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SAMMANFATTNING  I   
 

SAMMANFATTNING 
 
Inom grossistbranschen associeras distributionen med svårigheter så som många kunder, små 
godsvolymer per kund och krav på korta ledtider. Många kunder kräver dessutom leveranser 
inom vissa tidsfönster. Dessa faktorer ställer höga krav på logistiken och skapar behov om 
hög leveransservice. 
 
Inom transportbranschen råder idag generellt en relativt låg datamognad. Sedan tidigare finns 
avancerade digitala informationssystem tillgängliga för inköp, ordermottagning och 
lagerkontroll. Utvecklingen går dock mot att även logistik- och transportavdelningarna i större 
utsträckning börjar använda sig av mer avancerade transporttekniska hjälpmedel. Exempel på 
sådana är ruttoptimeringsprogram som kan användas för att beräkna optimala körvägar. 
 
Servera R&S är en restauranggrossist som har ett antal lager utspridda i Sverige. Då deras 
kundkrets i stockholmsområdet under senare år blivit allt större har även antalet 
lossningsplatser ökat drastiskt. Godset till dessa förses från lager placerade i Norrköping och 
Västerås. Godset från Norrköping samlas och packas om i en terminal i Årsta innan det 
transporteras vidare till kunderna i Stockholm.  
 
Servera R&S efterfrågade en analys av deras distribution i Stockholm. Detta för att undersöka 
om nuvarande distributionsstrategier är kostnadseffektiva. Syftet var att finna möjliga 
förändringar i verksamheten som skulle kunna medföra förbättringar för distributionen till 
kunder i Stockholm. Målet innefattade att finna förbättringsförslag som skulle innebära ett 
bättre användande av distributionsnätverkets resurser, minskade transportkostnader och ökad 
leveransservice. 
 
Inledningsvis genomfördes en nulägesanalys för att kartlägga arbetsmetoder och 
tillvägagångssätt vid distributionen. Utifrån intervjuer och enkätundersökningar skapades 
sedan en modell av distributionen i vilken det verkliga trafikarbetet efterliknades. Denna 
användes vid simuleringar i ett ruttoptimeringsprogram med syftet att påvisa 
förbättringsmöjligheter. Under analysfasen studerades distributionsprocessen och 
simuleringsresultaten med målet att ta fram förslag på förbättringar och annorlunda 
tillvägagångssätt vid terminalhantering och transport.  
 
Studien visar att det i distributionsprocessen finns stora möjligheter för förbättringar gällande 
terminalhantering och godstransporter. Ruttoptimeringen påvisar stora besparingsmöjligheter 
gällande transporttid, antalet körda kilometer och antalet använda fordon i 
distributionsarbetet. Simuleringsresultaten visar exempelvis en minskning av den totala 
transportsträckan med upp till 30 procent. Då transportsträckan står i direkt relation till 
transportkostnaderna skulle en sådan minskning innebära reducerade kostnader för 
distributionen. 
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ABSTRACT 
 
Within the wholesale sector, the distribution is often associated with difficulties, such as 
many customers and a requirement for short lead times. A lot of customers also demand 
delivery within certain time windows. These factors all contribute to a high level of strain on 
the logistics. 
 
In general, the amount of computer usage within the transportation industry is relatively low. 
However, advanced information systems are available for order handling and inventory 
management, and a lot of software for distribution planning and vehicle routing have surfaced 
as of recently. These often combine digital maps and optimization algorithms, and can be 
used for calculating optimized routes within the distribution.   
 
Servera R&S is a wholesale company with a number of warehouses in different parts of 
Sweden. As of lately, their clientele in Stockholm has expanded, and the number of delivery 
points have increased drastically. The customers in Stockholm are provided with goods from 
warehouses in Norrköping and Västerås. The goods from Norrköping passes through a 
transfer terminal in Årsta before it is delivered to the customer in Stockholm. 
 
Servera R&S is requesting an analysis of their distribution in Stockholm. They want to 
determine whether their distribution strategies are economically effective or not. Within this 
study, we aim to analyze different distribution strategies, which may or may not result in 
improvements of the efficiency of the distribution process. The purpose is to find solutions 
that better use the resources of the distribution network (i.e. vehicles and personnel etc.), 
increase the level of delivery service and reduce the transportation costs. 
 
A survey analysis was carried out to map work methods and procedures within the 
distribution process. Interviews and surveys were used in the process of creating a basis for 
the optimization tool. Simulations were performed in an attempt to demonstrate the 
possibilities for decreasing distribution costs through the use of a vehicle routing program. 
During the analysis, the distribution process and the results from the simulations were studied 
with an aim to find possible improvements in the way that goods and information are handled 
within the warehouses and during the transports.   
 
The study shows a lot of possibilities for improvements within the distribution process. The 
route optimization prove a potential for decreasing costs regarding transportation time, 
distances and the number of vehicles used within the distribution. For example, the 
simulations show that the distances can be decreased with as much as 30 percent.  
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel presenteras bakgrund och syfte. Vidare presenteras problembeskrivning, 
avgränsningar, metod och den valda dispositionen för examensarbetet. 
 

1.1 Bakgrund 
Servera R&S är en restauranggrossist som erbjuder restauranger och storkök ett sortiment 
som omfattar livsmedel, färskvaror, frysvaror, drycker, restaurangutrustning samt hygien- och 
rengöringsartiklar. De har ett antal lager utspridda i landet och från dessa transporteras 
varorna med hjälp av lastbilar till kunderna. En minskning av transportkostnaderna skulle 
därför kunna vara ett effektivt sätt att öka vinsten.  
 
Då Serveras kundkrets i stockholmsområdet under senare år blivit allt större har även antalet 
lossningsplatser ökat drastiskt. I dagsläget besöks ungefär 470 dagligen. Godset till dessa 
förses från lager placerade i Norrköping och Västerås. Godset från Norrköping samlas och 
packas om i en terminal i Årsta innan det transporteras vidare till de olika kunderna i 
Stockholm. Varorna från Västerås transporteras direkt till kunden utan att hanteras i 
Årstaterminalen. 
  
Inom grossistbranschen associeras distributionen med svårigheter så som många kunder, små 
godsvolymer per kund och krav på korta ledtider. Korta ledtider är framförallt av intresse då 
leveranstiden kan ses som ett konkurrensmedel. En kort ledtid från lager till kund kan mycket 
väl innebära att kunden föredrar en leverantör framför en annan. Många kunder kräver 
dessutom leveranser inom vissa tidsfönster. Dessa faktorer ställer höga krav på logistiken och 
skapar behov av hög leveransservice. 
 
Inom transportbranschen råder idag generellt en relativt låg datormognad. Detta gäller 
framförallt för logistik- och transportavdelningarna hos företagen. Sedan tidigare finns 
avancerade digitala informationssystem tillgängliga för inköp, ordermottagning och 
lagerkontroll. Utvecklingen går dock mot att även logistik- och transportavdelningarna i större 
utsträckning börjar använda sig av mer avancerade transporttekniska hjälpmedel. Ett exempel 
på ett sådant är geografiska informationssystem (GIS) som tillsammans med 
optimeringsalgoritmer kan användas för att underlätta transportplaneringen. Med hjälp av så 
kallade ruttoptimeringsprogram kan optimala körvägar beräknas. Det är dock viktigt att inte 
se ruttoptimering som bara en metod för att beräkna optimala rutter. Hela distributionsflödet, 
från inleverans till kundleverans, bör analyseras för att en förändringsprocess ska vara 
lyckosam. Läggs för mycket fokus på endast distributionen är det lätt hänt att kritiska moment 
i verksamheten förbises. Moment som kan ha stor påverkan på logistikenhetens effektivitet 
och därmed transporternas kostnadsutveckling.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att finna möjliga förändringar i verksamheten som skulle kunna 
medföra förbättringar för Serveras distribution till kunder i Stockholm. Målet är att finna 
förbättringsförslag som skulle innebära ett bättre användande av distributionsnätverkets 
resurser, minskade transportkostnader och ökad leveransservice för kunderna. 
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1.3 Problembeskrivning 
På Servera anses att den snabba expansionen i Stockholm kan ha medfört en undermålig 
transportplanering. De lyckas inte leverera godset inom de tidsfönster som bestämts i 
överenskommelse med kunderna. Dessutom medför de stora godsvolymerna att det i 
terminalerna i Norrköping och Årsta, vid vissa tidpunkter på dagen, råder platsbrist. Nya 
kunder tillkommer hela tiden och företaget har därför aldrig riktigt haft tid att se över 
distributionen. Servera efterfrågar en analys av sin distribution i Stockholm. Detta för att 
undersöka om nuvarande distributionsstrategier är kostnadseffektiva eller om det finns 
möjligheter till förbättringar.  
 
I dagsläget använder sig Serveras regionkontor i Västerås av ruttplaneringsprogrammet 
Roadshow. Detta används dock inte av Servera i Norrköping. Företaget har som önskemål att 
vi i vårt examensarbete ska försöka optimera deras distribution i Stockholm med hjälp av 
något annat ruttoptimeringsverktyg. 
 

1.3.1 Frågeställningar 
Examensarbetets huvudsakliga syfte är att finna möjliga förändringar som kan medföra att 
distributionsprocessen effektiviseras. Examensarbetet avser att besvara följande frågor: 

 
o Vilka förändringar i verksamheten kan medföra att distributionen effektiviseras?  
 
o Vad skulle användandet av ett ruttoptimeringsprogram ha för effekter på Serveras 

transportplanering?  
 

o Vad skulle användandet av ett ruttoptimeringsprogram ha för effekter på Serveras 
distribution i Stockholm?  

 

1.4 Avgränsningar 
 

• I ruttoptimeringen och den tillhörande nulägesbeskrivningen börjar undersökningen 
vid plockningen. Hänsyn till inleveranser och lagerpåfyllnad vid terminalen i 
Norrköping kommer alltså inte att beaktas i studien. 

 
• Kunderna i Stockholm förses med gods från både Norrköping och Västerås. I 

examensarbetet studeras dock endast de transporter som utgår från Norrköping.  
 
• Returer av tomma lastbärare samt skadat eller felaktigt levererat gods kommer inte att 

behandlas i examensarbetet. 
 

1.5 Metod 
Denna del syftar till att ge läsaren en uppfattning om arbetsgången i projektet. 
Tillvägagångssättet kan delas in i fem faser: förstudie, litteraturstudie, empiri, integration och 
analys. 
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1.5.1 Förstudie 
Examensarbetet inleddes med en introduktionskurs hos Servera i Norrköping. Syftet med 
denna var att inhämta kunskap om företagets struktur och arbetsmetoder. Intervjuer 
genomfördes för att få en uppfattning om hur lagerarbete och distribution hanteras lokalt i 
Norrköping. En viktig del i denna fas var även att finna ett lämpligt verktyg för 
ruttoptimering. 
 

1.5.2 Litteraturstudie 
Inför examensarbetet gjordes en fördjupning inom områdena distributionslogistik, 
distributionsplanering, terminalhantering och ruttoptimering. Vidare studerades olika 
optimeringsverktyg samt studier av tidigare genomförda projekt rörande distributionslogistik 
och ruttoptimering. 
 

1.5.3 Empiri 
Empirin är den till arbetsmängden sett största delen i examensarbetet. Denna fas mynnar ut i 
en nulägesbeskrivning som behandlar arbetsmetoder och tillvägagångssätt vid Serveras 
distribution i Stockholm. De data som samlats i nulägesbeskrivningen används vid analysen 
av distributionsprocessen. Här detaljstuderas aktioner i och mellan terminalerna för att 
eventuellt finna alternativa tillvägagångssätt som skulle kunna vara av intresse för Servera. 
Information hämtad under nulägesbeskrivningen används även som indata till 
optimeringsmodellen. Felaktig data skulle innebära en felaktig och missvisande modell. 
Därför krävs en noggrant genomförd nulägesbeskrivning. 
 
Nulägesbeskrivning innebär en kartläggning av arbetsmetoderna i distributionsprocessen i tre 
steg. Det första steget fokuseras på godsflödet inom och mellan terminalerna samt transporten 
från Årsta till kund. Det andra steget innebär en analys av informationsflödet. All information, 
vare sig den är muntlig, i pappersform eller i digital form, kartläggs och dokumenteras. I det 
sista steget urskiljes de beslut som tas i processen. Ett beslut kan antingen tas av en människa 
eller ske med hjälp av någon form av IT-stöd. Utöver denna information krävs även data 
gällande lastbärare och fordonsflotta.  
 
Då en stor del av informationen rörande distribution inte är fullt dokumenterad finns mycket 
av kunskapen hos framförallt transportledare, transportplanerare och lastbilschaufförer. 
Informationsinsamling genom intervjuer och frågeformulär är därför en nödvändighet för att 
kunna kartlägga distributionsflödet. Metodiken vid den genomförda datainsamlingen beskrivs 
mer utförligt i kapitel 6. 
 

1.5.4 Integration 
Integration innebär arbetet med att överföra informationen från nulägesbeskrivningen till en 
optimeringsmodell. Utöver information om kunder, lastbärare och fordonsflotta med mera 
krävs även så kallade affärsregler som utgör restriktioner för optimeringsmodellen. 
Affärsreglerna kan liknas med de bivillkor som används i en vanlig optimeringsmodell. 
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1.5.5 Analys 
Analysen syftar till att studera distributionsprocessen och om möjligt kunna ta fram förslag på 
förbättringar och annorlunda tillvägagångssätt vid terminalhantering och transport. Här 
studeras och analyseras godsflödet, informationsflödet, beslut samt de aktörer som på ett eller 
annat sätt är en del av distributionsprocessen.  
 
En del av analysen är själva ruttoptimeringen. Denna syftar främst till att analysera huruvida 
de rutter som läggs upp av transportledaren är optimala eller inte. För att detta ska vara 
möjligt krävs en skuggkörning där dagens distributionssätt simuleras. Resultaten från 
skuggkörningen kan sedan jämföras med resultaten från olika scenarios i vilka 
förutsättningarna för optimeringsmodellen förändras. 
 

1.6 Disposition 
Examensarbetet kan delas in i ett antal delar; problembeskrivning, litteraturstudie, 
nulägesbeskrivning, datainsamling, simulering, analys samt resultat och diskussion. 
Rapporten baseras på denna uppdelning och innehållet i respektive kapitel redovisas nedan. 
 

1. Inledning. I det inledande kapitlet presenteras bakgrund och syfte. Vidare presenteras 
problembeskrivning, avgränsningar, metod och den valda dispositionen för 
examensarbetet. 

  
2. Teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen innehåller beskrivningar av 

begrepp och områden inom transportlogistik. Dessa ligger till grund för den analys 
som har utförts i samband med examensarbetet. Texten har arbetats fram under en 
litteraturstudie i vilken relevant information har inhämtats från litteratur rörande 
logistik, distribution och transportplanering. 

 
3. Företagspresentation. I detta kapitel presenteras Servera R&S AB. Beskrivningen 

fokuserar på koncernstrukturen och verksamheten. Avslutningsvis följer en 
redogörelse för Serveras verksamheter i Norrköping och Årsta. 

 
4. Nulägesbeskrivning. Nulägesbeskrivningen behandlar den i examensarbetet studerade 

försörjningskedjan. Denna inkluderar de båda terminalerna, fordonsflottor för linje- 
och slingtrafiken samt de olika lastbärartyperna. Dessutom beskrivs här gods- och 
informationsflödet i distributionsprocessen. 

 
5. Programvara. Här beskrivs den programvara som använts i samband med 

ruttoptimeringen. Inledningsvis beskrivs programmets egenskaper kortfattat. Därefter 
presenteras de indata som används i programmet som parametrar och restriktioner vid 
simuleringen. 

 
6. Datainsamling. I detta kapitel beskrivs den datainsamling som utförts i samband med 

examensarbetet. Inledningsvis beskrivs arbetsmetoderna vid enkätundersökningen och 
sedan hur den kompletterande datainsamlingen genomförts. Därefter följer en 
redogörelse för metodiken vid bearbetning av data.  

 
7. Simulering. I detta kapitel beskrivs inledningsvis optimeringsproblemet. Därefter 

följer en beskrivning av hur optimeringsproblemet implementerats i programvaran. 
Avslutningsvis behandlas validerings- och simuleringsprocessen. 
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8. Analys. Här analyseras det material som framtagits under nulägesbeskrivningen. 

Godsflödet analyseras med fokus på terminalutnyttjande, fyllnadsgrad på fordon och 
hanteringen vid komprimering. Därefter följer informationsflödesanalysen, som 
behandlar den digitala, pappersbundna och muntliga kommunikationen. Kapitlet 
avslutas med en analys som baseras på utdata från optimeringen. 

 
9. Resultat. Denna del baseras på den genomförda analysen och syftar främst till att 

besvara de frågeställningar som beskrivits i inledningskapitlet. I detta kapitel redogörs 
även för de begränsningar som uppkommit under arbetets gång. 

 
10. Diskussion. Detta kapitel innehåller en diskussion rörande de resultat som gavs av 

analysen. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel beskrivs begrepp och områden inom transportlogistik. Dessa ligger till grund 
för den analys som har utförts i samband med examensarbetet. Texten har arbetats fram 
under en litteraturstudie i vilken relevant information har inhämtats från litteratur rörande 
logistik, distribution och transportplanering.  
 

2.1 Begreppen logistik och distribution 
Begreppen logistik och distribution anses av många ha samma betydelse. Sanningen är dock 
att begreppen har olika innebörd. Då distribution handlar om den fysiska förflyttningen av 
gods, från tillverkare till kund, syftar begreppet logistik snarare på styrningen av gods- och 
informationsflödet genom hela försörjningskedjan. För att ytterligare visa på skillnaderna 
mellan begreppen presenteras nedan två definitioner. 
 
I Modern Logistik (2004) beskriver författarna distribution enligt följande:  
 

Distribution handlar om att göra de färdiga produkterna tillgängliga för kunden 
på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, samtidigt som önskad leveransservice 
upprätthålls. (Aronsson et al, 2004)  

 
Världens största branschförening inom logistik, Council of Supply Chain Management 
Professionals (CSCMP), väljer att definiera begreppet logistik som: 
 

…that part of the supply chain process that plans, implements and controls the 
efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and 
related information between the point of origin and the point of consumption to 
meet customers’ requirements. (CSCMP, 2007) 

 
Logistik handlar alltså om att planera, genomföra och kontrollera gods- och informationsflöde 
samt lagring av gods genom hela försörjningskedjan, från råvara till kundleverans. Vidare 
krävs en hög leveransservice. Syftet är att uppfylla kundens krav på produkten och 
leveransen.  
 

2.2 Distribution 
Under senare år har synen på distribution förändrats och idag anses den vara en integrerad del 
av försörjningskedjan. För bara ett par år sedan var det annorlunda. Då uppfattades 
distributionen som en isolerad aktivitet som endast berörde transport och lagerhantering. 
Detta stycke behandlar grunderna inom området distribution. Senare i den teoretiska 
referensramen följer en redogörelse för transport- och distributionsplanering. 
 
Distributionen planeras utifrån kundinformation, lagersaldo, marknadsaktiviteter, prognoser 
och transportkapaciteter (Waters, 2003). Kunderna kräver snabba och tidsanpassade 
leveranser vilket medför att distributionen måste vara flexibel. För att kundleveranserna ska 
klaras av måste distributionsstrategier upprättas. I grunden handlar dessa strategier om att på 
ett kostnadseffektivt sätt leverera varan till kunden samtidigt som en hög leveransservice 
upprätthålls (Lumsden, 1998).  
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2.2.1 Distributionskanaler 
Distributionens syfte är att knyta samman gods- och informationsflöden mellan det 
tillverkande företaget och slutkunden. Förutom tillverkare och kund ingår i dessa flöden även 
andra aktörer såsom grossister och detaljister. Godsets och informationens väg genom en 
försörjningskedja benämns som en distributionskanal (Aronsson et al, 2004). Dessa kan ha 
olika utseende beroende på vilket gods det är som transporteras och vilken 
distributionsstrategi som väljs. I Figur 2-1 ges tre exempel på en distributionskanal. 
 

 
Figur 2-1: Distributionskanaler (Baserad på Aronsson et al, 2004) 

 
Vilken kanalstruktur som är lämplig att använda varierar från fall till fall. Det finns dock ett 
antal faktorer som bör tas hänsyn till vid valet av distributionskanal (Aronsson et al, 2004). 
Om ett företag exempelvis har kunder som är utspridda över ett stort geografiskt område, små 
leveransvolymer och ett stort varusortiment kan det vara fördelaktigt att använda en struktur 
med mellanhänder. Har organisationen däremot få och centraliserade kunder samt 
kundspecifika och lagringskänsliga produkter lämpar det sig att använda en struktur utan 
mellanhänder. Ytterligare indikationer på att mellanhänder inte bör användas är då 
leveransvolymerna är små och då leverantören snabbt vill ha feedback från marknaden, 
exempelvis då en nytillverkad produkt ska distribueras.   
 

2.2.2 Distributionssystem 
Inom litteraturen talas det ofta om distributionssystem. Ett sådant består av en 
distributionsstruktur, transportmedel och distributionsplanering (Olhager, 2000). 
Distributionsstrukturen avser distributionsnätverkets utseende och uppbyggnad bestående av 
exempelvis centrallager, regionlager, återförsäljare och grossister. Utöver nätverkets utseende 
bestäms också vilken typ av transportmedel som ska användas vid leveranserna. 
Distributionsplanering handlar om att planera transporterna på strategisk, taktisk och operativ 
nivå. Detta beskrivs närmare i kapitel 2.8. 
 
Hur ett distributionssystem ska utformas bestäms av hur nätverket ser ut samt vilka strategier 
som väljs för att styra distributionen. Distributionssystem kan delas in i fyra grupper: 
linjetrafik, navdistribution, brytpunktsdistribution och slingtrafik (Lumsden, 1998).  
 
Linjetrafik 
Linjetrafik avser regelbundna godstransporter som utförs på fasta rutter och enligt fasta 
tidtabeller. Linjerna går vanligtvis mellan olika terminaler och möjliggör samlastning av flera 
kunders behov. Genom att sammanbinda linjetrafiken med insamling och distribution av gods 
skapas ett komplett distributionsnätverk. Med linjetrafik följer positiva effekter i form av 
bland annat korta ledtider. Dessvärre kräver denna typ av trafik många transporter. Dessutom 
får den ett lågt fordonsutnyttjande som följd.   
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Navdistribution 
Ett transportsystem kan utformas utifrån ett navtänkande. Principen är att godset från 
leverantören passerar en så kallad transferterminal innan det anländer hos kunden. I 
transferterminalen lossas, sorteras och eventuellt lagras godset innan det behandlas och åter 
lastas för transport till kund. Navkonceptet skapar möjligheter för ett bra resursutnyttjande 
och en hög flexibilitet. Nackdelarna är bland annat att antalet godshanteringar ökar samt att 
ledtiderna blir längre. 
 
Brytpunktsdistribution 
Brytpunktsdistribution innebär att gods som utgår från samma område, och som har liknande 
destination, samlas i en brytpunkt. Härifrån transporteras godset till en annan brytpunkt, i 
anslutning till destinationerna, där det återigen bryts upp för att sedan levereras till respektive 
destination. Fördelarna med brytpunktsdistribution är höga kapacitets- och resursutnyttjanden 
samtidigt som tillvägagångssättet medför samlastfördelar. Det ställer dock höga krav på 
centrala terminaler och är bara lönsamt vid stora godsflöden. 
 
Slingtrafik 
Slingtrafik är en distributionsform i vilken godset distribueras enligt planerade körrutter. Gods 
ämnat för flera olika kunder lastas på en lastbil och distributionen sker sedan efter ett fast 
körschema. En fördel med slingtrafik är att metoden inte kräver några omlastningar, vilket 
minskar risken att godset ska bli skadat. En annan fördel är att kunden lättare kan planera sin 
produktion då transportören levererar godset vid en förutbestämd tidpunkt. Nackdelen med 
slingtrafik är att utnyttjandegraden är låg samt att ett krav på ruttoptimering uppstår.  
 
De olika distributionssystemen har skilda för- och nackdelar varför valet av 
distributionsupplägg är situationsberoende. Ofta använder sig det distribuerande företaget av 
en kombination av metoderna för att leverera sitt gods. I Tabell 2-1 följer en sammanställning 
av de olika distributionstypernas effekter. 
 

Distributionstyp Fördelar Nackdelar Figur 

Linjetrafik 

 
- Lättöverskådligt flöde 
- Kortare ledtider 
- Mindre omfattande märkning 
- Uppföljning av gods 
 

- Många transporter 
- Dålig transportekonomi 
- Lågt fordonsutnyttjande 
 

 
 

 

Navdistribution 

 
- Samlastning tidigt i transportkedjan 
- Bra resursutnyttjande 
- Frekventa transporter 
- Hög flexibilitet 
- Högt kapacitetsutnyttjande 
 

- Ökat antal hanteringar 
- Längre ledtid 
- Stort transportarbete 
- Krav på effektiv 
godsuppföljning 
  

Brytpunkts- 
distribution 

 
- Samlastningsfördelar 
- Högt kapacitets- och resursutnyttjande 
- Ökad leveransfrekvens 
- Snabbt materialflöde 
 

- Krav på effektiv 
godsuppföljning 
- Större krav på centrala 
terminaler 
- Lönsamt endast vid stora 
godsflöden  

Slingtrafik 

 
- Inga omlastningar 
- Samma rutt varje gång, medför att 
- kunden kan anpassa sin produktion 
- Minskad skaderisk (inga omlastningar) 
 

- Kräver ruttplanering 
- Låg utnyttjandegrad 

 

Tabell 2-1: Olika distributionstypers för- och nackdelar (Lumsden, 1998) 
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2.2.3 Distribution som ett konkurrensmedel 
Hos ett tillverkande företag finns ett antal funktioner som, tillsammans eller enskilt, bidrar till 
företagets konkurrensförmåga. Inom en organisation går det att urskilja nio sådana funktioner: 
intern- och extern logistik, produktion, marknadsföring, försäljning, kundservice, 
materialanskaffning, teknologiutveckling, personaladministration och företagets infrastruktur. 
Genom att på ett effektivt sätt samordna dessa funktioner kan ett företag uppnå 
konkurrensfördelar jämfört med övriga aktörer på marknaden. Ett alternativt sätt att skapa 
fördelar på marknaden kan vara att fokusera på att förbättra en eller ett fåtal av de ovan 
nämnda funktionerna.  
 
