska detaljhan-
delskunder som handlar via nätet 
är helt klart redo för större flexibi-
litet och fler valmöjligheter, säger 
Lee Gill, detaljhandelsansvarig 
inom EMEA-regionen på JDA. 

Betalar gärna extra för snabb 
leverans 
Fyra av tio svenskar är beredda 
att betala extra för hemlevererans 
samma dag eller expressleverans 
inom 2 timmar. 52 procent skulle 
välja en handlare som erbjuder 
leverans samma dag framför en 
med standardleveransvillkor. 26 
procent skulle även välja en åter-
försäljare med samma dag-leve-
rans framför en med fri leverans.

Livsmedelskonsumenter är mest 
benägna (48 procent) att betala en 
extraavgift för snabb och bekväm 

71 procent av svenska konsumen-
ter vill kunna handla varor på nätet 
och hämta dem i butik eller vid ett 
ulämningsställe. Det visar en ny 
svensk studie.

Av Lena Sonne

Undersökningen Customer Pulse 
Report visar att 71 procent av 
svenska konsumenter tycker att 
Click & Collect-tjänster, där man 
handlar varor på nätet och hämtar 
upp dem i butiken eller på en upp-
hämtningsplats, är så attraktiva att 
de skulle vilja använda dem redan 
nu om valmöjligheten fanns. Sär-
skilt inför stora handelsperioder, 
t ex julhandeln, har tjänsten extra 
stor potential. 

28 procent uppger att de redan 
använt sig av Click & Collect-
tjänster det senate året.

Studien genomfördes bland 
2033 svenska konsumenter av 
undersökningsföretaget TNS på 
uppdrag av mjukvarujätten JDA 
Software.

I jämförelse med en liknande 

NÄTHANDELN KAN GÅ FÖRBI TRADITIONELL  
BUTIKSSHOPPING

Svenska detaljhandelskonsumenter tror att de om fem år kommer 
shoppa mer online. Inköpskanalerna är enligt undersökningen:

1. Beställa online med hemleverans (40 procent)

2.  Handla och hämta i butik (36 procent)

3.  Beställa online och hämta upp i butik (11 procent)

4.  Handla varor i butik och få dem hemlevererade (4   
procent)

Ny svensk studie:

7 av 10 svenskar redo  
för ”click & collect”
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den betydligt mer fragmenterad, 
TA-mognaden är på många ställen 
låg och konkurrensen är hård. Att 
klara av att växa internationellt 
kräver fokus och muskler. 

I somras slogs Sveriges två 
största TA-leverantörer Memnon 
Networks och Unifaun ihop. 

– Vi startade samma år, 1997, 
och har sedan dess byggt upp TA-

användarna också. 
LogTrades TA-system finns 

bl a som modul i Microsofts och 
Jeeves ERP-system. 

– Det är stora, globala aktörer 
som redan finns på de marknader 
i Europa där vi vill in.

Men LogTrade vill ändå 
fokusera på att sälja TA-system 
separat. 

– Vi blir ganska anonyma och 
har svårare att få möjlighet att för-
klara varför vårt system är bra. Att 
skräddarsy lösningar och utveckla 
tjänsterna är enklare i direktkon-
takt med kunderna. 

Blickar mot Europa
I Norden domineras transport-
marknaden av ett fåtal större aktö-
rer, vilket underlättat de senaste 
årens TA-revloution. 

– Vi har en väldigt hög EDI-
grad i Norden. Mognaden och 
penetrationen av TA-system på 
marknaden är exeptionellt hög 
om man jämför med resten av 
världen, säger Leila Rosenstråle, 
marknadsutvecklare på Memnon 
Networks. 

I Europa är transportmarkna-

Marknaden för TA-system har 
framförallt vuxit fram under de 
senaste tio åren och TA-system 
finns idag i en mängd olika 
former. Det är allt från enkla 
grundsystem som transportörerna 
ger gratis till sina kunder för att 
underlätta sin egen hantering, 
avancerade logistikplanerings-
verktyg med massor av funktioner 
och tilläggstjänster. Det finns 
oberoende TA-system, där flera 
transportörer är anslutna till 
samma TA-system och kunden 
kan använda samma system för att 
boka alla sina transporter. 

Säljer inbyggda TA-system
Svenska LogTrade i Malmö har 
hittat sin nisch inom inbyggda 
TA-system, som fungerar som en 
deltjänst eller modul i ett större 
affärssystem.

