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Sammanfattning

Logistikanalys med dubbla vinstchanser
Logistema och Miljölots har på uppdrag av dåvarande Vägverket1 genomfört djuplo
dande logi stik analyser på företagen ITT Water & Wastewater beläget i Emmaboda 
och Electro lux Laundry med bas i Ljungby. Huvudfokuset har varit att hitta bespa
ringsmöjligheter, såväl ekonomiskt som miljömässigt, framförallt inom godstran
sportflödet som går från företagens svenska fabriker.

Analysen har i båda uppdragen resulterat i framtagning av nya arbetssätt och för
slag på åtgärdsplaner i respektive företag. För att uppnå bästa möjliga effekt av för
bättrings åtgärderna och för att få en så smidig implementering som möjligt lades 
stort arbete på att gemensamt göra en bedömning av utkomsten av varje enskild 
åtgärd. Här samlades tvärfunktionella arbetsgrupper för att få den nödvändiga 
helhets synen i varje delmoment och tillsammans gjordes även en uppskattning av 
besparingspotentialen i den aktuella åtgärden, vilken validerades i såväl kronor och 
ören som mängden minskat koldioxidutsläpp.

Förankring i organisationen
För att kunna uppnå effekt och få arbetet att bli genomfört hela vägen ut i organisa
tionen har Logistema och Miljölots hela tiden jobbat hårt med att se till så att hela 
organisationen känt delaktighet i projektet och hållits informerade om den löpande 
utvecklingen. Workshops med kollegor från olika avdelningar med olika funktio
ner, fångades alla problemställningar på en gång och såväl problemställning som 
målbild blev gemensam. Överraskningar i projektets slutskede undveks därmed och 
tack vare det breda engagemanget ökar också sannolikheten att genomförandet ska 
bli lyckosamt.

Åtgärder framtagna med ett helhetsperspektiv
För att ge ett så stort värde för företaget som helhet var den grundläggande princi
pen i logistikanalysen att se till hela företaget i alla delar. Att säkerställa bilden av 
den totala logistikkostnaden var en av delarna som genomfördes, liksom att hitta en 
anpassning mellan belöningssystem och målbilder. Åtgärdsförslagen som kom på 
bordet var exempelvis:
•	 Samordning	av	hemtagning	av	artiklar	i	geografiska	områden.
•	 Flytta	vissa	containerflöden	från	väg	till	tåg.
•	Nya	principer	och	styrning	av	leveranser	av	såväl	produkter	som	reservdelar	till	

kunder (minskar andelen flygfrakter, till förmån för sjö och vägtransporter).
•	Ökad	saldosäkerhet	för	ökad	leveransprecision	och	bättre	anpassning	av	embal

lage för ökad fyllnadsgrad i transporterna.

För dessa åtgärder uppskattades besparingspotentialen på respektive delmoment 
till mellan 20–50% minskade koldioxidutsläpp och 10–40% minskade trans port  
kostnader!

Ett av åtgärdsförslagen ensamt, minskade utsläppen av koldioxid i storleksordning
en med vad en medelsvensk kommun släpper ut från alla tjänsteresor.

Resultaten får flera användningsområden!
Förutom att resultaten från arbetet naturligtvis används för att genomföra förbätt
ringsåtgärderna i respektive företag blir de också goda exempel på generella arbets
sätt för att lyckas med samma arbete inom andra företag. De kan med fördel även 
tjäna som underlag för kompetenshöjande insatser på Vägverket för att i nästa steg 
kunna påvisa möjligheterna och de goda effekterna för andra företag och på så sätt 
öka arbetet med minskad miljöpåverkan från transporter.

1.	Från	den	1	april	2010	har	Trafikverket	tagit	över	de	verksamheter	som	fanns	inom	Vägverket	och	
Banverket.
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Vem vill veta och vad vill de veta?
Logistikförbättringar har i samtliga dokumenterade fall som Logistema och Miljö
lots arbetat med genererat ökade besparingar och ökad lönsamhet för företaget, 
samtidigt som miljöinsatsen varit mycket stor. Framförallt inom den tillverkande 
sektorn	och	inom	företag	med	stora	transportbehov,	finns	det	stora	vinster	att	göra.	
Det	finns	en	rad	exempel	som	påvisar	detta	faktum	och	det	är	också	något	som	in
tresserar såväl företagsledare som ekonomichefer och logistikansvariga.
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Logistikanalyser

Bakgrund 
Under 2006–2009 genomfördes på uppdrag av dåvarande Vägverket2 logistikanalyser  
på	 företagen	Atlet	och	Spendrups.	Analyserna	 synliggjorde	ett	 antal	 förbättrings
områden och påvisade en betydande effektiviseringspotential i ett av fallen. Vägverket3  
vill utveckla detta arbete och genomföra ytterligare två logistikanalyser av gods
transportflöden och dess effekter på miljö och ekonomi. Företagen Electrolux 
Laundry i Ljungby och ITT Water & Wastewater i Emmaboda tillfrågades av  
Vägverket om de ville ingå i en pilotstudie. Båda företagen var intresserade och där
för gjordes under vintern 2009–2010 en översyn av logistiken på deras tillverknings
enheter	i	Sverige.

Ordlista
Återfinns	i	bilaga	1.

Syfte med uppdraget
Vägverket4 önskar genomföra logistikanalyser av godstransportflödet och dess ef
fekter på miljö och ekonomi för två företag. Resultat från analyserna skall dels an
vändas för direkta förbättringar på företagen men även belysa generella arbetssätt 
som kan vara till nytta för olika verksamheter. Det skall även fungera som ett under
lag för kompetenshöjande insatser på Vägverket så att man kan hjälpa andra företag 
som vill minska miljöpåverkan från sina transporter. 

Omfattning
Uppdraget omfattade en genomlysning transportflöden till och från de svenska 
fabrikerna, hos ITT Water & Wastewater i Emmaboda och Electrolux Laundry i 
Ljungby. 

Huvudfokus i analysen var kostnader för och miljöpåverkan från godstranspor
terna.	Studierna	på	de	båda	företagen,	täckte	fysiska,	administrativa	och	IT	flöden.	
Analys erna omfattade även framtagning av nya arbetssätt och förslag till genom
förandeplan. I uppdraget ingick även att precisera vilka åtgärder och potentialer 
som är generella och som kan användas hos andra företag. Genomförande och upp
följning av förändringarna hos företaget ingick inte.

Företagens	enheter	utanför	Sverige	ingick	ej	och	produktionsprocessen	skulle	bara	
översiktligt ses över. En fördjupning gjordes enbart i de fall då ett område avsevärt 
bedömdes påverka externlogistiken.

Projektgrupp
Konsultgrupp:	 Pelle	 Sundqvist,	 Richard	 Nilsson,	 Magnus	 Ryfors	 och	 Gunilla	
Sandström

Vägverkets projektgrupp: Catrin Wallinder, Eva Hultgren och Christoffer 
Widegren

Framgångsfaktorer i genomförandet logistik
analyser

2.	Från	den	1	april	2010	har	Trafikverket	tagit	över	de	verksamheter	som	fanns	inom	Vägverket	och	
Banverket.

3–4.	Trafikverket	kommer	att	genomföra	de	åtaganden	som	Vägverket	tar	på	sig	i	rapporten.
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Målet med logistikanalysen är att de förslag på förbättringar som presenterades ska 
kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. I detta kapitel beskrivs några faktorer 
under analysen som är viktiga för framgångsrik implementering.

Förankring, engagemang och motivation
Under hela logistikanalysen, från startmötet till slutrapportering, fanns fokus på 
bästa möjliga förankring. I tvärfunktionella grupper, medarbetare från olika avdel
ningar, formulerades en gemensam problem och målbild och bakomliggande orsa
ker diskuterades. På så vis undveks överraskningar vid slutrapporteringen. Åtgärds
förslagen vilar dessutom på de bärande principer som antogs redan vid den första 
workshopen.

Helhetsperspektiv
En viktig bärande princip i logistikanalysen var att de åtgärder som föreslogs skulle 
vara bra ur ett helhetsperspektiv. Alltså ge ett ökat värde för företaget som helhet. 
Logistikanalysen behandlade följande områden för att få en bild av helheten: 

•	 Hemtagningsprinciper	från	leverantörer
•	 Externlogistik	inflöden
•	 Mottagningsprocessen	för	lager
•	 Miljöarbete
•	 Produktionsprocess	och	lager
•	 Lednings	och	stödprocesser
•	 Utleverans	för	lager
•	 Externlogistik	för	utflöden
•	 Kunder	och	kundernas	behov

För varje område svarades på följande frågor; Vad ska vi analysera för att få fram 
information? Hur ska vi få fram den information vi behöver? Vad beror det på att 
det ser ut så här? Hur kan detta förbättras?

Analys gjordes av:
Lokalisering, volymer, servicekoncept, produktmix/ sortiment per region, tider och ledtider, samord-
ningsmöjligheter produkter och eftermarknad, samordningsmöjligheter med andra aktörer.

Hur kan detta förbättras?
Intervjuer med spedition, orderkontor, marknadsfunktion, insamling och analys av data (segmente-
ring), Workshop, ritande av frekvensdiagram, bilder för att exemplifiera löpande dokumentation.

Varför ser det ut som det gör?
Grundläggande för övriga behov i Supply Chain. 

Resultat?
Anpassning avropsprinciper, sortimentsharmonisering, differentiering av priser, ledtider och differen-
tiering av servicekoncept.

Bild 1 Ett exempel på arbetsgång för ”Kunder och kundbehov”
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Interna beslutsprocesser
För att förstå anledningen till att transporterna är utformade som de är, har logistik
analysen genomförts med avseende på total lönsamhet. Förutom de miljötunga  
externa transportkostnaderna har även effekten på övriga kostnader såsom interna 
produktionskostnader, kapitalkostnader och inköpskostnad beaktats utifrån hur 
mycket de påverkar helheten. Även de interna beslutsprocesserna och vilka mål 
som prioriteras har analyserats och satts i perspektiv till totalkostnad.

”Lågt hängande frukter”
För att förbättringsåtgärderna skulle kunna genomföras så effektivt som möjligt 
gjordes i den tredje workshopen en bedömning av varje förslag, med avseende på 
effekt och arbetsinsats. Genom denna prioritering kan företaget börja med ”Lågt 
hängande frukter”. Åtgärder som är enkla att genomföra och som ger stor effekt. 
Om ett förbättringsarbete ska ta fart bör de första åtgärderna vara enkla att lösa och 

”räkna hem”.

Under den gemensamma bedömningen framkom också vilka åtgärder som krävde 
en djupare analys och vilka åtgärder som var beroende av varandra.

Genomförande
Logistikuppdraget hos Electrolux Laundry i Ljungby och ITT Water & Wastewater 
i Emmaboda innefattade följande aktiviteter:

Aktivitet Syfte & kort beskrivning
Startmöte En första presentation hur logistikanalysen kommer att genomföras, klargöra 

tidplan, mål och ambition samt diskutera roller och spelregler i genomföran-
det.

En tvärfunktionell grupp tillsattes med representanter från logistik, produk-
tion, lager, mottag, transport, miljö, m.fl. 

Observationer Rundvandring på företaget för att få en bild av verksamheten, exempelvis 
lager, produktion och mottag. Detta görs vid ett flertal tillfällen och är en av 
de mest centrala delarna i analysen eftersom vi då ser hur det faktiskt ser ut 
och går till.

Datainsamling Underlag för att göra en nulägesanalys för mix och volymer, exempelvis:
•     material-, administrativa- och IT- flöden
•     artikelinformation såsom ledtider, lagernivåer, beskaffenhet, emballage,     

  antal per sortiment, storlek, känslighet, etc.
•   parametersättning.

Analys av data Hitta, filtrera och hantera data t.ex. fastställande av bärande principer för 
arbetet och översiktlig analys av grunddata. 

Utifrån data sålla fram trenden och avvikelser från det optimala samt 
genomgång av pågående, planerade och nyligen genomförda aktiviteter.

Workshop 1 Syftet var att skapa en gemensam problem- och målbild och att visa att vi 
konsulter förstår verksamheten. Data och fakta verifierades, problem-
områden identifierades och möjliga förbättringar och nyckeltal diskuterades.

Intervjuer Syftet med intervjuerna var att få fram mer specifik information och få 
möjlighet att diskutera enskilt med vissa nyckelpersoner. Intervjuer gjordes 
med medarbetare på order- och inköpsavdelning, utlastning, ekonomi, 
produktion, miljö och kvalitet, sälj, och eventuellt med huvudtransportörer.
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Aktivitet Syfte & kort beskrivning
Workshop 2 Syftet var att bekräfta att det som framkommit under analysen stämde med 

verkligheten och att förankra och planera det fortsatta förbättringsarbetet.
En inledande diskussion kring insats och effekt påbörjades samtidigt som ett 
ramverk för åtgärder utformades. 

Workshop 3 Syftet var att komplettera och fördjupa åtgärder. En bedömning av insats och 
effekt gjordes och därefter gjordes en prioritering av insatserna.

Slutrapportering Syftet var att förankra åtgärdsprogrammet på fler nivåer än de som deltagit 
under analysen. Vi diskuterade vad som borde göras nu och vad som borde 
utredas ytterligare.

Slutrapport lämnades i form av en Power point presentation och en 
Excelbilaga.

Utvärdering I direkt anslutning till slutrapportering gjordes en mindre utvärdering av 
studien. Någon vecka efter slutrapportering gjorde en skriftlig utvärdering.

Tabell 1. Aktiviteter som ingick i genomförandet av de båda logistikanalyserna på Electrolux Laundry, 
Ljungby och ITT Water & Wastewater, Emmaboda.

Utöver dessa aktiviteter hade konsultgruppen flera avstämningar och arbetsmöten 
på de båda företagen. Loggböcker fördes för att där dokumentera hur arbetet fram
skred och hur ny information och väsentliga händelser gav upphov till förändrade 
slutsatser. 
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Generella förbättringar
Föreslagna	 åtgärdsplaner	 för	 respektive	 företag	 återfinns	 i	 bilaga	 2–3.	 Några	 av	
åtgärds förslagen beskrivs mer detaljerat i kapitel Electrolux Laundry och i kapitel 
ITT Water & Wastewater.

Flera åtgärdsförslag hamnade inom samma logistikområden hos både ITT W&WW 
och Electrolux. Även om åtgärderna liknar varandra beror bristen på olika saker, 
de kräver olika angreppsätt och åtgärderna bedömdes kräva olika stora arbetsin
satser och ha olika stor potential. Enligt vår mening kan dessa förbättringar vara 
värdefulla för många organisationer oavsett verksamhet, storlek eller organisation. 
Vi har valt att beskriva några av dessa enligt vår mening generella åtgärdsförslag i 
detta	kapitel.	Med	hjälp	av	siffrorna	kan	åtgärden	återfinnas	i	slutrapporterna	till	
respektive företag. 

Total optimering av lönsamhet, s.k. landed cost
Det är mycket vanligt att logistiken inte styrs och planeras på ett sätt som är opti
malt för lönsamheten på företagsövergripande. Vanliga orsaker till detta är motsätt
ningar i belöningssystem och mål eller att det saknas modeller för att göra total
kalkyler. En annan anledning kan vara att en företagsledning vill styra upp en brist 
t.ex. höga lagervärden eller låg leveransprecision och gör det utan undantag trots 
att det kan vara mer lönsamt att göra det gradvis. 

Electrolux (1.6) har suboptimerat vissa logistikflöden genom att fokusera på 
kapital reduktion och inte på kostnader för transport, hantering och kvalitetsbrister, 
vilka	är	minst	lika	stora	som	kapitalkostnaden.	Som	exempel	identifierades	följande	
kostnader: 

•	 transporter	in	10,2	MSEK,	
•	 hantering	(personal	18–21	man)	9,0	MSEK,	
•	 kapital	5,3	MSEK,	
•	 bristkostnader	3,0	MSEK,	
•	 tillkommer	inköpsvariationer	och	utrustning/ytor/lagerplatser

Besparingen för att balansera mellan kapital, transport, och hanteringskostnader 
uppskattades	till	1,4	MSEK.

På ITT W&WW (1.2) görs en del suboptimeringar. En anledning kan vara att total
kalkyler ibland saknas i projekt. Genom att analysera skeppningsprocessen och ge
nom att ställa frågor under intervjuer uppmärksammades detta. Under Workshop 
två lyfte flera deltagare fram att totalkalkyler saknades för pågående och planerade 
projekt. Ett önskvärt läge vore att implementera lösningar som har bäst övergri
pande lönsamhet. Ett första steg är då att göra totalkalkyler istället för att se till 
lönsamheten för enskilda delar. För komponenterna gäller exempelvis att ta hänsyn 
till kostnader för både transporter in, hantering, kapital, bristkostnader, inköps
variationer	och	utrustning/	ytor/	lagerplatser.	Genom	att	undvika	suboptimeringar	
görs besparingar, ekonomiska och miljömässiga. 

Anpassning av belöningssystem och mål
De flesta företag har en funktionell uppdelning av mål och belöningssystem. Proble
met uppstår då lösningar som är optimala för företaget som helhet styr tvärt emot 
avdelningens mål. Lösningen är att inrätta flödesorienterade mål, belöningssystem 
som stödjer ansvaret för helheten. Denna åtgärd är viktig för att lyckas med andra 
förbättringar såsom ”landed cost” och flödesoptimering av kapital.
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Både på Electrolux och ITT W&WW upptäckte vi denna form av motsättningar i 
belöningsmålen. 

Minskad ”svans” av leverantörer
Att ”hålla liv” i en leverantör kostar både tid och pengar. Det handlar om att upp
rätta avtal, fakturering, uppföljning, frakt mm. Om dessutom leverantörerna lig
ger	utspridda	minskar	möjligheten	att	 samordna	 inleveranserna	 från	geografiska	
områden. 

Det är viktigt att kontinuerligt se över sin leverantörsbas och inte låta den växa även 
om detta tar tid från det övriga löpande arbetet.

En orsak till att ”svansen” av leverantörer växer kan vara, som hos Electrolux (2.4) 
att företaget övertar ett antal leverantörer vid en sammanslagning. En annan anled
ning kan vara att inköpsavdelningen har mål som gör att de söker lägsta inköpspris 
och inte kalkylerar med verklig kostnad.

Eftersom	kostnaderna	för	”svansen”	ofta	återfinns	på	flera	konton	är	det	bra	om	det	
finns	en	kalkylmodell	för	hur	en	bedömning	av	pris	kontra	kostnad	kan	göras.	

