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Executive Summary 
This final thesis has examined the effects of an increased centralization and better coordin-
ation of the distribution logistics at ABB in Västerås. The company is today strongly decent-
ralized and there is a minimum of collaboration between the 20 business units. This is why the 
questions were raised; how could the business units coordinate outbound logistic activities 
and what effects would that provide. The objective of this final thesis is to provide basic data 
for a future decision-making which describe these effects. 
The report has mapped out the factors that are important to ABB in an evaluation of their 
logistic activities and how the outbound logistics work today. The four factors are cost 
efficiency, delivery service, environmental impact and logistics capability. It was noticed that 
the degree of collaboration was very low and the business units send their goods in three main 
directions: Gothenburg, Arlanda and Europe (except for deliveries within the Nordic 
countries). Today it is only the goods towards Arlanda which are jointly transported. In the 
other directions there are only a few business units who collaborate. 
Beside the primal task to negotiate general transportation agreements, the central logistic 
function (GFSM) at ABB has only a supporting roll in the work concerning logistics. The 
reason is not just that the business units have the real mandate over the logistics but also that 
the logistic focus in general is low. Furthermore is it hard for the freight managers (FM) at 
each business unit to change and improve the logistics, because they have other tasks to 
manage but also since their logistics skills in many cases are poor. The demands on the freight 
managers are also not expressed clearly enough and therefore they don’t know what is 
expected of them in their rolls as freight managers. 
Three development directions were identified and expressed as scenarios, see table 1. 
Scenario 1 represents an increased focus on the logistics and more distinct rolls for the GFSM 
and the FMs. Scenario 2 addresses an increased coordination of the physical flow of goods 
(exemplified as a consolidation of all truck transportations toward Gothenburg) where the 
freight managers are in charge of this coordination. Scenario 3 is a combination of the first 
and second scenario and represents a centralization of the outbound logistics (exemplified as 
train with containers to Gothenburg).  

 Changes Prerequisites 

Sc
en

.  
1 - Clearer logistics organization. 

- Enlarged roll for freight manager. 
- Structured working methods with 

logistics. 

- Good logistics skills in the organization. 
- FM doesn’t have another, competing task. 
- A logistics forum at each LBU. 
- More frequent FM-meetings. 

Sc
en

. 2
 - Collaboration between LBUs without 

interference of GFSM. 
- Consolidation of goods toward 

Gothenburg with truck. 
- Admin. of joint transportations. 

- One common system support (i.e. ABB LM). 
- Ability to split costs (i.e. by F&A Center). 
- Increased communication between FMs. 

Sc
en

. 3
 - Central control of logistics. 

- Consolidation of goods to 
Gothenburg with containers on train. 

- Investment in a terminal with 
capacity to gather goods. 

- Same prerequisites as in Scenario 1 and 2. 
- Better skills in packing container.  
- Central shipping dep. to govern the flow of containers. 
- Standardized working methods within logistics to 

achieve a good management and control. 

Table 1 Changes and prerequisites for the three scenarios. 

 

 

 



 

 

The effects of each scenario were qualitatively as well as quantitatively analyzed, see the 
results in the table below.  

Table 1 The effects of the three scenarios on the four, to ABB, important areas.  

The conclusion was that: 

- Scenario 1 entails an increased transparency, communication and central management with 
positive effects on costs, delivery service and on the environment in the long run. The 
scenario becomes a prerequisite for the execution of the two others. Therefore is it the first 
step for ABB if they wish to increase their coordination of physical goods or centralize their 
logistics operations. 

- Scenario 2 envolves cost savings by a good 50 % because the collecting of the goods takes 
place at each business unit (unchanged amount of handling). These changes are something 
to attain since it, in addition to the cost savings, can imply an improved delivery service and 
doesn’t increase the emissions of CO2 compared with today! 

- Scenario 3 results in a cost impairment since the cost reductions are too small for the 
distance Västerås-Gothenburg and are eliminated by the increased costs for handling of 
goods, warehousing and internal transportation. Nevertheless is train transportation within 
Sweden preferable out of an environmental perspective. All aspects considered, this scen-
ario must consolidate more flows of goods and secure already existing knowledge before it 
becomes interesting to realize. 

 

Effects Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Costs 

- No direct effects. - Decreased costs due to cut 
costs for transportation (-53 
%) without an increase of 
handling costs. 

- Increased warehousing-, 
handling- and admin. Costs 
but decreased costs for 
transportation (-33 %).  

Delivery 
service 

- No direct effects. - A minor improvement due 
to decreased handling of 
goods and more direct 
deliveries to Gothenburg. 

- A minor impairment due to 
increased handling of goods 
in the common terminal. 

Environ-
mental 
impact 

- Transparency increases 
which decreases the impact 
in the long run.  

- Unchanged in spite of 
consolidation and use of 
one forwarder. 

- Large decrease (-97 %) due 
to consolidation and use of 
train. 

Logistic 
capability 

- Increased communication 
provides good prerequisites 
for a better logistic 
capability. 

- Improved control and 
management of the 
logistics. 

- Enables changes in the long 
run. 

- Low level of information 
and engagement obstructs 
execution. 

- Poor control and 
management without 
central guidance. 

- Worse starting point to 
foster the skills. 

- Improved prerequisites for 
better coordination and 
logistic skills like in 
Scenario 1. 

- Comprehensive approach 
towards logistics enables 
transparency in the logistics 
work. 

- Risk of lessening the 
strength of knowledge 
about and contact to 
production. 



 

 

Sammanfattning 
Detta examensarbete har undersökt vilka effekter en ökad centralisering och ökad koordiner-
ing inom distributionslogistiken på ABB i Västerås har. Idag är ABB:s organisation starkt 
decentraliserad och det knappa 20-talet affärsenheter i Västerås samarbetar i begränsad 
utsträckning med varandra. Detta är bakgrunden till varför frågan har väckts, om hur affärs-
enheterna skulle kunna koordinera sin utgående logistik, och vilka effekter detta skulle få. 
Syftet med detta examensarbete är ta fram ett beslutunderlag som beskriver dessa effekter. 
Examensarbetet har kartlagt vilka faktorer som är viktiga för ABB i bedömningen av sin logi-
stik och hur den utgående logistiken fungerar i dag. De fyra faktorerna är kostnads-
effektiviteten, leveransservicen, miljöpåverkan och logistikkapabiliteten. I kartläggning har 
setts, förutom att graden av samarbete är väldigt låg, att enheterna i Västerås skickar sitt gods 
i tre principiella riktningar (förutom de transporter som görs inom Norden): Göteborg, 
Arlanda och Europa. Av dessa är det, i dagsläget, endast till Arlanda som transporterna 
koordineras men i övrigt finns det endast några få affärsenheter som samarbeten på 
transportsidan. 
Det finns en central funktion som arbetar med logistik. Denna förhandlar främst fram 
gemensamma transportramavtal och har i övrigt endast en stödjande roll i arbetet med logis-
tiken. Denna stödjande roll har de dels för att det är affärsenheterna som har det verkliga man-
datet över logistiken, dels för att fokus på logistiken inom företaget generellt är låg. Vidare 
har även de freight manager (transportkoordinatorer) som finns på varje affärsenhet små 
möjligheter att förändra och förbättra logistiken. Detta för de även har andra arbetsuppgifter 
men även för att logistikkompetensen bland dessa generellt är låg. Kraven på freight 
managerna är även otydliga och de vet inte vad som förväntas av dem i sin roller som 
transportkoordinatorer. 
Med stöd av kartläggningen har tre utvecklingsriktningar identifieras vilka formulerats som 
scenarier, tabell 1 nedan. Scenario 1 tar fasta på en ökad central koordinering av logistiken, 
samt den centrala funktionens och freight managernas roll i logistikarbetet. Scenario 2 
adresserar en ökad koordinering av de fysiska flödena (exemplifierat som konsolidering av 
lastbilstransporterna till Göteborg) där freight managerna axlar ansvaret för denna 
koordinering. Scenario 3 är en blandning av det första och andra, vilket i stort innebär en 
regelrätt centralisering av logistiken (exemplifierat som tågtransport av containrar till 
Göteborg). För dessa scenarier har sedan förutsättningarna och effekterna analyserats.  

 Förändringar Förutsättningar 

Sc
en

.  
1 - Tydligare logistikorganisation. 

- Utökad roll för freight manager. 
- Strukturerat arbetssätt kring 

logistiken. 

- Hög logistikkompetens i organisationen. 
- FM har ingen annan konkurrerande arbetsuppgift. 
- Ett logistikforum på respektive LBU 
- Frekventare FM-möten. 

Sc
en

. 2
 - Samarbete affärsenheter utan 

GFSM:S inblandning. 
- Konsolidering av gods ner till 

Göteborg medelst lastbil. 
- Admin. av gem.transporter. 

- Ett gemensamt systemstöd (ex. ABB LM). 
- Förmåga att fördela uppkomna kostnader (ex. m.h.a. 

F&A Center) 
- Ökad kommunikation mellan FM. 

Sc
en

. 3
 - Centralt logistikansvar 

- Konsolidering av gods till Göteborg 
medelst container och tåg. 

- Investering i en terminal med 
kapacitet att samla berört gods. 

- Fordrar samtliga förutsättningar för Scenario 1 och 2. 
- Utökad kompetens att stuva container o interntransp. 
- Central speditionsavd. för spedition av containerflödet. 
- Standardiserade processer inom logistiken för bra 

styrning och kontroll. 

Tabell 1-2 Förändringar och förutsättningar för de tre scenarierna (FM=freight manager, GFSM=centrala 
inköpsfunktionen. 



 

 

Effekterna av dessa förändringar analyserades både kvalitativt och kvantitativt resulterade i ett 
beslutsunderlag där effekterna på de fyra för ABB viktiga faktorerna beskrevs, se tabell 2 
nedan. 

Tabell 1-3 Effekterna av de tre scenarierna på de fyra, för ABB viktiga, områdena.  

Slutsatsen blev att: 

- Scenario 1 innebär en ökad överskådlighet, kommunikation och central styrning med på sikt 
positiva effekter på både kostnader, leveransservice och miljöpåverkan. Scenariot är en 
förutsättning för att de andra två scenarierna ska bli möjliga och ett första steg för ABB om 
de vill öka sin fysiska koordinering eller centralisera sin logistikverksamhet. 

- Scenario 2 innebär en kostnadsbesparing med drygt 50 % tack vare att upphämtning på 
respektive enhet (d.v.s. ingen ökad hantering). Eftersom det även kan innebära en förbättrad 
leveransservice och inte släpper ut mer koldioxid än i nuläget är ökad konsolidering 
någonting att eftersträva!  

- Scenario 3 innebär en kostnadsförsämring eftersom transportkostnadsbesparingar är för små 
på sträckan Västerås-Göteborg och äts upp av ökade hanterings- och kapitalkostnader samt 
av kostnader för interntransporter. Dock är tågtransporter inom Sverige bra ur 
miljösynpunkt. Sammantaget krävs det att fler flöden konsolideras och att befintlig kunskap 
säkerställs för att detta scenario ska bli intressant att genomföra. 

Effekter Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Kostnader 

- Inga direkta effekter. - Ökad kostnadseffektivitet 
tack vare minskade trans-
portkostnader (-53 %) utan 
ökade lagerhållnings-
kostnader. 

- Ökade lagerförings-, 
lagerhållnings- och 
administrationskostnader 
men minskade transport-
kostnader (-33 %).  

Leverans-
service 

- Inga direkta effekter. - En liten förbättring tack 
vare minskad hantering och 
fler direktleveranser till 
Göteborg. 

- En liten försämring p.g.a. 
ökad hantering i en 
gemensam terminal. 

Miljö-
påverkan 

- Överskådligheten ökar 
vilket på sikt minskar 
miljöpåverkan. 

- Oförändrad trots konsolid-
ering och användning av en 
transportör. 

- Stor minskning (-97 %) av 
påverkan genom konsolid-
ering och användning av 
tåg. 

Logistik-
kapabilitet 

- Ökad kommunikation 
skapar en god förutsättn. 
för bättre 
logistikkapabilitet. 

- Bättre kontroll och styrning 
av logistiken. 

- Möjliggör förändr. på sikt. 

- Låg information- och 
engagemangsnivå försvårar 
genomförandet. 

- Dålig kontroll och styrning 
utan central ledning. 

- Sämre utgångspunkt att 
kunna odla kompetensen. 

- Ökade förutsättningar för 
bättre koordinering och 
logistikkompetens likt 
Scenario 1. 

- Helhetsgrepp kring 
logistiken skapar trans-
parens i logistikarbetet. 

- Risk för försämring av 
kunskap om och kontakt 
med produktionen. 



 

 

Förord 
Med detta examensarbete är det inte bara livet som student som blir till enda utan även en 
rolig tid i Västerås. I och med publiceringen av vår rapport tycker vi att det är på sin plats för 
en stunds reflektion kring hösten som gått, arbetet tillsammans och de lärdomar vi tar med oss 
i framtiden. 
Det roliga och utmanande med vårt arbete hos ABB visade sig samtidigt bli vår Akilles häl – 
nämligen arbetets omfattning. I september kastade vi oss, trots vår handledares förvarningar, 
in i uppgiften. Allt eftersom hösten gick såg vi arbetet växa och växa, och datumet för 
framläggningen komma allt närmare. Eftersom vi är positivister båda två, var vi fast beslutna 
att datumet för framläggningen inte skulle flyttas fram. Vilket stundom har krävt mycket tid 
och kraft eftersom vi ständigt tävlat mot klockan. Idag kan vi blicka tillbaka och se att vi 
faktiskt lyckades! 
Men tack vare just arbetets omfattning, fick vi även uppleva mycket som vi är väldigt tack-
samma för och som med råge väger upp allt slit. Förutom allt vi har fått lära oss som har med 
logistik att göra har arbetet också medfört att vi fått lära känna hela ABB och alla dess skilda 
företag och branscher. Det finns nog inga examensarbetare som kan ABB så som vi. Detta var 
en viktig anledning till att vi båda hittat intressanta områden att arbeta inom i framtiden.  
Vidare har vi fått en bra erfarenhet av hur det är att arbeta i ett stort globalt företag. Det finns 
en påtaglig tröghet för förändring men samtidigt massor med möjligheter – nya projekt och 
områden som kan förbättras – bara du tar initiativet och gör något åt det. En lärdom vi 
kommer att bära med oss.  
Det bästa med tiden i Västerås är trots allt alla människor vi har fått träffa, kontakter inför 
framtiden och vänner för livet. Dessa hade vi garanterat inte träffat om vi hade varit kvar nere 
i Linköping och skrivit vårt examensjobb. 
Att arbeta ihop har, i sig, också inneburit att vi, två ganska olika personer, har lärt känna 
varandra och blivit riktigt goda vänner. Humle och Dumle. Piff och Puff. Knoll och Tott. 
Patrik Larsson och Bengt Strömbro. Absolut Berzelius Borggren. 
Avslutningsvis skulle vi vilja rikta ett stort tack till alla som på något vis hjälpt oss eller 
påverkat oss under vår tid i Västerås. Särskilt stort tack till Gösta Ångell, initativtagare tillika 
en man med raka besked, Sanna Strömstedt, handledare, Leif Ersson, allvetare, och övriga 
medarbetare inom GFSM för förtroendet, engagemanget och för att ni alltid har tagit er tid för 
att svara på frågor. Särskilt tack till hela norra D-våningen i Ottar-byggnaden för att vi har fått 
bli en del av gemenskapen (och för alla underbara fredagsfrukostar!). 
Dessutom vill vi uppmärksamma vår handledare på universitetet, Maria Huge-Brodin, för 
hennes tilltro och uppmuntrade ord på vägen, våra opponenter, Sofie Rönndahl och Noomi 
Olsson, och vännen Anna Harrysson för de ärliga kommentarerna på vårt arbete.  
ABB Colleages Club ska ha en stor eloge för alla trevlig After Works och för att de har det 
bästa dansgolvet i hela Västerås. Slutligen vi vill även tacka nyfunna vänner inom ABB-
koncernen och på ABB Atom för glada minnen och deras support under slitsamma perioder. 
Tack Familj, Studiekamrater och Vänner för god mat, trevlig skidåkning och uppmuntrande 
tillrop! 
 
Trötta, slitna men väldigt nöjda – en gråmulen januaridag 2008 i Västerås 
 
Rickard Berzelius    Karin Borggren 
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1 Inledning 
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer bakgrunden till detta examensarbete att presenteras varpå arbetets 
syfte följer. Därefter gås avgränsningar och använda förkortningar och uttryck igenom. 
Kapitlet avslutas med en övergripande disposition av examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
ABB är en global koncern med verksamhet i alla världsdelar. Företagets kärnområden är 
kraftöverföring och automation. ABB Sverige är representerat på 35 orter varav lejonparten 
av den svenska verksamheten finns i Västerås och Ludvika. I Ludvika tillverkas stora och 
tunga komponenter för främst kraftöverföring, exempelvis transformatorer och ställverk. I 
Västerås tillverkar ABB en bred pallett av komponenter som i de allra flesta fall ska komma 
att ingå i regler- och styrsystem med olika tillämpningar, exempelvis i pappersbruk eller 
bilfabriker. Dessa produkter varierar mycket i både tillverkad kvantitet och fysisk storlek. 
Detta sammantaget innebär att många olika krav ställs på logistiken i ett företag som ABB. 

ABB är organisatoriskt indelat i fem divisioner. I dessa divisioner ingår flera resultatmässigt 
skilda företag (affärsenheter) som alla har någon form av logistikbehov. I Västerås har 
affärsenheterna utvecklat egna logistiksystem anpassade till sina egna behov. Med andra ord 
är logistikstrukturen i Västerås inte designad ur ett helhetsperspektiv. Det finns i dagsläget 
mer eller mindre vattentäta skott mellan de olika divisionerna och affärsenheter och de arbetar 
ytterst sällan tillsammans för att hitta samverkanseffekter. Exempelvis levererar vissa av 
ABB-enheterna i Västerås var för sig till de olika ABB-ägda säljbolagen som finns runt om i 
världen, någon samtransport finns ej. Dock finns en vilja att utöka samarbetet mellan 
divisionerna och de däri ingående affärsenheterna. Dessutom har implementeringen av 
gemensamma affärssystem och transportbokningssystem ökat möjligheten för affärsenheterna 
att samarbeta på logistikområdet  

Den stora frågan är nu inom vilka delar av logistiken ABB i Västerås ska samverka för att 
hitta ett bra logistikupplägg för framtiden. För tjugo år sedan fanns det en gemensam terminal 
för allt inkommande och utgående gods för ABB i Västerås – är detta en god framtidslösning 
eller finns det en annan lösning på hur dagens flöden kan koordineras? 

För att ABB ska kunna ta ställning till denna fråga är de i behov av en initial undersökning 
om hur deras verksamhet ska utvecklas i framtiden. I detta beslutsunderlag kommer ett antal 
logistikalternativ utvärderas utifrån parametrar som är viktiga för ABB:s logistik. Detta är 
bakgrunden till detta examensarbete som leder fram till syftet nedan. 

1.2 Syfte 
Detta arbete syftar till att ta fram ett beslutsunderlag som synliggör effekterna av olika mer 
centraliserade logistiksystem hos ABB Västerås. 

I beslutsunderlaget kommer några intressanta logistikscenarier att analyseras utifrån ett antal 
för ABB viktiga logistiska framgångsfaktorer. 

1.3 Avgränsningar 
Enligt direktiv från ABB och den centrala logistikfunktionen ska arbetet avgränsas till att 
omfatta affärsenheterna i Västerås. Vidare kommer även rapporten endast att analysera de 
utgående transporterna och ej de inkommande. Det finns två huvudsakliga anledningar till 
detta. Den första är att kraven på de ingående transporterna, enligt flera beslutsfattare inom 
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ABB, i mångt och mycket är desamma för de utgående transporterna. Materialet i de båda 
flödena använder sig av samma typer av transportmedel och transportörer samt transporteras 
på liknande sätt via externa logistikhubar. 

Den andra aspekten som står till grund för valet av att endast undersöka den utgående logi-
stiken är att samarbetet mellan affärsenheterna har kommit längre på detta område än på 
materialförsörjningssidan. Det finns bl.a. ett kontaktnät bland dem som arbetar med distri-
butionslogistiken och här har arbetet med ett gemensamt transportbokningssystem kommit 
längre vilket ger en bättre överblick och kunskap om flödena. Exempelvis är det endast 2 % 
av de inkommande transporterna som bokas i det koncerngemensamma transportboknings-
systemet (till skillnad från 90 % på distributionssidan). Vidare har det fallit sig naturligt att 
begränsa arbetet till att undersöka den utgående logistiken eftersom den initiala frågeställn-
ingen uppkom bland medarbetare som arbetar med distributionslogistiken.  

Enligt flera medarbetare med logistikfunktion hos ABB-affärsenheterna i Västerås har dock 
fokuset på inkommande transporter ökat på senare tid då alltmer direkt material köps in från 
lågkostnadsländer. Av denna anledning kommer inte de inkommande transporter att lämnas 
helt därhän. I rapportens avslutande kapitel diskuteras hur applicerbart rapportens resultat är 
på det inkommande flödet samt vilka vidare studier som behövs på området. 

1.4 Rapportens disposition 
Rapporten börjar med en bakgrundsbeskrivning för att skapa förståelse för rapportens syfte. I 
kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag ges läsaren mer djupgående 
bakgrundsinformation som beskriver dagens organisation, arbetssätt och logistiksystem. I 
kapitel 3 Referensram tas relevant teori upp kring de fyra bedömningskriterier som 
identifieras i slutet av andra kapitlet. I kapitel 4 Uppgiftsprecisering används 
nulägesbeskrivningen från kapitel 2 och referensramen för att bryta syftet ner i preciserade 
frågeställningar vilka sedan besvaras i kapitel 6 Scenariouppbyggnad och kapitel 7 
Scenarioanalys. Innan detta presenteras rapportens tillvägagångssättet tillsammans med bl.a. 
metodkritik i kapitel 5 Metod. Rapportens resultat presenteras i kapitel 8 Effekter av olika 
scenarier - Beslutsunderlag. I det sista kapitlet, kapitel 9 Slutsatser och vidare studier, 
presenteras kontentan av beslutsunderlaget varpå en känslighetsanalys görs och uppslag till 
vidare studier tas upp.  
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2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag 
I detta kapitel beskrivs hur ABB Sverige är uppbyggt idag, vilka divisioner som ingår i 
koncernen och kort om hur organisationen har sett ut tidigare. Sedan beskrivs verksamheten i 
Västerås och framförallt hur logistiken ser ut med avseende på logistikorganisationen och 
fysiska flöden. Därefter beskrivs framtida krav och möjliga logistikupplägg varpå kapitlet 
avslutningsvis sammanfattas. 

Med avstamp i syftet som statuerar att denna rapports fokus är på olika logistikstrukturer för 
ABB i Västerås är det viktigt att presentera hur logistikverksamhet ser ut idag för att kunna 
förstå hur den kan förändras. I detta kapitel beskrivs övergripande ABB:s verksamhet i 
Sverige (kapitel 2.1) och sedan hur de olika verksamheterna i Västerås ser ut (kapitel 2.2). 
Därefter beskrivs logistikorganisationen (kapitel 2.3). Avslutningsvis tas kraven på framtidens 
logistik att upp (kapitel 2.4). 

I de stycken där källor ej är angivna kommer dessa huvudsakligen från samtal och 
diskussioner med Gösta Ångell (country supply chain manager, chef på den centrala 
inköpsfunktionen, GFSM), Leif Ersson (contract manager, GFSM), Per-Anders Thunell 
(division freight manager på Process Automation) och Jürgen Bussert (division freight 
manager på Robotics). 

2.1 ABB Sverige – många olika verksamheter 
ABB är ett svenskt-schweiziskt företag med huvudkontor i Zürich. Företaget omsatte 2007 i 
sin helhet 29,2 miljarder USD varav verksamheten i Sverige stod för cirka 10 % av den totala 
omsättningen. Företaget är uppdelat i fem divisioner: Power Products, Power Systems, Auto-
mation Products, Process Automation och Robotics (se figur 2-1). Divisionerna har alla vitt 
skilda verksamheter men knyts samman av ABB:s vision (vilken är Power and Productivity 
for a better world) av att vara världsledande inom områdena kraftöverföring och automation. I 
dessa divisioner finns globala affärsenheter som producerar produkter eller tjänster som ligger 
i linje med det som divisionen som helhet arbetar med, se figur 2-1. (ABB:s Årsredovisning 
2007) 

Divisionen Power Products (PP) tillverkar huvudsakligen produkter för ”överföring och 
distribution av elektrisk energi” (Intranät, 2008), vilket bl.a. innefattar transformatorer, 
ställverk och kablar för sjö- och landöverföringar. Dessa produkter är till naturen väldigt 
stora, exempelvis kan ett ställverk väga upp till 500 ton. Power Products har ingen 
verksamhet i Västerås. (Intranät, 2008) 

Divisionen Power System (PS) är inte en tillverkande enhet på samma sätt som exempelvis 
Power Products (PP) utan skiljer sig genom att divisionen främst driver olika projekt inom 
kraftöverföring. Ett exempel på projekt är högspänningskabeln NorNed mellan Norge och 
Holland som togs i drift sommaren 2008. Till NorNed-projektet bidrog ABB med 2 st. 
strömriktarstationer samt 39 mil av den totalt 58 mil långa kabeln – produkter som det 
projektägande och projektdrivande Power System köpte från bl.a. systerdivisionen Power 
Products. PS har viss produktionsverksamhet men inte i samma utsträckning som PP. Flera 
stora delar av PS verksamhet är ej lokaliserade i Västerås.(Intranät, 2008) 
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Figur 2-1 ABB:s fem olika divisioner. I respektive division finns det ett antal affärsenheter. I divisioner Process 
Automation finns ett samlingsnamn för 5 st. av affärsenheterna som benämns Industrial Solutions. 

Divisionen Automation Products (AP) är likt Power Products en producerande division. AP 
tillverkar komponenter till regler- och automationsutrustning, exempelvis elmotorer, 
generatorer, kontroll- och skyddsapparater. Dessa produkter varierar kraftigt i storlek och 
divisionen levererar allt från nödstoppsknappar som väger cirka 10 gram till stora elmotorer 
som väger upp till 75 ton. AP är den divisionen inom ABB som transporterar flest antal 
kollin. (Intranät, 2008) 

Divisionen Process Automation (PA) är likt Power Systems en division som genomför 
projekt. Främst inom bl.a. olje-, gas-, kemi-, gruv- och läkemedelsbranschen. Dessa projekt 
kan exempelvis vara integrerade lösningar för styrning eller optimering av branschspecifika 
applikationer. Divisionen har viss produktion om än i liten skala. PA använder mycket 
komponenter från divisionen AP (men även komponenter från andra divisioner och externa 
leverantörer) i sina projekt de driver. Ett exempel på projekt är Alcro-Beckers nya helauto-
matiserade färgfabrik som kom i drift september 2008. (Intranät, 2008) 

Den femte divisionen Robotics (RO) tillverkar industrirobotar med tillhörande utrustning och 
även kompletta tillverkningsceller. Varje år tillverkar Robotics i Sverige ca. 5000 
industrirobotar som väger från cirka 100 kg upp till 3 ton (Intranät, 2008). Robotics arbetar 
sällan tillsammans med de andra divisionerna i olika projekt.  

2.2 Logistiken i Västerås – många olika flöden 
Det är nu dags att presentera hur de olika fysiska flödena från Västerås ser ut. Inledningsvis 
kommer ABB:s lokalisering i Västerås att beskrivas. Sedan beskrivs de olika divisionernas 
flöden varefter det görs en kort sammanställningen av dessa. Sist i kapitlet beskrivs valet av 
transportslag och hur speditionsarbetet på ABB fungerar. 
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I Sverige har ABB verksamhet på 35 orter varav den huvudsakliga produktionen finns samlad 
på 7 st. orter: Västerås, Ludvika, Karlskrona, Alingsås, Figeholm, Piteå och Stockholm (se 
figur 2-2 nedan). På de övriga orterna finns framförallt service av olika produkter (exempelvis 
elmotorer) och på vissa platser finns även försäljning. Av de ovan nämnda orterna är det 
Västerås och Ludvika som är de största produktionsorterna och det är Västerås som är i fokus 
i detta arbete.  
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Figeholm

Alingsås

Stockholm

Västerås
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Figur 2-2 De orter i Sverige där ABB har produktionsverksamhet (Intranät, 2008). 

I Västerås finns fyra av de fem divisionerna representerade, se figur 2-1. Divisionen Power 
Products är ej lokaliserad i Västerås och kommer ej att beskrivas. Produktionsverksamheten i 
Västerås är begränsad till två industriområden, se figur 2-3, nämligen Finnslätten som ligger 
mer norrut och Örjansgränd som är beläget mer sydväst i staden. På Finnslätten är lejonparten 
av affärsenheterna lokaliserade men på Örjansgränd finns ett fåtal enheter som producerar 
mycket, både i vikt och i volym räknat.  
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Figur 2-3 En översiktsbild var i Västerås som ABB har produktionsverksamhet. I det nordliga området (Finn-
slätten) finns merparten av enheterna medan det södra (inom ABB kallat Örjansgränd) är betydligt mindre. 

Produkterna och flödena från divisionerna i Västerås skiljer sig mycket ifrån varandra, bl.a. 
varierar produkternas vikt och producerad volym mycket vilket skvallrar om att de olika 
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flödena har skilda logistikbehov. I tabell 2-1 syns den påtagliga divergensen i produkternas 
vikter. Även variationen inom divisionerna är stor.  

 
 PS AP PA RO 

Vikt per 
produkt 

5-600 kg 0,01-75 000 kg 5-2500 kg 100-9000 kg 

Till vem 
och var. 

Levererar huvud-
sakligen till olika 
projekt globalt. 

Levererar både till 
projekt, kunder och 
olika lager globalt. 

Levererar huvud-
sakligen till olika 
projekt globalt. 

Levererar robotar och 
system till kunder, projekt 
och OEM:s globalt samt 
reservdelar till Tyskland 

Tabell 2-1 Visar variationen i vikt, till vem och var de olika divisionerna skickar sina produkter. 

Det är inte bara produktvikten som varierar mellan divisionernas affärsenheter utan även var 
och vad för slags kund som slutprodukterna skickas till (se tabell 2-1). De två divisionerna PS 
och PA erbjuder till största del tjänster och designade system i vilka olika ABB-produkter och 
externt inköpta produkter ingår. Dessa tjänster och system är oftast relativt stora och brukar 
benämnas som projekt. Projekten och kunderna till PS och PA är spridda över hela världen 
och slutprodukterna levereras världen över. PS och PA kommer fortsättningsvis att kallas för 
projektägande divisioner. 

Divisionerna AP och RO levererar inte i samma utsträckning slutprodukter till olika projekt 
utan tillverkar komponenter, mot kundorder eller mot lager. Vissa av affärsenheterna i dessa 
två divisioner har ett globalt nätverk med centrallager medan andra skickar sina produkter 
direkt till kund. Divisionerna AP och RO kommer fortsättningsvis att benämnas produkt-
tillverkande divisioner. 

Själva distributionen skiljer sig också mellan de olika affärsenheterna. Vissa enheter levererar 
sina produkter direkt till slutkunden medan andra skeppar produkten via ABB:s säljbolag i det 
berörda landet för att därifrån skickas till slutkunden. En enhet delar ett centrallager i tyska 
Menden med andra europeiska affärsenheter varifrån leveransen till slutkunden sker. 

Nedan kommer först logistiken och flödena från de projektägande divisionerna (PS och PA) 
och sedan de produkttillverkande divisionerna (AP och RO) att beskrivas. 

2.2.1 Projektägande divisioner 
I PA och PS divisionerna har endast några affärsenheter egen tillverkning. Detta innebär att de 
övriga affärsenheterna inom dessa divisioner främst driver projekt och därför har ett begränsat 
flöde av utgående gods. Det är istället huvudsakligen från tillverkaren av de ingående 
komponenterna, exempelvis affärsenheter inom AP, som frakten sker. I de flesta fallen 
koordineras leveranserna av den projektägande affärsenheten inom PS eller PA. Dessa 
leveranser styrs så att de samlas i en logistikhub eller hamn för att sedan konsoliderat kunna 
transporteras till anläggningsplatser runt om i världen. Antalet hubar som godset passerar 
beror på slutdestinationen. T.ex. kan godset köras direkt till kund från en av ABB:s många 
avskeppningskajer, utan att passera några hubar, om mottagaren är en anläggning i Sverige.  
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Figur 2-4 Projektägande enheters flöde via hub/hamn till kund som skulle kunna representera ett PS-ägt projekt 
där flera olika produkter möts upp för att levereras tillsammans.  

Men för majoritet av det utgående godset, d.v.s. det som ska exporteras till länder utanför 
Europa, är AA-logistiks terminal den första konsolideringspunkten för godset. Därefter förs 
det exempelvis till Göteborg för att möta upp gods från övriga Norden som ska till samma 
destination, se figur 2-4. Ett exempel på en sådan leverans är när anläggningsplatsen ligger i 
ett område med dålig infrastruktur och begränsad tillgänglighet vilket kräver en samlad 
specialtransport. Vid transport av exempelvis ställverk och dess kringutrustning, vilken till 
viss del tillverkas i Västerås, krävs det ibland att nya vägar byggs eller förstärks då trans-
porten kan väga totalt upp till 500 ton. Brådskande transporter sker med flyg från Arlanda. 

2.2.2 Produkttillverkande divisioner 
De två andra divisionerna AP och RO:s verksamhet består mestadels av ren tillverkning och 
driver inga stora projekt i likhet med PS och PA:s. Nedan kommer först AP att beskrivas 
därefter kommer RO att beskrivas. 

Distributionsflöden från affärsenheter inom AP 
Affärsenheterna inom AP har fyra principiella distributionsvägar. Den första beskrevs redan i 
förra avsnittet (se figur 2-4 och figur 2-5) där enheterna i AP agerar underleverantör till 
projekt som drivs av andra ABB-enheter. 
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Figur 2-5 AP:s produkter transporteras antingen via 1) AA-Logistik, 2) Central Stock Nordic för vidare transport 
till kunder i Norden, Menden och andra lager global, 3) lokala säljbolag eller 4) direkt till slutkunden. 

Den andra distributionsvägen är via Central Stock Nordic (CSN) som fungerar som ett 
nordiskt central- och reservdelslager för vissa affärsenheter inom AP och PA. Från CSN går 
transporter, övervägande med lastbil, ner till tyska Menden där bl.a. LV Motors och Robotics 
har sina europeiska central- och reservdelslager. Ifrån CSN levereras även till grossister och 
OEM:s (eng. original equipment manufacturer). Den tredje distributionsvägen är via ABB:s 
säljbolag runtom i världen från vilka sedan produkterna levereras till slutkunden. Den sista 
distributionsvägen är direkt till kund som främst enheten Machines använder. 

Distributionsflöden från affärsenheter inom Robotics 
Den andra stora produkttillverkande divisionen inom ABB är Robotics som tillverkar robotar 
och kringutrustning till dessa. Det finns två principiella distributionsvägar för Robotics, se 
figur 2-6. Den första är helt färdiga och kundanpassade robotar skickas direkt till slutkunden 
för roboten. Den andra är leverans av fabriksfärdiga men ej kundanpassade robotar till en 
extern s.k. systemleverantör som kompletterar robotarna med rätt verktyg och mjukvara, och 
slutligen levererar roboten till slutanvändaren. I nuläget levererar Robotics i Västerås till 
kunder runt om i hela världen med antingen lastbil, båt via Göteborg eller med flyg från 
Arlanda. I framtiden ska en affärsenhet i Kina ansvara för leveranser till Asien och Amerika. 
Detta kommer att innebära att Robotics i Västerås endast kommer att leverera till kunder i 
Europa. 
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Figur 2-6 Robotics flöde till kund.  
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Sammanfattningsvis går det att identifiera tre stora flöden bland divisionens distributions-
flöden, se figur 2-7. Alla divisioner transporterar gods i de tre riktningarna, om än i olika 
utsträckning. Det kan dock konstateras att flertalet av de enheter som skeppar med båt tar sitt 
gods via Göteborgs hamn och att de enheter som transporterar sitt gods med flyg gör det via 
Arlanda. De flesta affärsenheterna levererar även till Norden och Europa. 

1,4 km1,4 km1,4 km1,4 km1,4 km1,4 km

Flyg globalt 
via Arlanda 
och Express

Lastbil till 
Norden &  
Europa

Båt globalt 
via Göteborg

a) b)

c)
 

Figur 2-7 Tre st. principiella flöden a) globalt med båt via Göteborg, b) globalt med flyg via Arlanda och c) till 
Norden och Europa med lastbil. 

De divisioner som kan klassas som projektägare (PS och PA) skickar allt som oftast större 
försändelser med många ingående kollin och av varierande storlek som ska möta upp gods i 
en hub. De produkttillverkande divisionerna (AP och RO) har till skillnad från de 
projektägande divisionerna fler försändelser till säljbolag.  

2.2.3 Transport och spedition 
I det föregående avsnittet identifierades och beskrevs de olika flödena ut från Västerås. I detta 
kapitel beskrivs hur affärsenheterna gör sina val av transportslag och hur bokning av 
transporter sker. 

Valet av transportslag beror främst av vilken karaktäristika produkten har, exempelvis kollits 
dimensioner och vikt. Men framför allt är det dess värde som kan variera från tryckknappens 
tio kronor upp till hundra tusentals kronor för en robot. Ett kretskort som har ett högt 
produktvärde flygs för att minimera lagerföringskostnaderna medan elmotorer som är relativt 
lågvärda transporteras t.ex. med båt eller lastbil. 

Järnväg används idag i väldigt liten utsträckning av affärsenheterna i Västerås vilket 
understryks av det faktum att de järnvägsspår som fanns i anslutning till fabrikerna på 
Finnslätten togs bort för 15-20 år sedan. Dock finns det två enheter (Robotics och Central 
Stock Nordic) som idag använder sig av järnvägstransporter av containrar.  

Dagens transportval styrs även av ABB:s krav på leveranspålitlighet, förmågan att leverera på 
utsatt tid (on-time delivery). Detta har enligt flera freight managers fått till följd att varje 
affärsenhet själv vill ha kontroll över valet av speditör och transportslag varför transporter 
bokas efter respektive enhets tycke och smak. Kunderna har i många fall ett tidsfönster, när de 
vill ha produkterna levererade, som spänner ifrån tre dagar innan till en dag efter överens-
kommen tidpunkt. Ofta har ett snabbare transportsätt än vad som varit nödvändigt valts. Av 
samtliga order bedöms enligt flera freight managers ca. 10 % vara ”break-down” ordrar, d.v.s. 
att snabbast möjliga leverans är nödvändig.  
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I dagsläget görs 90 % av hela koncernens transportbokningar i det koncerngemensamma 
bokningssystemet ABB Logistics Manager. Detta har fått som följd att processerna kring 
spedition har blivit mer lika varandra på de olika enheterna och att koncernens transport-
kostnader har börjat bli allt mer överskådliga. Logistics Manager är ett exempel på det ökade 
samarbetet inom företaget. Vad gäller andra samarbeten inom ABB kan nämnas att vissa av 
affärsenheterna har gemensamma order- och speditionsavdelningar och att enheterna har en 
gemensam slingbil för gods som ska till Arlanda. 

Även om varje division har flera affärsenheter med flöden som ska transporteras i samma 
riktning, till Göteborg eller mot Europa, sker knappt ingen koordinering. Bristen på koordi-
nering mellan enheterna medför att ABB ej kan utnyttja de lägre fraktpriser som gäller för 
större försändelser. I dagsläget bokar respektive speditionsavdelning de transporter de själva 
behöver. Följden blir att ABB betalar onödigt mycket för sina transporter samtidigt som 
speditörerna kan dra nytta av ABB genom att de får en större fraktad volym i sitt transport-
system, enligt Jürgen Bussert (freight manager på Robotics).  

Det är främst med tanke på bristen på logistiksamarbeten mellan enheterna och det faktum att 
mycket gods transporteras med lastbil och flyg som satt igång funderingarna hos freight 
managers och den centrala inköpsfunktionen kring hur framtidens logistik ska utformas och 
vilka krav den måste tillfredsställa. I kapitel 2.4 Kraven på logistiken kommer just det att 
behandlas dessförinnan kommer logistikorganisationen att beskrivas. 

2.3 Logistikorganisationen – samspel mellan enheter & funktion 
Historiskt sett var ASEA fram till 1988 en centraliserad organisation där koncernens olika 
verksamhetsområden var representerade i ett antal sektorer. Detta år fusionerades ASEA och 
det schweiziska företaget Brown Boveri och ABB (Asea Brown Boveri) bildades. I samband 
med fusionen startade en stor omorganisation där sektorerna bolagiserades och skapade de 
divisioner som finns idag. Bolagiseringen innebar även att det skapades egna resultatenheter 
inom respektive division, vilket motsvarar det knappa 30-talet affärsenheter som finns idag 
(se figur 2-1). 

I samband med bolagiseringen, som skedde globalt, omformades också ABB:s logistik-
organisation i Västerås. Fram till 1988 fanns en egen logistikfunktion och en gemensam 
logistikterminal för allt in- och utgående material i Västerås. Denna var belägen på industri-
området Finnslätten där ABB har sin huvudsakliga produktion i Västerås. Delar av logistik-
funktionen och den gemensamma terminalen outsourcades och bildade grunden för logistik-
företaget AA-logistik som fortfarande säljer logistiktjänster, som exempelvis interntransporter 
och distribution, till ABB. Vissa affärsenheter använder sig även av AA-logistik för gods-
mottagning, lagring och skeppning av gods. 

Idag har ABB i Västerås ingen koncernövergripande logistikfunktion eller gemensam 
terminal för in- och utgående gods i likhet med den som fanns innan bolagiseringen 1988. 
Istället har många av affärsenheterna egna godsmottagningar och packningsavdelningar 
alternativt delar en sådan avdelning med andra enheter. Likaså har många av enheterna en 
egen order- och speditionsavdelning som bl.a. handlägger order och tar fram fraktdokument. 
Även här finns det ett samarbete mellan vissa ABB-enheter.  

Bolagiseringen och avsaknaden av en koncernövergripande logistikfunktion har fått till följd 
att det i dagsläget saknas ett helhetsperspektiv inom logistiken. 
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2.3.1 Funktioner med logistikansvar 
Det finns som sagt ingen central logistikfunktion eller terminal för ABB i Västerås utan 
logistiken och det fysiska flödet styrs av respektive enhet. Ett visst samarbete finns dock 
mellan olika enheter gällande det fysiska flödet, dessa samarbeten kommer att klarläggas i 
detalj i kapitel 6.1 Scenario 0 – fördjupad nulägesbeskrivning. De olika enheterna ansvarar 
själva för att logistiken fungerar och det är enheterna som har mandat att förändra sin logistik. 
På respektive affärsenhet finns det en freight manager som har till uppgift att styra och 
ansvara för enhetens logistik, se figur 2-8.  

Det finns en central inköpsfunktion för att samordna alla divisioner och affärsenheter, också 
kallad GFSM (Group Function Supply Management). Denna funktion har ett koordinerande 
och samordnande mandat, exempelvis för koncerngemensamma ramavtal för transporter. 
Funktionen har inte mandat att styra över respektive affärsenhets logistik. Den centrala 
inköpsfunktionen har även implementerat ett koncerngemensamt transportbokningssystem 
(kallat ABB Logistics Manager) och ett verktyg för att räkna ut fraktkostnader (kallat ABB 
Freight Calculator).  

Freight managerna tillhör organisatoriskt inte den centrala funktionen utan den affärsenhet 
som de arbetar på och har inget egentligt rapporteringsansvar till GFSM. I sitt arbete är de 
mycket beroende av säljavdelningen och det strategiska inköpet som har ett stort inflytande på 
hur logistiken är utformad. GFSM arbetar tillsammans med alla freight managers för att 
koordinera affärsenheterna och freight managerna träffas två gånger per år på initiativ av 
GFSM.  

GFSMGFSM

Transport från
Västerås

BU

Fysiskt flöde Informationsflöde

Ca. 20 st. 
affärsenheter (BU)

FMFM

BU
FMFM

Transportör X

Transportör Y

Transportör Z

Transport till
Västerås

Transport till
Västerås

( totalt ca. 20 st )

Produk-
tion

Produk-
tion

 
Figur 2-8 Översiktlig bild av hur ABB:s logistikorganisation ser ut. Respektive affärsenhet (BU) har en freight 
manager (FM) som koordinerar enhetens logistik. FM ingår i ett team med andra FM som koordineras och 
samordnas av den centrala inköpsfunktionen (GFSM). 

I figur 2-8 ses att det fysiska flödet går till respektive affärsenhet, genom produktionen och 
transportörerna transporterar produkterna till sin slutdestination. GFSM tillhör den centrala 
organisationen på ABB och har inte någon koppling till någon affärsenhet. Freight managerna 
är anställda på den affärsenhet de verkar på och ingår i ett team som samordnas centralt. Mer 
om både GFSM:s och freight managernas roller och om beslutsvägar inom ABB kommer att 
beskrivas i kapitel 6.1 Scenario 0 – fördjupad nulägesbeskrivning. 
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2.4 Kraven på framtidens logistik 
Det framtida kravet som debatteras och diskuteras livligt i dagens samhälle är framförallt 
miljöpåverkan. Vidare framhålls generellt att kostnadseffektivitet och hög leveransservice är 
centrala krav på logistiken. Framgångssagor som Toyota, Dell, Ikea och H&M framhålls som 
företag som lyckats med sin logistik på dessa punkter och nämns ofta i dessa sammanhang, se 
exempelvis facktidskriften Intelligent Logistik. Oskarsson et al (2006) håller med om att 
kostnadseffektivitet, leveransservice och miljöpåverkan är viktiga områden och att kraven på 
dessa områden troligen kommer att öka. 

Dessa tre krav som nämnts ovan är faktiskt krav som ABB själva tar fasta på genom sin 
interna transport- och logistikpolicy som lyder: 

”Våra transportupplägg skall upplevas som en konkurrensfördel för ABB 
genom att vi i samverkan med kontrakterade partners styr och utvecklar 
en kostnadseffektiv och högkvalitativ transportlogistik med minsta möjliga 
miljöpåverkan” (ABB:s transport och logistikpolicy, 2007) 

I denna policy nämns kostnadseffektivitet och miljöpåverkan explicit. Kravet på kostnads-
effektiviteten är viktig för att ABB ska ha en konkurrenskraftig logistik. Kravet på minskad 
miljöpåverkan ligger i linje med ABB:s miljöpolicy som statuerar att ABB globalt ska minska 
sin miljöpåverkan med minst 5 % per år (ABB:s miljöpolicy), vilket exempelvis ställer krav 
på val av transportsätt. Denna policy har tagits fram för att öka ABB:s trovärdighet som ett 
miljöföretag, då företaget marknadsför sig som ett företag som minskar sina kunders 
miljöpåverkan (Gösta Ångell, chef GFSM). 

Kravet på hög leveransservice benämns i transport- och logistikpolicyn som ”högkvalitativ 
transportlogistik”. Med detta menas on time delivery vilket är det mätetal som används av de 
flesta affärsenheterna. Flera freight manager betonar att det som är viktigt vid en leverans är i 
första hand inte att ledtiden är kort utan att leveransen kommer på utsatt tid (hög leverans-
pålitlighet) och att den innehåller rätt produkter med rätt kvalitet (hög leveranssäkerhet). Det 
framhålls även att förmågan att på ett transparent och tydligt sätt kunna förse kunden med 
information om sin leverans blir allt viktigare. Det är viktigt för ABB att alltid ha en hög 
leveransservice för att inte förlora kunder till sina konkurrenter. (Leif Ersson, contract 
manager, ABB Västerås) 

Enligt chefen för den centrala inköpsfunktionen Gösta Ångell finns det ytterligare ett centralt 
krav på den framtida logistiken. Med anledning av bristen på helhetsperspektiv är det fjärde 
kravet att öka kapabiliteten – kunskapen och mandatet – att styra, förändra och utveckla 
ABB:s logistik. Exempelvis kan nämnas att en god logistikkapabilitet behövs för att kunna 
likforma de administrativa processerna inom koncernen. 