Under senare år har fler och fler producerande företag funnit fördelarna i att förbättra sin 
logistik och därmed sin distribution. Distributionsfunktionen är för många företag det 
viktigaste konkurrensmedlet. Om ett företag har snarlika produkter som sina konkurrenter är 
det ett faktum att en överlägsen leveransservice är ett effektivt sätt att differentiera sig.  
 

2.3 Lager 
Lager förekommer på flera ställen i en försörjningskedja. Dess uppgift kan exempelvis vara 
att ge kontinuitet i tillverkningen eller att skapa förutsättningar för en hög leveransservice. Ett 
lager kan förvara en mängd olika typer av produkter, halvfabrikat och råvaror. 
Arbetsprocesserna inom ett lager är många och hur dessa utförs påverkar logistikens 
effektivitet. 
 

2.3.1 Lagerfunktioner 
Ett lager har fyra huvudfunktioner: produktförvaring, orderhantering, informationshantering 
och materialhantering. Produktförvaring handlar om att förvara/lagra, bunkra för 
säsongsvariationer, ompackning av gods och produktrotation (att varor lämnar lagret i rätt 
ordningsföljd). Funktionen orderhantering utgörs av plockning av varor, fordonshantering och 
leveransplanering. Den tredje huvudfunktionen, informationshantering, täcker sådant som 
flytt av gods, inventering, lagernivåer och personalhantering. Materialhantering innefattar 
godsmottagning, godssortering och diverse värdeadderande processer, exempelvis 
omförpackning. Materialhanteringsprocessen behandlas mer utförligt i ett senare kapitel. 
(Ross, 2004) 
 

2.3.2 Lagerformer 
När ett företag ska välja vilken form av lager som passar dem, baseras detta på olika 
finansiella, organisatoriska och legala beslut. Den lagerform som bäst kombinerar kostnad och 
effektivitet är att föredra. Tre vanliga lagerformer är (Ross, 2004): 
 

• Privatägda lager 
• Publika lager 
• Intransit-lager 
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Privatägda lager 
Ett privatägt lager har fördelen att företaget får kontroll över lageraktiviteter samtidigt som 
kommunikation mellan lagernivåer förenklas. Lastning och lossning kan dessutom ske på 
egen planerad tid utan att behöva ta hänsyn till andra företags godsflöden. Det ger också 
möjligheten för företaget att kunna hyra ut överflödiga lagerutrymmen under lågsäsong. Det 
finns dock nackdelar med ett privatägt lager, så som förlorad flexibilitet, svårigheter att 
expandera och bundet kapital i fasta anläggningstillgångar. Det kräver stor kunskap hos den 
egna personalen för att bibehålla lagereffektivitet.  
 
Publika lager 
Ett publikt lager sköts av ett utomstående företag. De står för lokal, arbetskraft och utrustning. 
Vanligast är att ett visst lagerföretag specialiserar sig på en viss typ av gods och godsflöde. 
Fördelarna med ett publikt lager är att det inte kräver någon kapitalinvestering från företaget, 
då kostnaden är variabel och baseras på genomförda aktiviteter och godsflöden under den 
gångna månaden. Det blir dessutom lättare för företaget att hålla sig uppdaterat och följa 
marknaden jämfört med ett privat lager vars planeringshorisont sträcker sig 20 till 40 år 
framåt i tiden. Svårigheten ligger i att hitta ett lager som passar företagets behov.  
 
Intransit-lager 
Ett alternativ till fasta lager är intransit-lager. Denna form av lager är vanligt vid långväga 
transporter, exempelvis båttransporter. Då fraktas varorna i en container som samtidigt 
fungerar som lager. Med intransit-lager menas alltså att lastbäraren har två funktioner: 
lastbärare och lager. 
 

2.3.3 Lagertyper 
Ett lagerutrymme kan förvara en mängd olika typer av gods. Då varje godstyp har speciella 
krav på förvaringen krävs olika typer av lager. Den vanligaste typen är ett så kallat generellt 
marknadslager. Detta kan förvara alla typer av gods förutom specialvaror, exempelvis varor 
med temperaturrestriktioner. Till den typen av varor finns temperaturkontrollerade lager. Vid 
hantering av sådana varor krävs även att utlastningshallarna är kylda för att inte varorna ska 
bli förstörda. Fryslager är en annan typ av temperaturkontrollerade lager. För frysvaror krävs 
separat lastnings- och lossningsutrymme. Vid lagrandet av exempelvis bulkvaror använder sig 
företag av ett så kallat handelsvarulager. Förutom dessa lagertyper kan företagen upprätta 
minilager. Dessa används utöver företagens befintliga lager som extralager. (Ross, 2004) 
 
Som tidigare nämnts kan en mängd olika varutyper som alla kräver olika typer av behandling 
lagerhållas. Detta kan medföra att ett lager måste vara uppbyggt av en mängd mindre lager 
med exempelvis tempererade zoner och hyllsystem. Detta leder ofta till att godset till och från 
lagret måste lossas och lastas vid olika lastkajer.  
 

2.3.4 Lagerstrategier 
Vid planering av lagerstrategier är det viktigt att se över företagets planeringsmetoder för 
samtliga avdelningar. Marknadsplatsens utseende samt underleverantörernas planering och 
kapaciteter måste även undersökas. Viktiga frågor för hur lagerstrategier ska upprättas är 
(Ross, 2004): 
 

• Hur många lager ska finnas utplacerade? 
• Ska lagerbeslut baseras på kunden eller produkten? 
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• Vilka typer av nya produkter kommer att kunna erbjudas? 
• Kommer leveransvillkoren från underleverantörer att ändras? 
• Planeras ny informationsteknik på företaget? 

 
Utifrån dessa frågor kan företaget ta fram en lagerprofil som passar både kunder, 
underleverantörer och det egna företaget. Med hjälp av denna profil utvärderas de tre kritiska 
lagerkomponenterna: utrymme, materialhantering och arbetskraft. När det gäller utrymme är 
det viktigt att detta planeras väl. Om företaget inte använder lagrets fulla potential kan det 
leda till ökade kostnader och minskad effektivitet. En strategi för materialhantering behövs. 
Denna utgör, beroende på grad av teknik, en stor kostnad för företaget. Materialhantering 
handlar om godsflöden och hantering av dessa. Detta behandlas vidare i kapitel 2.5. För 
arbetskraftsstrategin handlar det om antalet lageranställda och de olika typerna av 
arbetsuppgifter som ska utföras. Kostnaden för lagerarbetare utgör vanligtvis cirka femtio 
procent av den totala lagerkostnaden. Det är därför viktigt att en organisation ser över sina 
lagerhanteringsprocesser för att på ett så effektivt sätt som möjligt nyttja sina 
personalresurser. 
 
Centraliserat eller decentraliserat lager 
Det har blivit allt vanligare med centraliserade lager. Med detta menas att med så få lager som 
möjligt försöka nå så många kunder som möjligt. Det som bestämmer lagerplacering och 
antalet lager är framförallt leveranstiden. De positiva effekterna av en lagercentralisering, ur 
leverantörens synpunkt, kan vara (Abrahamsson, 1992): 

 
• Minskad personalkostnad 
• Minskad lagerhållningskostnad 
• Minskade administrationsomkostnader 
• Enklare styrning av distributionsflödet 

 
De tre första punkterna sker som en följd av att antalet lager minskas. 
Lagerhållningskostnaderna minskar som en följd av att säkerhetslager bara måste hållas vid 
ett lager, istället för vid flera lager som blir fallet med decentraliserade lager. Anledningen till 
att det blir lättare att styra godsflödet är att styrning utifrån ett centrallager ger 
stordriftsfördelar. Det är alltså lättare att styra distributionen centralt istället för att låta 
respektive lager sköta distributionen i sitt eget område. De positiva effekterna av en 
centralisering kan för kunden vara (Abrahamsson, 1992): 
 

• Högre leveranssäkerhet 
• Enskilda specifika distributionslösningar 
• Bättre kundinformation 

 
Högre leveranssäkerhet kommer som följd av att det i ett centrallager finns möjlighet att 
förvara ett komplett sortiment. Detta är något som inte alltid är möjligt vid ett regionlager på 
grund av platsbrist. Det utökade sortimentet vid centrallagret gör det lättare för leverantören 
att beräkna och förutse leveranstider. Dessutom kan de, med större säkerhet, lova att kunden 
får en viss vara levererad vid den förutbestämda tidpunkten. Leverantören har, i och med att 
alla varor är samlade i samma terminal, bättre kontroll över artiklarna. Detta medför att de 
snabbare kan ge säkra leveransbesked till kunderna.  
 
Även om många lyckats med lagercentralisering är det inte säkert att det innebär förbättringar 
och kostnadsminskningar. Leveransservice och totalkostnad måste fortfarande tas hänsyn till. 
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Det som ofta avgör om centralisering är möjlig är ledtiden. Om kunden kräver väldigt korta 
ledtider är det svårt att tillfredsställa detta från ett centrallager. Företaget kan då tvingas att ha 
ett regionalt lager nära kunden. 
 

2.4 Terminaler 
När det inom transportbranschen talas om terminal menas vanligtvis en godsterminal. 
Definitionen av en godsterminal är enligt Nationalencyklopedin en  
 

…anläggning för omlastning av gods från ett transportmedel till ett annat 
(Nationalencyklopedin, 2007) 

 
En terminal kan ha många olika uppgifter så som samlastning, överföring av gods från ett 
transportmedel till ett annat, sortering av gods och lagring. Vid lagring i terminal rör det sig 
vanligtvis bara om korttidslagring. Med hänsyn tagen till alla dessa funktioner kan en terminal 
även beskrivas som  
 

…en nod med uppgift att leda samman fjärrtransporter med närtransporter. 
(Lumsden, 1998).  

 
En terminals huvudfunktion är att samla in och sprida godset. Godset lossas vid ankomst och 
delas sedan upp i mindre enheter för vidare spridning till slutkund. Godset kan även komma 
att passera ytterligare en terminal (eller flera) innan leveransen. I Figur 2-2 visas exempel på 
terminalfunktioner. 
 

 
Figur 2-2: Exempel på terminalfunktioner 

 
En terminal kan utformas på två sätt. Antingen anpassas den efter ett rakt godsflöde, där 
godset passerar rakt igenom terminalen, eller efter ett flöde där godset cirkulerar internt inom 
lagret (Lumsden, 1998). Utformningen styrs också av vilken typ av transportmedel som ska 
bruka den. Eftersom godshanteringen i en terminal är kostsam bör detta beaktas vid 
planeringen av terminalarbetet. Terminalkostnader beror av (Lumsden, 1998): 

 
• Godsets vikt och dimension 
• Godsflödet  
• Mekaniseringsgrad i terminalen 
• Typ av transportmedel  
 

Vikt och dimension utgör de viktigaste parametrarna att beakta. Det är dessa som bestämmer 
terminalens kapacitet och mekaniseringsgrad. Om ett lager ska kunna hantera skrymmande 
och tunga varor krävs det att den har kapacitet och utrymme för dessa. Denna typ av 
godsflöden kräver också en hög grad av mekanisering för att underlätta godshanteringen 
genom hela lagerhanteringsprocessen. Verksamheten kring lastning och lossning vid en 
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terminal är vanligtvis den som utgör flest problem och här skapas lätt flaskhalsar (Jonsson och 
Mattsson, 2005). För landterminaler innebär detta att lastbilar får stå i kö och vänta på 
lastning/lossning. Oftast blir den enda lösningen på detta problem att terminalen måste vara 
aktiv dygnet runt för att jämna ut belastningen.  
 
För att en terminal ska fungera så effektivt som möjligt måste den anpassas efter det största 
förekommande godsflödet. Detta kan ge som följd att under merparten av året utnyttjas bara 
en liten del av terminalen för att sedan, under en kort period, utnyttjas till fullo. Detta medför 
en hög terminalkostnad och ett lågt resursutnyttjande.  
 

2.4.1 Enterminalsystem 
Enligt Tarkowski et al (1995) kan ett terminalsystem organiseras på flera olika sätt. Ett 
företag som använder sig av en central terminal använder sig av ett så kallat 
enterminalsystem. Utöver den centrala terminalen kan det finnas en mängd mindre terminaler 
med insamling och spridning som huvudfunktion. I dessa terminaler sker endast omlastning 
mellan olika fordonstyper till skillnad från centralterminalen som även sorterar och packar 
godset. Fördelarna med ett enterminalsystem är låga sorteringskostnader, stark koncentration 
av godsflödet, hög fyllnadsgrad och en effektiv terminalhantering samt hög beläggningsgrad. 
Nackdelarna är höga transportkostnader och långa transporttider. Dessutom medför 
enterminalsystem stora kostnader vid höga godsflöden. 
 
En variant på enterminalsystem som blir allt vanligare är att från ett centrallager genomföra 
direktdistribution till kunderna samt mottagning av gods från underleverantörerna. Detta 
medför låga lagerhållningskostnader i form av till exempel insparade lagerhyror. Nackdelen 
med detta är att transportkostnaderna ökar eftersom avstånden mellan kund och lager oftast 
ökar. Dock bör denna kostnad vägas upp av den minskade lagerhållningskostnaden.  
 

2.4.2 Flerterminalsystem 
Till skillnad från ett enterminalsystem använder sig ett flerterminalssystem av regionlager. 
Respektive regionlager förser ett visst område med gods. Ett regionlager har ett komplett 
sortiment (och endast kompletterande leveranser skickas mellan dem). Anledningen till att 
endast använda regionlager kan vara att avståndet till kunderna är för stort och att de är 
spridda över ett stort geografiskt område. I sådana fall krävs terminaler nära kunderna för att 
kunna erbjuda en kort leveranstid. Andra skäl kan vara att företaget har många små kunder 
och därför behöver samordna transporterna för att hålla transportkostnaderna nere. 
(Tarkowski et al, 1995)  
 

2.5 Materialhantering 
I både lager och terminaler förekommer materialhantering. Materialhanteringen för dessa två 
skiljer sig något åt eftersom det i en terminal inte sker någon lagring (utöver korttidslagring). I 
ett lager sker åtta stycken materialhanteringsaktiviteter: godsmottagning, ankomstkontroll, 
inlagring, lagring, omlagring, plockning, märkning och avsändning (se Figur 2-3). Liknande 
aktiviteter sker även i terminaler, dock inte lika många. Vid varje aktivitet krävs information 
så som fraktsedlar vid godsmottagning och plocklistor vid plockning.  
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Figur 2-3: Materialhantering och informationsbehov (Aronsson et al, 2004) 

 
Vid varje hantering sker en rad olika processer. För ankommande gods gäller att redan vid 
lossningen göra detta effektivt och säkert. Vidare krävs noggranna mottagningskontroller 
samt att godset placeras på anvisad lagerplats. Inlagringen sker med stöd av ett 
godsplaceringssystem. Det är det system som ligger till grund för var i lagret godset ska 
placeras. Plockplatsens placering bestäms med hjälp av en metod som kallas frekvensläggning 
(Aronsson et al, 2004). Denna består av fyra parametrar: 
 

• Uttagsfrekvens; beskriver hur många gånger en plockplats besöks  
• Uttagskvantitet; beskriver vilken kvantitet av varje artikel som plockas vid varje 

plocktillfälle 
• Artikelvolym och artikelvikt; ger var godset placeras i hyllan 

 
Efter inlagring lagras godset antingen vid en buffertplats eller en plockplats. Omlagring är en 
aktivitet där godset flyttas från en buffertplats till plockplatsen.  
 
Plockningen utförs av en expeditör som använder en plocklista innehållande ett antal 
orderrader (där varje artikel har en egen orderrad). Plocklistan innehåller information om 
exempelvis lagerplats, artikelnummer och kvantitet. Plockningen kan ske manuellt eller 
automatiskt (Lumsden, 1998), dock är den automatiska plockningen ovanlig. Den manuella 
plockningen sker generellt på två sätt: ”godset till expeditör” eller ”expeditör till godset”. 
Med ”godset till expeditör” menas att godset kommer till expeditören. Godset plockas från 
hyllorna med hjälp av automatiserade kranar och truckar och förs sedan till expeditören. 
Denna metod är mer sällsynt och kräver avancerade datasystem. Vid ”expeditör till godset” 
sker plockningen manuellt och med hjälp av exempelvis en truck hämtar expeditören godset 
från hyllorna.  
 
Plockningen kan ske på fyra olika sätt: orderplock, zonplock, samplock eller artikelplock 
(Lumsden, 1998). Orderplock innebär att expeditören plockar en hel order direkt på en 
lastbärare. Detta medför en minskning av sorterings- och omplockningsarbetet. Zonplock 
används då varorna till en order måste hämtas från flera olika områden (zoner). Varje zon 
bemannas av en eller flera expeditörer som endast plockar varor från sitt område. Nackdelen 
med denna typ av plockning är att det krävs ett omfattande omlastnings- och sorteringsarbete 
(och ibland även samlastningsarbete) för att sammanställa en order. Fördelen är att ordern kan 
plockas snabbt och effektivt då den hanteras av fler expeditörer. Samplock sker på liknande 
sätt som orderplock med den skillnaden att expeditören samtidigt plockar fler order på samma 
lastbärare. Detta medför en effektivisering men med liknande följdeffekter som för zonplock. 
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Artikelplock innebär att expeditören plockar exempelvis ett dagsbehov av en artikel vid en 
viss tidpunkt. Dessa artiklar sorteras sedan till rätt lastbärare. Det är viktigt att expeditören 
bokför antalet plockade varor så att systemet vet när nya varor måste beställas. Vidare krävs 
en bra planering av plockscheman så att rätt order plockas till rätt lastbärare. Detta medför att 
lastningspersonalen kan utföra ett så effektivt arbete som möjligt och att flaskhalsar i 
lastningshallarna undviks. 
 
Sist i materialhanteringsprocessen kommer emballering och märkning av gods och lastbärare. 
Det är viktigt att märkningen utförs ordentligt så att vidare hantering underlättas. Slarv i 
märkning leder vanligtvis till kostnadskrävande aktiviteter senare i flödeskedjan.  
 

Genom att arbeta förebyggande kan man undvika en hel del kostnader i den 
dagliga materialhanteringen. (Aronsson 2004) 

 

2.6 Resursutnyttjande  
Med resursutnyttjande menas hur ett företag nyttjar sina resurser. Det kan generellt definieras 
som förhållandet mellan tillgängliga och nyttjade resurser (Tarkowski et al, 1995). Resurserna 
i ett transportföretag är personal, lastbärare, terminaler, organisationen och 
planeringssystemet. För att mäta ett företags resursutnyttjande krävs först ett klargörande av 
varför en mätning är nödvändig, samt vilka resurser som bör mätas. Dessutom bör 
verksamheten ses över för att klargöra vilka aktiviteter som är styrande. När detta är gjort kan 
processen med att kartlägga resursutnyttjandet påbörjas.  
 
Det finns tre viktiga delar att se över då ett transportföretag ska försöka förbättra sitt 
resursutnyttjande (Tarkowski et al, 1995). En del är att försöka öka beläggningen på varje 
lastenhet. Nästa del är att, om möjligheten finns, öka antalet returlaster. Detta för att försöka 
minska antalet tomma transportmedel (tomdragningar) tillbaka till terminalen. Det sista är att 
reducera lastnings- och lossningstider samt väntetider hos kund.  
 
Transportföretag och resursutnyttjande förknippas ofta med fyllnadsgrad, som mäts i 
exempelvis fraktade ton per krona (Lumsden, 1998). Problemet med detta är att kunden ofta 
glöms bort. Fyllnadsgrad är inte ett mått på leveranssäkerhet eller leveransservice, som är 
viktiga faktorer för kunden.  
 

2.6.1 Produktivitet 
Resursutnyttjande kan även mätas i produktivitet. Med produktivitet menas skillnaden mellan 
output och input, där input är de resurser företaget har till handa och output är resultatet efter 
användandet av resurserna (Tarkowski et al, 1995). Vid en produktivitetsmätning bör, som 
vid mätning av resursutnyttjande, motiven för mätningen klarläggas. Dessa kan vara 
utveckling, underlag för belöning, styrning eller kartläggning av företaget. I Tabell 2-2 listas 
ett antal produktivitetsmätetal för ett transportföretag.  
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Resursgrupp Resurstyp Produktivitetsmätetal 

Utrustning 
- Lastbärare 
- Fordon 
- Terminaler 

 

Maximera: 
- Utnyttjad andel av total lastkapacitet 
- Tidsnytta 
- Terminalutnyttjande 
 
Minimera: 
- Lastbärarens passiva tid 
- Terminalens passiva tid 
- Drivmedelsförbrukning 
 

Personal 

- Speditörer 
- Trafikplanerare 
- Terminalpersonal 
- Förare 

 

Maximera: 
- Antalet sändningar 
- Antalet hanterade ton 
 
Minimera: 
- Personalkostnader 
- Antalet körda kilometrar 
 

Tjänster - För godset 
värdehöjande åtgärder 

 

Maximera: 
- Antalet fraktade ton 
- Antalet utskrivna handlingar 
 
Minimera:  
- Informationsflödet inom terminalen 
 

Tabell 2-2: Produktivitetsmätetal (baserad på Tarkowski et al, 1995) 

 

2.6.2 Materialflödeseffektivitet 
Ett viktigt moment vid mätningen av resursutnyttjande är att se över effektiviteten i 
materialflödet. Materielflödeseffektivitet kan delas upp i leveransservice och 
materialadministrationskostnader (Tarkowski et al, 1995). Dessa två områden kan till viss del 
motverka varandra. Exempelvis kan sägas att en hög leveranssäkerhet motverkar låga 
transportkostnader. Tabell 2-4 visar olika faktorers samverkan och motverkan. 
 

 
Figur 2-4: Materialflödeseffektivitet (Tarkowski et al, 1995) 

 
Det gäller för en organisation att hitta den rätta balansen mellan faktorerna. Detta är 
tidskrävande och bör göras i etapper. Det finns många motstridiga faktorer vilket leder till att 
kompromisser måste göras. 
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2.7 Leveransservice  
Enligt Lumsden (1998) handlar leveransservice om hur ett företag tillfredställer en kunds 
krav. Leveransservicen är direkt kopplad till företagets intäkter och en försämrad sådan leder, 
på lång sikt, till svikande kunder och lägre intäkter. Leveransservice består av ledtid, 
leveranspålitlighet, leveranssäkerhet och leveransflexibilitet där ledtiden är den tid det tar från 
det att kunden lägger sin beställning till att varan är levererad.  
 
Leveranspålitlighet är en annan del av begreppet leveransservice. En hög leveranspålitlighet 
betyder att företaget levererar varan till kund i precis rätt tid. Kundernas tidsfönster har blivit 
en allt mer betydande del för leveransservicen och tiden ett konkurrensverktyg. 
Tidsfokuseringen gäller inte bara kundernas tidsfönster utan även interna tidsfönster inom 
exempelvis produktionen. Leveranspålitligheten är idag ett viktigt begrepp för kunderna då 
dessa, i allt större utsträckning, kräver Just In Time-leveranser. Dessutom minskar kundens 
vilja att lagerhålla en längre tid vilket leder till ökade krav på leveranserna. 
 
Leveranssäkerhet är ett mått på hur bra ett företag är på att leverera rätt vara till rätt plats och i 
rätt kvantitet och kvalitet. Precis som för leveranspålitligheten är det idag viktigt för kunderna 
med en hög leveranssäkerhet då dessa, i allt större utsträckning, kräver Just In Time-
leveranser. Dessutom minskar kundens vilja att lagerhålla en längre tid vilket leder till ökade 
krav på leveranserna.  
 
För att företag ska kunna möta kundernas önskemål krävs att de kan anpassa sina leveranser. 
Detta benämns som leveransflexibilitet och innebär att ett företag måste kunna anpassa sig 
snabbt efter en viss kunds krav. Exempelvis bör ett företag kunna ändra orderstorlekar och 
leveranssekvenser samt hantera dynamiska kundadresser. Leveransflexibilitet kan ofta vara en 
viktig konkurrensfaktor för ett företag. 
 

2.7.1 Leveransservicens effekter 
Leveransservice ingår som ett av tre områden i den så kallade logistiska målmixen (Lumsden, 
1998). Denna visar på att en avvägning måste göras mellan kapitalbindning, leveransservice 
och logistikkostnader för att finna den mest lönsamma mixen av de tre. 
 

 
Figur 2-5: Den logistiska målmixen (Lumsden, 1998) 

 
De vanligaste logistikkostnaderna för ett företag är lagerföringskostnader, 
hanteringskostnader, transportkostnader och administrativa kostnader (Aronsson et al, 2004). 
Kapitalbindning avser det kapital som binds till råmaterial, halvfabrikat och slutprodukter vid 
lagerhållning. Förutom dessa ingår i kapitalbindning även de produkter som befinner sig i 
någon form av förädlingsarbete (produkter i arbete, PIA). En korrekt gjord avvägning av 
aktiviteterna i den logistiska målmixen leder till bättre logistisk effektivitet. Modellen visar på 
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hur ett företags beslut hänger ihop genom hela logistikkedjan. Exempelvis om ett beslut tas 
om en ändrad leveranssäkerhet påverkar detta i sin tur transportkostnaderna samt uppbundet 
material i lager.  
 