På	Electrolux	kostar	det	mellan	10–30 000	SEK/år	att	upprätthålla	samarbetet	med	
en leverantör. Ett kontinuerligt arbete pågår för att ”kapa” svansen. Utav de 125 
leverantörer som Electrolux köper färre än 3 artikelnummer av, så beräknar vi att 
75	är	realistiska	att	ta	bort.	Det	innebär	att	Electrolux	skulle	spara	ca	2,5	MSEK/	år.	
Många indirekta effekter skulle följa med mer koncentrerade flöden. Exempelvis 
högre fyllnadsgrad, jämnare beläggning på mottag och lägre fraktkostnader. 

På ITT W&WW (6.3) pågår också ett arbete med att harmonisera svansen av  
leverantörer. I detta arbete rekommenderade vi att ITT bör titta över vilka svans
leverantörer som ger störst effekt om de fasas ut. Det senare gäller även Electrolux 
Laundry. Ofta är det leverantörer med repetitiva flöden, enstaka artiklar och de 
artik lar som är aktuella och som inte redan är på väg att fasas ut. Det bör vara rimligt  
att minska antalet leverantörer med ca 25 %. 

Differentiering serviceprinciper
Att införa olika servicegrad för olika kunder är en lönsam och relativt enkel åtgärd 
att genomföra. Det krävs dock en analys för att säkerställa att verkligt kundbehov 
uppfylls. Anledningen att ett företag inte väljer att differentiera servicen till sina 
kunder kan vara en rädsla att kunden ska uppleva en försämrad service. Vår erfaren
het är att kunden inte frågar efter snabba, frekventa leveranser utan att det är före
taget	som	erbjuder	hög	servicegrad	från	start.	Sedan	ligger	denna	service	kvar	utan	
att någon ser över nivån, speciellt inte om det är kunden som står för kostnaden för 
servicegraden. Genom att ställa frågan till sina kunder vilken servicenivå som är det 
egentliga behovet kan transporternas planeras mer effektivt. Om den högre service
graden är värdefull är också kunden beredd att betala extra för den. 

Hög servicegrad kan innebära flygfrakt istället för båt eller bil. Besparingspoten
tialen är både ekonomisk och miljömässig när sändningar kan flyttas från flyg till 
t.ex. båt, tåg eller bil. Hög servicegrad kan även innebära möjligheten att lägga sena 
beställningar	vilket	 försvårar	 för	 transportören	att	planera	 trafiken.	En	 tidig	bok
ning innebär billigare frakt och fullare bil. En annan anledning till att kunder håller 
fast vid t.ex. snabba leveranser är om belöningssystemet styr till minskat lagervärde. 
Alltså	vilken	avdelning/	enhet	som	belastas	av	kapitalvärdet	under	frakten.
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Differentiering serviceprinciper reservdelar projekt/lager och 
akuta behov Electrolux (4.1)

Nuläge: I princip hela lagret av reservdelar har flyttats under senare år till Ljungby 
reservdelslager skickas försändelserna med expressfrakt till slutkunder runt om i 
världen. Många av dessa går då med flyg.

Identifiering: En studie gjordes av frekvensen på förbrukningen av olika reservde
lar per marknad. Dessutom studerades lagda order, utifrån om de kunde planeras 
eller om den blev tvungen att hanteras direkt.

Önskat läge: Lagerlägg de mest efterfrågade reservdelarna nära marknadsbolagen 
och skicka dit dem med billigare transport i god tid. På så vis undvika flyg och 
express transporter på de långa sträckorna. Det skulle innebära stora fördelar om 
Electrolux kunde skicka planerbara reservdelsorder, t.ex. för planerat underhåll 
med fasta intervall med mer ekonomiska och mer miljöeffektiva transporter.

Besparing: Om 35 % av reservdelarna kunde fraktas på väg eller sjö istället för 
med flyg innebär det en minskning av koldioxidutsläppen med ca 33 %, från 474 till  
320 ton CO2.	Kostnaderna	beräknas	minska	med	ca	5	MSEK.

Optimering av servicekoncept på ITT W&WW (2.1)
Nuläge: Tider, skeppningsfrekvenser och deadlines för leveranser mot olika mark
nader upplevs inte vara optimala.

Identifiering: Genom att kartlägga service till olika marknader och intervjuer med 
medarbetare. Under Workshop lyfte fler deltagare fram symptom på att servicekon
cept inte vara helt optimala. 

Önskat läge: Fastställ värdeskapande servicenivåer, frekvens, deadlines och trans
portssätt.	Jämna	ut	orderinläggning	 till	 två	 tillfällen	per	dag.	Synkronisera	order
läggning och transportbokning och få tillgång till kompletterande information 
kopplat	 till	 leveranssäkerhet	 och	 mantelfrakt.	 Säkerställ	 att	 projektorder	 (plane
ring och framförhållning) kan hanteras med ordinarie distribution och samordna 
flygsändningarna.	Servicekoncept,	skeppningsdagar,	hubhantering	bör	undersökas.	
Fokusera	på	att	åtgärda	flyg,	främst	till	US/	Canada,	Sydamerika	(harmonisering),	
Sydafrika,	Australien	och	Kina.	Ledtiden	får	ej	förlängas.

Besparing:	Suboptimeringar	undviks	när	en	totalkalkyl	görs	istället	för	att	räkna	på	
lönsamheten för olika delar. Med 25 % färre flygfrakter minskar både kostnader och 
utsläpp av koldioxid med motsvarande. En förbättrad fyllnadsgrad ut och in ligger 
även som en intäkt under punkter 3.1 och 6.1.
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Electrolux Laundry

Electrolux Group
Electrolux Group har en omsättning på ca 105 miljarder kronor och år 2007 hade de 
57 000 anställda runt om i världen. Electrolux Group producerar och marknadsför 
kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under ledande varu
märken som Electrolux, AEGElectrolux, Zanuzzi, m.fl. 

Electrolux	Laundry	 ingår	 i	Electrolux	Group	och	har	en	omsättning	2 391	MSEK	
per	år	och	har	ca	1 200	anställda.	I	Sverige	och	Thailand	produceras	tvättmaskiner	
och torktumlare. I Frankrike produceras manglar och barriärtvättmaskiner.

Fabriken i Ljungby är alltså en av tre enheter inom Electrolux Laundry och är en 
av världens ledande tillverkare av professionella tvättmaskiner och torktumlare. 
2008	hade	enheten	i	Ljungby	en	omsättning	på	1 060	MSEK	och	ca	450	anställda.	I	
Ljungby	finns	en	fabrik	och	två	lager.	Under	2008	skickades	totalt	33 718	maskiner,	
25 863	tvättmaskiner	och	7 855	tumlare	ut	från	färdiglagret.	Från	ett	reservdelslager	
skickas artiklar ut till ett värde som motsvarar ca 10 % av värdet för alla levererade 
maskiner från Ljungby.

Electrolux	Laundry	har	färdiglager	i	både	Ljungby,	Singapore,	Moskva,	Tokyo	och	
Melbourne och från dessa lager skickas maskiner ut till nitton säljbolag och 120 
oberoende importörer. 

Laundrys färdigprodukter klassas utifrån leveranstid. Aprodukter ska levereras 
inom 24 timmar (lagerhållna), Bprodukter inom 10 arbetsdagar och Cprodukter 
innebär att leveranstiden offereras.

Projektgrupp 
Stefan	Nilsson,	logistikchef	på	Electrolux	Laundry	i	Ljungby	var	konsultgruppens	
kontaktperson.	 Stefan	 introducerade	 personer	 för	 intervjuer	 och	 datainsamling	
samt fungerade som sammankallande för Workshops och rapportering. 

Tidplan
20091109—20100121

Avsteg från plan
För att skapa ett bra klimat för implementering av föreslagen åtgärdsplan valde vi 
att lägga extra tid på att förankra logistikanalysens syfte och resultat hos fler med
arbetare på Electrolux Laundry i Ljungby. 

Tidplanen försköts ett par veckor från planerad mest beroende på en något förse
nad start men också för att högsäsongen för Electrolux inleddes 

Logistikanalysen täckte väl in de angreppsområden vi avsåg. Om Electrolux hade 
haft bättre kontroll på data hade uppskattningen av besparingspotential varit mer 
precis.

Nulägesanalys
Den nulägesbeskrivning som arbetades fram i samarbete med projektgruppen på 
Electrolux,	återfinns	i	bilaga	2.
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Stödsystem och nyckeltal med bäring på transporterna
Transportkostnaderna	för	Electrolux	Laundry	Ljungby	uppgår	till	90	miljoner	SEK	
per	år.	Till	denna	tillkommer	transportkostnader	på	30	miljoner	SEK	för	de	två	en
heterna i Thailand och Frankrike. Electrolux Laundry har ca 270 leverantörer och 
köper in nära 13 000 olika artiklar per år som totalt väger ca 10 000 ton. 

Ut från enheten i Ljungby skickas varje vecka maskiner och reservdelar. Den totala 
miljöbelastningen	för	både	in	och	utflöden,	mätt	i	koldioxid,	uppgår	till	ca	1975	ton/	
år. Transportkostnader och utsläpp av koldioxid fördelat på transportslag:

•	 62	%	av	transporterna	går	på	väg,	kostar	61	MSEK	och	950	ton	CO2/	år
•	 28	%	går	med	flyg,	kostar	13,5	MSEK	och	450	ton	CO2/	år
•	 10	%	fraktas	på	sjö,	kostar	9	MSEK	och	ca	585	ton	CO2/	år

Fördelat på huvudtransportörer:
•	 Transportör	1–	Kör	mycket	i	Sverige	och	kör	flygfrakter,	545	ton	CO2/år
•	 Transportör	2	–	Kör	bil	till	t.ex.	Norge	och	en	del	frakter	till	Tyskland,	 

18	ton	CO2/år
•	 Transportör	3		kör	slingbilar	Danmark,	Stockholm,	Småland	och	containers	till	

Göteborgs hamn, 500 ton CO2/år
•	 Transportör	4	–	kör	både	in	och	utflöden	av	material,	maskiner	och	reservdelar,	

369 ton C02/år.

Sjötransporter	 köps	 av	 en	 femte	 transportör	 samt	 ytterligare	 några	 rederier	 och	
upphandlas	 gemensamt	 för	 hela	Electrolux	 koncernen.	 Sjötransporterna	medför	
en	miljöpåverkan	på	ca	585	ton	CO2 från Laundry. 

Dessutom köps en del material och artiklar inklusive frakt, s.k. ”fraktfritt”. Miljö
påverkan från dessa ingår ej i den beräknade totala miljöbelastningen.

Relativa nyckeltal 
•	 Transportkostnad/	omsättning	7	%
•	 Transportkostnad/	maskin	3 300	kr
•	 Miljöbelastning	från	transporter/	maskin	55	kg	CO2

Tillverkningsenheter	är	miljöcertifierade	enligt	ISO	14001	och	kvalitetscertifierade	
enligt	 ISO	 9001.	Tillverkningen	 av	Electrolux	 produkter	 sker	 i	moderna	 produk
tionsanläggningar med minimal miljöbelastning. Fokus har varit på miljöaspekter 
kopplade till maskinerna. Produkterna är återvinningsbara och miljötänkandet 
genom syrar både vid tillverkning, vid installationen och under maskinernas an
vändning. Både tvättmaskiner och torktumlare har försetts med mikroprocesstyr
ning för att optimera energiförbrukningen. 

Miljöpåverkan	 från	 transporter	 bedöms	 som	 betydande	 i	 ISO	 14001	 och	 tas	 om	
hand av interna krav såsom att ställa krav på optimerade transporter samt externa 
krav, exempelvis nationella och internationella mål att minska utsläppen av klimat
påverkande gaser.

Under koncerngemensam flagg bedrivs två konkreta miljöarbeten. En med bäring  
på	 energieffektivisering	 ”Green	 Spirit”	 och	 den	 andra	 avser	 miljöanpassade	
tjänste  resor. 
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Förbättringsförslag

 Bild 2  Åtgärdspaketet på Electrolux Laundry i Ljungby avsåg följande flöden:  
 1)Flödesorientering och förutsättningsskapande åtgärder 
 2)Förbättringsåtgärder hemtagning 
 3)Förbättringsåtgärder mottag och mellantransporter  
 4)Förbättringsåtgärder utflöde 
 5)Integration av transporternas miljöpåverkan i ISO 14001

Främst har studien haft intresse att driva kostnadsförbättringar i allmänhet men 
flera av de åtgärder som föreslogs och prioriterades har stora möjligheter att ge 
miljö vinster. I detta kapitel har vi valt att beskriva några av de förbättringsförslag 
som	föreslogs.	Alla	 förbättringsförslag	som	föreslogs	finns	beskrivna	 i	slutrappor
ten	 till	Electrolux	Laundry.	Nummerbeteckningen	gör	det	möjligt	att	finna	åtgär
den, bilaga 2.

Sammanfattning av åtgärdspaketet på Electrolux 
Laundry, Ljungby

Stödjande Ekonomi Miljö

1.1. Säkerställande av löpande uppföljning total logistik- 
      kostnad (inflöde och utflöde)

X

1.2. Flödesorientering (Ljungbyflödet) X X

1.3. Anpassning av belöningssystem och mål X

1.4. Förbättrad saldosäkerhet. Fördjupad förstudie X X

1.5. Electrolux perspektivet X

1.5. Electrolux perspektivet X X

1.6. Total optimering av lönsamhet för hemtagning    
       (landed cost)

X X

2.1  Samordning av hemtagning från geografiska områden X X

2.2. Beläggningsutjämning över veckan X X

2.3. Direktdropp/ dubbeldropp för gods till reservdelar X X

2.4. Minskad ”svans” av leverantörer X X

3.1.  Förbättrad hantering smågods X X

3.2. Vagntransporter mellan fabrik och reservdelslager X X

3.3. Föravisering X X

4.2. Serviceprinciper färdiglager X X

4.3. Differentiering serviceprinciper B artiklar X X

4.4. Samordning LCL Electrolux X X

4.5. Översyn kombilösningar för gods översjö  
       (även inflöde). Fördjupad förstudie

X X

4.6. Översyn av utformning emballage för minskade   
        skador. Fördjupad förstudie

X X

5.1. Säkerställ regelbunden uppföljning av miljöeffekter X

5.2. Sätt upp mål för minskad miljöbelastning från  
        godstransporter i ISO 14001

X

Tabell 2 Sammanfattning av föreslagen åtgärdsplan för Electrolux Laundry, Ljungby

  

5 

1 

2 4 

3 5 
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1.5. Electrolux perspektivet
Trimning av servicenivåer i distributionen för de fyra mest utmärkande markna
derna.	 Storbritannien,	 Nederländerna,	 Japan	 och	 Ryssland.	 Besparingspotential,	
1,3–1,9	MSEK.	Övriga	marknader	kan	ge	ytterligare	besparingar	men	har	ej	uppskat
tats inom ramen för denna studie.

Kostnadsbasen	 för	 transporterna	 är	 49 MSEK.	 Basen	 för	 föreslagna	 länder	 är	 
13	MSEK	och	kan	trimmas	med	10–15	%	med	service	och	transportoptimering.

2.1 Samordning av hemtagning från geografiska områden
Nuläge: Electrolux Laundry i Ljungby har valt att använda slingbilar för flera inflö
den	t.ex.	från	leverantörer	i	Danmark,	södra	Sverige	och	från	Stockholmsområdet.	
Slingorna	körs	av	en	lokal	transportör.	Vissa	slingbilar	har	låg	fyllnadsgrad,	25–50	%.	
Anledningen	till	detta	är	få	leverantörer	på	relativt	stora	geografiska	områden.	På	
vissa sträckor passerar andra slingbilar som har möjlighet att nyttjas bättre.

Identifiering:	 Slingbilarnas	 sträckor	 och	 tidsschema	 analyserades	 och	 fyllnads
graden	uppskattades.	Anledningen	till	befintliga	slingor	diskuterades.

Önskat läge: Beställningar bör samordas och styra emot att:
•	 samordna	mot	givna	transportdagar	per	region	och	leverantör
•	 ta	bort	vissa	slingor	och	låta	frakten	skötas	av	bilar	som	ändå	passerar
•	 lägga	över	vissa	frakter	på	fjärrtrafik	med	distribution	via	terminal

Besparing: Fyllnadsgraden uppskattas öka med mellan 15–30 %. Idag kostar in
leveranserna	från	Sverige	och	Danmark	ca	7	MSEK/år.	Föreslagen	förbättring	upp
skattas	till	ca	15	%	=	1	MSEK/	år.	Servicegraden	är	oförändrad.	Arbetsbelastningen	
på mottaget minskar något.

Denna åtgärd tillsammans med 2.4 har stor betydelse för om Electrolux skeppar 
akuta transporter eller ej. 

4.2. Serviceprinciper färdiglager
Nuläge: Marknadsbolagen i respektive land kan själva välja leveransservice efter
som de står för fraktkostnaden själva. Bolagen visar sig välja olika servicenivåer 
på, vad som synes vara, likartade marknader. Det är inte tydligt, för den som väljer 
service nivå och därmed indirekt transportsslag, vad kostnadseffekten blir. Miljö
påverkan kommuniceras inte heller. De medarbetare på Electrolux som har över
blick och kunskap om de totala logistikkostnaderna är de centrala instanserna i 
Ljungby men dessa kan bara fungera som rådgivande till säljbolagen. Val av snabb
het	av	transporten,	express/	flyg	respektive	normalservice	och	hur	ofta	man	skickar	
artiklar påverkar kostnaderna kraftigt. 

Identifiering: Under logistikanalysen studerade hur stor del av godset som går 
med normal respektive expressfrakt. En uppställning gjordes också av hur ofta 
försändelser skickas till varje land. Även förekomsten av antalet ”nödleveranser” 
uppskattades.

Önskat läge: Regelbundna, planerade avgångar som är väl kända av alla som berörs, 
såsom marknadsbolag, transportköpare, lagerhantering. Rutiner bör inrättas för 
värdering och justering av servicenivåer. Rutiner för uppföljning av antalet ”nödle
veranser” bör införas.

Besparing: Vi har inte uppskattat miljövinsten för denna åtgärd eftersom en stor 
del	 av	 data	 finns	 på	 resp.	 marknadsbolag.	 Besparingspotentialen	 är	 troligen	 är	
mycket	stor,	ekonomiskt	mellan	1,5–3	MSEK	och	miljömässigt	minst	20	%.
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4.4. Samordning LCL Electrolux 
Nuläge: På udda marknader skickar Electrolux Laundry Ljungby relativt dyra 
sändningar med LCL (Less Than Containerload) som idag ombesörjs av speditions
bolagen. Om Electrolux kan hitta andra godsägare att samlasta hela containers med 
finns	en	besparingspotential.	Kandidater	för	detta	är	övriga	bolag	i	Electrolux	kon
cernen samt närliggande bolag i Ljungbyregionen. 