– En fördel med inbyggda sys-
tem är att våra partners sköter en 
stor del av försäljningsarbetet åt 
oss, vi är en modul i deras affärs-
system, säger Klas Sjöberg, försälj-
ningschef på LogTrade. 

– Att vi är välintegrerade med 
affärssystemen förenklar för 

Företag som Centiro, Memnon, 
Unifaun och Logtrade har sida vid 
sida byggt upp den svenska och 
nordiska marknaden för transport-
administrativa system. Men med 
en ganska mätt lokal marknad 
kraftsamlar TA-levernatörerna nu 
för den tuffa europamarknaden. 

Av Hilda Hultén

Transportadministrativa sys-
tem, TA-system, har förenklat 
transportplanering avsevärt för 
både transportörer och transport-
köpare. De transportbokningar 
som tidigare skedde genom ett 
telefonsamtal eller ett fax och 
överfördes manuellt från order 
till planeringssystem, sker idag 
via automatiska EDI-kopplingar 
(Electronic Data Interchange) 
mellan företagens system. När en 
kund t ex beställer en vara på en 
nätsajt skickas information om 
varan, leveranssätt, adress och 
specifikationer automatiskt till 
E-handlarens transportör. Risken 
för missföstånd och därmed 
störningar och förseningar är 
minimerad. 

Svenska TA-leverantörer kraftsamlar för Europa 
Framtidens TA-system behöver bland annat bli mer leveransfokuserade. 

– Vi har en väldigt hög EDI-grad i 
Norden. Mognaden och penetra-
tionen av TA-system på marknaden 
är exeptionellt hög om man jämför 
med resten av världen, säger Leila 
Rosenstråle. 
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men samtidigt har utvecklingen 
inte stått still i övriga världen. 
Det råder en kapprustning på 
marknaden och konkurrrensen är 
stenhård, säger Centiros vd Niklas 
Hedin. 

Tidigare i höst etablerade Cen-
tiro verksamhet i Storbritannien. 

– England ligger flera år före 
Norden när det gäller handelsut-
veckling och är en väldigt spän-
nande marknad att finnas på om 
man vill lära sig mer om logistik-
branschens framtid. 

Vilka marknader som är mest 
intressanta i Europa härnäst vill 
Niklas Hedin inte svara på. 

– Våra internationella konkur-
renter följer varje steg vi tar, där-
för kan vi inte avslöja våra planer. 

Enligt Niklas Hedin kommer 
det vi idag kallar för TA-system 
inte hålla måttet i framtidens kun-
danpassade transportindustri. 

– Hittills har fokus främst legat 
på transportörernas och trans-
portköparnas behov, men kun-
dernas krav och behov av tjänster 
kommer att tvinga systemutveck-
larna att kundanpassa. 

Centiro kallar det för ”People 
driven logistics software”, där 
fokus logger på insikten om män-
niskors behov av välfungerande 
logistik.

– Fokus måste ligga på männ-
iskor och vilka behov de har när 
man utvecklar mjukvara. Det 
ökar kraven på vad framtidens 
TA-system ska kunna. Jag tror inte 
att dagens TA-system kommer att 
överleva, i framtiden kommer sys-
temen se helt annorlunda ut och 
heta något annat. 

marknaden sida vid sida.
– Det har alltid funnits en stor 

respekt mellan företagen. Våra 
lösningar kompletterar varandra 
bra. 

Nu läggs fokus på att utveckla 
tjänsterna och växa, både i Nor-
den och Europa. 

– Europa är inte en marknad, 
varje land har sina utmaningar. 
Det är otroligt tufft att ta sig in. 

Faktorer som hur stor mark-
naden är, konkurrenssituation, 
EDI-grad och hur fragmenterad 
transportmarknaden är avgör var 
man försöker etablera sig. Leila 
Rosenstråle kan inte avslöja vilka 
markander som är mest intres-
santa, men hon nämner Polen 
som exempel. 

– Polen är en stor marknad, ett 
viktigt transitland med mycket 
vägtransporter och EDI-graden är 
betydligt lägre än i Norden. 

Även LogTrade ser Europa som 
den naturliga tillväxtzonen. 

– TA-mognaden är låg och 
potentialen är stor om man väl 
lyckas ta sig in. 

Enligt Klas Sjöberg är den stora 
utmaningen fragmenteringen på 
transportmarknaden.