Sammanfattnings är alltså de fyra kraven som ställs på ABB:s logistik från omvärlden och 
från ABB internt: 

- Kostnadseffektivitet 

- Leveransservice 

- Miljöpåverkan 

- Logistikkapabilitet 

Dessa fyra krav (eller bedömningsparametrar) är alla viktiga när ABB bedömer förändringar i 
sin logistik. Dessa kommer att behandlas i den kommande teoridelen i kapitel 3 Referensram.  
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2.5 Sammanfattning av nulägesbeskrivning 
När ABB:s distributionslogistik ska sammanfattas kan det sägas att det är få områden som 
ABB i Västerås agerar som en enhet. Dessa sträcker sig till de gemensamma ramavtal, affärs- 
och transportbokningssystemen samt slingbilen till Arlanda. Ett visst samarbete rörande 
samtransport, utlastning och spedition finns också. En stark anledning till detta är bolagiser-
ingen 1988 då koncernen blev kraftigt decentraliserad och medförde att den centrala logistik-
funktionen försvann. Denna decentralisering är fortfarande tydlig vilket ger sig uttryck i att 
det är divisionerna och affärsenheterna som har mandatet och besluträtten över logistiken och 
inte den centrala inköpsfunktionen. GFSM har en uttalad koordinerande och samordnande roll 
och har en begränsad beslutsrätt över hur divisionerna och affärsenheterna ska arbeta med sin 
logistik. ABB ser dock att det finns möjligheter att samverka i större utsträckning då varje 
division och affärsenhet i stort agerar på egen hand. 

Få inblandade
LBU:s

Låg grad av fysisk 
koordinering

Hög grad av fysisk
koordinering

Antal inblandade 
LBU:s

Alla LBU:s i 
Västerås

100 %

Ex. gemensamma 
affärs- och transport-
bokningssystem

0 %

Ex. kombiterminal

Grad av fysisk koordinering 
av de inblandade LBU:s

Område där ABB koncern redan arbetar tillsammans, ex. 
gemensamma IT-system och fåtalet fysiska samarbeten.

Ex. LV Motors resp. 
Logistics Centers 
samarbete med CSN

 
Figur 2-9 Samverkan och centralisering beroende av graden av fysisk koordinering och antalet inblandade 
affärsenheter.  

Dessa möjligheter till ökad samverkan kan ses ha två delar. Givet ABB:s skiftande 
verksamhet är den första delen vilken typ av samarbete och mer precist graden av fysisk 
koordinering som finns mellan enheterna, d.v.s. om samarbetena är på en administrativ nivå 
där administrativa funktioner och aktiviteter samordnas eller om det handlar om fysisk 
koordinering av gods och transporter. Den andra delen är hur många enheter som är 
inblandade i samarbetet. Dessa två delar eller faktorer försöker figur 2-9 att belysa. I figuren 
är dagens samarbeten mellan affärsenheterna inritade. Det som ses i figuren är att det endast 
ett fåtal enheter som är inblandade i djupare samarbete med varandra, vilket nämnts tidigare, 
och att det är i begränsad omfattning som hela organisationen samarbetar som en enhet. Figur 
2-9 kommer återkomma i kapitel 4 Uppgiftsprecisering där rapporten arbetar vidare med den. 

I ett tidigare avsnitt identifierades fyra st. krav, eller viktiga bedömningsparametrar, som ABB 
tar hänsyn till i sin logistik. Parametrar som både ABB själva och till viss del andra ser som 
viktiga i framtiden. Dessa är: kostnadseffektivitet, leveransservice, miljöpåverkan och 
logistikkapabilitet. Kravet på kostnadseffektiviteten är viktig för att ABB ska ha en 
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konkurrenskraftig logistik. Kravet på en hög leveransservice är viktig för att företaget inte ska 
förlora kunder. Kravet på minskad miljöpåverkan är viktigt för ABB då företaget med 
bibehållen trovärdighet vill kunna utge sig för att vara ett företag med arbetar med att minska 
sin miljöpåverkan även på logistikområdet. Den sista parametern logistikkapabilitet är viktigt 
för att ABB som organisation ska kunna utveckla sin logistik.  

I nästkommande avsnitt, kapitel 3 Referensram, kommer olika teoriområden kopplade till 
centraliserad logistik i olika aspekter och de nämnda bedömningsparametrarna att tas upp. 
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3 Referensram 
I följande kapitel kommer relevant teori att presenteras för att i kapitel 4 Uppgiftsprecisering 
kunna bryta ner syftet och ta fram preciserande frågeställningar. Kapitlet inleds med en 
tillbakablick för att motivera valda teorier. Därefter presenteras varje område djupare 
varefter ett stycke om vidare användning av teorin avslutar kapitlet. 

I förra kapitlet beskrevs logistikverksamheten hos ABB i Västerås som en mycket 
decentraliserad verksamhet där exempelvis varje affärsenhet väljer transportleverantör och 
sköter sina bokningar av transporter. Några samordningsaktiviteter har redan genomförts, 
exempelvis ett gemensamt transportbokningssystem som har sänkt kostnaderna. Detta har 
ökat fokus på att genomföra fler samarbets- och centraliseringsåtgärder. Med rapportens syfte 
i ryggen, att undersöka effekterna av mer centraliserad distributionslogistik, blir det ett 
naturligt val att välja ut teorier kring centralisering och och de krav som identifierade i kapitel 
2.4 Kraven på framtidens logistik som ett första teoriavsnitt. Den logiska följden blir att börja 
med centraliseringsteori varefter rapporten undersöker kopplingen till helhetstänkandet, hur 
totalkostnadsmodellen och leveransserviceelementen påverkas. Eftersom ABB:s interna 
miljöpolicy har medfört ett krav på mer aktivt miljötänk i koncernen kommer även miljö-
aspekten att utredas i ett eget teoriavsnitt. Avslutningsvis kommer teori kring logistik-
kapabilitet, en logistikfunktions förmåga till att styra, utveckla och förändra att presenteras. 
Anledningen är att förmågan att kunna samarbeta över affärsenhetsgränserna uttrycks som ett 
krav för ABB framtida logistik men som idag saknas hos många logistikfunktioner. 

3.1 Centralisering  
Avsnittet kring centralisering delas in i fyra delar. Det första avsnittet belyser olika 
produkters behov av distribution. Den andra delen handlar om en centraliserad 
distributionslogistiks effekter både ur det producerade företags och transportföretagets 
perspektiv. Anledningen till att båda perspektiven belyses är att ABB Västerås har outsourcat 
viss lagerverksamhet och att vissa enheter fungerar som interna tredjepartslogistiker. I det 
tredje avsnittet tas transporttekniska aspekter såsom samlastning upp varefter de 
administrativa koordineringsbitarna behandlas i det fjärde och sista avsnittet. 

3.1.1 Olika produkters distributionsbehov  
Avsnittet behandlar området distribution av produkter för att ge läsaren en grundläggande 
förståelse för hur produktens karaktär och dess krav på logistiksystemet påverkar val av 
distributionssätt.  

Ett företag kan välja att producera en vara när kunden först lägger en order eller att producera 
mot ett lager (Oskarsson et al, 2006). Anledningen till valet har dock snarare med produktens 
karaktäristik än med producentens vilja att göra. Oskarsson et al (2006) gör ett par 
generaliseringar över vilka produkter som ofta produceras mot lager respektive mot kundorder 
som beskrivs i tabell 3-1.  

Om produkten är producerad mot lager eller inte påverkar valet av lämpligt distributionssätt 
enligt Oskarsson et al (2006), bl.a. genom att den i första fallet medvetet skall lagras och då 
kräver mer materialhantering. För att minska denna materialhantering och uppnå skalfördelar 
skulle exempelvis ett centrallager kunna användas som distributionskanal. Produktens krav på 
ledtid påverkar också vilken logistikstruktur som är bäst lämpad. Exempelvis är en vara som 
är producerad mot kundorder ofta högvärd vilket förespråkar en snabb distribution. 
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Karaktäristik

Typiska 
exempel

- Kundanpassade

- små eller inga 
produktionsserier

- högt produktvärde

- Standardiserade

- stor produktionsserier

- låg styckkostnad

Industriella produkterKonsument- och 
kapitalvaror med krav på
korta leveranstider

Varor som produceras mot 
kundorder

Varor som produceras mot 
lager

Karaktäristik

Typiska 
exempel

- Kundanpassade

- små eller inga 
produktionsserier

- högt produktvärde

- Standardiserade

- stor produktionsserier

- låg styckkostnad

Industriella produkterKonsument- och 
kapitalvaror med krav på
korta leveranstider

Varor som produceras mot 
kundorder

Varor som produceras mot 
lager

 
Tabell 3-1 Summering av vilka produkter som produceras mot lager respektive kundorder 

I kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag nämndes att ABB i Västerås har, likt 
resonemanget ovan, flera olika distributionssätt och flöden beroende på produktens karaktär 
men även beroende på från vilket affärsenhet i Västerås godset levereras från. Exempel på 
olika flöden från ABB är: 

- Direktleveranser från lastkaj till kund inom i Sverige.  

- Distribution via centrallager i Tyskland till säljbolag och eller slutkunder. 

- Direktleveranser av produkter tillhörande ett större projekt via stora europeiska hamnar.  

Tarkowski et al (1995) nämner ett par andra karaktärsdrag hos produkten som blir till viktiga 
aspekter vid valet av distributionskanalens utformning, där ibland: 

- Antal producerade enheter som ska distribueras, med andra ord flödets storlek. 

- Produktens efterfrågan, d.v.s. frekvens. 

- Produktens fysiska storlek, både i fråga om vikt och om volym, påverkar exempelvis val av 
lastbärarstorlek. 

Andra viktiga aspekter som ofta påverkar distributionskanalens utformning, är betydelsen av 
produkten och om den behöver hög kompetens för att hanteras, samt geografisk koncentration 
av destinationerna (Tarkowski et al, 1995).  

I teorin understryks att distributionen har en tydlig koppling till marknadsföring av 
produkterna och att fördel skapas genom att välja rätt distributionssätt. På detta sätt förenas 
produktens fördelar med distributionens förmåga att tillfredställa kundens önskan i fråga om 
tids-, plats- och ägandeperspektivet. Ur detta marknadsperspektiv är distributionen sett som 
ett hjälpmedel för att tillfredställa kundens behov mer än ett sätt att skapa egen, för 
producenten, konkurrenskraft. (Stern och El-Ansary, 1992)  

Abrahamsson (1993) argumenterar för ett nytt synsätt på att kunna leverera tids- och 
kostnadseffektivt genom att centralisera distributionen, vilket kommer att presenteras i nästa 
avsnitt.  

3.1.2 Centraliserad distributionslogistik 
I följande avsnitt förs ett resonemang om vad en centraliserad distributionskanal innebär och 
vad det kräver för förutsättningar. Detta distributionssätt kommer att diskuteras genom en 
jämförelse med andra sätt att utforma ett distributionsnätverk. Först presenteras innebörden av 
detta distributionssätt sett ur det producerande företagets synvinkel, varefter ett resonemang 
förs kring effekterna av att delegera sin distribution till en annan funktion eller företag, en s.k. 
mellanhand. 
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Oskarsson et al (2006) och Abrahamsson (1993) för ett resonemang kring olika typer av 
distributionskanaler för att leverera produkten till slutanvändaren, via lager på flera nivåer, 
exempelvis färdigvarulager, centrallager och regionallager eller via ett centrallager. Figur 3-1 
visar skillnaden mellan en decentraliserad distribution och en distribution via ett centrallager, 
en slags hub. Det vänstra systemet kan jämföras med dagens distributionssystem hos ABB i 
Västerås, d.v.s. många affärsenheter har separata order- och speditionsavdelningar och färdig-
varulager. Dessa separata affärsenheter genererar många mindre flöden som i många fall har 
samma destination. Det högra systemet symboliserar ett centralt lager och distributionscenter. 

Decentraliserad 
logistikstruktur

Distribution med 
ett centrallager

Färdigvarulager

Centralt lager

Regionala lager / 
Globala säljbolag

Slutkonsument

 
Figur 3-1 Visualisering av skillnaden mellan en decentraliserad logistikstruktur och ett logistiksystem med ett 
centrallager. Fritt från Abrahamsson (1993). 

Till skillnad från det vänstra synsättet på distribution, marknadssynsättet, är det högra 
systemet, den så kallade tidsbaserade distributionen, utformat ut ett totalkostnadsperspektiv 
och fokuserar på att koordinera olika funktioner för att uppnå kostnadsreduktioner utan att 
leveransservicen försämras. Målet är att ledtiden inte ska försämras utan förbättras trots att 
strategin innebär att lagernivåer reduceras och avståndet mellan kund och lager ökar. 
(Abrahamsson, 1993) För mer information om totalkostnad se avsnitt 3.2. 

Istället för flera lagringspunkter (på olika fysiska platser) med enskilda order- och speditions-
avdelningar, vilket är en passande beskrivning för ABB Västerås, skulle en centraliserad 
logistik kunna innebära en rad rationaliseringar. Abrahamsson (1993) nämner exempelvis 
lägre kostnader för personal och materialhantering. Oskarsson et al (2006) nämner följande 
möjliga positiva effekter för det producerande företaget vid en centralisering av logistikflödet: 

- Fasta kostnader för administration, lager och personal minskar då lagringspunkter minskar. 

- Kostnaden för kapitalbindning minskar i de fall det rör sig om ett centrallager. 

- Styrning och kontroll av distributionsflödet blir lättare att utföra p.g.a. stordriftsfördelarna. 
Exempelvis kommer en centralisering av olika logistikfunktioner lättare kunna interagera. 

- Det blir lättare för personalen att lära sig att hantera nya sorters produkter. 

Dessutom kan en förbättrad service ut mot kund i vissa fall förverkligas, exempelvis bättre, 
snabbare och säkrare information om leveranstid. Dock understryker Oskarsson et al (2006) 
också att huruvida en centralisering av distributionsflöden är en förbättring för företaget har 
med totalkostnaden för förändringen att göra samt hur kunden upplever förändringen av 
leveransservicen. Totalkostnadsmodellen och leveransserviceelementen beskrivs i ett senare 
avsnitt. Abrahamsson (1993) påstår att leveransservicen inte nödvändigtvis behöver för-
sämras. Istället kan effekterna av en centralisering och ökad hanterad volym snarare öka 
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möjligheterna att förbättra leveransservice. Nedan nämns dessa effekter tillsammans med 
andra positiva effekter av en ökad hanterad volym: 

- Med en större hanterad volym hos centrallagret kan frekvensen på avskeppningarna öka. 
Detta sker med hjälp av samlastning. 

- Med ökad volym kan ett byte av transportsätt möjliggöras vilket kan bidra till sänkta 
transportkostnader och en snabbare leverans. 

- Enheter undantas ansvar för lager och kan fokusera på huvudverksamhet. 

Stern och El-Ansary (1992) anger en annan viktig anledning, ur en transportköpares pers-
pektiv, till att minska antalet lagringspunkter med tillhörande administration (exempelvis 
order- och speditionsavdelningar). Detta är att en delegering av distributionsansvaret till en 
specialiserad intern eller extern mellanhand är att denne kan göra det mer effektivt än det 
producerande företaget. Dessutom är, enligt Oskarsson et al (2006), idén med att distribuera 
sina varor genom en mellanhand att denne kan leverera ett större utbud av produkter från flera 
olika leverantörer. Detta kallar Oskarsson et al (2006) för en sortimentsfunktion. 

En centraliserad distributionskanal bygger på att det finns en terminal där produkter från olika 
avsändare kan samlastas för att skickas vidare. I nästa avsnitt förs ett resonemang kring 
centralisering ur ett transporttekniskt perspektiv.  

3.1.3 Transporter och terminalsystem 
Eftersom denna studie fokuserar på distributionsflödet från affärsenheterna i Västerås 
kommer följande teoriavsnitt handla om själva förflyttningen från den tillverkande enheten till 
samlastningspunkten, det s.k. terminalsystemet. Detta är intressant i det fall ABB skulle välja 
att koordinera och samlasta sitt utgående gods i större omfattning än vad företaget gör i dag. 

Oskarsson et al (2006) beskriver den centraliseringstrend i transportsektorn som har 
utvecklats sedan 70-talet. Denna trend har inneburit att det blivit ekonomiskt försvarbart att 
transportera varor och produkter allt längre sträckor. Följaktligen står då transporterna för en 
större del av produktvärdet än vad den gjort innan, när produkter producerades lokalt. De 
främsta orsakerna till denna trend har varit att handel med andra länder blivit enklare med 
hjälp av bättre infrastruktur, färre tullar, enklare gränshandel och effektivare transportmedel. 
Detta har inneburit att transportsektorn vuxit vilket är anledningen till att stordriftsfördelar 
inom detta område skapats. Oskarsson et al (2006) nämner möjligheten till samlastning som 
ett exempel på en sådan stordriftsfördel.  

Skalfördelarna av ökade transporter har blivit en egen affärsidé vilket medför att transporterna 
idag vanligtvis sköts av externa tredjepartslogistiker som konsoliderar flödena och endast i ett 
fåtal fall är en intern funktion. Transportföretagen har i allt större utsträckning nischat sig till 
att exempelvis begränsa sina tjänster till endast ett eller ett fåtal transportsätt. Detta har fått till 
följd att producerande enheter idag har kontakt med flera olika transportföretag för att få sitt 
transportbehov täckt.  

Oskarsson et al (2006) nämner tre exempel på en transportköpares krav som ställs på ansvarig 
funktion eller extern transportleverantör och hur denne kan uppnå dessa. Dessa krav och 
drivkrafter finns uppställda i tabell 3-2. 
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Regelbundna transporterKort ledtid

Regelbundna transporter efter 
tidsplan

Hög leveransservice 

Exempelvis genom att leverera i 
rätt tid.

Hög fyllnadsgradLåga kostnader

DrivkraftKrav på transportansvarig 
funktion

Regelbundna transporterKort ledtid

Regelbundna transporter efter 
tidsplan

Hög leveransservice 

Exempelvis genom att leverera i 
rätt tid.

Hög fyllnadsgradLåga kostnader

DrivkraftKrav på transportansvarig 
funktion

 
Tabell 3-2 Transporttjänstköparens krav på leverantör och hur dessa kan uppnås 

För att uppnå dessa krav, d.v.s. att uppnå en tillräckligt stor kritisk massa för kunna ha en hög 
fyllnadsgrad och regelbundna avgångar måste transportansvarig funktion samlasta gods från 
flera enheter eller kunder (Oskarsson et al, 2006). Detta görs med hjälp av ett s.k. 
terminalsystem. Abrahamsson och Brege (1997) påpekar att detta är möjligt när stora volymer 
som har samma destination koncentreras.  

Enligt Tarkowski et als (1995) definition är en godsterminal en samlastningspunkt där 
material sammanförs eller delas upp i mindre flöden. En terminal har tre huvudsakliga syften 
enligt Tarkowski et al (1995) och de är att: 

- Skapa ett maximalt utnyttjande för transportutrustning och anläggningen där olika 
transportsätt kan kombineras. 

- Skapa mervärde för både avsändare och mottagare i form av ökad service. 

- Skapa möjligheter att förädla godset i form av exempelvis ompackning eller märkning. 

Oskarsson et al (2006) beskriver likt resonemanget kring figur 3-1, d.v.s. skillnaden mellan 
direktleveranser och distribution genom via ett centraliserat lager, att den stora fördelen med 
ett terminalsystem är att det totala antalet transporter sjunker. Detta på bekostnad av en 
anläggningskostnad för terminalen. En annan möjlig nackdel skulle kunna vara att ledtiden 
ökar i och med ett extra arbetsmoment, omlastningen i terminalen. Detta är dock inte 
nödvändigt i de fall terminalsystemet möjliggör mer regelbundna transporter och då en bättre 
förmåga att planera avskeppningarna. Likaså kan antal transportkilometer för en enskild 
leverans öka om denna måste transporteras via en terminal men sett ur ett 
helikopterperspektiv minskar totala antalet transportkilometrar i systemet p.g.a. att en 
tillräckligt stor andel av godset kan konsolideras. Ett terminalsystem ökar riskerna för skadat 
gods på grund av ökad hantering i systemet. (Oskarsson et al, 2006) 

För att få ett terminalsystem att bli så effektivt som möjligt ur kostnadssynpunkt bör systemet 
även inkludera materialförsörjningsleveranser för att förhindra att transportmedel går tomma 
tillbaka till terminalen. (Oskarsson et al, 2006; McKinnon, 2003) 

Tarkowski et al (1995) pekar på att en terminal måste kunna hantera stora volymer utan att det 
blir en flaskhals för att den ska kunna ge den ökade servicen som den syftar till. Detta är 
förknippat med svårigheten att balansera strävan om ett effektivt utnyttjande av lokaler och 
resurser med viljan om att kunna tillgodose avsändarens behov i forma av varierade volymer. 

Olika transportmedels för- och nackdelar 
Oskarsson et al (2006) har ett kostnads- och tidsfokus när de behandlar de fyra konventionella 
transportsätten, lastbil, tåg, flyg och båt och deras positiva och negativa sidor. Dessa för- och 
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nackdelar påverkar det producerande företaget som är i behov av transporten direkt eller 
indirekt. De direkta effekterna handlar om direkta driftskostnader, exempelvis 
bränslekostnader, och leveransservice. De indirekta effekterna rör sig om 
anläggningskostnader för den transportfunktionen eller den externa tredjepartslogistikern.  

- Lastbilar innebär lägre fasta anläggningskostnader i förhållande till de andra 
transportssätten men har en högre driftkostnad.  

- Järnvägen däremot har en låg driftskostnad men höga fasta kostnader vilket innebär att 
järnvägen lämpar sig bättre för långa transporter och lastbil för kortare.  

- Den stora skillnaden mellan flyg och båt är att flyget är dyrare, per fraktat ton och 
kilometer, men mycket snabbare än fraktfartyg.  

Vid val av transportmedel är befintlig infrastruktur och krav på ledtid och kostnadsgräns 
avgörande. För att göra dessa transportsätt och terminalsystem möjliga krävs att enheter eller 
inblandade företag konsoliderar sitt gods. Detta diskuteras i följande stycke. 

Konsolidering av transportflöden 
I ett företag, exempelvis ABB i Västerås, med många olika levererande enheter och många 
slutdestinationer för produkterna är det omöjligt att samtransportera allt gods hela vägen till 
kund. Följande avsnitt behandlar hur denna aspekt hanteras och vad för effekter den ger.  

Ett mellanting mellan direkttransport och distribution genom ett centraliserat lager är att 
samordna fysiska flöden d.v.s. att transportera gods tillsammans så långt som möjligt. 
Helmroth, (1993) från Tarkowski et al (1995) benämner ett logistiknätverk som samordnar 
flöden för ett X-system, se figur 3-2. Målet är att minska insatta resurser exempelvis antal 
transportmedel.  

Slutdestination

Producenter

Helmroths X-system med 
samordning av flöden

Distribution med en 
mellanhand  

Figur 3-2 Förtydligande bild av hur en samordning av flöden skulle kunna se ut. Fritt tolkad av Helmroth (1993) 
från Tarkowski et al (1995) 

Mindre flöden samordnas till ett större flöde utan att nödvändigtvis ha samma avsändningsort 
eller mottagaradress. Enda gemensamma nämnare är att de någonstans på sträckan måste ha 
en gemensam transport. I en sådan logistikstruktur blir flödena beroende av varandra vilket 
kräver koordinering och ett strukturerat förfarande för att vara genomförbart (Helmroth,1993, 
från Tarkowski et al, 1995). Ett exempel på en annan distributionsstruktur med samordning är 
Merge-in-Transit som beskrivs i nedan. 
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Merge-in-Transit 
Merge-in-transit är enligt Norelius (2002) definition en utformning av ett distributionssystem 
där gods från olika källor koordineras för att sammanföras och levereras i en enda försändelse 
ut till kund. Systemet kräver, enligt Norelius (2002), att varuflödena övervakas och styrs från 
en central orderfunktion och att extensivt informationsutbyte och planeringen genomförs 
vilket innebär att lagerverksamhet centraliseras i sammanslagningspunkten alternativt 
elimineras helt. De största förändringarna med ett Merge-in-transit system är: 

- Minskade kostnader för lagerföring och lagerhållning. 

- Mindre försändelsestorlekar och kortare avstånd till kund. 

- Ökad ledtid ut till kund. 

- Minskade administrativa kostnader. 

- Möjlighet till kompletta leveranser till kund p.g.a. att sortimentet ökar. 

- Ökad komplexitet i sammanslagningspunkten. 

För att en transportsamordning ska kunna genomföras nämner Tarkowski et al (1995) fyra 
olika aspekter som måste tas hänsyn till, flödesmässiga, tekniska, administrativa samt kost-
nadsmässiga faktorer. Den kostnadsmässiga aspekten kan liknas med Oskarsson et als (2006) 
tankegång kring totalkostnadsmodellen, se kapitel 3.2 Totalkostnad och Leveransservice. 

De flödesmässiga faktorerna tar produktens karaktär och efterfrågan i beaktande samt 
geografiska placeringar av avsändare och mottagare. Exempelvis medför de geografiska 
faktorerna ofta mer eller mindre att en tomdragningssträcka är nödvändig. 

De tekniska förutsättningarna för att kunna samordna transporter handlar mest om lämpliga 
lastbärare, där olika typer av produkter kräver olika lastbärare främst med tanke på volym och 
vikt. Dessutom sätter tillgängligheten på olika typer av lastbärare sina gränser på 
samordningsmöjligheterna. 

Administrativa aspekter handlar om vem som koordinerar samordningen och hur aktörerna 
skall interagera med varandra. En samordnad transport kan innehålla en rad olika typer av 
aktörer, speditörer, åkerier och varuägare som exempel.  

Norelius (2002) pekade ovan på vikten av att flödena övervakas och styrs centralt för att 
kunna koordineras eftersom komplexiteten i sammanslagningspunkten ökar. Detta styrks av 
Abrahamsson et als (1998) uppfattning om att centralisering av fysiska flöden kräver central 
styrning för att kunna uppnå hävstångseffekter. På grund av dess komplexitet och betydelse 
för ett samordningsprojekt tas den administrativa koordineringsaspekten upp i ett eget avsnitt 
nedan. 

3.1.4 Administrativ samordning och koordinering 
En viktig förutsättning för att kunna dra nytta av möjligheten att samlasta gods och för att inte 
leveransservicen ska bli lidande är att aktiviteter som exempelvis transportbokning och 
informationsdelgivning koordineras mellan de inblandade parterna. Detta behov av 
administrativ koordinering beskrivs i följande avsnitt.  

Abrahamsson och Brege (1997) tydliggör vikten av att kunna koordinera olika funktioner 
inom det producerande företaget i ett centraliseringsprojekt med att exemplifiera följande 
administrativa koordineringsbehov i en centraliserad distributionskedja;  
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- Orderinformation från kund måste dirigeras vidare via försäljare till centrallagret och 
administration för att kontrollera bl.a. tillgänglighet.  

- Pris- och kostnadsinformation ska skickas från centrallager och administration till 
försäljare. 

- Information om efterfrågan ska delges produktion. 

- Kundens betalning ska kontrolleras och följas upp. 

Förutom den företagsinterna koordineringen som beskrevs ovan kommer den fysiska 
samordning av transporter att beröra externa aktörer, exempelvis olika varuägare, 
transportägare och åkerier, vilket också kräver koordinering. Tarkowski et al (1995) nämner 
bland annat olika parters tillfredställelse med den nuvarande situationen samt vilja eller ovilja 
att förändra denna situation som en grund till varierande inställning till en ökad samordning. 
Varje part ser till sitt egen bästa och fokuserar på sina egna för- och nackdelar vid en 
samordning. Som exempel nämner Tarkowski et al (1995) att ett tidsbestämt transportschema 
kan ändras till det negativa för en part för att kunna se till alla inblandades bästa. Tarkowski et 
al (1995) påpekar därmed vikten av att alla inblandade vinner på samordningen i längden.  

För att distributionssystem med samordning ska kunna fungerar understryker Tarkowski et al 
(1995) vikten av att organisation, kommunikation och administration fungerar mellan alla 
parter. Abrahamsson et al (1998) understryker betydelsen av att information ska kunna 
skickas mellan både interna funktioner och externa parter. Ett gemensamt informationssystem 
som ger aktörerna information om produktflöden, dess mottagarort och destination gör 
koordineringen snabbare och enklare samt minskar felaktigheter enligt Tarkowski et al 
(1995). I nästa avsnitt behandlas mer djupgående vad koordinering ska syfta till och hur detta 
möjliggörs på ett bra sätt. 

Koordinering 
Tidigare har det klargjorts att koordinering av flera olika parter krävs för att kunna fullfölja en 
centralisering av en logistikstruktur. På grund av sin komplexitet och betydelse kommer 
följande avsnitt att behandla hur olika typer av beroenden och aktiviteter bör koordineras. 

Sandberg (2007) skriver i sin doktorsavhandling The Role of Top Management in Supply 
Chain Management Practices om behovet av ett övergripande mandat för att koordinera olika 
aktiviteter och aktörer för att förbättra det fysiska flödet i ett logistisksystem vilket 
överensstämmer med Abrahamsson et al (2003) syn. Enligt Sandberg (2007) finns det en rad 
olika sammanhang som ordet koordinering används i. Malone och Crowston (1994) beskriver 
att koordinering handlar om att aktivt hantera beroenden mellan olika aktiviteter. Beroenden 
kan delas in i tre olika typer och kan hanteras olika vilka listas nedan (fritt översatta från 
Sandberg, 2007): 

- Sammanslagna beroenden finns hos aktiviteter eller funktioner som är kopplade till 
varandra genom att de utnyttjar samma resurs. Koordinering av sådana aktiviteter kräver 
anpassning från båda sidor. 

- Ömsesidiga beroenden påträffas hos aktiviteter eller funktioner som har ett ömsesidigt 
utbyte av inputs och outputs, båda sidor är beroende av varandra. Därför måste den ena 
sidan anpassas om den andra ändrar beteende.  

- Sekventiella beroenden hittas hos aktiviteter eller funktioner som är sekventiellt beroende 
av varandra, den enes output är den andres input. Till skillnad från ömsesidigt beroende är 
det bara den ena sidan som är beroende av den andre. 
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Sandberg (2007) sammanfattar att gränssnittet mellan olika funktioner inom ett företag eller 
mellan olika företag ofta är den felande länken i logistikutveckling och kräver koordinering 
för att fungera. För att hantera dessa beroenden tar Van De Ven et al (1976) upp tre kategorier 
av koordinering: 

- Icke-personligt vilket innefattar bl.a. förutbestämda scheman, regler, policies, standard-
processer och standardiserade informations- och kommunikationssystem.  

- Personligt, innefattar en dialog mellan människor antigen genom delegering eller på det 
horisontella planet. 

- I grupp genom möten  

Val av koordinationssätt beror på uppgiftens risker och osäkerheter samt hur stor arbets-
gruppen som påverkas är. Van De Ven et al (1976) beskriver i sin empiristudie att uppdrag 
med stor osäkerhet koordineras mer frekvent genom personlig eller gruppkoordinering. 
Sammanslagna beroenden hanteras ofta med icke-personlig koordinering och ömsesidiga 
beroenden i grupp. När gruppens storlek ökar används mer och mer icke-personlig 
koordinering. (Van De Ven et al, 1976) 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att teorin nämner kravet på ett övergripande mandat 
för att kunna samordna gränssnitten mellan olika aktörer i ett logistiksystem. Sammanslagna 
beroenden, så som när olika gods utnyttjar samma terminal eller lastbärare, kräver ofta en 
opersonlig koordination exempelvis scheman, och gemensamma informations- och 
kommunikationssystem. Detta överensstämmer med Abrahamsson et als (2003) synsätt på hur 
en logistikverksamhet inom ett företag effektivt koordineras. Detta koncept kallar 
Abrahamsson et al (2003) för central logistikplattform och finns beskrivet i följande avsnitt. 

Central logistikplattform 
Abrahamsson et al (2003) beskriver in sin artikel Logistics Platforms for Improved Strategic 
Flexibility om dagens behov av att snabbt kunna anpassa sina logistikaktiviteter till 
omvärldens nya krav, marknader och osäkerheter. Norrman (1997) menar att en centralt 
utformad logistikstrategi och styrning möjliggör skalfördelar och differentierade 
distributionstjänster, vilka inte tas tillvara om logistiken endast är en stödfunktion för enskilda 
marknadsfunktioner och produktionsenheter. En organisation som tar vara på dessa 
möjligheter kallas av Abrahamsson et al (2003) för en logistisk plattform och innebär att 
företagsgemensamt arbeta med logistik. Ur ett distributionslogistiskt perspektiv har 
plattformen till syfte att tillfredställa kunderna genom att agera som en resurspool för 
företagets olika funktioner. Abrahamsson et al (2003) nämner fyra byggstenar som påverkar 
plattformens framgång: 

- Logistikstrukturen, vilken innehåller alla i flödeskedjan ingående processer, gränssnitt och 
aktörer exempelvis i form av en distributionskanal med producenter, mellanhänder och 
slutkonsumenter. Abrahamsson et al (2003) påpekar att logistikstrukturen inte behöver 
vara fysiskt centraliserad utan bara centralt utformad och koordinerad. 

- Logistikkoncept, plattformsorganisationens arbete ska baseras på hur olika 
distributionskoncept ska se ut och sträva efter att organisera logistikstrukturens processer 
efter dessa koncept. 

- Central styrning och kontroll, vilket innebär mandat att kunna designa logistikstrukturen 
och aktiviteter i syfte att förbättra marknadspositionen ur ett totalkostnadsperspektiv 
oberoende av enstaka funktioner exempelvis ett försäljningskontor. Dessutom krävs det en 
chefsbefattning för att kunna styra denna logistikorganisation. 
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- Processer och aktiviteter, t.ex. order- och leveransaktiviteter, aktiviteter och processer som 
har med kundservice och hantering av efterfrågan att göra. Dessa ska vara standardiserade 
till den grad att de liknar varandra i olika enheter eller funktioner för att underlätta central 
styrning. Exempelvis bör övergripande system för information och rapportering utformas 
samt samma informationssystem och planeringsmetoder användas. 

Mentzer et al (2004) poängterar att koordinering av aktiviteter som rör logistikflöden mellan 
olika funktioner inom ett företag eller mellan olika företag möjliggörs med hjälp av att 
utveckla en hög logistisk kapabilitet. Företeelsen kapabilitet kommer att undersökas djupare i 
kapitlet 3.4 Utvecklande av logistikkapabilitet. 

För att förtydliga vad en central logistikplattform kan ge för effekter kommer detta belysas i 
det nästkommande avsnitt genom ett exempel där försäljning och logistik åtskiljts. 

Separation av funktioner i distributionslogistiken 
I en tidigare artikel av Abrahamsson et al (1998) beskriver författaren de positiva effekterna 
av att separera olika funktioner i distributionslogistiken. Detta är ett viktigt steg för att kunna 
skapa den centraliserade logistikplattform som beskrevs ovan. 

Abrahamsson et al (1998) har studerat hur logistiken fungerade i en decentraliserad logistik-
struktur respektive i en centraliserad. I den förstnämnda fanns försäljningskontor som även 
fungerande som lager och i den centraliserade strukturen fanns de lokala försäljningskontoren 
kvar men de hade fråntagits ansvar för logistiken som hade centraliserats. Vid denna separer-
ing av försäljning och logistik fann Abrahamsson et al (1998) tre områden där stora förbättr-
ingar skett. Den första var att lagring, hantering och distribution blivit mer effektiv, p.g.a. 
skalfördelar. Den andra var att separeringen ledde till högre specialisering och kompetens i 
funktionerna försäljning och logistik. Den tredje var ökad koordinering och kontroll. 

Denna teori går inte att kopplas direkt till ABB eftersom ABB:s struktur inte ser ut som det 
företag Abrahamsson et al (1998) studerade. Dock är separeringen av logistiken från en 
annan typ av verksamhet intressant och vilka effekter det genererar. Detta eftersom de flesta 
affärsenheterna inom ABB sköter sin egen logistik och samverkan mellan affärsenheterna är 
låg. De effekter som Abrahamsson et al (1998) påtalar vid separeringen av två funktioner bör 
även gälla separeringen av produktionen och logistiken inom ABB. 

Dock är det viktigt att betona att det finns kunskap och samarbeten inom organisationen som 
är starkt korrelerade med att speditionsavdelningarna har en fysisk placering nära 
produktionen. Kunskapen och samarbetena kan gå förlorad (eller försämras) vid en separering 
vilket bör uppmärksammas. 

I detta avsnitt om centralisering av distributionslogistik har det nämnts att det finns en rad 
olika besparingar att realisera vid en korrekt utformad centraliserad distribution. Dock är det 
viktigt att undersöka hur den totalkostnaden tillsammans med leveransservicen förändras vid 
en förändring vilket beskrivs i nästa kapitel. 

3.2 Totalkostnad och Leveransservice 
I detta kapitel kommer totalkostnadsmodellen och alla leveransserviceelementen att 
presenteras. Flera författare tar upp och behandlar logistikkostnader och viktiga leverans-
serviceelement ur ett helhetsperspektiv, bl.a. Lambert och Stock (2001), Blomberg et al 
(2002), Abrahamsson och Aronsson (1999) och Oskarsson et al (2006). Dessa fyra behandlar 
ämnesområdet på liknande sätt och framför allt Oskarsson et al (2006) refererar till de andra 
författarna när de presenterar sin tolkning av totalkostnadsmodellen. Enligt Ekdahl (2008) är 
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Abrahamsson och Aronssons (1999) totalkostnadsmodell, som Oskarsson et als (2006) bygger 
på, anpassad för distribution och är förhållandevis heltäckande. Dessutom visar Ekdahl (2008) 
att Abrahamsson och Aronsson (1999) tar, till skillnad från många andra författare, hänsyn till 
både IT- och kommunikationskostnader och andra logistikkostnader som är specifika för det 
studerade systemet. Med anledning av dess helhetstäckande angreppssätt och likheter med 
andra författare som ses i litteraturen har denna studie valt att använda Oskarsson et al (2006) 
som huvudreferens. Inledningsvis kommer alla totalkostnader och totalkostnadsmodellen att 
presenteras och därefter kommer leveransserviceelementen att tas upp avslutningsvis kommer 
kopplingen mellan dessa två att beskrivas. 

3.2.1 Logistikkostnader 
Oskarsson et al (2006) identifierar fem st. kostnadsposter som tillsammans utgör logistikens 
totalkostnad och utgör grunden i totalkostnadsmodellen. Dessa fem kostnader är: 

- Lagerföringskostnader: 
Denna kostnad innefattar två typer av kostnader nämligen kapitalkostnaden och 
riskkostnaden. Kapitalkostnaden innefattar den kostnad det innebär att lagerhålla en 
produkt och representerar den alternativkostnad som finns om pengarna använts till en mer 
lönsam investering. Riskkostnaden innefattar kostnaden för försäkringspremier, inkurans, 
kassation och svinn. Exempelvis ökar riskkostnaden ifall hanteringen av godset ökar 
eftersom risken för skador då ökar. 

- Lagerhållnings-/hanteringskostnader: 
Den här kostnadsposten innefattar kostnader för att hantera gods, d.v.s. kostnader för gods-
mottagning, att driva ett lager och avskeppning. Detta innebär alla kostnader för lager-
lokalen, personalen, truckar och annan utrustning som krävs. 

- Transportkostnader: 
Denna kostnad innefattar, som namnet skvallrar om, själva kostnaden för transporter till, 
från och mellan företagets enheter. Den innehåller även kostnaden för den administration 
som krävs för transporterna. Det som driver transportkostnaden är exempelvis valet av 
transportsätt och graden av konsolidering. 

- Administrativa kostnader: 
I denna kostnad innefattas administrativa kostnader som kan hänföras till logistiken. 
Exempel på sådana kostnader är kostnaden för bl.a. ordermottagning, fakturering och 
personaladministration. 

- Övrigt: 
I denna post ingår exempelvis emballagekostnader och kostnader för informationssystem. 
Även kostnader för att kunna tillmötesgå kundens krav på flexibilitet och kundanpassning i 
form av högre produktionskapacitet kan läggas in under denna kostnadspost. 

Dessa kostnadselement utgör tillsammans totalkostnadsmodellen, se figur 3-3. I denna modell 
ses företaget eller enheten ur ett helikopterperspektiv och det är viktigt att se till hur alla 
kostnaderna förändras vid en förändring i det logistiksystem som studeras (Oskarsson et al, 
2006). 
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Lagerhållning/hantering

Lagerföring

Transport

Administration

Övrigt

 
Figur 3-3 Totalkostnadsmodellen ser logistikkostnaderna ur ett helhetsperspektiv. Vid en förändring i logistiken 
måste alla berörda kostnader utredas för att den totala förändringen ska kunna kvantifieras (Oskarsson et al, 
2006, s. 34). 

3.2.2 Leveransservice 
I det förra kapitlet presenterades logistikkostnaderna och totalkostnadsmodellen och här 
kommer nu begreppet leveransservice att beskrivas. Enligt Oskarsson et al (2006) är 
leveransservice är den service som kunden upplever av de aktiviteter som förknippas med 
själva leveransen. Nedan finns de sex stycken olika leveransservicebegreppen presenterade 
och enligt Oskarsson et al (2006) bildar dessa tillsammans begreppet leveransservice. 

- Ledtid: 
Ledtiden är detsamma som leveranstid, d.v.s. tiden från att en order lagts till dess den har 
levererats hos kunden. 

- Leveranspålitlighet: 
Detta serviceelement mäter pålitligheten i ledtiden, d.v.s. exaktheten i den lovade ledtiden. 
Enligt Oskarsson et al (2006) är leveranspålitligheten ofta viktigare än ledtidens längd. 

- Leveranssäkerhet: 
Med detta serviceelement menas rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet (Oskarsson et al, 
2006, s. 40). 

- Information: 
Idag är behovet av information högre än tidigare eftersom tidskraven blir allt högre då 
företagens produktionsverksamhet planeras med allt mindre tidsmarginaler. Detta innebär 
att företag i större utsträckning behöver delge information gällande exempelvis lagersaldo, 
tillgänglig kapacitet eller track-and-trace (som är ett sätt för att kunna följa och spåra en 
försändelse under en transport, Posten, 2008). 

- Flexibilitet/kundanpassning: 
Flexibilitet innebär att kunna tillmötesgå kundens krav på kundanpassning, exempelvis att 
kundens egna lastbärare ska användas. Flexibilitet är även förmågan att anpassa sin 
kapacitet att kunna ändra sin producerade volym och antalet producerade varianter. 

- Lagertillgänglighet: 
Detta är ett mått på andelen order eller orderrader som levererats direkt när kunden 
efterfrågat produkten, d.v.s. om produkten var tillgänglig vid detta tillfälle. Detta mått 
gäller endast lagervaror, ej varor som produceras vid kundorder. 
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På samma sätt som för totalkostnadsmodellen gäller det att se hur respektive leveransservice-
element påverkas ur ett helhetsperspektiv vid en förändring i det studerade systemet, se figur 
3-4 försöker belysa (Oskarsson et al, 2006). 

Leveranspålitlighet

Ledtid

Leveranssäkerhet

Information

Flexibilitet/kundanpassning

Lagertillgänglighet

 
Figur 3-4 Vid en förändring kan flera leveransserviceelement komma att påverkas vilket gör det viktigt att se på 
helheten (Oskarsson et al, 2006, s. 43). 

3.2.3 Kopplingen mellan totalkostnad och leveransservice 
Efter att ha presenterat de olika logistikkostnaderna och leveransserviceelement är det nu dags 
att belysa kopplingen mellan dessa. Målet med logistiken är att erhålla en hög leveransservice 
till en låg kostnad (Oskarsson et al, 2006, s. 43). Detta innebär att om kunderna inte 
efterfrågar mer än 95 % leveransservice ska inte heller företaget agera med siktet att 
upprätthålla 99 % leveransservice då detta kostar väsentligt mycket mer än det skapar nytta. 
Oskarsson et al (2006) lyfter fram att det är en viktig avvägning som företaget måste göra för 
att upprätthålla rätt leveransservicegrad. Vid en för låg leveransservice ökar kostnaden för 
utebliven försäljningen, d.v.s. kunden går till en konkurrent när denne inser att produkten inte 
finns på hyllan. Däremot kostar en för hög leveransservice mycket pengar genom att företaget 
exempelvis måste ha större säkerhetslager och mer resurser för att kunna klara variationer i 
efterfrågan t.ex. för att klara toppar i efterfrågan. I figur 3-5 illustreras denna avvägning 
mellan totalkostnader och leveransservice. 
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Figur 3-5 Avvägningen mellan kostnader och leveransservice (Oskarsson et al, 2006). 

3.2.4 Centraliseringens påverkan på totalkostnad och leveransservice 
I följande avsnitt kommer totalkostnadsmodellen och leveransservicen kopplas ihop med 
teorin kring en centraliserad distributionslogistik för att synliggöra och påminna läsaren om 
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de effekter som kan påverka totalkostnaden och leveransservicen. Denna koppling är 
intressant att belysa med tanke på syftet med denna rapport: ”att synliggöra effekterna av 
olika mer centraliserade logistiksystem hos ABB Västerås”.  

Vid en förändring av utformningen av distributionslogistiken, från att ha haft lager på flera 
nivåer till att använda sig av ett centralt distributionscenter med kontroll över alla flöden, 
kommer aktiviteter, kostnader och service att påverkas. Bl.a. Tarkowski et al (1995) belyser 
att aspekter såsom ledtid av en enskild produkt kan komma att öka, likaså kan den rörliga 
transportkostnaden för en affärsenhet öka p.g.a. ökat antal arbetsmoment och att godset 
tvingas förbi en terminal. Vidare beskriver Oskarsson et al (2006) att en centralisering innebär 
att flöden måste konsolideras för att komma upp i en tillräckligt stor besparing av bl.a. 
transportkilometer för att kunna rättfärdiga kostnaden för användandet av ett centrallager (en 
terminal). Samma författare påpekar också att en ökad hantering av gods, som en terminal 
medför, ökar riskerna för skadat gods vilket i sin tur kan påverka leveranssäkerheten negativt. 
I de här resonemangen behandlas både effekter som påverkar det producerande företaget och 
de som påverkar transportleverantören vilket är viktigt för ABB att förstå och ta tillvara på. 
En centralisering kommer att påverka den funktion som sköter den fysiska distributionen 
vilket kan skapa ovannämnda skalfördelar vilka ABB ska uppmärksamma och dra nytta av 
oavsett om distributionen sköts av en extern eller intern funktion.   

Time-based distribution som presenterades av Abrahamsson (1993) är ett nytt synsätt på 
logistik och innebär en rad nya argument för centralisering av både fysisk distribution och 
administration. Detta synsätt innebär att totalkostnadsmodellen och leveransserviceelementen 
används för att utvärdera huruvida en centralisering av distributionsflödena är bra eller dåligt 
för hela systemet. Detta synsätt har anammats av flera författare, däribland Oskarsson et al 
(2006) som nämner minskade administrativa kostnader, lagerhållnings- och 
lagerföringskostnader som rena kostnadsbesparingar i samband med en centralisering. 
Dessutom skapas, enligt Abrahamsson (1993), möjligheten att konsolidera gods och minska 
den totala transportkostnaden. Denna kostnadspost kan sänkas ytterligare om den ökade 
volymen av gods som ska distribueras öppnar möjligheten till att byta till ett billigare 
transportssätt. Enligt Abrahamssons (1993) synsätt skulle alla dessa kostnadsbesparingar 
kunna användas för att ge kunden ett bättre pris, d.v.s. kunna användas av det producerande 
företaget som ett konkurrensverktyg.  

Även om ledtiden riskerar att förlängas menar Abrahamsson och Brege (1997) tvärtemot att 
leveransservicen skulle kunna förbättras genom den konsolidering av gods som time-based 
distribution går ut på. Författarnas resonemang utgår från att med mer gods att hantera ökar 
terminalens chanser att snabbare fylla lastbärare och få en ökad frekvens på avskeppningarna 
vilket skulle kunna minska ledtiden. Oskarsson el al (2006) säger att informationen till kund 
skulle kunna förbättras genom att en centralisering av distributionen skulle ge kunden 
snabbare och säkrare sådan. Abrahamsson (1993) menar att en stor vinning med centraliserad 
logistik är att styrning och ansvar av logistiken till större del centraliseras och frigöras från 
andra funktioner inom företaget. Detta medför att fler funktioner kan fokusera på sin kärn-
verksamhet, exempelvis kan försäljningsavdelningen koncentrera sig på att sälja. En mer kon-
centrerad hantering av gods medför en snabbare inlärningskurva med avseende på hur olika 
produkter ska hanteras. Detta gynnar det producerande företaget i form av exempelvis mindre 
skadat gods. 

