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FRÅN EN TILL
TVÅTUSEN
PRODUKTER

Sedan 1962 har en del produkter både 
försvunnit och tillkommit i sortimentet.
På det glada 60-talet hade San Sac 
exempelvis en så kallad bilpåse 
lagerförd. Bilpåsen i papper fungerade 
som ett ressällskap att slänga skräp i. 
Det uppmanades sedan att påsen 
skulle slängas i en sopsäck på så 
kallade ”uppställningsplatser” eller  
rastplatser som fanns runt om i Sverige.  
 
San Sacs arkiv med gamla foton bjuder 
på bildmaterial i typiskt 60-talsmanér, 
där bland annat populära bilpåsen 
finns dokumenterad. Bilpåsen levde 
vidare till tidigt 80-tal och hann byta 
utseende några gånger innan den  
utgick ur sortimentet. Idag har  
San Sacs sortiment vuxit till över  
2000 olika produkter och merparten  
av produkterna finns lagerförda.

            Rickard Stendahl på San Sacs lager i Linköping

Rickard Stendahl började jobba på 
San Sac för 22 år sedan, där han 

till en början växlade arbetet mellan 
kontoret och lagret. Idag arbetar han 
heltid med lagerservice på San Sacs 
huvudlager, som ligger i anslutning till 
företagets huvudkontor i Linköping. 
San Sac har även ett lager i Trelleborg 
samt lagerhållning för olika produkt-
områden i Göteborg och Stockholm 
som drivs av tredje part.

Visionen för San Sac är att göra 
källsortering till en naturlig del av  
varje människas vardag. Förmågan 
att hushålla med befintliga resurser 
präglar även den dagliga driften 
inom företaget. Ett exempel är 
ambitionen att leveranser till kund 
ska ske ”Just-In-Time”(JIT), direkt från 
tillverkningen. Detta kombinerat med 
en effektiv lagerinfrastruktur, när det 
inte är möjligt med JIT-leveranser. 

”Vid dessa tillfällen utgör lagerservice 
en trygghet för kunderna. Här kan de 
snabbt komplettera med artiklar som 
saknas eller håller på att ta slut”,  
säger Rickard. Vidare innebär en  
effektiv lagerinfrastruktur att 
transporterna kan maximeras från 
tillverkning och på så sätt vara mer 
miljöeffektiva. 
 
”Idag lagerhåller vi stora delar av 
vårt produktsortiment. Efterfrågan 
och aktuella kundavtal avgör lager-
statusen. Att optimera vårt lagerflöde 
är en ständigt pågående process”, 
betonar Rickard. 
 
En kundorder kan innefatta allt från 
ett litet paket till leverans av 20 pallar 
med en och samma produkt. 
Målsättningen är att lagerorder ska 
plockas dagen efter att den lagts in 
i affärssystemet.

VIKTIGA RISKAVFALLSBOXAR 

En betydelsefull del av lagrets  
omsättning utgörs av riskavfalls-
boxar som används av sjukhus 
apotek och andra kunder. 

Den extremt stora efterfrågan på  
riskavfallsboxar under pandemiåren 
illustrerade tydligt hur viktig det är 
med en effektiv och rationell lager-
hållning. Riskavfallsboxar är en viktig 
produkt som är högt prioriterad 
och alltid ska levereras omgående. 
Målsättningen är att produkterna 
ska plockas samma dag som order 
kommit in.

”Logistiksamarbeten förkommer i 
vissa regioner, både lagerhållning så 
kallad 3PL-lösning och utkörning av 
produkter för att garantera väldigt 
snabba leveranser”, berättar Rickard. 

Medarbetarna på lagerservice 
sköter även vissa monteringsjobb 
och anpassningar som ökar 
funktionaliteten hos San Sacs 
produkter. Vi monterar bland annat 
hjul och draganordningar på 
avfallskärl så att exempelvis 
sjukhuskunder kan koppla samman 
kärlen till ”tågset” för transporter av 
smutstvätt i sina kulvertar. Ett annat 
moment handlar om att ”bygga ihop” 

flera papperskorgar till en enhet, 
vilket underlättar för allmänheten 
att sortera i olika fraktioner. En hel 
del anpassningar sker även på 
avfallskärl avsedda för miljörum i 
fastigheter. Exempelvis monterar vi 

inkastförminskningar för glas, 
sekretessdokument, kartong etcetera,
 som uppmuntrar till en korrekt 
källsortering. 

”Vi brukar rotera de olika 
arbetsmomenten mellan oss så 
mycket som möjligt. Själv undviker 
jag gärna de allra pillrigaste 
momenten och överlämnar gärna 
det till någon av mina kollegor  
men då finns det andra monterings-
uppgifter som passar mig bättre! 
Att jobba inom San Sacs lagerservice 
innebär med andra ord en hel del 
omväxlande arbetsuppgifter som  
inte fanns när jag började”, säger 
Rickard. 

SERVICEPROGRAM 

San Sac strävar efter att ha ett  
komplett reservdelslager för alla sina 
produkter. Särskilt viktigt är detta för 
produkter med mekaniska lösningar 
för tömning, som exempelvis  
nedgrävda avfallsbehållare som 
töms med hjälp av kran. Till detta 
produktsortiment erbjuds ett 
serviceprogram som inkluderar 
årlig översyn samt rengöring av 
behållarna. Rickard trivs med sitt 
arbete på San Sac, som utvecklats 
kontinuerligt under de år han jobbat 
på företaget. 

”Ja, det har alltid varit en härlig  
stämning inom San Sac. Vi har en 
platt organisation där alla kan 
prata med alla, inte minst i 
fikarummet där medarbetare oavsett 
område i företaget träffas dagligen. 
Detta är ett framgångsrecept för oss. 
Vi har också en utvecklingsavdelning 
där även övriga medarbetare är 
välkomna med idéer och förslag 
till utveckling av befintliga och nya 
produkter. Det är riktigt roligt”, säger 
Rickard.   
 