– Det går inte att snabbt ”ta 
över”, man får försöka växa orga-
niskt tillsammans med kunderna, 
ta sig an europamarknaden trans-
portör för transportör. 

Tuff konkurrens
TA-marknaden har hittills varit 
regional, Boråsföretaget Cen-
tiro, med mer än 50 % av sin 
omsättning internationellt, är ett 
undantag.

– Visst är Norden långt framme, 

HÄR ÄR DE NORDISKA TA-SYSTEMLEVERANTÖRERNA

Memnon/Unifaun – Nordiska marknadsledare på TA-system. 
Memnon omsatte strax under 100 miljoner SEK 2013 och Unifaun 
låg samma år på ca 55 miljoner SEK. Väntas omsätta omkring 200 
miljoner SEK 2014. Kraftsamlar nu för Europa och satsar bl a på den 
polska marknaden. 

EDI-soft – Norsk TA-leverantör med drygt 100 anställda och dot-
terbolag i Sverige, Danmark och Finland. Var innan Memnon och 
Unifauns sammanslagning Nordens största TA-leverantöre med 
omsättning på drygt 100 MSEK 2013. 

Centiro – Omsatte drygt 80 miljoner SEK 2013 med över hälften av 
verksamheten utanför Norden. Fokus på ”bredare” logistikmjukvara 
med fler funktioner än rena TA-system. 

LogTrade – Bas i Malmö, säljer främst inbyggda TA-system som 
ingår som modul i bl a Micosofts affärssystem. Satsar nu även på 
att öka försäljningen av rena TA-system. omsatte ca 15 miljoner SEK 
2013. 

KSD – Norsk TA-leverantör med fokus på tullhantering. Köptes 2013 
av den amerikanska SaaS-logistiksystemleverantören Descartes. 
Säte i Oslo.

Primelog – Stockholmsbaserat företag, säljer främst logistikmjuk-
vara, men har även ett TA-system. 
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– Det går inte att snabbt ”ta över”, 
man får försöka växa organiskt till-
sammans med kunderna och ta sig 
an europamarknaden transportör 
för transportör, säger Klas Sjöberg.
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– Det vi idag kallar för TA-system 
kommer inte hålla måttet i framti-
dens kundanpassade transportin-
dustri, säger Niklas Hedin.

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
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Anders Bohlin ser att utvecklingen 
definitivt går mot mer automation. 

– Att lösa problemen genom att öka 
personalstyrkan är dyrt. Manuell hante-
ring är väldigt lönedrivande. Auto-
mation blir vanligare inom alla olika 
e-handelssegment. 

Vanligt med kombinationslösningar
Generellt är det marknadsledaren inom 
olika segment som börjar investera i 
automation. Men det är sällan e-han-
delslösningarna är helt automatiserade. 
Vanligast är olika typer av kombina-
tionslösningar, med allt från manuella 
plocklager till avancerade karusell-, 
miniload- och skyttelsystem. 

– Att få ihop en fungerande lagerlös-
ning är ett pussel varje gång. Det gäller 
att detaljstudera varje enskilt case för att 
hitta en passande lösning.

E-handlarnas osäkra ekonomi gör det 
dock svårt att kunna eller våga investera 
i automation. Även TPL-branschen, 
som ofta hanterar e-handelskunder på 
relativt korta kontrakt och med osäkra 
framtidsutsikter, har svårt att komma 
över investeringströskeln. 

Men enligt Anders Bohlin går det 
ofta att ordna alternativ finasiering, som 
leasinglösningar och månadshyreskon-
trakt. 

– Vi tittar relativt ofta på sådana 
lösningar. Om kunden har tillräckligt 
bra ekonomi går det ofta att hitta en 
finansieringslösning. Men jag ser inte 
någon stark trend att sådan finansiering 
skulle öka.

tid fått flera stora beställningar på 
e-handelslösningar, varav finska Itellas 
nya gigantiska e-handelslager i Vantaa 
är bolagets största affär någonsin i 
Norden. I Sverige har bolaget bl a 
levererat lagerinredningslösningar åt 
Junkyard i Trollhättan och till Lindex 
nya e-handelslager i Göteborg. Beställ-
ningarna präglas av krav på flexibilitet 
och skalbarhet. För Junkyard ändrades 
t ex de standardiserade hyllsystemen till 
en speciallösning för snowboards. För 
Lindex, som väntas fördubbla e-han-
delsvolymerna inom två år, behövdes 
flexibilitet i lösningen.