Sammanfattningsvis är det intressant att belysa att flera författare på olika punkter pekar på 
områden där ett företag kan hitta kostnadsbesparingar och få en ökad leveransservice genom 
en mer centraliserad logistik. 
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3.3 Logistikens miljöpåverkan 
I kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag identifierades fyra viktiga krav på ABB:s 
logistik, där miljöpåverkan var ett. I vårt samhälle ökar idag den globala medvetenheten kring 
miljön vilket tvingar oss att tänka över vårt agerande. Detta gäller privatpersoner så väl som 
företag. 

I nulägesbeskrivningen kunde konstateras att ABB vid förändring av sin logistik tar hänsyn 
till miljöpåverkan. I ABB:s rådande miljöpolicy deklareras att ABB ska sänka sin 
miljöpåverkan med 5 % per år. Det är inte definierat vilken slags miljöpåverkan som 
miljöpolicyn hänvisar till. Kohn (2005) diskuterar vilken typ av utsläpp som är det mest 
lämpliga att ta hänsyn till när logistikens miljöpåverkan ska mätas. Utsläppen från dagens 
transportslag kommer i främst från förbränningen av kolväten, framförallt olja. Denna 
förbränning utmynnar i utsläpp av många miljöskadliga ämnen, som exempelvis kväveoxider, 
svaveloxider och koldioxid. Kohn (2005) säger dock att utsläppet av koldioxid är det ämne 
som bör mätas och användas vid jämförelser mellan olika transportslag. Detta eftersom 
koldioxiden anses vara den största bidragsgivaren till en ökad växthuseffekt och att alla 
transportslag kan jämföras i mängden utsläppt kolioxid. 

När det gäller miljöpåverkan skriver Wu och Dunn (1995) hur beslut i de olika delarna av 
logistiken påverkar miljön, se figur 3-6. Wu och Dunn (1995) beskriver visserligen hela 
kedjan men eftersom denna rapport fokuserar på ABB:s distributionslogistik tas här bara den 
delen upp. Wu och Dunn (1995) säger att designen av logistiksystemet, lagerlokaliseringen 
(var företaget placerar ut sina lager), valet av emballage, graden av konsolidering av gods, 
valet av transportslag och speditör, typ av terminalsystem samt hanteringen av returfrakter i 
olika utsträckning påverkar ett företags miljöpåverkan. Wu och Dunn (1995) tillägger dock att 
när det gäller miljöpåverkan är den inkommande och utgående logistiken mycket lika och den 
främsta skillnaden är att vid distributionen är den fraktade varan mer högvärd. 
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Figur 3-6. När det gäller den utgående logistiken finns flera aktiviteter som påverkar miljön (Wu och Dunn, 
1995, fritt översatt). 
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Designen av logistiksystemet innebär enligt Wu och Dunn (1995) att utifrån företagets 
marknad, kunder och resurser (exempelvis produktionsanläggningar) se vilken typ av logistik-
lösning som passar bäst. Exempel på frågor som måste besvaras i designskedet är: om en egen 
lastbilsflotta ska användas, huruvida transporten kan ske intermodalt, om ett centralt lager 
eller flera stycken ska användas. Flera författare håller med om att designen av logistik-
systemet är viktigt ur miljösynpunkt bl.a. McKinnon (2003) samt Kohn och Huge-Brodin 
(2008) 

Lagerstrategin innebär enligt Wu och Dunn (1995) beslut om lagernivåer, exempelvis om 
olika kunder ska få olika service (differentierad service policy) eller om lagren ska vara 
centraliserade eller decentraliserade. Wu och Dunn (1995) skriver att en centraliserad 
lagerstruktur kan resultera i en högre miljöpåverkan, vilket också McKinnon (2003) stödjer. 
Kohn och Huge-Brodin (2008) visar dock i sin forskning att centraliserade lager kan ha 
mindre miljöpåverkan än decentraliserade. 

När det gäller emballage säger Wu och Dunn (1995) att dessa bör vara återanvändningsbara 
för att spara på miljön, dock medger författarna att transporten av tomt emballage tär på 
miljön. 

Konsolidering av gods identifieras som en viktig aspekt när det gäller miljöpåverkan (Wu och 
Dunn, 1995; McKinnon, 2003; Kohn och Huge-Brodin, 2008). Detta för att konsolidering av 
gods tenderar att höja fyllnadsgraden och effektiviteten i transportnätverket (McKinnon, 
2003). Kohn och Huge-Brodin (2008) framhåller att konsolidering möjliggörs vid centralis-
erad logistik. Enligt Kohn och Huge-Brodin (2008) är just möjligheten till konsolidering, byte 
av transportslag tillsammans med en minskad andel ”emergency deliveries” anledningarna 
till varför centraliserad logistik kan ge mindre miljöpåverkan än decentraliserad. 

Att kunna byta transportslag, som nämndes ovan, är enligt Kohn och Huge-Brodin (2008) 
lättare när godset kan konsolideras. Detta med anledning av att det är först när en viss volym 
uppnåtts som det är lönsamt att byta från exempelvis lastbil till tåg. Att byta transportslag från 
lastbil till tåg anses minska miljöpåverkan drastiskt då biltransporter påverkar miljö i större 
utsträckning än tåg (Kohn, 2005; McKinnon, 2003). Kågeson (2001) påpekar att huruvida tåg 
är mer miljövänligt beror på hur elen som driver tåget har blivit producerad. McKinnon 
(2003) understryker även att det oftast krävs lastbilstransport till och från tåget. Dessutom är 
många lastbilstransporter för korta för att de ska kunna göras med tåg (McKinnon, 2003). 

Val av speditör är viktigt på så sätt att speditörernas syn på miljö och miljöpåverkan kan skilja 
sig kraftigt (Wu och Dunn, 1995). Enligt Kohn (2005) kan exempelvis ”eco-driving”, m.a.o. 
en bränslesnål körstil, spara upp till 25 % av bränslet och miljöpåverkan. Ett annat exempel på 
vikten av att välja rätt speditör är att speditörer som med elektroniska övervaknings- och 
kommunikationssystem har kunnat öka sin energieffektivitet betydligt tack vare bl.a. 
omplanering av rutter i realtid (McKinnon, 2003). Vidare spelar även fordonens bränsle-
förbrukning en viktig del i speditörens miljöpåverkan (McKinnon, 2003). 

När det gäller lagerstruktur (warehousing, fritt översatt) talar Wu och Dunn (1995) främst om 
cross-docking, vilket innebär att producenten skickar sin vara till distributören och hos denne 
möter sedan leveransen upp annat gods som ska till slutkunden. Godset går sedan tillsammans 
till slutkunden vilket innebär lägre miljöpåverkan eftersom både lagerytan och förflyttning-
arna i lagret minskar. 

När det gäller hanteringen av returfrakter (backhaul management, fritt översatt) innebär 
enligt Wu och Dunn (1995) att när lastbilen levererat det gods den förde med sig ska den helst 
lastas med annat gods för sin återresa. Detta är ett problem som även McKinnon (2003) har 
funnit att lastbilarna i England går tomma drygt 25 % av tiden vilket är en stor miljöpåverkan. 
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Aronsson och Huge-Brodin (2006) nämner bl.a. tre aspekter på mer övergripande och affärs-
strategisk nivå som företag kan arbeta med och vars beslut indirekt påverkar miljön positivt, i 
form av minskade koldioxidutsläpp. Dessa är:  

- Standardisering av exempelvis lastbärare som ökar möjligheten att planerar och 
följaktligen att öka fyllnadsgraden.  

- Konsolidering, som stod beskrivet ovan. 

- Ökad överskådlighet såsom insamlande och användande av information och data vilket 
ökar förmågan att styra och planera logistiken på längre sikt. På detta sätt kan logistiken bli 
mer effektiv genom att exempelvis fyllnadsgrader ökar. 

Sammanfattningsvis kan det nämnas att mängden utsläppt koldioxid är idag ett aktuellt sätt att 
mäta miljöpåverkan och att finns en rad olika aspekter som påverkar. Designen av logistik-
systemet och var lagren lokaliseras är sådana exempel. Likaså valet av transportslag, speditör 
och emballage, graden av konsolidering av gods samt hur företaget arbetar med 
standardisering och för att öka överskådligheten av deras logistikverksamhet. 

3.4 Utvecklande av logistikkapabilitet 
Kopplat till de fyra krav som ABB har på sin logistik kommer i detta avsnitt det sista kravet 
logistikkapabilitet att behandlas. I avsnittet kommer tre stycken ämnesområden som rör 
kapabilitet att tas upp. Kapabilitet är ett begrepp som används för att uttrycka en organisations 
(eller persons) förmåga eller duglighet inom ett visst område och härstammar från det 
engelska orden capability (Nationalencyklopedins hemsida, 2008). Det första delkapitlet tar 
upp vad som är logistikkapabilitet. Det andra beskriver kopplingen mellan kapabilitet, 
strategisk riktning och resultat. Det sista delkapitlet belyser hur en organisation utvecklar 
kapabilitet. Inledningsvis presenteras dock mer om själva begreppet kapabilitet. 

Flera artikelförfattare använder sig återkommande av George S. Days (1994) definition av 
kapabilitet, exempelvis Lynch et al (2000) och Mentzer et al (2004), vilken lyder som följer: 

”complex bundles of skills and accumulated knowledge, exercised 
through organizational activities and make use of their assets” (Day, 
1994, s. 38) 

Det är viktigt att särskilja kompetens och kapabilitet. Begreppet kapabilitet innehåller bl.a. 
kompetens (specifik kunskap om något) men termen kapabilitet vill även fånga hur ny 
kompetens kan utvecklas. Kapabiliteten är de mekanismer och processer som gör det möjligt 
för ett företag eller organisation att utveckla nya kompetenser. (Day, 1994) 

I detta arbete kommer fortsättningsvis begreppet kapabilitet att användas då det är intressant i 
ABB:s fall att se hur företagets logistikkapabilitet påverkas vid olika förändringar i sin 
logistik. 

Vidare belyser Lynch et al (2000) att distinkta kapabiliteter är resurser som är så djupt rotade i 
en organisations rutiner och dagliga arbete att de inte kan säljas eller bli imiterade. Day 
(1994) belyser att kapabiliteter till sin natur är specifika till den organisation som besitter dem 
och av den anledningen ej går att imitera. Exempelvis har många affärsenheter en sammansatt 
order- och speditionsavdelning vilken har utvecklat en god kapabilitet på detta område som 
bygger på bra relationer med samt kunskap om produktionen och ordern. 
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3.4.1 Logistikkapabilitet 
Inledningsvis har begreppet kapabilitet beskrivits i generella termer. Det är nu dags att 
beskriva vad som är logistiska kapabiliteter. Mentzer et al (2004) har i sin artikel ”Toward a 
unified theory of logistics” tagit ett helhetsgrepp kring logistik och logistikkapabilitet. 
Mentzer et al (2004) har genom en bred litteraturgenomgång försökt skapa en ”conceptual 
reference point for future theory development and empiricial research in logistics” (Mentzer 
et al, 2004, s. 1) som denna rapport utgår ifrån vid beskrivningen av logistikkapabilitet. 

Mentzer et al (2004) beskriver i figur 3-7 sin bild av hur logistiken är sammansatt. I sin 
modell är det självklara målet för ett företag långsiktig lönsamhet och överlevnad genom att 
ständigt arbeta med att skapa kundnytta och tillfredsställa slutkunden eller användaren. 
Mentzer et al (2004) skriver bl.a. att logistikkapabiliteten spelar en viktig roll för den lång-
siktiga lönsamheten och överlevnaden. Vidare beskriver Mentzer et al (2004) två viktiga 
aspekter som påverkar logistikkapabiliteten: den första är resurshanteringen och det andra 
inflytandet från företagets intressenter, exempelvis kunder och ägare. Hur företagets resurser 
hanteras leder till att företaget utvecklar distinkta logistikkapabiliteter. Dessa kapabiliteter 
fostras sedan av företagets intressenter till specifika konkurrensfördelar som leder till 
långsiktig lönsamhet. 

De fyra huvudgrupperna av logistikkapabiliteter som finns är enligt Mentzer et al (2004): 

- Demand-management gränssnitt 

- Supply-management gränssnitt 

- Information management 

- Koordinering 
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Figur 3-7 I mitten av Mentzers logistikmodell ses de logistiska kapabiliteterna (Mentzer et al, 2004, s. 610, fritt 
översatt). 

Med demand-management gränssnitt menar Mentzer et al (2004) de kundfokuserade 
logistikkapabiliteter som genom kundservice och logistikkvalitet före, under och efter 
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försäljningen leder till strategiska fördelar. Exempelvis är ABB:s orderhanteringen vid de 
gemensamma order- och speditionsavdelningarna ett sådant gränssnitt.  

I begreppet supply-management gränssnitt lägger Mentzer et al (2004) logistikkapabiliteter 
som optimerar alla logistikaktiviteter och leder till en minimering av kostnaderna för 
logistiksystemet. Dessa kapabiliteter skapar konkurrensfördelar. Idag är dessa gränssnitt få 
hos de olika affärsenheterna hos ABB Västerås.  

I information-management innefattar Mentzer et al (2004) kapabiliteter som möter det 
operativa och strategiska behovet av information som borgar för informationsdelning inom en 
förädlingskedja. Detta leder till en optimering av bl.a. lagerföringskostnaderna i logistik-
systemet. Detta skapar konkurrensfördelar. Exempelvis arbetar GFSM med att skapa nya 
gränssnitt för att synliggöra logistikbehov hos hela ABB Västerås. 

Den fjärde och sista huvudgruppen av logistikkapabiliteter, koordinering, har tidigare 
behandlats i avsnittet Koordinering under 3.1.3 och beskrivs därför inte i detalj här. Mentzer 
et al (2004) skriver dock att logistiken spelar en viktig roll i den interfunktionella 
koordineringsprocessen som är ett resultat av en integrerande företagsstrategi. Han skriver 
även att den till naturen gränsöverskridande logistiken möjliggör koordinering av aktiviteterna 
i förädlingskedjan. 

3.4.2 Kapabilitet för strategisk riktning och resultat 
Efter att ha presenterat kapabilitet och beskrivit vad som är logistikkapabilitet är det nu läge 
att belysa kopplingen mellan kapabilitet, strategisk riktning och resultat. Vilket är en 
intressant aspekt att belysa i ABB:s fall då kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag 
kunde konstatera att logistikkapabiliteten i ABB:s organisation är på vissa områden låg men 
det finns en vilja att förändra denna situation. För att lyckas med denna framtida förändring 
blir kopplingen mellan kapabilitet och resultat intressant eftersom denna motiverar satsningar 
på att utveckla logistikkapabiliteter. 

Lynch et al (2000) hävdar att Porters allmänna affärsstrategier1 1 och marknadskrafts-
perspektiv12 ej är tillräckligt för att beskriva varför olika företag i samma bransch presterar 
olika. Lynch et al (2000) fortsätter sitt resonemang med att det är nödvändigt att inkludera 
kapabilitet i vad han kallar ”the strategy performance relationship”. Även Abrahamsson och 
Brege (1997) poängterar att ett företags förmåga att förändra och bryta gamla mönster i 
logistikstrukturen är nyckeln till att kunna öka effektiviteten i flera organisatoriska funktioner 
i ett företag. 

Referensram 

 

 

 

                                                 

 
1 Michael E Porter utvecklade 1980 en nomenklatur för hur ett företag blir framgångsrikt, en nomenklatur som 
kommit att bli dominerande. Porter nämner tre strategier som ett företag kan välja: att differentiera sig, att bli 
kostnadsledare eller att fokusera/specialisera sig (Porter, 1980).  
2 Michael E Porter specificerade även tidigt ett sätt (eller ramverk) att analysera ett företag och dess omgivning. 
Detta ramverk baseras på fem delar: inflytandet från leverantörer och kunder, hotet från nya aktörer och andra 
produkter samt konkurrensen på marknaden (Porter, 1980). 
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O´Regan och Ghobadian (2004) har i sin artikel likt Lynch et al (2000) tittat på kopplingen 
mellan kapabilitet och strategi och funnit att kopplingen mellan organisationens allmänna 
kapabilitet och utformandet av dess strategi är tydlig. Samtidigt har de funnit att de allmänna 
organisatoriska kapabiliteterna påverkar den organisatoriska prestationen. Vidare belyser 
O´Regan och Ghobadian (2004) att högpresterande företag fäster större vikt vid 
organisatoriska kapabiliteter än lågpresterande, se figur 3-8. 

Organisationell
kapabilitet

Strategisk planering Prestation
(performance)  

Figur 3-8 O´Regan och Ghobadian (2004) belyser att de organisatoriska kapabiliteterna hänger samman med 
utformningen av företagets strategi. Samtidigt som de organisatoriska kapabiliteterna påverkar den 
organisatoriska prestationen (O´Regan och Ghobadian, 2004, fritt översatt). 

Till skillnad från O´Regan och Ghobadian (2004) som talar om mer generella organisatoriska 
kapabiliteter har Lynch et al (2000) funnit en koppling mellan just logistikkapabilitet och 
prestation, där företag med högre grad av logistikkapabilitet kunde ses prestera bättre. Den 
mer intressanta slutsatsen som Lynch et al (2000) kunde dra var att företag, beroende på 
vilken av Porters allmänna strategier de än valt (kostnadsledare eller differentiering), hade 
utvecklat olika logistikkapabiliteter. Kostnadsledare hade i större utsträckning utvecklat 
processfokuserade kapabiliteter, exempelvis låga kostnader p.g.a. effektiva flöden och aktivt 
arbete för att förbättra flöden. Företag med en mer differentierad strategi hade utvecklat mera 
värdeskapande och servicefokuserade logistikkapabiliteter, exempelvis möjlighet att kunna 
tillmötesgå särskilda krav och specifikationer genom att vara flexibel eller kunna erbjuda sina 
produkter nära kunden (geografiskt). Detta stödjer O´Regan och Ghobadians (2004) 
slutsatser. 

Day (1994) utgick från den starka kopplingen mellan marknadsorientering i ett företag och 
dess prestation, där högpresterande företag i större utsträckning är mer marknadsorienterade, 
när han kopplade samman kapabilitet och strategi. Det han konstaterar är att utveckling av 
kapabiliteter för att bli mer marknadsorienterad leder till att företag i större utsträckning är 
framgångsrika. 

För att sammanfatta kan sägas att både Day (1994), Lynch et al (2000), O´Regan och 
Ghobadian (2004) befäster att det finns ett tydligt samband mellan ett företags prestation och 
dess kapabilitet. 

3.4.3 Utveckling av kapabilitet 
När det gäller utveckling av kapabiliteter finns här olika aspekter och angreppsvinklar. Lynch 
et al (2000) skriver att ett företag kan fostra och utveckla kapabiliteter på principiellt två olika 
sätt. Det första är att företaget utvecklar kapabilitet för att möta de externa marknadskrafter 
som finns, d.v.s. utveckling sker utifrån och in. Det andra sättet är att kapabiliteter utvecklas 
internt tillsammans med företagets strategi utifrån de resurser som finns tillgängliga, d.v.s. 
inifrån och ut. 

Både Lynch et al (2000) och Spekman et al (2002) påpekar att kapabilitet är svårt att 
identifiera och att härma. Spekman et al (2000) fortsätter och skriver att det är viktigt att 
företag investerar i sin personal för att bygga kompetens inom supply chain management och 
utveckla ett lärande som formas till en kapabilitet allteftersom kompetensen byggs upp och 
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blir mer självgående och institutionaliserad. Även Soosay (2005) skriver att kompetensen hos 
individen är en grundsten för att kunna operationalisera beteenden och skapa kapabiliteter. 
Soosay (2005) skriver även att färdigheten och motivationen hos de anställda utgör en 
essentiell mekanism för att kunna operera mer effektivt då de anställda är en nyckelresurs i 
företaget. 

Spekman et al (2000) belyser även att i mer integrerade förädlingskedjor (supply chains) är 
möjligheten att absorbera och överföra kompetens större än när integrationen är låg. 
Integrationen (samarbetet) är en viktig ingrediens tillsammans med hur ofta kommunikation 
görs och vilken kvalitet detta utbyte har inom förädlingskedjan. Detta knyter an till Sandbergs 
(2007) resonemang om koordinering i kapitel 3.1.4.  

Day (1994) presenterar en förändringsmodell i sex steg för att identifiera och utveckla 
önskade kapabiliteter där han förstärker vissa av de aspekter som Lynch et al (2000) och 
Spekman et al (2000) tar upp. De sex stegen är:  

1) diagnostisera befintliga kapabiliteter 

2) förutspå framtida nödvändiga kapabiliteter  

3) omforma underliggande processer underifrån och upp (bottom-up) 

4) engagemang och ledning uppifrån 

5) kreativt användande av informationsteknologi  

6) kontinuerlig övervakning av förändringen och utvecklingen av kapabiliteter. 

3.5 Syntetisering och teorins fortsatta användning 
I detta kapitel har fyra större teoriområden tagits upp. Inledningsvis behandlades en del 
generell teori kring centralisering som är centralt för denna rapports syfte. Därefter togs teori 
kring logistiken totalkostnad, leveransservice och vikten av ett helhetsperspektiv upp. Med 
utgångspunkt i detta helhetsperspektiv behandlades sedan logistikens miljöpåverkan som är 
ett viktigt område för ABB:s trovärdigt eftersom företaget i sin strategi har ett mål att sänka 
sin miljöpåverkan. Det sista teoriområdet som togs upp var utvecklandet av kapabiliteter och 
specifikt logistikkapabilitet.  

Alla dessa delar är var för sig viktiga byggstenar i det beslutsunderlag som denna rapport ska 
utmynna i. De teorier som togs upp kring centralisering är viktiga för att identifiera hur 
ABB:s framtida logistik skulle kunna komma att se ut och hur studien skulle kunna bygga upp 
de scenarier som nämns i syftet. Oskarsson et al (2006) och pratar om olika produkters 
transport- och logistikbehov där lågvärda produkter som tillverkas mot lager och högvärda 
produkter som tillverkas mot kundorder är två produkttyper som kräver olika distribution. 
Tarkowski et al (1995) nämner frekvens, fysisk storlek på produkter och geografisk 
koncentration av kunder som viktiga faktorer att hänsyn till. ABB har produkter som passar in 
på alla dessa beskrivningar och företaget levererar till kunder globalt, vilket gör valet av 
distributionssystem komplext. 

Både Abrahamsson (1993) och Oskarsson (2006) beskriver en decentraliserad distribution 
via regionlager och en centraliserad distribution via ett centrallager. Där ABB:s nuvarande 
logistik kan beskrivas som decentraliserad. Abrahamsson (1993) resonerar att det finns flera 
fördelar med en centraliserad distribution, exempelvis minskade kostnader för administration, 
personal, utrustning, lageryta och kapitalbindning samt att styrningen och kontrollen av flödet 
blir bättre. Abrahamsson (1993) påpekar även att leveransservicen förbättras vid 
centralisering. Stern och El-Ansary (1992) skriver att en intern eller extern funktion med 
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ansvar för distributionen gör detta mer effektivt än den producerande enheten. Oskarsson et al 
(2006) påpekar även att leveransservicen kan komma att öka genom den sortimentsfunktionen 
ett centralt lager fyller. Dock kräver en centraliserad logistik att det finns tillräckligt stor 
volym gods att frakta för att nå de effekter som en centraliserad distribution innebär. För ABB 
är sänkta kostnader, bättre leveransservice och bättre kontroll av logistiken bra incitament för 
att öka centraliseringen i sin logistik.  

Flera olika lösningar för centraliserad logistik tas upp i teoriavsnittet, exempelvis merge-in-
transit (Norelius, 2002), x-system (Helmroth, 1993, från Tarkowski et al, 1995) och logistik-
plattform (Abrahamsson et al, 2003). Dessa lösningar är på olika sätt intressanta för ABB 
eftersom de skulle kunna sänka ABB:s logistikkostnader. De olika lösningarna kommer att 
återkomma i de scenarier som kommer presenteras för läsaren i nästkommande kapitel 4 
Uppgiftsprecisering. Olika aspekter kring kostnader och leveransservice kopplat till 
centraliserad logistik behandlades i kapitel 3.2.4 varför det inte tas upp ytterligare här. 

ABB fäster stor vikt vid logistikens miljöpåverkan som de ämnar sänka med 5 % per år. 
Enligt Kohn (2005) är mängden utsläppt koldioxid en bra måttstock på hur miljön påverkas 
negativt. Ett sätt som ABB kan sänka sin miljöpåverkan är att öka konsolideringen och på så 
sätt möjliggöra en ökad fyllnadsgrad i lastbärare och ett byte till ett mer miljövänligt 
transportslag. En ökad konsolidering är ett centralt begrepp för att minska miljöpåverkan och 
det är även en viktig del vid centralisering av distributionen. Dock kräver konsolidering att 
enheterna inom ABB kan koordinera sin verksamhet. Koordinering och överskådlighet kräver 
i sin tur god kommunikation och att enheterna inom ABB vill samarbeta, varför det är viktigt 
att alla ser fördelarna ur ett helhetsperspektiv (Tarkowski et al, 1995). 

Eftersom samarbetet mellan affärsenheterna inom ABB är väldigt begränsat idag är det viktigt 
att ABB kan utveckla denna kapabilitet men att samtidigt bevara de kapabiliteterna som finns 
i nuvarande organisationen. I det avslutande teoriavsnittet togs just utvecklandet av 
logistikkapabilitet upp. Att utveckla en kapabilitet, inom vilket område det än är, är svårt och 
det krävs en dedikerad insats. För att bygga upp en bra logistikkapabilitet är det viktigt att 
ABB identifierar vilken typ av logistikkapabilitet de behöver (Day, 1994) och sedan 
investerar i sin personal och bygger upp kompetens inom det område som efterfrågas 
(Spekman et al, 2002). Engagemanget från ledningen är oerhört viktigt för att lyckas med 
detta (Day, 1994). 

För att sammanfatta denna syntetisering kan det konstateras att de olika teoriavsnitten berör 
olika delar av ABB. Hur ABB ska utforma sitt fysiska flöde med terminaler och 
terminalsystem, samt hur gods ska koordineras och konsolideras berör vad som kan kallas det 
fysiska flödet i det studerade systemet. Att identifiera och utveckla de logistikkapabiliteter 
som möjliggör att affärsenheterna inom ABB kan börja koordinera och konsolidera sina 
flöden berör den organisatoriska delen av det studerade systemet. Slutligen, för att ABB ska 
kunna lyckas koordinera sina flöden krävs god kommunikation samt att olika affärssystem 
och administrativa funktioner fungerar bra tillsammans. Detta berör olika delar i 
informationsflödet i det studerade systemet.  

Utifrån dessa tre delar; det fysiska flödet, organisationen och informationsflödet, kommer det 
fortsatta arbetet i denna rapport att utgå ifrån när scenarier kommer att byggas upp. I nästa 
avsnitt kommer syftet att brytas ner i en tydligare uppgiftsprecisering och de olika scenarierna 
kommer att identifieras. Den teori som presenteras i teoridelen kommer att återkomma för att 
utifrån nuläget identifiera intressanta frågeställningar som ska hjälpa till och bygga upp de 
olika scenarierna och för att se hur de fyra bedömningsparametrarna (kostnadseffektivt, 
leveransservice, miljöpåverkan och logistikkapabilitet) ändras i respektive scenario. 
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4 Uppgiftsprecisering 
I följande kapitel kommer den teori, om centralisering, totalkostnadsmodellen, miljöpåverkan 
och logistikkapabilitet, som presenterades i föregående kapitel att vävas samman med 
problematiken i kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag för att konkretisera den 
uppgift som ska svara på rapportens syfte.  

Efter att nu ha lagt fram information kring ABB och uppgiften i bakgrunden och i kapitel 2 
Logistik på ABB Västerås – igår och idag samt presenterat relevant teori ges nu tillfälle att 
mer ingående gå in på uppgiftens innebörd. Initialt görs en nedbrytning av syftet för att ge en 
klarare bild av vad för slags frågeställningar som rapporten söker svar på. Utifrån denna 
problemnedbrytning kommer ett antal scenarier att identifieras med hjälp av den kunskap om 
dagens situation som målades upp i kapitel 2. Därefter kommer det studerade systemet att 
avgränsas för att göra det tydligt för läsaren vilka delar av ABB som rapporten omfattar och 
ämnar beröra. Slutligen kommer bedömningsparametrar, viktiga aspekter som påverkas av de 
olika scenarierna, identifieras och preciseras.  

4.1 Syftesnedbrytning 
I syftet står det beskrivet att rapporten ämnar ta fram ”ett beslutsunderlag som synliggör 
effekterna av olika mer centraliserade logistiksystem hos ABB Västerås”. Detta innebär att 
rapporten ej syftar till att ta fram och rekommendera en särskild lösning, utan till att ta fram 
fakta för att kunna göra en objektiv bedömning av effekterna av ett genomförande av 
respektive scenario. Identifieringen av dessa scenarier görs med hjälp av den inledande 
empiriinhämtning i kapitel 1.1 Bakgrund och kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår och 
idag. Denna identifiering beskrivs mer ingående i kapitel 4.2 Scenarioidentifiering.  

Vidare står det i syftet att dessa logistikscenarier kommer att analyseras ”utifrån ett antal för 
ABB viktiga logistiska framgångsfaktorer”. Dessa framgångsfaktorer, eller bedömnings-
parametrar, är de krav ABB har på sin logistik vilka beskrevs i kapitel 2.4 Kraven på 
framtidens logistik. En precisering av dessa bedömningsparametrar och relevanta 
frågeställningar görs i avsnitt 4.4.4 Det studerade systemet i sin helhet.  

4.2 Scenarioidentifiering 
Identifieringen av de olika logistikscenarierna inleds med en fortsatt beskrivning av 
logistikmatrisen som presenterades i kapitel 2.5 Sammanfattning av nulägesbeskrivning. 
Denna matris beskriver ABB:s nuvarande och framtida logistik i termer av grad av fysisk 
koordinering mellan inblandade affärsenheter och antal inblandade affärsenheter se figur 4-1. 
I kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag beskrevs på vilka sätt som företaget i 
dagsläget arbetar tillsammans, vilket också är markerat i figuren. I figur 4-1 har även ett 
område ritas ut som kan benämnas som ABB:s möjliga utvecklingsområde för sin logistik. 
Detta område omfattar de aktiviteter, förändringar och nya samarbeten som leder till en ökad 
fysisk koordinering mellan allt flera ABB-enheter.  
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gemensamma IT-system och fåtalet fysiska samarbeten.  

Figur 4-1 Det snedstreckade området i logistikmatrisen representerar hur ABB:s logistikverksamhet samverkar i 
dagsläget (LBU refererar till affärsenhet). Det grå området i övre delen av matrisen representerar ABB:s möjliga 
utvecklings- och centraliseringsområde. 

Utvecklingsriktningen som är utritad i figur 4-1 är intressant för ABB då det finns en vilja att 
öka centraliseringen för att främja både en ökad administrativ och en fysisk koordinering 
inom koncernen. För att kunna ta fram ett bra beslutsunderlag är det viktigt att belysa 
ytterligheter. Varför detta område delats i tre principiella områden eller scenarier, se figur 4-2. 
Anledningen är för att på ett tydligt sätt visa vilka effekter som dessa utvecklingsriktningar 
har på ABB:s framtida logistik sett till kostnader, leveransservice, miljöpåverkan och 
logistikkapabilitet.  

- I det första området, Scenario 1, kan ses att det är ett stort antal affärsenheter som är 
inblandade, exempelvis alla inom koncernen, d.v.s. det är en hög centraliseringsgrad. 
Samtidigt är graden av fysisk koordinering relativt låg vilket innebär att fokus ligger på 
administrativa och organisatoriska samverkansförändringar. 

- Det andra området, Scenario 2, är färre affärsenheter inblandade, exempelvis endast 
affärsenheter inom en division, d.v.s. det är en hög decentraliseringsgrad av aktiviteten. 
Dock har detta scenario en väsentligt högre grad av fysisk koordinering och är en 
utveckling av dagens logistikarbete. 

Den principiella skillnaden mellan Scenario 1 och Scenario 2 är således att den förstnämnda 
fokuserar mer på administrativ samordning och koordinering (d.v.s. centralisering på en mer 
administrativ och organisatorisk nivå) och den sistnämnda på fysisk koordinering och 
samordning (d.v.s. mer fysiskt samarbete och samordning på en decentraliserad nivå). 

- Det tredje och sista området, Scenario 3, tar delar från de två första scenarierna och 
innebär både administrativ och fysisk koordinering. Scenariot är dock inte en 
sammanslagning utav de första scenarierna. Detta innebär att Scenario 3 har både ett stort 
antal inblandade affärsenheter (ex. alla affärsenheter i Västerås) och hög grad av fysisk 
koordinering.  
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Dessa tre områden kommer nedan att beskrivas mer utförligt och fortsättningsvis att kallas för 
scenarier. Scenarierna och de förändringar som innefattas i dessa kommer att utgöra basen för 
det beslutsunderlag som är syftet med denna rapport. 

Nuläget, det snedstreckade området i logistikmatrisen, kommer att behandlas likt ett Scenario 
0 och de tre andra scenarierna kommer att jämföras mot detta utgångsläge. 
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Figur 4-2 Logistikmatrisen med de tre olika scenarierna inritade: a) mer administrativ och organisatorisk 
samordning och koordinering med ett stort antal inblandade LBU:s, (LBU refererar till affärsenhet) b) mer fysisk 
koordinering mellan inblandade affärsenheter, c) en tydligt centraliserad logistik med hög grad av fysisk och 
administrativ samordning med ett stort antal inblandade LBU:s. Nuläget representeras av d) Scenario 0. 

Det är viktigt att belysa för läsaren att akuta transporter (kurirtransporter) ej kommer att ingå i 
de transportflöden som kommer att konsolideras i de olika scenarierna. Detta för att 
kurirtransporterna ej går att konsolidera då de skickas direkt och att efterfrågan är 
oregelbunden. Samtidigt är det viktigt för ABB att kunna tillfredsställa sina kunders akuta 
behov (enligt diskussioner med freight managers). Detta innebär att möjligheten att kunna 
skicka kurirförsändelser måste finnas kvar och kan inte tvingas in ett större, konsoliderat, 
regelbundet flöde. 

Nuläget – Scenario 0, utgångsläget 
Scenario 0 representeras av det snedstreckade området i nedre delen av logistikmatrisen, se 
figur 4-2, och speglar dagsläget för ABB i Västerås. En övergripande bild av ABB:s logistik 
beskrevs för läsaren i kapitlen 1.1 Bakgrund och 2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag. 
Det har konstaterats att ABB på en central nivå förhandlar fram koncerngemensamma 
ramavtal för transporter, indirekt material och tjänster samt tillhandahåller elektroniska 
logistiksystem. Även teamet med freight managers som ansvarar för transporterna ute på 
respektive affärsenhet har beskrivits. Det har även visats att det sker viss koordinering av det 
fysiska flödet på en decentraliserad nivå mellan vissa affärsenheter. Det sker dock ingen 
koordinering på koncernnivå.  
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Vidare har det fastställts att de parametrar som ABB viktar högst vid utvärdering av sin 
logistik är: kostnadseffektivitet, leveransservice, miljöeffekten och logistikkapabiliteten i 
organisationen.  

Scenario 1 – ökad administrativ koordinering på koncernnivå 
Detta scenario representerar en ökad koordinering inom administration och organisation 
medan den fysiska koordineringen är låg. Detta gör att scenariot innefattar administrativa och 
organisatoriska förändringar i logistikorganisationen och inte stora fysiska förändringar, 
såsom konsolidering av flöden eller investeringar i terminaler eller annan logistikinfrastruktur. 
Bland exemplen på administrativa och organisatoriska förändringar ses en tydligare arbets-
beskrivning för freight managers där deras mandat klart beskrivs. Ett annat är en bättre 
samordning och ledning av freight manager-teamet i form av att den centrala inköps-
funktionen GFSM får ett klarare mandat att styra, utveckla och förändra logistiken.  

Scenario 2 – fysisk koordinering på divisions- eller affärsenhetsnivå 
I detta scenario är fokus mer på handfasta förändringar i det fysiska flödet som ökar 
samordningen mellan affärsenheter, exempelvis hur enheter kan använda gemensamma lager 
för lagring, plockning och packning eller konsolidera flöden till gemensamma destinationer. 

I detta scenario behålls dock den organisationsstruktur som finns på ABB idag och GFSM och 
freight managerna har de roller som de har. Att genomföra de förändringar som Scenario 2 
innefattar ska således genomföras av dagens freight manager. Ett exempel på en sådan 
förutsättning är att dessa förändringar ställer höga krav på freight managerns logistik-
kompetens och att denne kan se förändringarna ur ett totalkostnadsperspektiv. 

Scenario 3 – total centraliserad logistik 
Detta avslutande scenario omfattar den största delen av ABB:s logistik genom att både 
organisationen som arbetar med logistik och alla fysiska flöden innefattas i scenariot, m.a.o. 
en blandning av Scenario 1 och Scenario 2. 

Detta scenario innebär i viss mån det som Abrahamsson et al (2003) benämner 
logistikplattform (se kapitel 3.1.4 och avsnittet Central logistikplattform), d.v.s. att ABB:s 
logistik ska ses som något utöver en stödfunktion för enskilda marknadsavdelningar och 
produktionsenheter. De fyra byggstenar för en centraliserad logistik som Abrahamsson et al 
(2003) nämner, d.v.s. en centralt utformad och koordinerad logistikstruktur, ett gemensamt 
logistikkoncept, en central styrning och kontroll samt standardiserade processer och 
aktiviteter, är alla intressanta på olika sätt.  

I kapitel 6 Scenariouppbyggnad kommer nulägesbeskrivningen från kapitel 2 att fördjupas 
(Scenario 0) och de resterande tre scenarierna att byggas upp ytterligare för att ge läsaren en 
komplett bild av respektive scenario. I nästa kapitel avgränsas det studerade systemet som 
beskrevs i kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag. 

4.3 Avgränsning av det studerade systemet 
Nu när de tre scenarierna har identifierats är det aktuellt att avgränsa det studerade systemet 
som denna rapport kommer att fokusera på. I figur 4-3 ses den översiktbild över ABB:s 
logistiksystem som presenterades i kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag. I 
denna bild är nu det studerade systemet markerat. Det är i detta logistiksystem som 
konceptuella förändringar kommer att göras. Det slutliga beslutsunderlaget kommer att 
innefatta de effekterna uppstår i detta system p.g.a. förändringarna. 
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Figur 4-3 Det studerade systemet är den del av logistiksystem som denna rapport kommer att fokusera på. 

Det studerade systemet i figur 4-3 visar både det fysiska flödet (som representeras av 
heldragna linjer) och flödet av information (som representeras av streckade linjer) mellan de 
olika delarna i förädlingskedjan och funktionerna på ABB. De olika funktionerna är 
markerade med streckade cirklar. Det studerade systemet har begränsats till att infatta GFSM 
men inte funktionsledningen i Zürich då denna har mindre inflytande på logistiksystemet i 
Västerås. Under GFSM finns ett team med freight managern som har mandat att styra flödet 
på den affärsenhet som freight manager är verksam. Det studerade systemet innefattar inte 
någon mer funktion än freight manager p.g.a. det mandat denne har. 

I det fysiska flödet har alla aktiviteter innan avskeppningen avgränsats. Anledningen är att det 
är främst avskeppningen som märker av och primärt påverkas av förändringar i logistik-
systemet för utgående gods ifall affärsenheter och divisioner börjar samarbeta i större 
utsträckning. Det är även rimligt att anta att produktionen, aktiviteten innan avskeppningen, 
inte kommer att förändras vid en förändring av distributionsflödet, vilket ytterligare styrker 
denna avgränsning.  

Nedströms i det fysiska flödet (d.v.s. aktiviteterna efter avskeppningen från en ABB-
affärsenhet) ingår transportörernas aktiviteter i Västerås, exempelvis omlastning och konsol-
idering av gods, och gränsen för det studerade systemet dras när godset från ABB lämnar 
Västerås. Detta för att få med transportörens aktiviteter. 

4.4 Preciserande frågeställningar 
I detta kapitel kommer den teori som tagits upp i referensramen att diskuteras tillsammans 
med informationen från kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag, de ovanstående 
scenarierna och det studerade systemet för att precisera de fyra krav som är centrala för ABB. 
Detta kommer att utmynna i ett antal frågeställningar som kommer att besvaras i kapitel 6 
Scenariouppbyggnad eller kapitel 7 Scenarioanalys. Frågorna i kapitlet 4.4 Preciserande 
frågeställningar delas upp i två grupper, en grupp för frågor rörande scenariouppbyggnad och 
en för scenarioanalys.  
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4.4.1 Preciserande frågor för scenariouppbyggnaden 
I detta avsnitt kommer de olika delarna i det studerade systemet (det fysiska flödet, den 
organisatoriska delen och informationsflödet) att behandlas.  

Det fysiska flödet i systemet 
I kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag konstateras att ABB:s logistikstruktur är 
väldigt decentraliserad och att samordningen mellan divisionerna och enheterna är låg. Vidare 
har det fastslagits att ABB:s breda produktflora varierar kraftigt i vikt, volym och frekvens. I 
teorin har konstaterats att olika produkter ställer olika krav på distributionen (Oskarsson et al, 
2006). Detta motiverar följande frågeställning: 

- Hur kan produktfloran kategoriseras och delas in efter logistikbehov (d.v.s. vilka är de 
största flödena, vilka är marginella och vilka är specialflöden etc.)? 

Ifall en kategorisering av flödet kan göras är nästa steg att försöka koordinera dessa. Vilket av 
flera författare anses vara en förutsättning för att sedermera kunna konsolidera det fysiska 
flödet (Abrahamsson et al, 2003; Sandberg, 2007). De olika distributionsbehoven gör det 
svårare för ABB att konsolidera sitt gods. Teorin beskriver att just konsolidering av gods är 
viktigt ur en kostnadssynpunkt eftersom det höjer fyllnadsgraden och effektiviteten i 
logistiksystemet (McKinnon, 2003). Konsolideringen skapar även bättre förutsättningar för att 
kunna byta transportslag och på så sätt sänka miljöpåverkan i logistiksystemet (Kohn och 
Huge-Brodin, 2008).  

- Vilka olika typer av gods respektive flöden skulle ABB, i de olika scenarierna, kunna 
konsolidera? 

Sett till de olika typerna av gods som ABB har och deras olika behov ställs också olika krav 
på logistiken (Tarkowski et al, 1995). Detta gör det intressant att undersöka graden av 
centralisering, bl.a. Tarkowski et al (1995) nämner att industriprodukter är en produkttyp som 
generellt har få mellanhänder. Totalkostnadsmodellen konstaterar att det går att finna 
skalfördelar i den logistiska infrastrukturen genom att sammanföra exempelvis flera lokala 
lagringspunkter till en gemensam (Oskarsson et al, 2006; Abrahamsson, 1993). Detta gör det 
motiverat att undersöka vilka logistiska infrastrukturer som kan komma att krävas för ABB:s 
logistik. Särskilt med tanke på att flera författare framhäver positiva effekter av en ökad 
koordinering och konsolidering (Kohn och Huge-Brodin, 2008; McKinnon, 2003; Wu och 
Dunn, 1995). För att kunna konsolidera godset krävs en gemensam godsterminal 
(konsolideringspunkt) där godset kan samlas (Tarkowski et al, 1995). Helmroth (1993) 
framhåller att det räcker att gods med olika avsändningsort och eller sändningsort kan 
samtransporteras en del av den totala sträckan för att motivera konsolidering. Detta 
motiverar följande frågeställningar: 

- Går det att minska antalet lager i Västerås och sammanföra dessa till ett eller flera 
gemensamma lager, i de olika scenarierna? 

- Vilka andra aktiviteter i ABB:s logistik, förutom lager, går att sammanföra för att finna 
skalfördelar? 

- Finns det, i de respektive scenarierna, en godsterminal som har kapacitet för att samla gods 
som ska konsolideras? 

- Går det att i respektive scenario identifiera destinationer (slutdestinationer eller 
delsträckor) till vilka samtransport kan ske? 
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Den organisatoriska delen av systemet 
Med den organisatoriska delen av systemet menas den centrala inköpsfunktionen, GFSM, och 
teamet med freight manager. I kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag beskrivs att 
det är dessa två funktioner som har det formella mandatet i allt vad gäller ABB:s logistik. 
Dock konstateras det också att respektive division har det faktiska mandatet över logistiken 
samt att freight manager och hela logistikapparaten endast har en stödjande roll till den 
resterande verksamheten. Abrahamsson et al (2003) pekar på betydelsen av en central 
styrning och kontroll av logistiken, vilket motiverar frågeställningen: 

- Vem har mandatet att styra, utveckla och förändra logistiken – hur ser GFSM:s och freight 
managers roll ut i respektive scenario? 

Tarkowski et al (1995) säger att organisation tillsammans med kommunikation och 
administration måste fungera väl mellan enheter för att koordinering och central styrning ska 
fungera och säger även att ett gemensamt informationssystem är en lösning. Abrahamsson et 
al (2003) och Sandberg (2007) belyser att standardiserade processer och aktiviteter är viktiga 
för att en central styrning och ökad koordinering. En ökad standardisering innebär att 
administrativa aktiviteter förenklas och kräver mindre resurser (Oskarsson et al, 2006). Detta 
kan medföra att en administrativ avdelning kan handlägga flera enheter. Detta föranleder 
följande frågeställningar: 

- På vilka områden kan affärsenheterna standardisera sina processer och aktiviteter i de olika 
scenarierna? På vilka områden medför dessa standardiserade processer och aktiviteter 
skalfördelar hos affärsenheterna i Västerås? 

Informationsflödet i systemet 
Att information är en viktig beståndsdel i logistiken har konstaterats av flera författare 
(Abrahamsson, 2003; Mentzer, 2004; Norelius, 2002; Tarkowski et al, 1995) och det är en 
grundförutsättning för att en decentraliserad organisation som ABB ska kunna operera på ett 
effektivt sätt. Information är också viktigt för att organisationen ska kunna förbättra sig och 
utveckla önskade kapabiliteter. Det är samtidigt viktigt att organisationen har en god 
uppfattning om vad för slags information som behövs och att de har tillgång till denna. För att 
uppnå detta krävs bra kommunikations- och informationssystem (Abrahamsson, 2003; 
Mentzer, 2004; Tarkowski et al, 1995). Detta föranleder nästa frågeställning: 

- Hur kommer kommunikationen och informationsspridning mellan enheter och funktioner 
att se ut i respektive scenario? 

- Kommer något av scenarierna innebära att affärsenheterna, GFSM och eller freight 
manager behöver tillgång till någon ny eller annan typ av information? I sådant fall vilken? 

4.4.2 Preciserande frågor till scenarioanalys 
Hitintills har olika delar i systemet diskuterats utifrån information från kapitel 2 Logistik på 
ABB Västerås – igår och idag, upptagen teori och de presenterade scenarierna. Det är nu dags 
att diskutera det studerade systemet i sin helhet utifrån de effekter på kostnad, leveransservice, 
miljö och logistikkapabilitet som finns upptagna i teorikapitlet. 

Totalkostnadsmodellen 
I teorin togs fem stycken kostnadselement upp: lagerföring, lagerhållning/hantering, 
transport, administration och övriga kostnader. Dessa kommer nedan behandlas var för sig i 
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nämnd ordning för att identifiera intressant frågeställningar som är viktiga för det fortsatta 
arbetet med att utvidga och precisera scenarierna och bedömningsparametrarna. 

När det gäller lagerföringskostnaden påverkas denna av tre parametrar: produktens värde, 
risken för inkurans och svinn samt hur lång ledtiden är. Då detta arbete fokuserar på 
distributionslogistiken kommer produktens värde ej att förändras. Risken för svinn kan tänkas 
öka ifall hanteringen av godset ökar (Oskarsson et al, 2006) dock bör inkuransen ej förändras 
då ABB:s produkter ej kan likställas med livsmedel som snabbt blir inkuranta. När det gäller 
ledtiden är kan denna komma att öka. Abrahamsson (1993) menar visserligen att ledtiden kan 
minska vid en ökad konsolidering eftersom frekvensen på transporterna kan ökas. Detta 
föranleder frågeställningen: 

- Hur förändras ledtiden och framförallt frekvensen på transporterna i de olika scenarierna? 

