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Tio heta trender 
som lyfter  
leveranserna

 Ĕ Krav på snabbare leveranser sätter  
press på logistiken. 

 Ĕ Här listar Market tio exempel  
på logistik- och leveranstrender.
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ANALYS

Logistik – detaljhandelns maskinrum
Logistiken har länge betraktats som detaljhandelns 
”maskinrum”, en supportverksamhet på undre däck som 
levererar det som beställs från de fina salongerna där 
butikerna och marknadsföringen ansetts husera. Den 
hackordningen håller snabbt på att förändras, särskilt på 
nätet.

E-handeln har på kort tid vandrat från en sitiuation där det 
handlade om att få konsumenterna att acceptera köp online 
och vänja sig vid företagens gränssnitt till en helt transparent 
marknad med ett nästan obegränsat sortiment där mobila 
kunder väntar sig raketsnabba leveranser.

E-handelns fokus har länget legat på anskaffningskostnad-
erna för nya kunder. Men när alla  kan erbjuda samma pro-
dukter med lika korta leveranstider flyttas fokus bakåt i ked-
jan, till den egna effektiviteten och supply chain-kostnaderna.

Därför ökar logistikens betydelse – från att ha varit en ut-
förarverksamhet till att bli en spjutspets i företaget där 
avgörande erbjudanden formas.

Ett talande exempel är prestigehöjningen för logistikfas-
tigheter. Från att, som brittiske analytikern Kevin Mofid ut-
tryckte det, varit ”the lowest form of real estate” till att logis-
tikfastigheter nu flyttar in i stadskärnorna för att komma 
närmare kunderna och möjliggöra endags- och till och med 
entimmes-leveranser.

Inom e-handeln är ”the last mile” nu ett avgörande område – 
där företagens logistikapparater och IT-system avgör vad som 
är möjligt. En mycket intressant artikel i Harvard Business 
Review utropar ”The death of supply chain management”. När 
detaljhandelsföretagen nu har en digital grund på plats, skriv-
er affärstidningen, kommer automatiserade analyser , ”smart 
contracts” med Blockchain-teknik och AI-styrda leveranser 
med hjälp av robotiserade leveransanläggningar på sikt att ta 
över styrningen av logistiken.

Den som når dit har en stor konkurrensfördel. Följdfrågan: 
Vad händer när alla automatiserat? 

Men dit är det en bra bit.

I dag lägger detaljhandelsföretagens ägare allt större del av 
investeringarena i logistiken och verksamheterna kämpar i 
stället med handgripliga problem som att få tag i personal till 
distributionsanläggningarna och som förare av snabbväxan-
de flottor av leveransfordon.

När Postnord frågade svenskarna om vad som är viktigast 
när de e-handlar ger svaren (som redovisats i ”E-handeln 
i Norden”) en glasklar signal. Ingen av de sex faktorer som 
rankas som viktigast handlar om priset. I stället tycker sven-
ska nätkunder att information om när och hur leveransen 
sker, fria returer och möjlighet att välja hur leveransen ska gå 
till är viktigare.

Logistikfrågor, alltså. 
Slutsatsen: Logistiken är i dag en avgörande 

framgångsfaktor. Det är där nere i maskinrum-
met det avgörs.

ANALYTIKER: KALLE ÖSTGREN



RAPPORTEN ÄR KNUTEN TILL MARKET PREMIUM-KONTO  
OCH FÅR EJ SPRIDAS VIDARE. © MARKET.Market ID #5469870

Tio trender – lösningarna som hjälper 
e-handlarna att lyfta leveranserna
Krav på snabbare leveranser sätter press på logistiken – och kostnaderna  
riskerar att skjuta i höjden. Här är tio exempel på logistik- och leveranstrender  
som påverkar handeln.

1 Logistiken flyttar in i city…
E-handeln sätter tryck på snabbare leveranser med logistiklösnin-
gar närmare – eller inne i – storstäder. Trenden att logistikfas-
tigheter ökar i prestige syns internationellt, bland annat i London 
där Storbritanniens första, citynära trevåning s lager byggs nära 
O2 Arena av fastighetsbolaget Gazeley. Tröskeln är förstås höga 
hyror, i kontors-nivå.

