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Vilka effekter uppkommer vid transportinköp?
GRUPP 1

PRIS

Kundnytta
-Stopp i produktion
-Missad försäljning
-Värdering av transport
-Tillgänglighet

Produktion
Organisatoriskt
- Samarbete i supply chain
-Tidsprecision (ledtid, miljö, pris)
- Leveransvillkor
- Lagerstorlek (omsättningshastighet
- Bränslealternativ

-Produktionsplanering
-Transportslag
-Volymer (hur stora volymer kan
hantera, påverkar av trafikslag)

Transportplanering
-Frekvens
-Fyllnadsgrad (prestanda)

Vilka effekter uppkommer vid transportinköp?
GRUPP 2

PRIS

Suboptimering
Leverabler/Aktiviteter
-Ny leveransplan
-Rekrytering
-Nytt avtal
-Resurser (internt + transportör)
-Utbildning/rätt kompetens
-Nya bilar
-Service level agreements
-Projektledning
-Riskhantering
-Change management
-Nya relationer
-Företagskultur – språk
-Organisation – få eller många leverantörer

-Uppsägning av transpotör
-Kompetensförlust vid förlorad affär eller omorganisering
-Investering
-Detaljnivå i krav
-Olika krav - suboptimering
-Kort avtalslängd
-Olika krav

Mål + service
-Förenkla, minska antal åkerier
-Miljö, kontinuerlig förbättring
-Samarbete och relationer

Vilka effekter uppkommer vid transportinköp?
GRUPP 3

PRIS

Kundperspektiv
-Servicegrad mot kund
-Krav på precision vs miljökrav

Kunskap och utveckling
-Nya lösningar
-Ny kunskap om transportör/kunden

Kontroll
-Uppföljning och kontroll
- Spårbarhet,

Systemperspektiv
-Ökad transparans – kunskap om vart miljöförbättringar är bäst
-Se från mer än ett perspektiv, få in nya perspektiv
-Hårdare krav  begränsar effektivitet
-Lära sig att ställa “rätt” krav

Ordentliga processer (kostnad ned), tar
tid (kostnad) att sätta sig in i en process, före och
efter en upphandling skaffar man sig kontroll

Miljö
Proportionalitet (80/20)

Vilka effekter uppkommer vid transportinköp?
GRUPP 4

PRIS

Inköp går mot samarbete och partnerskap
Uppföljning

Miljöpåverkan

Oro för strul i säljleden

Organisation av verksamhet

Påverkan på marknaden,
utanför den egna organisationen

Tekniska/IT system

Miljörelaterade effekter ni mäter sorterade i områden som påverkas
Transportsträcka

Energi
Minska
energiförbrukning

Använda
miljövänligare
transportslag

Minska
transportsträcka

Emissioner

Transportkostnad

CSR-frågor
Trafiksäkerhet

CO2
Använda
miljövänligare
bränsle

VAD
MÄTS?

Total cost
assessment
3BL

Minska
bränsleförbrukning

Minska
tomtransporter

Returtransport

GRUPP 1

Minska mängden gods
som transporteras,
t. ex. returer

Öka fyllnadsgrad i
fordon, inkl. effektiv
paketering

Fyllnadsgrad

Leveranssäkerhet

Leveransprecision
Ledtider

Miljörelaterade effekter ni mäter sorterade i områden som påverkas
Euroklasser

Energi
Minska
energiförbrukning

Backhaul
matchning
Transport
kollaboration
(ECR)

Minska
transportsträcka

Använda
miljövänligare
transportslag

CO2

Använda
miljövänligare
Drivmedel - bränsle

Bioandel

VAD
MÄTS?

Minska mängden gods
som transporteras,
t. ex. returer

miljöklass
Rapport
drivmedelsåtgång
Förarutbildning

GRUPP 2

Service och
underhåll
Miljömärkta
produkter vid
service och
underhåll (ex
Svanen, bra
miljöval)

Minska
bränsleförbrukning

Minska
tomtransporter

Öka fyllnadsgrad i
fordon, inkl. effektiv
paketering

Samlastning

Avvikelser
Leveranstid
transportskador
Integration
(in/fjärr/
distribution)

Miljörelaterade effekter ni mäter sorterade i områden som påverkas
Varuförsörjnings
planering,
förläggning av
lager

Effektivitetsmått
volym & vikt
/km

Minska
energiförbrukning

Andel fossilfritt
bränsle
Lagen om
hållbarhetskriterier följsamhet

Använda
miljövänligare
transportslag

INCIDENTER
(Miljö och
säkerhet,
arbetsskador
hos förare)
Använda
miljövänligare
bränsle

VAD
MÄTS?