Det som påverkar lagerhållning-/hanteringskostnaden är framförallt graden av förflyttning 
och hantering av godset i exempelvis lager (Oskarsson et al, 2006). Fler omlastningar ökar 
lagerhållningskostnaden men även riskkostnad som nämndes ovan (Oskarsson et al, 2006). 
Detta föranleder frågeställningen: 

- Kommer respektive scenario ge upphov till ytterligare hantering av godset, och i så fall på 
vilket sätt? 

När det gäller transportkostnaden har den transporterade volymens transportsträcka, graden 
av konsolidering av gods (vilket påverkar priset på transporter) och valet av transportslag en 
inverkan på transportkostnaden (Oskarsson et al, 2006). Den producerade och transporterade 
volymen är oförändrad då produktion och försäljning ligger utanför denna rapports 
omfattning. Konsolideringsgraden och användningen av de olika transportslagen flyg, lastbil, 
tåg och båt är intressant att undersöka vidare då dessa påverkar kostnaden. Detta föranleder 
frågeställningarna: 

- I de scenarier där en konsolidering av transporterna från Västerås kommer att ske, vad blir 
den totala förändringen av transportkostnaden? 

- Hur kommer valet av transportsätt att förändra transportkostnaden i de olika scenarierna? 

Enligt Oskarsson et al (2006) beror transportkostnaderna även av interntransporten mellan ett 
företags anläggningar vilket gör det befogat att fråga: 

- Hur påverkas behovet av interntransporter i de olika scenarierna? 

Oskarsson et al (2006) säger att den administrativa kostnaden som rör transporter innefattas i 
transportkostnaden. Detta arbete har valt att särskilja speditionskostnaden från 
transportkostnaden för att göra det tydligare för läsaren. I vårt studerade system är den främsta 
administrationskostnaden, den för spedition, d.v.s. bokning av transporter och framställande 
av fraktdokument, som finns på många av affärsenheterna. Andra administrationskostnader 
som exempelvis personaladministration sköts centralt av funktionen HR Center på ABB, 
vilket ligger utanför det studerade systemet.  

Två faktorer som kan komma att påverka speditionen är en ökad koordinering och 
konsolidering av gods. Detta gör det intressant att undersöka hur speditionsavdelningarna 
påverkas i de olika scenarierna samt hur en ökad koordinering och konsolidering påverkar 
speditionsavdelningarna samt om en avdelning kan delas av flera affärsenheter. Det är även 
intressant att se hur ABB kan standardisera de administrativa processerna som finns inom 
speditionsavdelningarna (Abrahamsson et al, 2003).  
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Speditionens resursbehov är starkt kopplat till de informationssystem som krävs vid bokning 
av transporter. Därför har studien valt att behandla kostnader kopplade till transport-
bokningssystem som en administrativ kostnad.  

 Detta motiverar följande frågeställning: 

- Hur påverkas speditionsavdelningarna och dess resursbehov i de olika scenarierna och hur 
påverkar en eventuell ökad koordinering och konsolidering dessa?  

När det gäller övriga kostnader innefattar detta kostnadselement enligt Oskarsson et al (2006) 
exempelvis kostnader för affärs- och informationssystem samt emballage. När det gäller 
affärssystemen finns det system på plats (eller i utrullning) som kommer att användas av 
koncernen oberoende av scenario. Studien har valt att särskilja på ABB:s affärssystem och det 
specifika transportbokningssystemet (Logistics Manager). Kostnader för den senare behandlas 
som en administrativ kostnad, se resonemanget ovan kring administrativa kostnader.  

I fråga om emballage kommer samma emballage att användas oberoende av scenario. Valet 
av emballage görs av respektive konstruktionsavdelning, vilka ligger utanför det studerade 
systemet. Sammantaget innebär detta att studien kommer att bortse från denna kostnadspost. 

Leveransserviceelementen 
Här ovan diskuterades de olika kostnadselementen utifrån kapitel 2 Logistik på ABB Västerås 
– igår och idag, teorin och det studerade system. I detta kapitel kommer samma genomgång 
att göras med leveransserviceelementen. 

När det gäller ledtid, leveranstiden (Oskarsson et al, 2006), har det i seminarier med freight 
managers framkommit att denna ledtid är ett mindre viktigt leveransserviceelement. Då det är 
viktigare för både kunden och ABB att veta hur lång ledtiden är och att kunna planera utefter 
detta än kravet på att den ska vara så kort som möjligt. Även om ABB anser att en ökad ledtid 
inte innebär något större hinder bör det påpekas att ledtiden kan komma att förändras. En 
förändring av ledtiden påverkar lagerföringskostnaderna vilket har nämnts tidigare. Av den 
anledningen behöver inte ytterligare en frågeställning preciseras för att fånga den aspekten. 
Dock finns det fall där ledtiden är av vikt, s.k. brandkårsutryckningar när kundens maskin 
eller produktionslina står still och har ett akut behov av en reservdel. Dessa leveranser utgör 
uppskattningsvis dock en liten del av leveranserna enligt freight managers på ABB och enligt 
tidigare resonemang ingår inte detta flöde i rapporten. 

När det gäller leveranspålitlighet, exaktheten i ledtiderna (Oskarsson et al, 2006), har det i 
ovan nämnda seminarier även framkommit att detta serviceelement är väldigt viktigt för 
ABB:s kunder. Detta för att ABB:s kunder i de allra flesta fallen är andra industriföretag som 
behöver produkten för exempelvis en planerad uppdatering av produktionsapparaten vilket 
gör att det är viktigt att produkten är framme på utsagd tid. Många av ABB:s kunders 
verksamhet är också i projektform vilket kräver att leveranserna kommer i tid för att ej bli 
försenade. Förändringar som kan påverkar leveranspålitligheten är ytterligare hantering eller 
fler omlastningar, vilket är aktiviteter som innebär en ökad risk att godset försenas. Valet av 
transportslag kan också innebära en ökad risk för att gods försenas. Risken för förseningar är 
exempelvis högre vid tågtransport än vid transport med lastbil p.g.a. av den höga belastningen 
på järnvägarna (Gunnar Gärdin, Vänerexpressen). Detta föranleder följande fråge-
ställningarna: 

- Vilka aktiviteter i form av exempelvis ytterligare hantering och fler omlastningar till-
kommer i de olika scenarierna, och hur påverkar det leveranspålitligheten? 

- Hur påverkar valet av transportslag leveranspålitligheten i de olika scenarierna? 
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När det gäller leveranssäkerheten, d.v.s. rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet (Oskarsson et 
al, 2006) har det framkommit i seminarier med freight managers att detta är en mycket viktigt 
faktor för ABB:s kunder. Det som påverkar en varas kvalitet är främst produktionen som 
ligger utanför denna rapports fokus. Det som påverkar att kunden får rätt vara i rätt mängd är 
antalet felplock i plockningen och packningen vilka sänker leveranssäkerheten. I denna 
rapport föreslås att viss plockning och packning ska samlas för att vinna skalfördelar. En 
sådan koordinering skulle öka specialiseringen (Abrahamsson et al, 1998) och troligen öka 
ABB:s möjligheter att förbättra sig och snarare öka leveranssäkerheten. I de scenarier där 
plockning och packning inte förändras kommer ej heller leveranssäkerheten att förändras. 
Detta innebär sammantaget att leveranssäkerheten kommer att förbli oförändrad eller 
möjligtvis kunna förbättras. Av denna anledning kommer leveranssäkerheten ej att undersökas 
vidare.  

Tidigare i detta kapitel konstaterades att information är en viktig komponent när det gäller 
exempelvis koordinering mellan divisionerna och affärsenheterna. Det har även i seminarier 
med freight manager framkommit att information till kunden om hur dennes order ligger till 
och när den beräknas levereras har blivit allt viktigare. Detta föranleder vidare undersökning 
av hur informationen till kunderna kommer att påverkas i de olika scenarierna: 

- Hur kommer informationen till ABB:s kunder att påverkas i respektive scenario? 

- Vad har ABB för möjligheter att öka sin information till kund i respektive scenario?  

När det gäller flexibilitet finns det flera aspekter i detta begrepp och Oskarsson et al (2006) 
pratar i termer om ”kundanpassning”. När det gäller kundanpassning av den fysiska produkten 
ligger detta utanför ramen för detta arbete då detta främst är en fråga för konstruktions-, 
marknadsavdelningen och inte minst produktionen. När det gäller flexibiliteten att kunna 
tillfredsställa akuta behov från kunden är dessa så pass viktiga för ABB att de inte ingår i de 
transportvolymer som denna rapport fokuserar på. Detta innebär att möjligheten att 
tillfredställa dessa akuta kommer att kvarstå och att flexibiliteten kommer att förbli 
oförändrad varför denna rapport ej kommer att beskriva detta vidare. 

När det gäller lagertillgänglighet ingår lagret för färdiga produkter ej i det studerade systemet 
varför detta serviceelement lämnas därhän. 

Miljöpåverkan 
Med tanke på miljöpåverkan finns det enligt Wu och Dunn (1995) flera sätt att minska 
distributionslogistikens miljöpåverkan. Kohn och Huge-Brodin (2008) visar på tre stycken 
centrala sätt att minska miljöpåverkan: konsolidering av gods, byta till ett transportslag med 
lägre miljöpåverkan samt minskning av antalet brådskande leveranser (brandkårs-
utryckningar). Samtidigt betonas att miljöprestandan är sammanlänkat med hur logistikinfra-
strukturen är uppbyggd och företagets förmåga att konsolidera sitt gods. Aronsson och Huge-
Brodin (2006) nämner att en ökad överskådlighet av logistikverksamheten kan indirekt 
påverka miljöpåverkan genom en bättre möjlighet att planera och fylla lastbärare. Kohn 
(2005) påpekar att logistikens miljöpåverkan kan definieras som mängden utsläppt koldioxid. 
Detta motiverar följande frågeställning: 

- Hur påverkas ABB:s överskådlighet och planering av logistiken i de olika scenarierna och 
hur kan detta påverka utsläppen av koldioxid? 

- Hur påverkar en eventuell konsolidering av gods miljöpåverkan i respektive scenario? 

- På vilket sätt minskar utsläppen av koldioxid av ett byte av transportslag (till tåg)? 
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Logistikkapabilitet 
I teoriavsnittet behandlas området logistikkapabilitet. Det fastslås bl.a. att företag som har hög 
logistikkapabilitet i större utsträckning lyckas med den strategi de valt och presterar bättre 
(Lynch et al, 2000; O´Regan och Ghobadian, 2004), vilket gör området intressant att 
undersöka. Mentzer et al (2004) tar upp fyra huvudsakliga logistikkapabiliteter: demand-
management, supply-management, information-management och koordinering. 

En logistikkapabilitet som utifrån information från kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår 
och idag och teorin kan identifieras som viktig för ABB är förmågan att koordinera 
logistiken, både administrativt och fysiskt (Tarkowski, 1995). Detta för att ABB genom 
koordinering av sin logistik har möjlighet att konsolidera sina flöden och på så sätt troligen 
kan sänka båda sina kostnader och miljöpåverkan (Kohn och Huge-Brodin, 2008; McKinnon, 
2003). Eftersom affärsenheterna i begränsad omfattning koordinerar sin logistik i dagsläget är 
kompetensen, rutinerna eller processerna kring detta begränsad. För att kunna koordinera sig 
behöver GFSM och freight manager ha mandat/befogenhet att ta beslut i den riktningen. För 
att lyckas utveckla de kapabiliteter som behövs för att kunna koordinera sin logistik krävs god 
kommunikation och information mellan enheter och funktioner. Även en engagerad ledning 
(Day, 1994) och investeringar i personalen är viktiga (Spekman, 2000) för att bygga de 
kapabiliteter som behövs. Abrahamsson et al (1998) skriver att en centralisering och samling 
av logistiken kan innebära en specialisering inom ett företag. Samtidigt kan dock en ökad 
centralisering, som scenarierna representerar, medföra att vissa kapabiliteter går förlorade 
p.g.a. ett ökat avstånd mellan produktionen och distributionen. Detta motiverar följande fråge-
ställningar: 

- Hur kommer kommunikation och information mellan enheter och funktioner att förändras i 
respektive scenario för att kunna bygga kompetens för att kunna öka koordineringen? 

- Hur ändras GFSM och freight managernas mandat/befogenhet i de respektive scenarierna? 

- Hur påverkas ABB:s möjlighet att investera i sin personal i respektive scenario? 

- Finns det någon kapabilitet som påverkas negativt av den ökade graden av centralisering 
som scenarierna innebär, och i så fall på vilket sätt? 
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Sammanställning av frågeställningar för scenarioanalysen 
I detta avsnitt sammanställs de aspekter som påverkar bedömningsparametrarna, nedan i 
tabell 4-1, och kommer fortsättningsvis att kallas för påverkansfaktorer. Dessa faktorer har 
identifierats som det som starkast påverkar respektive bedömningsparameter. Hur stor deras 
effekt, påverkan, är kommer att analyseras i kapitel 7 Scenarioanalys. Här kommer 
frågeställningarna, som varje påverkansfaktor representerar, att användas.  

 
Förändring i jämförelse med nuläget 

Bedömningsparametrar Påverkans-
faktorer Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Lagerföring - Ändrad ledtid 
   

Lagerhållning - Ökad/minskad 
hantering 

      

- Konsolidering       

- Transportslag       Transport 

- Interntransporter       

- Antalet bokningar       

K
os

tn
ad

er
 

Administration - Effektiviteten per 
bokning 

   

- Ökad/minskad 
hantering 

      
Leverans-
pålitlighet 

- Transportslag    

Le
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-
se

rv
ic

e 

Information  - IT-system       

- Överskådlighet       

- Konsolidering       

M
ilj

öp
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e
rk

an
 

CO2 
- Transportslag       

- Information       

- Kommunikation       

Lo
gi

st
ik

-
ka

pa
bi

lit
et

 

Koordinering 

- Mandat/befogenhet       

Tabell 4-1 Sammanställning av de preciserade frågeställningarna och de påverkansfaktorer som identifierats. I 
kapitel 7 Scenarioanalys kommer effekterna av respektive scenario att fyllas i i den högra delen i matrisen. 
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5 Metod 
I följande kapitel avser rapporten att presentera den metod och de tillvägagångssätt som valts 
för att fullfölja rapportens syfte. I anslutning till dessa presentationer kommer även en 
tillhörande motivering att presenteras och slutligen en diskussion som behandlar felkällorna.  

Det är viktigt att läsaren själv kan skaffa sig en uppfattning om huruvida studien är trovärdig 
eller inte. Ett bra sätt att ge denna möjlighet är att grundligt beskriva vad studien vill uppnå 
och den metod som används för att nå detta mål, vilket görs i det här kapitlet. Kapitlet börjar 
med en överskiktlig beskrivning av hur studien utformades och varför. Därefter kommer en 
mer detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet i de olika delarna. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring studiens felkällor. 

5.1 Studiens inriktning  
Med studiens inriktning avser detta kapitel att klargöra för vad för slags resultat som ville 
uppnås. Då studien syftade till att undersöka hur ett system (distributionslogistiken hos ABB 
Västerås) påverkas av förändringar utifrån dagens situation som en vägledning inför 
framtiden är benämningen explanativ och normativ utredning en lämplig beskrivning, baserat 
på Björklund och Paulssons (2003) synsätt. Valet att kalla studien för explanativ snarare än 
deskriptiv (Björklund och Paulsson, 2003) beror av att stor kunskap om området redan finns 
inom företaget genom intern data och nyckelpersoner inom divisionerna och att det var 
relationerna mellan företeelser som eftersöktes. Ett annat sätt att beskriva studiens inriktning 
på är det systemsynsätt studien bestämde att ha som utgångspunkt. Med detta systemsynsätt 
kom olika delar av ABB Västerås såväl organisatoriskt som fysiskt att beaktas, på ett mer 
eller mindre ingående sätt. Anledningen till detta val var ABB:s interna systemsynsätt där 
organisationens totala resultat är det viktigaste för att undvika suboptimering. Studiens sätt att 
arbeta med trovärdighet behandlas i avsnitt 5.3 Studiens felkällor. I nästa avsnitt kommer 
studiens ansats att presenteras, d.v.s. beskrivning av den metod och tillvägagångssätt, som 
valdes för att stödja studiens explanativa och normativa inriktning, och för att uppfylla 
studiens syfte. 

5.2 Studiens ansats  
Studien avsåg att endast undersöka ABB:s situation. Således är fallstudie en bra beskrivning 
av studiens ansats, eftersom fokus låg på att snarare studera ett fall mer djupgående än att 
granska flera fall brett. Denna fallstudie klassas som både en kvalitativ och en kvantitativ 
utredning. Anledning är att den inte bara baserades på intervjuer och observationer utan även 
tog hjälp av transportstatistik för beräkningar av förändringar av transportkostnaden och 
miljöpåverkan. Studien avsåg ej att undersöka en förändring över tiden varför det inte rör sig 
om en s.k. tidsstudie. Under studiens gång har både primär- och sekundärdata, (Björklund och 
Paulsson, 2003), används samt en del egna observationer gjorts. Primärdata är per definition 
data som skapats eller tillgodosetts i studiens syfte och i denna studie har primärdata bestått 
av kvalitativa intervjuer. Sekundärdata är data skriven eller uttryckt i ett annat syfte än 
studiens och kom i denna studie från litteraturstudier, företagsinterna Power Point-
presentationer samt kvantitativ statistik från transportörer.  

I figur 5-1 beskriver det praktiska arbetssättet och som delades in i fyra delar för att mynna ut 
i studiens resultat. Dessa fyra delar överensstämmer till mångt och mycket med rapportens 
disposition. 
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1. Förstudie 2. Uppgifts-
precisernade del 3. Datainhämtning 4. AnalysdelUppgift Resultat

 
Figur 5-1 Studiens metodik indelad i fyra delar 

Studien började med en förstudie, för att när syftet låg klart övergå i en uppgiftspreciserande 
del. Därefter följde ett par veckor av datainhämtning vars resultat sedan användes i 
analysdelen. Studien avslutades med att säcken syddes ihop genom att presentera resultaten 
på ett sådant sätt att det svarade på syftet. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de 
fyra faserna i studiens metodik. 

5.2.1 Praktiskt tillvägagångssätt  
Det praktiska tillvägagångssättet uppdelades i fyra skeden: förstudien, den uppgifts-
preciserande delen, datainhämtningen och slutligen analysdelen. Beskrivningarna nedan 
innehåller de olika delarnas metoder, använda data och dess källor. 

Förstudien 
Studien började i verkligheten med önskan från ABB att undersöka hur en centralisering av 
ABB i Västerås var möjlig. Sålunda ämnade den inledande förstudien till att skapa förståelse 
för företaget ABB och dess logistiksystem samt att utforma uppgiften genom att formulera ett 
syfte. Förstudien stod till grund för de två första kapitlen, samt för syftet - att ta fram ett 
beslutsunderlag för effekterna av olika mer centraliserade logistiksystem hos ABB Västerås 
genom att analysera ett antal för ABB viktiga logistiska framgångsfaktorer. Förstudien 
resulterade i god förståelse för dagens logistiska situation samt identifieringen av fyra krav 
vid arbete av strukturella logistikförändringar. I figur 5-2 beskrivs vad som skedde under 
förstudien, vad som var input och vad förstudien resulterade i. 

1. Förstudie
- Intervjuer

- Observationer

- Granskning av presentationer

Uppgift

• Syfte

• Problembakgrund

• 4 krav på
logistikstrukturs-
förändringar  

Figur 5-2 Aktiviteter under förstudien och förstudiens input och resultat 

Förstudien tog ungefär tre veckor och bestod av observationer, intervjuer samt interna 
företagspresentationer av ABB i form av PowerPoint-presentationer. Observationerna gjordes 
genom besök ute hos affärsenheternas order- och speditionsavdelningar, lagerverksamhet och 
plock- och packavdelningar där även ostrukturerade intervjuer gjordes med personalen. 
Intervjuerna, som gjordes under förstudien, syftade till att komma på idéer för att strukturerar 
upp arbetet och formulera hur beslutsunderlaget skulle se ut. För att inte styra in 
respondenterna på ett specifikt område utan för att öppna upp för alla slags tankar kring 
studien valdes en semi-strukturerad intervjuform. Semi-strukturerad intervju innebär att 
intervjuerna använder en agenda med uppställda frågor som ett slags intervjustöd (Björklund 
och Paulsson, 2007).  

Uppgiftspreciserande delen 
Vidare förde syftet, de identifierade kraven på strukturella logistikförändringar och intrycken 
från förstudien arbetet in i den andra fasen av tillvägagångssättets utformning, den 
uppgiftspreciserande delen. Denna del bestod av att hitta lämpliga referenser från teorins 
värld, bryta ner syftet och slutligen att ta fram konkreta frågeställningar för datainsamlingen. I 
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figur 5-3 beskrivs vilka aktiviteter som skedde under den uppgiftspreciserande delen; vad som 
vad var input och vad den uppgiftspreciserande delen resulterade i. 

2. Uppgifts-
preciseranade del
- Litteraturstudier

- intervjuer

• Syfte

• Problembakgrund

• 4 krav på
logistikstrukturs-
förändringar

• Teoretisk 
kunskap om 
centralisering

• 3 områden 
knutna till 
centralisering

• Konkreta 
frågeställningar  

Figur 5-3 Aktiviteter under den uppgiftspreciserande delen samt dess input och resultat 

Tre veckor avsattes till dessa aktiviteter, vilka började med att en litteraturstudie genomfördes 
med fokus på artiklar och referenser som behandlade centralisering, totalkostnadsmodellen 
och leveransserviceelementen, logistikens miljöpåverkan samt kapabilitet. Dessa fyra 
områden valdes utifrån det faktum att det var centraliseringsmöjligheter hos ABB Västerås 
som skulle undersökas och att förstudien hade identifierat fyra krav vilka var starkt kopplade 
till dessa valda teoriområden. Under litteraturstudien uppmärksammades tre aspekter som var 
viktiga att precisera vid förändringar av logistiken. Dessa var fysiska flöden, organisation och 
information vilka kom att spela en viktig roll i det fortsatta upplägget av studien. Under 
teoristudierna användes både artiklar och litteratur. 

Med hjälp av teorin, förstudien och ett gruppseminarium med contract managers och freight 
managers, klarnade hur de tre olika scenarierna skulle utformas senare i datainhämtningsdelen 
och vilken riktning de skulle gå. Dessa scenarier utformades till tre extremer i olika 
utvecklingsriktningar. Anledningen till att ”dra scenarierna till sin spets” var för att tydligt 
synliggöra effekterna på bedömningsparametrarna av olika utvecklingsinriktningar. De olika 
centraliserade logistiksystemen, scenarierna, valdes ut med syfte att representera aktiviteter 
och arbetssätt inom samordning och centralisering som ABB i Västerås idag inte med. Detta 
för att belysa flera olika intressanta möjligheter för ABB. 

Redan i slutet av förstudie hade studien fått en uppfattning om vilka aspekter som var viktiga 
för ABB att ta hänsyn till i en förändrad logistikstruktur, detta genom de krav som förstudien 
identifierade. Efter att teorin klargjort hur de olika kraven skulle kunna påverkas vid en 
förändrad logistikstruktur fastställdes bedömningsparametrarna vid samma gruppseminarium 
som nämnts ovan. Då de utvalda teoriområdena är relativt breda och innehåller många mindre 
delbitar, exempelvis totalkostnadsmodellen och leveransserviceelementen, togs även här 
freight managers och contract managers till hjälp för att identifiera vilka delar som var viktiga 
för ABB och dess verksamhet. De frågor som konkretiserades i slutet av den uppgifts-
preciserande delen delades in i två olika grupper, en grupp med syfte att precisera hur 
scenarierna skulle se ut i ABB:s situation och en grupp med frågor som syftade att undersöka 
effekten av de olika scenarierna på bedömningsparametrarnas värde. 

Datainsamling 
Denna del syftade till att finna data till de två delar som den uppgiftspreciserande delen 
identifierade. Den första delen sökte data för att kunna beskriva de tre förändrings-
scenarierna ytterligare utifrån hur ABB:s verklighet ser ut idag och är kopplat till rapportens 
kapitel 6 Scenariouppbyggnad. Datainhämtningens andra del hör ihop med kapitel 7 
Scenarioanalys och syftade till att analysera effekten på de olika påverkansfaktorerna i 
respektive scenario, se figur 5-4. 
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3. Datainhämtning del
- intervjuer

- granskning och förädling av 
sifferdata

• Teoretisk 
kunskap om 
centralisering

• 3 område 
knutna till 
centralisering

• Konkreta 
frågeställningar

• ABB-
anpassade 
scenarier

• Underlag för 
fortsatt analys

 
Figur 5-4 Aktiviteter under Datainhämtningen och dess input och resultat 

Scenariobeskrivning 
Under den första delen av datainhämtningen söktes information om hur de olika scenarierna 
skulle se ut i ABB:s värld och finns dokumenterat i kapitel 6 Scenariouppbyggnad. Med hjälp 
av kvalitativa intervjuer med transportansvariga på ABB Västerås samt referensföretagen 
ABB Ludvika och Clas Ohlson i Insjön byggdes de fiktiva scenarierna upp. Intervjuerna med 
referensföretagen gav inspiration till det fortsatta arbetet och deras insikter på logistikområdet 
var en bra grund att arbeta vidare ifrån. Respondenterna hade alla någon typ av övergripande 
ansvar för logistiken inom sina respektive företag. Detta medförde att de var väl insatta i 
samordning och centraliserad godshantering eftersom båda företagen har en mer centraliserad 
distributionslogistik än ABB Västerås. Samtalen mynnade ut i större insikt om 
förutsättningar, hinder och möjligheter vid en mer centraliserad distributionslogistik och 
bidrog till idéer till scenariobyggandet. Scenariobeskrivningen krävde även en del granskning 
av dokumentation, exempelvis: 

- Ramavtal på transporter med tillhörande prislistor. 

- Statistik från leverantörer av logistiktjänster. 

- Statistik från transportbokningssystemet ABB Logistics Manager. 

Intervjuer gjordes även med personal på ABB Västerås som arbetar med logistikfrågor på 
olika nivåer, centralt och på affärsenheterna samt på strategisk och operativ nivå, exempelvis 
contract managers och freight managers. Detta för att konfirmera att scenarierna var 
trovärdiga i den mening att de var genomförbara i Västerås. Dessa medarbetare fick sedan 
även i uppgift att validera de färdiga scenarierna. Fokus lades på att identifiera förändringarna 
från dagens sätt att driva distributionslogistiken ifråga om organisation, flödesmässiga 
aspekter och informationsbehov samt vilka förutsättningar dessa krävde. Vid alla 
intervjutillfällen kopplade till datainhämtningsdelen har rapportens båda författare varit med 
och haft varsin uppgift, antingen att ansvara för själva dialogen med respondenten eller att 
anteckna samtalen alternativt ta en mer passiv roll och fokusera på att memorera 
respondentens svar i de fall det inte varit lämpligt att anteckna. Efter intervjutillfällena har 
studiens författare tillsammans gått igenom samtalet för att stämma av med varandra och att 
samla ihop den information som gavs eller vilka slutsatser som har kunde göras. I de fall 
författarna inte fått en entydig bild efter intervjun har respondenten kontaktats igen för att få 
ett förtydligande. 

Frågebatteriet som togs fram i kapitel 4.4 Preciserande frågeställningar kartlade, fördelat på 
informations-, organisatoriska och fysiska flödesaspekter, vilka förutsättningar och hinder 
som respektive scenario skulle medföra. Under varje rubrik nedan finns dessa beskrivna. 

Scenario 0 – nuläget. De möjliga förändringsscenarierna byggde alla på information om 
nuläget för att de skulle kunna identifiera möjliga förändringar från dagens verksamhet. Detta 
är orsaken till varför datainhämtningen till stor del handlade om att finna information om 
dagens distributionslogistik för att exempelvis hitta lämpliga flöden att konsolidera.  
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Informationen kring de olika flödena inhämtades genom intervjuer med freight manager och 
transportdata från tranportörens egna databaser. Följande information användes: 

- Avsändare (affärsenhet), dennes postnummer och avsändningsort. 

- Mottagare, dennes postnummer och mottagarort. 

- Bruttovikt per försändelsen. 

- Volym i kilo. 

- Transportslag. 

I denna fördjupade nulägesanalys som Scenario 0 utgör hittades flera möjliga förändringar 
kring samordning och konsolidering hos ABB:s affärsenheter. Dessa beskrevs senare i det 
förändringsscenario där de passade in. Dock beskrevs endast en av dessa förändringar 
extensivt under varje scenario för att avgränsa den senare analysen. Dessa utförligare 
beskrivna förändringar valdes utifrån att de hade en tydlig koppling till scenariot genom att de 
påverkade många eller alla de bedömningsparametrar som ABB anser som viktiga.  

Scenario 1 – ökad administrativ koordinering på koncernnivå. Här beskrevs de förändringar 
som identifierats i nuläget som skulle behöva göras för en centraliserad administrativ styrning 
samt vilka förutsättningar och hinder ABB i nuläget har för att förverkliga en centraliserad 
administration och styrning. För att få svar på dessa frågor tillfrågades respondenter med 
arbetsuppgifter inom logistik på central nivå. För att få infallsvinklar från verksamheter som 
redan genomgått en centraliseringsprocess av logistiken tillfrågades även personer som 
arbetar med logistikutveckling inom Clas Ohlsson och chefen för godsmottagningen på ABB i 
Ludvika.  

Scenario 2 – ökad fysisk koordinering på division- eller affärsenhetsnivå. I detta avsnitt letade 
studien istället efter ytterligare förändringar för att möjliggöra mer fysisk samordning mellan 
olika affärsenheters distributionsflöden. Exempelvis svarade funnen data på vilka flöden som 
skulle kunna konsolideras ifrån Västerås och vad som skulle krävas för att denna 
konsolidering skulle vara möjlig. Detta gjordes redan i Scenario 0 genom en kategorisering av 
de olika flödena med avseende på flödets storlek, karaktär och destination. Resultatet blev en 
gruppering av flöden som skulle kunna samtransporteras.  

Försändelserna i respektive flöde fick stå till grund för de genomsnittliga värden på vikt och 
försändelsefrekvens som studien använde som variabler när transportkostnader och 
miljöpåverkans skulle beräknas. Dessa beräkningar användes även i Scenario 3. I Scenario 2 
tillfrågades medarbetare som arbetar på affärsenhetsnivå då dessa har en bättre kunskap om de 
enskilda flödena och hur skeppningarna fungerar praktiskt.  

Scenario 3 – total centraliserad logistik. Slutligen togs scenariobyggandet ett steg längre mot 
den totala centralisering för att urskilja de förändringar som är nödvändiga för att realisera 
scenariot där i stort sett alla affärsenheters flöden koordineras centralt. Förutsättningarna och 
de nödvändiga förändringarna delades in på samma sätt som de andra scenarierna. 
Respondenterna kom ifrån alla olika organisatoriska nivåer inom ABB då scenariot påverkar 
alla nivåer inom ett företag.  

Påverkansfaktorerna 
Efter denna första delen av datainhämtningen stod det klart hur de olika scenarierna skulle se 
ut i fråga om förutsättningar och hinder. Under datainhämtningens andra del lades fokus på att 
förstå hur de olika påverkansfaktorerna, vilka identifierades i den uppgiftspreciserande delen, 
påverkas i respektive scenario. Huvudsakligen togs underliggande data fram genom kvalita-
tiva semi-strukturerade intervjuer med medarbetare på olika enheter och olika nivåer, som 
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fick ge sin uppfattning om hur ovan nämnda faktorer borde förändras vid de olika scenarierna. 
Grunden till de intervjufrågor som användes var de frågor som framställdes i kapitel 4.4.4 
Preciserande frågeställningar. Svaren på de frågorna hittas i ett eget kapitel, nämligen kapitel 
7 Scenarioanalys, som kan ses som en slags empirianalys. 

I fråga om transportkostnader och miljöpåverkan användes även sekundärdata i form av de 
order- och transportdata hämtade från leverantörerna av logistiktjänster. Dessutom granskade 
studien de ramavtal för olika transportsätt som koncernen har för att kunna jämföra olika 
priser för olika transportsätt som skulle komma till nytta vid analysdelen. 

Scenarier tillsammans med påverkansfaktorerna blev sedan input till analysdelen för att kunna 
identifiera hur påverkansfaktorerna i respektive scenario påverkar bedömningsparametrarna. 

Analysdelen  
Analysdelen syftade till att dra slutsatser med hjälp av det data som samlades in under 
datainhämtningen och dess resultat presenteras i kapitel 7 Scenarioanalys. Med hjälp av 
scenarierna och kunskapen om vilka faktorer som påverkar bedömningsparametrarna i 
respektive scenario kunde analysdelen slutligen analysera sambandet mellan 
påverkansfaktorerna och bedömningsparametrarna. Metoden för analysen av sambandet 
mellan påverkansfaktor och bedömningsparameter var olika för varje parameter men 
innefattar både strukturering av insamlad kvalitativ data samt bearbetning av data baserad på 
statistik. Mer specifik beskrivning av de olika bedömningsparametrarnas metoder finns nedan.  

Totalkostnaden i respektive scenario togs fram genom att analysera de logistikkostnader som 
den uppgiftspreciserande delen identifierat.  

Lagerhållnings-/hanteringskostnaden uppskattade liksom lagerföringskostnaden kvalitativt 
med hjälp av medarbetare insatta i lagrings- och hanteringsverksamhet. Samma respondenter 
som ovan tillfrågades. 

Transportkostnaden i respektive scenario beräknades genom att först beräkna hur behovet av 
lastbärare varierande i respektive scenario i jämförelse med nuläget. Antalet lastbärare beror i 
stor på i vilken utsträckning som ABB Västerås skulle kunna konsolideras sitt utgående gods i 
respektive scenario. Beräkningarna gjordes i Microsoft Excel m.h.a. av de data som har fåtts 
från transportörerna DHL, DSV, Schenker, AA-logistik och Frakt-Konsult. För utförligare 
beskrivning se Bilaga 1 och 2. 

De administrativa speditionskostnaderna uppskattades kvalitativt med hjälp av freight 
managers och chefer på de olika speditionsavdelningarna. 

Leveransserviceelementen. Huruvida leveranspålitlighet och information till ABB:s kunder 
påverkas i de olika scenarierna svarades på genom att sammanställa de svar ifrån kvalitativa 
intervjuer med freight managers på ABB i Västerås och transportansvariga för ABB Ludvika 
och Clas Ohlson i Insjön. 

Miljöpåverkan behandlades på samma sätt som transportkostnaderna, d.v.s. genom att 
sammanställa inhämtad data kring transportslag, körsträcka och konsoliderade volym beräkna 
hur antalet körda tonkilometer förändras i de olika scenarierna. Precis som vid beräkningen av 
transportkostnaderna användes verkliga vikter och volymer. För få ut en skillnad i totalt antal 
ton utsläppt koldioxid användes en schablon för hur mycket som släpps ut per tonkilometer. 
För utförligare beskrivning se Bilaga 3 och 4. 

Tillräcklig data lyckades inte samlas in för att kunna beräkna dagens koldioxidutsläpp. Detta 
p.g.a. att tid saknades för att kartlägga transportörernas olika rutter i Västerås, om en och 
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samma bil användes för att hämta allt gods samt vilken typ av bil som användes. På grund av 
att studien inte lyckades kartlägga alla faktorer gjordes en känslighetsanalys för att undersöka 
hur gjorda antaganden påverkade beräkningarna (se kapitel 9 Känslighetsanalys). 

Kapabilitet. Bedömningen av hur denna parameter förändrades i de olika scenarierna gjordes 
genom att relatera de olika svar studien fått på frågan ”hur ABB kan i de olika scenarierna 
utveckla de logistikkapabiliteter som organisationen behöver”.  

Det sista momentet i analysdelen var att på ett pedagogiskt sätt visualisera effekterna i 
respektive scenario. Detta gjordes genom att i en tabell visa på skillnaderna mellan 
scenariernas effekter på bedömningsparametrarnas värde likt Tabell 5-1 nedan. Dessa effekter 
kom sedan att generaliseras i kapitel 8 Effekter av olika scenarier – Beslutsunderlag. 
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Tabell 5-1 Presentation av hur studiens resultat kommer att presenteras och i vilka delar av studien som analysen 
sker. 

5.3 Studiens felkällor  
I detta avsnitt kommer studiens trovärdighet att diskuteras genom att gå igenom de källor och 
de metoder som nyttjats i studiens olika faser. Följande avsnitt börjar med att presentera olika 
mått på trovärdighet. 

Björklund och Paulsson (2003) presenterar tre mått på trovärdigheten av en studie, validitet, 
reliabilitet och objektivitet, på vilka ett högt värde bör eftersträvas. Validitet handlar om att 
leverera ett resultat som svarar på syftet medan reliabilitet motsvara huruvida studien ger ett 
entydigt resultat exempelvis om flera respondenter ger samma svar på en och samma fråga. 
Graden av objektivitet hos en studie bedömer huruvida författarna har låtit sina egna 
värderingar påverka resultatet.  

5.3.1 Förstudien och den uppgiftspreciserande delen 
För att kunna hålla en hög validitet måste studiens syfte vara klart för både författare och 
initiativtagare. I denna studie åstadkoms detta genom att kontinuerliga samtal mellan 
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författare och initiativtagare som fördes under hela arbetets gång. Författarnas fysiska 
placering i samma korridor som initiativtagaren, den centrala inköpsfunktionen, gynnade 
också denna aspekt. (Björklund och Paulsson, 2003) 

Avgränsningarna som gjorts under arbetets gång minskar rapportens reliabilitet eftersom 
aspekter som skulle kunna ha gett ett annat slutresultat avgränsats bort. Ett exempel är att om 
andra affärsenheter utanför Västerås, exempelvis i Ludvika, skulle inkluderas i studien skulle 
andra möjligheter och hinder uppstå. Detta är något läsaren bör ha i åtanke när rapporten läses 
och vilket bör uppmuntra till en fortsatt studie. 

Den första datainhämtningen, förstudien, syftade till att lära känna ABB:s verksamhet för få 
tillräckligt med information för att kunna ta fram en lämplig referensram och precisera 
uppgiften. Denna datainhämtning skedde med hjälp av kvalitativa intervjuer, observationer 
och genomgång av presentationsmaterial. Risken finns att förstudien inte kartlade alla viktiga 
aspekter, exempelvis genom att vissa glömdes bort, och att reliabilitet således har försämrats. 
För att minimera denna risk intervjuades flera respondenter på olika organisatoriska nivåer 
och inom olika funktioner. På detta sätt ökar också studiens objektivitet eftersom flera 
personer insatta i situationen fick göra sin röst hörd. Valet av semi-strukturerade intervjuer 
bidrog till att respondenten inte tvingades in i ett speciellt ”fack” utan kunde komma med ny 
input som författarna inte tidigare hade tänkt på. Samma tillvägagångssätt användes under 
datainsamlingen till kapitel 6 Scenariouppbyggnad och kapitel 7 Scenarioanalys. (Björklund 
och Paulsson, 2003) 

Innan studien övergick i nästa skede, den uppgiftspreciserande delen, fick tre olika personer 
inom logistikorganisationen läsa igenom kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag 
och kritiskt granska den. Detta för att verifiera att den inhämtade informationen hade tolkats 
och nedtecknats rätt vilket i sin tur ökar kapitlets validitet. Författarnas rutiner med klara 
roller under intervjuerna och att intrycken alltid diskuterades efteråt ökade studien reliabilitet. 
Vid de tillfällen författarna fick möjlighet att göra egna observationer var alltid någon guide 
från den aktuella affärsenheten med. Detta kan ha medfört att verksamheten inte har 
uppfattats med ”objektiva ögon”. Författarna har försökt kommunicera intryck och påstående 
från samtal med olika intressenter till läsaren. Anledningen var att studien ville säkerställa att 
det var en allmän uppfattning och följaktligen har risken för att objektiviteten skulle ha blivit 
påverkad av speciell intervju eller observation minskat. (Björklund och Paulsson, 2003) 

Kapitel 3 Referensram byggde på litteraturstudier där fokus har legat på centralisering på 
fysisk eller administrativ nivå. Vidare har litteraturstudien innefattat grundläggande litteratur 
om centraliserad logistik men även djupare forskningsartiklar för att få en bättre akademisk 
höjd på rapporten. Vid en värdering av de artiklar och böcker som använt i studien kan 
slutsatsen dras att omfattningen av litteraturstudierna är snarare bred än djup. Detta innebär att 
många olika aspekter har tagits hänsyn till men ingen har utforskats mer grundligt vilken är en 
svaghet i rapporten och påverkar studiens reliabilitet. Dock är detta i linje med vilken typ av 
undersökning detta är, nämligen en förstudie för att undersöka möjligheterna och hindren vid 
en ökad centraliserad logistikdistribution. Detta ökar i sin tur studiens validitet, d.v.s. hur väl 
typen av studie, däribland studiens noggrannhet, stämmer överens med den typ av studie, 
övergripande eller i detalj, som initiativtagaren eftersökte. En annan aspekt som kan ha 
minskat objektiviteten i studien är att artiklar med Abrahamsson som författare använts flitigt. 
Dock har många av dessa artiklar gjorts tillsammans med andra författare och han är en 
ansedd forskare inom området, centraliserad distributionslogistik. (Björklund och Paulsson, 
2003) 

För att säkerställa att fokus las på relevant information under datainsamlingen gjordes ett 
seminarium där flera intressenter i ABB:s logistikorganisation fick kommentera den valda 
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teorin och diskutera fram idéer till precisering av scenarier. Vid uppgiftspreciseringen har 
vinklade frågeställningar undvikits, exempelvis ja/nej-frågor. Anledningen var att komma 
fram till ett resultat som är tillförlitligt och öka dess validitet genom att försäkra att studien 
har fångat alla infallsvinklar.  

5.3.2 Datainhämtningen och analysdelen 
Den data som inhämtades under studien är av tre typer och skulle användas dels för 
beskrivning av scenarier i kapitel 6 Scenariouppbyggnad och dels till analys och samman-
fattning av data i kapitel 7 Scenarioanalys och kapitel 8 Effekter av olika scenarier – Besluts-
underlag. Inhämtad data bestod dels av primärdata hämtad från intervjuer med hjälp av de 
frågeställningar som beskrevs i förra avsnittet. Dessa intervjuer utfördes likadant som de 
intervjuer som gjordes i förstudien med ett fåtal undantag. Bl.a. var författarna mer noggranna 
med sina respektive roller, som står beskrivna i kapitel 5.2.1 Praktiskt tillvägagångssätt, för 
att i bästa möjliga mån fånga upp den information som delgavs och som bidrog till en 
reliabilitet.  

Den andra typen av data som undersöktes under denna fas var sekundärdata, främst prislistor 
och transportavtal, som användes i analysdelen för att analysera transportkostnaden. Nack-
delen med denna inhämtning är att studien nöjde sig med befintlig prislista och avstod ifrån 
att undersöka huruvida prislistor skulle kunna uppdateras till ABB:s förmån i fall en 
konsolidering var möjlig. Följden blev att validiteten blev lidande. Dock kan detta val ses som 
ett sätt att använda sig av den försiktighetsprincip som nämndes ovan.  

Den tredje typen av data som inhämtades var data kring ABB Västerås försändelser. Dessa 
data beskriver de olika affärsenheternas flöden på försändelsenivå och användes för de scen-
arier där en konsolidering var aktuell. Dessa data användes sedan för beräkningarna av trans-
portkostnader och mängden utsläppt koldioxid. En viktig aspekt att ta i beaktande är att dessa 
beräkningar baseras endast på data från ABB:s tre största transportleverantörer, DSV, 
Schenker och DHL. Detta innebär en försämrad reliabilitet eftersom ett mörkertal av 
försändelser inte har beaktas vilket skulle kunna ha ökat den konsoliderade volymen. Men 
eftersom DSV, Schenker och DHL transporterar 85 % av den årliga volymen ses detta endast 
ha en mindre påverkan på studien trovärdighet. 

Ytterligare data angående ABB:s försändelser hämtades från transportbokningssystemet ABB 
Logistics Manager. Denna användes för att beräkna fördelningen av var ABB skickar sina 
sjötransporter. Det finns ett visst mörkertal i datan från Logistics Manager som innebär en 
minskad reliabilitet eftersom endast 90 % av transportbokningarna görs i detta system. Dock 
påverkar detta studiens trovärdighet i mindre utsträckning. 

Ytterligare en nackdel med dessa data som kan ha påverkat reliabiliteten var att tidsperioden, 
under vilken försändelsedata är dokumenterat, är begränsad till endast sex månader, januari 
till juni 2008. Risken för att genomsnittsvärden har blivit snedvinklade p.g.a. eventuella 
säsongsavvikelser är dock liten eftersom största delen av ABB:s verksamhet är global och inte 
säsongsberoende. Dock innebär den stundande lågkonjunkturen och finanskrisen att volymen 
inte är rättvisande. Det första halvåret 2008 innebar högre försäljning för ABB än normalt 
varför den fraktade volymen är än mer orättvisande. Detta bör has i åtanke för framtida 
användning av resultatet av denna rapport. 
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6 Scenariouppbyggnad 
I följande kapitel kommer de tre förändringsscenarierna att beskrivas djupare tillsammans 
med de förutsättningar och hinder som finns för respektive scenario. Till en början kommer 
en fördjupad nulägesbeskrivning (Scenario 0) att presenteras. 

I kapitel 4 Uppgiftsprecisering presenterades tre olika förändringsscenarier. I kapitel 6.2 
Förändringsscenarier kommer dessa att preciseras ytterligare genom att förändringar i de 
olika delarna av det studerade systemet beskrivs (det fysiska flödet, den organisatoriska delen 
och informationsflödet). I de olika delarna läggs fokus på att belysa förutsättningarna för 
respektive scenario samt skillnader mot nuläget. I de tre förändringsscenarierna kommer olika 
möjliga förändringar att sammanställas varefter studien tar fasta på ett av dessa uppslag och 
beskriver denna förändring mer detaljerat. Effekterna av dessa förändringsscenarier kommer 
sedan att vara föremål för den analys som görs i kapitel 7 Scenarioanalys.  

6.1 Scenario 0 – fördjupad nulägesbeskrivning 
För att kunna göra de jämförelser som beskrevs i stycket ovan kommer detta kapitel att 
beskriva de fysiska flödena, olika transportslag, dagens logistikorganisation och informations-
flöden. 

6.1.1 Beskrivning av de fysiska flödena hos affärsenheterna 
I denna del kommer mer ingående data kring distributionsflödena från de olika affärs-
enheterna i Västerås att beskrivas. Avsnittet delas in efter de fyra divisionerna som finns 
representerade i Västerås. Avsnittet kommer att utmynna i en kategorisering av de olika 
flödena för att lättare kunna precisera olika samarbets-, konsoliderings- eller centraliserings-
möjligheter i Scenario 1, 2 och 3. Avslutningsvis kommer ett stycke att beskriva hur 
affärsenheterna köper transporttjänster och vad transportkostnaden består av. Nedan följer en 
beskrivning av flödena från affärsenheterna inom Power System. 

Distributionsflöden från affärsenheter inom PS 
Inom divisionen PS finns fem affärsenheter representerade med flöden ut från Västerås. Dessa 
är Substations, Substation Automation Products, FACTS, Network Management och Power 
Generation, se tabell 6-1. 
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Produkttyp
 - Vikt 250-500kg 5-250kg 250-500kg 5-600kg 5-350kg
 - Make-To-Order/
   Make-To-Stock MTO MTO MTO MTO MTO

 - Högvärda? Ja Ja Ja Ja Ja
Transportfakta
 - Antal per vecka 2-4 st. 50 st 2-4 st. 200 st. 100 st.
 - Transportslag Båt Flyg Båt Båt/Flyg Lastbil
 - Destinationer Globalt Globalt Globalt Globalt,

exl. Americas
Sverige

 - Via punkter Göteborg (båt) Arlanda (flyg) Göteborg (båt) Göteborg (båt)
Arlanda (Flyg)

 - 

 - Använder sig av
   AA-logistik (trans-
   port, lagring, 
   packning)?

Transport, 
lagring, 
packning

Transport Transport, 
lagring, 
packning

Transport, 
lagring, 
packning

Transport, 
lagring, 
packning

 - Skeppar huvud-
   sakligen via
   ABB:s 
   säljbolag?

Nej Nej Nej Nej Nej

 - Skeppar till
   centralagret i 
   Menden?