Det finns även ett samband mellan leveransservice och efterfrågan. Detta samband visar att en 
ökning av leveransservicen inte alltid ger en positiv effekt på efterfrågan (Mattsson, 2002). 
Sambandet visas i Figur 2-6 i form av en S-kurva. 
 

 
Figur 2-6: Sambandet mellan efterfrågan och leveransservice (Mattsson, 2002) 

 
Nivån där en ökning av leveransservicen inte längre ger önskad effekt bestäms av vilken 
servicenivå konkurrenterna har. Här måste dock påpekas att för varje ökning av 
leveransservicenivån ökar kostnaderna. När kunder ställer högre krav på leveransservicen 
ökar kostnaderna för företaget att möta deras krav. Det företaget bör tänka på när de uppfyller 
vissa kunders krav på ökad leveransservice är att andra kunder kan drabbas negativt. 
 

Demanding customers disrupt business. When customers demand choice in form 
of nonstandard product or service, cost increase. When work schedules must be 
expedited to satisfy demanding customers, other customers are forced to wait, and 
this causes aggravation, defections, and more expediting. (Stalk och Hout, 1990) 

 
Företaget har tre olika möjligheter att bemöta kundernas krav på ökad leveransservice (Stalk 
och Hout, 1990). Antingen kan företaget tvinga kunden att rätta sig efter företagets 
servicenivå eller bygga buffertlager för att snabbt kunna svara mot efterfrågan. Det tredje 
alternativet är att förändra servicenivån och då helst någon eller några nivåer över kundens 
krav. Att utöka sina lager är ett vanligt sätt att korta ledtiden till kund. Nackdelen är att 
vinsten som fås genom kortade ledtider äts upp av ökade lagerhållningskostnader. Dock bör 
bäras i åtanke att de mest krävande kunderna oftast är de mest attraktiva, och lyckas företaget 
möta deras krav kan detta leda till: 
 

• Kunder som är lojala 
• Kunder som är villiga att betala ett högre produktpris 
• Kunder som är mer köpbenägna 
• Att företaget stärker sin position på marknaden genom att knyta till sig krävande och 

attraktiva kunder 
 
 
Just In Time 
Allt fler kunder ställer högre krav på sina leveranser och speciellt kraven på JIT-leveranser. 
Ett sätt att möta dessa krav är att använda sig av Just In Time (JIT)-leveranser. JIT är en 
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konsekvens av logistikens utveckling. Detta ställer nya krav på bland annat 
materialhanteringen i form av mindre sändningsstorlekar, ökad leveransfrekvens och ökad 
flexibilitet (Aronsson et al, 2004). Detta påverkar i sin tur transportfrekvensen, 
transporttiderna, transportsäkerheten och framför allt transportkostnaden. Alla dessa 
förändringar ställer nya krav på transportsystemet så som daglig trafik, avancerade datasystem 
och minskad transporttid.  
 

2.8 Distributionsplanering 
Ett varudistribuerande företag tar ansvar för transporten till kund. För att detta ska kunna ske 
effektivt krävs distributionsplanering. Denna kan delas in i tre planeringsnivåer: strategisk 
planering, taktisk planering och operativ planering (Stadtler och Kilger, 2005). Vid strategisk 
planering handlar det om att bestämma hur varorna ska distribueras i nätverket på ett 
övergripande sätt. De två efterföljande nivåerna handlar om att i detalj planera exempelvis 
linjetrafik och rutter samt godsflödet mellan lager och kund. Tabell 2-3 beskriver de olika 
planeringsnivåerna med tillhörande aktiviteter.  
 

  
Planering av 
försörjningskedja 

 
Transportplanering 

 
Lastplanering 

 
Ruttplanering 

 
Strategisk 

 
Lokalisering av terminal 
 
 
Kapacitetsplanering 
 
 

 
Lokalisering av 
terminal 
 
Storlek på 
fordonsflotta 

 
Outsourcing 
 
 
Storlek på 
fordonsflotta 

 
Storlek på 
fordonsflotta 
 
Frekvensanalys 

 
Taktisk 

 
Produktionsplanering 
 
Lagerplanering 
 
 

 
Transportstrategi 
 
Närverksgruppering 

 
Val av 
transportslag 

 
Ruttplaneringsstrategi 
 
Områdesuppdelning 

 
Operativ 

 
Distributionsplanering 
 
 
 

 
Tidspassning 
 
Kapacitetsplanering 
 

 
Orderfördelning 

 
Orderfördelning på 
fordon 

Tabell 2-3: Planeringsnivåer för distribution (Baserad på Gayalis och Tatsiopoulos, 2002) 

  

2.8.1 Strategisk planering 
Den strategiska planeringen kräver geografisk kartläggning av fabriker, lager, leverantörer 
och kunder. Detta kallas nätverksplanering och här bestäms hur godset ska förflyttas mellan 
de olika aktörerna i transportkedjan. Vanligtvis är dessa flöden redan givna på grund av 
infrastrukturen. En nätverksplanering kan dock vare effektiv då nya marknader, kunder och 
produkter ska planeras. Nätverksplaneringens uppgift är att minimera logistikkostnaderna och 
se till att leveransservicen hamnar på förutbestämda nivåer. Den strategiska planeringen sker 
på lång sikt, oftast över flera år. (Ross, 2004) 
 

2.8.2 Taktisk planering 
Taktisk planering bygger vidare på den strategiska planeringen med skillnaden att planeringen 
rör en kortare tidshorisont, några månader upp till ett år. Här ingår aktiviteter så som 
framtagning av strategier för hur transporter och ruttplanering ska utföras. Planeringen bygger 
på prognoser från tidigare år och med hjälp av dessa beräknas hur stor fordonsflotta som 
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behövs den närmaste tiden. Här planeras även hur många fordon som behöver hyras in från 
externa åkerier. Målet under hela planeringsstadiet är att försöka minimera 
transportkostnaderna. (Stadtler och Kilger, 2005) 
 

2.8.3 Operativ planering 
I den operativa planeringen planeras distributionen i detalj med en tidshorisont på upp till 
några dagar (Stadtler och Kilger, 2005). Här gäller det att säkerställa att kundbehovet 
tillgodoses samt att transportbehovet på daglig basis uppfylls. Den operativa 
distributionsplaneringen innefattar dessutom aktiviteter så som orderfördelning på turer och 
fordon samt att anpassa distributionen efter gällande affärsregler (exempelvis tidsfönster) 
(Gayalis och Tatsiopoulos, 2002).  
 
Planering av linjetrafik 
Vid upprättandet av linjetrafik måste lastfordonets kapacitet och transporttiden mellan 
terminalerna begrundas (Lumsden, 1998). Dessutom bör övrig linjetrafik till berörda 
terminaler samt in- och utleveranser tas i beaktning. Svårigheten vid linjetrafikplanering 
ligger i kapacitetseffektivitet. Vid stora variationer i godflödet mellan terminalerna anpassas 
kapaciteten efter maximalt godsflöde. Detta ger som följd att linjetrafiken under stora delar av 
tiden är överdimensionerad vilket leder till lågt resursutnyttjande. En metod för att hantera 
säsongsvariationer är att upprätta olika tidtabeller för olika tider på året och på så sätt utnyttja 
fordonsflottan maximalt. Denna typ av kapacitetsberäkning fungerar bara om 
säsongsvariationen är långsiktig. Är den inte långsiktig planeras efter perioden med lägst 
godsflöde. Kapacitetstopparna tas då om hand av fordon som inte går på någon linjetrafik. En 
annan metod för att ta hand om säsongsvariationer och bibehålla ett högt resursutnyttjande 
kan vara att låta inhyrda ekipage hantera kapacitetstopparna. 
 
Ruttplanering 
För att spridningsarbetet ska kunna utföras så effektivt som möjligt krävs ruttplanering. 
Ruttplanering av ett distributionsnätverk består av två subproblem: att dela upp kunderna i 
områden, så kallade kluster, och att sedan hitta den optimala distributionen för dessa (Gayalis 
och Tatsiopoulos, 2002). Den optimala distributionen för varje kluster benämns enklare som 
rutt. Ruttplanering blir än mer komplext när affärsregler läggs till. Affärsregler kan enklare 
förklaras som begränsningar eller parametrar som uppstår inför varje leverans och vid kund. 
Exempel på sådana regler kan vara fordonskapacitet, antalet fordon, terminal, tidsfönster, fast 
ordningsföljd och lagernivåer. Ruttplanering och dess komplexitet kan beskrivas som: 
 

a finite set of customers at fixed locations with defined demands, must be supplied 
with goods by a number of vehicles having capacity and predefined starting 
points and terminals /---/ there are many constraints and parameters to consider, 
concerning the available transportation means, the product, the depots, the 
costumers and the road network. (Gayalis och Tatsiopoulos, 2002) 

 
Vid ruttplanering av distributionen finns en mängd problem som måste lösas, exempelvis 
(Gayalis och Tatsiopoulos, 2002): 
 

• Val av distributionskanal 
• Leveransservice 
• Terminalplacering 
• Lagerhantering 



TEORETISK REFERENSRAM  21 
 

• Val av transportmedel 
• Fordonsflottans sammansättning 
• Leveransschema 
• Ruttoptimering 

 
I ett distribuerande företag kan ruttplanering utföras av en transportplanerare. 
Transportplaneraren är ansvarig för resursplaneringen av distributionssystemet där en balans 
mellan leveransservice och transportkostnad måste upprätthållas. Denne är även ansvarig för 
att koppla kunder till distributionscentral, placera kunder i rätt kluster samt bestämma 
leveransordning. Detta är, om det sker manuellt, ett mycket krävande arbete och kan ge en 
hög transportkostnad.  
 

Dispatchers are usually looking for acceptable feasible solutions, guided by 
simple decision rules. In such an environment, dispatchers cannot be expected to 
look for very low-cost solutions. (Gayalis och Tatsiopoulos, 2002) 

 
En transportplanerare kan alltså inte förväntas optimera distributionen. Utan transporttekniska 
hjälpmedel kan denne vanligtvis bara hitta ”nödlösningar” för att klara av kundleveranserna. 
Till sin hjälp kan transportplaneraren använda sig av Transport Management Systems. Detta 
är samlingsnamnet på de olika programvaror som finns till handa för ruttplanering och 
ruttoptimering.  
 

2.9 Informationssystem 
Enligt tidigare används en effektiv distribution som ett konkurrensmedel av många företag. 
Detta har medfört att godssändningarna har blivit mindre och mer frekventa. Sådana 
transporter kräver precision gällande både godsflödet och informationsflödet.  
 
En godstransport kan sägas bestå av två delar, en fysisk och en immateriell (Lumsden, 1998). 
Den fysiska delen representerar själva godsförflyttningen, medan den immateriella motsvarar 
informationsöverföring, kvalitet och säkerhet. Informationens uppgift i transportsystemet är 
att följa, och framförallt styra, godsflödet. Av denna anledning är ett effektivt 
informationssystem att önska för att höja transportsäkerheten. Faktum är att många av dagens 
transportsystem inte skulle fungera utan daglig tillgång till informationssystem. Användande 
av informationssystem möjliggör högre tidsprecision inom produktion och transporter. Detta 
är önskvärt för företagen då det i sin tur möjliggör reducering av antalet lagerpunkter och 
tillhörande lagervolymer. I och med att lager idag blir allt mer komplexa med en mängd olika 
aktiviteter som måste samordnas krävs att en organisation har en ordentlig 
informationshantering.  
 

Successful warehouses of the twenty-first century will be those that learn how to 
leverage computerized techniques /.../ to automate and eliminate needless manual 
labour that must be performed in conjunction with tracking warehouse activity. 
(Ross, 2004)  

 
För att lagerhanteringsprocessen ska bli effektiv krävs alltså att användandet av tekniska 
hjälpmedel anammas för att minska det manuella arbetet. Ett företag som på ett korrekt sätt 
implementerar ett informationshanteringssystem har goda förutsättningar att bedriva en 
framgångsrik lagerlogistik.  
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Ett informationssystems syfte är framförallt att samla relevant information i olika databaser 
och göra den tillgänglig för användaren. Det företag bör fokusera på vid införandet av ett 
informationssystem är att först och främst strukturera pappershantering och administration i 
ett affärssystem. Detta då problemet vanligtvis inte ligger i den fysiska hanteringen av godset 
utan i det administrativa arbetet. Olika typer av informationssystem hanterar olika typer av 
information. En indelning av dem kan göras enligt följande (Tarkowski et al, 1995): 
 

• Transaktionssystem, innehåller processystem som handhar de dagliga transaktionerna 
inom ett företag, exempelvis ordermottagning och fakturering. 

• Operativa planeringssystem, innehåller system för samordning och användning av 
resurser, exempelvis ruttplaneringssystem som hjälp för att planera distributionen. 

• Uppföljningssystem, innehåller system för mätning och kontroll av intäkter, 
kostnader och utfört arbete, exempelvis ekonomisystem och produktivitetsmätning. 

• Direkta informationssystem, innehåller system för assistans vid den strategiska 
planeringen, exempelvis simuleringssystem som kan användas för att utvärdera olika 
alternativ. 

 

2.9.1 Enterprise Resource Planning (ERP) 
Tidigare använde sig majoriteten av företagen inom transportbranschen av flera 
informationssystem. Respektive informationssystem hanterade då data inom ett unikt 
område, exempelvis marknad eller produktion. Under senare år har det blivit allt vanligare att 
företagen använder sig av så kallade ERP-system. Dessa är affärssystem som integrerar 
informationshanteringen inom olika områden och samlar data i en och samma databas (Monk 
och Wagner, 2006). Genom att på detta sätt koordinera och hantera data över alla 
företagsfunktioner effektiviseras informationshanteringen väsentligt.  
 

2.10  Ruttoptimering  
Ruttoptimering har sin grund i ett problem som kallas Traveling Salesmen Problem (TSP) 
(Lundgren et al, 2003). De så kallade TSP-algoritmerna används i program som har till 
uppgift att optimera körsträcka. TSP i sin enklaste form går ut på att en nod (exempelvis en 
kund) ska besökas en gång. Målet är att minimera bågsträckan (körsträckan). Med bågsträcka 
menas den koppling som uppstår mellan noderna. Till varje båge adderas en kostnad. Sedan 
kan fler noder adderas till problemet. Lösningen till problemet ges av en så kallad 
Hamiltontur. En sådan är en tur som besöker alla noder en gång (och avslutas i startnoden) 
och minimerar bågkostnaderna. Ett klassiskt ruttplaneringsproblem kan formuleras som att ett 
företag ska: 
 

 …bestämma rutter för ett antal fordon för att tillgodose en given efterfrågan hos 
ett antal kunder. Varje rutt startar i en och samma depå och fordonen ska också 
återvända till depån. Varje kund ska besökas av exakt en rutt. (Lundgren et al, 
2003) 

 
Målfunktioner i ett ruttoptimeringsproblem kan vara antingen maximerande eller 
minimerande. I Figur 2-7 listas ett antal exempel på vad som kan maximeras/minimeras för ett 
transportföretag. 
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Figur 2-7: Minimerande eller maximerande målfunktion 

 
Ruttoptimering som används i olika typer av programvaror kan delas in i tre grupper: 
 

• Nätverksanalys 
• Kostnadsminimerande körrutter 
• Balanserade körrutter 

 
Nätverksanalyser används framförallt till statisk beräkning av vägsträcka från en nod till en 
annan. Detta gör att denna typ lämpar sig bäst för fordonsnavigering i realtid. 
Kostnadsminimerande körrutter använder sig av TSP-algoritmer. Där finns till skillnad från 
nätverksanalys ett antal noder som ska passeras inlagda. TSP-algoritmer passar dock, ur ett 
transportföretags synvinkel, endast för fjärrtransporter då denna inte ger optimal ruttplanering 
för fordonsflottor. För att klara av mer avancerade ruttoptimeringsproblem används 
balanserade körrutter. Dessa kan ta hand om flera fordon i samma optimeringsproblem och 
fördela tiden jämt över dem. Programvaror som använder sig av balanserade körrutter delas 
upp i låg- respektive högdensitetsoptimering. Densitet är här liktydigt med den mängd 
adresspunkter som ska optimeras. Högdensitetsoptimering används vid ruttoptimering för 
transportlösningar där samtliga hushåll i ett område besöks – hög densitet. Det kan 
exempelvis handla om postverksamhet, tidningsutdelning eller renhållning. 
Lågdensitetsoptimering kallas även för Vehicle Routing Problem (VRP) och är en 
vidareutveckling på TSP-problemet. Det används inom transportsektorn för distribution och 
varuleveranser. Skillnaden mellan låg- och högdensitetsoptimering ligger främst i att det vid 
lågdensitetsoptimering går att lägga fler restriktioner på själva adresspunkten, såsom 
leveransvillkor och tidsfönster. 
 
VRP kan beskrivas som ett problem där rutter som medför en så låg kostnad som möjligt 
hittas (Andersson, 2005). Dessutom måste varje rutt börja och sluta på ett och samma ställe, 
oftast vid en terminal. Varje rutt består av flera olika kunder där varje kund endast får besökas 
en gång och av ett fordon. Vidare får inte fordonets kapacitet överskridas. Läggs sedan en 
tidsaspekt till detta problem övergår det till ett Vehicle Routing Problem with Time Windows 
(VRPTW). Här försvåras problemet då det till varje kund läggs ett tidsfönster inom vilken 
leveransen måste ske. Till VRPTW tillkommer även tidsfönster vid terminalen för lastning 
och lossning och kostnader i form av väntetid om leveransen sker före eller efter förutbestämt 
tidsfönster eller missad tidspassning. Redan vid små fordonsflottor blir VRPTW-optimering 
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ett komplicerat arbete och kan medföra att transportplaneraren måste ta till förenklade 
generaliserande affärsregler. (Bräysy, 2001)  
 
Vid ruttoptimering kan ett fordon tillåtas att köra antingen en eller flera turer under samma 
arbetsdag. Ett VRP som tillåter att fordonen kör flera turer under samma planeringsperiod (så 
kallad multi-tour) ökar planeringsproblemets komplexitet. 
 
Tidsfönster kan klassas som hårda eller mjuka. Hårda tidsfönster anger två klockslag mellan 
vilka leveransen måste ske. Mjuka tidsfönster anger två klockslag inom vilka kunden önskar 
få sin leverans. Om leveransen sker utanför det mjuka tidsfönstret innebär detta att kunden 
blir missnöjd. Ruttoptimering med mjuka tidsfönster kallas Vehicle Routing Problem with 
Soft Time Windows (VRPSTW). (Calvete et al, 2004) 
 
I ruttoptimeringssammanhang kan en fordonsflotta definieras som heterogen eller homogen. I 
en homogen fordonsflotta är samtliga fordon likadana, de har samma kapaciteter och 
kostnader. Vid ruttoptimering med en homogen fordonsflotta kan antalet fordon inte varieras. 
Vid ruttoptimering med en heterogen fordonsflotta kan antalet använda fordon däremot 
varieras. Fordonen kan dessutom ha olika kapaciteter och kostnader. Målet vid 
ruttoptimeringen är att finna en optimal kombination av olika fordon i fordonsflottan, och en 
transportplan i vilken den totala kostnaden minimeras. Ruttoptimering med en heterogen 
fordonsflotta benämns Fleet Size and Mix Vehicle Routing Problem (FSMVRP). Till 
FSMVRP kan även tidsfönster läggas till, varvid man får ett Fleet Size and Mix Vehicle 
Routing Problem with Time Windows (FSMVRPTW). (Dell’Amico et al, 2007) 
 

2.10.1 Programvaror för ruttoptimering 
Det finns många programvaror som kombinerar geografiska informationssystem (GIS) och 
ruttoptimering för att underlätta vid transport- och ruttplanering. Sådana programvaror 
hjälper transportplaneraren att beräkna optimala rutter för distributionen samtidigt som 
begränsande faktorer, så som fordonskapaciteter, tas hänsyn till. GIS gör det möjligt för 
användaren att på ett överskådligt sätt se de planerade rutterna i en kartvy. 
 
Figur 2-8 är en konceptuell beskrivning av relationen mellan användaren, ERP-systemet, 
GIS-systemet och optimeringsverktyget. Vid ruttplanering får ruttoptimeringsverktyget 
information om bland annat vägnätverket från GIS-systemet, samtidigt som de begränsande 
faktorerna i optimeringen hämtas från ERP-systemet. Ruttoptimeringsprogrammet beräknar 
därefter optimala körrutter (efter de givna omständigheterna) och den sammanställda 
distributionsplanen sparas i ERP-systemet. Med hjälp av en GIS-applikation ges användaren 
sedan möjligheten att se de planerade rutterna markerade i en kartbild. (Gayialis och 
Tatsiopoulos, 2002)  
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Figur 2-8: Relationen mellan användare, ERP, GIS och optimeringsverktyg  

 
Ruttplanering är en tidskrävande aktivitet som (enligt tidigare) traditionellt utförs av en 
transportplanerare. Denne försöker med hjälp av sin erfarenhet skapa rutter där körsträckan 
minimeras och fordonsutnyttjandet maximeras (i så stor utsträckning som möjligt). 
Användandet av ett ruttoptimeringsprogram kan dock innebära att transportplanerarens arbete 
överträffas, givet att indata till programmet är korrekt. Programmen erbjuder effektiva 
strategiska verktyg för analys av rutter och fordonsutnyttjande. De kan också förväntas kunna 
hjälpa till i den operativa transportplaneringen, förutsatt att grundförutsättningarna för 
ruttplaneringen inte är alltför dynamiska. Ruttoptimeringsprogram, i sitt enklaste utförande, 
kan användas vid optimering av en enskild tur. Komplexiteten ökar avsevärt då optimeringen 
omfattar en hel fordonsflotta. I sådana fall kan förutsättningarna för optimeringen förväntas 
att kontinuerligt förändras, varvid omplanering med korta tidsintervall krävs. 
(Miljöteknikdelegationen, 2000) 
 
För att användandet av ett ruttoptimeringsprogram ska medföra positiva effekter krävs indata 
av hög kvalitet. Exempel på indata återfinns i Tabell 2-4. 
 

Indata Exempelvis… Kommer från… 

Kundregister 

 
- Adresser 
- Tidsfönster 
- Leveransförhållanden 
- Beställningshistorik 
 

ERP 

Lastbärare 

 
- Lastbärartyp 
- Dimensioner 
- Vikt 
- Kapacitet 
 

 

Personal 

 
- Arbetstider 
- Lönekostnader 
 

ERP 

Produkter 

 
- Dimensioner 
- Förvaringskrav 
 

ERP 

Väginformation 

 
- Infrastruktur 
- Svängrestriktioner 
- Hastighetsbegränsningar 
- Höjdrestriktioner 
 

GIS 

Ytterligare affärsregler 

 
- Terminalens förvaringskapacitet 
- Miljöaspekter 
 

 

Tabell 2-4: Exempel på indata till ett ruttoptimeringsprogram (Vägverket, 2007) 
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2.11  Kartläggning och analys av försörjningskedjor 
För ett företag som arbetar med produktion och/eller transport är en väl fungerande logistik en 
förutsättning för att affärerna ska vara gynnsamma. Ofta agerar logistikenheten inom en 
organisation på rutin och enligt invanda mönster. De existerande arbetsmetoderna är inte alltid 
de bästa, och det finns ofta förändringar som skulle kunna innebära att logistiken 
effektiviseras. Syftet med en förändring är att effektivisera samt kostnadsminimera 
logistikaktiviteter. För att veta om en förändringsprocess är lyckosam eller inte måste 
företaget kunna jämföra effekterna av den med hur det såg ut innan förändringen. Därför bör 
en nulägesbeskrivning genomföras innan förändringen.  
 

2.11.1 Flödesanalys 
Syftet med en nulägesbeskrivning är att identifiera processaktiviteterna samt att dokumentera 
processen som helhet (Ohager, 2000). Vidare bör en nulägesbeskrivning inkludera en studie 
av den marknad där det aktuella företaget agerar samt konkurrenssituationen. Dessutom måste 
de olika aktörerna som på något sätt är delaktiga i eller påverkar gods- och informationsflödet 
identifieras. Exempel på en sådan aktör kan vara en expeditör eller en chaufför. Av speciellt 
intresse i en nulägesbeskrivning är kartläggningen av gods- och materialflöden i 
försörjningskedjan. Detta kallas flödesanalys. Flödesanalysens syfte är att i slutändan 
användas som beslutsunderlag vid eventuella förändringar. Resultaten av en flödesanalys ger 
även företaget möjlighet att bättre förstå försörjningskedjan. Det är vanligt att en aktör saknar 
kännedom om hur försörjningskedjan ser ut i sin helhet. Varje individ har vanligtvis bara 
kännedom om de aktiviteter som sker inom den egna avdelningen och saknar kunskap om vad 
som händer före och efter honom i försörjningskedjan (Jonsson och Mattsson, 2005). Detta 
kan medföra att effektiviteten försämras då processer som berör logistikaktiviteter ofta 
kännetecknas av att de korsar avdelningsgränserna. Om aktören har kunskaper som sträcker 
sig över avdelningsgränserna innebär detta ofta en effektivisering av försörjningskedjan. De 
grundläggande stegen i en flödesanalys är att (Olhager, 2000): 
 

1. Identifiera och kategorisera processaktiviteterna. 
2. Dokumentera processen som helhet. 
3. Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar. 
4. Rekommendera lämpliga processförändringar. 
5. Genomföra beslutade förändringar. 