Kvaliteten i
Minska mängden gods
transporttjänst
som transporteras,
(rätt gods på rätt
t. ex. returer
plats i rätt tid)

Minska
bränsleförbrukning

Minska
tomtransporter

GRUPP 3

Minska
transportsträcka

Öka fyllnadsgrad i
fordon, inkl. effektiv
paketering

Effektivitetsmått
volym & vikt
/km

Andra effekter ni mäter idag? (ej miljö)

•
•
•
•
•
•
•

Utfall kontra utfästelser/mål
Pris
Arbetsskador, hälsa hos förare
LOU-följsamhet
Tidhållning
Ledtid
Säkerhet, t ex bromskontroll med jämna intervall

Vad behöver vi göra för att transportinköp ska minska transporternas
effekter på miljön?

EXTERNT (Samarbete)

INTERNT
•

Kunskap

•

Incitament (bonus,
premiera rätt beteende)

•

Nivåer

•

Dedicated(lättare att
styra)/shared

•

Använd leverantörer som är
bättre än du, gå till specialist

•

Systemet ska förbättras, var
sker störst miljöpåverkan?
Systemsyn, undvika
suboptimering
Problemet kan vara avsaknad
av data
Kostnadseffektiv uppsamling av
data
Ge och ta i kravställning, ex
ledtid och leveransprecision

•
•
•
•

GRUPP 1

Vad behöver vi göra för att transportinköp ska minska transporternas
effekter på miljön?

INTERNT
•
•

Strategiskt, Chef
Bygga förståelse och samsyn
internt – på alla nivåer
(enklare att få igenom
investeringsbeslut när
huvudmål är förankrat)

EXTERNT (Samarbete)
•

•
•
•

•
•

Ställa baskrav, lägsta nivå
Ställa krav

•
•

Förändringar i ledtid
Med hjälp av system ställa rätt
krav på ledtider

•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbete med andra transportköpare och
leverantörer
Ökat samarbete med transportör
Samarbeta med andra stora inköpare/leverantörer
(IKEA, Lantmännen). Driva utveckling för branschen.
Best practice, how to guide inköp/miljö.
Kunskapsfördelning, tex via internet
Samarbetsorganisationer, NTM, Q3, Branchinitiativ
Framförhållning – krav
Bättre uppföljning. Krav – konsekvens om krav ej
uppfylls
Samordnad uppföljning
Funktionsupphandling
Pallnätverk för matleverantörer
Inte stora nog för att driva nationell infrastruktur för
nya bränslen: Nätverk, tankställen, pris, tillgång,
kvalitet
Utveckla trafiklösningar

GRUPP 2

Vad behöver vi göra för att transportinköp ska minska transporternas
effekter på miljön? Och hur kan det mätas?

INTERNT
•

Utbildning
– Examen och kurstimmar per
anställd

•

•
•
•

Dialog med kund och leverantör (utbildning)
Kunskapsöverföring (ömsesidig)
Transparens i hela flödet för att hitta nycklar
att vrida på.

•
•

Kravställa och fråga om “svåra”, “mjuka”
miljöaspekter
Utökade ledtidsfönster

•

IT och Affärssystem

•

Samdistribution, Samlastning, Samlagra

Mer lager.
– Trp-km / gods
– Transportslag

•

EXTERNT (Samarbete)

Tydliga mål och policy
– Skall omfatta fler än
transportinköp
– Finns de?
– Mät hur de genomsyrar
– Uppföljning

•

Utökade ledtidsfönster

•

IT och Affärssystem

– Andel godsmängd som samordnas
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Reflektioner
1.
LYFTA FRÅGAN ACCEPTANS

2.
ATT DELA
• KUNSKAP
• DATA
• SYSTEM/RESURSER

3.

•
•

4.

UPPHANDLING

GENOMFÖRANDE

KRAV

UPPFÖLJNING

KRAV vs LÖSNING + VEM?
NIVÅ/TJÄNSTEKEDJAN