Identifiering: Vi mätte kostnaden för LCLgods samt gjorde en uppskattning av 
hur många containers som går med tomutrymme. Alltså skickats bara delvis fyllda, 
för att man inte hade mer gods att skicka men var tvungna att skicka en container 
för att upprätthålla en viss leveranstid.

Önskat läge:	Samverka	för	samlastning	för	att	få	upp	fyllnadsgraden	på	existerande	
udda destinationer.

Besparing: Denna åtgärd kräver en fördjupad studie för att få fram möjliga lösning
ar.	Den	totala	fraktkostnaden	är	ca	600 000	sek/år	och	en	möjlig	besparing	skulle	
kunna	vara	200 000	sek/år.	Miljöpåverkan	minskar	i	relation	till	ökad	fyllnadsgrad.	

4.5. Översyn kombilösningar för gods översjö (även inflöde). Fördjupad förstudie
Nuläge: Alla transporter av container mellan hamnen i Göteborg och Ljungby 
fabriken	och	färdigvarulagret	går	med	lastbil.	Det	kan	finnas	möjlighet	att	utföra	
dessa på järnväg istället. 

Identifiering:	 Inventering	 av	möjliga	kombiterminaler	där	 järnvägsservice	finns.	
Det som behövs är regelbundna tågavgångar och hanteringsservice för lossning och 
lastning. Om dessutom rederierna har service för att hämta och lämna tomma con
tainers sparas ytterligare biltransporter. 

Önskat läge:	Etablering	av	en	regelbunden	trafik	på	 järnväg	med	minsta	möjliga	
tomkörning. Andra företag lokalt har liknade diskussioner.

Besparing:	Om	kombitrafik	infördes	på	sträckan	Ljungby	–	Göteborg,	med	termi
nal i Alvesta skulle koldioxidutsläppen för detta flöde minska med ca 76 % och kost
naderna	med	400 000	SEK.

5.2. Sätt upp mål för minskad miljöbelastning från godstransporter i ISO 14001
Nuläge:	Godstransporter	är	en	betydande	miljöaspekt	enligt	ISO	14 001.	Dock	är	
miljöbelastningen	ej	kvantifierad	och	inga	mål	antagna.	

Identifiering: Godstransporternas bedömdes ha den näst största miljöpåverkan, 
efter produkternas energiförbrukning. Den totala miljöbelastningen från alla gods
transporter uppskattades med data från entreprenörer och egna beräkningar  

Önskat läge: En miljöplan upprättas i samverkan mellan funktionerna, miljö,  
ekonomi och logistik, för att ständigt förbättra logistiken med mål att minska miljö
påverkan. Besparingen bör följas upp både ekonomiskt och miljömässigt förslagsvis 
i relation till nettoomsättning och antal sålda maskiner.  

Besparing: Genom att ha kontroll över kostnaden för transporterna och göra det 
möjligt att följa kostnadstrenden ökar förutsättningen för att effektiviseringar görs. 
De totala utsläppen av CO2 från transporterna är idag cirka 1 975 ton CO2/år.	En	
20 % besparing, vilket känns realistiskt, innebär en miljövinst i storleksordningen 
400 ton CO2.

Om det blir möjligt att uppge ett ”Carbon Footprint” i marknadsföringen av maski
ner	kan	försäljningen	öka	och	Electrolux	miljöprofil	förstärkas.
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Nästa steg
Under slutrapporteringen på Electrolux Laundry i Ljungby, lyftes följande faktorer 
som viktiga för framgångsrik implementeringen av åtgärdsplanen:

•	 En	ansvarig	projektledare	med	stöd	från	ledningen
•	 Gemensamma	mål	och	mätvärden
•	 Pedagogik	–	Hur	får	vi	ut	budskapet	t.ex.	rutiner	för	att	upprätthålla	saldosäker

het? 99,7% av alla människor gör så gott de kan utifrån vad de tror är rätt
•	 Att	se	och	agera	för	det	som	är	bra	för	hela	Electrolux;	–	Vem	gör	jobbet?			Vem	

får se effekten av insatsen? Belöningssystem och pedagogik.
•	 Uppföljningar	och	kommunikation
•	 Sanktionerat	i	ledningen	–	prioritet	för	hela	verksamheten	och	inte	enbart	för	

enskilda avdelningar.
•	 Eftersom	förslagen	har	en	stor	ekonomisk	besparingspotential	bör	detta	

prioriteras
•	 Fler	funktioner	bör	engageras	för	bästa	genomslag

Vi rekommenderar Electrolux att ta in detta arbete för ständiga förbättringar i 
ISO	14001.	Att	upprätta	konkreta	mål	för	godstransporter	och	följa	upp	miljöarbetet	
i både ekonomiska och miljömässiga tal.

Ekonomifunktionen såg stora möjligheter att konkret dra nytta av studien. Vi är 
övertygade om att studien kommer att, under kommande år, märkas i redovisning
en, ekonomiska styrningen eller utformningen av budgetmål.

Ett nytt arbetssätt som diskuterades var återkommande möten i tvärfunktionella 
grupper. Vissa åtgärdsförslag kommer att kräva fortsatt utredning, vilka framgår i 
bilaga 2.

Utvärdering 
Projektgruppen
I direkt anslutning till slutrapporteringen lyftes följande aspekter på hur studien 
upplevts:

•	 Mycket	att	ta	på	i	slutrapporten	t.ex.	konkreta	förslag
•	 Konkreta	saker	att	ta	tag	i	direkt
•	 Positivt	överraskad	–	hela	Supply	biten
•	 Gruppen	som	varit	inblandad	var	bra	–	tvärfunktionellt
•	 Konkreta	förslag	med	stor	potential.	Kanske	kommer	någon	lägga	detta	i	

förslagslådan 
•	 Intressant	–	jag	kan	värdera	det	först	när	jag	sett	resultatet.
•	 Alla	varianter	är	befästa	och	kvantifierade
•	 Jag	är	nöjd
•	 Bra	att	tänka	till	på	den	egna	verksamheten.	Det	börjar	snurra	tankar	i	huvudet	 

– gör vi så?
•	 Mycket	siffror	på	kort	tid,	positivt!

Kontaktperson Electrolux
En vecka efter slutrapportering svarade Electrolux kontaktperson för studien på 
följande utvärderingsfrågor: 
1. Upplever ni att analysen har lyft fram potential och möjligheter på ett sätt som gör 

att logistikområdet kan utvecklas bättre och snabbare än vad som troligtvis skett 
annars?

  Analysen har gett potential och väckt många tankar. Positivt är att analysen är 
tvärorganisatorisk	och	därmed	kan	många	ta	till	sig/	känna	igen	sig	i	den.	Detta	
kan utnyttjas att utveckla och förbättra på logistikområdet.
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2.  Kommer ni att gå vidare med arbetet?
 Vi kommer att gå vidare med arbetet.

3.  Har projektet ökat fokus och uppmärksamhet kring logistik- och logistikrelaterade 
miljöfrågor inom företaget?

  Fokus har ökat och våra kunder har fått ta del av resultatet på en Återförsäljar
träff	för	en	tid	sedan.	ELS	sitter	också	med	i	en	grupp	sammansatt	av	Vägverket	
för att tillsammans med andra företag påverka transportnäringen med våra krav 
kring miljöpåverkan.

Konsultgruppens funderingar kring genomförandet av uppdraget
Om man vill att ett företag ska optimera sin logistik är det viktigt vilka ingångar man 
startar med. De kontakter Vägverket hade hos Electrolux, och som blev uppdragets 
huvudkontakter, representerar inte företaget som helhet. 

Vidare var några områden beroende av marknadsavdelningen och dotterbolagens 
uppfattning av service. Men eftersom dessa avdelningar inte var representerade un
der arbetet kom dessa aspekter inte fram i tillräcklig grad. 

Electrolux Laundry är ett extremt exportorienterat företag och vi har enbart nått 
den	svenska	delen	av	verksamheten,	ca	25	%	eller	8 500	av	36 000	maskiner	+	kring
utrustning. Alltså en slutsats är att om Vägverket är intresserade av att se på hela 
miljöbelastningen så bör beteendet mot marknaden i hela världen ingå i studien.

En del projekt som optimerar produktion pågick redan när denna analys startade. 
Representanter från pågående förbättringsarbeten saknades i projektgruppen, vil
ket gjorde att eventuella synergier med övriga aktiviteter ej analyserades. Dock om
fattade studien hur pågående projekt påverkar resultatet.

Vad gäller Electrolux miljöarbete uppfattar vi att den interna beslutsprocessen inte 
prioriterar hållbara transporter och att miljöpåverkan på produkter och intern en
ergiförbrukning i fabrik uppmärksammas men inte miljöpåverkan från transporter.

Resultat 
Ett beslutsunderlag inklusive en bedömning av besparingspotential, uppskattad ar
betsinsats och ekonomisk risk med föreslagna åtgärder presenteras i bilaga 2.

Sammanlagt	för	de	föreslagna	förbättringar	där	vi	har	beräknat	en	möjlig	miljövinst	
ger	dessa	ca	383	ton	CO2/år.	Detta	innebär	en	reduktion	av	ca	19%	av	de	totala	ut
släppen av koldioxid från Electrolux Laundrys transporter. Utöver dessa fyra åt
gärdsförslag där koldioxidminskningen uppskattades kommer fler av de resterande 
förslagen ge miljövinster.

Den uppskattade ekonomiska besparingen för föreslagna åtgärder är mellan 17–23 
miljoner	SEK	plus	45	MSEK	i	minskade	kapitalkostnader.
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ITT Water & Wastewater
ITT Water & Wastewater är tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar och 
omrörare. Produkterna används över hela världen i vatten och avloppsanläggning
ar, för bevattning och dränering samt i olika industriprocesser.

Företaget ingår i ITT Corporation som har 45 000 anställda runt om i världen och 
omsätter	närmare	50	miljarder	kronor.	ITT	köpte	verksam	heten	i	Emmaboda	1968.	
ITT	W&WW	omsätter	1,9	miljarder	USD.	Företaget	hette	tidigare	ITT	Flygt	men	
ändrades	till	ITT	Water	&	Wastewater	2008.	Huvud	kontoret	ligger	i	Sundbyberg	
och	i	Emmaboda	finns	affärsområdets	huvudfabrik.	

Utöver	anläggningen	i	Emmaboda	finns	även	mindre	produktionsenheter	 i	andra	
länder.	Marknaden	 försörjs	 från	 två	distributionspunkter	 (SDC),	en	 i	Emmaboda	
och en i Metz i Frankrike. 

Produktionsenheten	 i	Emmaboda	omsätter	2 192	MSEK	har	cirka	1 200	anställda	
(850–900	 i	 produktion).	 Fabriken	består	 av	 två	 förberedande	produktionsproces
ser, gjuteri och Elmotorverkstad och fyra produktverkstäder, Länspumpar (PVB), 
Avlopps	pumpar	(PVS),	Stora	pumpar	(PVT)	och	Mixer/omrörare	(PVX)

Projektgrupp 
Ulf Harrysson,  transportansvarig tillsammans med Matilda Wallergård, projektle
dare, fungerade som våra kontaktpersoner under logistikanalysen. 

Tidplan
20091109 – 20100223

Avsteg från plan
Överlag har vi följt planen som sattes upp från start. Vi behövde justera tidsplanen 
något. Huvudorsaken var att vi valde att jobba med workshops där så många funk
tioner som möjligt deltog och det har varit svårt att hitta en tid när alla kan komma 
ifrån sitt ordinarie arbete. En annan parameter som påverkade tidsplanen var att vi 
vill lägga fram slutrapporten till ledningsgruppen. Personer som vanligen är mycket 
upptagna och svåra att samla. 

Vi	valde	2008	års	siffror	istället	för	2009	års	siffror	av	två	anledningar.	Dels	var	data	
för	2008	näst	 intill	kompletta	och	sammanställda	och	dels	var	2009	ett	mellanår	
rent	konjunkturmässigt.	År	2008	liknar	enligt	ITT:s	prognoser	2010	och	2011	mer	
än vad 2009 gör. 

Nulägesanalys
Den nulägesbeskrivning som arbetades fram i samarbete med projektgruppen på 
ITT	W&WW	återfinns	i	bilaga 2 och 3.
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Pågående projekt
På ITT W&WW pågick flera projekt med bäring på logistik alternativt miljö och 
logistik.

•	 Harmonisering	av	sortimentet	och	kapning	av	svansen	av	leverantörer.	
•	 Ombyggnad	SDC.
•	 Säkring	och	kvalitetsmärkning	av	ankommande	gods.
•	 EDI	aviseringar	och	scanning	(flaggor).
•	 50	%	av	godset	till	Metz	ska	gå	med	tåg	före	2012	(mål	uppfyllt).
•	 ”Projekt	med	att	minska	flygfrakter	till	Australien	har	genomförts	under	2009,	

vilket	beräknas	minska	CO2	utsläpp	med	850	ton	per	år.
•	 Flygfrakterna	ska	minska	med	20%	under	perioden	20092012,	till	förmån	för	

sjösändningar.

Ett nytt systemstöd skulle också införas som ska ge förbättrade förutsättningar för 
orderhantering och uppföljning.

Stödsystem och nyckeltal med bäring på transporterna
ITT W&WW har fler än 400 leverantörer och köper ca 7 000 olika artiklar per år 
som	totalt	väger	ca	28 000	ton.	Ut	 från	enheten	 i	Emmaboda	skickas	varje	vecka	
pumpar	och	reservdelar	i	ca	50	lastbilar	+	9	containers.	

Transportkostnaderna	 för	 ITT	W&WW	uppgår	 till	 122,9	miljoner	SEK/år	och	bi
drar 14 200 ton CO2. Under logistikanalysen har ett överslag av den totala miljöbe
lastningen från transporter gjorts vilket pekar på en något högre miljöpåverkan än 
vad transportörerna uppgett.

ITT:s har fyra huvudtransportörer. Transportkostnader och miljöbelastningen för
delat på transportslag ser ut enligt följande:

•	 vägtransporterna	kostar	42,3	MSEK	och	2	200	ton	CO2/år
•	 flygfrakterna,	kostar	58,2	MSEK,	10	800	ton	CO2/år
•	 tågtrafiken,	flödet	mellan	Emmaboda	och	Metz	som	startade	2009,	kostar	2,5	

MSEK,	0,4	ton	CO2/år.
•	 sjötransporterna,	kostar	22,4	MSEK	och	bidrar	med	1	213	ton	CO2/år

Relationstal
•	 Transportkostnaderna	utgör	5,6	%	av	omsättningen
•	 Miljöbelastning	från	transporter/försålt	gods,	525	CO2/ton

ITT	W&WW	är	miljöcertifierade	enligt	ISO	14001	och	kvalitetscertifierade	enligt	
ISO	9001.	Varje	år	publicerar	ITT	en	hållbarhetsrapport	där	EHS,	miljö,	hälsa	och	
säkerhet, upptar stort utrymme. ITT framstår i både företagsbeskrivningar och 
marknadsföring som ett företag som både förstår vidden av miljö och klimatför
ändringar och tar ansvar för att göra vad som är möjligt. ITT klassas som ett Clean 
Tech företag och av både historiska och skäl och skäl som har med branschen att 
göra är miljöfrågor på agendan. 
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Förbättringsförslag

Bild 3. Förslaget på åtgärdsprogram delas in i följande punkter:  
 1.  Utveckling av planering och styrning. 
 2.  Förbättrat servicekoncept till marknaden.  
 3.  Optimering av försörjningsprinciper. 
 4.  Effektivisering av interna processer. 
 5.  Effektivisering av mottag/ interntransporter. 
 6.  Förbättrade hemtagningsprinciper. 
 7.  Utveckling av miljöarbetet kopplat till transporter

Främst har studien haft intresse att driva kostnadsförbättringar men flera av de åt
gärder som föreslås och prioriteras har stora möjligheter att ge miljövinster. I detta 
kapitel har vi valt att mer i detalj beskriva några av de förbättringsförslag som fö
reslogs.	Alla	 förbättringsförslag	finns	 beskrivna	 i	 slutrapporten	 till	 ITT	Water	&	
Waste	water,	Emmaboda,	bilaga	3.	Nummerbeteckningen	gör	det	möjligt	att	finna	
åtgärden.

Sammanfattning av åtgärdspaketet på  
ITT W&WW, Emmaboda

Stödjande Ekonomi Miljö

1.1. Säkerställ en helhetsbild av totala logistikkostna-
der hela produktlinjen

X

1.2. Etablera principen ”landed cost” för hemtagning 
och leveranser till kund.

X X

1.3 Anpassning av belöningssystem och mål X
1.4 Kapital som operativt styrmedel rullande framåt X
1.5 Övergripande funktion för tvärfunktionell 
samordning av logistiken

X

1.6 Förbättrad metodik för underhåll av grunddata X
2.1 Optimering av servicekoncept X X
2.2. Styrd försörjning av frekventa reservdelar X X
3.1. Bättre anpassning emballage och förbättrad 
fyllnadsgrad

X X

3.2. Förbättrat stöd för bokning av transporter in 
och ut

X X

4.1. Produktivitetsutveckling SDC X X
4.2. Program för saldosäkerhet X X X
4.3. Förbättrad process för fördelning av gods för 
brister och beställningsvaror

X X

5.1. Förbättrad ankomsthantering X X
5.2. Utveckling av internflöden X X
5.3. Alternativt kabelflöde för Metz X X
6.1. Utveckling av parametersättning och hemtag-
ningsmetodik.

X X

6.2. Säkerställa samordning för hemtagning från de  
         6–7 största länderna

X X

1 

2 

3 3 4 

5 

6 

7 7 
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Sammanfattning av åtgärdspaketet på  
ITT W&WW, Emmaboda

Stödjande Ekonomi Miljö

6.3. Fortsatt harmonisering av svansen av 
leverantörer

X X

6.4. Utnyttja den egna bilen mer effektivt X X
7.1. Utveckling av nyckeltal för miljöbelastning X
7.2. Utveckling av miljömål för transporter X

Tabell 3 Sammanfattning av föreslagna åtgärder för ITT Water & Wastewater, Emmaboda

3.1. Bättre anpassning av emballage och förbättrad fyllnadsgrad 
Nuläge: Idag optimerar produktverkstäderna emballage utifrån sin verksamhet  
vilket kan leda till suboptimeringar och ökade transportkostnader.

Identifiering:	 Observationer	 som	 verifierades	 av	 information	 om	 skrymme	 och	
analys av effekter för Metzflödet ut till kund.

Önskat läge: Emballage görs stabilt och staplingsbart, vilket ger det färre avgångar 
och högre fyllnadsgrad. Djupanalys behöver göras för att ta fram en bra lösning.