 
Processen kan med fördel dokumenteras med hjälp av en karta. På detta sätt kan flaskhalsar 
och områden med hög aktivitet (mycket godstrafik) identifieras. Att vidare identifiera och 
dokumentera informationsflödet inom en organisation är ett viktigt verktyg för att kunna 
förbättra användandet av fysiska resurser så som fordon och terminaler. Genom att på ett 
korrekt sätt använda sig av information och informationsteknologi kan integrerade nätverk för 
gods, resurser och information skapas (Tarkowski et al, 1995). 
 
Det finns många metoder för att dokumentera gods- och informationsflödet i en 
försörjningskedja. Vanligtvis används diagram, scheman eller kartor för att illustrera godsets 
väg och kommunikationen mellan aktörerna. Vilken metod som är mest lämplig att använda 
varierar beroende på vad det är som ska illustreras. Vid en flödeskartläggning representerar 
godsflödet aktiviteter så som operation, materialflöde och lager. Till informationsflödet hör 
exempelvis beslut, pappersbunden information, digital information samt verbal information 
och kommunikation. I flödeskartor brukar aktiviteter representeras av standardiserade 
symboler. Exempel på sådana symboler visas i Figur 2-9. 
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Figur 2-9: Användbara symboler vid flödeskartläggning (Aronsson et al., 2004) 

 
Med hjälp av dessa kan sedan flödeskartor, likt den i Figur 2-10, ritas upp. Denna visar en 
order- och leveransprocess för en köpt artikel. Den beställda artikeln levereras av leverantören 
och passerar godsmottagningen innan den kontrolleras. Godkänns artikeln placeras den i 
materialförrådet (MF), annars skickas den tillbaka till leverantören. De streckade pilarna i 
figuren beskriver informationsflödet då en ny artikel beställs. 
 

 
Figur 2-10: Exempel på en flödeskarta (Aronsson et al., 2004) 

 
Informationsflödet i ett flödesschema kan med fördel illustreras likt Figur 2-11. Ur 
flödesschemat kan kommunikationen mellan de olika aktörerna i försörjningskedjan utläsas 
över en tidsaxel. Figuren visar dessutom om kommunikationen aktörerna emellan är i 
pappersform (rak pil) eller i digital form (bruten pil). Varje siffra i schemat motsvarar en 
aktivitet och pilen symboliserar vem som skickar informationen samt vem den är avsedd för. 
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Figur 2-11: Informationsflödesschema (Kanflo, 1999) 

 

2.11.2 Ledtidsanalys 
Målet med en förändring i en försörjningskedja är många gånger att minska ledtider och 
genomloppstider i exempelvis produktionen. Vid en ledtidsanalys analyseras gods- och 
informationsflödet med syftet att minska en produkts totala tid i försörjningskedjan (Aronsson 
et al, 2004). Ledtidsanalysens syfte är även att urskilja alternativa lösningar på problem. 
Svårigheten ligger i att finna de lösningar som verkligen har en positiv effekt på 
försörjningskedjans effektivitet.  
 
Den totala tiden i ett godsflöde består av aktiv och passiv tid (Aronsson et al, 2004). Aktiv tid 
är då någon aktivitet utförs som på något sätt påverkar godsflödet, exempelvis 
maskinbearbetning, montering eller transport. Resterande tid är passiv tid, exempelvis lagring 
av produkter. För att minska den totala tiden i ett flöde är det vanligtvis den passiva tiden som 
bör minskas. 
 
Det finns ett antal metoder som, på ett eller annat sätt, kan användas för att reducera ledtider 
och genomloppstider i försörjningskedjan (Aronsson et al, 2004): 
 

• Eliminera de aktiviteter som inte tillför mervärde för företaget eller kunden.  
• Förenkla de aktiviteter som måste utföras i försörjningskedjan.  
• Integrera aktiviteter som utförs separat utan att skapa mervärde. Ett exempel är att låta 

en montör själv kontrollera produktkvaliteten istället för att ha en separat 
kontrollavdelning. 

• Synkronisera godsflöden i försörjningskedjan så att en aktivitet kan påbörjas direkt 
efter en annan utan väntetid. 

• Effektivisera kommunikationen genom snabbare, säkrare och mer korrekt information.  
• Reducera ledtider för de viktigaste produkter, på bekostnad av att de mindre viktiga 

produkterna kan få ökad ledtid. 
• Reducera osäkerheterna i flödet. Minskad osäkerhet leder till att mindre 

säkerhetsmarginaler krävs, vilket minskar ledtider och genomloppstider. 
• Anpassa sig till eller påverka produktefterfrågan. Genom att anpassa 

beställningsmetoderna så att order läggs mer frekvent, kan efterfrågan utjämnas. 
Andra sätt att uppnå detta är styrande prissättning och tätare samarbete med viktiga 
kunder. 
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• Behandla olika produkter, kunder eller leverantörer på olika sätt. Därigenom kan 
tiderna bättre anpassas till de olika förhållandena. 
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3 FÖRETAGSPRESENTATION 
 
I detta kapitel presenteras Servera R&S AB. Beskrivningen fokuserar på koncernstrukturen 
och verksamheten. Avslutningsvis följer en redogörelse för Serveras verksamheter i 
Norrköping och Årsta.  
 

3.1 Axel Johnson Gruppen 
Servera R&S AB tillhör familjeföretaget Axel Johnson Gruppen (Figur 3-1). Denna består i 
sin tur av tre fristående koncerner: Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc. och AxFast AB.  
 

 
Figur 3-1: Koncernstruktur, Axel Johnson Gruppen 

 

3.2 Servera 
1998 tog Axel Johnson Gruppen över majoriteten av aktierna i Servera och i dagsläget är de 
ensamma ägare av företaget. Servera tillhör koncernen Axel Johnson AB (Figur 3-2) som 
inriktar sig på handel och handelsrelaterade tjänster i Norden. Förutom Servera ingår här även 
företag så som Axfood, Novax och Åhléns.  
 

 
Figur 3-2: Koncernstruktur, Axel Johnson AB 

 

Koncernen Servera (Figur 3-3) i sin tur består av ett antal olika matrelaterade företag så som 
Servera R&S AB, Fällmans kött och Matsäljarna Väst. Servera R&S AB bildades 1994 och är 
en fusion av grossistföretagen Promus Storkök och Dagab Restaurang & Storkök. Promus 
Storkök ägdes av Konsumentföreningen medan Dagab Restaurang & Storkök ägdes av Axel 
Johnson Gruppen. 
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Figur 3-3: Koncernstruktur, Servera 

 

3.3 Servera R&S AB 
Servera R&S AB är en restaurang- och måltidsgrossist som erbjuder restauranger och storkök 
ett sortiment som omfattar livsmedel, torrvaror, färskvaror, frysvaror, drycker, utrustning samt 
hygien- och rengöringsartiklar. De har fyra lager avsedda för tre olika regioner: Region Nord, 
Region Mellan och Region Syd. Vidare finns säljkontor belägna i Luleå, Umeå, Östersund 
och Sundsvall för Region Nord; Stockholm, Västerås, Norrköping och Jönköping för Region 
Mellan och Göteborg, Halmstad och Malmö för Region Syd. Huvudkontoret är beläget i 
Stockholm medan rikslagret finns i Norrköping. 
 
Servera R&S AB har i dagsläget ungefär 1100 anställda och upp emot 10 000 kunder. De har 
ett varusortiment bestående av cirka 12 000 artiklar. De transporterar dagligen 1600 ton som 
levereras till exempelvis personalmatsalar, skolor, förskolor och restauranger. Omsättningen 
2006 beräknades till 5 561 Mkr (Axel Johnson AB årsredovisning 2006). 
 
I fortsättningen benämns, för enkelhetens skull, Servera R&S AB som Servera.  
 

3.3.1 Servera Norrköping 
Servera i Norrköping består av fyra avdelningar: Inköp, Marknad, Lager/Transport och 
Personal/Ekonomicenter. På inköpsavdelningen tas beslut om materialanskaffning av samtliga 
varuslag förutom restaurangutrustning och importvaror. Dessa sköts från huvudkontoret i 
Stockholm. Till marknadsavdelningen hör aktiviteterna sälj och kundtjänst. Säljpersonalen 
delas in i utesälj och innesälj. Utesäljs uppgifter är att rekrytera nya kunder samt introducera 
nya produkter och upprätthålla god kontakt med redan existerande kunder. Innesäljs uppgift är 
att ta emot och behandla kundorder. Ekonomicenter sköter ekonomifrågor inom verksamheten 
och ansvarar för handhållandet av exempelvis fakturor. Personalavdelningen tar hand om 
bland annat löner och nyanställningar. Lager/Transport-avdelningen sköter företagets logistik. 
Till detta hör uppgifter så som varumottagning, plockning och distribution. Dessutom ingår i 
Lager/Transportverksamheten strategisk planering gällande exempelvis fordonsflottan. 
 
Serveras terminal i Norrköping (T1) är som tidigare nämnts ett rikslager. Detta innebär, 
förutom leveranser till kunder i närområdet, även leveranser till Jönköping, Kalmar, Västerås 
och Stockholm. På dessa orter bryts godset upp för att sedan lastas på de distributionslastbilar 
som sköter kundleveranserna. Till närområdet i Norrköping räknas, utöver Norrköping, även 
Finspång, Linköping, Mjölby, Motala och Söderköping. 
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3.3.2 Servera Årsta 
I Årsta (T2) tas godset från T1 emot och lastas sedan på de distributionslastbilar som sköter 
kundleveranserna. Utöver den personal som sköter omlastningen finns här även en 
transportledare och två transportplanerare. Årstaterminalen distribuerar varor till kunder i 
Stockholm med förorter samt Södertälje och Nynäshamn.   
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4 NULÄGESBESKRIVNING 
 
I nulägesbeskrivning behandlas den i examensarbetet studerade försörjningskedjan. Denna 
inkluderar de båda terminalerna, fordonsflottor för linje- och slingtrafiken samt de olika 
lastbärartyperna. Dessutom beskrivs här gods- och informationsflödet i 
distributionsprocessen. 
 

4.1 Leveranser till kunder i Stockholm  
Serveras kunder i Stockholm får sina varor levererade från Norrköping och Västerås. De varor 
som kommer från Norrköping lastas om i transferterminalen i Årsta innan de transporteras 
vidare till kunden. Varorna från Västerås däremot levereras direkt till kund utan att passera 
någon spridningsterminal.  
 

 
Figur 4-1: Den studerade försörjningskedjan 

 
Det finns ett antal anledningar till varför Servera väljer att använda en extra terminal (T2). 
Den kanske främsta anledningen är att chaufförerna, om de skulle leverera varorna direkt till 
kund utan att passera T2, skulle bryta mot föreskrifter gällande tillåtna arbetstider. 
Chaufförerna skulle helt enkelt inte hinna leverera varorna under de arbetstimmar som de 
tillåts köra under ett arbetspass. Dessutom skulle alla leveranser tvingas utgå tidigt på 
morgonen. Detta skulle ytterligare öka trycket på T1 på morgontimmarna. Genom att sprida ut 
linjetrafiken över hela dagen utjämnas arbetsbelastningen i T1. En annan anledning är att det i 
dagsläget inte finns tillräckligt med utrymme i T1 för att förvara alla varor.  
 

4.2 Terminaler 

4.2.1 Norrköping 
Serveras terminal i Norrköping fungerar som ett rikslager där en mängd olika varor lagerhålls. 
Många av dessa kräver lagring vid vissa temperaturer, varför terminalen är uppdelad i olika 
temperaturzoner. De varor som lagras i de tempererade zonerna är: 
 

• Djupfrysta varor - DF  
• Färskvaror - FV 
• Frukt och grönt - FG 

 
Med dessa varor följer att lastnings- och lossningshallar samt korridorer och utrymmen 
mellan avdelningarna också måste vara tempererade. Frysgodset lagerhålls i en frys separerat 
från det övriga godset. I anslutning till frysen finns en last- och lossningshall speciellt avsedd 
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för frysgodset. Resterande gods lastas och lossas i en gemensam hall. Servera lagerhåller även 
torrvaror, köksutrustning och alkoholhaltiga drycker. Dessa går under benämningarna: 
 

• Kolonialvaror - KOL  
• Restaurangutrustning - RU  
• Vin, sprit och öl – VSÖ 

 
De två förstnämnda ställer inga speciella krav på lagerhanteringen. VSÖ-varor å andra sidan 
kräver en säker förvaring varför dessa varor förvaras i en inhägnad del av terminalen. Endast 
behörig personal har tillträde hit och passerkort krävs för att öppna grindarna. De två 
utlastningshallar som används för linjetrafiken (utöver lossningshallen för frysvaror) har 
golvmarkeringar, för att visa var en lastbärare ska placeras, samt skyltar i taket som visar 
vilken distributionstur golvmarkeringen avser. Figur 4-2 och Figur 4-3 ger en överblick av de 
olika områdena i T1. 
 

 
Figur 4-2: Översiktsbild, T1 

 

 
Figur 4-3: Översiktsbild T1, Utlastning (STHLM) 

 

4.2.2 Årsta 
Terminalen i Årsta fungerar som en transferterminal med liten lagringsmöjlighet. T2 har tio 
portar som fungerar både som lossnings- och lastningsportar. På samma sätt som vid T1 
måste VSÖ-varor förvaras inom en låst inhägnad. Därför finns det vid T2 en bur speciellt 
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avsedd för dessa varor. Frysen i T2 avser endast korttidslagring och har begränsad kapacitet. I 
terminalen finns golvmarkeringar som visar uppställningsytan för en viss tur. Framför varje 
port finns två sådana markeringar. Vidare ställs en tredje tur upp mellan dessa ytor. På dessa 
golvytor ställs endast hela lastbärare. Kollin placeras på befintliga lastbärare vid varje 
lastport. Figur 4-4 visar utformningen av T2.  
 

 
Figur 4-4: Översiktsbild, T2 

 

4.3 Aktörer 
I en försörjningskedja finns ett antal aktörer som påverkar godsflödet. I den studerade 
försörjningskedjan förekommer åtta aktörer: orderkontor, expeditör, förman, rangerare (T1), 
linjetrafikchaufför, rangerare (T2), transportledare och slingtrafikchaufför. Utöver dessa ingår 
i försörjningskedjan även externa aktörer så som kund och åkeri. I Tabell 4-1 följer en 
beskrivning av aktörerna och deras arbetsuppgifter. För en mer detaljerad beskrivning 
hänvisas till kapitel 4.8.  
 

Aktör Beskrivning Arbetsuppgifter 

 
Orderkontor 
 
 
 
Expeditör 
 
 
Förman 
 
 
Rangerare (T1) 
 
 
 
 
Linjetrafikchaufför 
 
 
 
Rangerare (T2) 
 
 
 
 
 
Transportledare 
 
 
Slingtrafikchaufför 

 
Ansvariga för orderplockningen 
 
 
 
Plockare 
 
 
Ansvarig för linjetrafiken 
 
 
Lastningspersonal 
 
 
 
 
Chaufför 
 
 
 
Lossnings- och lastningspersonal 
 
 
 
 
 
Ansvarig för slingtrafiken 
 
 
Chaufför 

  
Planera plockning 
- Förbereda plocklistor 
- Översikt över plockningsarbetet 
 
- Plockning 
- Markera kund- och turnummer på kolli 
 
- Transportplanering, linjetrafik 
- Arbetsledare vid utlastningen, T1 
 
- Komprimering av gods 
- Markera kund- och turnummer på lastbärare 
- Uppställning vid lastport 
- Lastning 
 
- Godstransport mellan T1 och T2 
- Lastning 
- Lossning 
 
- Godsmottagning 
- Inlagring 
- Uppställning vid lastport 
- Komprimering av gods 
- Lastning 
 
- Transportplanering, slingtrafik 
- Arbetsledare vid T2 
 
- Godstransport från T2 till kund 
- Lastning 
- Lossning 
 

Tabell 4-1: Aktörer 
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4.4 Fordonsflotta 

4.4.1 Linjetrafik 
För linjetrafiken mellan T1 och T2 använder sig Servera av både egna och inhyrda fordon. 
Linjen trafikeras dygnet runt av sju lastbilar med släp. Av dessa sju är två Serveras egna, 
resten är fordon från utomstående åkerier. Utöver detta har Servera ytterligare en bil som 
förser Serveras kunder med kompletteringsvaror. Vid kapacitetsbrist hyrs extra lastbilar in 
från ett åkeri. För mer detaljerad information gällande lastbilarnas kapaciteter hänvisas till 
Bilaga 1. Kapaciteterna för varje ekipage kan variera. Vissa ekipage kan frysa både fordonet 
och släpet eller kyla en del och frysa den andra. Detta gör att en del ekipage kan ha fyra olika 
lastkapaciteter med avseende på kylt och fryst. 
 
Servera använder sig av ett system som består av en dragbil med tre trailers. Systemet är 
utformat så att det ska finnas en trailer vid varje terminal som kan lastas eller lossas under 
tiden som dragbilen med det tredje släpet är på väg. På detta sätt fås ett högt utnyttjande av 
dragbilen och trailers. Dessutom kan rangerare lasta trailern i förväg, antingen med gods eller 
med returpall. I och med detta ökas även de fria ytorna i terminalerna.  
 

4.4.2 Slingtrafik 
I det dagliga slingtrafikarbetet används ungefär 25 lastbilar. Denna siffra varierar dock på 
grund av variationer i antalet kundorder, tidspassningar och tidsfönster. Sex av dessa fordon 
är Serveras egna och resterande är inhyrda från olika åkerier. De flesta av dem är inhyrda på 
så kallade långtidskontrakt. Lastkapaciteten för slingtrafikens fordonsflotta, mätt i antalet 
rullpall, varierar mellan 15 och 35 stycken. För mer detaljerad information gällande 
lastbilarnas kapaciteter hänvisas till Bilaga 1. Utöver dessa fordon kan Servera vid exempelvis 
felleverans hyra in budbil för enkeltransport till kunden.  
 

4.5 Lastbärare 
Servera använder tre olika lastbärare: rullpall, frysbox och europapall. Den mest frekvent 
använda av dessa är rullpallen. Den består av en botten och två gallerväggar monterade 
ovanpå fyra hjul. Förutom bottenplattan kan så kallade mellanlägg fästas på valfri höjd. Dessa 
används som avlastning så att varorna i botten inte skadas. Mellanläggets huvudsakliga syfte 
är dock att skilja på varor som hör till olika kunder. Om varor till två kunder packas på samma 
rullpall används mellanlägget för att skilja de olika kundernas varor åt. När rullpallen inte 
används kan väggarna fällas ihop, varvid den tar mindre plats vid förvaring. Kapaciteten för 
en rullpall är 490 kilogram men den lastas sällan tyngre än 350 kilogram. Detta då en för 
tungt lastad rullpall innebär att det blir för tungt för chauffören att förflytta den.  
 
Frysboxens utseende kan liknas vid rullpallens med skillnaden att boxens väggar är 
heltäckande och isolerande. Den är främst avsedd för att transportera djupfrysta varor, men 
kan i vissa fall även användas för att transportera exempelvis färskvaror. Transport av 
djupfrysta varor i en frysbox kräver inte förvaring i den frysta delen av lastbilen. En frysbox 
har samma lastviktskapacitet som rullpallen. De omslutande väggarna medför dock att 
lastutrymmet blir något mindre. 
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Vissa kunder har som önskemål att deras varor levereras på europapall. En europapall tar upp 
dubbelt så mycket golvyta som en rullpall (eller en frysbox). Detta kompenseras genom att 
den klarar tyngre lastning. För att en europapall inte ska lastas för tungt lastas godset 
vanligtvis inte högre än en och en halv meter.  
 
I Tabell 4-2 visas de olika lastbärarnas dimensioner och kapaciteter. 
 

  Yttermått (m)   Kapacitet  
Lastbärare Vikt (kg) Längd Bredd Höjd (l) (kg) 

 
Rullpall 

 
29 

 
0,8 

 
0,7 

 
1,58 

 
1400 

 
500 

Frysbox 94 0,8 0,7 1,67 490 500 
EU-pall 

 
25 1,2 0,8 0,15 - - 

Tabell 4-2: Lastbärarens dimensioner och kapacitet 

 

4.5.1 Val av lastbärare 
Servera själva föredrar att använda rullpallen vid sina varuleveranser. Den främsta 
anledningen till detta är att den är mer lätthanterlig för chaufförerna i jämförelse med de andra 
alternativen. Möjligheten att fälla ihop en rullpall medför dessutom att återleveranserna av 
tomma lastbärare blir mindre platskrävande. Anledningen till att rullpallen används mer 
frekvent än frysboxen är att rullpallen är billigare vid inköp samt att den tar mindre plats vid 
förvaring. 
 
Fördelen med att använda europapallar är att de tar liten plats vid förvaring då de kan staplas 
ovanpå varandra. De kan också vara att föredra vid leveranser till större kunder, då 
europapallen klarar tyngre laster än rullpallen och boxen. Nackdelen är att chaufförerna måste 
använda en handtruck vid lastning och lossning.  
 

4.6 Affärssystem 
Servera använder affärssystemet Servo. I detta lagras information så som exempelvis 
kundregister, inleveranser, lagersaldon, transporter, inköp, försäljning och inventering. Servo 
används idag på ett eller annat sätt av de flesta avdelningarna. Transportledaren använder 
Servo som ett planeringsstöd. Genom Servo hämtas information så som leveransordning och 
beställningshistorik. 
 

4.7 Transportplanering 
Transportplaneringen kan delas in strategisk, taktisk och operativ planering. Den strategiska 
planeringen kommer inte att behandlas i nulägesbeskrivningen då denna har en relativt lång 
planeringshorisont. Däremot blir den taktiska och den operativa transportplaneringen mer 
intressant för den dagliga distributionen. 
 

4.7.1 Taktisk transportplanering 
Servera har på lång sikt ett antal lastbilar inbokade för att hantera linjetrafiken. De har alltså 
ett bestämt antal lastbilar med förutbestämda avgångstider som de har tillgång till varje dag. 
Denna fordonsflotta utgörs dels av Serveras egna lastbilar, dels av ett antal lastbilar som hyrts 
in på kontrakt som sträcker sig över en längre tid. Den taktiska planeringen handlar om att 
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finna balansen mellan antalet egna och antalet inhyrda lastbilar. Beslutet att använda inhyrda 
lastbilar är en försiktighetsåtgärd. Det kan hända att efterfrågan minskar drastiskt och vid 
sådana tillfällen är det troligtvis lättare att säga upp kontrakt med åkerier än att sälja de egna 
lastbilarna. Strategin gällande hur många lastbilar som ska användas för linjetrafiken baseras 
helt på erfarenhet.  
 
I regel lämnar godset T1 dagen eller natten innan det är ämnat att levereras hos kunden. 
Transporterna avgår kontinuerligt från T1 mellan tidig morgon och sen natt. Avgångarna 
följer ett förutbestämt schema i vilket de fasta transporterna finns inbokade. Med fasta 
transporter avses de transporter som trafikeras av Serveras egna lastbilar samt de lastbilar som 
hyrts in på långtidskontrakt. Utöver de fasta avgångarna har förmannen möjligheten att också 
hyra in extra lastbilar vid behov. I Tabell 4-3 listas de fasta avgångstiderna för linjetrafiken.  
 

Avgångstid Transportör Typ Antal Rullpall Kommentar 
 

07:30 
10:30 
11:15 
14:15 
15:00 
15:30 
19:00 
21:30 
02:30 
03:00 

 

 
Inhyrd 

Servera 
Servera 
Servera 
Inhyrd 

Servera 
Inhyrd 

Servera 
Servera 
Inhyrd 

 

 
 

Trailer 
Daxen 

 
 

Trailer 
 

Trailer 
Trailer 

 
79 
84 
79 
78 
79 
84 
80 
84 
84 
81 

 
 
 
 

måndag och onsdag 
 
 

måndag  

Tabell 4-3: Fasta avgångstider för linjetrafiken 

 
Hos Servera finns en leveransstrategi som benämns Daxen. Denna avser leveranser till kunder 
som efter ett speciellt avtal har möjligheten att beställa varor med orderstopp samma dag som 
leveransen sker. Vanligtvis inträffar orderstopp på eftermiddagen dagen innan leverans. De 
kunder som får sina order via Daxen saknar rätten att kräva tidspassning.  
 
I den taktiska transportplaneringen ingår för transportledaren att skapa turer. En tur består av 
ett antal kunder belägna inom samma område. Leveransordning inom en tur bestäms av 
kundernas geografiska läge. Detta görs för att försöka skapa en tur med så kort körsträcka 
som möjligt. Beroende på område kan en tur bestå av allt från några få till sjuttiotalet kunder. 
Vid planering tas även hänsyn till kundens beställningshistorik. Därför hamnar aldrig en 
nytillkommen kund på en fast tur utan läggs först i en specialtur med nytillkomna kunder. 
Efter en tid, då kundens beställningsbeteende är känt, läggs denne in i en fast tur. Skapandet 
av turer är ett manuellt arbete som transportledaren utför utan hjälp av något tekniskt verktyg.  
 

4.7.2 Operativ transportplanering 
Transportplaneringen på operativ nivå utförs av förmannen och transportledaren. För 
linjetrafikens planering ansvarar förmannen. Denne ser till att fordonskapaciteten alltid är 
tillräcklig. Förmannen har möjligheten att vid behov boka ytterligare lastbilar utöver de fasta.  
 