– Lagren måste också klara mer 
returflöden och kunna hantera alla de 
rörelser och variationer som e-handeln 
innebär. Det blir också enormt tajta 
leveranskrav, ofta med krav på leverans 
samma dag, säger Anders Bohlin. 

Bygger lager på höjden
E-handel och omnikanalförsäljning 
innebär även bredare sortiment. 
Automationslösningar med olika typer 
av skyttel- och miniloadsystem blir 
därför vanligare, det byggs också mer 
på höjden. 

– Det kan handla om 100 000 olika 
artiklar i samma lager. Då fungerar inte 
traditionella lager med 10 meters tak-
höjd och vanliga ställage. 

Säsongsvariationen är också en faktor 
som påverkar lagerbehoven. 

– Inom t ex fashion kan en AA-klas-
sad vara i princip vara ”död” en månad 
senare. Smartare och mer flexibel inlag-
ring blir också viktigare. 

E-handelsboomen, strukturomvand-
lingen i detaljhandeln och kraven på 
snabba leveranser ökar intresset för 
lageroptimering och automation. Men 
det handlar sällan om enkla lösningar. 
 
Av Hilda Hultén

En industri har sällan förändrats så 
dramatiskt som retail gjort genom 
e-handeln. ”Affären” är öppen varje dag 
dygnet runt och kunderna alltid redo 
att handla. Denna förändring i köpbe-
teende ställer höga krav på logistiken. 
Kunder förväntar sig enkel shopping, 
snabba leveranser, smidiga returer och 
bra kundservice – oavsett om de gör 
sina inköp on- eller off line.

– Komlexiteten ökar i lagerhan-
teringen, främst p g a den ökade 
e-handeln som ger fler ordrar och fler 
olika typer av hantering, säger Anders 
Bohlin, säljansvarig för automationslös-
ningar på SSI Schäfer i Norden.

Europa har den tredje största e-han-
delsmarknaden B2C i världen efter 
Kina och USA, med ett totalt värde på 
omkring 3 200 miljarder SEK 2013, en 
ökning med 16,3 % mot 2012. Den nya 
handelsstrukturen kräver flexibilitet, 
samtidigt som leveranskraven hårdnar. 
Det i sin tur ökar behovet av optimerad 
lagerlogistik.

Märker av tillväxten
Även om e-handeln växer betydligt 
snabbare i andra delar av Europa har 
SSI Schäfer märkt av tillväxten även 
i Norden. Företaget har på senare 

»Att få 
ihop en 
fungerande 
lagerlösning 
är ett pussel 
varje gång. 
Det gäller 
att detalj-
studera 
varje enskilt 
case för att 
hitta en 
passande 
lösning«

E-handeln ställer nya krav på både flexibilitet och leveranser, vilket i sin tur ökar behovet av lageroptimering. Denna ”beeline”-plocklösning har t ex över 1 
200 destinationer.
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Nya handelsmönster kräver smartare lageroptimering 



KEEPING YOUR 
BUSINESS 
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GOTHENBURG – THE LOGISTIC HUB IN SCANDINAVIA

The Port of Gothenburg, Swedavia Göteborg Landvetter Airport and Business Region  
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and  transportation solutions in Scandinavia.
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tikfunktionen. Kamerasystemen 
kan sedan användas i allt från 
övervakningssystem till att ta real-
tidsbeslut i produktionen, spåra 
gods och styra förarlösa truckar. 

Från övervakning till realtidsbeslut
Att övervaka människor och gods 
behövs i många verksamheter. Det 
kan handla om allt från inbrotts-
larm till att se var, när och hur ett 

paket försvunnit, upptäcka fel i 
flödet, spåra skador, avslöja flask-
halsar och styra produktionen. 

– Nyttan med nätverkskameror 
beror på användarens behov. Det 
klassiska, att övervaka människor 
och gods, är bara en del, säger 
Markus Lai. 

Teknikutvecklingen har också 
gjort bildkvaliteten bättre. Enligt 
Markus Lai och Kristina Tullberg 
finns egentligen inga gränser för 
vad kameror kan användas till. 

– Möjligheterna med dagens 
kamerasystem är enorma, men vi 
utvecklar främst hårdvaran och är 
inga experter på logistik. Att hitta 
nya, smarta lösningar är främst 
upp till våra partners och kunder. 