Nej Nej Nej Nej Nej

Power System
SA 

Products Facts Network 
Management

Power
GenerationSubstation

 
Tabell 6-1 Överblick av produkternas och transporternas karaktäristik inom divisionen Power System. 

Substations konstruerar och levererar kundanpassade ställverk som i likhet med FACTS 
projektunika kontrollutrustning levereras i form av skåp. Enligt Gunnar Heintz, freight 
manager för de två affärsenheterna, är skåpen av varierande storlek men vanligast är 2,4 m 
höga, 1 m djupa och väger vanligtvis 250-600 kg. Produkterna ska till anläggningsplatser runt 
om i världen med tyngdpunkt på länder som håller på att bygga upp sin infrastruktur.  

Därför fraktas de med lastbil till hamnar för att skeppas med båt till dessa länder. 
Båttransporterna sker huvudsakligen via Göteborgs hamn. Gunnar Heintz uppskattar antalet 
skeppade ställverk per vecka till 2-4 st. Majoriteten av allt gods möter upp annat gods från 
leverantörer och andra ABB-bolag i olika europeiska hubar/hamnar för att gemensamt 
transporteras till kund. Det externa logistikföretaget AA-Logistik ansvarar för lagring, 
konsolidering av produkter som ska ingå i samma försändelse och packning samt till viss del 
transport. AA-logistik ligger i en närliggande byggnad. Transporterna bokas av Substations 
och FACTS gemensamma speditionsavdelning dock inte genom transportbokningssystemet 
Logistics Manager.  

Substation Automation Products (SA Products) tillverkar reläskydd till kraftstationer. Dessa 
väger relativt lite, ungefär 100 kg i genomsnitt. Alla produkter som ska utanför norra Europa 
flygs direkt till kunderna som ligger över hela jorden.  

Produkterna transporteras med flyg eftersom produkterna är högvärda. Försändelserna är inte 
skrymmande eller tunga enligt tidigare freight managern Sanna Strömstedt. SA Products 
produkter packas och skeppas av en avdelning som heter Delivery Center och ligger i samma 
byggnad som SA Products. Transporterna till Arlanda sker med hjälp av AA-logistik och alla 
bokas genom Logistics Manager.  

Reservdelar till SA Products säljs och levereras av Logistics Center, en affärsenhet inom PA 
och som beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt Distributionsflöden från affärsenheterna inom 
PA. 
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De sista två affärsenheterna Network Management och Power Generation levererar främst 
hårdvara, i form av ett skåp eller en dator. Freight manager Peter Emanuelsson beskriver att 
varje utrustning är kompletterad med kundanpassad mjukvara. Network Management 
tillgodoser hela världen med sina produkter medan Power Generation begränsat sin marknad 
till den svenska. Det skickas ca. 200 försändelser från Network Management och 100 från 
Power Generation per vecka. Försändelsernas storlek skiftar mellan allt från mindre paket till 
stora skåp och väger mellan 5 och 600 kg.  

Precis som hos Substations och FACTS, hämtas de färdiga produkterna av AA-logistik som 
samlar ihop projektförsändelser innan transport. Network Management levererar produkter 
direkt till sina kunder över hela världen med båt och flyg. På Network Management och 
Power Generations gemensamma speditionsavdelning bokas inga frakter i dagsläget genom 
Logistics Manager.  

I tabell 6-2 nedan visas hur stort tonnage, fördelat på transportsätt och destination, som 
affärsenheterna inom PS skickar från Västerås. Dataunderlaget kommer ifrån de största 
speditörerna DHL, Schenker, DSV och AA-logistik. Kurirsändningarna från respektive 
affärsenhet är exkluderade (se resonemang i kapitel 4.2 Scenarioidentifiering).  

530 ton 
(100 %)

23  %
- FACTS

- SA Products

- Netw. Mgt

- Substations

Flyg

53  %
- FACTS

- Substations

Båt

5 %
- SA Products

- Netw. Mgt

- Power G.

19 %
- FACTS

- SA Products

- Netw. Mgt

- Substations

Lastbil

Rest. världenSkandinavienEUPS

530 ton 
(100 %)

23  %
- FACTS

- SA Products

- Netw. Mgt

- Substations

Flyg

53  %
- FACTS

- Substations

Båt

5 %
- SA Products

- Netw. Mgt

- Power G.

19 %
- FACTS

- SA Products

- Netw. Mgt

- Substations

Lastbil

Rest. världenSkandinavienEUPS

 
Tabell 6-2 Summering av PS:s affärsenheters flöden från Västerås fördelat på transportslag och destination under 
jan-jun 2008. Network Management är inte inkluderade eftersom statistiken från perioden inte hade några 
bokade transporter från Västerås till Göteborg. 

De försändelser som i figuren ovan ingår i gruppen ”Båt” går alla via Göteborgs hamn. 
Förutom volymerna som finns i figuren ovan finns det ett mörkertal av godsvolymer som 
fraktas med andra transportleverantörer. Exempelvis kör Begoma en samlastningsrutt för 
projekt åt FACTS och Substation som börjar i Ludvika och går via Västerås ner till hamnarna 
i Bremen, Rotterdam eller Hamburg enligt Gunnar Heintz, freight manager.  

En summering av flödena från PS i Västerås ger följande information: 

- Fyra av fem affärsenheter levererar produkter globalt, varav mycket fraktas med båt. 

- Ingen av affärsenheterna har produkter som kräver specialtransport eller som inte kan 
skickas i en vanlig lastbil eller container. 
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- Ingen av affärsenheterna skickar sina produkter via ABB:s säljbolag runtom i världen utan 
skickar dem direkt till slutkunden.  

- Ingen av enheterna har lager i tyska Menden men fyra av fem levererar till Europa.  

- Fyra av fem har delegerat fysisk hantering av avgående gods till AA-logistik. 

- Endast SA Products bokar sina transporter via Logistics Manager. 

Distributionsflöden från affärsenheterna inom PA 
PA divisionen består av Cranes Systems, Industrial Solutions, Open Control Systems, Force 
Measurement samt Logistics Center. Industrial Solutions består i sin tur av enheterna Pulp & 
Paper, Metallurgy, Rolling Mills samt Mining (se tabell 6-3). 

Projects After Sales Pulp & 
Paper Metallurgy Rollings 

Mills Mining

Produkttyp

 - Vikt 2-4000 kg 0,2-500 kg
fåtal <4000kg 1,1-1,8 ton 2,5 ton 5-1500kg 5-100kg <10kg

 - MTS/MTO
   Make-to-order/
   Makte-to-Stock

MTO MTS/MTO MTO MTO MTO MTO MTO MTO MTS

 - Högvärda? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Transportfakta
 - Antal per vecka 50 st för Crane System och Industrial Solutions tillsammans 100 st. 160 st. 400 st.

 - Transportslag Båt Flyg/Båt Båt Båt Båt Båt Lastbil/Båt/Flyg Flyg/Express

 - Destinationer Globalt Globalt Globalt Globalt Globalt Globalt Asien, Tyskland
USA

Asien, USA, 
Kina, Indien

Globalt

 - Via punkter Göteborg Arlanda (flyg)
Göteborg (båt)

Göteborg
Hamburg
Rotterdam

Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg, 
Hamburg (båt)
Arlanda (flyg)

Göteborg, 
Hamburg 
(båt)
Arlanda (flyg)

Arlanda (flyg)

 - Använder sig av
   AA-logistik
   (transport, lag-
   ring, packning)?

Transport, 
lagring, 
packning

Transport, 
lagring, 
packning

Transport, 
lagring, 
packning

Transport, 
lagring, 
packning

Transport, 
lagring, 
packning

Transport, 
lagring, 
packning

Transport, 
lagring

Transport, 
lagring, 
packning

Transport

 - Skeppar huvud-
   sakligen via
   ABB:s 
   säljbolag?

Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 - Skeppar till
   centralagret i 
   Menden?

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Process Automation

Force 
Measurement

Open Control
System

Logistics
Center

Crane System Industrial Solution

 
Tabell 6-3 De olika affärsenheterna inom divisionen ABB Process Automation. Märk att fyra av enheterna 
samlas under benämningen Industrial solutions 

Crane Systems och alla enheter inom Industrial Solutions driver stora projekt enligt freight 
manager Eva Waltari. I dessa projekt kommer endast en liten del av det fysiska flödet ifrån 
tillverkning i Västerås och detta är ifrån tillverkande enheter inom exempelvis AP. 
Majoriteten av Crane Systems och Industrial Solutions produkter som tillverkas i Västerås 
väger mellan ett och fyra ton men transporteras likväl i vanliga lastbilar och containrar. Under 
en sjumånaders period, januari till juli 2008, levererade Cranes och Industrial Solutions varje 
vecka ungefär 50 försändelser med en totalvikt på ca. 10 ton. Ca. 10 % av detta totala tonnage 
stannar inom Norden och nästan alla övriga leveranser har en slutdestination utanför EU.  

De projektförsändelser med slutdestination i utlandet möter upp ytterligare komponenter från 
europeiska affärsenheter i hamnar i Göteborg, Hamburg eller Rotterdam. Endast Cranes after 
sales skickar reservdelar via ABB:s säljbolag, detta flöde omfattar till större delen mindre 
försändelser än projektflödet. Packning och avskeppning av affärsenheternas gods sköts av 
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AA-logistik som ligger endast ett par hundra meter ifrån tillverkningen. AA-logistik ansvarar 
även för bokning av inrikestransporter vilket innebär att ABB inte har någon egentlig insyn av 
denna verksamhet och inte heller tillgång av fraktstatistik. Många leveranser sköts av Frakt-
Konsult, en transportleverantör utan ramavtal med ABB. Vid transportbokning av 
försändelser som ska utomlands används till viss del Logistics Manager. Pulp and Paper 
använder sig inte alls av Logistics Manager.  

Force Measurement distribuerar främst två typer av högvärda mätinstrument, den dyra och 
tunga kallas stressometer och den andra, lastcell. Produkterna är kundspecifika enligt 
Marianne Larsson, speditör för Force Measurement. Uppskattningsvis skickas en styck 
stressometer per vecka och ungefär 50 till 70 stycken av lastcellsprodukterna. Lastcellerna får 
vanligtvis plats på vanliga lastpallar medan mätinstrumenten skickas i plywoodlådor. Force 
Measurement levererar per vecka i snitt närmare 12 ton (fördelat på 100 försändelser). De 
stora destinationerna är Skandinavien, 38 %, och världsdelar utanför EU, 37 %. Ungefär 25 % 
av allt levererat tonnage går till Europa. Oavsett om försändelserna ska flygas eller skeppas 
med båt, hanteras och lastas de av AA-logistik. Totalt görs ca. 100 försändelser per vecka till 
främst USA, Asien och Tyskland, i vilka även små reservdelar skickas. Transportbokningarna 
görs via Logistics Manager. 

Alla reservdelar säljs och lagerförs av Logistics Center, med placering på andra sidan stan, på 
Örjansgränd. Mer om Logistics Center kommer senare. 

Open Control System (OCS) är den affärsenhet inom PA som skickar flest antal försändelser 
ungefär 160 stycken per vecka med en totalvikt på ca. 7 ton per vecka. Detta innebär att varje 
försändelse från OCS väger i regel mycket mindre än försändelser skickade av de andra 
enheterna inom PA. Produkterna som OCS levererar är automationsprodukter, ofta hårdvara, 
en dator, som kompletterats med internt utvecklad kundanpassad mjukvara enligt Per-Anders 
Thunell, ansvarig freight manager för divisionen PA. Av OCS totala tonnage på 7 ton per 
vecka sänder OCS 30 % till kunder i EU och 50 % till övriga världen, exempelvis 
Sydamerika, Kina och Nordamerika. Detta innebär att de övriga 20 % stannar i Skandinavien.  

OCS-produkterna packas av och skeppas från Delivery Center medan transporterna bokas av 
order- och speditionsavdelningen genom Logistics Manager.  

OCS reservdelar säljs och lagerförs av Logistics Center som beskrivs nedan. 

Logistics Center med ansvarig chef och tillika freight manager Greger Ström tillgodoser 
kunder i 90 länder globalt med reservdelar. Reservdelarna tillhör produkter från divisionerna 
PA (70 %), AP (25 %) och PS (5 %) men ägs, säljs och distribueras av Logistics Center. 
Majoriteten av produkterna har en vikt under 10 kg och levereras i mindre pappkartonger men 
har ett högt produktvärde som exempelvis kretskort. Greger Ström uppskattar antalet 
försändelser per vecka till 400 st. Eftersom reservdelar snabbt måste skickas till kund 
använder Logistics Center sig i stor utsträckning av express-tjänster med lastbil inom Sverige 
och flyg globalt. I den sammanställning som ses i tabell 6-4 är ej dessa kurirförsändelser 
inräknade utan endast vanliga transporter.   

All fysisk hantering (lagring, plockning, packning och lastning) utförs av affärsenheten 
Central Stock Nordics. Den egna speditionsavdelningen bokar transporterna.  

I tabell 6-4 nedan visas hur stort tonnage, fördelat på transportsätt och destination, som 
affärsenheterna inom PA skickar från Västerås. Dataunderlaget kommer ifrån de största 
speditörerna DHL, Schenker, DSV och AA-logistik. Precis som för PS är kurirsändningarna 
exkluderade (se resonemang i kapitel 4.2 Scenarioidentifiering). 
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690 ton 
(100 %)

36 %
- Crane Sys.

- Industr. Sol.

- Force M.

- Logistics C.

- O C Sys.

Flyg

9 %
- Crane

- Industr. Sol. 

- Force M.

Båt

47 %
- Crane Sys.

- Industr. Sol.

- Force M.

- O C Sys.

8 %
- Crane Sys.

- Industr. Sol.

- Force M.

- Logistics C.

- O C Sys.

Lastbil

Rest. världenSkandinavienEUPA

690 ton 
(100 %)

36 %
- Crane Sys.

- Industr. Sol.

- Force M.

- Logistics C.

- O C Sys.

Flyg

9 %
- Crane

- Industr. Sol. 

- Force M.

Båt

47 %
- Crane Sys.

- Industr. Sol.

- Force M.

- O C Sys.

8 %
- Crane Sys.

- Industr. Sol.

- Force M.

- Logistics C.

- O C Sys.

Lastbil

Rest. världenSkandinavienEUPA

 
Tabell 6-4 Summering av PA:s affärsenheters flöden från Västerås fördelat på transportslag och destination 
under jan-jun 2008. OCS är inte inkluderade eftersom statistiken från perioden inte hade några bokade 
transporter från Västerås till Göteborg. 

Utöver de försändelser som ingår i statistiken som visas i tabellen ovan finns transporter med 
mindre transportleverantörer och som inte har fångats upp i den här undersökningen.  Ett 
exempel är frakter med Frakt-Konsult som ansvarar för många transporter åt Cranes Systems 
och Industrial Solutions till bl.a. sjöterminaler i Göteborg. Övriga transporter av Cranes och 
Industrial Solutions gods inom Sverige bokas ofta av AA-logistik som inte för någon statistik 
över dessa leveranser. De försändelser som i tabell 6-4 ovan ingår i gruppen ”Båt” går via 
Göteborgs hamn. 

En summering av flödena från PA i Västerås ger följande information: 

- Alla affärsenheter levererar produkter globalt. 

- Många av försändelserna från affärsenheterna är skrymmande men kräver ingen 
specialtransport och kan skickas i vanlig container eller lastbil. 

- Ingen av affärsenheterna, förutom Cranes after sales, skickar sina produkter via ABB:s 
säljbolag runtom i världen utan skickar dem direkt till slutkunden.  

- Ingen av enheterna har lager i tyska Menden men alla levererar till kunder i Europa.  

- Affärsenheterna använder sig av flera olika interna och externa partners för delegering av 
fysisk hantering av avgående gods nämligen AA-logistik, Logistics Center och Delivery 
Center. 
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- Alla affärsenheterna bokar viss del av sina transporter via Logistics Manager. 

Distributionsflöden från affärsenheter inom AP 
I divisionen AP ingår fem stycken affärsenheter med verksamhet i Västerås dessa är: Cewe 
Control, LV Motors, LV Systems, Machines och Central Stock Nordic. De kommer nu att 
beskrivas mer i detalj. I tabell 6-5 ges en översikt på affärsenheternas logistik. 

Production After Sales Production After sales
Produkttyp

 - Vikt 0,1-100kg 24-48 ton 
(totalt) 0,1-5kg 100-650 kg 17-75 ton 0,5-300kg 0,1-2500kg

 - MTS/MTO
   Make-to-order/
   Makte-to-Stock

MTS/MTO MTS/MTO MTO MTO MTO MTO Lager/MTO

 - Högvärda? Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej
Transportfakta

 - Antal per vecka ~1000 st. 1-2 
lastbilar/vck ~15 st. ~90 st. 5-8 st. 10-15 st. 1000 st.

 - Transportslag Lastbil/Båt/Flyg/E
xpress Lastbil Flyg/Express Lastbil Lastbil/Båt Flyg/Express Lastbil/Båt/Flyg

 - Destinationer Globalt Estland
Tjeckien

Globalt Globalt Globalt Globalt Norden, Menden
övriga central-
lager

 - Via punkter Göteborg (båt)
Arlanda (Flyg)

 - Arlanda (flyg) Göteborg
(båt)

Arlanda (flyg) Göteborg (båt)
Arlanda (Flyg)

 - Använder sig av
   AA-logistik
   (transport, lag-
   ring, packning)?

Transport Transport Transport Transport, 
lagring, 
packning

Transport Transport Nej

 - Skeppar huvud-
   sakligen via
   ABB:s 
   säljbolag?

Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej

 - Skeppar till
   centralagret i 
   Menden?

Nej Ja, CSN 
sköter detta. Nej Nej Nej Nej Ja

Automation Products
LV Motors MachinesCewe

Control LV Systems Central Stock 
Nordic

 
Tabell 6-5 Översikt av logistiken för affärsenheterna inom AP. Signifikant för AP är att bl.a. Cewe Control, LV 
Motors och CSN skeppar stora mängder gods, både i vikt och i antal, relativt de andra divisionerna. 

Cewe Control förser sina kunder runt om i världen med kontaktorer, tryckknappar och 
mjukstartare som väger allt ifrån några gram till 100 kg. Kontaktorer och tryckknappar 
tillverkas till största del mot lager medan mjukstartare tillverkas mot kundorder. Daniel 
Eriksson, freight manager för enheten, förklarar att Cewe Controls produkter är lågvärda i 
jämförelse med ABB:s andra produkter. Eriksson beskriver flödet som stort och kontinuerligt 
med endast mindre dygnsvariationer. Marknaden, där produkterna säljs, är hela världen med 
tyngdpunkt på Kina. Enbart till Kina flygs varje vecka produkter med en totalvikt på 40 ton 
vilket kan jämföras med två lastbilar. 

Försändelserna från Cewe Controls fabrik sker till säljbolag och innefattar ofta alla produkter 
i olika mängder. På Cewe Control har lagerföringskostnaderna haft fokus vilket fått till följd 
att de flesta sändningarna gått med flygfrakt. Det är endast gods till USA och EU som har 
transporterats med båt respektive lastbil. Annelie Virtanen, speditör på CeWe Control, säger 
att i dagsläget bokas endast 5 % av alla distributionstransporter med Logistics Manager och 
det är främst lastbilstransporter till Östeuropa. I alla andra fall sköts transportbokningarna 
genom SAP som har en EDI-koppling till speditörerna.  
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LV Motors producerar elmotorer i varierande storlek från ett par kilo upp till flera ton. 
Ansvarig freight manager Olof Kvensler berättar att spedition och distributionen av färdiga 
motorer sköts av CSN som beskrivs i ett eget stycke nedan.  

Olof Kvensler berättar att den interna speditionsavdelningen sköter själva distributionen av 
två andra flöden. Det första flödet är till Estland och Tjeckien. LV Motors har outsourcat vissa 
produktionssteg till underleverantörer där varför det skeppas ungefär 17 respektive 24-48 ton 
gods per vecka dit. Dessa transporter bokas av LV Motors själva.  

Det andra flödet, som LV Motors egna speditionsavdelning bokar, är ett mindre flöde av 
produkter för reklamationer och kompletteringsleveranser till slutkunder, exempelvis 
instruktionsskyltar när kunden har fått fel typ av skylt. Detta after sales flöde går till kunder 
globalt och flygs i de flesta fallen.  

LV Motors bokar en del transporter till Europa i Logistics Manager, av dessa går 75 % med 
lastbil till Tjeckien och Estland. De flesta transporter som inte bokas via Logistics Manager är 
fulla lastbilar som kör till och från Tjeckien, dessa bokas hos LKW Walter. I dessa fall sker 
bokningarna med hjälp av mail och telefon eftersom transportören inte finns i Logistics 
Manager. Transporter till Estland bokas alltid via Logistics Manager.  

LV Systems levererar kapslingar, ställverk, kontrollutrustningar samt en del lösdelar som 
lagervara till de nordiska länderna och EU. Alla produkter är högvärda eftersom de är 
kundanpassade. Varje vecka levereras ungefär mellan 15 och 25 stycken av varje produkt men 
med alla små försändelser inkluderat skickar affärsenheten ca. 90 försändelser per vecka 
berättar Torgny Jansson, speditör på LV Systems.  

Lars Göran Kankaanranta, freight manager på LV Systems, berättar att allt gods transporteras 
med lastbil förutom de reservdelar som i brådskande fall flygs till kund. För globala 
försändelser används både flyg och båt enligt Torgny Jansson. Avskeppningar sker dagligen 
ifrån affärsenhetens gård. Logistics Manager används i begränsad omfattning och endast för 
lastbilssändningar inom Europa. De övriga försändelserna går till destinationer inom Sverige 
och bokas genom DSV:s webgränssnitt Avanzo.  

Machines levererar stora motorer som väger mellan 17 till 75 ton till kunder runt om i hela 
världen till ett värde av flera miljoner kronor. På grund av dess komplexa produktion 
levereras i snitt endast 6 st. per vecka. Alla motorer levereras med specialtransport ner till 
Göteborgs hamn för att skeppas vidare därifrån. Machines after sales flöde av reservdelar har 
ett högt produktvärde men varje försändelse sällan väger mer än 1 kg. Dessa försändelser är 
ofta brådskande varför flyg är det vanligaste transportmedlet och i snitt skickas 10 till 15 
brådskande leveranser varje vecka. Logistics Manager används endast för transporter till 
Europa och inom Skandinavien.  

Central Stock Nordic, CSN, ansvarar för all lagring, packning och distribution av LV Motors 
produkter. CSN distribuerar även motorer från andra motortillverkare inom den globala ABB-
koncernen. Hela den nordiska marknaden förses med motorer och reservdelar vilket innebär 
att försändelser väger från fem gram upp till fem ton. En stor del av de svensktillverkade 
motorerna skickas vidare från CSN till det europeiska centrallagret i Menden (Tyskland) eller 
till andra lager i andra världsdelar, bl.a. USA, Asien och Australien. Dessutom distribuerar 
CSN övriga europeiska motorer som ska till en annan kontinent. 

Bara ner till Menden går varje vecka ungefär sex till åtta lastbilar på 25 ton vardera. 
Lastbilarna körs till Eskilstuna där deras trailers lastas upp på tåg. I det här flödet fraktas även 
Robotics reservdelar som är resultatet av CSN och Robotics samarbete. CSN lastar själva 
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containrarna för de globala transporterna till USA och resten av världen. Containrarna 
skeppas sedan via Göteborg  

I dagsläget är det bara båt- och flygfrakter som bokas via Logistics Managers. Alla andra 
transporter inom Skandinavien, till Menden och till Östeuropa bokas via CompScot, deras 
interna affärssystem som har en EDI-överföring till speditörerna. (Lino Massaro, freight 
manager på CSN, och Lena Gahm, speditör på CSN)  

CSN lagerhåller och distribuerar även reservdelar för Logistics Centers räkning samt 
serviceväskor för Robotics Service. Själva transportbokningen sköter Logistics Center och 
Robotics själva. 

I tabell 6-6 nedan visas hur stort tonnage, fördelat på transportsätt och destination, som 
affärsenheterna inom AP skickar från Västerås. Dataunderlaget kommer ifrån de största 
speditörerna DHL, Schenker, DSV och AA-logistik. Även här är kurirsändningarna 
exkluderade (se resonemang i kapitel 4.2 Scenarioidentifiering). Dessutom är transporter med 
mindre transportleverantörer exempelvis LKW-Walter ej inkluderade. De försändelser som i 
tabell 6-6 ingår i gruppen ”Båt” går via Göteborgs hamn. 

18 040 ton 
(100 %)

2  %
- Cewe Cont.

- CSN

- LV Motors

- LV Systems

- Machines

Flyg

3 %
- CSN

-Cewe Cont.

- LV Systems

- Machines

Båt

65 %
- Cewe Cont.

- CSN

- LV Motors

- LV Systems

- Machines 

30 %
- Cewe Cont.

- CSN

- LV Motors

- LV Systems

- Machines 

Lastbil

Rest. världenSkandinavienEUAP

18 040 ton 
(100 %)

2  %
- Cewe Cont.

- CSN

- LV Motors

- LV Systems

- Machines

Flyg

3 %
- CSN

-Cewe Cont.

- LV Systems

- Machines

Båt

65 %
- Cewe Cont.

- CSN

- LV Motors

- LV Systems

- Machines 

30 %
- Cewe Cont.

- CSN

- LV Motors

- LV Systems

- Machines 

Lastbil

Rest. världenSkandinavienEUAP

 
Tabell 6-6 Summering av AP:s affärsenheters flöden från Västerås fördelat på transportslag och destination 
under jan-jun 2008.  

En summering av flödena från AP i Västerås ger följande information: 

- Alla affärsenheter levererar produkter globalt och merparten med både flyg och båt. 

- Machines försändelser kräver specialtransport. 
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- CeWe Control och LV Motors (CSN) levererar sina produkter via ABB:s säljbolag 
respektive centrallager runtom i världen.  

- LV Motors har lager i tyska Menden.  

- Affärsenheterna använder sig av flera olika interna partners för delegering av fysisk 
hantering av avgående gods nämligen Logistics Center och CSN, båda med fysisk 
placering nere på Örjansgränd. 

- Ingen av affärsenheterna bokar sina transporter i full skala via Logistics Manager. 

Distributionsflöden från affärsenheter inom Robotics 
I divisionen Robotics finns tre stycken affärsenheter Products, Service och Systems som har 
ett distributionsflöde, se tabell 6-7. Av dessa tre enheter är det Products som är den 
tillverkande enheten.  

Produkttyp
 - Vikt 100-9000kg 0,1-250kg ~10 ton
 - MTS/MTO
   Make-to-order/
   Makte-to-Stock

MTO MTS MTO

 - Högvärda? Ja Ja
Transportfakta

 - Antal per vecka ~120 st. 40 pallar Ett projekt skeppas 
varannan vecka

 - Transportslag Lastbil/Båt/Flyg Lastbil Lastbil
 - Destinationer Globalt Menden (Tyskland) Sverige
 - Via punkter Göteborg (båt)

Arlanda (Flyg)
CSN  - 

 - Använder sig av
   AA-logistik
   (transport, lag-
   ring, packning)?

Transport, lagring 
samt 
specialtjänster

Transport  - 

 - Skeppar huvud-
   sakligen via
   ABB:s 
   säljbolag?

Nej Nej Nej

 - Skeppar till
   centralagret i 
   Menden?

Nej Ja, via CSN Nej

Robotics

Products Service (After sales) Systems

 
Tabell 6-7 Översikt av logistiken för affärsenheterna inom divisionen Robotics. Det kan konstateras att det 
största flödet är affärsenheten Products, vilken också tillverkar robotar och kringutrustning. 

Det gods som lämnar Products kan delas in två stora produktgrupper nämligen robotsystem 
och s.k. ”arc welding”-system, en slags arbetsskena som roboten glider på. Freight manager 
Jürgen Bussert berättar att de båda produktgrupperna är av det skrymmande slaget och väger 
ofta flera ton. Dagligen körs robotsystem ut från Products för att tillgodose marknaden med 
de 120 robotar som i snitt produceras varje vecka (våren 2008). Som regel skeppas robotarna 
med båt via Göteborgs hamn och lastas då i containrar redan i Västerås. Vid tidsbrist måste de 
flygas till kund. 

Förutom Robotics produktionsenhet finns även två mindre enheter, en för eftermarknad, 
Robotics Service, och en för automation, Robotics Systems.  
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Robotics Service ansvarar för reservdelar till de robotsystem som Products och Systems 
levererar. Produkterna som Service distribuerar och kommer ifrån svenska underleverantörer, 
väger aldrig mer än 250 kg. Dessa produkter skeppar Service vidare till centrallagret i Menden 
(Tyskland). Alla leveranser transporteras på vanliga standardpallar och innehåller allt ifrån 
kretskort, robothandleder och styrskåp. Försändelserna plockas upp av den lokala slingbilen; 
som opereras av AA-logistik, och levereras ner till CSN som sköter bokningen av den 
fortsatta transporten. Både slingbilen och transporten ner till Menden samordnas och innebär 
fasta veckovisa schablonkostnader. Detta innebär att det inte finns någon statistik på de 
fraktade volymer som skickas från Robotics Service och således inte finns den med i 
statistiken som redovisas i tabell 6-8. 

Robotics Systems är Robotics svenska systemintegratör som köper robotar av Robotics 
Products och kompletterar dessa till färdiga kundanpassade robotceller. Robotics System har 
ett eget flöde direkt ut mot främst svenska kunder. Alla transporter sker med lastbil. De fåtal 
leveranser till destinationer utanför Europa säljs med leveransvillkoret att kunden själv 
ansvarar för transporten. Anledningen är enligt Mattias Andersson, inköpsansvarig på 
Robotics Systems, att de i vanliga fall inte levererar till kunder utomlands och således inte har 
någon bra kunskap om sådana transporter. För transportbokning av mindre försändelser 
används Logistics Manager medan bokning av hela DSV-lastbilar bokas via telefon.  

I tabell 6-8 nedan visas hur stort tonnage, fördelat på transportsätt och destination, som 
affärsenheterna inom RO skickar från Västerås. Dataunderlaget kommer ifrån de största 
speditörerna DHL, Schenker, DSV och AA-logistik. Kurirsändningarna är exkluderade (se 
resonemang i kapitel 4.2 Scenarioidentifiering). De försändelser som i tabell 6-8 ovan ingår i 
gruppen ”Båt” går via Göteborgs hamn. 

5560 ton 
(100 %)

3  %
- Rob. Prod.

Flyg

15  %
- Rob. Prod.

Båt

23 %
- Rob. Prod.

- Rob. Systems

59 %
- Rob. Prod.

- Rob. Systems

Lastbil

Rest. 
världenSkandinavienEURO

5560 ton 
(100 %)

3  %
- Rob. Prod.

Flyg

15  %
- Rob. Prod.

Båt

23 %
- Rob. Prod.

- Rob. Systems

59 %
- Rob. Prod.

- Rob. Systems

Lastbil

Rest. 
världenSkandinavienEURO

 
Tabell 6-8 Summering av RO:s affärsenheters flöden från Västerås fördelat på transportslag och destination 
under jan-jun 2008 

En summering av flödena från RO i Västerås ger följande information: 

- Det övervägande största tonnaget distribueras av Robotics Products och levereras globalt. 

- Alla produkter kan levereras i vanliga lastbilar och containrar. 

- Robotics Service har reservdelslager i tyska Menden och samarbetar med CSN för att 
konsolidera godset dit.  

- Affärsenheterna använder sig av AA-logistik för lagring av gods vid beläggningstoppar.  

- Ingen av affärsenheterna bokar sina transporter i full skala via Logistics Manager. 
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Sammanställningen av de olika flödena 
I detta avsnitt kommer de olika divisionernas logistik att sammanställas för att ge läsaren är 
bättre överblick efter all information som presenterades i de fyra föregående avsnitt. Det 
kommer att göras genom att kategorisera och jämföra den information som kartlagts. 
Meningen är att lättare kunna hitta de samarbetsmöjligheter och förändringar i riktning mot en 
centraliserad distributionslogistik som denna studie syftar till. Divisionerna presenteras i 
samma följd som tidigare, se avsnitt 6.1.1 Beskrivning av de fysiska flödena hos 
affärsenheterna. 

Två huvudsakliga logistiska aspekter har jämförts, nämligen affärsenheternas flöde ifråga om 
transportsätt och destinationer samt hur affärsenheterna hanterar och lagrar sina fysiska 
produkter.  

Fysiska flöden  
Följande bild, figur 6-1, visualiserar vilka affärsenheter som levererar produkter i de olika 
riktningarna. Bilen visar att i stort sett alla affärsenheter skickar i alla tre riktningarna, mot 
Göteborg, mot Europa och till Arlanda. 

1,4 km1,4 km1,4 km1,4 km1,4 km1,4 km

Flyg globalt 
via Arlanda 
och Express

Lastbil till 
Norden &  
Europa

Båt globalt 
via Göteborg

Båt globalt (GBG)
Power Systems
Substations
FACTS
Network Management

Automation Products
Central Stock Nordic
Cewe Control

Process Automation
Crane Systems
Industrial Solutions
Force Measurement
Open Control System

Robotics
Products

Central Stock Nordic
Robotics Service

I princip alla LBU:er
skickar gods till övriga 
Norden och Europa. 
Power Generation och 
Pulp & Paper skickar 
endast inom Sverige.

Menden (Tyskland)Europa/Norden

Central Stock Nordic
Robotics Service

I princip alla LBU:er
skickar gods till övriga 
Norden och Europa. 
Power Generation och 
Pulp & Paper skickar 
endast inom Sverige.

Menden (Tyskland)Europa/Norden

Flyg globalt (Arlanda)
Power Systems
SA Products
Network Management

Automation Products
Central Stock Nordic
Cewe Control 
LV Motors (After sales)
LV Systems
Machines (After sales)

Process Automation
Force Measurement
Logistics Center

Robotics
Products
Service
Systems
Sales

Specialflöde
Automation Products
Machines

a) b)

c)

 
Figur 6-1 Tre stycken principiella flöden a) globalt med båt via Göteborg, b) globalt med flyg via Arlanda och c) 
till Norden och Europa med lastbil. Specialflödena är exkluderade. 

I tabell 6-9 nedan har tonnaget från de olika enheterna summerat. Tonnaget från Machines har 
exkluderats eftersom det är ett specialflöde som kräver egna transporter och skulle vara svårt 
att konsolideras med annat gods. 
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24 140 ton 
(100 %)

4  %Flyg

7  %Båt

55 %34 %Lastbil

Rest. världenSkandinavienEUABB

24 140 ton 
(100 %)

4  %Flyg

7  %Båt

55 %34 %Lastbil

Rest. världenSkandinavienEUABB

 
Tabell 6-9 Summering av ABB:s flöden från Västerås (exklusive Machines) fördelat på transportslag och 
destination under jan-jun 2008 

I figuren och tabellen ovan pekar på det faktum att det finns tre tydliga gemensamma 
riktningar för ABB:s gods. Dessa riktningar är ner till Europa, till Göteborgs hamnområden 
och till Arlanda för vidare flygtransport. I dagsläget sker samtransporter av det gods som ska 
ner till centrallagret i Menden, Tyskland och av det gods som ska till Arlanda. I de olika 
avsnitten har det även påpekats att det finns fler transporter som skulle kunna passa in i dessa 
flöden men som inte presenterats i tabellerna. I tabellerna har endast transportdata från DSV, 
Schenker, DHL och till viss del från AA-logistik. Dock motsvarar dessa transporter 85 % av 
det totala utgående tonnaget från Västerås enligt Jan Bergfeldt, contract manager. 

Det gods som skeppas via Göteborg ska sedan vidare till olika kontinenter enligt fördelningen 
i Figur 6-2. Den underliggande datan till denna fördelning kommer från Logistics Manager i 
vilken ej alla enheter är en med till 100 % varför fördelningen inte exakt motsvarar 
verkligheten. Logistics Manager täcker ca. 90 % av alla transportbokningar som görs av ABB 
Sverige varför denna fördelning ända kan anses vara representativ. 

Afrika
4%

Asien
77%

Nordamerika
5%

Sydamerika
13%

Övriga världen
1%

 
Figur 6-2 Destinationen för sjögodset från Västerås fördelat på kontinent m.a.p. tonnage (fördelningen bygger på 
transportdata från ABB Logistics Manager). 

De försändelser som ska skickas ut i världen med båt via Göteborg samordnas inte trots att 
hamnterminalerna ligger på ett geografiskt begränsat område. Detta är en anledning till varför 
just dessa försändelser skulle vara intressanta att undersöka ur samordningssynpunkt. Ytter-
ligare en aspekt som gör flödet till Göteborg intressant är att det finns ett visst flöde till andra 
hamnar i Tyskland och Holland som eventuellt skulle kunna skeppas via Göteborg istället.  

Logistikaktiviteter 
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De gemensamma aktiviteter som studien har undersökt är spedition, lagring och packning. Ett 
par samarbeten har hittats vilka ses i tabell 6-10. Men i det stora hela kan slutsatsen dras att de 
flesta enheterna har anpassat sina aktiviteter till sina egna behov.  

- Affärsenheterna har valt olika lösning för lagring, vissa har outsourcat det till AA-logistik 
eller CSN eller har kvar det i egen regi.   

- Affärsenheterna har ofta egna speditionsavdelningar. Ett fåtal affärsenheter delar en 
gemensam order- och speditionsavdelning.  

- När det gäller after sales finns det olika sätt att hantera lagring och distribution av 
reservdelar. De flesta affärsenheter använder sig av Logistics Center.  

I fråga om speditionsaktiviteter har följande uppmärksammats: 

- Speditionsavdelningar känner ibland att de saknar kunskap om speciella transport-
bokningar, vilket får till följd att de istället överlåter ansvaret för transporten till kunden. 

- Speditionsavdelningarna har ofta egna sätt att utföra sitt arbete på och har ofta utvecklat 
egna rutiner för samma aktivitet.  

- När en avdelning dessutom består av en mindre skara medarbetare innebär detta att 
avdelningarnas arbete blir sårbart vid bortfall eftersom få kan utföra uppgifterna enligt 
Sanna Strömstedt, contract manager.  
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& spedition
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Network Management (2) x x x
Power Generation (2) x x x
SA Products x x x
FACTS (2) x x x
Substations (2) x x x
Force Measurement x x x
Open Control Systems x x x
Crane Systems (2) x x x
Metallurgy (2) x x x
Mining (2) x x x
Rolling Mills (2) x x x
Pulp & Paper (2) x x
Cewe Control x x
LV Motors x x x
LV Systems x x
Machines (3) x
Robotics Products (1) x x x
Robotic Service (after sales) x
Robotics System

AP

RO

Gemensam order-
& spedition

Gemensam order-
& spedition

Gemensam order-
& spedition

PS

PA

 
Tabell 6-10 (1) Robotics samtransporterar sitt gods som ska till Menden tillsammans med CSN. (2) Dessa 
enheters produkter innehåller delar från Force Measurement och OCS och de köper dessa komponenter från LC. 
(3) LC har reservdelar till likströmsmotorer. 
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Studien har nu presenterat ett par olika aktiviteter inom vilka effekterna av ett utökat 
samarbete skulle vara intressant att belysa. Men för att kunna göra det måste mer information 
presenteras, nämligen information om vad olika transport- och distributionstjänster innebär 
och hur dessa prissätts. Detta kommer att göras nedan. 

Transportleverantörerna och deras transporttjänster 
När det gäller speditörer används cirka ett 20-tal olika leverantörer av logistiktjänster 
regelbundet. ABB har koncernavtal med 12 av dessa speditörer t.ex. ansvarar AA-logistik för 
interndistribution inom Västerås och frakter till Arlanda medan DSV anlitas mycket för 
lastbilsleveranser inom Sveriges gränser på grund av sitt fördelaktiga pris. 
Transportleverantörerna ansvarar själva för att packa in godset i fordonet på ett korrekt sätt 
och att transportera dem till slutdestinationen. Anledningen till detta är att deras lastsäkerhets-
kunnande är större och det eliminerar riskerna för diskussioner om vems fel det var ifall 
godset skulle ta skada under transportens gång. De största globala speditörerna erbjuder ofta 
liknande tjänster vilka order- och speditionsavdelningarna kan välja att använda.  

För frakter till andra delar av världen används båt och flyg beroende på produktvärde och hur 
brådskande leveransen är. De fyra största leverantörerna är, oberoende av transportsätt (d.v.s. 
lastbil, flyg, tåg och båt), i nämnd ordning: DHL, Schenker, DSV och Panalpina. I tabell 6-11 
ses de leverantörer som ABB har ett ramavtal med samt inom vilka tjänsteområden dessa 
transportörer erbjuder specialpriser till ABB. Det är endast i ett fåtal specialfall som andra 
speditörer används menar Leif Ersson varför dessa speditörers fraktdata kan anses 
representativt för koncernens distributionstransporter. 

 
Tabell 6-11 ABB:s 12 transportleverantörer med ramavtal och deras tjänsteutbud 

Idag har koncernen inga uttalade gemensamma avtal för tågtransporter eller specialtransporter 
som de allra tyngsta projektleveranserna kräver utan detta förhandlar respektive affärsenhet 
själva fram om de behöver det.  
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Beskrivning av dagens olika transportsätt 
En stor del av den transportkostnad som ABB i Västerås har beror bl.a. på vilket transportslag 
som används. Denna relation och andra aspekter som bidrar till olika transportpris kommer att 
behandlas i följande avsnitt.  

Lastbil 
Dagens ramavtal för lastbilstransporter medför att affärsenheternas transportkostnader beror 
av vilken volym (m3), flakmeter (m) eller vikt (kg) de gör anspråk på i lastbilen. Varje 
speditör har en taxa där volym och flakmeter omvandlas till en fraktdragande vikt för vilken 
denne sedan tar betalat.  

Hur mycket ABB får betala för antal fraktdragande kilogram beror mycket på till vilken 
destination godset ska till. Lite förenklat kan det förklaras att om transportören kan hämta 
gods på destinationen så blir priset lägre eftersom lastbilen inte behöver gå tom tillbaka. Är 
situationen omvänd blir det dyrare. I priset ingår även kostnaden för drivmedel vilken beror 
av både avståndet och det aktuella oljepriset.  

Den verkliga vikten avgör om godset går som styckegods eller som direkttransport. 
Styckegods, försändelser under ca. 1000 kg (beror på speditör), transporteras i regel via 
transportörens terminal för att konsolideras med annat gods. Försändelser inom Sverige över 
1000 kg går som direkttransport till slutdestination.  

Generellt sett är inrikestransporter billigare än utrikestransporter, sett till pris per km, enligt 
Leif Ersson, contract manager. En viktig anledning till detta är den svenska lagstiftningen som 
gynnar de större 60-tons lastbilsekipagen framför de maximalt 40-ton tunga ekipagen som är 
tillåtna i Europa, se Figur 6-3. Lastkapaciteten hos lastbilen är en viktig aspekt att ha i åtanke 
när det gäller vilka transportkostnads- och miljöeffekter en konsolidering ger. 

 

18-19 m

25 m

Max lastkapacitet: 25 ton

Max lastkapacitet: 40 ton (totalt) 60-tons lastbil med släp
Används endast Sverige.

40-tons dragare med trailer
Används internationellt.

 
Figur 6-3 Två olika typer av lastbilsekipage. Den övre har en större lastkapacitet, 40 ton, och används i Sverige 
medan den undre kan användas internationellt och har en mindre lastkapacitet, 25 ton.  

Möjligheten att hyra hela lastbilar och få ett lägre pris per ton är ett viktigt incitament för att 
konsolidera gods. Den praktiska lösningen för att konsolidera gods, olika försändelser, på 
lastbilar heter mantelfraktsedel och innebär att flera försändelser bokas samtidigt under en 
fraktsedel och transporteras tillsammans till en destination. Vid användandet av en 
mantelfraktsedel måste alla försändelser som ingår kunna transporteras i en lastbil. Dock kan 
upphämtningen av försändelserna ske på flera olika ställen. Avlämning kan ske på flera 
platser dock måste de ingå i ett och samma destinationsområde som transportleverantören 
använder sig av för att beräkna tranportkostnaderna. Exempelvis kan gods som ska till platser 
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i postnummer områdena 40 och 41, d.v.s. Göteborg, transporteras tillsammans enligt Leif 
Ersson, contract manager. Att använda en mantelfraktsedel innebär att transportpriset blir 
billigare per kg eftersom flertalet av transportleverantörens fasta kostnader för hanteringen 
slås ut på fler försändelser.  

Vid användning av mantelfraktsedel går transporterna i mindre utsträckning via 
transportörens terminal. Istället fraktas gods med en mantelfraktsedel ofta en direkt till sin 
slutadress med ett dedikerat fordon under förutsättning att godset har en tillräckligt stor 
volym/vikt. Vid direkttransport minskar kostnaden hos transportleverantören varför direkt-
transporter är billigare per ton än transporten för styckegods.  

Å andra sidan kräver användandet av mantelfraktsedel mer administrativa resurser. Idag finns 
det inga användare av mantelfraktsedlar bland affärsenheterna i Västerås. En anledning till 
detta anses vara att få vill ta på sig ansvaret för att administrera och fördela de kostnader som 
uppstår.  

Båt 
Ifråga om båttransporter används 20- eller 40-fots containrar som lastbärare. ABB kan 
beställa antingen LCL, Less Container Load, en del av en container, eller FCL, Full Container 
Load, en hel container. En LCL innebär fler omkostnader för transportleverantören, 
exempelvis för ompackning på terminal och för att hålla koll på vilket gods som ska vart, 
vilket ökar priset per försändelse. Priset för en container beror bl.a. av avståndet till 
destinationen och containerutbudet på destinationen. Containrar ägs av respektive rederier. 
Detta innebär att en container som ägs av Maersk inte kan användas för att frakta gods med ett 
annat rederi. 

Tåg 
ABB använder sig i väldigt liten utsträckning av tågtransporter i dagsläget. Endast 
affärsenheterna Robotics och Central Stock Nordic gör detta. Contract manager Leif Ersson 
nämner tågtransport kan innebära kraftiga stötar som tidigare har skadat gods. Dock finns det 
tågoperatörer som opererar utan att dessa stötar uppstår. Stötarna uppkommer när tågvagnarna 
omrangeras vilket innebär att tågoperatörer som ej rangerar om sina tågset erbjuder en 
tågtransport som är stötfri (Gunnar Gärdin, Vänerexpressen). 

När det gäller hantering av containrar (som är den lastbäraren som huvudsakligen används vid 
tågtransport) så krävs speciella truckar för kortare lyft och transporter eller lastbilar utrustade 
med sidlastare. Vid längre transporter inom Västerås används en lastbil utrustad med sidlyft. I 
Västerås stannar godstågen i Västerås hamn där hamnpersonal lyfter av containrarna och 
transporteras till affärsenheten. När containern är färdigstuvad och redo för skeppning 
meddelas tågoperatören som bokar en tågvagn samt ser till att containern hämtas och lastas på 
tåget. Detta innebär att ABB som företag inte behöver någon egen utrustning för att hantera 
containrar. (Gunnar Gärdin, Vänerexpressen) 
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Figur 6-4 En lastbil försedd med en sidlyft (källa: www.hammarmaskin.se) 

De priser som gäller i dagsläget för transport av en full container, 20- eller 40-fots, från 
Västerås till Göteborg är 5000 kr och däri ingår då även leveransen av en tom container.  

6.1.2 Dagens logistikorganisation 
I kapitel 2.3 Logistikorganisationen nämndes att dagens logistikorganisation består av den 
centrala inköpsfunktionen, GFSM, och de olika lokala freight managerna som ansvarar för de 
lokala affärsenheternas logistik. Dessa arbetar skilda ifrån varandra utan något slags 
rapporteringsansvar till varandra. GFSM är en stödfunktion tillhörande den centrala 
organisationen på ABB medan freight managerna har ett koordinerande logistikansvar på den 
den affärsenhet de är anställda.  Här nedan kommer nu GFSM:s roll och funktion att 
beskrivas, efter det kommer freight managernas roll och funktion att belysas. Sist beskrivs 
beslutsvägarna inom ABB. 