Besparing:	Uppskattningsvis	en	potential	om	8	 till	 10	MSEK	beroende	på	val	av	
emballage.	Separat	kalkyl	finns	i	slutrapporten,	bilaga	3.	En	realistisk	potential	är	
en miljövinst på ca 700 ton CO2/år,	vilket	motsvarar	en	minskning	med	ca	50	%.	 
Utöver potentialer för fraktreduktioner och ökad fyllnadsgrad kommer positiva 
hanterings, lagrings och kvalitetseffekter.

4.1. Produktivitetsutveckling av SDC. 
Nuläge:	 SDC	 är	 idag	 ett	 strikt	 traditionellt	 lager	med	 framförallt	 rörliga	 platser	
utan frekvensstyrning. Lagret har en hög beläggningsgrad. Historiskt är arbetsupp
gifterna mycket funktionsuppdelade, vilket kan leda till oflexibla arbetsrutiner som 
skapar onödigt långa ledtider.

Identifiering:	Observationer	som	verifierades	av	ledtider	för	reservdelar.	

Önskat läge: Frekvensstyrning av lagret innebär att man styr artiklarna i lagret uti
från plockfrekvens. För att minimera hanteringsinsatsen lagras de mest frekventa 
artiklarna tillsammans, lättillgängliga och nära utlastning. Bygg om ställage och 
färdig lager så att det är möjligt att ha fasta och rörliga platser på lagret. Inför vid 
behov överlappning av raster på reservdelspackning och förläng öppethållande för 
skeppning.	Samordna	gärna	om	möjligt	reservdelsflödet	med	Metz	flöden.

Besparing: 30 % höjning av plockeffektiviteten. Om samordning med Metz flödet 
är möjligt kan fraktkostnaderna minska och fyllnadsgraden öka.

5.2. Utveckling av internflöden
Nuläge: Idag är beläggningen ojämn på ankommande, med ”toppar” på morgonen 

Identifiering:	 Observationer	 som	 verifierades	 av	 ledtider	 och	 diskussioner	 på	
workshops

Önskat läge: En relevant åtgärd som bör arbetas med kontinuerligt. Mer frek
vent, tidtabellstyrt flöde av vagnar över skiften – endast planerade flöden mellan 
enheterna. 

Besparing: Detta är en understödjande punkt som minskar ledtiden, underlättar 
hanteringen och ger en beläggningsutjämning.
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5.3. Alternativt kabelflöde för Metz 
Nuläge:	Idag	kapar	enheten,	R19,	kabel	mot	lager	som	läggs	upp	på	SDC,	reservdels
lagret,	efter	en	interntransport.	Kabeln	plockas	mot	order	på	SDC	och	transporteras	
sedan till R19 för uttransport till Metz. Det skulle innebära flera fördelar om R19  
kapar kabeln direkt mot order och direkt skeppar till Metz, exempelvis kortare led
tid, mindre arbetsinsats, färre interntransporter etc.

6.1. Utveckling av parametersättning  och hemtagningsmetodik. 
Nuläge: Otillräcklig samordning mellan avropare. Ingen hänsyn tas till säkerhets
lager och effekter från många förbrukningsplatser. 

Identifiering:	 Symptom	 framkom	 under	 Workshop.	 Intervjuer	 verifierade	
uppgiften. 

Önskat läge: Inför ett tydligt regelverk för disposition vid brister, s.k. fördelnings
principer. Översyn och efterlevnad av avropsdagar. Centralt är att huvudförbrukare 
tar ansvar för avrop. 

Besparing:	Skrymmet	är	1,7.	Vilket	betyder	att	de	betalar	en	faktor	1,7	på	fraktdra
gande vikt totalt för inflödet. Rimligt att få en nivå på mellan1,3–1,4, vilket ger 15 % 
minskad transportkostnad för inflöden. Besparingen är konservativt räknad och är 
kopplad till genomförande av punkt 6.1–6.3.

6.2. Säkerställa samordning av hemtagning från de 6–7 största länderna
Nuläge: Idag sker en viss del av avropen på kortare tid än avtalad ledtid, vilket kan 
kräva dyra iltransporter för att få in material till produktion. Många ansvarar idag 
för	avrop.	Det	finns	ingen	återkoppling	om	ökade	kostnader	eftersom	ITT	betalar	
själva ”inga signaler tillbaka”.

Önskat läge:	En	bra	samordning	är	aktuell	främst	för	leverantörer	i	Sverige,	Dan
mark,	Storbritannien,	Italien,	Frankrike,	Tyskland	och	Holland.	

Besparingen: Förbättrad fyllnadsgrad och mindre skrymme. Potential inkluderad 
under 6.1.

Exempel 1: Om ITT samordnar inleveranser från Tyskland så att alla inleveranser 
kan	gå	med	ordinarie	fjärrtrafik	kan	koldioxidutsläppen	gå	ner	med	30	%

Exempel 2: Produktionsplaneringen samordnar saldosäkerhet i lager och avrop för 
produktverkstädernas så att iltransporter bokas i bara yttersta nödfall. Om, i prin
cip,	allt	gods	kommer	in	via	fjärrtrafik	minskar	utsläppen	av	koldioxid	från	dessa	
infrakter med 30 %

7.1. och 7.2 Utveckling av miljöplan för transporter
Säkerställ	värdet	på	total	miljöbelastning.

Följ	 upp	 logistikförbättringar	med	 befintliga	 ekonomiska	 nyckeltal	 som	 komplet
teras med koldioxiddata. Exempelvis:

•	 Transportkostnader/	omsättning	
•	 Transportkostnad/	pump
•	 Transportkostnad	resp.	marknad/	omsättning	marknad
•	 Kostnad	flygfrakter/	nettoomsättning
•	 Kostnad	akuta	transporter/	totala	transportkostnaderna	
	 Miljöbelastning/	pump

ITT	 skulle	ha	nytta	 av	 att	 sätta	upp	miljömål	 för	 logistiken	 i	 ISO	och	 tydliggöra	
ansvarsfrågan. 
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Nästa steg
Konsultgruppen	 tillsammans	med	 arbetsgruppen	har	 tagit	 fram	 ett	 åtgärdspaket	
med mycket god potential ur ett lönsamhets och miljöperspektiv. Programmet  
består	av	mer	omfattande	insatser	och	enklare	åtgärder.		Det	finns	även	visst	bero	ende	
mellan olika åtgärder. Vi föreslår därför en stegvis utrullning. Två åtgärdspunkter  
erfordrar en fördjupad förstudie. Vilka framgår av slutrapporten. Vi för ordar  
att	köra	programmet	i	dess	helhet.	Möjligheter	finns	för	enstaka	insatser,	men	det	
är centralt att ta hänsyn till kopplingar och synergier. Våra rekommendationer är:
1)  Fastställ i ett bredare forum att berörda parter delar slutsatser och förslag till 

åtgärder.
2) Resurssäkra både för ett genomförande och det operativa ansvaret.
3) Mobilisera projekt för utrullningen av förändringar. 
4)	Stegvist	genomförande.

Utvärdering
Projektgruppen
I direkt anslutning till slutrapporteringen lyftes följande aspekter på hur studien 
upplevts:

•	 Tycker	det	är	bra.	Beskriver	mycket	av	det	vi	sett	tidigare.	Vi	har	inte	lyckats	
göra de större förändringarna själva.

•	 Fångat	upp	emballagefrågan	bra.	Vi	har	känt	behovet	och	velat	ha	lösningar.
•	 Externa	sidan	har	ni	fångat	bra,	även	sjukdomsbilden
•	 Tonkm	är	abstrakt,	men	det	finns	tydliga	vinster.	Är	inte	bara	att	räkna	på	kronor.	

Vi har inte pratat mycket säkerhet.
•	 Intressant	att	se	beräkningar	på	miljöbelastning.	Intressant	också	med	kalkyler.	
•	 Tydlig	koppling	mellan	pengar	och	miljö
•	 Emballagefrågan	kräver	att	vi	rättvist	fångar	upp	fördelningen	av	intäkter	och	

kostnader.
•	 Större	potential	än	jag	vågat	hoppas	på.	Intressant	lärande	för	Vägverket.
•	 Mycket	nöjd	med	arbetet.	Jätteintressant.	Många	duktiga	människor	på	ITT,	

men mycket suboptimering. Jag får inte gehör för större övergripande åtgärder. 
•	 Otroligt	bra	spegling	av	våra	problem	vi	skapat	själva	genom	att	vara	funktions

orienterade. Glad att vi lyft fram ”Landed cost”.
•	 Det	har	blivit	klart	att	det	kan	vara	mekanismer,	små	teknikaliteter,	som	ger	 

effekt på transportval och miljö
•	 Vi	har	mycket	data,	men	den	ligger	på	olika	platser,	och	därför	blir	det	svårt	att	

överblicka
•	 I	analysen	får	jag	gehör	för	att	se	till	helheten
•	 Intressant.	Emballage	är	det	mycket	att	tjäna	på.	Tveksam	till	flytt	av	Metz	

skeppning	till	SDC.
•	 Intressant.	Viktigt	att	inte	underskatta	fördelning	av	kostnader	och	intäkter
•	 Jag	hoppas	ett	tvärfunktionellt	arbete	gällande	logistik	ska	kvarstå

Kontaktperson ITT W&WW
En vecka efter slutrapportering svarade ITT W&WW:s kontaktperson för studien 
på följande utvärderingsfrågor: 
1. Upplever ni att analysen har lyft fram potential och möjligheter på ett sätt som gör 

att logistikområdet kan utvecklas bättre och snabbare än vad som troligtvis skett 
annars?

  Ja, analysen har belyst flera områden som vi redan hade kännedom om, men 
där vi inte har haft en samverkande tvärfunktionell logistikgrupp på plats. Vi 
upplever att denna grupp bättre och snabbare kan komma till resultat än vad 
som blivit utan analysen.
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2.  Kommer ni att gå vidare med arbetet?
  Det var hela gruppens önskemål att fortsätta arbeta i denna nya form och led

nings gruppen ska ta beslut om gruppen blir bestående. Vissa särskilda delar är 
redan klargjort att det blir en uppföljning på.

3.  Har projektet ökat fokus och uppmärksamhet kring logistik- och logistikrelaterade 
miljöfrågor inom företaget?

  Ja, vi har redan ett aktivt fokus på miljöfrågor och logistikens inverkan på dessa. 
Projektet har bekräftat detta arbete och ger oss legitimitet att gå vidare i en än 
högre grad.

Konsultgruppens funderingar på genomförandet av uppdraget

Generellt har det varit mycket lätt att arbeta med ITT Water & Wastewater. De har 
tagit sig tid till att träffa oss, varit intresserade, tagit fram data och varit aktiva i 
workshops. Vi har haft två kontaktpersoner på ITT Ulf Harrysson, beställare och 
Mathilda Wallergård, koordinator. Att även en koordinator tillsattes för att under
stödja logistikanalysen har underlättat mycket. Matilda har hjälp oss att boka tider, 
personer och bidragit med en stor mängd data.

Det är ”högt i tak” på ITT – en öppenhet att diskutera förändringar. Projektgrup
pens	medlemmar	har	varit	nyfikna	och	öppna	för	nya	idéer.

Vi är stolta över att ha ett antal tvärfunktionella grupper, där inköpare, anskaffare, 
logistiker, produktionspersonal mfl träffas regelbundet. Det vi saknat nu är en över
gripande tvärfunktionell grupp för logistik, vilket vi hade för flera år sedan.

Resultat 
Ett beslutsunderlag inklusive en bedömning av besparingspotential, uppskattad ar
betsinsats och ekonomisk risk med föreslagna åtgärder presenteras i bilaga 3.

Den uppskattade ekonomiska besparingen för föreslagna åtgärder uppgår till 35–40 
MSEK	i	minskade	kostnader	per	år.	

Sammanlagt	 för	de	föreslagna	förbättringar	där	vi	har	beräknat	en	miljövinst	ger	
dessa ca 1 200–1 400 ton CO2/år.	Detta	innebär	en	reduktion	med	ca	10	%	av	de	to
tala utsläppen av koldioxid från ITT Water & Wastewater. Utöver dessa tre åtgärds
förslag där koldioxidminskningen uppskattades kommer minst ytterligare åtta åt
gärdsförslag	ge	miljövinster.	Lågt	räknat	5–15%/åtgärd	vilket	motsvarar	minskade	
utsläpp av koldioxid med mer än 1000 ton CO2/år.	Om	logistikfrågorna	dessutom	
lyft	 fram	 i	 ISO	 14	 0001	 och	 följs	 upp	 ekonomiskt	 så	 säkerställs	 ständiga	 förbätt
ringar på lång sikt.
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Vad påverkar transportvalet?
Även	om	miljöeffekterna	till	största	delen	återfinns	i	den	externa	transporten	så	är	
det flera andra faktorer som också påverkar valet av transportsätt. Till exempel är 
tidsaspekten alltid en faktor att ta hänsyn till, liksom leveransprecision.

Differentiering och olika typer av ledtider
Kundens behov och förväntningar
Kundens	behov	är	alltid	utgångspunkten	i	uppbyggnaden	av	en	försörjningskedja.	
Det handlar om att förstå vad som är värdeskapande för kunden för att kunna till
godose såväl uttalade som outtalade behov i processen. Ett typiskt outtalat behov 
kan vara att bibehålla en service som alltid erbjudits, trots att behovet av denna inte 
längre existerar.

Differentiering av priser, ledtider, beställningstyper är ett sätt att ”tvinga” fram en 
bättre framförhållning från kunden vilket också skapar förutsättningar för effek
tivare transporter. En tidigt lagd order kan exempelvis ge ett lägre pris, alterna
tivt att produkter från standardsortimentet är billigare än produkter som ska 
specialproduceras.  

Verklig ledtid
Verklig ledtid är tiden för en hel process. Det motsvarar den sammanlagda tiden för 
samtliga delprocesser i ett totalt flöde. Den är i de flesta fall för lång för att kunna 
accepteras kunden, ur ett försörjningsperspektiv. Istället flyttas kundorderpunkten 
några snäpp in i processen för att bli snabbare. 

Kundupplevd ledtid
Kundupplevd	 ledtid	är	den	del	av	den	 totala	 ledtiden	som	 löper	 från	det	 tillfälle	
som kunden lägger sin order, till dess att leveransen görs. Denna kan styras utifrån 
var	i	produktionsprocessen	man	väljer	att	lägga	kundorderpunkten.	Kortast	möjliga	
ledtid	får	man	om	man	kan	erbjuda	ett	leverantörsägt	lager	hos	kunden.	Komplet
teringslager är ett annat alternativ som kortar ner ledtiden. Den längsta varianten 
är den där materialet till en produktion beställs först när kunden lägger order. Det 
sistnämnda	blir	då	likställt	med	verklig/total	ledtid.	

Precision
Leveranssäkerhet
Leveranssäkerhet, för både in och utflöden, är ett mått på förmågan att leverera i 
rätt tid, på rätt plats och med rätt kvalitet. Leveranssäkerhet mäts mot erkänd och 
önskad leveranstidpunkt. Låg leveranssäkerhet ger normalt:

•	 ett	behov	att	bygga	säkerhetsbuffert,	vilket	ger	att	behovet	för	försörjning	blir	
större än verkligt behov. 

•	 stora	kostnader	för	att	försöka	kompensera	oförmågan	att	leverera	i	tid.

Lagertillgänglighet
För lagerhållna artiklar är lagertillgänglighet ett mått på sannolikheten att en pro
dukt	 finns	 tillgänglig	 vid	 behov.	 Lagertillgängligheten	 är	 ett	mycket	 viktigt	mått	
eftersom kundens upplevda service mäts genom att multiplicera leveranssäkerhet 
med lagertillgängligheten.

Låg lagertillgänglighet ger normalt stora kostnader för att försöka kompensera 
oförmågan att ha utlovade produkter på hyllan.
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Saldosäkerhet
Med	vilken	säkerhet	rätt	antal	artiklar	finns	tillgängliga	är	en	grundläggande	orsak	
som	avgör	om	en	transport	måste	ske	akut	eller	vara	planerad.	Saldofel	leder	ofta	till	
leveransförseningar, produktionsomläggningar, stora indirekta åtgärder för att lösa 
problemen och iltransporter, både för ankommande och avgående gods. 

Det	är	ytterst	sällsynt	att	gods	försvinner	på	riktigt,	utan	det	finns	i	princip	alltid	en	
bakomliggande orsak till ett saldofel. Här följer några exempel:

•	 Strukturen	drar	för	mycket	material	eller	för	lite	material.
•	 Operatör	använder	annat	material	än	vad	strukturen	säger.
•	 Skrotningar	registreras	inte.
•	 Registreringsfel	över	hela	flödet.

Hur togs dessa faktorer omhand i logistikanalyserna?
För att få en förståelse för vad som påverkar transportvalet, alltså den verkliga  
anledningen till att transporterna är utformade som de är, har logistikanalysen 
genom förts med avseende på totalkostnad. Förutom de miljötunga externa trans
portkostnaderna har även effekten på övriga kostnader som interna produktions
kostnader, kapitalkostnader och inköpskostnad beaktats, alltefter hur mycket de på
verkar helheten. Även de interna beslutsprocesserna och vilka mål som prioriteras 
har analyserats och satts i perspektiv till dessa totalkostnader.

Nedan	ger	 vi	några	 exempel	på	detta	 från	Electrolux	Laundry	och	 ITT	Water	&	
Wastewater. 

Kundbehov
Electrolux	Laundrys	marknadsbolag	i	England	och	Spanien	är	jämförbara	när	det	
gäller	t.ex.	slutkunder	och	försäljningssiffror.	Trots	det	tar	marknadsbolaget	i	Spa
nien	hem	maskiner	och	reservdelar	en	gång/	vecka	till	skillnad	från	England	som	
tar	hem	varor	5	ggr/	vecka.	De	båda	marknadsbolagen	upplever	helt	enkelt	att	de	
har	olika	behov.	För	att	ta	reda	på	varför	olikheterna	finns	och	om	möjligt	justera	
servicenivån kan man från centralt håll initiera en diskussion om verkligt behov och 
godtagbar kostnad. 

Saldosäkerhet
Saldosäkerhet	 är	 en	 grundförutsättning	 för	 en	 väl	 fungerande	 verksamhet.	 Ofta	
behöver ett företag bättre metodik och struktur för att underhålla grunddata med 
tillhörande instruktioner. Det är även viktigt att var och en förstår värdet av att följa 
instruktionerna och värdet av rätt saldo. 