Att hitta IT-utvecklare är inte 
lätt. 

– Rekrytering är tufft i vår 
bransch, vi samarbetar tätt med 
universitet och högskolor i hela 
världen, bla genom exjobb och 
studentrekrytering.

– Vi är överhuvudtaget öppna 
mot den akademiska världen och 
externa partners. Det är en av våra 
främsta styrkor. 

Öppen teknikplattform
Axis strategi att stötta inno-
vationsprojekt med ett öppet 
teknikutvecklingsklimat gör att 
man idag har ca 900 partners som 
bygger mjukvara och utvecklar 
applikationer till kamerorna. 

– Vi är den enda nätverks-
kameratillverkaren med öppen 
plattform, berättar Markus Lai, 
utvecklingsingenjör på Axis. 

– Man kan likna våra kameror 
vid en smartphone med öppen 
teknik, där våra partners utvecklar 
apparna. 

Mjukvaran gör det möjligt 
att koppla samman, styra och 
använda informationen i kame-
rorna så att de blir en del i logis-

skrivare som nätverkskopplades, 
satsningen på nätverkskameror i 
mitten av 1990-talet var först mest 
en ”plojgrej”. Men tekniken var en 
vinnare. Idag är Axis global mark-
nadsledare inom nätverkskameror 
och har cirka 1 800 anställda 
runtom i världen. I Lund jobbar 
hälften av dessa, ca 900 personer 
och företaget söker hela tiden nya 
medarbetare. 

– Vi nyanställer i princip en 
person om dagen, främst inom sälj 
och support men även utvecklare, 
berättar Kristina Tullberg, kommu-
nikationsspecialist på Axis. 

Det var först som en ”plojgrej” 
lundaföretaget Axis Communica-
tions uppfann nätverkskameran i 
mitten av 90-talet. Idag är man 
världens enda kameratillverkare 
med öppen plattform, där 
mjukvarutillverkare kan utveckla 
egna applikationer för kamerorna. 

Av Hilda Hultén

Lundaföretaget Axis Communica-
tions grundades 1984 med affärsi-
dén att koppla upp saker på nät-
verk så att de kunde användas av 
flera. Till en början var det främst 

Kamerasystemen kan användas i allt från övervakningssystem till att spåra 
gods eller styra förarlösa truckar. 

Nätverkskameror 
förenklar logistiken

– Samarbetet med universiteten 
och våra partners är vår främsta 
styrka, säger Kristina Tullberg. 

– Nyttan med nätverkskameror 
beror på användarens behov, säger 
Markus Lai. 

Fo
to

: A
xi

s 



Intelligent Logistik 6–7 2014 43

teknik

sen, Maritim chef vid Odense 
Hamn.

– Vi ser betydligt mer än vi hade 
förväntat oss med de högupplösta  
kamerorna. Nu kan vi se när far-
tyg anlöper terminalerna längst ut 
i hamnen och följa lastning och 
lossning utan att vara på plats.

Kamerasystemet har också 
hjälpt hamnen att få koll på trans-
portörerna. 

– Det har hänt vid några tillfäl-
len att åkerier nekat till att ha 
kört in på området när vi har 
fakturerat dem. När vi har skickat 
bilderna från våra kameror har de 
betalat direkt, säger Jørn Peder-

smartphone eller mobil skärm. 
– Bildmaterialet kan sparas 

automatiskt och har tillräckligt 
hög kvalitet för att användas som 
bevismaterial.

Ett exempel där nätverkskame-
ror hjälpt till att minska utryck-
ningarna är i danska Odense 
hamn. Tidigare användes fem 
analoga kameror med låg upplös-
ning för att säkra ett hamnområde 
på 100 fotbollsplaner. I det nya 
systemet finns 17 nätverkskame-
ror med mjukvara för bl a rörel-
sedetektion och en automatisk 
larmfunktion som kan upptäcka 
intrång och uppmärksamma per-
sonalen direkt. 

I Odense hamn har installationen 
av ett smart nätverkskamerasys-
tem minskat antalet utryckningar 
och gett hamnen bättre koll på 
transporterna.

Enligt Axis sker 97 % av alla 
utryckningar i onödan och 
orsakas en störning eller icke-
materiellt hot.

– Att använda nätverkskameror 
till att följa verksamheten och ta 
realtidsbeslut kan effektivisera 
arbetet avsevärt, säger Markus Lai. 