Den dagliga operativa transportplaneringen börjar med att transportledaren går igenom dagens 
leveranser. Här fås en överblick över de turer som ska köras och vilka problem som eventuellt 
kan uppstå under dem. Godsvolymer, tidspassning till kund och antalet chaufförer gås igenom 
för att kunna beräkna kapacitetsbehovet gällande fordonsflottan. Vid behov omfördelas 
kunder och turer för att effektivisera distributionen. Alltså görs en kompletterande manuell 
ruttplanering. Servera ser fördelar i att en chaufför alltid kör samma rutt med samma kunder. 
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De menar att chauffören då lättare hittar till kunden samt är mer bekant med 
lossningsproceduren. Detta medför att transportledaren inte lägger om turer allt för mycket. 
Figur 4-5 ger en noggrann beskrivning av transportledarens operativa 
transportplaneringsarbete (där TL motsvarar transportledaren och LB motsvarar lastbärare). 
 

 
Figur 4-5: Operativ transportplanering för transportledaren 

 

4.7.3 Problem vid transportplanering 
Vid transportplanering uppkommer en mängd svårigheter. Vanligtvis blir lösningarna på 
dessa temporära och fungerar inte under en längre tid. För Serveras distribution i Stockholm 
uppkommer flera problem som till stor del är kundrelaterade. Många kunder kräver som 
tidigare nämnts att leveransen sker inom ett visst tidsfönster eller vid en viss tidpunkt 
(tidspassning). Ungefär fem procent av Serveras kunder har tidspassning som genom avtal har 
tagits fram i samtycke med Servera. Dessa tidspassningar tvingar Servera att betala böter till 
kunden vid leveransförsening. Ungefär nio procent av de behandlade kunderna har tidsfönster 
inom vilket leveransen måste ske. Resterande kunder får, som en följd av de fasta turerna och 
leveransordningarna, vanligtvis sin leverans vid samma tidpunkt varje leveranstillfälle. Dessa 
kunder förväntar sig att få sina varor levererade vid samma tidpunkt varje gång, trots att de 
varken har tidspassning eller tidsfönster. Tidspassning och tidsfönster skulle inte vara ett 
omfattande problem om det inte vore för att många kunder kräver liknande tidspassning och 
tidsfönster. Detta medför att fordonen måste lastas samtidigt i T2 där det råder platsbrist. 
Dessutom kan kunder kräva olika typer av lastbärare vilket ytterligare försvårar 
planeringsarbetet. Vidare levererar Servera till båtar som har dynamisk adress, 
viktrestriktioner på lastbärare och tidspassning. Ett annat problem är att Stockholm stad har 
infört restriktioner på fordonstyper under vissa klockslag vilket medför att vissa gator inte får 
trafikeras av tyngre fordon. 
 

4.8 Distributionscykel 
I detta kapitel beskrivs en distributionscykel. Syftet är att här redogöra för de aktiviteter som 
utförs i samband med att godset transporteras från T1 via T2 till slutkunden i Stockholm. 
Figur 4-6 visar de huvudsakliga aktiviteterna i distributionscykeln.  
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Figur 4-6: Distributionscykel 

 

4.8.1 Orderhantering 
Kunden kan beställa sina varor via ett telefonsamtal med en säljare eller via Internet. 
Kundorder lagras sedan i Servo och utifrån dessa skapas plocklistor automatiskt. En plocklista 
innehåller information om plockplats och lastbärartyp samt information om var de 
färdigplockade lastbärarna ska placeras. Efter att plocklistorna skrivits ut sorteras de av 
personalen vid orderkontoret i T1. Sorteringen baseras på den ordning i vilka orderna bör 
lämna T1 för transport till T2. Andra faktorer som påverkar i vilken ordning plockningen ska 
utföras är exempelvis storleken på en order. Vanligtvis plockas varorna mellan en och två 
timmar innan linjetrafiklastbilens avgång. Innehåller en order ovanligt mycket varor kan det 
dock kräva att plockningen utförs tidigare.  
 
Vanligtvis föreligger för kunderna ett orderstopp klockan 17:00 dagen innan leveransdagen. 
Ett undantag till detta finns dock. Daxen-kunder har möjlighet att komplettera sin beställning 
under leveransdagen, dock inte senare än klockan 9:00. Dessa order ges högsta prioritet vid 
plockningen då det är viktigt att de lämnar T1 i tid. 
 

4.8.2 Plockning 
Expeditören ansvarar för att plocka varorna till en order. Varje avdelning i T1 bemannas av 
expeditörer som främst plockar varor inom det egna området. KOL, RU, FV och FG plockas 
ofta av samma expeditörer. Plockningen av DF- och VSÖ-varor kräver dock att expeditören 
inte har några andra åtaganden. Gällande DF måste expeditören ha varma kläder och det 
skulle därför vara problematiskt att plocka varor från en annan avdelning. VSÖ-avdelningen 
kräver enligt tidigare hög säkerhet varför endast behöriga expeditörer har tillträde till området. 
 
Plockningen utförs manuellt med ett så kallat ”expeditör till godset”-system. Till sin hjälp har 
expeditören orderplocktruck. Kundens lastbärare placeras baktill på trucken vilket gör att 
ordern kan plockas och packas på en och samma gång. I samband med att expeditören plockar 
en orderrad märks denna med kund- och turnummer. Hos Servera finns olika metoder för att 
plocka en order beroende på orderns storlek och vilka varor som ingår i den. Servera använder 
sig av alla fyra typer av orderplock; zonplock, samplock, artikelplock och orderplock. 
Vanligtvis plockar en expeditör de varor, till en viss order, som kommer från den egna 
avdelningen. En annan expeditör plockar i sin tur varorna från sin avdelning (som hör till 
samma order). Är en order ovanligt stor händer det dock att flera expeditörer från samma 
avdelning hjälps åt med plockningen. 
 



NULÄGESBESKRIVNING 41 
 

När en order är färdigplockad rapporteras antalet använda lastbärare till Servo av expeditören 
via en dataterminal. Lastbäraren/lastbärarna ställs sedan i utlastningshallen i väntan på 
transport. Här sorteras godset efter vilken tur det ska med och ställs sedan upp i markerade 
rader framför utlastningsporten. Ovanför varje rad hänger en skylt som talar om vilken tur det 
är. Turnumret finns angivet på expeditörens plocklista. 
 
Samplock 
Då en kundorder är så pass liten att den får plats på en lastbärare kan något som kallas 
samplock användas. Samplock går till så att en expeditör plockar KOL och RU och ställer 
sedan lastbäraren på en speciellt avsedd yta, samplockplatsen. Här tar FV/FG-expeditören vid 
och plockar resterande varor från FV- och FG-avdelningarna på samma lastbärare. Fördelen 
med denna metod är att lastbärarens fyllnadsgrad ökar då varorna packas på en istället för två 
lastbärare. När samplock ska utföras bestäms av personalen vid orderkontoret som i sådana 
fall skriver detta på plocklistan. 
 
Kolliorder 
Denna typ av order är en variant på samplock. Dock med skillnaden att ordern endast 
innehåller enstaka varor (oftast bara ett kolli). Kolliorder lastas på en speciell lastbärare 
avsedd för en viss tur, en så kallad kollivagn. Denna placeras på kollitorget som ligger i 
utlastningshallen i T1. 
 

4.8.3 Rangering och utlastning - Norrköping 
Problemet med att använda ett system där en expeditör endast plockar varor från det egna 
området är att fyllnadsgraden på lastbäraren ofta blir dålig. Då flera expeditörer behandlar 
samma kundorder innebär det att varje enskild expeditör plockar varor på en egen lastbärare. 
Detta innebär att en order, när den är färdigplockad, är lastad på flera olika lastbärare. 
Lastbärarna är då ofta endast halvfulla och komprimering krävs för att minimera antalet 
lastbärare. 
 
Rangering sker ungefär en timme innan transporten avgår från terminalen. 
Rangeringspersonalens uppgift är att i så stor utsträckning som möjligt försöka komprimera 
godset. Rangeringen innebär alltså en minimering av antalet lastbärare. När en rangerare för 
samman en eller flera order på samma lastbärare måste detta markeras med hjälp av en lapp 
som fästes på lastbäraren. På denna antecknas kund- och turnummer samt hur många 
lastbärare ordern ursprungligen bestod av. Anledningen till detta är att informera rangeraren i 
T2 om att en komprimering har genomförts. Olika kunders order åtskiljs med ett mellanlägg. 
Den kund vars varor ligger överst på lastbäraren ska också markeras överst på lappen. För att 
ytterligare tydliggöra att komprimering har genomförts fyller rangeraren i en rangeringslista. 
På denna antecknas all form av komprimering, oavsett om det är en kundorder som har 
komprimerats till färre lastbärare eller om det är gods till flera olika kunder som samlastats på 
en lastbärare. Komprimeringslistan faxas till T2 för att sedan användas av 
rangeringspersonalen vid rangeringen.   
 
Utöver komprimering är det rangerarens uppgift att vid behov hjälpa chaufförerna med 
lastning och lossning av linjetrafiklastbilarna. Gällande lastning och lossning av trailersläpet 
har rangeraren ensamt ansvar för att detta utförs. Linjetrafiklastbilarna lastas från två 
utlastningshallar. Den ena är avsedd för KOL, FG, FV, RU och VSÖ. Den andra är avsedd för 
DF och ligger i anslutning till frysen. Detta betyder alltså att en lastbil, efter att ha lastat 
frysvaror, måste åka till den andra utlastningshallen för att lasta resterande varor.  
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4.8.4 Linjetrafik, godsmottagning och inlagring 
Linjetrafiklastbilen förflyttar godset från T1 till T2 och transporten tar ungefär två timmar. 
Vid linjetrafiklastbilens ankomst till T2 är det chaufförens uppgift att lossa godset (såtillvida 
det inte är en trailerlastbil i vilket fall det är rangerarens uppgift). När godset lossats placeras 
det längs väggen på motsatt sida av lastportarna. Här grupperas lastbärarna med hänsyn till 
vilken linjetrafiklastbil de transporterats med. Rangeraren placerar frysgodset i frysen och 
VSÖ-godset i inhägnaden avsedd för just VSÖ-varor. 
 

4.8.5 Rangering och utlastning - Årsta 
En rangeringslista (se Figur 4-7) beskriver hur dagens gods ska rangeras; vilken 
utlastningsport det ska ställas upp framför samt i vilken ordning det ska rangeras. Listan 
syftar till att hjälpa rangeraren i dennes arbete genom att skapa en översikt över dagens 
transporter.  
     

TUR KL OMRÅDE U CHAUFFÖR 
A174  Huddinge 7  
A116  Bromma, Ekerö 8  
A114  Kista, Rinkeby 9  
A165  Haninge, Skogås 10  
A187  Södertälje  11  
A162  Berga, Muskö 12  
A112  Lidingö 13  

Figur 4-7: Utdrag ur rangeringslista 

 
Innan slingtrafiklastbilens avgång ställer rangeraren det gods som tidigare placerats längs den 
bakre väggen på rätt plats framför utlastningsportarna. Vid behov och i mån av tid utför 
rangeraren alternativt chauffören för slingtrafiklastbilen ytterligare komprimering av godset. 
Kolligods (gods från en kollivagn) placeras på en pall bredvid respektive utlastningsport. 
Chauffören bestämmer sedan själv hur detta gods ska hanteras. 
 
Ungefär en timme innan slingtrafiklastbilens avgång från T2 får chauffören 
transportdokumenten, innehållande frakt- och följesedlar, från transportledaren. Utifrån dessa 
skapar chauffören en frys- och en VSÖ-lista på vilka alla DF- respektive VSÖ-varor skrivs 
upp. Dessa överlämnas sedan till rangeraren som i sin tur hämtar godset från frysen respektive 
VSÖ-förrådet. Detta gods placeras sedan på de övriga lastbärarna så att godset ligger i den 
lastbärare som avser rätt kund. Efter detta är det chaufförens uppgift att kontrollera att 
lastbärarna lastas korrekt och i rätt ordning på lastbilen. Chauffören lastar vanligtvis lastbilen 
på egen hand innan avgång från terminalen. Vid vissa tillfällen kan även rangeringspersonal 
hjälpa till. 
 

4.8.6 Slingtrafik 
Vid kundleveransen lämnar chauffören en fraktsedel till kunden för påskrift. Kunden får 
dessutom en följesedel som beskriver vilket gods det är som beställts. Följesedeln stannar hos 
kunden medan chauffören tar med fraktsedeln tillbaka till T2.  
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4.9 Godsflöde 
I detta stycke beskrivs godsflödet inom terminalerna T1 och T2. Efter 
godsflödesbeskrivningarna följer figurer i vilka de olika flödena är markerade. 
 

4.9.1 Godsflöde - Norrköping 
I T1 förflyttas godset från de olika avdelningarna till uppställningsplatser i de för Stockholm 
avsedda utlastningshallarna. I respektive utlastningshall (kyl respektive frys) finns skyltar och 
golvmarkeringar som visar personalen var godset ska ställas upp. 
 

1. FV och FG plockas i respektive avdelning för att sedan placeras antingen i en 
kollivagn på kollitorget eller på en egen lastbärare i utlastningshallen. 

2. KOL och RU plockas på en lastbärare som sedan placeras på en av tre olika platser. 
Beroende på typ av plocklista placeras varorna i utlastningshallen, på kollitorget eller 
på samplocktorget. 

3. VSÖ plockas i VSÖ-avdelningen för att sedan direkt förflyttas till utlastningshallen. 

4. DF plockas i frysen och flyttas sedan till den utlastningshall som är i direkt anslutning 
till frysen. 

 

 
Figur 4-8: Godsflöde inom T1 

 

 
Figur 4-9: Godsflöde inom T1, utlastning (kyl) 
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4.9.2 Godsflöde - Årsta 
Då T2 är en transferterminal förekommer här endast korttidsförvaring av gods. Godset 
anländer från T1 för att sedan bara förvaras en kort tid innan det lämnar terminalen för 
kundleverans. Innan utlastning placerar rangeringspersonalen godset på uppställningsplatser 
som är markerade med hjälp av skyltar och golvmarkeringar. 

 
1. Linjetrafikbilarna lossar sitt gods i port 3, 6, 9 eller 10. 

2. Det lossade godset ställs utmed den bakre väggen för korttidsförvaring (2:1), såtillvida 
det inte är VSÖ- eller frysvaror. Dessa placeras istället i frysen (2:2) respektive i VSÖ-
förrådet (2:3).  

3. Innan slingtrafiklastbilens avgång flyttas godset från den bakre väggen (3:1), VSÖ-
förrådet (3:2) och frysen (3:3) till uppställningsytan framför den aktuella porten. 
Enstaka kollin (i de fall då kunden beställt så pass få varor att de inte kräver en hel 
lastbärare) placeras på en lastpall bredvid den port slingtrafiklastbilen sedan ska lasta i 
(3:4). 

4. Godset lastas på slingtrafiklastbilen i någon av portarna. 

 

 
Figur 4-10: Godsflöde inom T2 

 

4.10  Informationsflöde 
Med informationsflöde menas här kommunikationen mellan aktörerna i försörjningskedjan. 
Denna kan vara verbal, digital eller i pappersform. Digital information innebär att en aktör 
exempelvis hämtar alternativt skickar information till Servo. Pappersbunden information 
utgörs av exempelvis plocklistor, transportdokument och komprimeringslistor. Då en 
expeditör eller rangerare skriver kund- och turnummer på ett kolli respektive en lastbärare 
räknas också detta som pappersbunden information. 
 
De aktörer som deltar i informationsflödet är de samma som beskrivits tidigare i Tabell 4-1 
(Kapitel 4.3). Utöver dessa är affärssystemet Servo också en del av informationsflödet då det 
utgör en central del vid informationshanteringen. De åkerier som förmannen alternativt 
transportledaren använder för att hyra in extra ekipage är också en del av informationsflödet. 
Deltagarna i informationsflödet är alltså:  
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• Expeditör    
• Förman 
• Kund 
• Kundtjänst 
• Linjetrafikchaufför 
• Orderkontor 
• Rangerare (T1) 
• Rangerare (T2) 
• Servo 
• Slingtrafikchaufför 
• Transportledare 
• Åkeri (T1) 
• Åkeri (T2) 

 

4.10.1 Informationsflödesschema 
Informationsflödet i försörjningskedjan representeras av ett flödesschema, enligt Figur 4-11. 
Ur figuren går att urskilja mellan vilka aktörer information skickas, vilken typ av information 
det är (verbal, pappersbunden eller digital) samt när i tiden de sker i förhållande till varandra. 
Nedan följer en beskrivning av aktiviteterna i informationsflödesschemat, Tabell 4-4. Numret 
framför varje händelse motsvaras av en inringad siffra i flödesschemat. I de fall då en 
händelse är inom parentestecken innebär det att denna aktivitet inte nödvändigtvis sker. 
Sådana aktiviteter sker alltså inte alltid utan bara vid speciella tillfällen. Detta representeras i 
flödesschemat av en streckad pil. 
 

 
Figur 4-11: Informationsflödesschema 
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Aktivitet Information från Information till Beskrivning 

1 Servo Orderkontor På orderkontoret hämtas aktuella order från Servo. Plocklistor 
genereras automatiskt i Servo baserat på kundbeställningar. 

2 Orderkontor Expeditör Expeditören hämtar sin plocklista vid orderkontoret.  

3 Expeditör Rangerare (T1) Expeditören markerar kund- och turnummer på varje kolli. 

4 Expeditör Rangerare (T2) Expeditören markerar kund- och turnummer på varje kolli. 

5 Expeditör Servo Expeditören rapporterar in färdigplockad order till Servo via en 
dataterminal (samt antalet använda lastbärare) 

6 Servo Förman Förmannen använder Servo för att få information gällande order, vikter 
och volymer. 

(7) Förman Åkeri (T1) Förmannen bokar vid behov extra lastbilar från ett åkeri. 

8 Förman Rangerare (T1) Förmannen informerar rangeraren om vilken tur som ska rangeras 
härnäst. 

9 Servo Förman 

Förmannen på utlastningen hämtar information från Servo gällande 
status på en viss order. Förmannen kan se om en viss order är 
färdigplockad eller inte, dock inte om en order är delvis färdigplockad, 
alltså ”status på kollinivå”. 

(10) Rangerare (T1) Rangerare (T2) Då komprimering utförts skriver rangeraren (T1) kund- och turnummer 
på lastbäraren.  

(11) Rangerare (T1) Rangerare (T2) Då komprimering utförts skriver rangeraren (T1) detta på 
komprimeringslistan. 

12 Linjetrafikchaufför Förman Chauffören informerar förmannen när lastbilen är färdiglastad och redo 
för avgång. 

13 Förman Linjetrafikchaufför Förmannen ger klartecken till chauffören att åka. 

(14) Förman Transportledare När det gäller Daxen ringer förmannen till transportledaren då lastbilen 
lämnar T1. 

(15) Linjetrafikchaufför Transportledare När det gäller Daxen ringer linjetrafikchauffören till transportledaren då 
lastbilen lämnar T1. 

16 Servo Transportledare 
Transportledaren hämtar de transportdokument (frakt- och följesedlar) 
som avser dagens transporter. Dessa har under natten skrivits ut från 
Servo. 

(17) Transportledare Åkeri (T2) Transportledaren bokar vid behov extra lastbilar från ett åkeri. 

18 Transportledare Rangerare (T2) Transportledaren förbereder en rangeringslista som används av 
rangeraren (T2). Listan läggs i anslutning till kontoret. 
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Aktivitet Information från Information till Beskrivning 

(19) Rangerare (T2) Linjetrafikchaufför 
Är linjetrafikchauffören inhyrd kan det uppstå oklarheter om i vilken port 
lastbilen ska lossas. I sådana fall informerar rangeraren (T2) 
linjetrafikchauffören om detta. 

20 Transportledare Slingtrafikchaufför Transportledaren ger frakt- och följesedlar till slingtrafikchauffören. 

21 Slingtrafikchaufför Rangerare (T2) Slingtrafikchauffören ger fryslistan till rangeraren (T2). 

22 Slingtrafikchaufför Rangerare (T2) Slingtrafikchauffören ger VSÖ-listan till rangeraren (T2). 

23 Rangerare (T2) Transportledare Rangeraren (T2) lämnar använd VSÖ-lista till transportledaren för 
arkivering. 

(24) Slingtrafikchaufför Transportledare 
Om slingtrafikchauffören har några problem under sin tur ringer denne 
till transportledaren. Det är transportledarens uppgift att assistera 
chauffören vid leveranserna. 

(25) Kund Kundtjänst 

Kunderna har tidsfönster inom vilka de förväntar sig att få sina varor 
levererade. Skulle det hända att Servera är sena händer det ofta att 
kunden ringer och undrar just varför leveransen är sen. Vanligtvis ringer 
kunden till kundtjänst. 

(26) Kundtjänst Transportledare Har kundtjänst tagit emot ett samtal från kunden, gällande sen leverans, 
ringer de vanligtvis till transportledaren för att ta reda på orsaken. 

(27) Kund Transportledare Vissa kunder ringer direkt till transportledaren för att ta reda på orsaken 
till en sen leverans. 

(28) Transportledare Slingtrafikchaufför 
Det kan hända att förutsättningarna för distributionsarbetet ändras under 
arbetets gång. Transportledaren har möjligheten att ringa till 
slingtrafikchauffören för att informera denne om ändringar etc. 

29 Slingtrafikchaufför Kund Slingtrafikchauffören lämnar följesedeln till kunden. 

(30) Kund Slingtrafikchaufför Kunden signerar fraktsedeln och lämnar till slingtrafikchauffören. Detta 
måste ske om VSÖ-varor har levererats. 

31 Slingtrafikchaufför Transportledare Slingtrafikchauffören lämnar fraktsedlarna till transportledaren efter 
ankomst till T2. 

Tabell 4-4: Informationsflöde 
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5 PROGRAMVARA 
 
I detta kapitel beskrivs den programvara som använts i samband med ruttoptimeringen. 
Inledningsvis beskrivs programmets egenskaper kortfattat. Därefter presenteras de indata 
som används i programmet som parametrar och restriktioner vid simuleringen. 
 

5.1 WinRoute 
WinRoute är framtaget av Routing International, ett företag som tillhandahåller programvaror 
för transportplanering och ruttoptimering. Det är ett verktyg för ruttoptimering, där målet är 
att skapa en transportplan i vilken antalet leveranser/upphämtningar maximeras samtidigt som 
de använda resurserna (bestående av fordon och förare) minimeras.   
 
Det klassiska användningsområdet för en programvara likt WinRoute är då 
transportplaneringsproblemet utgörs av distribution till ett antal kunder från en eller flera 
terminaler. WinRoute kan dock även hantera planering för hämtning av gods (omvänd 
distribution). Dessutom kan planeringsarbetet inkludera transport mellan terminaler 
(linjetrafik). 
 
Optimeringsverktyget i WinRoute fokuserar på att minska transportkostnaderna genom att 
reducera körsträckor och antalet använda fordon. Dessutom försöker den minska förarnas 
arbetstimmar samt fördela arbetsbördan mellan dem. Optimeringsalgoritmerna i WinRoute 
tillhör typen lågdensitetsoptimering och problemet som ska lösas är ett VRPTW. 
 

5.2 Indata 
WinRoute producerar lösningar på ett transportproblem givet vissa restriktioner. En 
restriktion i detta fall kan definieras som en godtycklig realitet som måste respekteras av 
planeringen (exempelvis tidsrestriktioner, fordonskapaciteter, lastnings-/lossningstider och 
maximal körtid).  
 
Restriktioner (och övrig data) som inkluderas i modellen kan variera i omfattning och kvalitet. 
Generellt kan sägas att användandet av högkvalitativ data i optimeringsmodellen också 
genererar högkvalitativa transportplaner. En ökad mängd data betyder dock inte 
nödvändigtvis att de lösningar WinRoute skapar förbättras. Däremot innebär stora mängder 
data att modellens detaljeringsgrad höjs. 
 
Nedan beskrivs data och restriktioner som används för att bygga upp optimeringsmodellen i 
WinRoute. Det bör påpekas att ytterligare data (utöver den som presenteras här) kan 
inkluderas i modellen. Här presenteras endast de nödvändiga data som krävs för att 
möjliggöra en ruttoptimering. 
 