GFSM:s och freight managernas roller och funktioner 
Den centrala inköpsfunktionen ansvarar framförallt för centrala ramavtal för indirekt material, 
d.v.s. material och produkter som inte ingår i de produkter som tillverkas, som exempelvis 
frukten i fikarummet. Funktionen tecknar även centrala avtal med hotell, flyg-, hyrbils- och 
transportföretag. När det gäller centrala ramavtal innebar bolagiseringen 1988 att respektive 
affärsenhet tecknade egna ramavtal. Den centrala inköpsfunktionen har länge strävat efter att 
få alla affärsenheter att återigen använda de koncerngemensamma avtalen för att senare kunna 
teckna ännu mer fördelaktiga avtal. Detta gäller även transportramavtalen men här har funk-
tionen redan fått alla enheter att i stort använda de ramavtal som förhandlats fram med 
transportörerna. 

Den centrala inköpsfunktionen har även implementerat ett koncerngemensamt transport-
bokningssystem, ABB Logistics Manager, som sjösattes 2006. Som nämnts tidigare görs i dag 
90 % av hela koncernens transportbokningar inom distribution i detta system. Detta har fått 
som följd att processerna kring transportbokning och spedition har blivit mer likartade mellan 
affärsenheterna även om alla enheters processer ännu inte ser exakt likadana ut. Ett annat 
system som lanserats är ABB Freight Calculator (fraktkalkylatorn) vilket är en databas där 
den centrala inköpsfunktionen matar in fraktpriserna från de ramavtal de har tecknat. 
Respektive enhet kan sedan se vilken speditör som har det lägsta priset och den kortaste 
ledtiden. På sikt kommer även transportalternativets miljöpåverkan att kunna jämföras i 
fraktkalkylatorn.  
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Freight managerna har inte någon organisatorisk tillhörighet till den centrala inköpsfunk-
tionen mer än att de ingår i ett team som koordineras central. Detta beror på att de tillhör och 
är anställda av sina respektive affärsenheter. Teamet, som koordineras centralt, träffas två 
gånger per år. Freight managerns uppgift är att se till att logistiken och då framförallt in- och 
uttransporterna fungerar som de ska. De arbetar med både säljavdelningen och det strategiska 
inköpet då det är dessa funktioner som tecknar avtal med leverantörer och kunder där 
transporten är en del. Freight manager-funktionen ses dock mer som en en stödfunktion till 
dessa avdelningar, se figur 6-5. 
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Figur 6-5 Teamet med freight managers roll på sina respektive affärsenheter som kan framförallt kan ses som en 
stödjande kompetensfunktion. 

Freight managern har ett officiellt mandat att styra, utveckla och förändra logistiken på sin 
enhet men är i praktiken beroende av säljavdelningen och det strategiska inköpet. Vissa 
freight managers har hittat lyckade samarbetsområden tillsammans med andra freight 
manager. Exempelvis finns en slingbil som plockar upp gods som ska till Arlanda.  

En annan orsak till att vissa freight managers riktar mindre fokus på logistikutveckling är att 
många aldrig har fått veta vad som förväntas ifrån GFSM av en freight manager. De har 
aldrig fått se en specifikation på deras arbetsuppgifter även om en sådan finns. I många fall 
har freight managern en annan linjebefattning, exempelvis som strategisk inköpare, chef för 
speditionsavdelning eller som lagerchef, vilket innebär att deras tjänst som freight manager 
ofta är en del av en annan tjänstebefattning.  

Signifikant för de flesta freight managerna är att de har full koll på logistiken i den egen 
affärsenheten dock saknas ett helhetsperspektiv och kunskap om andra enheters och 
divisioners logistik. Det finns dryga 40-talet freight managers, d.v.s. samma som antalet 
affärsenheter (vissa enheter har flera freight managers). Det är bara divisionen Process 
Automation som har en freight manager på stabsnivå. 

Beslutsvägar inom logistikorganisationen 
I ABB:s organisation är det divisionerna som i första hand har beslutsrätten över den löpande 
verksamheten framför den centrala logistikfunktionen. Chefen för GFSM och den centrala 
inköpsavdelningen har en delvis uttalad stödjande och samordnande arbetsbeskrivning vilket 
avspeglas i var beslutsrätten ligger. Freight managern har ju som tidigare nämnts ett officiellt 
mandat att förändra logistiken men faktum är att de i många fall inte innehar en formell 
beslutsrätt i form av ett chefskap. 

Den centrala logistikfunktionen har även den ett officiellt mandat att utveckla och förändra 
logistiken men för att funktionen i praktiken ska kunna realisera några förändringar måste 
divisionerna och divisionscheferna i allra högsta grad vara delaktiga, d.v.s. ifall GFSM önskar 
göra en större förändring kräver detta ett omfattande internt införsäljningsarbete, en 
konsensus med affärsenheternas ledningar. Ifall förändringen innefattar stora investeringar 
behöver även local executive forum, den svenska ledningsgruppen, vara involverad.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att ABB:s logistikorganisation genom åren har förändrats från 
att ha varit starkt centraliserad till att bli den tydligt decentraliserade organisationen som den 
är idag. Varken centralt eller hos freight manager finns i praktiken något ensamt mandat att 
göra strukturella förändringar i hur logistiken är utformad, vilket är ett problem. Genom att ett 
koncerngemensamt transportbokningssystem har implementerats har transparensen mellan 
affärsenheterna ökat och det finns en ökad tendens och vilja till mer koordinering av 
logistiken mellan divisioner och affärsenheter.  

6.1.3 Dagens informationsflöden 
Dagens informationsflöde mellan olika funktioner, affärsenheter och transportleverantörer 
samt till kund beskrivs i det här avsnittet. Informationsspridningen mellan olika funktioner 
såsom produktion och speditionsavdelningen sker idag med interna affärssystem. Affärs-
systemet är inte koncerngemensamt även om ett beslut har tagits om att SAP R3 ska vara ett 
koncerngemensamt system. Bland affärsenheterna hittas både SAP R3, CompScot och BAN 
och varje affärsenhet har även specialanpassade versioner av det system de använder sig av. 

För att lägga en transportbokning hos en transportleverantör finns det huvudsakligen tre olika 
sätt. Detta första är att genom en EDI-länk från affärsenheternas affärssystem till 
transportleverantörens. Detta tillvägagångssätt fungerar med de transportleverantörer som har 
ramavtal med ABB. I de fall en leverantör utan ramavtal anlitas sker bokningen via e-post, fax 
eller telefon vilket är det andra sättet att boka en transport. Det tredje och sista sättet är genom 
ABB Logistics Manager och förespråkas centralt från GFSM eftersom den automatiskt 
genererar bra fraktstatistik. ABB Logistics Manager används för en stor del av det utgående 
godset men mindre för inkommande gods. All information från de transporter som bokas 
genom ABB Logistics Manager sparas. Idag finns det ingen bra koppling mellan de olika 
affärssystemen och ABB Logistics Manager utan statistik om transporter som bokas via de 
interna affärssystemen måste begäras av transportleverantören. Det är endast bokningar av 
DSV-transporter hos Central Stock Nordic i deras program CompScot som DSV själva 
skickar över till Memnon, det IT-företag som ansvarar för Logistics Manager. 

När det gäller information till ABB:s kunder är detta än mer skilt mellan enheterna. Enheter 
med stora projekt avtalar leveransdatum med kunden. Andra enheter som exempelvis Cewe 
Control med mycket produktion konfirmerar kundens order med ett produktions- eller 
leveransdatum som oftast matchar det leveransdatum som kunden har begärt i sin order. 
Avsteg från detta kan göras när produktionen har hög beläggning eller lider av produktions-
tekniska problem. Kunden får ej tillgång till track-and-trace-data, d.v.s. möjligheten att följa 
transporten efter det att den lämnat ABB. Detta för att det saknas systemstöd. När ABB bokar 
transporter med EDI får ABB ett track-and-trace-nummer med vilket det går att följa försänd-
elsen hela vägen till kunden. Detta nummer kan inte automatiskt föras till kunden utan om 
kunden vill ha detta nummer får denne fråga efter det. ABB kommer i en snar framtid koppla 
samman sina kundportaler med ABB Logistics Manager. En av dessa portaler heter Business 
On Line (BOL) och här kan kunden lägga sina beställningar som sedan via EDI överförs till 
ABB:s affärssystem. I BOL får kunden sin orderbekräftelse och ett beräknat produktions- och 
leveransdatum. Med en ihopkoppling mellan BOL och ABB Logistics Manager kommer 
kunden att kunna följa sina order direkt m.h.a. track-and-trace informationen. Inom ABB är 
det GFSM som är ansvarig (systemägare) för ABB Logistics Manager men inte till BOL (det 
är Håkan Waerdell på GF-IS-OP i Zürich). 

Annan information om exempelvis problem eller förbättringsmöjligheter kommer in till 
GFSM genom en informell kontakt mellan anställda på speditionsavdelningar, lager och 
lastkajer, freight manager och contract manager. I nuläget träffas GFSM och freight manager 
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under ordnade former två gånger om året vid s.k. Freight Manager-möten. Träffarna används 
för att föra ut logistikrelaterad information till affärsenheterna och för att lära känna varandra. 

6.2 Förändringsscenarierna 
I det föregående kapitlet beskrevs i detalj hur respektive ABB-enhets logistik ser ut idag. 
Gemensamma aktiviteter och olika typer av flöden och samarbeten kunde identifieras och 
kategoriseras. I detta kapitel kommer Scenario 1, 2 och 3, som beskrevs i kapitel 4 
Uppgiftsprecisering, att preciseras ytterligare. Beskrivningarna kommer sedan att användas i 
kapitel 7 Scenarioanalys för att illustrera de effekter som uppkommer i respektive scenario. 

Dispositionen av beskrivningarna av de tre scenarierna är upplagda på samma sätt. Först 
beskrivs kortfattat möjliga förändringar som identifierats inom ramen för scenariot för att 
uppmärksamma dessa för läsaren. Därefter lyfts en representativ förändringarna fram och 
preciseras tydligare utifrån det fysiska flödet, den organisatoriska delen och informations-
flödet. Det är sedan denna förändring som kommer att analyseras. Detta har gjorts för att göra 
den fortsatta analysen hanterbar. 

6.2.1 Scenario 1 – ökad administrativ koordinering på koncernnivå 
Scenario 1 (se figur 6-6) innebär framförallt förändringar av mer administrativ och organisa-
torisk karaktär på central nivå och som berör de allra flesta enheterna i Västerås. Flera för-
bättringsområden har identifierats och beskrivs kort nedan innan preciseringen av vad som 
krävs för en tydligare logistikorganisation med en central logistikfunktion, vilken kommer att 
beskrivas mer utförligt. 
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Figur 6-6 Scenario 1 innebär främst att administrativa förändringar görs centralt på ABB som berör alla eller de 
flesta affärsenheterna i Västerås. 

Standardisering av rutiner och processer för spedition: 
Som beskrivits i tidigare kapitel finns det framförallt två stycken viktiga administrativa 
aktiviteter inom ABB:s som genomförs av de olika order- och speditionsavdelningarna som 
finns runtomkring på ABB i Västerås. Den första aktiviteten, ordermottagning/-hantering, 
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beror till stor del av vad det är för slags produkt som affärsenheten säljer, exempelvis om det 
är projekt som säljs eller produkter som finns på lager. Däremot är den andra aktiviteten, 
spedition, inte beroende av produktslag eller produkttyp – det som påverkar speditionen är var 
produkten ska skickas, alltså vilket mottagarlandet är. Med stöd från Abrahamsson et al 
(1998) borde en separering av order- och speditionsavdelningar leda till en högre grad av 
specialisering och kompetenshöjning inom båda två områden. 

Enligt Abrahamsson et al (1998) är en annan effekt av att separera avdelningarna att det blir 
lättare att kontrollera och koordinera aktiviteter. I dagsläget samarbetar inte dessa 
speditionsavdelningar överhuvudtaget. De använder ibland olika affärssystem. De har ofta 
olika rutiner och processer för sitt dagliga arbete samtidigt som det inte är sällsynt att 
speditionen tar lång tid när det rör om sig leveranser till länder utanför EU. I ett fåtal fall 
överlåts ansvaret för transporten till kunden eftersom speditionsavdelningen i fråga anser sig 
själv inte ha tillräckligt med kunskap för att utföra uppgiften.  

Att standardisera rutiner och processer möjliggör på sikt även flera andra förändringar, 
exempelvis: 

- Arbetseffektivisering genom att flera affärsenheters speditionsavdelningar kan slås ihop. 

- Minskad sårbarhet ifråga om personalbrist på speditionsavdelningar då kompetensen 
koncentreras och arbetet kan utföras av fler. 

- Möjlighet att bli säkerhetscertifierade enligt AEO3 och C-TPAT4 genom att hela ABB 
Sverige använder samma rutiner och processer i verksamheten. (Tullverket, 2008) 

- Lättare att ta fram viktig transportstatistik då alla enheter samlar och redovisar data på 
samma sätt. 

Detta sammantaget innebär att det bör finnas möjlighet för ABB att effektivisera denna 
aktivitet men denna rapport kommer ej att gå in djupare på detta område utan väljer att 
fokusera på nästa avsnitt (motivering varför hittas nedan). 

Tydligare logistikorganisation med en central logistikfunktion: 
I dagsläget finns en central inköpsfunktion, GFSM, som visserligen har ett formellt mandat att 
styra, utveckla och förändra logistiken. Dock ligger det faktiska mandat på divisionerna och 
affärsenheterna. 

Eftersom central styrning och kontroll av logistiken är centralt för att kunna göra förändringar 
i ett företags logistik (Abrahamsson et al, 2003) kommer denna förändring att beskrivas 
ytterligare i den resterande delen av kapitlet. Det är även en förändring som på sikt skulle 
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3 AEO, Authorised Economic Operator, är en certifiering för att skapa en ökad säkerhet i världen samt att 
effektivisera tullhanteringen i EU. (Tullverket, 2008) 
4 C-TPAT, Customs Trade Partnership Against Terrorism, är ett frivilligt certifieringsprogram för att förbättra 
och effektivisera materialförsörjningen och samtidigt öka den amerikanska gränssäkerheten. (U.S. Customs and 
Border Protection, 2008)  
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komma att påverka samtliga fyra bedömningskriterier (hur dessa påverkas tas upp i kapitel 7 
Scenarioeffekter). Det är även till denna förändring som det fortsättningsvis kommer att 
refereras till. 

I denna nya logistikorganisation behöver inte bara GFSM:s mandat blir tydligare utan även 
freight managernas roll omdefinieras. I dagsläget har även de ett formellt mandat att forma 
logistiken på affärsenhetsnivå. Det är dock sällsynt att freight manager kan utöva detta 
formella mandat eftersom logistiken inom ABB ses som ett stöd till den resterande 
verksamheten och ej är ett prioriterat område.  

Det fysiska flödet i systemet 
Det fysiska flödet i detta scenario kommer i inte att förändras i den bemärkelsen att det inte 
kommer att genomföras några förändringar. Däremot finns det en möjlighet att det fysiska 
flödet indirekt påverkas av de organisatoriska förändringar som kommer att beskrivas nedan.  

Den organisatoriska delen av systemet 
Det är detta område som är i fokus i detta scenario. Från kapitel 6.1 Scenario 0 – fördjupad 
nulägesbeskrivning har två stycken intressanta organisatoriska förändringar identifierats. Den 
första är införandet av en central logistikfunktion med en dedikerad logistikchef. Den andra är 
ett tydligare logistikarbete på respektive affärsenhet, d.v.s. utökade befogenheter för freight 
manager. Dessa förändringar beskrivs nedan därefter tas förutsättningarna för att genomföra 
dem upp. 

En central logistikfunktion med en dedikerad logistikchef  
I kapitel 4 Uppgiftspreciseringen väcktes frågan om vem som har mandatet att styra, utveckla 
och förändra logistiken i respektive scenario och hur GFSM:s och freight managernas roll ser 
ut. Det har konstaterats att GFSM har en stödjande och till viss del koordinerande roll till de 
freight manager som finns på respektive affärsenhet. Respektive freight manager har ett 
övergripande ansvar för affärsenhetens logistik men har ett begränsat mandat då dessa 
personer ofta har en annan huvudbefattning och sällan har en chefsbefattning. I detta scenario 
förändras dessa roller. 

GFSM:s roll förändras på så sätt att det blir en central funktionen med ett övergripande 
ansvar och beslutanderätt för ABB:s logistik i Sverige till skillnad från den koordinerande roll 
den har idag. På denna centrala logistikfunktion tillsätts en dedikerad logistikchef som axlar 
detta ansvar och får mandat att styra, utveckla och förändra logistiken. I dagsläget ligger det 
övergripande ansvaret och mandatet hos respektive affärsenhets- och divisionschefer. Denna 
funktion bör ha ansvar och mandat över logistiken i hela Sverige, men då denna rapport 
ämnar behandla distributionslogistiken i Västerås behandlas inte detta djupare.  

Utökade befogenheter för freight manager 
En central logistikfunktion med utökade befogenheter kräver att den roll som dagens freight 
manager har utökas. Det nämndes också att om en central logistikfunktion tar över det 
övergripande ansvaret för logistiken från affärsenheterna förutsätts en hög logistikkompetens 
hos de personer som är freight manager. Vad innebär då en utökad roll för freight managern? 
I kapitel 6.1 Scenario 0 – fördjupad nulägesbeskrivning konstateras att dennes roll idag är mer 
en stödjande kompetensfunktion (se Figur 6-7).  
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Figur 6-7 FM, försäljning och strategiskt inköp arbetar tillsammans med logistiken där FM har det övergripande 
ansvaret för logistiken på respektive affärsenhet. 

En utökad freight manager roll innebär inte bara att denne får ett tydligt mandat att styra, 
utveckla och förändra logistiken på sin affärsenhet utan att dess tjänstespecifikation och 
förväntningarna från GFSM blir tydliga både för den själv och för affärsenhetens ledning. Det 
blir, p.g.a. av dess tillgång på statistik och insyn i alla affärsenheter, den centrala inköpsfunk-
tionens uppgift att synliggöra argumenten för kraven på freight managern för affärsenhetens 
ledning. 

Freight managers mandat måste stödjas med ett strukturerat arbetssätt kring logistiken. I figur 
6-7 ges ett enkelt exempel på detta där freight manager, strategiskt inköp och försäljning möts 
i ett forum för att dessa funktioner som på något sätt arbetar med logistik ska utbyta 
information med varandra. Detta innebär att freight manager skulle kunna styra, utveckla och 
förändra logistiken bättre om dessa funktioner träffas regelbundet. 

Förutsättningarna som möjliggör en central logistikfunktion med en dedikerad logistikchef är:  

- Att den högsta ledningen i Sverige och funktionsledningen i Zürich fattar ett beslut som 
flyttar ansvaret och mandatet för logistiken från affärsenheterna och divisionerna till 
GFSM.  

- Att medarbetarna inom funktionen GFSM har mycket god kunskap om logistik, d.v.s. god 
kunskap inom kunskapsområdet logistik, men särskilt om ABB:s logistik. 

En förutsättning som möjliggör en utökad roll för freight manager är samma som för GFSM 
men även: 

- Att logistikområdet hamnar i fokus i det dagliga arbetet i ABB för att tvinga fram en ny 
syn på logistiken och för att tvätta bort stämpeln som den ”stödjande” roll den har idag.  

- Att freight managerna inte har någon annan konkurrerande arbetsuppgift förutom 
uppgiften som freight manager. Således kan denne på ett dedikerat sätt arbeta med 
logistiken.  

- Att freight managernas arbetsuppgift tydliggöras för affärsenheterna för att klargöra 
vilken uppgift freight managerna har och vilka förväntningar som finns från centralt håll. 

Informationsflödet i systemet 
Detta scenario ställer nya krav på informationsbehovet. En central styrning och kontroll 
kräver ett gemensamt transportbokningssystem. Detta system måste möjliggöra en god 
tillgång på information och statistik för att göra logistiken i Västerås överblickbar. Det faktum 
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att Logistics Managers håller på att integreras med andra affärssystem, exempelvis SAP R3 är 
ett bra steg på väg.  

I detta scenario sprider GFSM och freight manager i större utsträckning denna information så 
att även andra som arbetar med logistik får del av bl.a. logistikstatistik. Detta innefattar även 
andra funktioner som exempelvis marknad och produktion. Exempelvis skulle strukturerade 
möten med dessa funktioner vara en bra lösning för att informera dem hur deras val 
logistiktjänster påverkar logistikkostnaden. I detta scenario finns ytterligare forum där åsikter 
kan yttras, fångas upp och lösningar diskuteras. Till skillnad från dagens freight manager-
möten läggs fokus på identifiering av samarbetsmöjligheter, genomförandet och uppföljning 
av projekt och uppfångande av freight managers idéer. Detta bygger på att freight managerna 
känner varandra och är ett fungerande team.  

Följande förutsättningar har identifierats: 
- Tillgång till gemensam transportstatistik genom ett gemensamt IT-system. 
- Strukturerade och återkommande möten med andra funktioner för intern 

informationsspridning. 
- Mer frekventa möten mer för att uppnå ett mer resultatorienterat freight manager team.  

När det gäller det generella behovet av information, ökar detta på marknadssidan av att kunna 
ge information till kunden angående leveransstatus. Denna information är i dagsläget 
begränsad.  

6.2.2 Scenario 2 - fysisk koordinering på divisions- eller affärsenhetsnivå 
Detta scenario innebär en ökad koordinering av de fysiska flödena på divisions- eller 
affärsenhetsnivå, istället för det centrala fokus som finns i Scenario 1. Denna koordinering 
ska ske utan egentliga GFSM:s inblandning se figur 6-8. En ökad koordinering av de olika 
flödena som beskrevs i kapitel 6.1 Scenario 0 – fördjupad nulägesbeskrivning betyder för-
ändringar i det fysiska flödet som kommer att påverka organisationen och informationsflödet. 
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Område där ABB koncern redan arbetar tillsammans, ex. 
gemensamma IT-system och fåtalet fysiska samarbeten.

b) Scenario 2

Scenario ”0”

 
Figur 6-8 Scenario 2 innebär koordinering av fysiska flödena ut från Västerås och andra aktiviteter så som 
lagring, plockning och packning. Dessa samarbeten omfattar inte alla affärsenheter utan först och främst de 
affärsenheter vars flöden som är lämpliga att koordinera. 
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Flera möjliga förändringar har identifierats vilka beskrivs inledningsvis varpå gemensam 
konsolidering av gods Göteborg beskrivs ingående.  

Utökat samarbete kring lagring, plockning och packning: 
Vissa enheter samarbetar redan i dagsläget på dessa områden, se tabell 6-10. Det finns tre 
stycken sådana samarbeten, exempelvis samarbetar Open Control System och SA Products 
genom att dela samma mottagnings- och avskeppningskaj. Det andra exemplet är Central 
Stock Nordics samarbete med Logistics Center där CSN har hand om all lagring, plockning 
och packning av de reservdelar som Logistics Center säljer. Det sista exemplet är anlitandet 
av AA-logistik som sköter många av dessa aktiviteter för enheterna i divisionerna i PS och 
PA. 

Dessa samarbeten skulle definitivt kunna bli fler. Det finns framför allt tre stycken möjliga 
samarbeten som har identifierats: 
- ABB Logistics Center sköter all after sale – flera affärsenheter sköter i dagsläget sin egen 

after sale (exempelvis Robotics) och hantering av reservdelar där Logistics Center (och 
indirekt CSN) skulle kunna ha hand om denna hantering. 

- CSN tar över Cewe Controls lagring, plockning och packning – CSN och Cewe Control 
ligger i husen bredvid varandra och sett till att CSN är ett lager bör det finnas skalfördelar 
av ett samarbete. 

- CSN tar över den lagring, plockning och packning som i dagsläget är outsourcad till AA-
logistik – detta en relativ omfattande förändring vilken säkerligen skulle komma att kräva 
ytterligare resurser hos CSN i form av lageryta, personal och utrustning. 

Konsolidering av gods till gemensamma destinationer: 
Utifrån det som beskrivits i kapitel 2 Logistik på ABB Västerås – igår och idag och kapitel 6.1 
Scenario 0 - fördjupad nulägesbeskrivning kan det konstateras att det i dagsläget endast finns 
två stycken transportsamarbeten där gods från fler än en enhet konsolideras innan det lämnar 
Västerås. Dessa är Arlanda-bilen med vilken allt flyggods transporteras och den lokala 
slingbilen för alla interntransporter i Västerås. Vidare kan det även konstateras att det finns tre 
stycken principiella flöden ut från Västerås (se tabell 6-9): 

- Till Arlanda med lastbil för vidare transport med flyg (ca. 1900 ton årligen).  

- Till Norden och Europa med lastbil (ca. 43000 ton årligen). 

- Till Göteborg med lastbil för vidare transport med båt (ca. 3400 ton årligen).  

I de två sistnämnda sker närmast inget samarbete överhuvudtaget. När det gäller flödet till 
Norden och Europa sker detta i dagsläget på olika sätt. Vissa enheter bokar fulla lastbilar flera 
gånger i veckan medan andra har ett mer moderat flöde. Ibland går produkterna till ett 
centrallager, ibland till lokala säljbolag eller direkt till slutkunden. Det skulle krävas 
förändringar utanför det studerade systemet för att konsolidera flödet till Norden och Europa, 
exempelvis förändrade distributions- och försäljningsvägar till kunden.  

Flödet till Göteborg däremot skiljer sig dock inte mycket mellan affärsenheterna. Det allra 
mesta av det gods som går till Göteborg för att där packas i en container och sedan 
transporteras vidare till hamnar runt om i världen. Enheterna CSN och Robotics Products är 
de enda som i dagsläget packar containrar i Västerås. Det finns ett parallellt mindre flöde ner 
till tyska och holländska hamnar som skulle kunna konsolideras med det resterande godset 
och gå via Göteborg. Att konsolidera Göteborgsflödet innebär att både kostnader (Abrahams-
son, 1993; McKinnon, 2003; Oskarsson et al, 2006), leveransservice (Abrahamsson, 1993; 
Oskarsson et al, 2006), miljöpåverkan (McKinnon, 2003; Kohn och Huge-Brodin, 2008) och 
logistikkapabiliteten (Aronsson och Huge-Brodin, 2006) påverkas. Vilket är anledning till 
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varför detta scenario kommer att lägga fokus på denna konsolidering och beskriva den mer 
utförlig nedan. Det är även en till denna konsolidering som det kommer att refereras till 
senare i rapporten vid referens till Scenario 2. 

Det fysiska flödet i systemet 
I kapitel 6.1 Scenario 0 – fördjupad nulägesbeskrivning sågs att nästan alla enheter i Västerås 
med endast ett fåtal undantag sänder gods via Göteborgs hamn till utlandet. I detta scenario 
konsolideras försändelser som ska från Västerås till Göteborgs hamnar från följande enheter: 

- PS: FACTS och Substations  

- AP: Central Stock Nordic, Cewe Control, LV Systems 

- PA: Crane Systems, Industrial Solutions och Force Measurement 

- RO: Robotics Products 

En undersökning av DHL, Schenker, DSV och Frakt-Konsults fraktstatistik visar under 
perioden januari till juni 2008 levererade de fyra speditörerna 1820 ton gods från Västerås till 
Göteborg (ca. 70 ton per vecka). I detta scenario kommer det fysiska flödet utgöras av dessa 
försändelser vilka kommer att konsolideras. 

En konsolidering kan göras på flera olika sätt, fyra av dessa alternativ beskrivs nedan. De två 
första alternativen innebär att godset från dessa enheter samlas på en gemensam samlastnings-
punkt för att där ges en mantelfraktsedel för transporten ner till Göteborg. Denna uppsamling 
kan ske genom en slingbil, exempelvis i regi av AA-logistik. Lastbilen som gör uppsamlingen 
kan styras så att den hämtar upp gods på bestämda tider på de respektive affärsenheterna och 
sedan samlar detta på CSN (alternativ 1) eller hos AA-logistik (alternativ 2) (se figur 6-9). Ett 
tredje alternativ är att samla gods som ska via/till Göteborg lokalt hos AA-logistik respektive 
CSN. Dessa lösningar förutsätter att det finns kapacitet på nämnda enheter för att samla 
godset. 

CSN

AA-logistik

Göteborgs 
hamn

1) 2) 3)

CSN

AA-logistik

Göteborgs 
hamn

Örjansgränd
(Västerås)

Finnslätten

(Västerås)

CSN
Göteborgs 
hamn

 
Figur 6-9 Tre olika sätt som upphämtning och konsolidering i Västerås kan ske på: 1) allt samlas hos CSN på 
Örjansgränd, 2) allt samlas hos AA-logistik på Finnslätten och 3) gods samlas först på Finnslätten respektive 
Örjansgränd för att sedan transporteras till Göteborgs hamn. 

Den vidare transporten ner till Göteborg skulle sedan kunna ske på bestämda tider. Dessa 
avgångar skulle kunna ske oftare än vad de enskilda affärsenheterna skickar gods till 
Göteborg genom att de tillsammans snabbare fyller en lastbil. När godset samlats hos en 
enhet, som beskrivs i figur 6-9, krävs inget extra systemstöd utan på den enhet där godset 
hämtas upp görs en mantelfraktsedel för allt gods varefter en transport bokas på vanligt sätt. 
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Ett fjärde alternativ som är illustrerat i figur 6-10 är när transportören hämtar upp godset hos 
respektive affärsenhet och sedan kör allt gods ner till Göteborg. Detta innebär att 
transportören kör en bestämd slinga och plockar upp gods i Västerås hos affärsenheterna efter 
att denne fått en transportbokning. En förutsättning är att en gemensam bokning skickas till 
transportören som steg 2 i figur 6-10 symboliserar.  

CSN
Göteborgs 
hamn

ABB
LM

Spedi-
tör

3. Bokade transporter 
hämtas

2. EDI-bokning
(mantelfraktsedel)

1. Bokning i LM

 
Figur 6-10 Det fjärde upphämtningsalternativet där speditören kör en upphämtningsrutt i Västerås: 1) transporter 
bokas i ABB Logistics Manager, 2) alla bokningar mantlas till en transport och ges en mantelfraktsedel som 
skickas till speditören, 3) speditören hämtar det bokades godset. 

I Logistics Manager finns idag inte en sådan övergripande funktion som kan konsolidera flera 
bokningar till en mantelfraktsedel men det finns möjlighet att utveckla en sådan funktion på 
ett relativt enkelt sätt enligt Ann-Mari Olofsson, project manager IT Processes and Tools. 
Sandberg (2007) betonar vikten av god koordinering vid användandet av gemensamma 
resurser som flera parter är beroende av. Att använda Logistics Manager stämmer väl överens 
med Van De Ven et als (1976) uppfattning om att använda standardiserade kommunikations-
sätt för sådana situationer, vid användandet av gemensamma resurser. Fortsättningsvis 
innebär Scenario 2 att konsolideringen görs på detta sätt (alternativ fyra). Eftersom godset 
inte behöver samlas på en plats innan transporten ner till Göteborg. Väl nere i Göteborgs 
hamn levereras sedan godset till respektive transportörens terminal där det sedan packas i 
container för vidare transport till slutdestinationen. 

Statistik från DSV, Schenker, DHL och Frakt-Konsult visar att de flesta enheterna i nuläget 
skickar gods till Göteborg en gång i veckan eller mindre, se Bilaga 5. Det är bara Robotics 
och CSN som skickar gods flera gånger i veckan, periodvis varje dag. Detta innebär att om en 
gemensam transportbokning till Göteborg görs varje dag så kommer inte frekvensen av 
transporter att försämras utan snarare öka. Eftersom många enheter kommer att ges möjlighet 
att skicka gods till Göteborg oftare.  

Enligt contract manager Leif Ersson kan transportören göra denna mantling men då denne inte 
har något incitament att mantla ABB:s gods (vilket innebär minskade intäkter för denne) 
kommer ABB att behöva göra avkall på priset. Exakt hur detta skulle lösas är en 
förhandlingsfråga.  

För att lättare kunna hantera eventuella avvikelser i avskeppad volym måste ABB få tillgång 
till obegränsat antal lastbärare så som container, lastbilar och trailers vid avskeppning ner till 
Göteborg. Enligt Leif Ersson, contract manager, är detta idag inte något problem eftersom 
ABB har bra avtal med sina transportleverantörer som säkerställer ett tillgången av lastbärare.  

För att de ovan nämnda affärsenheterna skulle kunna konsolidera sitt gods krävs följande 
förutsättningar: 
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- Att ABB administrativt kan samla alla sina transportbehov till en gemensam transport-
bokning hos transportören genom ett gemensamt systemstöd. 

- Att antalet avgångar i veckan till Göteborg bibehålls eller ökar för att inte riskera att gods 
inte kommer fram i tid.  

- Att ABB har obegränsad tillgång på lastbärare. 

Den organisatoriska delen av systemet 
För att kunna klara att konsolidera gods till Göteborg på det sätt som beskrevs i avsnittet ovan 
förutsätter även ett par mindre förändringar inom organisationen. En samtransport kräver att 
de inblandade har administrativa resurser till att betala och fördela de gemensamma fakturor 
som kommer in. Detta är inte en självklarhet eftersom detta tidigare har varit en av de främsta 
anledningarna till att ABB inte har konsoliderat sitt gods efter bolagiseringen 1988 och inte 
utnyttjat de samlastningsmöjligheter som finns. En förutsättning för att detta scenario får ett 
bra resultat är att detta problem löses. Exempelvis genom att anlita Finance and Accounting 
Center (som är en stödfunktion inom ABB Sverige) för att fördela de uppkomna kostnaderna. 

Det faktum att de olika affärsenheterna har ett eget ansvar för budgetar och vinst har skapat en 
motsträvighet till att konsolidera gods. Exempelvis har fördelningen av kostnaden för 
interntransporten till samlastningspunkten hindrat freight managers från att samlasta trots att 
totalkostnaden för hela ABB skulle sjunka. När det gäller mandat att börja konsolidera så har 
GFSM och freight manager det i sina befintliga roller.  

Således förutsätts:  
- Att affärsenheterna kan enas om hur kostnader ska fördelas och att de har tillgång till en 

administrativ resurs som ansvarar för transportbokningarna och kostnadsfördelningen. 

Informationsflödet i systemet 
Som nämndes i kapitlet ovan kräver en konsolideringen av gods att ytterligare ett 
informationsflöde skapas till transportören. Vad som krävas är möjligheten att skapa 
gemensamma transportbokningar i ABB Logistics Manager som beskrivits ovan.  

En kanske ännu viktigare förutsättning är att de inblandade affärsenheterna börjar 
kommunicera mer med varandra än vad de gör idag. Detta för att först kunna designa en 
fungerande transportlösning och sedan för att kunna följa upp hur samarbetet fungerar. I 
dagsläget är denna kommunikation mycket låg. Freight manager behöver en bättre kunskap 
och helhetsbild av det totala logistikbehovet till Göteborg för att med en gemensam syn på 
logistiken kunna ta fram denna transportlösning.  

Scenariot innebär ett extra administrativt hanteringsmoment och det är viktigt att information 
delges och följer med till transportören. Därför kan detta betyda att rutiner eller processer för 
informationshantering måste gås igenom för att inte riskera att information går förlorad på 
grund av detta extra moment.  

Informationsflödet till kunderna som i nuläget är begränsat kommer i detta scenario bli svårt 
att förändra och förbättra då detta kräver ett engagemang från ABB centralt. I dagsläget finns 
inget systemstöd för att på ett effektivt sätt kunna delge kunden exempelvis track-and-trace-
information och aktuell status för kundens försändelse. Detta systemstöd har affärsenheterna 
själva svårt att utveckla det eftersom det är GFSM som är systemägare till ABB Logistics 
Manager. 

Med tanke på informationsaspekten förutsätter scenariot förutom redan nämnda aspekter: 
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- Att freight managerna kommunicerar med varandra för att kunna ta fram en bra transport-
lösning. 

- Att alla inblandade enheterna ser till helheten och ha en långsiktighet i samarbets-
projekten.  

6.2.3 Scenario 3 – centraliserad logistik 
Detta scenario innebär till skillnad från de två föregående förändringar inom både den fysiska 
och den organisatoriska delen av systemet och är en blandning av Scenario 1 och 2. I kapitel 
3.1.4 Administrativ samordning och koordinering beskrivs vad Abrahamsson et al (2003) 
benämner som logistikplattform. Det som utgör grunden för denna logistikplattform är 
grundsynen på logistiken inom ett företag – logistiken ska vara något mer än en stödfunktion 
för enskilda marknadsfunktioner och produktionsenheter. 

I detta kapitel kommer först olika möjliga förändringar att tas upp på det sättet som gjort i 
beskrivningarna av de tidigare scenarierna. Dessa förändringar kommer att ta utgångspunkt i 
de fyra byggstenar som Abrahamsson et al (2003) anser vara viktiga för en fungerande 
centraliserad logistik, se nedan: 

- En centralt utformad och koordinerad logistikstruktur. 

- Ett gemensamt logistikkoncept 

- Central styrning och kontroll 

- Standardiserade processer och aktiviteter. 

Flera intressanta förändringar har identifierat inom ramen för detta scenario och dessa 
beskrivs kort inledningsvis. Därefter beskrivs vad som krävs för att kunna konsolidera gods i 
större utsträckning och stuva containrar redan i Västerås. 
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Figur 6-11 Scenario 3 innebär i större grad än de andra scenarierna att ABB tar ett nytt grepp på logistiken 
genom att företaget med ett förnyat fokus arbetar med utveckling av logistiken både av det fysiska flödet och av 
det administrativa. 

Större fokus på logistiken: 
Denna förändring togs upp i Scenario 1 och är även en central del i detta scenario. Det viktiga 
som kunde konstateras i Scenario 1 var att synen på logistiken inom ABB behöver förändras. 
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I dagsläget ses logistiken som en stödjande funktion. Denna behöver bli en funktion som har 
full kontroll över logistiken för att kunna utveckla den och snabbt möta förändrade 
förutsättningar i den värld som ABB verkar. Mer om denna förändring finns att läsa i kapitel 
6.2.1 Scenario 1. 

Fördjupat samarbete kring lagring, plockning och skeppning: 
I Scenario 2 nämndes flera förändringar på detta område, exempelvis en gemensam sam-
lastningspunkt för att kunna lagra, samla och konsolidera ABB-gods. I detta scenario kan 
detta dras till sin tills spets, d.v.s. att det inte bara sker för affärsenheter som med en mindre 
insats kan samarbeta utan för alla affärsenheter. Detta skulle kunna innebära att ABB i större 
utsträckning kan dra nytta av de skalfördelar som en gemensam logistikstruktur medför 
(Abrahamsson et al, 2003). 

För att kunna realisera denna förändring krävs en större gemensam terminal. Följaktligen 
skulle denna kunna utföra lagring, plockning och packning för flera enheters flöden och 
samtidigt kunna verka som en samlastningspunkt för de flöden som skulle konsolideras (mer 
om konsolidering nedan). I detta scenario till skillnad från Scenario 2 krävs det investeringar i 
logistikinfrastrukturen för att kunna realisera flera av dessa förändringar samtidigt. 
Exempelvis skulle CSN kunna husera Cewe Controls produkter, verka som en samlastnings-
punkt, lagra/hantera alla after sales produkter och samtidigt ta över vissa av de tjänster som 
köps av AA-logistik utan att CSN får mer resurser i form av mer yta, personal och utrustning. 
Med en central logistikfunktion ökar möjligheten att göra investeringar av detta slag eftersom 
det inte är en enskild enhet som står för investeringen. 

Ett alternativ till att samla alla dessa flöden under ett tak är att samla dem områdesvis, d.v.s. 
att ha ett lager och samlastningspunkt på Finnslätten respektive på Örjansgränd. På 
Örjansgränd blir CSN den naturliga punkten att samla dessa aktiviteter. På Finnslätten finns 
det dock inget självklart val eftersom ingen enhet i dagsläget har den kapaciteten som krävs, i 
form av yta och utrustning.  

Konsolidering av gods i alla riktningar: 
I Scenario 2 diskuterades konsolidering och flödet till Göteborg lyftes ut som ett representa-
tivt flöde för konsolidering. I kapitel 6.1 Scenario 0 – fördjupad nulägesbeskrivning kunde 
även flödet till Europa identifieras som intressant ur konsolideringssynpunkt. Detta flöde är 
efter Göteborgsflödet det flöde som är intressant att konsolidera då det representerar en stor 
andel av allt transporterat gods från Västerås, nämligen 34 %. I Scenario 2 togs sådana 
konsolideringar upp som inte kräver några investeringar i befintlig infrastruktur. I detta 
scenario är målet att ABB ska kunna konsolidera i så stor utsträckning som möjligt. Helmroth 
(1993) från Tarkowski et al (1995) betonar att godset inte behöver ha samma avsändningsort 
och mottagarort för att skalfördelar av en konsolidering ska uppstå. Det kan räcka med att 
godset samtransporteras under en delsträcka. Således skulle godset som ska till olika destina-
tioner i världen kunna konsolideras och stuvas i container redan i Västerås.  

Det är denna förändring (konsolideringen av alla flöden till Göteborg i fullastade containrar 
och frakt med tåg till Göteborg) som kommer att beskrivas fortsättningsvis. Anledning till 
detta är att den påverkar alla bedömningskriterier (precis som Scenario 2) och dessutom 
ställer än högre krav på ABB och att flera förutsättningar uppfylls. 

Det fysiska flödet i systemet 
Till skillnad från den konsolidering som beskrevs i Scenario 2 med lastbilstransport från 
Västerås ner till Göteborg kräver tågtransport av samma gods betydligt mer av ABB som 
organisation.  
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Detta konsoliderade gods ska helst transporteras så långt som möjligt. Varför godset som ska 
till samma kontinent redan i Västerås lastas i samma containrar. Detta innebär att det kommer 
att transporteras i konsoliderad form den största delen av sträckan. Vilket enligt Helmroth 
(1993) från Tarkowski et al (1995) är rationellt. Det innebär också att ABB måste vänta med 
att skicka containrarna tills de är fulla. Exempelvis är andelen transporter till Asien ca. 80 % 
av de 70 ton som skickas per vecka. Detta resulterar i att ABB fyller ungefär tre containrar i 
veckan till Asien. Till Nordamerika skickas däremot endast 5 % av godset per vecka varför 
det tar ABB ca. fem veckor att ackumulera så mycket gods att det motsvarar en full container. 
Detta är en stor försämring jämfört med nuläget se Bilaga 5. 

Denna typ av konsolidering av gods i container kräver att godset måste transporteras med en 
interntransport till en gemensam samlastningspunkt, till skillnad från lastbilstransporten i 
Scenario 2, för att stuvas i containrar. Det finns en affärsenhet som i dagsläget har kompetens 
att göra denna konsolidering och stuvning i containrar och det är CSN. Dock har enheten ej 
tillräckligt med kapacitet att hantera allt sjögående gods. Det krävs däremot ingen utrustning 
för hantering av containrar – denna hantering ingår nämligen i transporten (Gunnar Gärdin, 
Vänerexpressen). ABB behöver endast peka var containern ska placeras. 

För att kunna genomföra konsolidering av gods i Scenario 3 krävs inte bara att 
förutsättningarna i Scenario 2 är uppfyllda. Containerhantering kräver även: 
- Att en samlingsplats/-punkt med utrymme för gods finns i Västerås. Enligt Lino Massaro, 

chef på CSN, finns den möjligheten nere på Örjansgränd.  
- Att gods hämtas av en interntransport för transport till samlingsplatsen.  
- Att tillräcklig personalkapacitet för stuvning av container finns. 

Den organisatoriska delen av systemet 
När det gäller organisatoriska förändringar i detta scenario gäller dessa främst en förändring 
av synsättet på logistiken där logistiken går ifrån att vara en stödjande funktion till ett verktyg 
som affärsenheterna kan öka sin konkurrenskraft genom (Abrahamsson et al, 2003).  

I scenariot kommer en central logistikfunktion med ett klart mandat att införas med uppgiften 
att dirigera godset till en samlastningspunkt. Denna styrning kommer inte att tillåta att en 
affärsenhet löser transporten efter eget huvud. Det krävs också ett tydligt ledarskap från den 
centrala funktion så att den på ett trovärdigt sätt kan överta delar av det ansvar för logistiken 
som i dagsläget respektive affärsenhet besitter. 

Likaledes behövs mer standardiserade processer kring logistiken för att styrningen av den ska 
kunna ske på det mest rationella styrningsmässigt bästa sättet. I Scenario 3 uppnås detta 
genom att transportbokningar görs av en central speditionsavdelning. Sammanslagning av 
dagens speditionsavdelningar ökar dessutom kompetensen och specialiseringen 
(Abrahamsson el al, 1998). 

Informationsflödet i systemet 
När det gäller en sådan omfattande konsolidering som här föreslås kräver det en tydlig 
kommunikation och information från ledningen. Ett måste för att kunna genomföra 
förändringen är att hela organisationen får tillgång till bra information kring de aktiviteter som 
genomförs centralt. Detta ska motivera en fortsatt central logistikorganisation. En god 
visualisering och transparens är en förutsättning för att enheterna ska få ett förtroende för den 
centrala logistikorganisationen och behålla detta. Detta kan ske genom en ökad kommun-
ikation mellan den central logistikorganisationen och affärsenheterna. 
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Informationsflödet till och från den centrala speditionsavdelningen kommer inte att kräva 
andra förändringar än de som nämndes i Scenario 2, en förbättring av Logistics Manager.  

När konsolideringen ökar blir det även viktigt att ABB kan ge sina kunder bra information 
angående statusen på deras order. Ett IT-systemstöd för detta finns inte idag. Dock ökar 
möjligheten att samordna affärssystemen, ABB Logistics Manager (transportboknings-
systemet) och ABB:s olika kundportaler (exempelvis BOL, Business On Line) i.o.m. att ABB 
tar ett helhetsgrepp kring logistiken. 

6.2.4 Sammanställning av de tre förändringsscenarierna 
Kapitel 6 Scenariouppbyggnad avslutas genom att repetera de förändringar och förut-
sättningar som respektive scenario innebär. Detta görs med hjälp av matrisen nedan. Denna 
information skall användas för att svara på de frågor som kapitel 7 Scenarioanalys tittar på.  

 
 Förändringar Förutsättningar 

Scenario 1 - Tydligare logistikorganisation. 

- Central logistikfunktion. 

- Utökad roll för freight manager. 

- Strukturerat arbetssätt kring logistiken. 

- Stöd från ledningen och funktionsledning 

- Hög logistikkompetens i organisationen. 

- FM har ingen annan konkurrerande 
arbetsuppgift 

- Fraktstatistik genom gemensamt systemstöd 

- Ett logistikforum på respektive LBU 

- Frekventare FM-möten och ökad 
kommunikation mellan FM. 

Scenario 2 - Samarbete affärsenheter utan GFSM:S 
inblandning. 

- Konsolidering av gods ner till Göteborg 
medelst lastbil. 

- Användning av mantelfraktsedlar, och 
administration av gemensamma transporter. 

- Konsoliderade transporter till Göteborg 
dagligen. 

- Ett gemensamt systemstöd (ex. ABB LM). 

- Obegränsad tillgång av lastbärare. 

- Förmåga att fördela uppkomna kostnader 
(ex. m.h.a. F&A Center) 

- Ökad kommunikation mellan FM. 

- Att FM har en långsiktighet och ett 
helhetsperspektiv i sitt arbete. 

Scenario 3 - Centralt logistikansvar 

- Konsolidering av gods till Göteborg medelst 
container och tåg. 

- Investering i en terminal med kapacitet att 
samla berört gods. 

- Fordrar samtliga förutsättningar för 
Scenario 1 och 2. 

- Samlastningspunkt med tillräcklig kapacitet. 

- Utökad kompetens att stuva containrar och 
interntransporter. 

- God visualisering och transparens av 
aktiviteter i terminal. 

- Central speditionsavdelning för spedition av 
containerflödet. 

- Standardiserade processer inom logistiken 
för bra styrning och kontroll. 

Tabell 6-12 Sammanställning av förändringar och förutsättningar i de tre scenarierna. 
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7 Scenarioanalys 
I detta kapitel är det så dags att beskriva de parametereffekter som beskrivits i kapitel 4 
Uppgiftspreciseringen. Dessa parametereffekter kommer att beskrivas utifrån de förändringar 
som beskrevs scenarierna i föregående kapitel.  

I det föregående kapitlet beskrevs först ABB:s nuvarande logistik mer ingående samt de tre 
scenarierna. I dessa scenarier togs flera möjliga förändringar upp samt en förändring som 
beskrevs mer utförligt. I detta kapitel kommer effekterna av den senare att beskrivas. 