Eftersom flera enheter på ITT W&WW är i behov av samma material görs avrop hos 
flera	personer,	vilket	gör	det	svårt	att	ha	kontroll	över	saldot.	Dessutom	finns	flera	
lagerpunkter vilket också försvårar överblicken. En punkt i åtgärdsplanen (4.2) 
handlar om att förändra produktionsplaneringen från att planera utifrån historiska 
data till att planera utifrån framtida behov. Förslaget innebär att, som ett komple
ment till det operativa planeringsarbetet, utforma styrmedel som är kopplade till 
lageromsättning för framtida behov. Enligt vår erfarenhet brukar dessutom en pro
duktionsplanering som bygger på framtida behov resultera i bättre saldosäkerhet.
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Hinder och drivkrafter 

Myten om att vara unik och tryggheten att hålla fast vid det som 
fungerar

”Vi är unika”. Detta är antagligen den vanligaste myten hos många företag. Enligt 
vår	erfarenhet	är	80 %,	av	ett	företags	logistik,	generiskt	och	20 %	unikt.	Att	förstå	
det unika är däremot en förutsättning för att kunna föreslå lönsamma åtgärder. Det 
unika för ITT W&WW är exempelvis många produktnummer, unika produkter och 
något omoderna ITsystem 

En gång var logistiken säkert mycket bra planerat. Men allting förändras och då 
behöver	även	logistiken	modifieras.	Det	finns	en	trygghet	i	att	hålla	fast	vid	det	som	
fungerar även om lösningen inte är optimal, vilket gör att motståndet mot förbätt
ringar kan vara hårt. Ett exempel från Electrolux Laundry är att de har en omfat
tande	trafik	med	egenchartrade	fordon.	Värdet	och	effektiviteten	av	slingorna	följs	
inte upp och körs som de alltid gjort. Vid etableringen av dessa slingor var de säkert 
lönsamma men inte när volymerna ändras och leverantörer byts ut. 

Det	finns	flera	sätt	att	komma	runt	myter	och	historia,	exempelvis	genom	att	arbeta	
tvärfunktionellt och att sätta upp belöningssystem och ekonomiska styrmedel som 
är lönsamma för företaget som helhet. Det är också viktigt att förståelsen för helhe
ten och sambanden ökar i hela organisationen.

Verksamhetssystem
ISO	14001	kan	fungera	som	en	drivkraft	för	bättre	logistik	och	miljövinster.	Vanli
gen är godstransporter en betydande miljöaspekt och kan därmed komma ifråga för 
mål	och	ständiga	förbättringar.	Ett	första	steg	är	att	kvantifiera	miljöbelastningen	
för att kunna följa upp arbetet.

För att göra det lättare och mer intressant att kommunicera resultaten från logistik
förbättringar bör arbetet följas upp i både ekonomiska nyckeltal och miljönyckeltal.

Inom	både	ISO	9001	och	14001	kan	förslagsverksamheten	utnyttjas	för	att	lyfta	fram	
alla	goda	idéer	som	medarbetarna	har.	Både	på	Electrolux	och	på	ITT	W&WW	har	
problem med logistiken uppmärksammats och många tänkvärda förslag på föränd
ringar kommit fram. 

Det	finns	även	möjlighet	att	använda	hållbarhetsredovisningen,	GRI,	för	att	driva	
på miljöoptimal logistik. Exempelvis ITT har valt att fånga upp större miljöbespa
ringar i sin Hållbarhetsrapport.

Ekonomiska styrmedel och budgetmål
Ekonomiska styrmedel är kanske den främsta anledningen till att ibland till synes 
självklara förändringar inte görs. Det kan handla om vilka ekonomiska nyckeltal som 
avdelningar/	bolag	bedöms	på,	s.k.	belöningssystem	som	inte	är	utformade	så	att	de	
styr mot det som är bästa för företaget som helhet driver fram suboptimeringar. 

Budgetmål kan vara ett hinder om de inte sätt upp på basis av vad som är värde
skapande för helheten alternativt inte ställer krav på ständiga förbättringar. Efter
som ekonomiska styrnyckeltal får så starkt genomslag är det viktigt att låta dem 
styra mer smidigt och mindre hårt. 
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Besparingens storlek måste naturligtvis ställas i relation till andra väsentliga kost
nader för företaget. Var de ska lägga in kraft för att förbättra beror på potentialen i 
relation till vad annan ansträngning ger.

För ITT är det mycket intressant att analysera bundet kapital (lagervärde hos mark
nadsbolagen) i relation till kostnaden för ett alternativt transportupplägg med hub
bar. Ett annat intressant område att titta på är kostnaden för ett utvecklat emballage 
och därmed kunna sänka transportkostnaderna.

Ett	exempel	från	Electrolux	är	att	de	fokuserar	på	att	varje	funktion	fabrik/	mark
nads bolag ska sänka sina kapitalkostnader. Om Electrolux istället bibehöll eller till 
och med ökade ett visst lager av komponenter kan lagervärdet av färdigvaror minska. 
Och eftersom färdiga varor bringar ett högre värde ger det besparingar på kapitalet.

Miljö som säljargument
Miljöledningssystem och koncerngemensamma miljöaktiviteter handlar om att 
stärka varumärket och ses som en självklarhet idag. Att koppla ett Carbon Footprint 
till produkterna och därmed använda minskad klimatpåverkan i sin marknads
kom munikation är något som många företag valt att göra, exempelvis hamburger
restaurangen	MAX.	

Detta är något som har diskuterats på både Electrolux och ITT.
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Nyckelpersoner i en förändringsprocess
Den personliga drivkraften hos enskilda medarbetare påverkar genomslags kraften 
i en förändringsprocess och är många gånger nyckeln till framgång. Även om ansva
ret	och	uppdraget	för	logistikförbättringar	på	pappret	är	ålagda	en	specifik	befatt
ning	är	det	ingen	självklarhet	att	det	är	där	frågan	i	själva	verket	drivs.	Det	finns	
flera aspekter som kan påverka ett engagemang – brist på tid, resursbrist, för många 
ansvarsområden och risken för att misslyckas är bara några exempel på saker som 
kan spela in. Det är därför viktigt att hitta frågeställningar som gör att just den här 
frågan hamnar högt på prioriteringslistan på de befattningar som är av vikt för 
projektet.

Miljöchef
Om	uppdraget	möjliggör	 för	 kvalitets/miljöfunktioner	 att	 ta	 tag	 i	 en	 betydande	
miljöaspekt	som	hittills	varit	svår	att	bearbeta	ökar	intresset	att	lyfta	frågan.	Sam
arbetsviljan över avdelningsgränserna ökar också och förutsättningarna för ett  
lyckat	arbete	blir	genast	bättre.	Om	det,	vilket	det	nästan	alltid	gör,	finns	en	möjlig
het att se ekonomisk vinst i de miljöåtgärder som planeras och som är kopplade till 
transporter ökar det också engagemanget förstås.

Logistikchef/transportchef
Hos	en	logistikchef	eller	transportchef	finns	flera	frågor	på	den	vardagliga	agendan	
som kan få en skjuts genom projektet. Miljöinsatsen ger samtidigt en möjlighet att 
samordna logistik och transportfrågor, liksom en chans att öka servicegraden till 
sänkt kostnad, båda delar viktiga för en logistikavdelning. Att också få möjlighet att 
utnyttja beläggningsprinciper för lager och dess funktioner och att få ett tillfälle att 
utveckla transportplaneringen och optimera transporterna är också faktorer som 
skapar engagemang.

Produktionschef/Produktionsplanerare
Även	i	produktionsledet	finns	viktiga	positioner	att	få	med	i	en	förändringsprocess.	
Viktiga faktorer som påverkar dessa delar av verksamheten är möjligheten att ut
veckla och förbättra produktionsplaneringen och därigenom produktiviteten. Att 
kunna minimera kvalitetsbrister och sänka kostnaderna är andra beståndsdelar 
som skapar engagemang här.

Ekonomichef/ekonomicontroller
Om man kan påvisa påtagliga potentiella besparingar rent ekonomiskt och en möj
lighet	att	få	bättre	kontroll	på	kostnadsutvecklingen	finns	också	stora	möjligheter	
att skapa engagemang hos såväl ekonomichef som ekonomicontrollers även i ett 
logistikprojekt.

Det är dock viktigt att de får en återkoppling på hur ekonomiska styrmedel och 
budgetmål påverkar transporternas kostnader.

Marknadschef
Med differentierade priser och leveransvillkor kan marknadsorganisationen styra 
kunderna till att välja produkter som, ur logistiksynpunkt, är mer miljöekonomiska. 
Oftast sammanfaller billigare transportlösningar med att de är miljövänliga. Även 
den interna fördelningen av kostnader mellan marknadsbolag och produktions
bolag kan innehålla dylika avvägningar.
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Nyanställd
Nyanställda	medarbetare	eller	nyligen	befordrad	personal	kan	också	vara	en	drag
hjälp i arbetet. Dels ser de på verksamheten med nya, friska ögon. De har sannolikt 
också en vilja att visa framfötterna och bevisa sig. Dessutom är de i många fall inte 
lika fullbelagda med uppgifter som andra medarbetare.

Inköpare
Inköpsorganisationen föreslår ofta förändringar som kan ha stor betydelse för lo
gistikarbetet. De kan tex. upprätta långsiktiga avtal med leverantörer och de kan 
i avtalen upprätta kriterier för leverans och transportsätt. Detta gäller även om 
leverantören inkluderar transporten i priset.

Om	inköparna	kan	välja	leverantörer	som	ligger	samlade	geografiskt	är	det	enklare	
att samordna intransporterna.

Företagen och logistik

Företag med potential till besparing
Företag är olika, mycket olika. Flera av dessa olikheter har inverkan på hur stort värde  
logistikförbättringar får och hur enkla och viktiga de är att införa. Förenklat kan 
man säga att ju högre transportkostnader, i faktiska tal eller i relation till omsätt
ningen, ju större intresse att diskutera förbättringar. Om dessutom miljöpåverkan 
är stor innebär det vanligen att logistiken kan effektiviseras med både miljövinster 
och besparingar som resultat.

Aktiva,	lyhörda	och	vinstdrivande	företag	har	ofta	lättare	för	att	ta	till	sig	nya	idéer.	
Och företag som ser sin logistik som en affär istället för ett kostnadsställe vill gärna 
ständigt förbättra logistiken. Detta utesluter inte små bolag, tvärtom, har mindre 
företag en hel del att både lära och hämta, men självklart är det så att antal transak
tioner i ett företag ökar potentialen i att hitta större besparingar.

Den	 totala	 kostnaden	 för	 logistiken	 återfinns	 inte	 alltid	 i	 företagets	 ekonomiska	
redo visning då delar kan faktureras vidare, alternativt betalas av någon annan i 
kedjan. 

En påverkbar kostnad som utgör mer än 5 % av nettoomsättningen anses utgöra en 
stor	kostnadspost.	En	sådan	bör	klassificeras	och	granskas	regelbundet.	

Vad är då en hög logistikkostnad? Ja det beror på allt från typ av verksamhet, kund
grupper, produkternas värde och utformning. För Electrolux utgör transportkost
nader ca 7 % av omsättningen och på ITT W&WW ca 6 %. Om detta är högt eller 
ej är omöjligt att avgöra. För det krävs en benchmarking med företag inom samma 
branscher alternativt en mycket detaljerad analys och jämförelse av ”bästa läge”. 
Det centrala är att följa hur kostnaderna förändras över tiden i det egna företaget.

Vad indikerar att ett företag har pengar att spara genom att se 
över sin logistik? 

För den som vill få företag att miljöanpassa sina transporter handlar det om att stäl
la frågor på annat än själva transporten eftersom ett företag planerar sina transpor
ter utifrån produktion och inte utifrån själva transporten. I MER, Miljöengagerade 
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revisorer , väljer revisorer och redovisningskonsulter att ställa frågor för att intres
sera sina kundföretag för logistik. Här följer några exempel på frågor som MER  
revisorer brukar ställa:

•	 På	vilket	konto	för	ni	in	kostnader	för	akuta	beställningar?
•	 Vet	ni	hur	transportkostnaderna	har	ökat	i	relation	till	omsättningen?
•	 Har	ni	under	det	senaste	året	undersökt	hur	era	interna	rutiner	påverkar	trans

porternas frekvens?
•	 Har	ni	under	de	senaste	åren	diskuterat	med	era	kunder	om	rutiner	och	service

nivå för att underlätta tidig planering, som vanligen sparar både pengar och 
miljö?

•	 Vet	ni	fyllnadsgraden	hos	de	bilar	som	fraktar	gods	till	och	från	anläggningen?
•	 Har	ni	ett	volymstänkande	i	utformningen	av	era	förpackningar?
•	 Hur	ofta	får	arbete/produktion	ändras	p.g.a.	sena/felaktiga	inleveranser?
•	 Är	kontoplanen	och	nyckeltal	anpassade	(t	ex	kostnadsställen)	till	att	följa	upp	

transportkostnader?
•	 Hur	ofta	förekommer	brister	i	inleveranser	(skador,	fel	antal	etc.)?	
•	 Vad	skulle	det	innebära	för	företagets	lönsamhet	om	kostnaderna	för	Era	gods

transporter	skulle	öka/minska	med	i	storleksordning	15	%	(en	känslighetsanalys	
åt båda håll)?

Vilka företag är inte mottagliga för budskapet om logistik
förbättringar?

I bland är det mindre lämpligt att diskutera logistikförbättringar med ett företag. 
Exempelvis om företaget:

•	 är	inne	i	en	större	strukturomvandling,	såsom	en	sammanslagning	eller	
produktionsförflyttningar.

•	 implementerar	ett	nytt	IT	system
•	 har	högsäsong	eller	har	svårt	att	leverera
•	 genomgår	en	större	omorganisation
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Reflektioner inför Vägverkets5 fortsatta insat
ser för logistikförbättringar och miljövinster
För att Vägverkets6 projektledare med framgång skall kunna diskutera koppling
en mellan godsflöden, logistikförbättringar, kostnadsbesparingar och miljövinster 
med	företag,	bör	ingången	på	företaget	ifråga	finnas	på	rätt	nivå	och	omfatta	alla	
funktioner som berörs av ett projekt av den här typen. 

De tre företag som Logistema tillsammans med Miljölots hittills analyserat sysslar 
med mekanisk tillverkning och med reservdelar, alla tre med en relativt stor andel 
export. Detta i kombination med att alla företag bedömer sig själva som väldigt unika  
(även	om	80	%	i	en	verksamhet	nästan	alltid	är	att	betrakta	som	generell	–	se	kapitel	
Hinder och drivkrafter) gör att det är av stor pedagogisk vikt att utöka antalet goda 
exempel till att omfatta fler branscher. Livsmedel, importerande handelsbolag och 
processindustri är tre exempel som alla skulle bredda bilden på ett bra sätt. Även 
om problematik och besparingspotential inte skiljer sig nämnvärt åt mellan företag, 
adresseras logistikfrågorna lite olika beroende på verksamhet. En möjlig väg är att 
ta fram checklista för potentialer i olika branscher.

Det är fortfarande en utmaning att skapa förståelse för sambanden mellan logistik, 
ekonomi och miljö.

Ett effektivt sätt att nå fram med budskapet är att visa på väldigt konkreta exempel 
på vad en förbättring faktiskt innebär i form av exempelvis minskade koldioxid
utsläpp. På Electrolux Laundry jämfördes en minskad energiförbrukning om 5 % 
med de logistikförbättringar som föreslagits. Potentialen är klart högre både eko
nomisk och miljömässigt. Om logistiken skulle effektiviseras med 5 % ger det 200 
gånger lägre koldioxidutsläpp och 10 gånger lägre kostnader jämfört med samma 
procentuella förbättring på energiförbrukningen.

Befintliga	 verksamhetssystem,	 såsom	miljö	 och	kvalitetsledning,	 ISO	 14 000	 res
pektive	9 000	och	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	skulle	kunna	få	upp	logi
stikoptimering och miljövinster på agendan. För detta krävs en nulägesanalys, en 
inventering	av	transportarbetet	och	att	certifieringsorganen	för	en	aktiv	och	kon
kret dialog med företagen om de stora värdena med att lyfta fram logistikfrågan. 
Exempel på hur företag kan sätta upp mål, genomföra förbättringar och följa upp 
miljövinster från godstransporter kan vara framgångsrikt även här.

Bilagor

5–6.	Trafikverket	kommer	att	genomföra	de	åtaganden	som	Vägverket	tar	på	sig	i	rapporten.
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Ordlista
VMI Vendor Managed Inventory Leverantören (vendor) sköter 

lagret.

EDI Electronic Data Interchange – Elektronisk avisering, be
ställning etc.

Landed	cost	 Kostnad	 för	 varan	 inklusive	 hemtagningskostnad	 och	 bil
kostnader till detta.

Leveranssäkerhet Tex. 95 % av varorna kom fram på rätt dag.

Ledtid Tid från beställning till leverans.

Lagertillgänglighet	 Andel	artiklar	som	finns	i	lager.

PIA Produkter i arbete (artiklar som genomgår förädling).

Saldosäkerhet	 Samma	antal	i	fysiskt	lager	som	antal	i	böckerna.

ITR ”inventory turns”, lageromsättning är lika med nivå i lager i 
relation till omsättning av försålda varor.

Serviceprincip	 Tex.	en	artiklar	finns	i	lager	och	ska	kunna	levereras	inom	24	
timmar.

Slot	tider	 Det	tidsfönster	som	något	skall	ske	inom.

Frekvensstyrning	 Styrt	med	en	jämn	frekvens,	ett	tidsintervall.

Föravisering Information i förtid om att en vara skall levereras.

Tvärfunktionell Går på tvärs genom flera avdelningarna, matrisorganisation. 

ITO ”Inventory Turn Over”, lageromsättningshastighet oftast 
antal gånger per år.

Fyllnadsgrad Ett sätt att presentera hur stor andel av fordonets lastkapa
citet som används1.

Dubbeldropp Att bilar lämnar av gods på olika mottagningsplatser från 
samma leverantör.

Suboptimeringar	 Att	optimera	en	sak	 fast	andra	kostnader	eller	 totalkostna
den blir högre.

Kapitalomsättning	 Lageromsättning	utgör	en	del,	men	det	finns	fler	områden	
som binder kapital, tex. kundfordran, inventarievärde etc.

Hemtagningsprincip:  Den regel som gäller då varor tas hem, tex Batchstorlek,  
frekvenser, sätt att få hem artiklar, parametersättning såsom 
säkerhetslager, etc.

LCL	 Styckecontainer

SDC	 	 Service	Distrubution	Center.	

SAP	 Ett	Affärssystem.	Har	sitt	ursprung	i	Tyskland	och	är	 idag	
världsledande. 

Mellantransporter	 Transporter	 mellan	 två	 definierade	 operationer	 i	 produk
tion eller olika lagerenheter.