5.2.1 Karta 
Kartdatabasen i WinRoute innehåller: 
 

• Vägnät (inklusive vägtyper med definierade hastigheter) 
• Vägspecifik data (exempelvis brohöjder) 
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Kartrelaterade förutsättningar för ruttoptimeringen kan ändras (för att bättre efterlikna 
verkligheten), exempelvis: 
 

• Framkomlighet (kan begränsas på grund av vägarbeten, avstängda vägar etc.) 
• Vägtullar 
• Hastighet på specifika vägar eller vägsträckor 
• Hastighet som funktion av tiden (den genomsnittliga hastigheten varierar vanligtvis 

under dagen, exempelvis är medelhastigheten ofta lägre än det normala under 
rusningstrafik) 

 

5.2.2 Depå 
I distributionen kan en eller flera depåer (terminaler) användas för att sprida godset. I 
WinRoute kan en depå definieras som en vanlig distributionsterminal eller som en 
transferterminal. Till respektive depå kopplas information gällande: 
 

• Typ av depå  
• Adress 
• Öppettider  
• Kostnader 
• Lastnings- och lossningsfaktorer (exempelvis tider för lastning och lossning) 

 

5.2.3 Fordon 
I WinRoute skapas fordonsflottan. För respektive fordon anges sedan information gällande: 
 

• Fordonstyp  
• Kapacitet 
• Depå (för lastning/lossning) 
• Lastnings- och lossningsfaktorer 
• Kostnader  

 

5.2.4 Förare 
Varje fordon sammankopplas med en förare. Till respektive förare kopplas sedan information 
gällande: 
 

• Arbetstider 
• Kostnader 
• Maximalt tillåten körtid och arbetstid 
• Föredraget område (en viss förare kan kopplas till ett visst område) 

 

5.2.5 Klient 
Kundregistret överförs till WinRoute. Den kundspecifika informationen innehåller: 
 

• Fordonstyp (vilka fordonstyper som kan leverera hos kunden) 
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• Adress  
• Tidsfönster 
• Lossnings- alternativt lastningstider  

 

5.2.6 Order 
En order utgörs av det gods som lämnas (alternativt hämtas) vid ett leveranstillfälle. Till en 
order i WinRoute hör information gällande: 
 

• Kund (klient) 
• Depå (för lastning/lossning) 
• Produkttyp 
• Fordonstyp (vilken fordonstyp som kan transportera godset) 
• Orderkvantitet (godsvolym) 
• Tidsfönster (specifika för ordern)  
• Lossnings- alternativt lastningstid (specifika för ordern) 

 

5.2.7 Orderhistorik 
Enligt tidigare krävs en analys av nuläget för att kunna identifiera effekterna av en 
ruttoptimering. Simuleringsresultatet måste därför jämföras med den verkliga distributionen 
under en viss tidsperiod. I WinRoute återskapas därför distributionsarbetet under en bestämd 
period. Detta kräver kompletterande information gällande: 
 

• Leveransdag 
• Lossningstider hos kunden  
• Leveranssekvens (turordningen i vilken kunderna betjänas) 
• Fordon (vilket fordon som utför vilken leverans) 
• Ankomsttid hos kunden 
• Depå (från vilken depå en viss order hämtas) 
• Tur (en förare kan köra flera turer på samma dag) 

 

5.2.8 Orderplockning och lastning 
Ofta inkluderas enbart kundleveranser i ett ruttoptimeringsprogram1. Ruttoptimeringen kan 
dock även innehålla terminalaktiviteter såsom orderplockning och lastning. I ett sådant fall 
utförs ruttoptimeringen vid ett tidigare tillfälle (än om det bara skulle användas för att planera 
kundleveranserna). Ruttoptimeringsprogrammet kan då användas för att styra plockningen 
och ge indikationer på när en viss order bör plockas. För att möjliggöra detta krävs att 
tidsåtgången för ett antal aktiviteter definieras och inkluderas i optimeringsmodellen, 
exempelvis tider för: 
 

• Orderframställning  
• Orderplockning  
• Förberedelse för lastning (lasta på lastbärare och flytta till lastkajen)  
• Lastning av fordon  

                                                 
1 Vilket är fallet vid våra simuleringar på grund av föreliggande begränsningar och avgränsningar gällande data 
och förfogande av tid.    
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• Förberedelser innan avgång (exempelvis förbereda transportdokument) 
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6 DATAINSAMLING 
 
I detta kapitel beskrivs den datainsamling som utförts i samband med examensarbetet. 
Inledningsvis beskrivs arbetsmetoderna vid enkätundersökningen och sedan hur den 
kompletterande datainsamlingen genomförts. Därefter följer en redogörelse för metodiken vid 
bearbetning av data. 
 
Examensarbetet innefattar en ruttoptimering i vilken Serveras distribution i Stockholm 
analyseras. Optimeringen utförs med hjälp av ett ruttoptimeringsprogram som kräver indata i 
form av exempelvis beställningshistorik och fordonskapaciteter. Vid projektets början 
planerades att denna information skulle hämtas ur Serveras affärssystem. Detta visade sig 
dock inte vara möjligt då viss information, så som tider för lossning hos kunden och 
turordningen i vilken kunderna betjänas, inte finns att tillgå i historiken. Av denna anledning 
krävdes en omfattande datainsamling. 
 

6.1 Enkätundersökning 
Datainsamlingen genomfördes under två veckor med start 2007-10-01 och avslut 2007-10-12 
(denna period benämns hädanefter som Sample Week). Då den fordrade informationen främst 
finns hos aktörer i försörjningskedjan valdes en metod innefattande enkätundersökningar. 
Dessa enkäter delades ut till förmannen samt linje- och slingtrafikchaufförerna (se Bilaga 2). 
Tabell 6-1 beskriver den information som önskades samlas in. 
 

Data Beskrivning Berörd avdelning Berörd aktör 

Kapacitet Lastbilarnas kapaciteter (rullpall) 
uppdelat i kylt och fryst  Linjetrafik Linjetrafikchaufför 

Åkeri Egen eller inhyrd lastbil Linjetrafik Linjetrafikchaufför 

Lastningsport Porten i vilken lastbilen lastas i T1 Linjetrafik Linjetrafikchaufför 

Lossningsport Porten i vilken lastbilen lossas i T2 Linjetrafik Linjetrafikchaufför 

Avgångstid Lastbilens avgångstid från T1 Linjetrafik Linjetrafikchaufför 

Ankomsttid Lastbilens ankomsttid till T2 Linjetrafik Linjetrafikchaufför 

Lastningstid Tid för påbörjad och avslutad 
lastning av linjetrafiklastbilen Utlastning, T1 Förman 

Lastvolym Antalet lastade rullpallar, frysboxar 
och EU-pallar Utlastning, T1 Förman 

Åkeri Egen eller inhyrd lastbil Slingtrafik Slingtrafikchaufför 

Lastningsport Porten i vilken slingtrafiklastbilen 
lastas i T2 Slingtrafik Slingtrafikchaufför 

Kapacitet Slingtrafiklastbilarnas kapaciteter 
(rullpall) uppdelat i kylt och fryst Slingtrafik Slingtrafikchaufför 
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Data Beskrivning Berörd avdelning Berörd aktör 

Körtid Den totala körtiden för en tur Slingtrafik Slingtrafikchaufför 

Leveranssekvens Turordningen i vilken kunderna 
betjänas Slingtrafik Slingtrafikchaufför 

Ruttlängd Leveransruttens längd (km) Slingtrafik Slingtrafikchaufför 

Leveransmängd Antal levererade lastbärare hos 
kund Slingtrafik Slingtrafikchaufför 

Servicetid Tid för lossning hos kund (min) Slingtrafik Slingtrafikchaufför 

Arbetstid Arbetstider för chaufför Slingtrafik Slingtrafikchaufför 

Fordonstillgänglighet Tillgängliga fordon för en viss dag Slingtrafik Transportledare 

Beställningshistorik Beställningshistorik från Sample 
Week Slingtrafik Slingtrafikchaufför 

Tabell 6-1: Datainsamling 

 

6.2 Kompletterande datainsamling 
Optimeringsmodellen kräver ytterligare data (utöver den som redan insamlats genom 
enkätundersökning) och av denna anledning genomfördes kompletterande datainsamlingar. 
Den information som inhämtades berörde: 
 

• Kundregister; innehållande leveransadresser, tidsfönster och tidspassning hämtades 
från Servo. 

 
• Antalet kolli på en lastbärare; för att få en uppfattning om hur många kollin som i 

genomsnitt får plats på en lastbärare räknades antalet kollin på 50 stycken fullastade 
rullpallar.  

 
• Antalet betjänade kunder; för att få en uppfattning om hur många kunder som får 

leveranser under en dag räknades antalet transportdokument. 
 
Information om kundernas tidsfönster inhämtades främst från kundregistret, men även från 
transportdokumenten. De insamlade tidsfönstren är av typen hårda tidsfönster. Serveras 
distribution inkluderar även mjuka tidsfönster som framkommit som en följd av att kunderna 
är vana att få sina varor levererade vid vissa tidpunkter. Hos Servera finns de mjuka 
tidsfönstren inte dokumenterade utan transportledaren måste själv hålla reda på dem. Då de 
dessutom är många till antalet insamlades de inte under datainsamlingen eftersom detta skulle 
ta alltför lång tid. Mer om detta i kapitel 9.3. 
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6.3 Bearbetning av data 
Den information som insamlats under Sample Week (och den kompletterande 
datainsamlingen) sammanställdes i ett antal Excel-dokument. Bearbetningen av dessa 
beskrivs nedan. 
 

6.3.1 Fordonskapacitet 
Information gällande ett fordons kapacitet (för både linje- och slingtrafik) som erhölls med 
hjälp av enkätundersökningen jämfördes med motsvarande information som tillhandahållits 
från transportledaren. Detta för att säkerställa kapaciteternas korrekthet. 
 

6.3.2 Kundinformation 
Vissa leveransadresser i Serveras kundregister var felaktiga eller till och med saknades. För 
korrigering av dessa fel användes en kombination av Internetbaserade adressregister (Eniro 
och hitta.se) och transportdokumenten för Sample Week. Transportdokumenten användes 
även för att komplettera kunders tidsfönster och tidspassningar. 
 

6.3.3 Bortfall 
Samtliga enkäter undersöktes för att uppskatta vilka turer som inte var komplett ifyllda eller 
pålitliga. I vissa fall togs turer bort på grund av att information från enkäten saknades. Om en 
eller flera kunder på en tur ansågs vara felaktigt ifylld alternativt inte pålitlig togs turen bort. I 
Tabell 6-2 presenteras ifyllnadsgrad för Sample Week samt bortfallet av kunder efter den 
beskrivna databearbetningen.  
 
Antal kundleveranser enligt transportdokumenten  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  

Vecka 1 531 612 511 559 534  

Vecka 2 389 488 417 438 371  

 
     Totalt: 4850 

Antal kundleveranser enligt enkätundersökningen  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag   

Vecka 1 378 437 336 368 418  

Vecka 2 341 304 290 350 301  

      Totalt: 3523 

Antal kunder efter bearbetning av data  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag   

Vecka 1 364 427 308 345 371  

Vecka 2 333 293 286 342 277  

     Totalt: 3346 

Tabell 6-2: Bortfall av kunder 

 
Enligt transportdokumenten levererades det varor till 4850 kunder. Antalet kunder i 
enkätundersökningen var 3523 stycken vilket ger en ifyllnadsgrad på 73 procent. Efter 
bearbetning av data kvarstod 3346 kunder. Detta motsvarar 70 procent av det totala antalet 
kunder (enligt transportdokumenten).   
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6.3.4 Konverteringstal för kolli 
Från informationen om antalet kolli som ryms på en lastbärare kunde ett medeltal räknas fram 
med hjälp av en Boxplot (Bergman och Klefsjö, 2002) enligt Figur 6-1. 
  

 
Figur 6-1: Konverteringstal för kolli, Boxplot 

 
Ur Figur 6-1 kan utläsas att medianen (Md) är 25. Detta tal får representera konverteringstalet 
från kolli till rullpall. Det ryms alltså 25 kollin på en rullpall. Variabeln Q1 representerar det 
värde som har 25 procent av antalet mätvärden till vänster om sig och Q3 ger det värde som 
har 25 procent av mätvärdena till höger om sig. Xmin och Xmax motsvarar det minsta respektive 
det största värdet i datainsamlingen. 
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7 SIMULERING 
 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis optimeringsproblemet. Därefter följer en beskrivning av 
hur optimeringsproblemet implementerats i programvaran. Avslutningsvis behandlas 
validerings- och simuleringsprocessen. 

 

7.1 Optimeringsproblemet 
Det studerade optimeringsproblemet innehåller tidspassningar, tidsfönster för leverans och 
tidsfönster då leverans ej får ske. Enligt tidigare insamlades endast fasta tidsfönster under 
datainsamlingen, varför endast sådana inkluderats i optimeringsmodellen. Fordonsflottan 
utgörs av både egna och inhyrda fordon som alltid måste påbörja och avsluta en tur vid 
samma terminal. Dessutom finns möjligheten att återvända till terminalen för att lasta 
ytterligare varor för en ny tur (multi-tour). Fordonsflottan kan definieras som heterogen då 
fordonens kapaciteter är varierande samt det faktum att fordon kan hyras in från externa 
åkerier. Dock har transportkostnader och fasta kostnader förknippade till fordonen inte 
inkluderats i optimeringsmodellen. Optimeringsmodellen innehåller ordersläpp, vilket innebär 
att en viss order endast finns tillgänglig efter ett visst klockslag.  
 
Sammanfattningsvis kan optimeringsproblemet definieras som ett Fleet Size and Mix Vehicle 
Routing Problem with Time Windows (FSMVRPTW), då fordonsflottan är heterogen och 
tidsfönster ingår. Dock med skillnaden att fordonskostnader inte inkluderats i 
optimeringsmodellen (som det traditionellt görs i FSMVRPTW då fordonskostnader 
förknippas till fordonen och är varierande). 
  

7.2 Implementering 

7.2.1 Indata  
Parametrar och restriktioner i distributionen inhämtades under datainsamlingen. Dessa data 
sammanställdes och infördes sedan i WinRoute som restriktioner och parametrar för 
optimeringsmodellen. 
 
I WinRoute definierades fordonens tillgänglighet och kapaciteter samt förarnas arbetstider. 
Dessa data finns att studera i Bilaga 1. Utöver dessa implementerades servicetider och 
tidsfönster för respektive kund.  
 
Daxen-varorna är tillgängliga i T2 först klockan 13:00 samma dag som leveransdagen. Detta 
implementerades i WinRoute genom att infoga tidsfönster med start klockan 13:15 för 
samtliga Daxen-order. På detta sätt förhindras att leveranserna vid simuleringen utförs för 
tidigt. 
 

7.2.2 Geokodning 
Simulering i WinRoute kräver att terminalens (T1) och kundernas adress/adresser omvandlas 
till geografiska koordinater, geokodas. I WinRoute finns en inbyggd funktion för att hantera 
detta. Adresserna (bestående av gatunamn, husnummer, postnummer och postadress) matchas 
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automatiskt med geografiska koordinater. Är en adress inte komplett kan det dock krävas att 
användaren manuellt tilldelar koordinater till en kund eller en terminal.    
  

7.3 Validering  
Validering genomförs för att säkerställa att modellen överensstämmer med verkligheten.  
 
Då optimeringsmodellen byggs upp utifrån data samlade under Sample Week är det viktigt att 
dessa används för att skapa en representativ bild av verkligheten. I optimeringsprogrammet 
skapades ett grundscenario i vilket distributionen under Sample Week efterliknades. Här 
användes de leveranssekvenser och leveranstider som uppmättes under datainsamlingen. 
Grundscenariot användes sedan för att jämföra olika alternativ (se kapitel 7.4).  
 
För att validera optimeringsmodellen jämfördes det återskapade trafikarbetet i programvaran 
med det verkliga trafikarbetet under Sample Week. Efter genomförd jämförelse kunde 
konstateras att grundscenariot var en representativ återskapning av trafikarbetet under 
perioden 2007-10-01 till 2007-10-12 (Sample Week). Dock med skillnaden att det verkliga 
trafikarbetet under datainsamlingsperioden var mer omfattande än det som rymdes i 
datainsamlingen (och således det återskapade trafikarbetet). Detta på grund av tidigare 
beskrivna begränsningar gällande datainsamlingens omfattning.  
 
Det bör här påpekas att det i programvaran är omöjligt att skapa ett grundscenario som exakt 
efterliknar det verkliga transportarbetet (under den aktuella perioden). Anledningen till detta 
är att simuleringarna i optimeringsprogrammet (inklusive grundscenariot) är beroende av 
restriktioner tillhörandes det digitala kartmaterialet (såsom hastigheter på vägsträckorna). 
Hastigheterna på de olika vägarna (i programvaran) kan förvisso kalibreras, så att en viss 
vägsträcka tar lika lång tid att köra vid simulering som i verkligheten, men att göra detta på 
samtliga vägsträckor (som är aktuella vid distributionen) skulle innebära ett alltför omfattande 
arbete. Transportarbetet i det grundscenario som skapades i programvaran ansågs dock alltså 
vid en jämförelse vara tillräckligt likt den verkliga distributionen. 
 

7.3.1 Kalibrering 
Starttider (fordonens avgångstider från T2) för samtliga turer kalibrerades. Detta gjordes 
genom att ändra förarnas arbetstider i WinRoute så att en viss tur påbörjades vid önskad 
tidpunkt. 
 
Ett antal slumpmässigt utvalda turer kalibrerades gällande ankomsttider till kunderna. På en 
viss tur jämfördes ankomsttider till kunder och terminal (T2) i grundscenariot med 
motsvarande tider enligt enkäterna. Om en viss ankomsttid var felaktig (stor differens mellan 
tiderna i grundscenariot och de i enkäterna) ändrades hastigheten på vägsträckorna något, så 
att fordonet ankom vid rätt tid. Anledningen till att detta inte gjordes på samtliga turer var att 
det skulle innebära ett alltför tidskrävande arbete.  
 

7.4 Scenarios 
Ett grundscenario läggs upp för respektive dag (under datainsamlingsperioden). Med hjälp av 
WinRoute skapas sedan en optimerad transportplan för respektive dag. Dessa jämförs sedan 
med respektive grundscenario. Syftet med de optimerade transportplanerna är att visa på 
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potential för effektivisering. Med effektivisering menas här att exempelvis den totala 
körsträckan eller antalet använda fordon minskas.  
 
Simuleringen utförs i tre olika scenarios i vilka restriktioner och parametrar ändras. Variabler 
och restriktioner varieras och respektive scenario jämförs sedan i analysfasen med 
grundscenariot.  
 

7.4.1 Grundscenario 
Enligt tidigare återstod 70 procent av det totala antalet kunder (enligt transportdokumenten) 
efter bearbetning av data (se kapitel 6.3.3). Grundscenariot skapades baserat på dessa 70 
procent. Alltså endast de turer som ansågs vara kompletta inkluderades i grundscenariot.  
 

7.4.2 Scenario 1 
Scenario 1 innehåller Daxen-order och tidsfönster. Syftet med scenariot är att först och främst 
utreda huruvida användandet av WinRoute kan möjliggöra besparingar gällande körtid, 
antalet körda kilometer samt antalet använda fordon i distributionen. 
 
I Scenario 1 utförs två simuleringar. Det första med syftet att minimera antalet körda 
kilometer, det andra med syftet att minimera antalet använda fordon i distributionen.  
 

7.4.3 Scenario 2 
I Scenario 2 har tidsfönster exkluderats från optimeringsmodellen. Dessutom finns Daxen-
order tillgängliga i T2 redan på morgonen. Syftet med scenariot är att utreda hur tidsfönster 
och Daxen-order påverkar distributionen gällande körtid, antalet körda kilometer samt antalet 
använda fordon i distributionen.  
 

7.4.4 Scenario 3 
I Scenario 3 har antalet möjliga leveransdagar för en viss order utökats från en dag till två 
(enligt Tabell 7-1 nedan). Syftet med scenariot är att utreda om fler möjliga dagar för leverans 
möjliggör kostnadsbesparingar för distributionen. (Scenario 3 innehåller Daxen-order och 
tidsfönster.) 
 

Möjlig leveransdag utökas… 

…från …till 

 
2007-10-01 

 
2007-10-01 och 2007-10-02 

2007-10-02 2007-10-02 och 2007-10-03 
2007-10-03 2007-10-03 och 2007-10-04 
2007-10-04 2007-10-04 och 2007-10-05 
2007-10-05 2007-10-04 och 2007-10-05 
2007-10-08 2007-10-08 och 2007-10-09 
2007-10-09 2007-10-09 och 2007-10-10 
2007-10-10 2007-10-10 och 2007-10-11 
2007-10-11 2007-10-11 och 2007-10-12 
2007-10-12 
 

2007-10-11 och 2007-10-12 
 

Tabell 7-1: Antalet leveransdagar utökas från en till två 
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I Tabell 7-2 presenteras en sammanställning av restriktionerna i grundscenariot samt Scenario 
1, 2 och 3.  
 

Scenario Restriktioner 

Grundscenario 

 
- Fasta rutter 
- Daxen 
- Tidsfönster 
- Antalet möjliga leveransdagar är begränsat till en dag 

 

Scenario 1 

 
- Daxen 
- Tidsfönster 
- Antalet möjliga leveransdagar är begränsat till en dag 

 

Scenario 2 
 

- Antalet möjliga leveransdagar är begränsat till en dag 
 

Scenario 3 

 
- Daxen 
- Tidsfönster 
- Antalet möjliga leveransdagar är begränsat till två dagar 

 

Tabell 7-2: Scenarios 
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8 ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras det material som framtagits under nulägesbeskrivningen. 
Godsflödet analyseras med fokus på terminalutnyttjande, fyllnadsgrad på fordon och 
hanteringen vid komprimering. Därefter följer informationsflödesanalysen, som behandlar 
den digitala, pappersbundna och muntliga kommunikationen. Kapitlet avslutas med en analys 
som baseras på utdata från optimeringen.  
 

8.1 Godsflöde  

8.1.1 Terminalutnyttjande 
Det mest påtagliga problemet i T1 och T2 är platsbristen i lastnings- och lossningshallarna. 
Dock skiljer sig problemen åt för de båda terminalerna. I T1 uppstår platsbrist vid vissa 
tillfällen på dygnet, oftast precis innan lastning av linjetrafiklastbilen. En följd av platsbristen 
i T1 är att det blir svårt för rangeringspersonal och expeditörer att utföra sina respektive 
arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. Komprimering av lastbärare är det som främst 
drabbas eftersom det är svårt att komma åt rullpallar som ofta står inklämda mellan andra 
rullpallar.  
 
I T2 råder platsbrist under större delen av dygnet. Detta beror främst på att distributionen ut 
till kund endast sker under en begränsad tid, vanligtvis från sex på morgonen till fem på 
eftermiddagen, medan linjetrafiken som förser T2 med varor pågår dygnet runt. Detta gör att 
det ständigt är gods i rörelse (både inkommande och utgående) i T2. På samma sätt som vid 
T1 påverkas rangeringspersonalen i T2 av platsbristen. Detta leder till att det blir svårt att 
hålla ordning på inkommande gods och redan färdigrangerade turer. 
 

8.1.2 Fordonsflotta 
Linjetrafiken följer ett fast avgångsschema med tio avgångar fördelade över dygnet. Enligt 
detta tas hälften av transporterna om hand av inhyrda fordon medan resterande tas om hand av 
Serveras egna fordonsflotta. Under Sample Week varierade dock förhållandet mellan inhyrda 
och egna transporter, se Figur 8-1.      
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Figur 8-1: Fordonsflottans sammansättning, linjetrafik 
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Figur 8-1 visar även på att antalet avgångar per dag avviker från de tio som är planerade. Sett 
till Sample Week kan noteras att linjetrafiken är på gränsen till underdimensionerad då det i 
snitt går en extra linjetrafiklastbil per dag. 
 
Distributionen från T2 till kund sköts till stor del av inhyrda fordon från ett antal olika åkerier. 
Figur 8-2 visar hur stor andel av kunderna i Stockholm som får sin leverans med inhyrda 
lastbilar.   
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Figur 8-2: Andelen kundleveranser med inhyrda lastbilar 

 
Under de två veckor som datainsamlingen pågick registrerades totalt 3345 kundleveranser. Av 
dessa var det 615 som fick sina varor levererade av Serveras egna fordon, vilket motsvarar 
drygt 18 procent.  
 

8.1.3 Fyllnadsgrad 
Fyllnadsgraden analyseras i detta kapitel på två nivåer; fordonsnivå respektive lastbärarnivå. 
Fyllnadsgrad på fordonsnivå beskriver antalet lastade lastbärare på ett fordon i förhållande till 
fordonets kapacitet. Fyllnadsgrad på lastbärarnivå beskriver förhållandet mellan den lastade 
volymen gods på en lastbärare och lastbärarens volymkapacitet.  
 
Fyllnadsgrad på lastbärare 
Enligt tidigare kan den varierande graden av komprimering bidra till en låg fyllnadsgrad på 
lastbärare. Detta märks framförallt vid linjetrafiktransporterna då fokus ligger på att så snabbt 
som möjligt skicka iväg varorna från T1. Låg fyllnadsgrad på lastbärare är ett återkommande 
problem även vid slingtrafiken. Här är det dock mer accepterbart då en kund vanligtvis 
förväntar sig att få sina varor levererade på lastbärare.  
 
Det faktum att fyllnadsgraden ofta är låg på lastbärarna bör hållas i beaktning då efterföljande 
stycke läses. Den verkliga fyllnadsgraden, definierat som förhållandet mellan lastad 
godsvolym och fordonet lastvolymkapacitet, är ytterligare lägre än den fyllnadsgrad på fordon 
som presenteras nedan (på grund av den låga fyllnadsgraden på lastbärare). 
 
Fyllnadsgrad på fordon 
Figur 8-3 visar den genomsnittliga fyllnadsgraden per dag för linjetrafiken under Sample 
Week. Sett över hela undersökningsperioden är fyllnadsgraden ungefär 95 procent, vilket 
tyder på ett högt kapacitetsutnyttjande. Enligt figuren är fyllnadsgraden under den analyserade 
perioden relativt jämn. 
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Figur 8-3: Fyllnadsgrad per dag, linjetrafik 

 
Figur 8-4 visar den genomsnittliga fyllnadsgraden per avgång under Sample Week. I snitt 
ligger fyllnadsgraden på 94 procent. Det bör påpekas att linjetrafiklastbilarna sällan avgår från 
T1 exakt vid den planerade avgångstiden. Ofta sker avgången någon halvtimme innan eller 
efter den planerade avgångstiden. Dessutom hyrs ofta extra lastbilar in för att kunna 
tillfredsställa behovet. Vid enstaka tillfällen händer det även att fasta avgångar avbokas. 
Undantaget detta används figuren nedan för att visa på skillnaderna i fyllnadsgrad över 
dygnet. Ur denna kan utläsas att fyllnadsgraden nattetid är avsevärt lägre än dagtid. 
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Figur 8-4: Fyllnadsgrad per avgång, linjetrafik 

 
Figur 8-5 visar den genomsnittliga fyllnadsgraden per dag för slingtrafiken under Sample 
Week. Sett över hela undersökningsperioden är fyllnadsgraden i medel 50 procent, vilket 
tyder på ett lågt kapacitetsutnyttjande. 
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Figur 8-5: Total fyllnadsgrad, slingtrafik 

 
Den låga fyllnadsgraden beror framförallt på att Daxen-leveranserna vanligtvis bara består av 
några få kunder per avgång. Av denna anledning separeras fyllnadsgraden för Daxen med 
fyllnadsgrad för de ordinarie turerna i Figur 8-6. Detta för att få ett mer rättvisande resultat 
över fyllnadsgraden på de ordinarie turerna.  
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Figur 8-6: Fyllnadsgrad på Daxen, slingtrafik 

 
Figur 8-6 visar att fyllnadsgraden för Daxen-turerna är avsevärt lägre än för de ordinarie 
turerna. Under Sample Week var fyllnadsgraden för de ordinarie turerna i medel 73 procent 
medan de för Daxen-turerna endast var 28 procent. Den senare är mycket låg och leder till 
höga transportkostnader per kundleverans. I figuren ovan kan även noteras att fyllnadsgraden 
en dag var så låg som 10 procent. 
 