En operatör kan t ex följa ett 
intrång i flera kameror genom 
auto-tracking, och följa händelsen 
under en utryckning genom en en 

NLC TERMINAL DET NATURLIGA
TRANSPORT- OCH LOGISTIKNAVET
I NORRA SKANDINAVIEN

NLC Terminal är en ny, intermodal terminal i Sveriges strate-
giska kombinät som ska möta det ökade transportbehovet 
i Umeå, en av de främsta tillväxtstäderna i Europa.

Terminalen som har nio järnvägsspår, 200-900 meter långa, en gods-
terminal samt serviceanläggningar och uppställningsplatser för 
lastbärare. Spårlängden är 3 220 m. I Umeå hanteras ca 35 000 TEU
per år och volymerna bedöms öka med minst 10 procent årligen.
I anslutning till terminalen finns NCL Park, 40 hektar mark för
etablering av logistik verksamhet: lagerhållning m.m.

NLC PARK
- 40 HEKTAR

FÖR SKRÄDDAR-
SYDD LOGISTIK

E12  1 km
E4  2 km
Umeå C  2 km
Umeå Airport  7 km
Umeå Hamn  18 km

NLC TERMINAL

NORRA LÄNKEN- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SERVICE-
OMRÅDE

INAB - Infrastruktur i Umeå AB
Telefon: 090-71 80 00, info@inab.umea.se
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– Vi kan se när fartyg anlöper terminalerna längst ut i hamnen och följa 
lastning och lossning utan att vara på plats, säger Jørn Pedersen.

Färre utryckningar 
i Odense hamn
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och först på 1990-talet blev det 
normalt i Sverige att läsa av auto-
matiskt i kassan.

– För fyrtio år sedan kunde jag 
inte ens ha föreställt mig vilken 
inverkan streckkoden skulle ha på 
konsumenter och företag världen 
över, säger Sprague Ackley, inter-
nationell expert på design och 
standardisering av optisk läsbar 
media (ORM). 

Bred användning 
Inom lager och logistik går 
utvecklingen ständigt framåt, med 
allt från automatisk paketsor-
tering till smarta fingerscan-
ners och glasögon som kan läsa 
streckkoden genom att plockaren 
tittar på den. Även streckkoderna 
utvecklas och kan idag innehålla 
betydligt mer information, t ex i 
tvådimensionella koder som QR-
koden och GS1 Data Matrix-kod. 

– Genomslagskraften i streck-
kodstekniken förvånar mig stän-
digt, och den används överallt. 
Den gör att det går snabbare 
att handla mat, den används på 
sjukhus, den gör att fraktgods 
kan spåras hela vägen fram och 
den gör till och med att jag bara 
behöver skanna telefonen när jag 
går ombord på ett flygplan, fort-
sätter Sprague Ackley, som jobbar 
som tekniker på Honeywell-ägda 
Intermec. 

En vidareutveckling av streck-
koden är RFID, Radio-frequency 
identification, där informationen 
kan läsas ”trådlöst” med hjälp av 
transpondrar och RFID-taggar. 

RFID-teknikens stora genom-
slag inom logistik låter dock vänta 
på sig. 

UPC (Universal Product Code) 
som idag används fem miljarder 
gånger om dagen. Den vanligaste 
koden EAN (European Article 
Number) är ännu mera spridd. 

Idag samordnas utvecklingen 
och läsningen av koderna av den 
globala organisationen GS1, som 
finns i över 100 länder. Totalt har 
GS1-systemet ca 1,3 miljoner 
abonnenter världen över. 

Lästes med glödlampa
Streckkoden uppfanns uppfanns  
1949 av två amerikanska ingen-
jörer; Norman Woodland och 
Bernard Silver och patenterades 

i USA 1952. De fick idén att 
använda morsealfabetets prickar 
och streck och för läsbarhetens 
skull ersätta dem med olika 
breda linjer. På 60-talet hamnade 
streckkoderna på butiksvaror 
och glödlamporna ersattes med 
laserläsare. 

Det dröjde dock in på 1980-
talet innan merparten av dag-
ligvaror försågs med streckkod 

I juni 1974, scannades den första 
streckkoden på en mataffär i Ohio, 
USA. Koden satt på ett paket 
tuggummi och blev början på en 
ny logistikera. 

Av Hilda Hultén

För fyrtio år sedan skannades ett 
10-pack med Wrigleystuggum-
min på Marsh Supermarket i 
Troy i Ohio. På paketet fanns en 
streckkod som lästes av med en 
500-watts glödlampa. 