Mantelfrakt Då flera order samlevereras till en gemensam punkt där de 
sedan splittras. Företaget betalar för endast en frakt med ef
fektivare lastning.

1 Den allmänna definitionen av fyllnadsgrad är lastad mängd gods på fordonet delat med maximal lastförmåga på fordonet.  
   Fyllnadsgrad ska inte blandas ihop med utnyttjandegrad som brukar användas för att beskriva hur väl ett system utnyttjas.
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Den här utgåvan av rapporten är en neutraliserad version, vilket 
betyder att vissa sidor, bilder, texter och värden är borttagna. 

Dagordning 

1)  Inledning och uppdrag 

2)  Rekommendation 

3)  Kort kring metodik 

4)  Kort kring nuläge 

5)  Förslag till åtgärdspaket 

6)  Ansats till tidplan 

7)  Sammanfattning av dagen 
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Inledning 

•  Den här rapporten är vår slutrapport till Electrolux för avtalad analys. 

•  Vi har gjort en ansats att till en slutrapport som är ganska översiktlig, men ändå 
förstålig för personer som inte medverkat i arbetet.  

•  En djupare förståelse av resonemang kan kräva kompletterande dokumentation, 
vilka är sammanställda i separata dokument som bilagor till den här rapporten. 
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Bakgrund 

  Under 2006-2009 har logistikanalyser genomförts på Atlet och Spendrups i 
samarbete med Vägverket.  

  Analyserna synliggjorde ett antal förbättringsområden och påvisade en 
betydande effektiviseringspotential i ett av fallen.  

  Vägverket vill nu utveckla detta arbete vidare och, med tidigare utfört arbete 
som grund, genomföra ytterligare två logistikanalyser av godstransportflödet 
och dess effekter på miljön och ekonomi för två företag.  

  Analysen skall dels användas för direkta förbättringar på företagen men även 
belysa generella arbetssätt.  

  Det skall även vara underlag för kompetenshöjande insatser på Vägverket så 
att man kan hjälpa andra företag som vill minska miljöpåverkan av sina 
transporter. 
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Uppdrag Electrolux / Vägverket 

  Uppdraget omfattar en genomlysning av transportflöden till och från Ljungby 
(fabriken i Ljungby).  

  Huvudfokus är kostnader och miljöeffekter för godstransporterna. 

•  Produktion och intern hantering/montering berörs för delar som påverkar transporterna. 

  Studien täcker fysiska, administrativa och IT flöden. 

  Analysen omfattar även förslag till nya arbetssätt och ett förslag till 
genomförandeplan. 

  Uppdraget rapporteras i två forum och med olika fokus: 

•  Förbättringsarbete på Electrolux och förslag till väg framåt. 

•  Rapportering till Vägverket med fokus på processen och mekanismer för vägval. 
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Förväntningar Electrolux 

•  Klargörande hur det ser ut idag ur ett hyggligt objektivt perspektiv och med 
hänsyn till helheten. 

•  Intressant att se hur vi arbetar och vad som kan bli bättre. 

•  Möjlighet till samordning inköp och transporter. 

•  Samordning mellan leverantörer. 

•  Hur kommer resultaten se ut av de olika pågående insatserna? 
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Bärande principer Electrolux  

•  Nedanstående punkter är gemsamt överenskomna som 
tillfredsställande som bärande principer. 

•  Lösningar skall vara värdeskapande (insats ställs mot värde/verkan) ur ett 
slutkundsperspektiv. 

•  Enkelt och robust. 

•  Arbetssätt skall vara värdeskapande (stödja lönsamhet) ur ett 
helhetsperspektiv. 

•  Säkerställa en tillfredsställande materialtillgänglighet. 

•  Lagertillgänglighet (A) oförändrad eller bättre. 

•  Leveranssäkerhet (B och C) oförändrad eller bättre 

•  Kapitalomsättningshastighet i totallager är oförändrad eller bättre. 

Dagordning 

1)  Inledning och uppdrag 

2)  Rekommendation 

3)  Kort kring metodik 

4)  Kort kring nuläge 

5)  Förslag till åtgärdspaket 

6)  Ansats till tidplan 

7)  Sammanfattning av dagen 
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Sammanfattning och rekommendationer 

Kondenserad sammanfattning: 

•  Vi har tagit fram ett åtgärdspaket, vilket vi bedömer har en mycket god potential ur 
ett lönsamhetsperspektiv. 

•  Programmet har en spridning för insats mellan föreslagna åtgärder. Det finns även 
visst beroende mellan olika åtgärder. Vi föreslår därför en stegvis utrullning. 

•  Tre av åtgärdspunkterna erfordrar en fördjupad förstudie. 

•  Programmet kan köras i sin helhet, men även delas upp vid behov. 

Våra rekommendationer är: 

1)  Fastställ i ett bredare forum att berörda delar slutsatser och förslag till åtgärder. 

2)  Resurssäkra både för genomförande och operativt ansvar roller. 

3)  Mobilisera projekt för utrullning.  

4)  Stegvist genomförande. 

Dagordning 

1)  Inledning och uppdrag 

2)  Rekommendation 

3)  Kort kring metodik 

4)  Kort kring nuläge 

5)  Förslag till åtgärdspaket 

6)  Ansats till tidplan 

7)  Sammanfattning av dagen 
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Beteenden och behov 
Tre grupper beteenden och behov sätter plattformen för transport val.  

1)  Kunders beteenden och behov. Allt övrigt är följdverkningar. 

2)  Interna beteenden och behov. 

3)  Leverantörers beteenden och behov. 

Transportval är till stor del ett resultat av ovanstående punkter. 
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Kort kring metodik 
  Arbetet har genomförts i former av: 

•  Uppstartsmöte och rapporteringsmöte. 

•  Tre workshops 

•  Fakta och datainsamling 

•  Kompletterande intervjuer 

•  Observationer 

•  Analyser 

•  Löpande avstämningar. 

  Under hela arbetet har strävan varit en aktiv bred medverkan från Electrolux 
organisation i Ljungby. 

  Nyckel till ett framgångsrikt uppdrag är en förståelse för bakomliggande orsaker 
och hur dessa kan adresseras.  
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Leverantörer 
Hemtagningsprinciper 

Produktionsprocessen 
Lager 

Miljöarbete 

Skeppningsprocess 
Lager 

Externlogistik in Externlogistik ut 

Lednings- och stödprocesser 

Mottagningsprocessen 
Lager 

Kunder 
Kundbehov 

Angreppsområden Logistikanalys 

Sida 13  

Kunder och kundbehov 
Exempel analysområden (Vad) 

•  Lokalisering, volymer, servicekoncept, produktmix / sortiment 
per region, tider och ledtider, samordningsmöjligheter produkter 
och eftermarknad, samordningsmöjligheter andra aktörer, .. 

•  Förbättringsområden 

Metodik (Hur) 

•  Intervjuer med spedition – orderkontor - marknadsfunktion, 
insamling och analys av data (segmentering), WS, ritande av 
frekvensdiagram, bilder för exempel, löpande dokumentation.. 

Principer (Varför) 

•  Grundläggande för övriga behov i Supply Chain.  

Exempel resultat 

•  Anpassning avropsprinciper, sortimentsharmonisering, 
differentiering priser och ledtider, differentiering servicekoncept,. 

Mappning problem och möjligheter 

Mappning  kundfördelning 
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Steg för utveckling av lösningar  

•  Problemidentifikation 

•  Gruppering  

•  Bakomliggande orsaker 

•  Utveckling av lösningar 

•  Insats och effektanalys 

•  Potentialer 

•  Utrullningsplan 

Förankring och  
Motivation  
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Dagordning 

1) Inledning och uppdrag 

2) Rekommendation 

3) Kort kring metodik 

4) Kort kring nuläge 

5) Förslag till åtgärdspaket 

6) Ansats till tidplan 

7) Sammanfattning av dagen 
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Frakter totalt 2009. 1 av 2 

Transportkostnader 2009 är  

•   Totalt 87,8 MSEK, varav: 

•  Flyg 13,6 +  2 (mellan fabriker) + 2 (express FL)  

•  Väg  61,2 MSEK 

•  Båt 9,0 MSEK 

•  Tåg ej med 2009  

•  Totala ton 

•  Totalt färdigvaror ut 9 125 ton, 

•  Totalt reservdelar ut 334 ton 

•  Totalt fabrik in 7 063 ton 

•  Totalt till reservdelslager in 186 ton 

•  Totalt till färdigvarulager in 2 777 ton 
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Flöden Electrolux Laundry Ljungby 

Leverantörer Produktion 

Transporter in 

Mottagning 
Förråd 

Mellantransporter 
Internt /Lego 

Färdiglager 
Avsändning 

Transporter ut 

Kunder 

Orderrader in: 
 48 531 + 15472 
Sändningar in:  
10 650 + 4 260 

Orderrader ut: 
 42 500 (maskin) 

TBD köpt 
Runt 250 000 (reserv)  

Antal ton / fraktkostnad in: 
10 026 / 25,7 MSEK 
Antal bilar /dag: 
10-12 ordinarie och 10-12 budbilar 
Fördelning bil / tåg / flyg / båt:  
89 %, 0 %, 0 %, 11% 

Antal lev: 
 265 - 280 
Antal artiklar: 
5 773 + 8463 
12 800  (för prod. 
inkl. eget  

Antal ton / fraktkostnad  ut: 
9 459 ton / 62,1 MSEK 
Antal bilar /vecka: 
Cirka 80 bilar / 12 containers 
Fördelning bil / tåg / flyg / båt:  
61,9%, 0 %, 28,3 %, 9,8% 

Fabrik till FL: 
6 ggr /dag (1 ggr per timme) 
Fabrik till Reservdelslager: 
2 ggr per dag 
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Frakter totalt 2009. 2 av 2 

Miljöbelastningen 

•  Totalt 1 975 ton CO2: Fördelning 1;: 

•  DHL 545 ton CO2 

•  Schenker 18ton CO2 

•  Bring 369 ton C02 

•  Brunskog 500 ton CO2 

•  Fartyg 585 ton 

•  Totalt 1975 ton CO2, Fördelning 2; Flyg, väg 
Sverige, väg Europa och båt.  
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Frakter in totalt 2009 

Transportkostnader 2009 är  

•   Totalt  25,7 MSEK med fördelning: 

•  Fördelning 1: Väg 22,8 MSEK och båt (141 containers) 
2,9 MSEK 

•  Fördelning 2: Direkt material 10,2 MSEK, BIP + Thailand 
och Frankrike 13,0 MSEK och reservdelar 2,5 MSEK 

•  Totalt ankommande ton: 

•  Totalt 7 063 ton till fabrik 

•  Totalt till reservdelslager 186 ton 

•  Totalt till färdigvarulager 2 777 ton 
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Fördelning 2 inflöde 
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Frakter ut totalt 2009 

Transportkostnader 2009 är  

•   Totalt 62,1 MSEK, varav: 

•  Flyg 13,6 (reservdelar) + 2 + 2 

•  Väg 38,4 MSEK 

•  Båt 6,1 MSEK 

•  Totalt färdigvaror 9 125 ton 

•  Totalt reservdelar 334 ton 

•  Flyg 117 ton 

•  Sverige 95 ton 

•  Danmark 27 

•  Norge 12,  

•  Japan 7 

•  US 4  

•  Europa övrigt 68,  
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Några indikatorer inflöde. 1 av 2 

•  Frekvensfördelning leverantörer.  

•  Totalt 265 - 280 leverantörer till fabrik. 

•  77 leverantörer har en produkt. 

•  37 leverantörer har två produkter. 

•  125 leverantörer har tre eller färre produkter. 

•  4 770 artiklar köptes till produktion.  
Förbrukning under 2009 371 MSEK (lager komponenter cirka 35 + 10 PIA MSEK). 
Täcktid lager 28 arbetsdagar. 

•  Artiklar (komponenter) till produktion 

•  100 största artiklarna till produktion utgör 38 % av värdet. 

•  50 % av volymvärde = 178 artiklar. 

•  80 % av volymvärde = 613 artiklar (80/13) 

•  90 % av volymvärde =  1026 artiklar 
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Viss reduktion av 
leverantörer är 

genomförd under 2009 
(som skall reduceras 
fån siffror till vänster:  
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Några indikatorer inflöde. 2 av 2 

•  8 463 till reservdelar år 2009.  
Drygt 10 000 finns i lager som reservdelar. Mål är 5000 lagerförda. 
Förbrukning under 2009 110, 2 MSEK (lager cirka 33 MSEK). 
Anskaffning för 25,6 MSEK. 

•  1 003 artiklar (exklusive Ljungby) till FL.  
Lager 37 förbrukningsdagar.  
Ledtid 39 dagar. 

•  Fördelning till färdiglager (exklusive Ljungbyflödet) 

•  6 artiklar 20 %.  

•  45 artiklar 50 %.  

•  227 artiklar 80 %. (80 / 23) 

•  380 artiklar 90 %. 
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Genomgående reflektion är det ett värde att arbeta med klassificering  
för differentiering av metodik för insatser!!  

Sling/turbilar 
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•  Ett sling/turbilsupplägg försvårar beläggningsutjämning över veckan. 

•  Längre sling/turbilsupplägg med stor obalans i flöden in/ut är mindre lämpligt. 

•  Närliggande områden kan vara lämpliga, men med strävan till ökad fyllnadsgrad med andra företag.  
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Centrala påverkansfaktorer transportval  

•  Tider och ledtider 

•  Behov 

•  Kundupplevd ledtid 

•  Verklig ledtid 

•  Precision 

•  Leveranssäkerhet 

•  Lagertillgänglighet 

•  Saldosäkerhet 
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Trendutveckling lager  

•  Totalt lager ELS 268 MSEK. 

•  LCL lager (värde / antal)  

•  Ljungby: 37 % / 31 % 

•  Thailand: 50 % / 66 % 

•  Frankrike: 13 % / 3 % 

•  Ljungbyröret 

•  Inbegriper Ljungby fabrik och reserv-
delar och FL relaterat till Ljungbys 
sortiment.  

•  Lageromsättning drygt 5  ggr /år. 

•  Motsvarande uppföljning för övriga 
produktrör lämplig, men utanför scope. 

Trendutveckling lager omsättning produktrör Ljungby 
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Antal enheter och omsättning färdigvarulager 
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Lite kring miljöarbete 

•  Effekter av transporter ur ett miljöperspektiv är mycket större än energikonsumtionen 
(produktion + stödprocesser). 

•  Om vi jämför kostnaderna och utsläpp CO2 för transporterna är dessa: 

•   87,8 MSEK  

•  Cirka  1975 ton CO2 / år.  

•  För miljömålet att minska energiförbrukningen i byggnader och processer finns programmet 
Green Spirit, ett centralt antaget program. 

•  4,1 MSEK 

•  Cirka 10 ton CO2 / år 

•  Ger en besparing på cirka 207 KSEK / år 

•  500 KWh / år motsvarar en miljövinst om cirka 0,5 ton CO2.  
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Dagordning 

1)  Inledning och uppdrag 

2)  Rekommendation 

3)  Kort kring metodik 

4)  Kort kring nuläge 

5)  Förslag till åtgärdspaket 

6)  Ansats till tidplan 

7)  Sammanfattning av dagen 
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Allmänt åtgärdspaket 

•  Vi har på följande sidor gjort en ansats till en sammanställning för ett 
åtgärdspaket. 

•  Innehållet baseras på: 

•  Diskussioner i arbetsgruppen (WS1-3) 

•  Fördjupade intervjuer, analyser och observationer 

•  De bakomliggande orsaker som behöver åtgärdas 

•  Åtgärderna är kring direkta åtgärder, men inbegriper också  arbete med att 
säkerställa förutsättningar för vissa indirekta områden som är kritiska för ett 
kontinuerligt förbättringsarbete. 

•  Tre av åtgärderna kräver fördjupad förstudier, vilka inte ryms inom den här 
analysen. 
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Sammanställning ansats åtgärdspaket  

1)  Flödesorientering och förutsättningsskapande åtgärder 

2)  Förbättringsåtgärder hemtagning 

3)  Förbättringsåtgärder mottag och mellantransporter  

4)  Förbättringsåtgärder utflöde 

5)  Integration av transporters påverkan inom ISO 14001 arbetet 

5 

1 

2 4 

3 
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Beskrivning ansats åtgärdspaket. 1 av 7 

1. Flödesorientering och förutsättningsskapande åtgärder 

•  1.1. Säkerställande av löpande uppföljning total logistikkostnad (inflöde och utflöde) 
Operativ personal har idag inte tillräckligt goda verktyg för kontinuerligt förbättringsarbete för 

logistikkostnader. Det skall inte behövas utredning för att se var insatser som ger god återbetalning skall 

genomföras (det är inte antalet åtgärder, utan rätt åtgärder som ger resultat).   

•  1.2. Flödesorientering (Ljungbyflödet) 
En fullt ut flödesorienterad organisation med exempelvis produktrör kräver få delade resurser, mycket 

tydliga gränssnitt och en mycket bred och djup kompetens längs flödet. Det vi förespråkar är en god 

samordning mellan funktionsorganisationen och flödet.  

Inledningsvis är vårt förslag en flödesorientering för kapitalet. Utse en person med ansvar och mandat för 

styrning av hela kapitalet (ett minlager kräver att vissa lager ökar,..). 

•  1.3. Anpassning av belöningssystem och mål 
Mål bör utformas för att stödja punkt 1.2. 
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Beskrivning ansats åtgärdspaket. 2 av 7 

1. Flödesorientering och förutsättningsskapande åtgärder forts. 

•  1.4. Förbättrad saldosäkerhet. Fördjupad förstudie  
 Den här punkten kräver fördjupad analys av bakomliggande orsaker saldofel och utifrån det ett program 

för åtgärder.  

Singulärt viktigaste området för en god materialtillgänglighet. (Se WS 2 för exempel felorsaker saldo.) 

Nivån vid systemmässig klarering tämligen god, men störningar från saldofel ger allvarliga konsekvenser. 

Fastställande av principer för mindre, större och allvarliga störningar. 

1.5. Electrolux (ELS) perspektivet 
Kommentarer ”Det är OK, då säljbolagen betalar” är förstålig, men de pengar som rinner ut kopplat till en 

mindre bra logistiklösning mellan bolagen inom Electrolux påverkar produktlinjeresultatet negativt. För att 

arbeta med den här punkten krävs att 1.1. är på plats. Trimning av Storbritannien, Nederländerna, Japan 

och Ryssland.  