Enligt tidigare är det vanligt att en chaufför kör två turer per dag. Figur 8-7 visar skillnaden i 
fyllnadsgrad mellan två ordinarie turer. Fyllnadsgraden för den första turen på dagen (Tur 1) 
är vanligtvis högre än den andra turen (Tur 2). I genomsnitt är fyllnadsgraden för den första 
turen 78 procent per dag, vilket är acceptabelt, medan den för den andra turen endast är 59 
procent, vilket innebär ett relativt lågt fordonsutnyttjande.  
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Figur 8-7: Fyllnadsgrad per tur, slingtrafik 

 

8.1.4 Komprimering 
Då komprimeringen utförs i mån av tid leder detta till att lastbärare ibland kan komma att 
passera upp till fem komprimeringspunkter utan att komprimeras. Detta ger ett dåligt 
kapacitetsutnyttjande av lastbärare och utnyttjandet av lastbilens lastyta. 
 
Komprimeringen som utförs av rangeraren ska registreras i en komprimeringslista, något som 
inte alltid är fallet. Detta leder till att när godset anländer till T2 har inte transportledaren 
vetskap om antalet lastbärare som ska distribueras till kund. Detta ger även att fordonsflottan 
blir svår att beräkna för transportledaren med avseende på kapaciteten.  
 
Ett annat problem vid T2 är då flera kunders gods placeras på samma lastbärare med en 
avskiljare. Avskiljaren läggs i många fall för nära godset vilket försvårar rangeringsarbetet i 
T2 då personalen inte kan avläsa vilken eller vilka kunders gods som ligger under avskiljaren. 
Detta leder till merarbete för berörd personal då lastbäraren i vissa fall måste tömmas på gods 
och avskiljare för att kunna avläsa det handskrivna kund- och leveransnumret (som vanligtvis 
står skrivet överst på godset). 
 

8.2 Informationsflöde 
Efterföljande kapitel baseras på Figur 8-8 som första gången presenterades i kapitel 4.10.1 i 
nulägesbeskrivningen. Varje aktivitet förklaras mer detaljerat i Tabell 4-4 (sidan 45). 
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Figur 8-8: Informationsflödesschema 

 

8.2.1 Digital kommunikation 
Återkoppling till affärssystem 
Informationsflödesschemat (Figur 8-8) visar att sista återkopplingen till affärssystemet Servo 
sker redan i aktivitet fem, när expeditören återrapporterar att ordern är färdigpackad och 
uppställd i utlastningshallen (T1). Efter denna aktivitet sker endast informationsutväxlingar 
muntligt eller på papper. Detta betyder alltså att informationen som transportledaren hämtar 
från Servo till sin distributionsplanering (aktivitet 16) inte har uppdaterats. Detta trots att 
godset har passerat en mängd aktiviteter så som rangering och komprimering i T1, lastning 
och lossning från linjetrafiklastbilen och lossning och eventuell rangering i T2. Följden av den 
bristande återkopplingen till Servo blir exempelvis att transportledaren inte vet: 
 

• Vilket gods som är kvar i T1 
• Vilket gods som levererats till T2 
• Vilket gods som är på väg mellan T1 och T2 
• Om komprimering har utförts 
• Antalet lastbärare till kund 

 
Kundregister 
Serveras kundregister är på många punkter undermåligt. Adresser är ofta felaktiga, felstavade 
eller saknas. Dessutom saknas i registret ofta kundspecifik information gällande exempelvis 
önskad lastbärartyp, tidsfönster och leveransförhållanden. Ständiga uppdateringar krävs vilket 
gör det svårt att upprätthålla kundregistrets kvalitet. Exempelvis förekommer för vissa kunder 
dynamiska adresser. Kundleveranser till exempelvis båtar försvåras då de, beroende på var de 
befinner sig, kan önska leverans vid olika platser olika dagar. Kundregistrets dåliga kvalitet 
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beror troligtvis huvudsakligen på att rutiner för hur en ny kund ska läggas till i registret 
saknas eller är dåligt beskrivna. 
 

8.2.2 Muntlig och pappersbunden kommunikation 
Restriktioner gällande kommunikation mellan aktörer 
Aktiviteterna 24 till och med 28 i informationsflödesschemat (Figur 8-8) beskriver 
kommunikation som kan uppstå mellan slingtrafikchauffören, kunden, kundtjänst och 
transportledaren. Kommunikationen här berör situationer då problem uppstår, exempelvis vid 
en försenad leverans (för detaljerad information gällande dessa aktiviteter hänvisas till Tabell 
4-8 i kapitel 4.10.1.) Anledningen till att informationsflödet här ser ut som det gör är 
bristfällig information till kunden gällande vem som ska kontaktas då upplysningar önskas 
eller klagomål ska framföras. Dessutom saknas restriktioner gällande vem kunden kan ringa 
till. Kunden bör exempelvis inte ha tillgång till transportledarens telefonnummer. 
 
Ansvarsfördelning 
Ur Tabell 4-8 kan utläsas att två liknande aktiviteter ibland utförs. Ett exempel på detta är 
aktiviteterna 14 och 15 som båda beskriver ett telefonsamtal till transportledaren för att 
informera denne om att Daxen-lastbilen har lämnat T1 (för transport till T2). Telefonsamtalets 
syfte är att ge transportledaren möjlighet att förbereda inför Daxen-transporterna från T2. 
Problemet med att två olika personer ringer till transportledaren är att det uppstår oklarheter 
kring vem som egentligen är ansvarig för att samtalet genomförs. Detta kan leda till att ingen 
av aktörerna genomför samtalet i tron att den andra har gjort det. Ett annat exempel är 
aktiviteterna 10 och 11. Dessa beskriver hur rangeraren i T1 informerar rangeraren i T2 om att 
komprimering har utförts, så till vida att varor från två kunder har samlastats på en lastbärare. 
Rangeraren i T1 förväntas skriva kund- och turnummer (för båda kunderna) på lastbäraren 
samtidigt som komprimeringen ska dokumenteras på rangeringslistan. Likt föregående 
exempel kan detta verka harmlöst, samtidigt som mer information kan tänkas ytterligare 
förenkla godshanteringen. På samma sätt som tidigare kan dock de liknande aktiviteterna 
innebära att oklarheter uppstår om vem som är ansvarig för att informera rangeraren i T2 om 
komprimeringen (förutsatt att två eller flera rangerare i T1 är delaktiga i 
komprimeringsprocessen). 
 
Märkning av lastbärare 
Godshanteringen i T2 försvåras av dåligt märkta lastbärare. Som beskrivits tidigare förväntas 
en rangerare i T1 endast skriva kund- och turnummer på en lastbärare då komprimering har 
genomförts. De lastbärare som inte har komprimerats i T1 märkes alltså inte med någon lapp. 
Vid rangering i T2 använder sig rangeraren av de tur- och kundnummer som tidigare 
markerats på varje kolli (av expeditören). Problemet med detta är att det för rangeraren i T2, 
beroende på hur kollin är lastade på lastbäraren, ibland kan vara svårt att se vilken kund en 
viss lastbärare är avsedd för. 
 

8.3 Simuleringsresultat 
Enligt tidigare utförs simuleringarna i WinRoute i tre scenarios. Resultat från simuleringarna 
presenteras i Bilaga 3. Nedan följer analyser av respektive scenario. 
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8.3.1 Grundscenario 
Under datainsamlingsperioden var den totala körsträckan i genomsnitt ungefär 1 704 
kilometer per dag respektive 8 520 kilometer per vecka. Slingtrafiken utfördes av ungefär 
21,5 fordon per dag. Den genomsnittliga körtiden var ungefär 77 timmar per dag respektive 
385 timmar per vecka. Med körtid menas här den tid under vilken fordonet är i rörelse. Denna 
parameter inkluderar alltså inte servicetider vid kunderna och lastningstider vid terminalen. 
Den genomsnittliga körtiden per fordon och dag var ungefär 3,6 timmar. Att denna siffra är så 
pass låg beror på att distributionen vanligtvis utförs i tätbebyggda områden där 
medelhastigheterna är låga. 
 

8.3.2 Scenario 1 
Scenario 1 innehåller Daxen-order och tidsfönster. Syftet med scenariot är att först och 
främst utreda huruvida användandet av WinRoute kan möjliggöra besparingar gällande 
körtid, antalet körda kilometer samt antalet använda fordon i distributionen. 
 
Minimering av transportavstånd 
Den första simuleringen, i vilken transportavståndet minimerades, resulterade i en reducering 
av transportavståndet med ungefär 30 procent per dag. Antalet fordon som krävs för att 
hantera slingtrafiken minskades från 22 till 18, vilket motsvarar en reducering på 17 procent. 
Den ackumulerade körtiden minskade från 77 timmar till 59 timmar, vilket motsvarar en 
reducering på 23 procent. 
 
Minimering av antalet använda fordon 
Den andra simuleringen, i vilken antalet använda fordon i distributionen minimerades, 
resulterade i en reducering av transportavståndet med ungefär 28 procent per dag. Antalet 
fordon som krävs för att hantera slingtrafiken minskades från 22 till 14, vilket motsvarar en 
reducering på 34 procent. Den ackumulerade körtiden minskade från 77 timmar till 59 
timmar, vilket motsvarar en reducering på 23 procent. 
 
Simuleringsresultaten visar på stora besparingsmöjligheter gällande körtid, antalet körda 
kilometer samt antalet använda fordon i distributionen. 
 
I följande stycke presenteras ett exempel på hur en optimerad transportplan skiljer sig från 
motsvarande transportplan i nuläget. I Figur 8-9 illustreras distributionen 2007-10-10 
(skärmdump från WinRoute). Transporterna denna dag utfördes av 16 fordon som 
tillsammans körde 1 138,71 kilometer. I figuren representerar de blå prickarna kunder och den 
svarta fyrkanten T2. Linjerna i olika färger motsvarar de olika fordonens körvägar. 
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Figur 8-9: Distribution, nuläge 2007-10-10 

 
I Figur 8-10 illustreras den optimerade transportplanen 2007-10-10 (skärmdump från 
WinRoute). Här hanterades distributionen av 11 fordon som tillsammans körde 822,58 
kilometer. Ur figuren kan utläsas att något annorlunda körvägar än i nuläget användes. 
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Figur 8-10: Distribution, optimerad transportplan 2007-10-10 

 

8.3.3 Scenario 2 
I Scenario 2 har tidsfönster exkluderats från optimeringsmodellen. Dessutom finns Daxen-
order tillgängliga i T2 redan på morgonen. Syftet med scenariot är att utreda hur tidsfönster 
och Daxen-order påverkar distributionen gällande körtid, antalet körda kilometer samt 
antalet använda fordon i distributionen. 
 
Simuleringen resulterade i en reducering av transportavståndet med ungefär 30 procent per 
dag. Antalet fordon som krävs för att hantera slingtrafiken minskades från 22 till 15, vilket 
motsvarar en reducering på 31 procent. Den ackumulerade körtiden minskade från 77 timmar 
till 59 timmar, vilket motsvarar en reducering på 23 procent. 
 
Simuleringsresultatet kan inte sägas påvisa att tidsfönster eller Daxen-order påverkar 
distributionen negativt gällande körtid, antalet körda kilometer eller antalet använda fordon i 
distributionen. Anledningen till att simuleringsresultaten inte påvisar större 
förbättringspotential kan med stor sannolikhet bero på att endast ett fåtal av de i verkligheten 
förekommande tidsfönstren kunde inkluderas i modellen. Modellen saknar dessutom flertalet 
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Daxen-order. Hade samtliga tidsfönster och Daxen-order inkluderats i modellen hade 
resultatet troligtvis blivit annorlunda. 
 

8.3.4 Scenario 3 
I Scenario 3 har antalet möjliga leveransdagar för en viss order utökats från en dag till två. 
Syftet med scenariot är att utreda om fler möjliga dagar för leverans möjliggör 
kostnadsbesparingar för distributionen. 
 
Simuleringen resulterade i en reducering av transportavståndet med ungefär 34 procent per 
vecka. Antalet fordon som krävs för att hantera slingtrafiken minskades från 22 till 21, vilket 
motsvarar en reducering på 5 procent. Den ackumulerade körtiden minskade från 385 timmar 
till 274 timmar, vilket motsvarar en reducering på 28 procent. 
 
Simuleringsresultatet påvisar vissa besparingsmöjligheter i ett fall då antalet möjliga 
leveransdagar utökas från en dag till två. En skillnad på endast fyra procent (i jämförelse med 
Scenario 1 och 2) gällande transportavståndet kan dock inte med säkerhet härledas till 
utökandet av antalet leveransdagar. Det kan istället vara en följd av slumpmässiga faktorer vid 
simuleringen. 
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9 RESULTAT 
 
Resultatet baseras på den genomförda analysen och syftar främst till att besvara de 
frågeställningar som beskrivits i inledningskapitlet. I detta kapitel redogörs även för de 
begränsningar som uppkommit under arbetets gång.  
 

9.1 Slutsatser 

9.1.1 Frågeställning 1 
 

o Vilka förändringar i verksamheten kan medföra att distributionen effektiviseras? 
 
Nedanstående rekommendationer skiljer sig i omfattning och svårighetsgrad gällande 
implementering och genomförande. De är avsedda att fungera som rekommendationer till 
Servera gällande förändringar i verksamheten med syftet att effektivisera distributionen i 
Stockholm. 
 
Komprimering 
Vid godshanteringen kan varorna på en lastbärare komma att komprimeras vid ett flertal 
tillfällen (upp till fem gånger). Graden av komprimering och var i försörjningskedjan 
komprimeringen utförs varierar kraftigt. Detta kan bland annat ge upphov till dålig 
fyllnadsgrad vid leveranserna. För att minska platsbristen i terminalerna samt öka 
fyllnadsgraden vid transporterna bör komprimeringen istället utföras så tidigt i 
försörjningskedjan som möjligt, förslagsvis efter plockningen i T1.  
 
Rangering 
I dagsläget utförs ofta rangeringen av både en rangerare och chauffören. Rangeraren rangerar 
först lastbärarna varefter chauffören tar vid och ytterligare rangerar godset. Dagens arbetssätt 
medför att en chaufför måste lägga onödig tid på att rangera godset innan denne kan bege sig 
ut på sin tur. Detta är tämligen ineffektivt och det vore bättre om rangeraren ensam ansvarade 
för rangeringen av lastbärarna. 
 
Märkning av lastbärare och kolli 
Som tidigare nämnts sätter rangeraren en lapp på en lastbärare då komprimering har utförts. 
På denna antecknas kund- och turnummer samt hur många lastbärare ordern ursprungligen 
bestod av. De lastbärare som inte komprimeras märks inte med någon lapp. Ibland slarvas det 
vid godshanteringen och en lapp fästes inte alltid på lastbäraren, trots att komprimering har 
utförts. Detta leder till problem för rangeringspersonalen i T2. För att eliminera dessa borde 
regler utformas som säger att kund- och turnummer alltid ska märkas på en lastbärare (oavsett 
om komprimering utförs eller inte). Detta skulle med största sannolikhet medföra att slarvet 
försvinner. Dessutom skulle förändringen underlätta godshanteringen i T2. Då samtliga 
lastbärare är märkta med kund- och turnummer skulle detta innebära att rangeringsarbetet 
underlättas då personalen enkelt kan se vilken tur och kund en viss lastbärare tillhör, utan att 
behöva titta på märkningen på ett enskilt kolli. Att märka varje enskild rullpall skulle förvisso 
ta lång tid, men detta måste sättas i relation till fördelarna som kan utvinnas av det. 
 
Vid T2 kan rangeringsarbetet komma att försvåras då de lappar som avser att informera om att 
komprimering har genomförts ibland lossnar från lastbäraren. Då lappen endast fästes med 
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tejp kan det hända att den lossnar under transporten. För att lösa detta problem borde en ny 
metod för att fästa lapparna tas fram. Ett system där komprimeringsinformationen skrivs på 
klisterlappar som sedan fästes på lastbäraren skulle kunna vara en lösning på problemet. Detta 
skulle troligtvis innebära att lappen inte lossnar lika lätt från lastbäraren. 
 
Markering av kund- och turnummer på kollin utförs vanligtvis för hand. Detta innebär ofta 
problem för rangeringspersonalen i T2 då markeringen ofta är otydlig. En lösning på detta 
problem skulle kunna vara att införa klisterlappar som markering på samtliga kollin. (I 
dagsläget markeras endast fryskollin med hjälp av klisterlappar.) 
 
Ofta slarvas det vid märkning av kund- och turnummer på lastbärare och kollin. Detta 
försvårar rangeringsarbetet i T2 och är en bidragande faktor till felleveranser och förseningar i 
distributionen. Nya rutiner och regler borde införas för att styra personalen så att märkningen 
utförs korrekt och tydligt. 
 
Platsbrist 
Enligt tidigare råder platsbrist i de båda terminalerna och nya kunder tillkommer ständigt. Om 
ökningen fortsätter kommer inte terminalerna kunna hantera det stora godsflödet och åtgärder 
måste vidtas för att kunna hantera situationen. Prognoser borde inledningsvis genomföras för 
att försöka uppskatta hur många kunder (utöver de idag existerande) som ytterligare kan 
betjänas. Därefter bör åtgärdsplaner läggas fram för att försöka förbättra situationen. En 
kortsiktig metod/lösning för att minska platsbristen skulle kunna vara att kontakta de åkerier 
som hanterar vissa av transporterna för att undersöka eventuella lagringsmöjligheter hos dem. 
 
Samarbete mellan avdelningar 
För att underlätta godshanteringen i T2 bör berörd personal i T1 behandla T2 som en kund. 
Detta skulle medföra att personalen i T1 arbetar mer noggrant och att problem inte skjuts över 
till personalen i T2. Detta tankesätt skulle även kunna användas vid samarbete mellan olika 
avdelningar internt i T1 och T2. Ett internt samarbete skulle kunna medföra att en enskild 
avdelning känner ett större ansvar gentemot de andra samt att individen ser till företagets 
bästa snarare än det bästa för den egna avdelningen. 
 
Regler och rutiner för informationshantering 
För att underlätta hanteringen av olika typer av dokument och informationsflöden bör Servera 
skapa klara och tydliga regler kring hur detta ska gå till. Om alla berörda parter hanterar 
dokument och information på samma sätt minskar risken för felhantering och missförstånd. 
Företaget bör sedan se till att dessa regler och rutiner följs. 
 
Orderstopp för Daxen-kunder 
Daxens sena orderstopp får stora konsekvenser för distributionen. Detta försvårar 
transportplaneringen och skapar kostsamma följder så som låg fyllnadsgrad på 
slingtrafikfordonen. Transportplaneringsarbetet måste utföras på kort tid och transportledaren 
kan inte ensam förväntas skapa en kostnadseffektiv distribution. Servera bör fundera på vilka 
kunder som ska erbjudas Daxen-leveranser. 
 
Återrapportering till affärssystem 
Transportplaneringsarbetet försvåras då den tillgängliga informationen gällande antalet 
lastbärare (för en viss kund) ofta är felaktig. Denna information hämtas från affärssystemet 
och har uppkommit då expeditören inrapporterat en färdigplockad order. I efterföljande steg i 
försörjningskedjan kan godset på lastbärarna komma att komprimeras varvid färre lastbärare 
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behövs för en viss order. För att komma till rätta med detta problem borde ytterligare en 
återkoppling till affärssystemet utföras, efter att komprimering har utförts av 
rangeringspersonalen i T1. 
 
Leveransdokumentation 
Dokumentation och data gällande kundleveranser är något som i dagsläget saknas hos 
Servera. Sådan information kan vara användbar bland annat då ett förändringsprojekt ska 
genomföras. En metod för att öka dokumentationen av kundleveranserna skulle kunna vara att 
låta kunden skriva klockslaget för leveransen på transportdokumenten då varorna tas emot. 
Kunden signerar vanligtvis transportdokumenten och att då samtidigt skriva tiden för 
leveransen borde inte vara något problem. Denna information skulle kunna vara användbar 
vid transportplaneringen då det ger planeringspersonalen vetskap om vid vilken tidpunkt en 
viss kund vanligtvis brukar besökas.  
 
Belöningssystem 
Enligt tidigare kör en slingtrafikchaufför en extra tur i mån av tid. För att motivera chauffören 
att köra denna skulle någon form av belöningssystem kunna vara användbart (en liknande typ 
av belöning existerar redan hos expeditörerna vid T1). En ekonomisk kompensation skulle 
kunna medföra att chaufförens första tur utförs mer effektivt, varvid chauffören hinner köra 
en ytterligare tur och därmed öka utnyttjandegraden av ekipaget. Ett sådant belöningssystem 
skulle dock troligtvis vara mer användbart vid leveranser i närområdet till T1 än i Stockholm. 
Detta då det är mer sällsynt att en chaufför i Norrköping kör två turer per dag än vad det är i 
Stockholm. 
 
Samarbete mellan leverantörer 
Det är vanligt att en lossningsplats används av andra varuleverantörer än Servera. Detta 
innebär att det vid vissa tidpunkter kan bildas köer och chauffören måste vänta på att 
förevarande lastbil ska lossa sitt gods innan det egna godset kan lossas. Detta är problematiskt 
då det många gånger orsakar fördröjningar, dels vid den aktuella kunden men även för 
efterföljande kunder på turen. En metod för att undvika detta skulle kunna vara att försöka 
samarbeta med de andra leverantörerna. Om olika leveranstider skulle kunna uppdelas mellan 
de olika leverantörerna skulle detta leda till att kötiden vid kunden minskas. 
 
Fyllnadsgrad 
Som beskrivits tidigare är fyllnadsgraden på de distribuerande fordonen låg. En ökning av 
fyllnadsgraden är en förutsättning för att distributionsarbetet ska kunna effektiviseras och 
transportkostnaderna minskas. För att kunna öka fyllnadsgraden måste transportplaneringen 
förbättras och utföras med mer noggrannhet. Transportledaren kan inte ensam förväntas 
optimera distributionsprocessen. Ett ruttoptimeringsverktyg skulle därför kunna vara ett bra 
hjälpmedel.  
 
Tidspassningar och tidsfönster  
Många av Serveras kunder har ett tidsfönster inom vilket leveransen måste utföras. Då just 
tidsfönster är ett problem för Servera borde fokus läggas på att försöka anpassa dessa med 
syftet att förenkla distributionen. En metod skulle kunna vara att förbättra kundkontakterna 
och genomföra grundliga kundundersökningar. Detta skulle mycket väl kunna visa på att 
många kunder är villiga att ändra sina tidsfönster till sådana som bättre passar distributionen. 
En annan metod skulle kunna vara att erbjuda kunden fler än ett tidsfönster. Detta skulle 
underlätta vid transportplaneringen samt ge en ökad leveransservice. 
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Tidspassningar och tidsfönster utgör begränsningar vid distributionen och är styrande för 
transportplaneringen. Det faktum att många tidsfönster, tidspassningar och förväntade 
leveranstidpunkter inträffar ungefär samtidigt (vanligtvis på förmiddagen) innebär att 
distributionsarbetet försvåras kraftigt. Tidsfönster och tidspassning bestäms efter 
överenskommelse mellan marknadsavdelningen och kunden. Transportledaren har inte någon 
del i denna överläggning och kan inte heller påverka valet av dem. Detta medför stora 
problem då marknadsavdelningen, som kan antas försöka attrahera nya kunder, erbjuder 
tidsfönster som ofta kan vara mer gynnsamma för den enskilda kunden än för distributionen. 
Då det är transportledaren som vet vilka effekter tidspassningar och tidsfönster får för 
distributionen borde det istället vara denne, i samarbete med marknadsavdelningen, som når 
överensstämmelser med kunden.  
 
Ett annat problem är att de kunder som varken har tidsfönster eller tidspassning förväntar sig, 
trots att det egentligen inte finns någon överenskommelse, att få sina varor levererade vid en 
viss tidpunkt. I dagsläget planeras distributionen efter fasta turer och kunderna får sina 
leveranser vid samma tidpunkt varje leveranstillfälle. Fokus borde först och främst läggas på 
att hinna leverera i tid till de kunder som har avtalade tidsfönster och tidspassningar. Servera 
borde inte låta kunder utan avtalade tidsfönster styra transportplaneringen. En övergång till att 
använda dynamiska turer snarare än fasta skulle vara att föredra då detta skulle innebära att 
många restriktioner (såsom invanda leveranstider) vid transportplaneringen försvinner.2 
 

9.1.2 Frågeställning 2 
 

o Vad skulle användandet av ett ruttoptimeringsprogram ha för effekter på Serveras 
transportplanering? 