Härmed föddes den ameri-
kanska versionen av streckkoden 

Den första streckkoden satt på ett 
paket tuggummi och scannades för 
40 år sedan i en matbutik i Ohio. 

40 år  
med streckläsning

– För fyrtio år sedan kunde jag inte 
ens ha föreställt mig vilken inver-
kan streckkoden skulle få, säger 
Sprague Ackley. 

QR-koden är en tvådimesionell kod 
som kan innehålla mer information 
än den traditionella streckkoden. 
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tobias jonasson

Krönika: 

E-handelns tillväxt 
lockar logistikerna 

från lästen

Nyligen kunde vi läsa om hur den svenska detaljhandeln 
förbereder sig inför ännu en rekordjul på internet. Under årets 
tredje kvartal rapporterades en ökad försäljning i detaljhandeln 

över internet med 17 (!) procent. Hälften av de nordiska företagen har 
upplevt en ökad nätförsäljning under det senaste året och en klar majori-
tet förväntar sig att utvecklingen kommer att fortsätta det närmaste året. 
Samtidigt förväntar sig nästan inga företag en negativ utveckling. 

Totalt uppskattas hela den svenska julhandeln omsätta 42,5 miljarder 
kronor i år. 

Att e-handelns utveckling har och, en lång tid framöver, kommer att 
ha en kraftig tillväxt lär väl knappast ha undgått någon – allra minst 
aktörerna i logistikbranschen. Mot den bakgrunden har varje logistikfö-
retag med självaktning numera ett erbjudande riktat mot just e-handlare. 

Tydligast är kanske ändå aktiviteten hos några av de stora postverken 
som på alla sätt har gått ”bananas” på utvecklingen genom att framställa 
sig som guds gåva till e-handlaren på området allt möjligt. Rapporter och 
utredningar avlöser varandra och seminarierna duggar allt tätare. Egna, 
ofta självutnämnda, specialister och experter diskuterar allt från ”svarta 
fredag” och ”cybermåndag” till hur sökfunktioner och produktpresen-
tationer bör vara utformade i shopen. Logistikleverantörerna har med 
andra ord tagit sig friheten att utvidga sin auktoritet till att ha åsikter om 
vilka produkter som ska säljas och hur deras kunder ska bemöta sina 
kunder. 

Jag kan inte undgå att göra kopplingen till fysisk handel i butik, eller 
traditionell postorderverksamhet. Är det lika självklart att vi logisti-
ker också upplyser dessa kunder om hur butikens skyltfönster ska vara 
utformat eller om användarvänligheten i postorderkatalogens register? 
Förmodligen inte. 

Beaktar man att handeln över nätet spänner över ett synnerligen brett 
sortiment av varor, blir det redan här mycket att hålla reda på ur ett 
logistikperspektiv. Exempelvis kräver konfektion, bildäck och livsmedel 
på flera sätt sin egen individuella hänsyn för att få ut rätt kostnadsnivå 
och service i logistiksystemet. 

Nej, för att vara en tillgång för e-handlarna bör vi nog försöka tygla 
oss själva till att fokusera våra råd och tips till logistik, eller ”läran om 
effektiva materialflöden” som någon uttryckt det. Exempelvis bör vi inte 
ha en mer uttalad mening om produktsortimentet än om antalet artiklar 
och möjligtvis de fysiska förutsättningar att hantera och flytta dem på ett 
effektivt sätt. Vi logistiker vet ju att vår tillvaro gynnas av ett produktsor-
timent med så få artiklar som möjligt. Allra helst en ensam transport- 
och hanteringsvänlig artikel, utan varianter. 

Precis som skomakaren uppmanas bli vid sin läst, bör logistikens pro-
ducenter och förståsigpåare försöka motstå frestelsen att råda e-handlare 
hur de ska bedriva verksamhet i största allmänhet och istället överlåta 
utmarkerna åt andra specialister och yrkeskategorier. 

Detta gäller så klart även mig själv, i min roll som konsult och förstå-
migpåare.

Tobias Jonasson
Seniorkonsult, Sweco Logistik

Logistik är vår kärnverksamhet och 
våra resultat visar att vi är utomordent- 
ligt bra på det. Men vi vore ingen-
ting utan våra samarbetspartners.  
Därför vill vi passa på att tacka alla  
rederier, speditörer, transportföretag 
och infrastrukturhållare för ett fint år 
och hoppas på nya stordåd under 2015.

www.port.ystad.se
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keringar och smartare planering. 
Inget nytt under solen med andra 
ord. 