•  1.6. Total optimering av lönsamhet för hemtagning (landed cost) 
Hemtagningsprinciper bör baseras på landed cost (på plats på line). 
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Beskrivning ansats åtgärdspaket. 3 av 7 

2. Förbättringsåtgärder hemtagning 

•  2.1. Samordning av hemtagning geografiska områden  
Intressant för Sverige och Danmark. Samordning med givna transportdagar per region och leverantör 

(oavsett vem som upphandlar). Förbättrad kanal för ruiner transporter (gäller även ut).  

Vid ökade volymer från Sydostasien kan tullfrilager vara intressant. 

•  2.2. Beläggningsutjämning över veckan  
Syftet är kortare ledtider för mottagningsprocessen. Kräver förändrade tider mottag.  Ger ett jämnare flöde 

för mottag och en fasförskjutning materialhantering och behov. Anpassning av tidtabeller. 

•  2.3. Direktdropp / dubbeldropp för gods till reservdelar  
Fasta dagar, men två leveransadresser. För unika leverantörer och för leverantörer med stor volym /

skrymmande gods till reservdelar bör det appliceras. För övriga från fall till fall. 

•  2.4. Minskad svans leverantörer  
Antal leverantörer bör minskas med uppskattningsvis 75 st. Hur mycket kostar en leverantör att 

upprätthålla? Kopplad till 2.1. 
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Beskrivning ansats åtgärdspaket. 4 av 7 

3. Förbättringsåtgärder mottag och mellantransporter 

•  3.1. Förbättrad hantering smågods  
Centralt för effektiv materialhantering in i huset. Pågående översyn. 

•  3.2. Vagntransporter mellan fabrik och reservdelslager  
Syftet är förbättrad säkerhet och en möjlighet till beläggningsutjämning för hantering lastning och lossning 

både vid fabriken och reservdelslagret. 

Fasta avgångar 4 ggr per dag. Rullande system med täckta vagnar.  

•  3.3. Föravisering   
Minskad resursåtgång, men framförallt viktigt för god säkerhet för mottagningsregistrering. 

Kopplad till saldosäkerhet (punkt 1.4). 
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Beskrivning ansats åtgärdspaket. 5 av 7 

4. Förbättringsåtgärder utflöde 

•  4.1. Differentiering serviceprinciper reservdelar projekt/lager och akuta behov  
Säkerställande att reservdelar till projekt och lager skeppas med bil /båt (specifikt viktigt för egna bolag).  

 Högfrekventa reservdelar styrs och fylls på av Ljungby (mot verklig försäljning) för valda marknader.  

Syftet är att markant minska andelen flyg. 

•  4.2. Serviceprinciper färdiglager  
Säkerställande att serviceupplägg (frekvens, tider, ..) är värdeskapande. Omvärdera vilka som skall  

vara A, frekvens transporter och hastighet på transporter. 

•  4.3. Differentiering serviceprinciper B artiklar  
Lämpligt med differentiering ledtider B artiklar kopplat till kundorderpunkt.  Exempelvis Kanban för 

trummor och kundorderpunkt montering för valt gods till US. Ger säkrare kortare ledtider. 

•  4.4. Samordning LCL Electrolux  
Kan ge en möjlighet till mantelfrakt för fulla containers.  
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Beskrivning ansats åtgärdspaket. 6 av 7 

4. Förbättringsåtgärder utflöde 

•  4.5. Översyn kombilösningar för gods översjö (även inflöde). Fördjupad förstudie  
Alternativ 1a: Ny kombiterminal möjlig lösning utan depå. 

Alternativ 1b: Ny kombiterminal möjlig lösning med depå. 

Alternativ 2: Samordning med upphämtning Småland (fylla container på vägen ner). Kan också vara en 

lösning innan 1 är på plats. 

•  4.6. Översyn av utformning emballage för minskade skador. Fördjupad förstudie  
Välj ut några representativa marknader.  

Följ upp alla skadekostnader i flödet inklusive indirekta kostnader.  

Undersök eventuell påverkan på fyllnadsgrad (eventuell förändring fraktkostnader upp). 

Effekter av nuvarande och möjliga emballage. 

När ger nuvarande emballage skrymme (när ej staplingsbart)? 

Extrapolera och gör en totalkalkyl. 
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5. Integration av transporters påverkan inom ISO 14001 arbetet 

•  5.1. Säkerställ regelbunden uppföljning av miljöeffekter  
Avtala med transportörer om regelbunden återkoppling 

•  5.2. Sätt upp mål för minskad miljöbelastning från godstransporter i ISO 14001  
Transporterna har högre miljöbelastning än energiprogrammet. 
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Exempel insats - effekt analys 
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Högst ranking insats - effekt analys 
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Sammanfattning potentialer. 1 av 4 
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Sammanfattning potentialer. 2 av 4 
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Sammanfattning potentialer. 3 av 4 
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Sammanfattning potentialer. 4 av 4 
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Se även 
miljöeffekter 

Se även 
miljöeffekter 

Sammanfattning av potentialer miljö. 1 av 2 
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•  Kombitrafik Ljungby – Göteborg,  på järnväg till Alvesta.  

•  Nu 80 ton CO2/år Ny 20 ton CO2/år Minskning 76 % 

•   Öka fyllnadsgraden i Danmarksslingan med 15 %  

•  Nu 84 ton CO2/år Ny 30 ton CO2/år Minskning 60 % 

•  35 % av reservdelarna på båt eller bil istället för flyg 

•  Nu 474 ton CO2/ år Ny 320 ton CO2/ år Minskning 33 % 

•  Kör till Stockholm med fjärrtrafik, terminal, distribution 

•  Nu 82 ton CO2/ år Ny 32 ton CO2/ år Minskning 60 % 

•  Smålandspendeln ersätts med containerbilen när den kommer från  Gbg.  

•  Nu 108 ton CO2/ år Ny 43 ton CO2/år Minskning 60 % 
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Sammanfattning av potentialer miljö. 2 av 2 
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•  Nuläge  

•  1975 ton CO2/ år 

•  Utvecklat läge 

•  Föreslagen minskning 383 ton CO2/år 

•  Cirka 19 % reduktion  

Dagordning 

1)  Inledning och uppdrag 

2)  Rekommendation 

3)  Kort kring metodik 

4)  Kort kring nuläge 

5)  Förslag till åtgärdspaket 

6)  Ansats till tidplan 

7)  Sammanfattning av dagen 
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Ansats till tidplan. 1 av 2 
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Ansats till tidplan. 2 av 2 
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Magnus Ryfors 
Gunilla Sandström 
Pelle Sundqvist 

Neutraliserad slutrapport 
 2010-03-18 

Logistikanalys ITT W&WW Emmaboda               
Hållbara transporter 

Den här utgåvan av rapporten är en neutraliserad version, vilket 
betyder att vissa sidor, bilder, texter och värden är borttagna. 
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2)  Kort kring metodik 

3)  Kort kring nuläge 
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7)  Ansats till tidplan 

8)  Rekommendation 
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Inledning 

•  Den här rapporten är en slutrapport till ITT Water & Wastewater i Emmaboda. 
Som grund till rapporten ligger ett avtal mellan ITT Water & Wastewater och 
Vägverket. 

•  Konsulter som har genomfört arbetet är Magnus Ryfors och Pelle Sundqvist från 
Logistema AB och Gunilla Sandström från Miljölots. 

•  Vår ambition har varit att redovisa en slutrapport som är översiktlig men ändå 
förstålig för personer som inte medverkat i arbetet.  

•  För en djupare förståelse av resonemang och beräkningar finner ni en 
sammanställning av underlag i bifogade bilagor  
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Bakgrund 

•  Under 2006-2009 har logistikanalyser genomförts på Atlet och Spendrups i 
samarbete med Vägverket.  

•  Analyserna synliggjorde ett antal förbättringsområden och påvisade en 
betydande effektiviseringspotential i ett av fallen.  

•  Vägverket vill nu utveckla detta arbete, och med tidigare utfört arbete som grund, 
genomföra ytterligare två logistikanalyser av godstransportflöden och dess 
effekter på miljön och ekonomi för två företag.  

•  Analysen skall dels användas för direkta förbättringar på företagen men även 
belysa generella arbetssätt.  

•  Det skall även vara ett underlag för kompetenshöjande insatser på Vägverket så 
att de kan hjälpa andra företag som vill minska miljöpåverkan av sina 
transporter. 
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Uppdrag ITT Water & Wastewater / Vägverket 

•  Uppdraget omfattar en genomlysning av transportflöden till och från Emmaboda 
(fabriken i Emmaboda).  

•  Huvudfokus är kostnader och miljöeffekter för godstransporterna. 

•  Produktion och intern hantering/montering berörs för delar som påverkar transporterna. 

•  Studien täcker fysiska, administrativa och IT flöden. 

•  Analysen omfattar även framtagning av nya arbetssätt och ett förslag till 
genomförandeplan. 

•  Uppdraget rapporteras i två forum och med olika fokus: 

•  Förbättringsarbete på ITT Water & Wastewater och förslag till väg framåt. 

•  Rapportering till Vägverket med fokus på processen och mekanismer för vägval. 
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Förväntningar ITT Water & Wastewater 

Följande förväntningar från ITT W&WW är fastställdes vid startmötet: 

•  Minskad miljöpåverkan från transporter, främst från flyg och väg. 

•  Plattform för mål framåt. 

•  ”Sjukdomsinsikt” men inte var och hur det skall åtgärdas. 

•  Hur ska vi adressera motsatta mål i belöningssystemet? 

•  Varför har vi de trender som finns, exempelvis förändrad andel flyg? 

•  Möjligheter till ökad fyllnadsgrad. 

•  Säkerhetsaspekten (packning, hantering,…) 
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Bärande principer ITT W&WW Emmaboda  
•  Vi har gemensamt fastställt följande bärande principer (att kopplas till de åtgärder som detta 

uppdrag kan generera): 

•  Föreslagna åtgärder skall vara värdeskapande ur ett helhetsperspektiv för ITT W&WW. 

•  ”Landed cost” bör vara en plattform.  

•  Sänka totalkostnaden för ITT W&WW Emmaboda. 

•  Öka trovärdigheten mot slutkund i det vi lovar. Markant förbättrad OTD. 

•  Enkla och robusta lösningar.  

•  Strävan är att säkerställa enkelhet för genomförande (stegvist vid behov). 

•  Åtgärder skall ha en tydlig ägare med mandat. 

•  Miljötänkande skall vara ett grundläggande element. 
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Struktur slutrapport 
1)  Inledning och uppdrag 

2)  Kort kring metodik 

3)  Kort kring nuläge 

4)  Förslag till åtgärdspaket 

5)  Planerade / pågående aktiviteter som stödjer processen 

6)  Genomgång av potentialer 

7)  Ansats till tidplan 

8)  Rekommendation 

9)  Återkoppling studien kring förväntningar 

10)  Öppen diskussion fortsatt arbete 
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Kort kring metodik 
  Arbetet har genomförts i former av: 

•  Uppstartsmöte och rapporteringsmöte. 

•  Tre workshops 

•  Fakta och datainsamling 

•  Kompletterande intervjuer 

•  Observationer 

•  Analyser 

•  Löpande avstämningar. 

  Under hela arbetet har en strävan varit att få aktiv bred medverkan från 
organisationen i Emmaboda. 

  Nyckel till ett framgångsrikt uppdrag är en förståelse för bakomliggande orsaker 
och hur dessa kan adresseras.  
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Leverantörer 
Hemtagningsprinciper 

Produktionsprocessen 
Lager 

Miljöarbete 

Skeppningsprocess 
Lager 

Externlogistik in Externlogistik ut 

Lednings- och stödprocesser 

Mottagningsprocessen 
Lager 

Kunder 
Kundbehov 

Angreppsområden Logistikanalys 
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Ex. Skeppningsprocess och lager 
Exempel analysområden (Vad) 

•  Organisation, tider och ledtider, beläggning och volymer, layout, 
flaskhalsar, processmappning, arbetsmetodik, lagernivåer, 
leveranssäkerhet.. 

•  Förbättringsområden 

Metodik (Hur) 

•  Fysisk översyn, intervju med arbetsledning, insamling och 
analys av data (segmentering), WS, ritande av flödeskartor, 
bilder för exempel,  överlägg layouter, löpande dokumentation.. 

Principer (Varför) 

•  Centralt avsnitt för förutsättningar skeppning.  

•  Lagernivåer och leveranssäkerhet indikatorer för funktion. 

Exempel resultat 

•  Förändring arbetsmetodik, anpassning tider och överlappning 
raster, fysisk placering gods och frekvensstyrning, utnyttjande 
ytor, direktloop beställningsvaror och brister,  .. 

Mappning  process 

Mappning  layout 
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Allmänt ITT Water & Wastewater. 1 av 2 

Företaget ingår i ITT Corporation  

•  45 000 anställda 

•  Omsätter närmare 50 miljarder kronor.  

ITT Water & Wastewater 

•  ITT köpte verksamheten i Emmaboda 1968. 

•  ITT Water & Wastewater omsätter 1,9  miljarder USD. 

•  1999 fick företaget namnet ITT Flygt. Namnet ändrades till ITT Water & Wastewater 2008. 

•  Huvudkontoret i Sundbyberg. Emmaboda är affärsområdets huvudfabrik.  

•  Det finns även produktionsenheter i Tyskland, Kina (ej W&W), Italien, Argentina och US. 

•  Marknaden försörjs huvudsakligen via två distributionspunkter (SDC) i Emmaboda och 
Frankrike. 

Flygbild över verksamheten i Emmaboda 

BILAGA 3
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Allmänt ITT Water & Wastewater. 2 av 2 

ITT Water & Wastewater i Emmaboda 

• Omsättning Emmaboda  2 192 MSEK.  

• Totalt cirka 1 200 anställda (850-900 i produktion) 

• Två förberedande produktionsprocesser:  
Gjuteri och Elmotor verkstad 

• Fyra produktverkstäder: Länspumpar (PVB), 
Avloppspumpar (PVS),  Stora pumpar (PVT)  
och Mixer / omrörare (PVX) 

• SDC Lindås. 

Sortiment tillverkat av ITT W&WW Emmaboda 

• ITT W&WW är idag ledande tillverkare och leverantör 
av dränkbara pumpar och omrörare.  

• Produkterna används över hela världen i vatten- och 
avloppsanläggningar, för bevattning och dränering 
samt i olika industriprocesser. 

Översiktsbild över verksamheten i Emmaboda 

Exempel på  pump från PVT 



Frakter totalt 2008 
Transportkostnader 2008 (ej distribution marknad) är  

•   Totalt122,9 MSEK, varav: 
•  Flyg 58,2 MSEK  

•  Väg 42,3 MSEK ( 9 100 ton till gjuteri ej med) 

•  Båt 22,4 MSEK 

•  Tåg ej med 2008 (Metz flödet ung 2,5 MSEK tillkommer 
2009. 10 % förbättring mot väg.) 

Miljöbelastningen 

•  Totalt 14 213 ton CO2, varav: 
•  Flyg 10 800 ton CO2 

•  Väg 2 200 ton CO2 

•  Båt 1 213 ton CO2 

Relationstal 

•  Transportkostnaderna utgör 5,6 % av omsättningen 

•  525 – (700) kg CO2/ ton försålt gods 
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Flöden ITT Water & Wastewater Emmaboda 

Leverantörer Produktion 

Transporter in 

Mottagning 
Förråd 

Mellantransporter 
Internt /Lego 

Färdiglager 
Avsändning 

Transporter ut 

Kunder 

Orderrader in: 
 80 158 
Sändningar in: 
11 138 

Orderrader ut: 
361 201 
Sändningar ut: 
15 445 

Antal ton / fraktkostnad in: 
XX0 / 18,5 MSEK  
Antal bilar /dag: 
Cirka 30 per dag 
Fördelning värde bil / tåg / flyg / båt:  
98 % / 0 / 0 / 2%  

Antal lev: 
 405 
Antal artiklar: 
7 000  

Antal ton / fraktkostnad  ut: 
27 100 / 104,4 MSEK 
Antal bilar /vecka: 
40-60 bilar / 8-10 containers 
Fördelning värde bil / tåg / flyg / båt:  
23 % / 0 / 54 % / 23 % 



Frakter och flöden ut 2008 

Totalt 241 413 
Till Metz: 75 890  

Totalt 15 455 
Till Metz: 470  
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29 939 

45 323 

84 008 

7 201 

3 372 

11 253 

55 211 

2 763 
2 343 Kollin ut antal 

Flyg 

Båt 

Västeuropa 

DK 

FI 

NO 

SE 

PL 

Rest export 

3683 

1171 

2046 

243 243 247 

7418 

96 298 Sänd ut antal 

Flyg 
Båt 
Västeuropa 
DK 
FI 
NO 
SE 
PL 
Rest export 
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70 000 

Flyg Båt Västeuropa DK FI NO SE PL Rest export 

Kost ut KSEK 
Totalt: 104 417 
Till Metz: 5 486  

Inkluderar ej spridning från Metz 

Brutto- och fraktdragande vikt ut 

Genomgående är fraktdragande högre än bruttovikt 
Orsak kan vara kostnad för planeringseffekter eller omräkning skrymme 

Huvuddel av effekt XX är kopplat till Metz 
Ingen effekt flyg troligen kopplad till faktureringsprincip 

Total bruttovikt  35 571 ton. 
Total fraktdragande vikt  51 509 ton 
Faktor 1,45 

40” containers: 134 st. 
20” containers: 69 st. 
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Fördelning flyg. 1 av 3 

Nord Amerika Asien Syd Amerika Afrika Mellan 
Östern 

Indien Karibien Europa 

Fraktkostnader flyg 

Asien Nord Amerika Syd Amerika Afrika Mellan Östern Indien Karibien Europa 

Bruttovikt 

Flyg är den  
signifikanta posten  

för åtgärder  
kostnader ut! 
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Fördelning flyg. 2 av 3 

Nord 
Amerika 

Asien Syd Amerika Afrika Mellan 
Östern 

Karibien Indien Europa 

Antal sändningar 

Nord 
Amerika 

Asien Syd Amerika Afrika Mellan 
Östern 

Karibien Indien Europa 

Antal förpackningar 
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Fördelning flyg. 3 av 3 

Australien China Japan Korea Singapore Malaysia 

Antal sändningar Asien 

Mexico Chile Agrentina Venezuela Brazil Peru Colombia Peurto Rico 

Tonnage 

CO2 

Antal sändningar 

Frakter och flöden in 2008 

Totalt 18 574 
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Totalt 56 847 
Totalt 11 138 
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Brutto- och fraktdragande vikt in 

Genomgående är fraktdragande markant högre än bruttovikt 
Orsak kan vara kostnad för planeringseffekter eller omräkning skrymme 

Total bruttovikt  17 994 ton. 
Total fraktdragande vikt  30 126 ton 

Faktor 1,7 
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Slutsats. Följande sju länder är intressanta för samordning: 
SE, DE, GB, IT, DK, FR och NL 
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Trendfördelningar leverantörer 
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Trendfördelning inköpsvärden 
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Trendfördelning artiklar per leverantör 

88 leverantörer (24 %) motsvarar 90 % av värdet  

57 leverantörer (15 %) motsvarar 80 % av värdet  

110 leverantörer (30 %) motsvarar 90 % av artiklar  

67 leverantörer (18 %) motsvarar 80 % av artiklar  

Konklusion: Oavsett mätprincip  
är svansen för lång.  
Inköpspriseffekt delförklaring? 