Kapitlet är indelat efter de fyra bedömningskriterierna kostnadseffektivitet, leveransservice, 
miljöpåverkan och logistikkapabilitet. Under respektive kriterium kommer effekterna av de 
olika scenarierna att beskrivas och analyseras. Effekterna kommer att beskrivas kvalitativt och 
kvantitativt beroende på kriterium, se kapitel 5 Metod för en utförlig diskussion kring detta. 
Efter att varje bedömningskriterium behandlats görs en kort sammanställning för att läsaren 
lätt ska kunna följa resonemanget. 

7.1 Kostnadseffektivitet 
När det gäller kostnader har kapitel 4 Uppgiftsprecisering identifierat tre stycken kostnader 
som är intressanta att undersöka i denna studie. Dessa är lagerföringskostnaden, 
lagerhållnings-/hanteringskostnader, transportkostnaden och administrationskostnaden.  

7.1.1 Lagerföringskostnaden 
I kapitel 4 Uppgiftspreciseringen identifierades ledtiden som den faktor som påverkar 
lagerföringskostnaden. Ledtiden påverkas om frekvens med vilken gods ner till Göteborg 
skickas förändras i något scenario. I Scenario 1 förändras inte det fysiska flödet varför inte 
heller lagerföringskostnaden förändras. Därför går studien direkt in på Scenario 2. 

Scenario 2 
I detta scenario bibehålls eller t.o.m. ökar frekvensen på antalet konsoliderade transporter ner 
till Göteborg. Detta gör att lagerföringskostnaden sänkas för de affärsenheter som skickar 
gods via Göteborg en till två gånger per vecka. För enheterna Robotics Products och CSN blir 
inte förändringen i lagerföringskostnad lika stor eftersom de i nuläget skickar gods till 
Göteborg nästan varje dag. För beräkningar se Bilaga 5.  

Scenario 3 
I detta scenario ökar lagerföringskostnaden i jämförelse med nuläget. Detta eftersom 
containertransporten innebär att ABB måste vänta tills containrarna är fulla innan de kan 
skeppas iväg vilket minskar frekvensen på transporterna till vissa kontinenter, se tabell 7-1 
nedan. 

Destination Ton per vecka Frekvens (givet 70% fyllnadsgrad) 

Afrika 2,8 ton En gång var 7:e vecka 

Nordamerika 3,2 ton En gång var 6:e vecka 

Sydamerika 9,1 ton Varannan vecka 

Asien 54 ton 3 gånger per vecka 
Tabell 7-1 Visar hur ofta en full container skickas till de olika kontinenterna. 
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7.1.2 Lagerhållnings-/Hanteringskostnader 
I kapitel 4 Uppgiftspreciseringen konstaterades det att i denna studie kommer denna kostnad 
drivas av ökad eller minskad hantering av gods. Detta kan exempelvis uppstå vid förändrad 
interntransport inom Västerås där gods behöver omlastas. I Scenario 1 kommer inga fysiska 
förändringar m.a.p. godshantering att göras varför slutsatsen görs att denna kostnadspost inte 
kommer att förändras i jämförelse med nuläget. På sikt kommer dock ABB få en bättre 
kontroll och styrning av sin logistik till följd av en bättre inblick i logistiken. Detta kommer 
att innebära att förbättringspotential inom aktiviteter rörande hanteringen av gods kan komma 
att identifieras. Därför går studien direkt in på Scenario 2. 

Scenario 2 
Detta scenario innebär att godset till Göteborg konsolideras genom att en slingbil likt 
Arlanda-bilen kör en rutt till de olika avskeppningskajerna och hämtar gods. Detta innebär att 
den fysiska hanteringen av godset ej ökar vare sig i Västerås eller i Göteborg i jämförelse med 
nuläget. Det innebär dock en viss minskning eftersom det styckegods som i nuläget 
transporteras via transportörernas terminaler kan konsolideras med direkttransporterna.  

Scenario 3 
I Scenario 3 kommer lagerhållning- och hanteringskostnaderna att öka. Detta beror på att allt 
gods som ska till Göteborg först transporteras till en gemensam terminal eller samlastnings-
punkt. Terminalen kommer inte att kunna ligga i direkt angränsning till all produktion, varför 
personal och utrustning på omlastningsplatsen måste kunna hantera på- och avlastning från 
interntransport och stuvning i containrar. Eftersom gods som ska exempelvis till Nordamerika 
kommer att behövas lagras för att skickas när en container är fylld kommer det även kräva 
mer lagringsyta. Detta kräver kapacitet både i form av personal, truckar, yta och av kunskap. 

Kostnaden för att stuva containrar i Västerås eller Göteborg kan enligt contract manager Leif 
Ersson likställas. Dock är ABB:s kunskap, om hur en container ska lastas, begränsad. Endast 
enheterna CSN och Robotics Products besitter denna kompetens i dagsläget. 

Slutsatsen blir att lagerhållning-/hanteringskostnaderna kommer att öka för att kunna hantera 
en stor mängd gods internt och för att kunna stuva containrar.  

7.1.3 Transportkostnader 
I detta avsnitt kommer förändringen av transportkostnaden att beskrivas. När det gäller denna 
kostnadspost har tre kostnadsdrivare identifierats: graden av konsolidering, vilket 
transportslag som används samt mängden av interntransporter. Eftersom förändringarna i 
Scenario 1 är mer av organisatorisk art kommer inte transportkostnaderna att påverkas i det 
första skedet. Dock är det troligt att detta scenario i ett senare skede indirekt kommer att 
påverka beslut som rör transporterna. Därför går studien direkt in på Scenario 2. 

Scenario 2 
I Scenario 2 konsolideras de volymer som ska till de olika rederiernas terminaler i Göteborg 
likt det resonemang som fördes i förra avsnittet. Dessa volymer konsolideras med 
mantelfraktsedlar och fraktas med lastbilar med en antagen fyllnadsgrad på 70 %.  

Effekterna på transportkostnaderna är många. En av dessa är att ABB kan dra nytta av att låta 
en transportleverantör köra alla konsoliderade försändelser till Göteborg. Detta förbättrar 
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ABB:s förhandlingsposition hos transportören och kan leda till lägre priser på dessa 
transporter.  

Från den statistik som genererats av DSV, Schenker, DHL och Frakt-Konsult har studien 
dragit slutsatserna att ABB i Västerås skickar minst 27 försändelser med en totalvikt på 70 ton 
per vecka till hamnområdet i Göteborg. Försändelser konsolideras per dag och motsvarar då 
ett dagligt flöde på 14 ton. Enligt beräkningarna som redovisas i Bilaga 1 minskar totala 
transportkostnaden för gods mot Göteborg med 53 %, från 400 kronor till ca. 190 kronor per 
fraktat ton. Detta beror på det faktum att ju mer gods som konsolideras, desto fördelaktigare 
blir transportpriset. Eftersom interntransporterna inte ökar påverkas inte transportkostnaden 
av detta. 

I detta fall beror inte transportkostnaderna av vilken fyllnadsgrad som lastbilen har. Detta för 
att det varje dag skickas mantlade försändelser för vilka ABB betalar pris per ton och inte hyr 
hela lastbilar.  

Scenario 3 
Detta scenario innebär att ABB konsoliderar allt gods, som ska från Västerås med tåg till 
Göteborg för vidare transport med båt, i containrar. I beräkningarna har samma volymer 
använts som i Scenario 2. Dessa volymer har konsoliderats på samma sätt med 
mantelfraktsedlar men fraktas istället med tåg.  

Scenario 3: Brytpunkt för konsolideringens lönsamhet 
m.a.p. fyllnadsgraden hos en 26,5 tons container på tåg 
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Figur 7-1 Brytpunkten för lönsamheten att frakta gods i 40 fots-container kan ses vara under 47 %. 

De 27 försändelser med en totalvikt på 70 ton per vecka kommer inte att skickas med jämna 
mellanrum. Istället skickas de först när det finns tillräckligt med gods för att fylla en container 
i en viss riktning, exempelvis till Sydamerika. Detta innebär att det i snitt kommer att skickas 
70 ton gods per vecka men i verkligheten kommer mängden att variera från vecka till vecka. I 
genomsnitt kommer det att skickas 3,8 containrar per vecka vilket innebär en kostnad av 18 
900 kronor, se Bilaga 2. Detta innebär att transportkostnaden för tågtransport mot Göteborg 
minskar med ca. 37 %, givet 70 % fyllnadsgrad, från 400 kronor till 270 kronor per fraktat 
ton.  

Effekterna på transportkostnaderna med tåg beror av vilken fyllnadsgrad som kan uppnås 
eftersom det behövs fler lastbärare om fyllnadsgraden är låg. I bilden nedan (figur 7-1) 
redovisas relationen mellan fyllnadsgraden och transportkostnaden och pekar på att kostnads-
besparingarna försvinner vid en fyllnadsgrad under 47 %.  
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7.1.4 Administrationskostnader 
Denna kostnad innefattar de aktiviteter som rör spedition, d.v.s. den administrativa kostnaden 
att boka transporter och att ta fram nödvändiga fraktdokument – ett arbete som kan vara 
tidskrävande, framförallt för transporter utanför Europa. 

Scenario 1 
I detta scenario har ABB stora möjligheter att sänka sina administrationskostnader tack vare 
att företaget tar ett mer samlat grepp om logistiken och kan standardisera de administrativa 
processerna. Genom att standardisera processerna gör ABB dem mer effektiva vilka innebär 
att färre personer krävs för att klara av denna uppgift. När alla speditionsavdelningar arbetar 
på samma sätt finns också möjligheten att på sikt kunna slå samman speditionsavdelningar, 
vilket betyder ytterligare besparingar.  

Scenario 2 
I detta scenario är det svårt för ABB att sänka speditionskostnaderna, främst p.g.a. bristen av 
ett helhetsgrepp på logistiken. Dessutom medför mantelfraktsedlarna för det konsoliderade 
godset ett ytterligare arbetsmoment för speditionsavdelningarna. Denna mantling kommer att 
ta mer tid i anspråk än dagens relativa enkla bokningar och öka den administrativa kostnaden.  

Vidare saknas idag den övergripande synen över transportbokningarna i Logistics Manager. 
Ingen av freight managerna har möjlighet att se andras bokningar och det finns ingen möjlig-
het att summera det totala behovet på en central nivå. Detta är en förutsättning för att ABB 
ska kunna konsolidera sitt gods med mantelfraktsedel och samtidigt ha ett behovsbaserat 
transportbokningssystem. Alternativet till ett behovsbaserat transportbokningssystem hade 
varit förutbestämda rutter som baseras på prognoser och inte behöver mer IT-stöd än i dags-
läget. Detta alternativ är dock inte intressant eftersom det skulle öka riskerna för att bokade 
lastbilar skulle gå halvtomma vilket varken ur kostnads- eller miljösynpunkt är önskvärt enligt 
contract manager Leif Ersson. Detta innebär att för att kunna göra mantelfraktsedlar behövs 
en utvidgning av Logistics Manager, vilket kräver en investering. Det är dock svårt att 
genomföra en sådan här investering när arbetet med logistiken sker på ett decentraliserat sätt 
som detta scenario representerar. Anledningen är att det blir svårt att klargöra vem som ska 
stå för investeringskostnaden samt ansvara för uppdateringar och underhåll. 

Scenario 3 
I detta scenario slås de befintliga speditionsavdelningarna samman till en central avdelning. 
Denna gemensamma speditionsavdelning torde bli effektivare än dagens skilda avdelningar 
då en samling av denna kompetens skulle skapa en tydlig specialisering vilket skulle genera 
ytterligare kunskap på området samt göra deras arbete mer effektivt. 

Med en gemensam speditionsavdelning är möjligheten att kunna standardisera de processer 
och aktiviteter som finns på speditionsavdelningarna mycket stor. Denna standardisering 
skulle effektivisera avdelningarnas arbete och sänka kostnaderna. Dock krävs det precis som i 
Scenario 2 att en förändring av de IT-stöd som ABB använder i nuläget för att kunna 
konsolidera transportbehoven vilket kräver en initial investering. 

Då detta scenario även innebär att ABB tar ett tydligt helhetsgrepp kring sin logistik innebär 
det också att företaget har större möjlighet att fånga upp förbättringar, som exempelvis bättre 
systemstöd, vilket kan sänka den administrativa kostnaden.  
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7.1.5 Sammanfattning 
I tabell 7-3 nedan finns en sammanställningen hur berörda kostnader påverkas. Scenario 1 
kommer endast att påverka kostnaderna marginellt men på sikt kommer kostnadsbesparingar 
lättare kunna identifieras och genomföras. I Scenario 2 och 3 påverkas kostnaderna framför 
allt av konsolideringen och, i Scenario 3:s fall, av transportbyte till tåg. 

 
Förändring i jämförelse med nuläget 

Bedömningsparametrar Påverkans-
faktorer Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Lagerföring - Ändrad ledtid - 

Liten minskning 
tack vare ökad 
frekvens på 
transporterna till 
Göteborg. 

Ökning p.g.a. 
lägre frekvens på 
transporterna till 
vissa kontinenter. 

Lagerhållning - Ökad/minskad 
hantering - - 

Ökning p.g.a. 
ökat behov av 
personal och 
utrustning   

- Konsolidering - 
Minskning (-53%) 
genom 
konsolidering 

Minskning (-33%) 
genom 
konsolidering 

- Transportslag - - Ökning p.g.a. 
tågtransport Transport 

- Interntransporter - - 
Ökning p.g.a. att 
samling av gods 
krävs 

- Antalet 
bokningar - 

Ökning p.g.a. 
användandet av 
mantelfraktsedel 

Ökning p.g.a. 
användandet av 
mantelfraktsedel 
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Administration 
- Effektiviteten per 

bokning 
Minskning p.g.a. 
ökad effektivitet - Minskning p.g.a. 

ökad effektivitet 

Tabell 7-2 Jämförelse av kostnadseffekterna mellan de olika scenarierna. 

7.2 Leveransservice 
I det föregående avsnittet behandlades kostnadseffektiviteten I det här avsnittet kommer det 
andra bedömningskriteriet – leveransservicen – att diskuteras. I kapitel 4 Uppgiftsprecisering 
fördes ett resonemang som utmynnade i att det är främst tre stycken leveransserviceelement 
som kommer att påverkas i de scenarier som tagits fram: leveranspålitlighet och information.  

7.2.1 Leveranspålitlighet 
I resonemanget i kapitel 4 Uppgiftspreciseringen fastställdes att det som framförallt kommer 
att påverka leveranspålitlighet i de olika scenarierna är ytterligare hantering (och fler 
omlastningar) i förhållande från nuläget samt valet av transportsätt. Vid val av tågtransport 
istället för lastbil ökar risken för lägre leveranspålitlighet p.g.a. den höga belastningen på det 
svenska järnvägsnätet (Gunnar Gärdin, Vänerexpressen). 

Scenario 1 
I detta scenario kommer det varken tillkomma mer hantering eller fler omlastningar. Ej heller 
kommer användningen av tåg att öka. Detta innebär att leveranspålitligheten kommer att vara 
densamma som för nuläget. 

Ett tydligare helhetsgrepp om logistiken medför på sikt att ABB kommer att samarbetar mer 
på logistikområdet. Detta innebär att leveranspålitligheten kan komma att förändras när 
logistikupplägget förändras. 
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Scenario 2 
När godset till Göteborg konsolideras behöver inte det innebära mer hantering och fler 
omlastningar då en upphämtningsrutt skulle kunna sättas upp i Västerås. En sådan rutt skulle 
snarare innebära mindre hantering och omlastningar. Detta eftersom ABB-godset kommer att 
konsolideras och förses med en mantelfraktsedel för att transporteras direkt ner till Göteborg. 
Ifall godset inte konsolideras skulle många försändelser skickas som styckegods istället vilket 
innebär transport via respektive speditörens terminal för omlastning innan transporten 
fortsätter ner till Göteborg. Med en minskad hantering skulle alltså leveranspålitligheten 
kunna öka. I detta scenario skulle transporterna fortsätta köras med lastbil vilket ytterligare 
försvarar en förbättring av leveranspålitligheten. 

Scenario 3 
I detta scenario där gods kommer att samlas ihop på en särskild samlastningspunkt för att 
konsolideras i containrar och att sedan skickas med tåg till Göteborg kommer 
leveranspålitligheten att påverkas negativt. Detta eftersom scenariot innebär mer hantering 
och flera omlastningar än de andra scenarierna samt att tåg kommer att användas istället för 
lastbil. Hur mycket sämre leveranspålitligheten kan bli är svårt att kvantifiera. 

Abrahamsson (1993) drar slutsatsen att centralisering ökar leveranspålitlighet i form av 
lagertillgänglighet genom att företaget i fråga konsoliderar sina lager och endast har ett 
lager. Men i ABB:s fall konsolideras inte lager med samma artiklar i utan gods samlas endast 
ihop för vidare transport varför Abrahamssons resonemang inte är applicerbart på denna 
punkt. Detta innebär således att det bara är den ökade hanteringen som påverkar leverans-
pålitligheten och detta negativt. 

7.2.2 Information 
Detta leveransserviceelement sätter fokus på den information som ABB:s kunder är 
intresserade av att få från företaget angående statusen på deras order. I dagsläget saknas 
möjligheten att kunna delge kunden order- och leveransstatus. Möjligheten att ta fram 
lösningar för detta är olika stor i respektive scenario. 

Scenario 1 
I detta scenario finns det stora möjligheter för ABB att ta fram lösningar för att öka informa-
tionen till kunderna. Genom att centralt arbeta för en tydligare logistikorganisation ökar 
möjligheten att styra och förändra logistiken. Med detta helhetsgrepp kring logistiken ökar 
även möjlighet att fånga kundernas informationsbehov och tillfredsställa dessa. Exempelvis 
kan dessa behov fångas upp genom att freight managers arbetar mer aktivt tillsammans med 
försäljningssidan. Dessa behov kan sedan kommuniceras till den centrala logistikfunktionen 
som kan vidta mått och steg för att tillmötesgå dem. 

Scenario 2 
Det finns i dagsläget inget systemstöd för att kommunicera information till kund. I detta 
scenario där fokus ligger på ett decentraliserat arbete med koordinering av de fysiska flödena, 
utan någon större inblandning av GFSM, är det svårare att ta fram lösningar för att öka 
informationen till kunderna. Detta betyder att informationen till kunderna varken kommer att 
förbättras eller försämras.  
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Scenario 3 
I detta scenario finns det bra möjligheter att förbättra informationen till kunden. Det faktum 
att ABB skulle få ett tydligare helhetsperspektiv över sin logistik i detta scenario talar för att 
ABB lättare kan identifiera och styra utvecklingen av de systemstöd som krävs för att kunna 
delge information till sina kunder. Resultatet blir att informationen till kunderna kan förbättras 
i detta scenario.  

7.2.3 Sammanställning 
I tabell 7-3 nedan finns en sammanställningen hur berörda leveransserviceelement påverkas. 
Intressant att notera är att Scenario 2 leder till en förbättrad leveranspålitlighet medan 
pålitligheten i Scenario 1 och 3 förblir oförändrad respektive försämras. När det gäller 
information till kund är det i Scenario 1 och 3 den stora förbättringspotentialen finns – främst 
p.g.a. av en tydligare logistikorganisation respektive bättre helhetsgrepp om logistiken. 

 
Förändring i jämförelse med nuläget Bedömnings-

parametrar 
Påverkans-

faktorer Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

- Ökad/minskad 
hantering - 

Förbättras tack 
vare minskad 
hantering 

Försämras p.g.a. 
ökad hantering Leverans-

pålitlighet 
- Transportslag - - Försämras p.g.a. 

tågtransport 

Le
ve

ra
ns

se
rv

ic
e 

Information - IT-system 
Bra möjligheter att 
förbättra in-
formation 

Dåliga möjlighet-
er att förbättra 
denna faktor  

Mycket goda 
möjligheter att 
förbättra faktor  

Tabell 7-3 Jämförelse av leveransservicen mellan de olika scenarierna. 

7.3 Miljöpåverkan 
I kapitel 4 Uppgiftsprecisering konstaterades att överskådlighet och insyn i verksamheterna, 
konsolidering av gods samt val av transportslag som tre viktiga aspekter som förändrar miljö-
påverkan i form av koldioxidutsläpp. Nedan kommer det att utredas om förändringarna i resp-
ektive scenario påverkar dessa aspekter och således förbättrar eller försämrar miljöpåverkan.  

För att kunna dra slutsatser om de olika scenariernas miljöpåverkan kommer bl.a. scenariernas 
olika logistikstrukturer, d.v.s. olika godsflödens väg från avsändare till mottagare, analyseras. 
Med analys av logistikstrukturer menas en jämförelse av hur, (vilka sträckor), olika 
godsflöden transporteras från Västerås till Göteborg i dagsläget kontra hur de transporteras i 
de olika scenarierna. I dessa jämförelser kommer eventuellt antalet transportade kilometer att 
vara den stora skillnaden mellan scenarierna. Antalet transporterade tonkilometer, som i sin 
tur är starkt kopplat till mängden utsläppt koldioxid, beror även av antalet ton i respektive 
flöde. Dessutom kommer analysen att föra ett resonemang kring hur transportanvändningen, 
valet av transportslag och fyllnadsgraden, påverkar koldioxidutsläppen. 

7.3.1 Scenario 1 
I detta scenario är det endast överskådligheten och således ABB:s möjlighet till en tydligare 
styrning och planering av logistiken som förändras. Detta för att överskådligheten synliggör 
bristerna och ökar således företagets förståelse för hur deras beslut påverkar miljön (Aronsson 
och Huge-Brodin, 2006). Eftersom det ibland, enligt miljöchef Roland Moberg, bokas onödigt 
snabba transporter p.g.a. att speditionsavdelningarna inte har kunskap om hur deras beslut 
påverkar kostnader och miljön skulle denna förändring med stor sannolikhet ge positiva 
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effekter på mängden utsläppt koldioxid. ABB:s förståelse för hur de påverkar kommer även 
att leda till idéer och åtgärder för hur företaget kan minska koldioxidutsläppen. 

7.3.2 Scenario 2 
När det gäller överskådlighet kan det konstateras att denna saknas i detta scenario eftersom 
den decentraliserade organisationen bibehålls. Däremot kommer konsolideringen att öka. 
Transporten kommer likt nuläget göras med hjälp av lastbil. 

Konsolideringseffekterna har beräknats med data från DSV, Schenker och DHL:s statistik 
över transportbokningar från Västerås till Göteborg. Dessa data visar hur många dagar per 
vecka som respektive transportleverantör hämtar gods hos någon av ABB:s affärsenheter. 
Varje dag är ett flertal upphämtningar registrerade hos framför allt DSV. Dock är det okänt 
huruvida en DSV-lastbil hämtar försändelserna per dag hos alla affärsenheterna eller om 
försändelserna hämtas av flera olika DSV-lastbilar. Med försiktighetsprincipen i åtanke och 
för att inte överskatta en eventuell förbättringspotential antas transportleverantören vid de 
tillfällen de har fler transportbokningar inbokade per dag hämta alla dessa försändelser med 
ett fordon per dag. Detta innebär att det i nuläget i snitt kommer fem fordon varje vecka från 
DVS, Schenker eller DHL till Västerås för att hämta gods som ska till Göteborg. 

I detta scenario kommer det endast en lastbil par dag som hämtar allt gods som ska ner till 
Göteborg (i snitt 14 ton). Enligt beräkningar resulterar detta scenario i ett årligt utsläpp av 56 
ton koldioxid, se Bilaga 3. Huruvida denna mängd har minskat i jämförelse med nuläget beror 
av transportörens fyllnadsgrad, lastkapaciteten och bränslekonsumtionen hos fordonet.  

Enligt McKinnon (2003) beror förmågan till en hög fyllnadsgrad mycket på mängden gods 
som finns i flödet och om det finns några incitament för att öka fyllnadsgraden hos den 
aktören som stuvar fordonet. Om ABB konsoliderar sitt gods och använder sig av en 
transportleverantör (i dagsläget används flera) ökar dennes möjligheter att förbättra 
fyllnadsgraden. Faktum är dock att det idag finns ett stort överskott av lastbärare då stora 
mängder gods fraktas från Göteborg till Mälardalen och i synnerhet till Stockholm (Håkan 
Johansson, kommunikationsstrateg Västerås kommun). Detta innebär att den teoretiska 
effekten av att använda endast en transportör (McKinnon, 2003) blir liten då fyllnadsgraden 
ökar från en redan låg nivå. Ur denna synvinkel dras därför slutsatsen att en egen 
konsolidering av ABB:s gods i Scenario 2 kommer i begränsad utsträckning öka den 
kontrakterade transportörens fyllnadsgrad och påverka koldioxidutsläppen därefter. 

En annan faktor som påverkar koldioxidutsläppet är lastkapacitet hos fordonet. En stor 
lastkapacitet tillsammans med en hög fyllnadsgrad minskar nyckeltalet Antal kilogram 
utsläppt koldioxid per tonkilometer. Eftersom transportörerna redan idag använder sig av stora 
lastbilsekipage kommer denna aspekt inte att påverkan mängden utsläppt koldioxid.  

Vidare så förändras även ABB:s förhandlingsposition gentemot transportören genom 
konsolideringen av gods eftersom ABB blir en större kund när endast en transportör anlitas. 
Detta innebär inte risk då det är ett begränsad geografiskt område där endast en transportör 
anlitas. Dessutom är det lätt att byta transportör dels för det finns gott om tomma lastbärare i 
Mälardalen, dels för att integrationen med transportörerna är låg. (Leif Ersson, contract 
manager) ABB kan som transportköpare trycka hårdare på de miljökrav som de vill att 
transportleverantören ska uppfylla, exempelvis utbildning inom eco-driving och 
miljöprestandan hos transportörens fordon.  

Ytterligare en följd av konsolideringen är att ABB kan förändra hur logistikstrukturen ser ut, 
d.v.s. vilka sträckor godset transporteras. Från Västerås går allt gods, förutom styckegods, 
med destination Göteborgshamn med direkttransport. Empirin från transportleverantörernas 
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statistik från våren 2008 visar att 42 % av alla försändelser är styckegods och således 
transporteras via transportörens terminal för att komma till Göteborg. Sett ur ett 
viktperspektiv är detta flödet litet, 4 % av den totala vikten ner till Göteborg. Genom att 
konsolidera detta gods med det övriga godset ner till Göteborg minskar miljöpåverkan med 
150 kg CO2 per år, en liten minskning. 

7.3.3 Scenario 3 
I detta scenario skapas samma överskådlighet över alla flöden som nämndes i Scenario 1 och 
som medför att planering och standardisering blir enklare. Dessutom skapas genom konsolid-
eringen möjligheten att minska koldioxidutsläppen genom att byta transportslag till tåg. 

Olika typer av transportsätt ger olika stort bidrag till koldioxidutsläppen. Det lastbilsekipage 
som används i Scenario 2 släpper ut 0,041 kg CO2 per ton km vilken kan jämföras med 
0,000003 kg CO2 per ton km för tågtransporter. Det låga värdet för tåget beror på att den el 
som driver tåget producerats på ett sätt som inte använder sig av fossila bränslen i den grad 
lastbilen förbrukar. Exempel på sådana sätt är svensk kärnkraft, vattenkraft eller vindkraft 
som är de vanligaste sätten att producera el i Sverige. Detta resulterar i en kraftig minskning 
av den årliga mängden utsläppt koldioxid, från 56 ton CO2 (Scenario 2) till 1,5 ton CO2 på 
sträckan Västerås-Göteborg (inklusive intertransporten), se Bilaga 4.  

7.3.4 Sammanställning av miljöeffekterna 
I tabellen nedan sammanfattas de effekter som de olika scenarierna har på miljön i form av 
koldioxidutsläpp som belysts ovan. I alla tre scenarierna minskar ABB:s koldioxidutsläpp om 
än i olika skalor. Miljöpåverkan i Scenario 1 påverkas endast genom en bättre överskådlighet 
medan de större effekterna infinner sig först i Scenario 2 och 3. Där beror minskningen av 
koldioxidutsläpp på en ökad konsolidering. I Scenario 3 minskar utsläppet dramatiskt tack 
vare byte från lastbil till tåg.  

 
Förändring i jämförelse med nuläget Bedömnings-

parametrar Påverkansfaktorer Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

- Överskådlighet 
Minskning p.g.a. 
ökad överskåd-
lighet 

- 
Minskning p.g.a. 
ökad överskåd-
lighet 

- Konsolidering - 
Knapp minskning 
p.g.a. ökad 
konsolidering 

Möjliggör tåg-
transport 

M
iljö

på
ve

rk
an

 

CO2 

- Transportslag - - 

Mycket större 
minskning (-97 %) 
p.g.a. tågtrans-
porter 

Tabell 7-4 Jämförelse av miljöeffekterna mellan de olika scenarierna. 

7.4 Logistikkapabilitet 
Den sista av de fyra bedömningskriterier är logistikkapabiliteten, d.v.s. förmågan att styra, 
utveckla och förändra logistiken. Detta är ett viktigt kriterium då det finns en tydlig koppling 
mellan kapabiliteten och hur framgångsrikt ett företag på att fullfölja sina strategiska mål 
(Lynch et al, 2000; O´Regan och Ghobadian, 2004). I kapitel 4 Uppgiftsprecisering 
konstaterades att förmågan att kunna koordinera sin logistik är en viktig förmåga som ABB 
måste utveckla. För att kunna utveckla denna förmåga är det intressant att se hur kommunika-
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tionen och informationen mellan affärsenheterna förändras i de olika scenarierna. Samt hur 
GFSM:s och freight managernas mandat/befogenhet förändras. 

7.4.1 Scenario 1 
I detta scenario kommer kommunikationen och informationen mellan affärsenheterna och 
mellan GFSM och freight managerna att öka (därmed också kommunikationen mellan 
affärsenheterna). Detta för att en tydligare logistikorganisation med en central logistikfunktion 
och en dedikerad logistikchef innebär att alla som arbetar med logistik – centralt och på 
affärsenheterna – kommer att få tillgång till samma information. Möjligheten att utveckla 
systemstöd för att kunna dela denna information är mycket god. Samtidigt kommer freight 
manager och GFSM att få ett gemensamt forum vilket kommer att öka kommunikationen och 
möjligheten att utveckla förmågan att koordinera verksamheten på ett bra sätt.  

De utökade befogenheter för freight manager och GFSM som detta scenario utmålar kräver 
visserligen att dessa har kompetens för att axla ett större ansvar men det ökar möjligheten att 
utveckla verksamheten och förmågan att koordinera logistiken. Att freight managerna endast 
kommer att arbeta med logistik (och inte samtidigt ha en linjebefattning) ökar deras möjlighet 
ytterligare att utveckla denna förmåga. Att GFSM tydligt kommunicerar de krav de har på 
respektive freight manager gör det lättare för freight managern att axla mandatet då de vet att 
de har en central funktion som backar upp dem. 

En negativ aspekt som komma av en ökat centralt fokus är att viss kompetens om 
verksamheten tappas (exempelvis speditions kunskap om produktionen). Detta för att 
”avståndet” mellan produktionen och distributionen ökar. Detta är ett område där företaget 
måste vara observant för att inte ett senare skede upptäcka att de har tappat kunskap. Ett sätt 
att motverka att detta händer är tydliga standardiserade processer. 

7.4.2 Scenario 2 
I detta scenario finns inte samma förutsättningar för att öka kommunikationen och 
informationen eftersom att detta scenario innebär att ABB behåller den nuvarande 
logistikorganisationen där kommunikation och information är bristfällig. 

Däremot framtvingar konsolideringen ner till Göteborg en kommunikation och ett informa-
tionsutbyte mellan enheterna. Samtidigt som konsolideringen fostrar den generella förmågan 
att koordinera de fysiska flödena. Dock så krävs det att ledningen investerar i sin personal för 
att bygga den kompetens som krävs för att klara denna koordinering (Spekman et al, 2002). 
Denna förutsättning saknas eftersom ABB inte tar ett helhetsgrepp om sin logistik i detta 
scenario. 

När det gäller freight managernas och GFSM:s mandat/befogenheter kommer dessa ej per 
definition att förändras. Dock finns det en möjlighet att freight managerna kan axla sitt 
formella mandat att styra, utveckla och förändra logistiken bättre tack vare den ökade kunskap 
och kompetens de får av att samarbeta med andra freight managers och enheter. När freight 
managerns kompetens ökar så ökar även deras möjlighet att vara mer än en stödfunktion till 
försäljningen och det strategiska inköpet. En förmåga som ökar parallellt med en ökad 
kompetens. 

7.4.3 Scenario 3 
I detta scenario är förmågan att koordinera logistiken en förutsättning för att ABB ska kunna 
ta ett bättre helhetsgrepp om sin logistik. Det är samtidigt en förmåga som organisationen 
kommer att utveckla och lära sig allteftersom. 
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Genom ett större fokus på logistiken tillsammans med de förändringar i logistikorganisationen 
som beskrivs i Scenario 1 skapas förutsättningar för ABB att nå den höga nivå av god 
kommunikation och information som krävs för att kunna konsolidera allt gods som skeppas 
via Göteborg. Att koordinera allt gods till Göteborg kommer i sig att framtvinga den 
information och kommunikation som krävs mellan enheterna. 

Det tydligare helhetsgrepp som tas i detta scenario (till skillnad från Scenario 1 och 2) 
kommer att underlätta detta genom att behoven inom företaget kommer att synliggöras 
samtidigt som det finns ett mandat att kunna bemöta dessa behov. Att ABB investerar i sin 
personal för att bygga de kapabiliteter gör att företaget lättare kommer att utveckla de 
kapabiliteter som krävs för att kunna koordinera sig än i Scenario 2. Samtidigt kan en centra-
lisering innebära att ABB tappar viss kunskap om verksamheten genom att speditions-
avdelningarna slås ihop vilket skapar ett längre avstånd till produktionen. Ett sätt att motverka 
att detta händer är exempelvis tydliga standardiserade processer. 

I jämförelse med Scenario 1 och 2 finns här större möjligheter att utveckla de kapabiliteter 
som behövs då ABB ska kunna koordinera sin logistik. 

7.4.4 Sammanställning  
När det gäller logistikkapabiliteten skiljer det mycket mellan de olika scenarierna hur de 
påverkar detta kriterium. I Scenario 1 och framförallt i Scenario 3 finns ett tydligare fokus på 
logistikområdet och det finns även ett tydligt engagemang uppifrån för att genomföra de 
förändringar vars effekter som har beskrivits. 

I Scenario 2 saknas det pådrivande engagemanget från centralt håll varför det är svårare att få 
till någon förändring från nuläget. 

 
Förändring i jämförelse med nuläget 

Bedömnings-
parametrar 

Påverkans-
faktorer Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

- Information Förbättring - Stor förbättring p.g.a. 
helhetsgrepp 

- Kommunikation 

Förbättring men 
samtidigt en risk 
att kunskap 
förloras. 

- 

Stor förbättring p.g.a. 
helhetsgrepp. 
Samtidigt en risk att 
kunskap förloras. 

Lo
gi

st
ik

ka
pa

bi
lit

et
 

Koordinering 

- Mandat/-
befogenhet 

Förbättring 
genom större 
befogenheter 

Marginell 
bättring 

Förbättring p.g.a. 
större befogenheter 
och helhetsgrepp 

Tabell 7-5 Jämförelse av logistikkapabiliteten mellan de olika scenarierna. 
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7.5 Sammanställning – en jämförelse mellan scenarierna 
I tabell 7-6 nedan ses en sammanställning av hur alla bedömningsparametrar påverkas i 
respektive scenario.  

På kostnadssidan ses tydligt att transportkostnaden går att minska betydligt (-53 % och -33 % 
i Scenario 2 respektive Scenario 3) genom en konsolidering av godset ner till Göteborg. I 
Scenario 2 kräver det enklaste upplägget inte mer hantering utan snarare mindre då godset ej 
behöver transporteras via speditörens terminal. I Scenario 3 förutsätts att godset samlas ihop 
vilket kommer att kräva mer resurser. Besparingen på ca. 480 000 kr äts fort upp om detta 
resursbehov blir större än 1-2 tjänster (á ca. 430 000 kr)5. Därtill ska läggas kostnaden för den 
ökade lagerföringen och interntransporten. Således krävs det att ABB börjar konsolidera sitt 
gods i större skala än bara till Göteborg för att göra Scenario 3 lönsamt, vilket stämmer väl 
överens med Oskarsson et al (2006) som säger att det krävs en stor kritisk massa av gods för 
att göra en terminal lönsam. Det bör beaktas att denna rapport inte har studerat 
kostnadsförändringen på båttransporten i Scenario 3 då detta ligger utanför det studerade 
systemet (se kapitel 9.2.2 Utvidgning av systemgränser). I förhållande till transportkostnaden 
är förändringen i administrationskostnad relativt liten då kostnaden att göra en extra 
fraktsedel kräver lite resurser. På sikt kan en gemensam speditionsavdelning dock bli mer 
effektiv och billigare än dagens speditionsavdelningar. 

När det gäller leveransservice är det framförallt i Scenario 3 det sker en större förändring (en 
försämring) från nuläget. Detta för att den extra hanteringen betyder en högre risk för att 
godset blir försenat längs med vägen stiger (och sänker leveranspålitligheten). I Scenario 2 
kan leveranspålitligheten snarare komma att öka. Vad gäller möjligheten att delge leverans-
information till kunderna är större i Scenario 1 och 3, samtidigt som möjligheterna att göra 
detta i Scenario 2 är små. 

Vad gäller miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp kommer denna att minska i alla 
scenarierna på ett eller annat sätt. I Scenario 1 är effekten mer indirekt och beror på en bättre 
överskådlighet och insyn i affärsenheternas logistik medan de andra scenarierna kan se mer 
direkta förändringarna tack vare konsolidering och byte av transportmedel. I Scenario 2 blir 
förändringarna stora tack vare ökad konsolidering och användning av endast en transportör. 
Samma minskning p.g.a. konsolideringen görs i Scenario 3 men bytet till tåg innebär en 
väsentlig minskning. I både Scenario 2 och 3 kan ABB dra nytta av sin sammanslagna volym 
för att utöva påtryckningar hos transportleverantören att använda sig av mer bränsleeffektiva 
fordon och körsätt. 

När det gäller logistikkapabiliteten sker de stora förändringarna i Scenario 1 och 3. 
Anledningen till detta är att ett tydligare fokus på logistiken och ett tydligt engagemang 
uppifrån visar vad som är prioriterat i den resterande delen av logistikorganisationen. Med ett 
större fokus på logistiken växer även kunskapen om den p.g.a. om bättre kommunikation och 
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5 Medellönen för en godshanterare är enligt LO 23 500 kr/mån, vilket tillsammans med arbetsgivaravgift, 
försäkring och pensionsavsättning på totalt 52,5 % generar en årskostnad på 430 000 kr. (LO, 2007) 
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information. I Scenario 2 återspeglas avsaknaden av de ovan nämnda faktorerna vilket hindrar 
ABB att fostra de logistikkapabiliteter som är önskvärda. 

 

 
Förändring i jämförelse med nuläget 

Bedömnings-
parametrar Påverkansfaktorer 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Lagerföring - Ändrad ledtid - 

Liten minskning 
tack vare ökad 
frekvens på trans-
porterna till 
Göteborg. 

Ökning p.g.a. lägre 
frekvens på 
transporterna till 
vissa kontinenter. 

Lagerhållning - Ökad/minskad 
hantering - - 

Ökning p.g.a. ökat 
behov av personal 
och utrustning   

- Konsolidering - 
Minskning (-53 %) 
genom 
konsolidering 

Minskning (-33 %) 
genom konsolidering 

- Transportslag - - Ökning p.g.a. 
tågtransport Transport 

- Interntransporter - - 
Ökning p.g.a. att 
samling av gods 
krävs 

- Antalet bokningar - 
Ökning p.g.a. 
användandet av 
mantelfraktsedel 

Ökning p.g.a. 
användandet av 
mantelfraktsedel 

K
os

tn
ad

er
 

Administration 
- Effektiviteten per 

bokning 

Minskning 
p.g.a. ökad 
effektivitet 

- Minskning p.g.a. 
ökad effektivitet 

- Ökad/minskad 
hantering - 

Förbättras tack 
vare minskad 
hantering 

Försämras p.g.a. 
ökad hantering Leverans-

pålitlighet 
- Transportslag - - Försämras p.g.a. 

tågtransport 

Le
ve

ra
ns

se
rv

ic
e 

Information  - IT-system 
Bra möjligheter 
att förbättra in-
formation 

Dåliga möjligheter 
att förbättra denna 
faktor  

Mycket goda 
möjligheter att 
förbättra faktor  

- Överskådlighet 
Minskning 
p.g.a. ökad 
överskådlighet 

- Minskning p.g.a. 
ökad överskådlighet 

- Konsolidering - 
Knapp minskning 
p.g.a. ökad 
konsolidering 

Möjliggör tåg-
transport 

M
iljö

på
ve

rk
an

 

CO2 

- Transportslag - Minskning p.g.a. 
större fordon 

Mycket större 
minskning (-97 %) 
p.g.a. tågtransporter 

- Information Förbättring - Stor förbättring 
p.g.a. helhetsgrepp 

- Kommunikation 

Förbättring 
men samtidigt 
en risk att kun-
skap förloras. 

- 

Stor förbättring 
p.g.a. helhetsgrepp. 
Samtidigt en risk att 
kunskap förloras. 

Lo
gi

st
ik

ka
pa

bi
lit

et
 

Koordinering 

- Mandat/befogenhet 
Förbättring 
genom större 
befogenheter 

Marginell bättring 
Förbättring p.g.a. 
större befogenheter 
och helhetsgrepp 

Tabell 7-6 Jämförelse av alla bedömningskriterier i de olika scenarierna. 
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8 Effekter av olika scenarier – Beslutsunderlag 
I detta kapitel kommer resultatet av studien att presenteras, m.a.o. effekterna av respektive 
scenario. För att se den totala effekten av respektive utvecklingsriktning som scenarierna 
representerar kommer resultaten från kapitel 7 Scenarioanalys här att utvidgas och 
generaliseras. 

I detta kapitel ska den sammanslagna effekten av respektive scenario analyseras. I det förra 
kapitlet utreddes hur respektive scenario påverkade kostnader, leveransservice, miljöpåverkan 
och logistikkapabilitet. Skillnaderna mellan scenarierna är tydliga. I Scenario 1 ökar sam-
synen på logistiken och kontrollen över den vilket bereder vägen för ytterligare förändringar. I 
Scenario 2 leder enkla samarbeten till kostnadsbesparingar, men ställer samtidigt höga krav 
på en förändrad syn på logistik. I Scenario 3 frammanar en organisation med bra kontroll över 
logistiken och med skalfördelar på sikt. Nedan kommer nu den samlade effekten av respektive 
scenario – och den utvecklingsriktning de representerar – att analyseras. 

8.1 Scenario 1 – ökad samsyn bereder vägen för förändring 
I kapitel 7 Scenarioanalys redogjordes för vilka effekter detta scenario hade på de olika 
bedömningskriterierna. Av de fyra kriterier påverkar detta scenario i främst logistik-
kapabiliteten. Detta eftersom scenariot bygger mycket kring en ny central logistikorganisation 
som arbetar med ABB:s logistik ur ett helhetsperspektiv. Denna organisation som skulle 
komma att bestå av den centralt placerade GFSM som styr en underordnad grupp freight 
manager. Denna organisation skulle få ett stort mandat över logistiken på samtliga affärs-
enheter. 

För att lyckas skapa denna nya organisation krävs visserligen en mindre ansträngning. Det är 
nämligen framförallt mer kommunikation, information och engagemang som krävs för att 
utveckla de kapabiliteter som ligger till grund för att den nya organisationen ska fungera 
(Mentzer et al, 2004; Spekman et al, 2002; Soosay, 2005). Med andra ord en visualisering av 
målet och en stark vilja att nå dit (Day, 1994). Detta är grunden till hela scenariot och den 
fortsatta utvecklingen. Vad denna fortsatta utveckling skulle innebära beskrivs genom 
förändringarna i Scenario 2 och 3. För att kunna genomföra dessa förändringar krävs dock 
den kommunikation, information och engagemang som detta scenario representerar. 

Genom den nya organisationen skapas förutsättningar för en ökad kontroll och styrning av 
logistiken (Abrahamsson et al, 2003). Förändringar skulle kunna genomföras för att öka 
samarbetet och koordineringen mellan affärsenheterna vilket påsikt påverkar de andra 
bedömningskriterierna. En renodlad logistikorganisation skulle troligen prestera bättre än 
dagens (Abrahamsson et al, 1998). Å andra kan samtidigt en central organisation tappa 
kontakten och kunskapen om produktionen vilket måste tas i beaktande vid framtida 
förändringar. 

8.2 Scenario 2 – enkla samarbeten som ställer höga krav 
I detta scenario till skillnad från det föregående är fokuset på samarbete mellan affärs-
enheterna utan direkt inblandning från centralt håll. Effekterna av detta scenario är främst 
lägre transportkostnader, en oförändrad miljöpåverkan och sämre förutsättningar att utveckla 
de kapabiliteter som behövs. 

Effekterna på logistikkostnaderna blir stora då konsolideringen minskar transportkostnaden 
samtidigt som det finns lösningar som inte innebär någon ökning av lagerhållnings-
kostnaderna eller interntransport. Dock kan administrationskostnaden öka för att tillgodose 
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behovet att kunna göra mantelfraktsedlar men denna kostnad är liten i jämförelse med 
transportkostnaden.  

Kostnadseffekterna av de andra förändringarna som tas upp i kapitel 6.2.2 Scenario 2 (att 
sammanföra lagring, plockning och packning samt att konsolidera gods även till Europa) 
förstärker effekten på nämnda kostnadsposter. Besparingen i transportkostnad skulle öka av 
ytterligare konsolidering. Vid en konsolidering av flöde till Europa skulle transport-
kostnaderna också minska men antagligen inte i samma utsträckning. Detta av den anledning 
att lastbil med släp ej är tillåtna i Europa. Följden blir att lastkapaciteten minskar och 
kostnaden per fraktat ton ökar. Lagerhållningskostnaden skulle minska givet att konsolid-
eringen till Europa inte kräver att godset först samlas ihop. De fasta lagerhållningskostnaderna 
skulle minska med färre antal lager (Abrahamsson, 1993; Oskarsson, 2006). 
Investeringskostnaden för att ta fram en lösning för framställandet av mantelfraktsedlar skulle 
förbli densamma, men motiveras än mer av den minskade transportkostnaden som följer. 

När det gäller leveransservicen kan leveranspålitligheten komma att öka p.g.a. den minskade 
hanteringen som konsolideringen innebär. Att sammanföra lagring, plockning och packning 
enligt kapitel 6.2.2 Scenario 2 skulle troligen kunna förbättra leveranspålitligheten marginellt 
genom att sortimentet ökar (Oskarsson, 2006). När det gäller information till kunden kommer 
denna att förbli oförändrad. 

Koldioxidutsläppen blir oförändrade trots en ökad konsolidering och att allt gods transporteras 
av en enda transportör. Anledningen till detta är det stora överskottet av lastbärare i 
Mälardalen som innebär att fyllnadsgraden är mycket låg och svår att förbättra. Dock stärker 
konsolideringen och kontrakteringen av en transportör ABB:s förhandlingsposition ifråga om 
att påverka pris, transportleverantörens val av fordon och utbildning inom eco-driving vilken 
skulle ha en positiv effekt på bränsleeffektiviteten. En viktig aspekt att ta i beaktande, vid 
konsolidering till Europa, är att de lastbilar som måste användas har mindre lastkapacitet (se 
resonemanget ovan) vilket innebär att förbättringen av miljöpåverkan blir lägre. 

De samarbeten som detta scenario innefattar ställer höga krav på ABB som organisation. 
Svårigheten med detta scenario ligger i förutsättningarna. Den kommunikation och 
information som krävs för att överbrygga affärsenheternas egenintressen finns inte i detta 
scenario. I Scenario 1 och 3 är bilden helt annorlunda tack vare ett centralt engagemang där 
GFSM leder och koordinerar förändringsarbetet. För att affärsenheterna ska kunna börja 
samarbeta krävs att freight managers har god insikt i de andra affärsenheternas logistik 
tillsammans med en hög logistikkompetens (samtidigt bibehålls kunskapen och kontakten 
med produktionen). Utan ett engagemang från centralt håll är detta scenario svårt att 
förverkliga. Sammantaget blir detta scenario en sämre utgångspunkt än de andra ifråga om att 
utveckla de logistikkapabiliteter som är viktiga för ABB (i synnerhet bättre koordinering och 
högre logistikkompetens). 