Filmen är ett fantastiskt tidsdo-
kument från en tid då Slussen var 
nybyggd och Sverige forrtfarande 
hade vänstertrafik. Och dagens 
storstadsbor slås nog – trots fil-
mens hårda anslag – av hur lite 
trafik det är på gatorna och hur 
trevligt Stockholm ser ut. 

Se filmen på filmarkivet.se/sv/
Film/?movieid=183 eller scanna 
QR-koden för att komma direkt 
till filmen! 

”Den förlorade melodien” är en 
12 minuter lång propagandafilm 
för allmänna trafikmedel. från 
1957 av den kände filmskaparen 
Gösta Werner. Filmen handlar om 
Stockholms svåra trafikproblem 
och hur trivseln gått förlorad i den 
kungliga huvudstaden, hur Stock-
holms gator korkas igen av den 
ökade biltrafiken. Gösta Werner 
beskriver baksidorna av bilismen, 
flaskhalsarna, rusningstrafiken 
och bristen på infrastruktur och 
parkeringsmöjligheter. Men också 
hur allt kan lösas med hjälp av 
kollektivtrafik, bättre infartspar-

I november gjorde Lotta Olsson, 
örebroare och moderat riksdagsle-
damot, ett utspel mot Stockholm 
som Sveriges huvudstad. 

I sin motion ”Utred Stockholms 
långsiktiga uppdrag som huvud-
stad” skriver hon att Regeringen 
bör tillsätta en utredning för att 
utreda om Stockholm ska befrias 
från uppdraget som huvudstad.

Hon skriver bland annat att en 
huvudstad måste vara ”tillgänglig 

för resten av landet”, och att politi-
kerna i Stockholm ”inte tillräckligt 
har prioriterat kommunikations-
medel, som bil och flygtrafik”, till 
huvudstaden.

Kritiken är förvånande. Sveriges 
överlägset största flygplats ligger 
i Stockholm och har just fått OK 
att utöka trafiken. Ingen annan 
svensk stad har heller en flygplats 
som Bromma mitt i stadsbebyg-
gelsen och några kilometer från 
city.

Inte heller bilisterna borde 
klaga på satsningar. Fem Europa-
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Filmen Den förlorade melodien (1957) om Stockholms svåra trafikproblem. 
Scanna QR-koden för att se filmen! 

”Flera städer ligger 
mera centralt i lan-
det än Stockholm och 
skulle långsiktigt kunna 
bli ett bra alternativ 
som huvudstad.” 

Örebro är ett av Sveriges bästa 
logistiklägen. Kanske ska Sveriges 
huvudstad ligga här istället? 

Om Stockholms svåra trafikproblem 1957

vägar går till Stockholm. Förbifart 
Stockholm, en motorvägstunnel 
på nästan två mil och Sveriges 
dyraste infrastrukturprojekt 
någonsin, har dragits igång. 

Bland de första kommenta-
rerna när nyheten om motionen 

publicerades i Dagens Industri var 
någon som publiceradeade de 10 
högst rankade städerna i vår lista 
över Sveriges bästa logistiklägen. 
I år, som alla år, ligger Göteborg 
i topp. Örebro, Norrköping och 
Jönköping kommer därefter. Men 
Lotta Olsson verkar inte vilja se 
Göteborg som ny huvudstad. 
Däremot ligger väl Örebro väl till 
som placerat centralt i landet.

Ny huvudstad bland  
Sveriges bästa logistiklägen?
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catenafastigheter.se

Se framtiden!
Fyra år i rad har vi genomfört LogistikTrenderLIVE
– ett seminarium där vi fångar upp trenderna inom
logistiken, för att försöka bedöma hur framtiden
kommer att te sig. Senaste upplagan gick av stapeln
den 21 maj. Då tittade vi närmare på följade trender:

1. Hållbara logistiksystem
2. Big Data
3. E-handel
4. Vatten, järn, gummi = allt behövs
5. Citylogistik

På catenafastigheter.se kan du titta på en film från
LogistikTrenderLIVE. Där kan du även fördjupa dig
i annat som är bra att veta i framtiden.
Välkommen in!

Scanna och se filmen
på catenafastigheter.se