 
Användandet av ett ruttoptimeringsprogram skulle medföra att delar av transportplaneringen 
automatiseras. Detta i sin tur skulle innebära att transportledaren, som idag ensam ansvarar för 
huvuddelen av transportplaneringen, ges möjligheten att fokusera på andra arbetsuppgifter, 
exempelvis kundkontakt. Transportplaneraren skulle, med hjälp av ruttoptimeringsverktyget, 
kunna ansvara för transportplaneringen på operativ nivå. Detta i sin tur skulle innebära att fler 
aktörer blir delaktiga i transportplaneringsarbetet, varvid transportplaneringen inte blir lika 
beroende av transportledaren.  
 
Ett ruttoptimeringsprogram skulle kunna ge transportavdelningen en bild av morgondagens 
distribution. Effekter av eventuella förändringar gällande leveranser och turer skulle bli lättare 
att se. Dessutom skulle det kunna förenkla kapacitetsplaneringen gällande hur många lastbilar 
som behövs i det dagliga distributionsarbetet, alltså hur många lastbilar som måste hyras in.  
 

9.1.3 Frågeställning 3 
 

o Vad skulle användandet av ett ruttoptimeringsprogram ha för effekter på Serveras 
distribution i Stockholm?  

 
                                                 
2 Enligt ett examensarbete utfört på Servera år 2003 av Romano Fornasaro orsakade övergången från fasta till 
dynamiska turer hos Servera i Västerås inte några större konflikter mellan företaget och berörda kunder. 
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Nedanstående slutsatser baseras på simuleringar enligt de scenarios som beskrivits i kapitel 7 
och motsvarande analyser i kapitel 8.  
 
Analysen visar på stora besparingsmöjligheter vid användandet av ett 
ruttoptimeringsprogram. Simuleringsresultaten visar en minskning av den totala 
transportsträckan med upp till 30 procent. Då transportsträckan står i direkt relation till 
transportkostnaderna skulle en sådan minskning innebära reducerade kostnader för 
distributionen. 
 
Vid simuleringarna uppnåddes besparingar på ungefär 23 procent gällande transporttiden. En 
sådan besparing innebär frigjord tid som kan användas till att distribuera ytterligare gods.  
 
Användandet av ett ruttoptimeringsprogram skulle underlätta transportplaneringen och 
möjliggöra att fyllnadsgraden på lastbärare och fordon ökas, vilket i sin tur innebär att 
transportarbetet och således även transportkostnaderna minskar. 
 
I en optimerad transportplan är distributionsslingorna dynamiska (snarare än fasta) och 
leveranssekvenserna optimerade. Detta innebär att transportsträckorna minimeras varvid 
trafikarbetet och således transportkostnaderna minskar. Ruttoptimeringsprogrammets förmåga 
att optimalt fördela arbetsbördan på de distribuerande fordonen möjliggör att färre fordon 
krävs för att hantera kundleveranserna (då fyllnadsgraden på fordonen ökar). Även detta 
innebär minskade transportkostnader. 
 
Det bör här påpekas att denna simuleringsanalys endast bör ses som ett förarbete inför en mer 
omfattande studie. För att säkerställa vilka besparingar (gällande transportavstånd, körtid och 
antalet använda fordon) som i verkligheten är möjliga att åstadkomma skulle det krävas att 
ruttoptimeringsprogrammet används vid transportplanering i verkligheten. Först då kan 
programvarans funktionalitet och effektivitet samt besparingsmöjligheterna till fullo utredas.  
 

9.2 Övriga rekommendationer 
Nedanstående rekommendationer skiljer sig i omfattning och svårighetsgrad gällande 
implementering och genomförande. De är avsedda att fungera som rekommendationer till 
Servera gällande förändringar i verksamheten med syftet att effektivisera distributionen i 
Stockholm. 
 

9.2.1 Ändrade arbetsuppgifter för transportledaren 
Transportledaren bör avlastas gällande arbetsuppgifter inom den operativa 
transportplaneringen och istället fokusera på den taktiska. Den operativa transportplaneringen 
bör istället hanteras av transportplaneraren. Vidare bör transportledaren undersöka 
nytillkomna kunder för att bättre kunna ta beslut om leveranstider och övriga affärsregler. I 
fallet att ett ruttoptimeringsverktyg införskaffas bör transportplaneraren ansvara för den 
dagliga transportplaneringen (med hjälp av verktyget). Transportledarens arbetsuppgifter bör 
innefatta att uppdatera optimeringsmodellen med exempelvis leveransadresser, tidspassningar 
och leveransförhållanden. Detta betyder alltså att transportledaren bör ha kunskap om hur 
verktyget fungerar samt kunna göra ändringar i programmet med avseende på exempelvis 
fordonsflottans kapacitet och kundinformation. I dagsläget bär transportledaren ensam 
ansvaret för transportplaneringen i Stockholm. Om ovanstående rekommendationer skulle tas 
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i bruk skulle detta innebära att fler aktörer blir delaktiga i planeringsarbetet, varvid 
transportplaneringsenheten blir mindre känslig för förändringar. 
 

9.2.2 Fordonsflottans sammansättning 
Enligt tidigare utförs ungefär 18 procent av kundleveranserna i Stockholm med egna lastbilar. 
Av fordonsflottan som hanterar distributionen är endast sex stycken Serveras egna, resten är 
inhyrda från olika åkerier. Det kan diskuteras kring för- och nackdelar med att låta inhyrda 
lastbilar hantera distributionen. Att använda inhyrda fordon medför exempelvis att det blir 
lättare att hantera säsongsvariationer. Detta då fordonsflottan lätt kan utökas eller minskas 
efter behov. Fördelarna med att använda egna fordon är att det blir lättare att kontrollera 
fordon och chaufförer. Att så pass stor del av Serveras kundleveranser hanteras av inhyrda 
fordon kan bero på den snabba expansionen av antalet kunder. Troligtvis har företaget ännu 
inte hunnit genomföra lönsamhetsberäkningar gällande hur stor den egna fordonsflottan ska 
vara. Sådana beräkningar bör genomföras så att en plan kan tas fram gällande hur stor del av 
distributionen som ska hanteras av egna lastbilar. 
 

9.2.3 Kundregister  
Rutinerna kring hur ny information läggs till i kundregistret bör ses över. Varje enskild 
informationspost bör tilldelas ett eget fält, för att tvinga personen som lägger in informationen 
att placera den på rätt ställe. Servera måste även se över sina redan inlagda leveransadresser, 
tidsfönster och tidspassningar för att kontrollera att dessa är korrekta. Dessutom bör de se 
över information gällande kundernas krav på lastbärare. Dessa är dåligt uppdaterade vilket 
försvårar orderhanteringen för orderkontoret.3 
 

9.3 Begränsningar 
Ursprungligen var det planerat att utnyttja Serveras affärssystem för att få fram den 
information som krävs vid ruttoptimeringen. Det visade sig dock att det inte lagras någon 
kundhistorik i Servo vilket ledde till ett beslut om att utföra en datainsamling. Om en 
datainsamling ska användas för att skaffa indata till ett ruttoptimeringsverktyg är det önskvärt 
att genomföra denna under en relativt lång tidsperiod. Med hjälp av en sådan datainsamling 
kan säsongsvariationer identifieras och inkluderas i optimeringsmodellen. Då tidsramen för 
examensarbetet är begränsad till 20 veckor innebär detta att en lång datainsamling blir 
omöjlig att genomföra. Dessutom genererar en omfattande datainsamling stora mängder data 
som måste bearbetas och sammanställas. Av dessa anledningar begränsades den i 
examensarbetet utförda datainsamlingen till två veckor.  
 
Examensarbetet innehåller förhållandevis lite teknisk information om WinRoute och 
tillhörande optimeringsalgoritmer. Detta kan i första hand skyllas på en knapphändig tillgång 
till referensmaterial. Detta i sin tur är en följd av att detaljer kring programvarornas och 
optimeringsalgoritmernas uppbyggnad många gånger inte är tillgängliga för allmänheten. 
 
Vid en datainsamling krävs vissa begränsningar hos enkäterna för att inte störa personalens 
ordinarie arbete. Enkäterna var därför tvungna att utformas på ett enkelt sätt med en relativt 
grund detaljnivå. Av denna anledning uteblev viss information från datainsamlingen som 
                                                 
3 Fornasaro (2003) påpekade bristande rutiner kring kundregistret. Servera vidtog en kort tid därefter åtgärder för 
att förbättra dessa men än idag kvarstår brister. 
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egentligen hade önskats. Information från plockningen, gällande vid vilken tidpunkt en viss 
order plockas i förhållande till när den lastas på en linjetrafiklastbil, uteblev på grund av att 
det skulle innebära ett för stort arbete för personalen att dokumentera detta. Även enkäterna 
avsedda för förmannen var tvungna att förenklas för att inte skapa merarbete. Dessa ändringar 
medförde att information om vilka turer som lastas på vilken linjetrafiklastbil inte kunde 
inkluderas. Detta i sin tur blev en bidragande faktor till att ruttoptimering av linjetrafiken 
uteblev. 
 
I examensarbetet optimeras slingtrafiken med hjälp av ruttoptimeringsverktyget WinRoute. 
Ursprungligen var det planerat att även linjetrafiken skulle inkluderas i denna undersökning. 
På grund av informationsbrist exkluderas dock dessa transporter från ruttoptimeringen. 
Problemet ligger i att indata till optimeringsmodellen gällande kundorder är hämtade från 
datainsamlingen. Ifyllnadsgraden under enkätundersökningen var ungefär sjuttio procent, 
vilket innebär att vissa kunder saknas i den sammanställda beställningshistoriken (den som 
används vid optimeringen). Med detta följer att fordonsflottan för linjetrafiken, om den ska 
efterliknas verkligheten och följa det fasta avgångsschemat, blir överdimensionerad i 
ruttoptimeringen. Detta är ytterligare en anledning till att endast slingtrafiken behandlas vid 
optimeringen.  
 
Leveranskompletteringar (orsakade av felleverans eller skadat gods) och orderkompletteringar 
inkluderades inte i examensarbetet. Denna begränsning gjordes för att optimeringen utgår från 
tillgängligt antal rullpall vid en viss tidpunkt. Orderkompletteringar kommer in slumpmässigt 
under dagen och det blir därför svårt att återskapa dessa i optimeringsmodellen. 
 
Tidspassningar inkluderades inte i optimeringsmodellen. Anledningen till detta är att de 
studerade leveranserna under datainsamlingsperioden ytterst sällan utfördes vid angiven 
tidspassning. Av denna anledning förutsätter vi att informationen om tidspassning (som 
hämtats från kundregistret och transportdokumenten) är så pass dåligt uppdaterad att de är 
inaktuella. Att inkludera dem i optimeringsmodellen skulle innebära begränsningar med liten 
anknytning till verkligheten. 
 
Serveras kunder har både hårda och mjuka tidsfönster. De mjuka har (enligt tidigare) skapats 
som en följd av att kunderna är vana att få sina leveranser vid specifika tidpunkter. Dessa har 
inte inkluderats i optimeringsmodellen. De hårda tidsfönster som finns dokumenterade i 
kundregistret har dock inkluderats i optimeringsmodellen. Utöver dessa finns ett antal hårda 
tidsfönster som inte kunnat inkluderas i optimeringsmodellen då de inte finns dokumenterade. 
Transportplaneraren har kännedom om dessa tidsfönster och de finns varken i Servo eller i 
kundregistret. Sammantaget var antalet tidsfönster som inkluderats i optimeringsmodellen 
relativt få till antalet. Detta medföljde (med stor sannolikhet) att tidsfönstren inte innebar 
några större begränsningar vid ruttoptimeringen. Hade simuleringarna inkluderat samtliga 
tidsfönster (alla de som utgör begränsningar vid den verkliga transportplaneringen) hade 
utfallet av simuleringarna med stor sannolikhet varit annorlunda och resultaten hade troligtvis 
inte visat på lika stora besparingar (gällande transportavstånd, körtid och antalet använda 
fordon) som erhölls vid Scenario 1, 2 och 3.  
 
Kostnader för personal och fordon samt transportkostnader har inte inkluderats i 
examensarbetet. Antalet använda fordon i distributionen samt antalet körda kilometer står 
dock i direkt relation till transportkostnaderna, varför denna begränsning sett till helheten inte 
påverkar analysens kvalitet negativt. 
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Scenario 1 innehåller Daxen-order och tidsfönster medan Scenario 2 varken innehåller 
Daxenorder eller tidsfönster. Det kunde ha varit intressant att genomföra ytterligare två 
simuleringar; en innehållande Daxen-order men utan tidsfönster och en annan innehållande 
tidsfönster men utan Daxen-order. En anledning till varför detta inte gjordes var för att 
simuleringsresultaten i Scenario 1 (med Daxen-order och tidsfönster) och Scenario 2 (utan 
Daxen-order och tidsfönster) var snarlika. Detta pekar på att de Daxen-order och tidsfönster 
som inkluderats i optimeringsmodellen inte påtagligt försämrar simuleringsresultaten. 
Anledningen till detta är troligtvis att de är så få till antalet och de utgör därför inte några 
större restriktioner vid optimeringen. En annan anledning till varför ytterligare två 
simuleringar genomfördes var tidsbrist (simuleringar i WinRoute är tidskrävande). 
 
 
 
 
 
 



DISKUSSION 79 
 

10 DISKUSSION 
 
Resultaten i examensarbetet förespråkar ett införskaffande av ett ruttoptimeringsprogram. Det 
bör dock has i åtanke att en implementering är arbetskrävande och kostsam. Detta måste dock 
sättas i relation till fördelarna (både arbetstids- och kostnadsmässigt) som kan uppnås vid 
användandet av ett ruttoptimeringsprogram. 
 
Simuleringarna påvisar besparingsmöjligheter gällande transportsträckan på upp emot 30 
procent. Huruvida denna besparing är rimlig eller inte är svårt att utreda. Simuleringsresultat i 
liknande projekt (i vilka distributionen planeras med hjälp av ett ruttoptimeringsprogram) har 
inte funnits, varvid en jämförelse inte varit möjlig. Hade dokumentationer om liknande 
projekt funnits hade detta dock inte nödvändigtvis inneburit att simuleringsresultaten kunnat 
valideras. Då distributionen (och besparingsmöjligheterna) varierar mycket mellan olika 
branscher och distribuerande företag hade en jämförelse varit svår att genomföra. 
 
Transportplanerarens arbete med att ensam försöka planera den dagliga distributionen är i 
dagsläget mycket krävande. Det är många faktorer och restriktioner att ta hänsyn till. 
Transportledaren måste, utöver kunden, även ta det egna företaget samt åkerierna i beaktning. 
Dessa måste hållas nöjda även om det ibland går ut över distributionsplaneringen och då 
främst kostnadsaspekten. Att som transportledare försöka tillgodose tre parters behov och 
önskningar är näst intill omöjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERENSER 80 
 

REFERENSER 
 

Böcker 
Abrahamsson, M. (1992) Tidsstyrd direktdistribution, Drivkrafter och logistiska 
konkurrensfördelar med centrallagring av producentvaror, Studentlitteratur, Lund 
 
Andersson, H. (2005) Coordinated routing, Linköpings Universitet, Norrköping 
 
Aronsson, H., Ekdahl, B. och Oskarsson, B. (2004) Modern Logistik, Liber, Malmö 
 
Bergman, B. och Klefsjö, B. (2002) Kvalitet i alla led, Studentlitteratur, Lund 
 
Jonsson, P och Mattsson, S.A. (2005) Logistik, Studentlitteratur, Lund 
 
Kanflo, T. (1999) Information in Transportation Chains, Department of Transportation and 
Logistics, Chalmers University of Technology, Göteborg 
 
Lumsden, K. (1998) Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund 
 
Lundgren, J., Rönnqvist, M. och Värbrand, P. (2003) Optimeringslära, Studentlitteratur, Lund 
 
Mattsson, S.A. (2002) Logistik i försörjningskedjor, Studentlitteratur, Lund 
 
Monk, E.F. och Wagner, B.J. (2006) Concepts in Enterprise Resource Planning, Thomson 
Course Technology, Canada 
 
Ross, D.F. (2004) Distribution: Planning and Control. Managing in the Era of Supply Chain 
Management, Kluwer Academic Publishers, Norwell, Massachusetts  
 
Stadtler, H. och Kilger, C. (2005) Supply Chain Management and Advanced Planned, 
Concepts, Models, Software and Case Studies, Springer Berlin, Berlin 
 
Stalk, G. och Hout, T.M. (1990) Competing Against Time. How Time-based Competition Is 
Reshaping Global Markets, The Free Press, New York 
 
Tarkowski, J., Ireståhl, B. och Lumsden, K. (1995) Transportlogistik, Studentlitteratur, Lund 
 
Waters, D. (2003) Global logistics and distribution planning, Kogan Page Limited, London  
 

Publikationer 
Axel Johnson AB årsredovisning 2006 
 
Bräysy, O. (2001) Genetic Algorithms for the Vehicle Routing Problem with Time Windows, 
Arpakannus, Vol. 1/2001, s.33-38 
 



REFERENSER 81 
 

Calvete, H. I., Galé, C., Oliveros, M. J. och Sánchez-Valverde, B. (2004) Vehicle routing 
problems with soft time windows, Monografias del Seminario Matemático García de 
Galdeano, Vol. 31, s. 295-304 
 
Dell’Amico, M., Monaci, M., Pagani, C. och Vigo, D. (2007) Heuristic approaches for the 
Fleet Size and Mix Vehicle Routing Problem with Time Windows, Transportation science, 
Vol. 41, s. 516-626  
 
Fornasaro, R. (2003) Roadshows inverkan på Servera Region Sydöst, Linköpings Tekniska 
Högskola, Institutionen för teknik och naturvetenskap 
 
Fors, T. och Fredholm, O. (2004) Effektivare transporter med samdistribution, Väg- och 
transportforskningsinstitutet 
 
Gayialis, S.P. och Tatsiopoulos, I.P. (2002) Design of an IT-driven decision support system 
for vehicle routing and scheduling, European Journal of Operational Research, Vol. 152, s. 
382-398 
 
Miljöteknikdelegationen (2000) IT/Logistik för miljöanpassade godstransporter, Teknik och 
marknadsläge 1997-1998 
 
Vägverket (2007) Kravspecifikation för ruttoptimering 
 

Internetkällor 
Axel Johnson AB 
www.axel-johnson.se, oktober 2007 
 
Council of Supply Chain Management Professionals 
www.cscmp.org, september 2007 
 
Eniro 
www.eniro.se, november 2007 
 
hitta.se 
www.hitta.se, november 2007 
 
Nationalencyklopedins Internettjänst 
www.ne.se, oktober 2007 
 
Routing International 
www.routing-international.com, februari 2008 
 
Servera R&S AB 
www.servera.se, juni 2007 
 
 
 



REFERENSER 82 
 

Intervjuer 
Andersson, Stefan – Transportledare T1, Servera R&S AB (Kontinuerligt) 
 
Bergqvist, Maria – Logistikutvecklare, Servera R&S AB (Kontinuerligt) 
 
Johnsson, Tomas – Transportledare T2, Servera R&S AB (Kontinuerligt) 
 
Haugland, Per – Transportchef, Servera R&S AB (Kontinuerligt) 
 
Liljeqvist, Hans – Förman Utlastning T1, Servera R&S AB (Kontinuerligt) 
 
Martinsson, Gunder – Internkonsult, Servera R&S AB (2007-08-15) 
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BILAGA 1  
 

Fordonsflotta Linjetrafik 
 

 

 

        Kapacitetsalternativ         

        1   2   3   4   

ID Avgångstid Typ Transportör Kyl Frys Kyl Frys Kyl Frys Kyl Frys 

L1 07:30   Inhyrd 45 36       
L2 10:30 Trailer Servera 54 30 30 54 84 0 0 84 
L3 11:15 Daxen Servera 42 37 42 36 78 0   
L4 15:00  Inhyrd 0 81 51 30     
L5 15:30 Trailer Servera 54 30 30 54 84 0 0 84 
L6 18:00  Inhyrd 51 30 0 81 81 0   
L7 20:00  Inhyrd 51 30 0 81 30 51   
L8 21:30 Trailer Servera 54 30 30 54 84 0 0 84 
L9 02:30 Trailer Servera 54 30 30 54 84 0 0 84 
L10 03:00  Inhyrd 81 0       

L11 05:00   Inhyrd 54 30 84 0     
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Fordonsflotta Slingtrafik 
 

  Total kapacitet   

ID (RP) Transportör Arbetstider 

SI-1 29 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-2 29 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-3 29 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-4 29 Inhyrd 08:00-17:00 

SI-5 29 Inhyrd 08:00-17:00 

SI-6 24 Inhyrd 06:00-14:45 

SS-2 30 Servera 05:30-14:15 

SI-7 29 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-8 24 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-9 20 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-10 29 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-11 32 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-12 32 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-13 32 Inhyrd 06:00-14:45 

SS-3 32 Servera 05:30-14:15 

SI-14 15 Inhyrd 06:00-14:45 

SS-4 32 Servera 05:30-14:15 

SI-15 36 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-16 29 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-17 36 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-18 16 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-19 20 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-20 29 Inhyrd 06:00-14:45 

SS-5 20 Servera 05:30-15:00 

SI-21 21 Inhyrd 06:00-14:45 

SS-6 29 Servera 05:30-15:00 

SI-22 20 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-23 29 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-24 29 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-25 29 Inhyrd 06:00-14:45 

SI-26 19 Inhyrd 07:00-16:00 
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BILAGA 2 
 

Enkät till slingtrafikchaufför 
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Enkät till förman 
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Enkät till linjetrafikchaufför 
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BILAGA 3 
 

Simuleringsresultat 

Grundscenario 
 
Per dag 

Dag Avstånd (km) Antal fordon Körtid (h) 

2007-10-01 1724,95 23 83,45 

2007-10-02 2228,89 23 94,65 

2007-10-03 1655,84 23 75,83 

2007-10-04 2224,72 24 91,52 

2007-10-05 1689,85 24 78,43 

2007-10-08 1776,78 24 81,90 

2007-10-09 1331,69 15 59,90 

2007-10-10 1138,71 17 60,25 

2007-10-11 1880,91 22 79,87 

2007-10-12 1387,93 20 63,22 

Medel: 1704,03 21,50 76,90 

 
Per vecka 

Vecka Avstånd (km) Antal fordon (i snitt per dag) Körtid (h) 

1 9524,25 23,40 423,88 

2 7516,02 19,60 345,14 

Medel: 8520,14 21,50 384,51 

 

Scenario 1 
 
Minimering av avstånd 

Dag Avstånd (km) Förändring (%) Antal fordon Förändring (%) Körtid (h) Förändring (%) 

2007-10-01 1242,80 28% 22 4% 66,50 20% 

2007-10-02 1623,46 27% 21 9% 76,40 19% 

2007-10-03 1117,88 32% 14 39% 57,88 24% 

2007-10-04 1437,23 35% 15 38% 67,55 26% 

2007-10-05 1071,87 37% 21 13% 56,95 27% 

2007-10-08 1288,40 27% 18 25% 63,33 23% 

2007-10-09 1001,84 25% 13 13% 49,62 17% 

2007-10-10 782,91 31% 16 6% 46,67 23% 

2007-10-11 1263,19 33% 19 14% 60,02 25% 

2007-10-12 1014,93 27% 18 10% 49,35 22% 

Medel: 1184,45 30% 17,70 17% 59,43 23% 

 
 
 
 
 
 



BILAGA 3 91 
 

Minimering av antalet fordon 
Dag Avstånd (km) Förändring (%) Antal fordon Förändring (%) Körtid (h) Förändring (%) 

2007-10-01 1278,18 26% 17 26% 62,93 25% 

2007-10-02 1583,45 29% 17 26% 73,97 22% 

2007-10-03 1156,91 30% 15 35% 58,63 23% 

2007-10-04 1414,39 36% 15 38% 66,15 28% 

2007-10-05 1037,25 39% 14 42% 56,03 29% 

2007-10-08 1374,94 23% 15 38% 66,32 19% 

2007-10-09 1090,74 18% 11 27% 50,55 16% 

2007-10-10 822,58 28% 11 35% 47,32 21% 

2007-10-11 1257,61 33% 14 36% 61,38 23% 

2007-10-12 1065,18 23% 12 40% 50,40 20% 

Medel: 1208,12 28% 14,10 34% 59,37 22% 

 

Scenario 2 
 

Dag Avstånd (km) Förändring (%) Antal fordon Förändring (%) Körtid (h) Förändring (%) 

2007-10-01 1240,30 28% 20 13% 65,70 21% 

2007-10-02 1583,45 29% 17 26% 73,97 22% 

2007-10-03 1156,91 30% 15 35% 58,63 23% 

2007-10-04 1412,52 37% 16 33% 66,42 27% 

2007-10-05 1037,25 39% 14 42% 56,03 29% 

2007-10-08 1338,48 25% 16 33% 65,35 20% 

2007-10-09 1040,95 22% 12 20% 49,50 17% 

2007-10-10 822,58 28% 11 35% 47,32 21% 

2007-10-11 1257,61 33% 14 36% 61,38 23% 

2007-10-12 1002,42 28% 12 40% 50,08 21% 

Medel: 1189,25 30% 14,70 31% 59,44 22% 

 

Scenario 3 
 

Vecka Avstånd (km) Förändring (%) Antal fordon (i snitt per dag) Förändring (%) Körtid (h) Förändring (%) 

1 6006,15 37% 22 6% 293,32 31% 

2 5200,01 31% 19 3% 255,47 26% 

Medel: 5603,08 34% 20,50 5% 274,40 28% 

 
 
 
 
 
 
 