– Men det finns aktörer som är beredda att betala för ett 
stadsnära logistikläge. Dynamiken förändras, hyresgäster i den 
här fastigheten kommer att bli företag som Amazon och Google, 
säger analytikern Kevin Mofid till Intelligent Logistik.

2 ...eller hittar lediga ytor för 
snabba leveranser
Parallellt med att nya logistikfastigheter börjar byggas i city lägen 
växer det fram andra, enklare ”gerilla-lösningar” för att flytta varorna 
närmare storstadskunderna. En av dem står Darkstore för, en startup 
som dammsuger amerikanska stadskärnor på lediga ytor och i förs-
ta hand vänder sig till e-handelsbolag utan egna, fysiska butiksnät. 

Darkstore erbju der centrala lagerutrymmen, ”urban fulfillment 
centres on demand” och möjliggör samma dag- eller entimmes-
leveranser från vakanta ytor i till exempel köpcentrum. 

E-handlarna betalar en avgift per leverans i stället för traditionell 
hyra. 

Darkstore erbjuder lagerytor i Phoenix och San Francisco, har 
nyligen öppnat i New York och Los Angeles med bland andra mo-
deaktören Wildfang, madrassbolaget Tuft and Needle och hör-
lurstillverkaren Master & Dynamic bland kunderna.

LOGISTIK – SISTA MILEN  |   4

En ny logistikfastighet ska 
byggas vid 02 Arena i London.
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3 Glappet mellan köp och leverans

4 Smarta fordon för snabb leverans

Konkurrensen på nätet växer och kost naden för att rekrytera nya kunder rusar i 
höjden. Därför vässar e-handlarna sin service för att ge kunderna en så bra upp-
levelse som möjligt – för det är ju den som avgör var nästa köp hamnar. Många 
vill samtidigt få bättre kontroll över hur det egna varu märket uppfattas, hela 
vägen genom leveranskedjan. Och därför börjar allt fler e-handlare titta närmare 
på vad som händer mellan utcheckning efter avslutat köp och att kunden får 
sin leverans. En aktör som erbjuder tjänster för att fylla ”the experience gap” är 
amerikanska Narvar. Det är en plattform som gör det möjligt för varumärken att 
fortsätta  leverera en bra upplevelse även efter köpet, i stället för att lämna över 
ansvaret till en tredje part. 

Narvar erbjuder integration med budtjänster, möjlighet att skicka information 
till kunden om var leveransen befinner sig, kundtjänst och hantering av returer 
– hela tiden under eget namn, i stället för att kundkontakten glider över till en un-
derleverantör. Bland kunderna finns i dag Nordstrom, Crate & Barrel, The Home 
Depot, Gap, Levi’s, Neiman Marcus, Sephora and Bass Pro Shops.

När allt fler siktar på leverans samma dag – eller på en timme – i stökiga, hög-
trafikerade stadskärnor ställer det krav på nytänkande fordon. Citkar är en Ber-
lin-baserad startup som lanserade e-biken Loadster i våras och den testas nu 
under hösten av Zalando. E-bike? Jo, det är ett ”fyrhjuligt bil liknade transport-
fordon” som trampas fram av föraren, som halvligger och styr med en ratt – men 
det är en hybrid som också kan ge hjälp på traven via en elmotor. 

Fordonet kan, enligt Citkar, lasta upp till 300 kilo och har en räckvidd på 20 
mil. En viktig fördel för e-leveranserna är att fordonet klassificeras som cykel 
i Europa, därför krävs inte att föraren har något körkort och fordonet får fram-
föras på cykelbanor och genom parker.

  Citcar – en fyrhjulig ”cykel” med elmotor.