8.3 Scenario 3 – en central organisation med skalfördelar på sikt 
Detta scenario står ut från de andra genom att omfatta koordinering och centralisering både 
administrativt och av de fysiska flödena. Det är viktigt att poängtera att scenariot för den skull 
inte är en direkt kombination av de två föregående utan en tydligare utveckling mot en 
gemensam logistik för enheterna i Västerås. 

För att kunna göra det som beskrivs i detta scenario måste hela eller delar av det första 
scenariot finnas på plats, d.v.s. en fungerande central logistikorganisation. Denna organisation 
skapar möjlighet att bygga upp en bra logistikplattform (Abrahamsson et al, 2003). Effekterna 
av scenariot är små på kostnadssidan. Det medför en trolig försämring på leveransservicen 
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men samtidigt en minskad miljöpåverkan och goda möjligheter för ABB att utveckla viktiga 
logistikkapabiliteter. Effekterna gås igenom mer noga nedan. 

När det gäller kostnaderna kommer lagerföringskostnaden med stor sannolikhet att öka 
eftersom frekvensen på transporterna till vissa kontinenter förutom Asien kommer att sjunka 
(p.g.a. tiden det tar att ackumulera en full container). Vidare kommer även lagerhållnings-
kostnaden att öka eftersom godset behöver samlas på en plats för att där packas i containrar, 
vilket kräver personal, truckar och eventuellt mer yta. Transportkostnaden skulle minskas med 
33 % i jämförelse med nuläget. Däremot skulle kostnaden för interntransporter öka 
tillsammans med administrationskostnaden då det krävs extra resurser för att administrera 
containertransporten. En central speditionsavdelning är dock på sikt effektivare eftersom 
kompetensen samlas (Abrahamsson et al, 1998). Sammantaget innebär det att den besparing 
som användningen av tåg och container medför snabbt äts upp av de ökade kostnaderna för 
lagerhållning, intertransport och administration. Beakta dock att den totala 
kostnadsförändringen för hela containertransporten ej har beräknats då hantering i hamnar och 
själva sjötransporten ligger utanför det studerade systemet.  

Detta innebär att med endast konsolidering till Göteborg blir inte Scenario 3 lönsamt. Genom 
att utvidga denna analys och se till de andra förändringarna som föreslås i detta scenario 
(fördjupat samarbete kring lagring, plockning och packning samt konsolidering av gods i alla 
riktningar) uppstår dock skalfördelar som skulle kan göra scenariot lönsamt. Färre lager skulle 
minska de fasta kostnaderna (Oskarsson et al, 2006). Genom att konsolidera gods även till 
Europa och därmed öka den konsoliderade volymen kan transportkostnaden minska så pass 
att det motiverar de resurser som krävs i form av personal och yta för att kunna sammanföra 
godset. 

Med avseende på leveransservice innebär den extra interntransporten och omlastnings-
momentet till containrar att leveranspålitligheten kan försämras eftersom fler steg i kedjan 
ökar risken förseningar. Denna försämring kan dock minimeras genom att förbättra processen 
kring samlastningen och eller att införa bra systemstöd för att säkerställa hög 
leveranspålitlighet exempelvis RFID6. Beslut om införskaffandet skulle i detta scenario ligga 
hos GFSM istället för utspritt hos alla enheter vilket talar för en snabb beslutsprocess för 
nödvändiga investeringar exempelvis RFID. När det gäller information till kund finns här 
goda möjligheter att förbättra denna av samma skäl som nämnts ovan. 

När detta scenario utvidgas och lagrets funktion går från att vara ett transit-lager och bli ett 
lager för hela ABB i Västerås påverkar ytterligare aspekter leveranspålitligheten. 
Abrahamsson (1993) pekar på att ett centralt lager främjar möjligheten att ha ett större 
sortiment av artiklar vilket skulle leda till ökad leveranspålitlighet. Exempelvis i de fall 
kunden behöver flera olika ABB-produkter eller reservdelar samtidigt. Dock kan det 
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6Radio Frequency IDentification, en teknik som identifierar personer eller ting med hjälp av en särskild 
radioteknik (Nationalencyklopedins hemsida, 2008). 
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ifrågasättas hur ofta ABB:s kunder verkligen har ett sådant behov då sortimentet i lagret är 
stort och således hur stor denna effekt verkligen blir.  

I Scenario 3 bibehålls den besparingseffekt av koldioxidutsläppen som uppstod i Scenario 2, 
p.g.a. att man konsolidera. Här kan ABB dra nytta av sin sammanslagna volym för att utöva 
påtryckningar hos transportleverantören att använda sig av mer bränsleeffektiva tåg och 
körsätt. Bytet av transportslag innebär en dramatisk minskning av det årliga 
koldioxidutsläppet med 97 % (från 56 ton till 1,5 ton CO2). Vid en utvidgning av detta 
scenario med en konsoliderad tågtransport även till Europa är det viktigt att belysa skillnaden 
mellan el producerad utan fossila bränslen och el baserad på fossila bränslen såsom kolkraft. 
Den el som driver tågen utanför Sverige och Norge kommer ofta från kolkraftverk som 
släpper ut mycket koldioxid. I det värsta fallet kan tågtransporter drivna på kolkraftsel ge 
upphov till större utsläpp än en modern, bränsleeffektiv lastbil (Kågesson, 2001).  

Beträffande logistikkapabiliteten finns det en stor möjlighet för ABB att fostra de 
kapabiliteter som är viktiga. För att affärsenheterna ska kunna samarbeta har tre centrala 
faktorer identifierats: 

- Information 

- Kommunikation 

- Mandat/befogenhet 

De två första beror av varandra där god information kring varandras verksamhet leder till 
bättre kommunikation med andra affärsenheter som leder till ytterligare utbyte mellan 
enheterna. Detta utbyte är viktigt att få igång för att starta en fungerande logistikutveckling. 
Ett tydligare fokus på logistiken tillsammans med ett bättre helhetsgrepp som detta scenario 
innebär kommer att synliggöra brister i logistiken och skapar en välbehövlig transparens i 
logistikarbetet. Samtidigt som ett ökat mandat i organisationen gör det möjligt att tillmötesgå 
och åtgärda dessa brister. När väl samarbeten mellan olika enheter har kommit igång kan detta 
sätta igång en positiv spiral i logistikutveckling. Å andra sidan kommer en ökad centralisering 
av logistikaktiviteterna att öka det fysiska avståndet mellan logistiken och produktionen. 
Detta ökar risken för att kontakten mellan dessa funktioner minskar vilket bör tas i beaktande 
vid en framtida förändring. 

En ökad information och kommunikation fostrar även en högre logistikkompetens i organisa-
tionen. Soosay (2005) belyser även vikten av färdighet och motivation hos individerna i 
organisationen för att starta utvecklingen, vilket saknas hos vissa freight managers. Men 
ABB:s möjlighet att investera i sin personal i detta scenario motverkar detta faktum (Spekman 
et al, 2000). Själva mandaten/befogenheten är också en viktig beståndsdel för att individerna i 
organisationen ska kunna förbättra och göra ABB:s logistik effektivare. Precis som i Scenario 
1 är logistikkapabiliteten – och framförallt en hög koordineringsförmåga och logistik-
kompetens – grunden för att ABB ska kunna utveckla sin logistik. 

8.4 Beslutsunderlag 
Efter att nu ha presenterat och analyserat tre olika scenarier, eller utvecklingsriktningar, för 
ABB:s logistik är det dags att sammanställa det beslutsunderlag som är denna rapports syfte 
och resultat. Beslutsunderlaget är en sammanfattning av den analys som gjorts i de två 
föregående kapitlen. 

I tabell 8-1 beskrivs effekterna av de tre scenarierna på de fyra huvudkriterierna. Scenarierna 
är ställda bredvid varandra för att göra skillnaderna lättöverskådliga för läsaren. 
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Effekter Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Kostnader 

- Inga direkta effekter. - Minskade kostnader tack 
vare minskade transport-
kostnad (-53 %) utan ökade 
lagerhållningskostnader. 

- Ökade lagerförings-, 
lagerhållnings- och 
administrationskostnader 
men minskade transport-
kostnader (-33 %). 
Sammantaget en kost-
nadsförsämring med kon-
solidering endast till 
Göteborg. 

Leverans-
service 

- Inga direkta effekter. - En liten förbättring tack 
vare minskad hantering och 
fler direktleveranser till 
Göteborg. 

- En liten försämring p.g.a. 
ökad hantering i en 
gemensam terminal. 

Miljö-
påverkan 

- Överskådligheten ökar 
vilket på sikt minskar 
miljöpåverkan. 

- Oförändrad trots konsolid-
ering och användning av en 
transportör. 

- Stor minskning (-97 %) av 
påverkan genom konsolid-
ering och användning av 
tåg. 

Logistik-
kapabilitet 

- Ökad kommunikation, 
information, befogenheter 
och engagemang skapar en 
god förutsättning för bättre 
logistikkapabilitet. 

- Risk för att kopplingen till 
produktionen och kun-
skapen om den förloras. 

- Bättre kontroll och styrning 
av logistiken. 

- Möjliggör förändringar på 
sikt som påverkar de andra 
bedömningskriterierna  

- Bibehållen låg kommuni-
kation, information och 
engagemangsnivå försvårar 
genomförandet. Kopplingen 
till produktionen kvarstår. 

- Dålig kontroll och styrning 
utan central ledning. 

- Sämre utgångspunkt att öka 
förmågan att koordinera 
verksamheten och odla 
logistikkompetensen. 

- Ökade förutsättningar för 
bättre koordinering och 
logistikkompetens likt 
Scenario 1. 

- Tydligare fokus och helhets-
grepp kring logistiken 
skapar en transparens i 
logistikarbetet. 

- Risk för att kopplingen till 
produktionen och kun-
skapen om den förloras. 

Tabell 8-1 Beslutsunderlag för de tre olika utvecklingsriktningarna som identifierats för ABB:s framtida logistik-
utvecklingsarbete.  
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9 Slutsatser och vidare studier 
I detta kapitel kommer först syftet – att ta fram ett beslutsunderlag – att besvaras. Därefter 
görs en känslighetsanalys av resultatet varpå ett avsnitt om vidare studier följer.  

I detta avslutande kapitel kommer nu syftet att besvaras. I syftet preciserades att denna rapport 
avsåg att ta fram ”ett beslutsunderlag som synliggör effekterna av olika mer centraliserade 
logistiksystem hos ABB Västerås”. Detta gjordes genom att tre scenarier definierades för att 
representera tre olika utvecklingsriktningar för logistiken på ABB. Dessa identifierades 
utifrån en kartläggning av dagens logistik (se kapitel 6 Scenariobeskrivning). Effekterna 
synliggjordes genom analys av hur scenarierna påverkade de fyra centrala bedömnings-
kriterier som är viktiga vid granskning av olika logistiklösningar. Dessa kriterier 
identifierades tillsammans med ABB: 

- Kostnadseffektivitet – rapporten har kunnat fastställa att de viktigaste kostnaderna för att 
bedöma scenariernas kostnadseffektivitet är lagerförings-, lagerhållnings-, transport- och 
administrationskostnaden. 

- Leveransservice – här identifierades leveranspålitligheten och informationen till kund som 
de viktigaste leveransserviceelement för att bedöma hur scenariot påverkade detta 
kriterium. 

- Miljöpåverkan – för att kunna bedöma scenariernas effekt på detta kriterium användes 
mängden utsläppt koldioxid som måttstock. 

- Logistikkapabilitet – detta område begränsades till att se till ABB:s förmåga att kunna 
koordinera sin verksamhet genom bättre information, kommunikation och tydligare 
mandat/befogenheter till dem som arbetar med logistik.  

I de två föregående kapitlen (kapitel 7 Scenarioanalys och 8 Effekter av olika scenarier – 
Beslutsunderlag) har effekten av respektive scenario analyserats och formulerats till ett 
beslutsunderlag. Här nedan presenteras kontentan av denna analys (se kapitel 8.4 
Beslutsunderlag).  

I Scenario 1, med fokus på ökad administrativ koordinering på koncernnivå, är de direkta 
effekterna på de tre första kriterierna mycket små till obefintliga medan logistikkapabiliteten 
påverkas mycket i positiv riktning. Detta eftersom fokus ligger på att bygga upp en 
fungerande logistikorganisation. Denna nya organisation skulle dela organisationsschema med 
den nuvarande – skillnaden är ett nytt arbetssätt med nya roller, ett tydligt mandat och 
framförallt mer information och kommunikation mellan alla parter. Den ”nya” organisationen 
skulle få en betydlig bättre kontroll och styrning av logistiken.  

Indirekt medför detta effekter på kostnader, leveransservice och miljöpåverkan då dessa 
områden är primära förbättringsområden för ABB:s logistik. 

I Scenario 2 där fokus ligger fysisk koordinering på divisions- eller affärsenhetsnivå ses 
tydligt hur kostnadseffektiviteten kan öka genom enkla samarbeten mellan affärsenheterna. 
Även leveransservicen skulle kunna öka genom dessa samarbeten.  

När det gäller miljöpåverkan kommer en ökad konsolidering medelst en transportör sänka 
påverkan. Detta ger även ABB en bättre förhandlingsposition gentemot transportören. 

I avseende på logistikkapabiliteten är dock effekterna små och det är här som svårigheten med 
scenariot ligger. I dagsläget är logistikkapabiliteten låg och enheterna samarbetar i begränsad 
utsträckning. Samtidigt är just en hög logistikkapabilitet (koordinering genom god kommun-
ikation och information) en central förutsättning för att scenariot ska kunna realiseras. 
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I Scenario 3 där total centraliserad logistik är målet påverkas alla bedömningskriterier. När 
det gäller kostnadseffektiviteten ses en stor minskning av transportkostnaden p.g.a. 
konsolidering av godset i containrar och en övergång till tågtransport. Däremot generar denna 
konsolidering även kostnadsökningar i form av högre lagerföringskostnader (lägre frekvens 
på transporter), lagerhållningskostnader (ökad intern hanteringen av godset) tillsammans med 
mer interntransporter och mer administration. Detta resulterar i att kostnadsbesparingen på 
transportkostnaden snabbt äts upp. En slutsats som kan dras är att konsolideringen måste 
omfatta mer än bara det flöde som rapporten har fokuserat på (flödet till Göteborg) för att bli 
lönsamt.  

När det gäller leveransservice kan detta kriterium komma att påverkas negativt p.g.a. den 
ökade interna hanteringen och användandet av tåg.  

I avseende på miljöpåverkan betyder en övergång till långväga tågtransporter istället för 
långväga lastbilstransporter en betydande minskning av koldioxidutsläppet (från 56 ton i 
Scenario 2 till 1,5 ton).  

När det gäller det sista kriteriet har detta scenario en stor positiv inverkan på logistik-
kapabiliteten. Samtidigt är en god logistikkapabilitet en förutsättning för att scenariot ska 
kunna realisera, precis som i Scenario 2. En väsentlig skillnad mellan detta scenario och 
Scenario 2 är att förändringen leds och styrs centralt vilket bygger på att den ”nya” 
organisationen som beskrivs i Scenario 1 finns på plats och fungerar. 

9.1 Känslighetsanalys 
De resultat som presenterades i det föregående avsnittet har byggts upp av teorin samt 
kvalitativ och kvantitativ information och data från ABB. Vid en känslighetsanalys är det 
intressant att se hur tillförlitliga slutsatser är. Det är även viktigt att se hur förändrade 
förutsättningar påverkar gjorda beräkningar. I detta kapitel kommer ett resonemang om 
känsligheten i de kvalitativa resonemangen att tas upp varefter detsamma görs för de två 
områden där beräkningar har gjorts, nämligen förändringen i transportkostnad och miljö-
påverkan. 

9.1.1 Kvalitativa slutsatser 
När det gäller de kvalitativa resonemangen är de uppbyggda kring den information som 
samlats in i form av intervjuer och gruppseminarier. Många personer har intervjuats runtom-
kring på ABB, minst en person på varje affärsenhet. Under arbetets gång har det även förts en 
kontinuerlig diskussion med ABB i syfte att skapa en så god förståelse för verksamheten som 
möjligt. Detta har lett till en god insyn i och förståelse för hur ABB:s logistik fungerar. Därför 
bedöms de föreslagna scenarierna och förändringarna vara väl underbyggda. 

De resonemang som förs kring effekterna av dessa scenarier (i kapitel 7 Scenarioanalysen) 
bygger på den upptagna teorin (se kapitel 3 Referensram). Flera olika referenser har använts 
på samtliga områden för att få en rättvisande teorigenomgång på respektive teoriområde. 
Vilket gör de kvalitativa analyserna och slutsatserna bedöms vara skäligen underbyggda. För 
en djupare beskrivning av studiens felkällor se kapitel 5.3 Studiens felkällor. 

9.1.2 Transportkostnaden 
När det gäller transportkostnaden har flera antaganden gjorts som kan påverka beräkningarna. 
Ett antagande som dock påverkar transportkostnaden i Scenario 2 är valet att använda DSV:s 
prislista. DSV är den kontrakterade transportören för transporter till Göteborg. Vid en 
konsolidering ökar ABB:s förhandlingskraft vilket bör minska transporttarifferna och således 
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göra beräkningarna mindre känsliga. Med bakgrund i att inte alla anlitade transportörers data 
beaktas utan bara de tre största transportleverantörernas (vilka står för ca. 85 % av ABB:s 
transporter) finns det även ett mindre antal försändelser som skulle kunna tänkas öka det 
konsoliderade flödet. Detta sammantaget gör att kostnadsbesparingen bedöms vara aningens 
underskattad. 

I Scenario 3 har fyllnadsgraden antagits vara 70 % vilket ger en kostnadsminskning på 33 %. 
I kapitel 7 Scenarioanalys gjordes en analys av hur en förändrad fyllnadsgrad påverkar 
resultatet och den måste understiga 47 % för att Scenario 3 ska bli mindre lönsamt än nuläget. 
Detta innebär att beräkningarna är känsliga när det gäller förändringar i fyllnadsgraden 
eftersom det bedöms som relativt enkelt att kommer under brytpunkten. Vidare har ett 
antagande gjorts att transporterna är jämnt fördelade över tiden vilket är ett rimligt antagande 
då det finns drygt 20 st. olika affärsenheter i Västerås som skickar försändelser oberoende av 
varandra. Varför inte beräkningarna påverkas nämnvärt av detta antagande. 

Vänerexpressen som i dagsläget trafikerar sträckan Göteborg-Västerås debiterar 5000 kr för 
att frakta en container enkel väg. En ökad satsning på tågtransport skulle öka ABB:s 
förhandlingskraft och eventuellt sänka priset vilket skulle göra beräkningarna mindre känsliga 
på just denna punkt.  

9.1.3 Miljöpåverkan 
De antaganden som gjorts vid beräkningen av miljöpåverkan är till viss del samma som för 
transportkostnaden. Fyllnadsgraden är viktig då resultatet i stor utsträckning påverkas av 
denna. I Scenario 2 är den årliga mängden utsläppt koldioxid 56 ton vilket tyvärr inte går att 
relatera kvantitativt till nuläget eftersom dagens miljöpåverkan inte har kunnat beräknas. En 
liten sänkning av fyllnadsgraden innebär en relativt stor negativ förändring i miljöpåverkan 
(se figur 9-1). Då studien visar på att fyllnadsgraden knappast kommer att öka i detta scenario 
bedöms beräkningarna vara relativt känsliga på denna punkt.  
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Figur 9-1 Beskriver hur fyllnadsgraden påverkar mängden utsläppt koldioxid. 

När det gäller bränsleförbrukningen har ett högt värde på 0,45 l/km antagits för att enligt 
försiktighetsprincipen inte överskatta resultaten. Det faktum att ABB kan börja ställa krav på 
transportörens fordon och utbildning inom eco-driving bedöms förbrukningen snarare kunna 
minska än öka och säkerställer det minskade koldioxidsläppet som beräkningarna visar. En 
minskning i bränsleförbrukning genererar en minskning av koldioxidutsläppet med samma 
procentsats. 
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I Scenario 3 är det inte fyllnadsgraden som påverkar uträkningarna utan nyckeltalet antal kg 
koldioxidutsläpp per tonkilometer. I denna rapport har värdet 0,000003 kg utsläppt koldioxid 
per tonkilometer använts. En förändring av detta värde så resulterar i en proportionell 
förändring av koldioxidutsläppet. Dock är detta utsläpp så pass litet att även en fördubbling av 
detta värde inte ger något utslag i resultatet eftersom interntransporten är den huvudsakliga 
utsläppskällan. Interntransporten i Västerås antas vara 10 km vilket är ett antagande i överkant 
dock resulterar transporten ett utsläpp på 1,5 ton vilket är litet i jämförelse med de 56 ton i 
Scenario 2 varför resultatet kan bedömas som okänsligt. 

9.2 Förslag på vidare studier 
I denna studie har endast en begränsad del av ABB:s logistik studerats. Detta innebär att vissa 
effekter av de föreslagna förändringarna ej har blivit adresserade i denna rapport. Nedan 
beskrivs tre områden som av denna anledning kan vara aktuella för vidare studier. Den första 
är det inkommande flödet, det andra är en utvidgning av nuvarande studerade systemet och 
det tredje rör den globala synen på logistik inom koncernen. 

9.2.1 Utvidgning av systemgränser – det inkommande flödet 
Rapporten har endast fokuserat på distributionsflödet från Västerås och i de framtagna 
scenarierna är framförallt flödet till Göteborg i fokus. Detta med anledning av ABB har inlett 
ett gemensamt arbete kring de utgående transporterna medan det inte finns något gemensamt 
arbete kring de inkommande transporterna i dagsläget, se kapitel 1.3 Avgränsningar. 

Effekterna att införliva det inkommande flödet i de scenarier som tagits fram skulle troligen få 
flera positiva effekter. Enligt teorin kan kostnadsfördelarna öka om materialförsörjningen kan 
hanteras i samma terminaler som distributionsflödena (Oskarsson et al, 2006). Att konsolidera 
inkommande gods i containrar för båt- och tågtransport (likt Scenario 3) skulle minska 
transportkostnaden. Kostnaden för transport av en full container till och från Göteborg (alltså 
Göteborg – Västerås tur och retur) är 7000 kr. En 20-fots container kan lasta 21,6 ton och en 
40-fots container kan lasta 26,5 ton (Leif Ersson, contract manager). Enligt beräkningar av 
transportkostnaden av containrar som gjorts under förutsättning att dessa kommit fullastade 
till Västerås med inkommande gods visar att kostnaden för tågtransporten blir likvärdig den 
för lastbilstransporterna, 13 000 kr respektive 13 300 kr (givet 70 % fyllnadsgrad), se Bilaga 
2. 

Det finns även klara miljöfördelar med att inkludera materialförsörjningen och på så sätt öka 
den transporterade volymen i systemet (McKinnon, 1993; Wu och Dunn, 1995). Detta för att 
det minskar transporten av tomma lastbärare. Samtidigt som det troligen skulle minska miljö-
påverkan genom att fyllnadsgraden kan öka och att användningen av miljövänligare trans-
portslag möjliggörs (McKinnon, 1993; Wu och Dunn, 1995; Kohn och Huge-Brodin, 2008). 

För att ABB ska kunna tas sig an och koordinera det inkommande flödet krävs i stor 
utsträckning samma förutsättningar som för de andra scenarierna, d.v.s. en central 
organisation med god kontroll och styrning av verksamheten. 

För att kunna ta fasta på de effekter teorin beskriver behöver ABB kartlägga vilka de 
inkommande flödena är, varifrån de skeppas, vilket transportslag som används, vilka flöden 
som kan konsolideras (var och hur detta skulle kunna göras) samt om det finns några särskilda 
förutsättningar för konsolideringen. 
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9.2.2 Utvidgning av systemgränser – transport från Göteborg 
I rapporten har stora delar av transportsträckan avgränsats genom att gränsen för det studerade 
systemet har dragits när godset lämnat Västerås. Detta innebär att eventuella effekter 
nedströms i flödet när godset ankommit Göteborg och den vidare transporten ej har belysts. 

I Scenario 1 och 2 påverkas flödet nedströms i begränsad utsträckning eftersom dessa 
scenarier inte föreslår någon förändring där. I Scenario 3 skiljer sig dock relativt mycket från 
dagsläget genom att det är färdigpackade containrar som kommer att transporteras ner till 
Göteborg. Detta innebär att godset ej behöver gå via en terminal för att packas i containrar 
vilket borde minska kostnaden (kostnaden för packning av containrarna hamnar stället i 
Västerås). Vidare kan kostnaden för själva båttransporten komma att påverkas vilket bör vara 
föremål för vidare studier. I och med att många försändelser i dagsläget skeppas som 
styckegods (Less-Container-Load) bör dagens pris vara högre än om ABB skulle skeppa hela 
containrar (Full-Container-Load). 

I scenariot beskrivs att när containern anlänt till en hamn på en annan kontinent ska godset 
delas upp för vidare transport till respektive slutdestination. Detta kommer att innebära ökade 
hanteringskostnader som bör undersökas vidare. Samtidigt föreslås att gods som ska till ett 
specifikt projekt ska mötas upp i denna hamn för att konsolideras och transporteras 
gemensamt till slutdestinationen, anläggningsplatsen. I dagsläget sker inte transporten till 
olika projekt och anläggningsplatser på detta sätt. Oftast är det flera ABB-enheter i olika 
länder som är inblandade i sådana här projektleveranser vilket innebär att denna koordinering 
är mer komplex än att koordinera flödet från Västerås. Detta kan komma att påverka 
leveranspålitligheten och kanske innebära längre ledtider. Vilket kan ge okänd påverkan på 
den service som kunden upplever och därför bör vara föremål för vidare studier. 

Samtidigt kan de olika affärsenheterna och landsorganisationerna ha egna intressen och olika 
syn på logistiken för att inte vilja transportera projektgods på detta sätt där godset 
konsolideras på en fjärran kontinent. Eftersom koncernen är starkt decentraliserad och varje 
division och affärsenhet i mångt och mycket styr själva över sin verksamhet är detta ett 
intressant område. Den globala synen på logistiken beskrivs i nästkommande avsnitt. 

9.2.3 Gemensam syn på logistiken globalt 
Den sista aspekten som nämndes i det föregående avsnittet – den skiftade synen på logistiken 
inom ABB-koncernen – är ett område som företaget bör undersöka vidare. I Scenario 3 
förutsätts att ABB kan samarbeta globalt. Denna rapport har funnit att samarbetet lokalt i 
Västerås har stora brister och att det på många områden inte finns något samarbete – hur 
skulle då ett globalt samarbete kunna fungera? 

I Scenario 1 och 3 talas om en förändrad syn på logistiken där logistiken ska gå ifrån den 
utpräglat stödjande roll den har idag och bli en aktiv resurs för ABB och de funktioner som 
arbetar med logistik i någon form (exempelvis strategiskt inköp och försäljning). I dessa 
scenarion diskuteras synen på logistiken och dess roll i Västerås men ABB bör undersöka hur 
synen på logistiken är globalt och hur detta synsätt passar ihop med ABB:s framtida strategi. I 
kapitel 6.1 Scenario 0 – fördjupad nulägesbeskrivning ges intrycket av att synen på logistiken 
mellan affärsenheter är väldigt olika. Eftersom alla affärsenheter organisatoriskt tillhör en 
global division vid sidan av den svenska landsorganisationen (p.g.a. ABB:s matris-
organisation) tyder detta på att synen på logistik globalt skiljer sig varför det finns anledning 
att undersöka detta vidare. 
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9.3 Generaliserbarhet och teoretiskt bidrag 
Resultatet av denna rapport bedöms i begränsad utsträckning vara applicerbart på ett annat 
företag eller organisation än ABB. Detta med anledning av att ABB är relativt unikt sett till 
bransch och organisatoriska uppbyggnad åtminstone i Norden. Av samma anledning är även 
generaliserbarheten begränsad. 

Det teoretiska bidrag av denna rapport bedöms som litet. Rapporten är relativt bred genom att 
den täcker in fyra stora teoriområden (kostnader, leveransservice, miljöpåverkan och 
logistikkapabilitet). Av denna anledning har inte möjlighet getts att gräva så djupt på varje 
område utan referensramen omfattar endast ett begränsat antal referenser på varje enskilt 
område. Detta gör det svårt att bedöma rapportens teoretiska bidrag och begränsar 
möjligheten att ge förslag på områden för fortsatt forskning. 

Dock styrker rapportens slutsatser redan gjord forskning. Exempelvis när det gäller transport-
kostnaden har tydliga samband identifierats mellan graden av konsolidering och transport-
kostnaden. Vilket är något som flera författare pekar på. Även vad gäller miljöpåverkan har 
kvantitativa beräkningar visat på samma resultat som teorin, d.v.s. en minskad påverkan tack 
vare ökad konsolidering och byte av transportslag. 
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Bilaga 1 – transportkostnadsförändringar i Scenario 2 
Antaganden och förenklingar 
En lastbärares maximala lastkapacitet kan begränsas av vikten eller volymen. Dock berättar 
Leif Ersson, contract manager, att det oftast är godsets volym som blir den begränsande 
faktorn när en lastbärare ska fyllas. I beräkningarna har ett par antagande angående 
lastbäraren och den använda statistiken gjorts: 

- Ifråga om typ av och lastkapacitet hos lastbäraren använder sig beräkningarna av en tung 
lastbil med släp som väger 60 ton och har en total lastkapacitet av 40 ton. Anledningen till 
detta val är att denna typ av lastbilsekipage används av DVS för inrikestransporter. 
(Gunnar Heintz, freight manager) 

- För att ta hänsyn till att ABB ofta levererar skrymmande gods (och att det oftast är 
volymen som begränsar) görs antagandet att lastbärarna endast kommer att fyllas till 70 % 
av den maximalt tillåtna lastkapaciteten. Vilket i sin tur innebär att en lastbil kommer som 
mest att fyllas med 28 ton gods (70 % av dess maximalt tillåtna last 40 ton) vilket i studien 
kallas faktisk lastkapacitet. 

- Den totala mängden gods under januari till juni 2008 kommer att antas vara jämt fördelat 
över veckorna. 

- Vid beräkning av de nya transportkostnaderna har DSV:s prislista används eftersom ABB 
uppmuntrar till att denne ska användas för transporter inom Sverige. Även om visst gods 
idag transporteras av andra transportörer kommer dessa även att konsolideras för att 
skickas med en enda transportör, DSV. 

I sammanställningen nedan, tabell 0-1, ses de värden som stått till grund för beräkningen av 
transportkostnaden med ett 60-tons lastbilsekipage i Scenario 2. 
 

    DSV DHL Schenker Totalt Föränd.

Vikt per vecka (ton) 50 6 12 70   

Antal transportbokningar per 
vecka 22 0,5 5 30 

  

Kostnad per vecka (kr) 20 000 2 000 6 000 28000   

Idag 
utan 
konsol 

Kostnad per transportat ton 
(kr)       400 

  

Vikt per vecka (ton) 70 - - 70 ingen 

Antal transportbokningar per 
vecka 5 - - 5 

  

Kostnad per vecka (kr) 13 300 - - 13 300 -53% 

Sc. 2 
med 
konsol 

Kostnad per transportat ton 
(kr)       190 -53% 

Tabell 0-1 Redovisning av transportkostnadsförändringarna i Scenario 2 med en 60-tons lastbilsekipage med 
släp. Med en veckovis konsolidering minskar transportkostnaderna till Göteborgs hamnar med 50 %. 
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Vikt per vecka har fåtts fram genom att summera de försändelser som gjorts i den studerade 
tidsperioden för respektive transportleverantör. Slutligen har denna summa dividerats med 26 
(26 veckor per halv år). 

Antal transportbokningar per vecka har fåtts fram genom att räkna antalet de försändelser 
som gjorts i den studerade tidsperioden för respektive transportleverantör. Slutligen har denna 
summa dividerats med 26 (26 veckor per halv år). 

Kostnad per vecka baseras på två olika sätt beroende på vilket scenario den representerar. För 
nuläget, Scenario 0, har kostnaden fåtts fram genom att det verkliga pris som respektive 
försändelse har fakturerats för summerats för respektive transportleverantör. Försändelserna 
har gjorts i den studerade tidsperioden.  

För Scenario 2 har det totala tonnaget i perioden (ett halvår), oavsett transportleverantör, 
summerats för att sedan divideras med 26 (26 veckor per halv år). Detta resulterande 
”veckotonnage” har dividerats med antalet transportbokningar per vecka (5 st.) som Scenario 
2 preciserade. Detta har resulterat i 5 st. lika stora godsmängder som kommer konsolideras 
med en mantelfraktsedel (en för varje dag). För framtagning av pris per ton för dessa 
godsmängder har DSV:s prislista använts, se figur 0-1. DVS tar 190 kronor för en försändelse 
i storleksordning 14 ton. 

 

DSV Road ABB
Koncernavtal 965 INK 7715 2008-04-01

Pris (kr/kg)
Från Västerås 101 300 1,54
Till Göteborg 301 500 1,19

501 1 000 1,01
1 001 2 500 0,59
2 501 5 000 0,39
5 001 7 000 0,26
7 001 10 000 0,24

10 001 15 000 0,19
15 001 19 999 0,18
20 000 0,16

Pris (kr/lastbil)
Komplett lastbil 5 600

Viktintervall (kg)

 
Figur 0-1 ABB:s ramavtal med DSV för lastbilstransport inom Sverige med 60-tons lastbilsekipage med släp. 
Prislistan står till grund för de transportkostnader som räknats ut i Scenario 2 och 3. 

Kostnad per transportat ton har beräknats genom fram genom att dividera Kostnad per vecka 
med Vikt per vecka. 

Förändring belyser hur Kostnad per vecka och Kostnad per transportat ton skiljer sig mellan 
scenarierna.  
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Bilaga 2 – transportkostnadsförändringar i Scenario 3 
Följande antaganden och förenklingar har gjorts: 
- Ifråga om typ av och lastkapacitet hos lastbäraren använder sig beräkningarna av en 40-

fots container meden total lastkapacitet av 26,5 ton. (Vänerexpressen, 2008) 
- För att ta hänsyn till att ABB ofta levererar skrymmande gods görs antagandet att 

lastbärarna kommer endast att fyllas till 70 % av den maximala tillåtna vikten för att ge 
utrymme till skrymmande gods. Vilket i sin tur innebär att en container kommer som mest 
att fyllas med 18,6 ton gods (70 % av dess maximalt tillåtna last 26,5 ton) vilket i studien 
kallas faktisk lastkapacitet. 

- Den totala mängden gods under januari till juni 2008 kommer att antas vara jämt fördelat 
över veckorna. 

- Vid beräkning av de nya transportkostnaderna har Vänerexpressens prislista för 
tågtransporter använts. För det gods som inte fick plats i de containrar som fylls antas 
levereras med lastbil av DSV. 

 

I sammanställningen nedan, Tabell 0-1, hittas de värden som beräknats och stått till grund för 
redovisningen transportkostnader för Scenario 3 i kapitel 7.1.3. 

 

    DSV DHL Schenker Totalt Föränd.

Vikt per vecka (ton) 50 6 12 70   

Antal transport-
bokningar per vecka 22 0,5 5 30 

  

Kostnad per vecka 
(kr) 20 000 2 000 6 000 28000 

  

Idag 
utan 
konsol 

Kostnad per 
transportat ton (kr)       400 

  

Vikt per vecka (ton) - - - 70 ingen 

Antal transport-
bokningar per vecka - - - 4 

  

Kostnad per vecka 
(kr) - - - 18 900 -33% Sc. 2 

med 
konsol 

Kostnad per 
transportat ton (kr)       270 -33% 

Tabell 0-1 Redovisning av transportkostnadsförändringarna i Scenario 3. Med en veckovis konsolidering av gods 
med tåg minskar transportkostnaderna till Göteborgs hamnar med 33 %. 

Vikt per vecka har fåtts fram genom att summera de försändelser som gjorts i den studerade 
tidsperioden för respektive transportleverantör. Slutligen har denna summa dividerats med 26 
(26 veckor per halv år). 
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Antal transportbokningar per vecka har fåtts fram genom att räkna antalet de försändelser 
som gjorts i den studerade tidsperioden för respektive transportleverantör. Slutligen har denna 
summa dividerats med 26 (26 veckor per halv år). 

Kostnad per vecka baseras på två olika sätt beroende på vilket scenario den representerar, se 
Bilaga 1.  

För Scenario 3 har det totala tonnaget i perioden (ett halvår), oavsett transportleverantör, 
summerats för att sedan divideras med 26 (26 veckor per halv år). Eftersom containern inte 
skeppas förrän den är full blir kostnaden per transportat ton 5000 kronor dividerat med 
lastkapaciteten (18,6 ton givet 70 % fyllnadsgrad) vilket resulterar i 270 kronor per ton. 

Kostnaden per vecka blir 70 ton multiplicerat med 270 kronor per ton, 18 900 kronor. 

För pris per container har prislistor från Vänerexpressen använts: 
- Vänerexpressen debiterar 5000 kronor för en ”envägs-transport” från Västerås till 

Göteborg. 

Förändring belyser hur Kostnad per vecka och Kostnad per transportat ton skiljer sig mellan 
scenarierna.  

En samordning av både inkommande och utgående gods mellan destinationerna Västerås och 
Göteborg innebär att priset för en riktning minskar till 3500 kronor. För att synliggöra för 
läsaren hur detta påverkar resultatet gjordes även en analys av en konsolidering med en 40-
fots container och detta prisincitament. Dessa resultat syns i nedan i Tabell 0-2.  

 

    Totalt Föränd.

Vikt per vecka (ton) 70   

Antal transportbokningar per 
vecka 30 

  

Kostnad per vecka (kr) 28000   

Idag 
utan 
konsol 
med 
lastbil 

Kostnad per transportat ton 
(kr) 400 

  

Vikt per vecka (ton) 70 ingen 

Antal transportbokningar per 
vecka 4 

  

Kostnad per vecka (kr) 13 000 -53% 

Sc. 3 
med 
konsol. 
med 
tåg 

Kostnad per transportat ton 
(kr) 190 -53% 

Tabell 0-2 Redovisning av transportkostnadsförändringarna i Scenario 3. Med en veckovis konsolidering av gods 
med tåg, där samma containrar används i båda riktningar, minskar transportkostnaderna till Göteborg med 53 %. 
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Bilaga 3 – Miljöpåverkan i Scenario 2 
Beräkningarna i denna bilaga är uppdelade i två och har två olika syften. Den första delen 
beräknar Scenario 2:s koldioxidutsläpp och blir egentligen först när den kan jämföras med 
Scenario 3:s utsläpp intressant. Den andra uträkningen handlar syftar till att jämföra med 
nuläget med vad konsolidering av styckegods med övrigt gods ger för förändrade 
miljöeffekter. Först redovisas beräkningarna för Scenario 2:s koldioxidutsläpp. 

Scenario 2:s koldioxidutsläpp  
Beräkningarna delas in i två grupper, en för det konsoliderade godset som precis passar in i ett 
jämnt antal 40-tonslastbilar med släp och en för det resterande tonnaget som inte får plats i de 
hyrda lastbilarna utan måste bokas med en mantelfaktura i en lastbils som även delas av andra 
kunders leveranser. Detta innebär ett högre pris än när en hel lastbil kan hyras.  

Följande formel för mängden utsläppt koldioxid har stått till grund för nyckeltalet Antal kg 
koldioxidutsläpp per tonkilometer och är hämtad från Kohns licentiatavhandling 2005. 

( )
( ) ( )%.

/
adsgradnFylltontetLastkapaciMax

aktorEmissionsfkmlsumtionBränslekonertonkilometpersläppkoldioxidukgaltAn
×
×

=  

Som formeln ovan anger beror utsläppet per tonkilometer på vilken lastbil som används 
(bränslekonsumtion, emissionsfaktor, maximal lastkapacitet) samt hur väl lastutrymmet 
används (fyllnadsgrad). I Scenario 2 har rapporten gjort ett antal antaganden för att få fram ett 
lämpligt värde för nyckeltalet Antal kg koldioxidutsläpp per tonkilometer. Antaganden för 
Scenario 2 finns här nedan: 

- 60-tons lastbilar med släp med en maximal lastkapacitet på 40 ton används. 

- En fyllnadsgrad på 70 % har antagits. 

- I beräkningarna antas att diesel med miljöklass 1 används som bränsle. 

- Den genomsnittlig bränslekonsumtion har antagits till 0,45 l/km vilket är lite högre än vad 
Sveriges Åkeriföretag (2009) använder (0,42 l/km). 

Bränsledata för framtagning av CO2-emissionsfaktorn (Fridell, 2006): 

kg
MJVärmevärde MKdiesel 63,431 =  

liter
kgDensitet MKdiesel 81,01 =  

MJ
kgtenergienheförbrukadpertsläppKoldioxidu MKdiesel 721 =   

154,2 2

1

MKdieselliter
COkg

tenergienhepertsläppkoldioxiduDensitetVärmevärdeaktorEmissionsf dieselMK

=

=××=
  

( ) ( )
( )

kmtonkgCO
ton

diesellCOkgkml
ertonkilometpersläppkoldioxidukgAntal lastbil

2041,0
70,040

/54,245,0

=

=
×

×
=

 

 
För beräkning av antal ton koldioxid som varje år släpps ut gjordes följande antaganden: 
- Antal kilometer till Göteborg: 380 km 
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- Fraktat tonnage: 70 ton per vecka (se Bilaga 1) 
 

 Scenario 2 

Transportsätt Lastbil 

Antal kg CO2 per ton 
km 0,041 

Antal km Västerås - 
Gbg 380 

Fraktat tonnage per 
vecka 70 

Antal kg utsläppt CO2 
per vecka 1086 

Antal kg utsläppt CO2 
per år 56000 

Tabell 0-1 Redovisning koldioxidutsläpp i Scenario 2. Genom att använda en 60-tons lastbil med släp med en 
latkapacitet på 40 ton och en fyllnadsgrad på 70 % kommer koldioxidutsläppen att bli 56 ton per år. 

Effekter av att konsolidera styckegods  

Den enda kvantitativa jämförelsen med nuläget som kan göras i Scenario 2 är att utreda hur 
mycket koldioxid som ABB sparar genom att konsolidera sitt styckegods (ej kurir) och låta 
det transporteras med mantelfraktsedel tillsammans med övrigt gods. Denna beräkning görs 
här och bygger på att styckegodset slipper en omväg via en hub och kan transporteras direkt 
till Göteborg med omnejd. 

Följande antaganden har gjorts: 

• 4 % av det årliga tonnaget till Göteborg är styckegods, d.v.s. försändelser under 1000 kg, 
och måste transporteras via en omlastningshub, en terminal. 

• Styckegods som transporteras via en terminal måste transporteras 25 km längre än 
direkttransporter (Leif Ersson, contract manager). 

• Nyttjad lastbil: 60 tons lastbil med släp med 40 tons lastkapacitet och 70 procentig 
fyllnadsgrad => Antal kg koldioxidutsläpp per tonkilometer = 0,041 kg / ton km 

  

Styckegods 
transporteras 
via terminal 

Styckegods 
konsolideras med 

övrigt gods och går 
direkt till Göteborg 

Förändring 

Transportsätt Lastbil Lastbil   
Antal kg CO2 per ton 

km 0,041 0,041   

Sträcka (km) 
Västerås – Gbg 

+ terminal Västerås - Gbg - 25 

 405 380  
Fraktat tonnage per 

vecka 2,8 2,8 Ingen 
förändring 

Antal kg utsläppt CO2 
per vecka 46 43 -6% 
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Antal kg utsläppt CO2 
per år 2410 2260 -6% 

Tabell 0-2 Redovisning av minskningen av koldioxidutsläpp av att konsolidera styckegods i Scenario 2. Genom 
att konsolidera allt gods under 1000 kg med det övriga godset som ska ner till Göteborgshamnar minskas 
utsläppen med 150 kg per år.  
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Bilaga 4 – Miljöpåverkan i Scenario 3 
Denna bilaga innefattar beräkningar av hur mycket koldioxid Scenario 3 släpper ut. Denna 
ställs sedan i relation till av uträkningen av miljöpåverkan i Scenario 2, se Bilaga 2. I 
Scenario 3 växlar ABB transportsätt till tåg för att frakta sitt gods ner till Göteborg. Denna 
förändring innebär att värdet på nyckeltalet Antal kg koldioxidutsläpp per tonkilometer 
förändras. Denna rapport använder samma medelvärde på detta nyckeltal som Kohn (2005) 
gjorde, nämligen 0,000003 kg utsläppt koldioxid per tonkilometer vilket representerar ett 
godståg och dess genomsnittliga värde under dess livstid. Vidare har vid jämförelsen av 
koldioxidutsläppet mellan lastbil och tåg ingen hänsyn tagits till huruvida olika hastigheter 
hos lastbilen eller tåget påverkar beräkningen. 

De antaganden som gjorts är:  

- Containrar antas ha en 70 procentig fyllnadsgrad. 

- Antal kilometer till Göteborg: 380 km. 

- Fraktat tonnage är 70 ton per vecka (se bilaga 1). 

 

  Scenario 2  Scenario 3   

Transportsätt Lastbil Lastbil Tåg 

Antal kg CO2 per ton km 0,041 0,041 0,000003 

Sträcka Västerås-
Göteborg 

Transport i 
Västerås 

Västerås-
Göteborg 

Antal km 380 10 380 

Fraktat tonnage per vecka 70 70 70 

Antal kg utsläppt CO2 per vecka 1086 29 0 

Antal kg utsläppt CO2 per år 56000 1500 4 
Tabell 0-1 Redovisning av förändringen av koldioxidutsläpp mellan Scenario 2 och Scenario 3. Med ett byte av 
transportsätt från lastbil till tåg inom Sveriges gränser raderas i stor sätt koldioxidutsläppen. 
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Bilaga 5 – Dagens transportfrekvens i Scenario 0 
I denna bilaga kommer underlagen för hur dagens frekvens för Göteborgstransporterna tagits 
fram. Med transportfrekvens menas hur ofta affärsenheterna skickar gods i en viss riktning.  

Samma statistik som för övriga beräkningar m.a.p. flödet till Göteborg har använts. 

Studien har undersökt hur ofta varje affärsenhet har beställt en transport av DSV, Schenker, 
DHL eller av Frakt-Konsult. Ingen affärsenhet har vid något tillfälle använt sig av två olika 
transportörer under en och samma dag. Således det är rimligt att anta att transportören har 
hämtat alla försändelser hos enheten vid en och samma tidpunkt vid de tillfällen denne har 
bokat flera transporter under en och samma dag. Detta innebär studien antagit att den 
maximala avskeppningsfrekvensen för gods som inte är kurir är en transport per dag. 

I Tabell 0-1 visas hur exemplet LV Systems använt sig av DHL under hela tidsperioden och 
vid två tillfällen gjort transportbokningar för flera försändelser under en dag. I studien antas 
dessa skickas med en och samma transport. Detta sammantaget innebär att åtta transporter 
gjorts för LV Systems räkning under den specifika tidsperioden. Det genomsnittliga antalet 
transporter per vecka med behov är 1,4 st. (1+1+2+2+1+1+2+1/8). 

LBU Speditör Vecka datum Antal 
trans.bok

2 20080108 2
6 20080205 1
7 20080214 1

20080215 1
13 20080326 1

20080327 1
17 20080423 4
18 20080429 1
21 20080523 1

20080526 1
26 20080625 1

LV Systems Total 15

LV
 S

ys
te

m
s

D
S

V

 
Tabell 0-1 Beskrivning av hur transportbokningsfrekvensen tagits fram genom exemplet från affärsenheten 
Substations. Tabellen visar att LV Systems endast använt sig av DSV under tidsperioden. Vid två tillfällen, 8 
januari och 23 april, har flera försändelser skickats med DSV. I studien antas dessa som en transport. 

Likt beräkningarna ovan har det genomsnittliga antalet transporter per vecka med behov 
räknats ut för samtliga affärsenheter. Dessa sammanställs nedan i Tabell 0-2 där ett 
genomsnitt även räknats ut. Detta genomsnitt, 1,9 dagliga transporter per vecka, används i 
kapitel 6.2.2 och 6.2.3 kring resonemang om hur transportfrekvensen förändras i respektive 
scenario. 

LBU
Antal 

trans.bok 
per vecka

Substations 1,6
CSN 4,6
Cewe Control 1,1
Cranes 1
FACTS 1
Force Meas. 1
LV Systems 1,4
Robotics 4,2
Substations 1,5

Snitt 1,9  
Tabell 0-2 Tabellen visar uppskattade värden av hur många dagar under en vecka som varje affärsenhet bokar en 
transport. 