Centrala påverkansfaktorer transportval  

•  Tider och ledtider 

•  Behov 

•  Kundupplevd ledtid 

•  Verklig ledtid 

•  Precision 

•  Leveranssäkerhet 

•  Lagertillgänglighet 

•  Saldosäkerhet 
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Några anledningar till skrymme  
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Utveckling av lösningar  

•  Vi har på följande sidor gjort en ansats till 
en sammanställning för ett åtgärdspaket. 

•  Innehållet baseras på: 

•  Diskussioner i arbetsgruppen (WS1-2) 

•  Fördjupade intervjuer, analyser och 
observationer 

•  De bakomliggande orsaker som 
behöver åtgärdas. 

•  Åtgärderna är kring direkta åtgärder, men 
inbegriper också  arbete med att säkerställa 
förutsättningar för vissa indirekta områden 
som är kritiska för ett kontinuerligt 
förbättringsarbete. 

Beteenden och behov 
Tre grupper beteenden och behov sätter plattformen för transport val.  

1)  Kunders beteenden och behov. Allt övrigt är följdverkningar. 

2)  Interna beteenden och behov. 

3)  Leverantörers beteenden och behov. 
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Förslag till åtgärdsprogram  

1)  Utveckling av planering och styrning. 

2)  Förbättrat servicekoncept till marknaden.  

3)  Optimering försörjningsprinciper. 

4)  Effektivisering interna processer. 

1 

2 

3 3 4 

5 

6 

5)  Effektivisering mottag / interntransporter. 

6)  Förbättrade hemtagningsprinciper. 

7)  Utveckling av miljöarbete kopplat till 
transporter. 

7 7 

Beskrivning ansats åtgärdspaket. 1 av 8 

1. Utveckling av planering och styrning 

•  1.1. Säkerställ helhetsbild av totala logistikkostnader hela produktlinjen. 
Operativ personal har idag inte tillräckligt goda verktyg för kontinuerligt förbättringsarbete relaterat till 

logistikkostnader. Det skall inte behövas utredning för att se var insatser som ger god återbetalning skall 

genomföras (det är inte antalet åtgärder, utan rätt åtgärder som ger resultat). 

•  1.2. Etablera princip landed cost för hemtagning och leveranser till kund.  
 Sträva efter övergripande lönsamhet. Komponenterna är transporter in .. MSEK, hantering (personal xx 

man) xx MSEK, kapital (xx MSEK*0,15) xx MSEK, bristkostnader xx MSEK, inköpsvariationer TBD och 

utrustning/ytor/lagerplatser TBD.  

•  1.3 Anpassning av belöningssystem och mål  
Grundförutsättning för att 1.2. skall fungera.   
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Beskrivning ansats åtgärdspaket. 2 av 8 

1.  Utveckling av planering och styrning forts. 

•  1.4 Kapital som operativt styrmedel rullande framåt  
Vi har lager för kommande behov och inte hur försäljningen ser ut historiskt. Utforma styrmedel i detalj 

kopplat till lageromsättning med framtida behov. Regler för koncernredovisning gäller, men det här är ett 

bra komplement som stöd för operativt förbättringsarbete.  

•  1.5 Övergripande funktion för tvärfunktionell samordning Logistik  
Säkerställ en plattform för helhetssyn och skapa ett forum som sanktionerar och samordnar 

funktionsöverskridande logistikfrågor.  

•  1.6 Förbättrad metodik underhåll grunddata 
Förbättrad metodik och struktur för underhåll av grunddata med tillhörande instruktioner för vad och varför 

respektive fält är viktigt. 

Grundförutsättning för en väl fungerande verksamhet.  

Centralt inför övergång till SAP.   
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Beskrivning ansats åtgärdspaket. 3 av 8 

2. Förbättrat servicekoncept till marknaden 

•  2.1. Optimering av servicekoncept  
Fastställande av värdeskapande servicenivåer (frekvens, deadlines och transportssätt). 

Beläggningsutjämning inläggning order (två tillfällen).  

Synkronisera orderläggning och transportbokning.  

Kompletterande information kopplat till leveranssäkerhet och mantelfrakt.  

Säkerställande att projektorder (planering och framförhållning) kan hanteras med ordinarie distribution. 

Utveckling / samordning av flygsändningar (servicekoncept, skeppningsdagar, hubhantering undersöks) 

Fokus för åtgärder av flyg bör främst inriktas mot US / Can, Sydamerika (harmonisering), Sydafrika, 

Australien och Kina.  

•  2.2. Styrd försörjning frekventa reservdelar  
Högfrekventa reservdelar styrs och fylls på av Emmaboda med kanban princip, men kopplat till 

försäljning och inte lager (för valda marknader).  
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Beskrivning ansats åtgärdspaket. 4 av 8 

3. Optimering försörjningsprinciper 

•  3.1. Bättre anpassning emballage och förbättrad fyllnadsgrad  
Fördjupad studie, att med ett helhetsperspektiv anpassa emballage och förbättra fyllnadsgrader. 

Det finns en uppenbar potential med stabilt och staplingsbart emballage. Se kalkylexempel. 

Utöver potentialer för fraktreduktioner kommer positiva hanterings-, lagrings- och kvalitetseffekter. 

•  3.2. Förbättrat stöd bokning transporter in och ut 
Krävs hög kompetens och fingertoppskänsla för att få det rätt idag.  

Minskad andel skrymme /planeringsdebitering in och ut. 

Utveckling av 2.1 och 4.1 kan minska behovet. 
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Beskrivning ansats åtgärdspaket. 5 av 8 

4. Effektivisering interna processer 

•  4.1. Produktivitetsutveckling SDC.  
Frekvensstyrning (fasta och rörliga platser), ombyggnad ställage färdiglager, överlappning raster 

reservdelspackning (vid behov) och förlängt öppethållande skeppning.  

Samordning med Metz flöden i SDC möjligt?  

•  4.2. Program för saldosäkerhet 
 Den här punkten kräver fördjupad analys av bakomliggande orsaker till saldofel och utifrån det ett 

program för åtgärder.  

Bra saldosäkerhet är det singulärt viktigaste området för en god materialtillgänglighet. Andelen 

störningar idag  (50 per vecka) är långt från acceptabel.  

•  4.3. Förbättrad process för fördelning av gods för brister och beställningsvaror.  
Säkerställ en process för direkt-loop brister och beställningsvaror. Bygger på tidig registrering och är 

kopplad till punkten anpassad ankomsthantering (5.1).  
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Beskrivning ansats åtgärdspaket. 6 av 8 

5. Effektivisering mottag och mellantransporter 

•  5.1. Förbättrad ankomsthantering.  
Vi föreslår en punkt för ankommande gods med ankomstrapportering direkt i anslutning till leverans .  

Ett enda lager (centralt) för ankommande gods = ansats höglager. Princip skall vara gods / kolli ut och ej 

plock och pack enligt PVB´s upplägg idag. Eventuell ompackning genomförs i anslutning till mottag 

•  5.2. Utveckling internflöden  
 Mer frekvent flöde av vagnar över skift.  Tidtabellstyrt. Nya roller.  

Endast planerade flöden mellan enheterna.  

•  5.3. Alternativt kabelflöde för Metz  
Ej via SDC utan direkt till skeppning Metz.  
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Beskrivning ansats åtgärdspaket. 7 av 8 

6. Förbättrade hemtagningsprinciper 

•  6.1. Utveckling av parametersättning och hemtagningsmetodik.  
Översyn och efterlevnad av avropsdagar. Centralt att huvudförbrukare tar hänsyn till SL och effekter av 

många förbrukningsplatser. Tydligt regelverk för disposition vid brister = fördelningsprinciper.  

•  6.2. Säkerställa samordning hemtagning 6-7 största länder  
Samordning planeras för  SE, DE, GB, IT, DK, FR och NL. Tydlighet fastställs för spelregler för respektive 

marknad.  

•  6.3. Fortsatt harmonisering svansen av leverantörer  
Endast för svansleverantörer som ger effekt = repetitiva flöden och enstaka artiklar samt att aktuella 

artiklar inte är under utfasning. Bör vara rimligt med en minskning 75 -100 leverantörer (hälften full effekt).  

•  6.4. Utnyttja egna bilen mer effektivt.  
Översyn rutt upplägg egen bil. Upphämtningar lokalt med bilen och ej med vagnar.  
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Beskrivning ansats åtgärdspaket. 8 av 8 

7. Utveckling av miljöarbete kopplat till transporter 

•  7.1. Utveckling av nyckeltal miljöbelastning  
Säkerställande av presentation för total miljöbelastning : 

Uppföljning för miljöarbetet av 1-3 nyckeltal (miljö och ekonomi). Exempelvis:  

•  Transportkostnader / omsättning  

•  Transportkostnad / pump 

•  Transportkostnad resp. marknad / omsättning marknad 

•  Kostnad flygfrakter / nettoomsättning 

•  Kostnad akuta transporter / totala transportkostnader  

•  Miljöbelastning / pump 

•  7.2. Utveckling av miljömål transporter 
ITT skulle ha nytta av att sätta upp miljömål för logistiken i ISO och tydliggöra ansvarsfrågan 
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Planerade / pågående aktiviteter 

Följande aktiviteter är planerade eller pågående och stödjer processen:  

Pågående 

•  Harmonisering av sortimentet och kapning av svansen.  

•  Ombyggnad SDC. 

•  Säkring kvalitet märkning ankommande gods. 

•  EDI aviseringar och scanning flaggor. 

•  50 % av godset till Metz sak gå med tåg (mål uppfyllt). 

•  20 % av flygfrakterna till Australien ska fraktas med båt. 

Planerade 

•  Nytt systemstöd = förbättrade förutsättningar orderhantering, uppföljning SC, .. 
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Struktur slutrapport 
1)  Inledning och uppdrag 

2)  Kort kring metodik 

3)  Kort kring nuläge 

4)  Förslag till åtgärdspaket 

5)  Planerade / pågående aktiviteter som stödjer processen 

6)  Genomgång av potentialer 

7)  Ansats till tidplan 

8)  Rekommendation 

9)  Återkoppling studien kring förväntningar 

10)  Öppen diskussion fortsatt arbete 

Sammanfattning potentialer. 1 av 4 
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Sammanfattning potentialer. 2 av 4 
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Sammanfattning potentialer. 3 av 4 
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Sammanfattning potentialer. 4 av 4 
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Grov alternativkostnadskalkyl mottag HL. 1 av 2 

•  Mottag flyttas till HL.  

•  Säkerställande att kranar inte behöver uppgraderas av kapacitetsbehov: 

•  355 OR / dag ( 80 000 OR på 225 arbetsdagar).   

•  Ansats direkt distribution 50 %  (gods som ej fördelas). 

•  Ansats kvarvarande gods 1/3 pallager (17%)  och 2/3 hissar (33 %). 

•  Ansatser behöver valideras. 

•  Komplettering med tre hissar 11 m höga. 65 palletter / hiss och 12 platser / pallett ger 2 340 platser. 

•  Utveckling av hantering smågods (small box, givet inneremballage, ..) för hissar. 

•  Frekvensstyrning av pallplatser och hissar. 

•  Underhåll av kranar behöver genomföras 2012, om HL inte skall skrotas behöver den 

översynen genomföras oavsett eventuell flytt och skall inte belasta den här kalkylen. 
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Grov alternativkostnadskalkyl mottag HL. 2 av 2 

•  Förutsätts att existerande rullbanor och scanners på övriga enheter kan användas. 

•  Utgångspunkt är tre rullbanor in, varav en för gods utan godkänd märkning. 

•  Kopplat till detta är det lämpligt med en översyn av möjligheten för att skeppa Metz från 

SDC efter tillbyggnad, och att använda R19 för Basic Stock och större projektorder. 

•  Förutsättning är att arbete med hemtagning genomförs. 

•  Kalkyl är neutraliserad. 

•  Not: Lagret för kort och för låg takhöjd samt för små flöden för att automatlager skall 

vara en möjlig lösning. 
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Sammanfattning av potentialer miljö. 1 av 4 
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3:1 Nuläge Metzflödet + spridning 

•  Emmaboda- Metz, tåg, 0,4 ton CO2 + bil, 442 ton CO2  

•  Distribution ut från Metz, 991 ton CO2 

•  Miljöbelastning idag totalt 1433 ton CO2 

Nytt läge: Emballage görs staplingsbart, ger det färre avgångar / högre fyllnadsgrad 

•   Distribution ut från Metz, 505 ton CO2 

•   Miljöbelastning efter förändring 723 ton CO2 

Exemplet ger en miljövinst på ca 700 ton CO2/ år, 50 %  
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Sammanfattning av potentialer miljö. 2 av 4 
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Koldioxidutsläpp från flygfrakter - totalt 17 000 ton per år: 

•  Sydamerika   2 800 

•  Kina    2 300 

•  Sydafrika    1 500 

•  US    4 500 

•  Canada      870 

•  Övriga    5 000 

Sammanfattning av potentialer miljö. 3 av 4 
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2:1 Nuläge: Uppskattad miljöbelastning flygfrakt i Sydamerika (ton CO2/ år) 

•  Argentina  413  

•  Chile  560  

•  Brasilien  205 

•  Colombia  93 

•  Venezuela  330 

•  Peru  138 

•  Totalt ca 1740 ton CO2/ år (plus distribution i resp. land) 

•  Nytt läge: Flygfrakterna minskar med 25 % till Sydamerika 

•  256 ton gods 64 ton gods förslagsvis främst till den marknad där båten lägger 
an ger 10 ton CO2 + distribution. 

•  Ger en minskning med 440 ton CO2 ca 24% 
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Sammanfattning av potentialer miljö. 4 av 4 
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6:2 Samordna avrop - Idag sker en del av avrop inom kortare tid än 
avtalad ledtid. Vilket kan kräva dyra iltransporter för att få in material till 
produktion.  
Bättre samordning av leveranser från en region t.ex. Tyskland ger ca. 30 % 
minskade utsläpp av koldioxid, ca 50 ton CO2 

Bättre ordning på produktionsplaneringen för all hemtagning ger ca. 30 % 
minskade utsläpp av koldioxid, ca 200 ton CO2 

Ansats till tidplan. 1 av 2 
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Ansats till tidplan. 2 av 2 
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Struktur slutrapport 
1)  Inledning och uppdrag 

2)  Kort kring metodik 

3)  Kort kring nuläge 

4)  Förslag till åtgärdspaket 

5)  Planerade / pågående aktiviteter som stödjer processen 

6)  Genomgång av potentialer 

7)  Ansats till tidplan 

8)  Rekommendation 

9)  Återkoppling studien kring förväntningar 

10)  Öppen diskussion fortsatt arbete 
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Sammanfattning och rekommendationer 

Kondenserad sammanfattning: 

•  Vi har gemensamt med arbetsgruppen tagit fram ett åtgärdspaket med en mycket 
goda potentialer ur ett lönsamhets- och miljöperspektiv. 

•  Programmet består av mer omfattande insatser och enklare åtgärder.  Det finns även 
visst beroende mellan olika åtgärder. Vi föreslår därför en stegvis utrullning. 

•  Två av åtgärdspunkterna erfordrar en fördjupad förstudie. 

•  Vi förordar att köra programmet i dess helhet. Möjligheter finns för enstaka insatser, 
men det är centralt att ta hänsyn till kopplingar. 

Våra rekommendationer är: 

1)  Fastställ i ett bredare forum att berörda parter delar slutsatser och förslag till åtgärder. 

2)  Resurssäkra både för ett genomförande och det operativa ansvaret. 

3)  Mobilisera projekt för utrullningen av förändringar.  

4)  Stegvist genomförande. 
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Struktur slutrapport 
1)  Inledning och uppdrag 

2)  Kort kring metodik 

3)  Kort kring nuläge 

4)  Förslag till åtgärdspaket 

5)  Planerade / pågående aktiviteter som stödjer processen 

6)  Genomgång av potentialer 

7)  Ansats till tidplan 

8)  Rekommendation 

9)  Återkoppling studien kring förväntningar 

10)  Öppen diskussion fortsatt arbete 

BILAGA 3



Sida 58  

Återkoppling kring förväntningar. 1 av 2 

•  Några kommentarer från deltagarna: 

•  Tycker det är bra. Beskriver mycket av det vi sett tidigare. Har inte lyckats 
göra de större förändringarna själva. 

•  Fångat upp emballagefrågan bra. Känt behovet och velat ha lösningar. 

•  Tonkm är abstrakt, men det finns tydliga vinster. Är inte bara att räkna på 
kronor. Inte pratat mycket säkerhet. 

•  Intressant att se beräkningar på miljöbelastning. Intressant också med 
kalkyler. Emballagefrågan kräver att rättvist fånga upp fördelningen av 
intäkter och kostnader. 

•  Större potential än vågat hoppas på. Intressant lärande för vägverket. 

•  Mycket nöjd med arbetet. Jätteintressant. Många duktiga människor, men 
mycket suboptimering. Får inte gehör för större övergripande åtgärder.  

BILAGA 3
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Återkoppling kring förväntningar. 2 av 2 

•  Några kommentarer från deltagarna forts: 

•  Otroligt bra spegling problem vi skapat själva genom att vara funktions-
orienterade. Glad att vi lyft fram ”Landed cost”. 

•  Intressant. Emballage mycket att tjäna. Tveksam till flytt av Metz skeppning 
till SDC. 

•  Intressant. Viktigt att inte underskatta fördelning av kostnader och intäkter. 
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Struktur slutrapport 
1)  Inledning och uppdrag 

2)  Kort kring metodik 

3)  Kort kring nuläge 

4)  Förslag till åtgärdspaket 

5)  Planerade / pågående aktiviteter som stödjer processen 

6)  Genomgång av potentialer 

7)  Ansats till tidplan 

8)  Rekommendation 

9)  Återkoppling studien kring förväntningar 

10)  Öppen diskussion fortsatt arbete 
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Öppen diskussion kring fortsatt arbete 

•  Vad krävs för att framgångsrikt genomföra åtgärderna: 

•  Förankra med gänget som kommer (LG). 

•  Göra arbetet är möjligt, men utan förankring kommer vi inte vidare. 

•  Mer enade över funktionsgränser. 
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