Allt fler tävlar om 
bästa köpupplevelsen 
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5 Nätmatsboom föder fler koncept 
Nätmats-boomen innebär att e-handelsaktörerna snabbt behöver öka 
leverans kapaciteten. Ett allt större antal matkassar ska köras till fler 
kunder – att hitta förare och kostnaderna för en svällande fordonsflotta 
är en ny flaskhals för e-handeln. I USA ställer konkurrensen om nätmats-
kunderna mellan Amazon och Walmart problemet på sin spets och jättar-
na lanserar liknande lösningar: Flytta ut problemet från bolaget. Walmart 
har startat pilotprogrammet Spark Delivery, som arbetar med kontrak-
terade privatpersoner som via en app anmäler sig tillgängliga i olika ”tids-
fönster”. Ambitionen är att programmet i slutet av 2018 ska vara igång i 
hundra storstadsregioner i USA och finnas tillgängligt för 40 procent av de 
amerikanska hushållen.

Amazon Flex är ett liknande upplägg, där privatpersoner använder sina 
egna fordon för nätjättens leveranser. Amazon har utökat med ett upplägg 
som flyttar ut leveranserna ytterligare ett steg på privatmarknaden. 

Upplägget är att Amazon erbjuder möjligheten att gå in som franchise-
tagare och köra profilerade leveransfordon med den blåa, leende munnen 
på sidorna. När Amazon lanserade upplägget i somras möttes företaget av 
ett oväntat stort intresse och fick snabbt fyrdubbla beställningen av vans, 
från 4 500 till 20 000 fordon.

Postmates är ett annat exempel på idén med att anlita privatpersoner, men 
i ett fristående bolag. Postmates erbjuder on-demandleveranser med hjälp 
av över 20   000 anslutna privatpersoner i 40 amerikanska storstadsregioner 
och anlitas av bland andra 7-Eleven, Walgreens, Starbucks och Apple.

6 Eldrivna transporter 
Ikea har satt ett tufft miljömål: Alla hemleveranser från kedjans varuhus 
ska vara utsläppsfria år 2025. Men redan om två år, 2020, ska transport-
erna vara eldrivna i fem storstäder – Amsterdam, Los Angeles, New York, 
Paris och Shanghai. I sitt nyöppnade varuhus i indiska Hyderabad har 
Ikea redan börjat använda eldrivna rickshaws för att köra hem varor till 
kunderna. Batterierna laddas med hjälp av 4 000 solpaneler som placerats 
ut på varuhusets tak. För att ställa om i Sverige arbetar Ikea med ett pilot-
projekt med eldrivna hemleveranser i Stockholm och möbeljätten jobbar 
samtidigt för att halvera utsläppen från resor gjorda av medarbetare och 
kunder till år 2030, bland annat genom att erbjuda laddning via stolpar på 
varuhusens parkeringar.  Amazon har fått fyrdubbla antalet leveransfordon.
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7 Nya lösningar som klarar 
kylkedjan för e-mat

8 Samordnat flyg ger  
snabbare transporter

Mat på nätet är en av e-handelns största möjligheter – 
med ”last mile” till kunder som ska vara hemma och ta 
emot matkassarna och kravet på en obruten kylkedja som 
en av de största utmaningarna. Teknikutvecklingen går 
på högvarv och en av lösningarna som presenterats heter 
E-drop. 

Det är ett elförsett leveransskåp, för både villor och fler-
familjsbostäder, som är en kombination av brevlåda och 
kylfack med plats för upp till sex matkassar. Den kylda 
brevlådan, som öppnar möjligheten för obevakade hem-
leveranser av mat, är också uppkopplad och leverantören 
kan via en app meddela kunden att maten är på plats. 
E-drop testas i Helsingborgsområdet under hösten i år 
och planeras att lanseras bredare under 2019.

E-handeln över gränserna, särkilt från Asien, är en tillväxt-
raket som både sätter press på miljön och kostnaderna. 
För 2017 rapporterade International Air Transport Associ-
ation (IATA) en ökning på nära tio procent av antalet kilo-
meter flygtransporter jämfört med året innan. Den globala 
e-handeln väntas öka tvåsiffrigt under de kommande åren 
och stora transportaktörer som Fed Ex och UPS utökar sina 
flygplansflottor. Amazon har också klivit i på transportflygs-
marknaden genom att leasa över 30 flygplan från Atlas Air 
och Air Transport Services Group, främst för transporter 
inom USA. Samtidigt går trenden mot ökad samordning. 
Under förra året startade UPS och SF Express, Kinas störs-
ta leveransbolag, ett samarbetsprojekt för att transportera 
varor med effektivare utnyttjande av ledig lastkapacitet till 
varandras kunder. Samarbetet bedöms inte bara vara bra för 
miljön utan också hjälpa Alibaba, den största kunden hos SF 
Express, att ta ytterligare marknadsandelar i USA.

Den växande e-handeln innebär inte bara 
krav på snabbare transporter, utan också 
på att hantera större varor. 

Allt mer e-handelsvana kunder tar steg-
et från böcker, kläder och hemelektronik 
till att också näthandla möbler och bygg-
varor. Därför ökar kraven på smidig logis-

tik och en ”specialistnisch” för leveran-
törer av skrymmande varor växer fram. 

I USA är trenden stark och distribu-
tionsbolag som XPO Logistics erbjuder 
snabba ”last mile-tjänster” som installa-
tion av ny utrustning och bortforsling av 
den gamla. 

XPO Logistics växer snabbt, har målet 
att dubbla antalet leveranscentraler till 
85 och därmed göra sina tjänster till-
gängliga för 90 procent av de amerikans-
ka hushållen.

  Brevlåda 2.0: Ett ”kylskåp” för e-mat.

9 Inte bara snabbt – utan också stort
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Tid är pengar – men snabbhet 
pressar handlarna

Leveranstiden är en av dagens vikti-
gaste konkurrensmedel på nätet. Men 
kundernas förväntningar på snabbare 
leveranser gör att kostnaderna skenar 
och redan tunna marginaler pressas 
ännu mer – och tvingar fram åtgärder. 

De stora aktörerna skruvar på åt-
gärder, men det flera av dem misslyck-
ats med är transparensen och tydlighet-
en gentemot kunderna. 

Till exempel räknar Amazons omta-
lade Prime-abonnemang sina leverans-
tider från det att varorna skickats, inte 
från tidpunkten för kundens beställn-
ing.

Amerikanska giganten Walmart har 
lanserat ett upplägg som har mötts av 
massiv kritik. Walmart har ett leverans-
löfte för e-handlade specialvaror på två 
dagar. 

Beställningarna hanteras av digitala 
dotterbolaget Jet.com, som förvärvades 
2016. Företagets nya lösning innebär 
att vissa kunder får svarsmeddelan-
det ”Slutsålt” när de lagt sin beställn-
ing – även om varan inte är slutsåld. Det 
beror på att Jet.com börjat arbeta med 
en algoritm som reagerar på om kunden 

befinner sig på ett större avstånd än 
en förutbestämd gräns från det var-
uhus som har den beställda varan – 
en beställning som då bedöms få för 
låg lönsamhet. Då får kunden i stället 
slutsålt-meddelandet tillsammans 
med förslag på en alternativ vara som 
bedöms likvärdig och som finns på när-
mare håll.

Tidigare levererade Walmart alla 
beställningar, oavsett avstånd och 
lever anskostnad. Många ger nu före-
taget stenhård kritik för dålig service, 
medan andra tar Walmart i försvar och 
menar att kedjan har full rätt att vidta 
åtgärder för att åtgärda ett ekonomiskt 
problem som pressar hela branchen, 
samtidigt som det bedöms ge mindre 
miljöpåverkan. 

Men om en sak är kritikerna eniga: 
Walmart agerar fel när man ger kunder 
beskedet att varor är slutsålda, även när 
de inte är det. 

Kostnadspressen och kritiken väntas 
ge effekt på två sätt: Fler differentierade 
leveransalternativ med olika prislappar 
– och  tydligare information från e-hand-
larna.

10 Fler alternativ – och ärliga besked


