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Sammanfattning 
Servera R&S AB är Sveriges största grossistföretag inom restaurang- och storköksbranschen.  
Företaget Servera R&S AB är ett av dotterbolagen i Axel Johnson AB, som i sin tur ingår i 
Axel Johnson Gruppen med Antonia Ax:son Johnson som ägare.  
 
Servera är ett rikstäckande bolag, vars affärsidé är att erbjuda den professionella 
måltidsmarknaden ett komplett sortiment av varor och tjänster. Detta sker med operativ 
överlägsenhet i partnerskap med kunder och leverantörer. Bolaget som är uppdelat i fyra 
regioner: Region Nord, Region Mellan, Region Sydväst och Region Sydöst, har sitt 
huvudkontor i Stockholm. I varje region finns ett regionlager och regionkontor. Region Sydöst 
omfattar Blekinge, Småland, Öland, Gotland, Östergötland samt Stockholm och Södertälje. För 
Region Sydöst finns regionlagret och regionkontoret i Norrköping, där även ett säljkontor 
ligger. 
 
Serveras är starkt beroende av vägbundna transporter. Dagligen avgår ca 38 transporter från 
regionlagret i Norrköping. Dessa transporter går antingen direkt till kund eller till 
rangeringspunkter runt om i regionen, något som ställer höga krav på planeringen av 
transporterna. 
 
Idag sker transporterna på fasta rutter. Arbetet med att samordna transporterna görs av 
transportledaren. Planeringen av transporterna görs alltid med en dags framförhållning. Detta 
betyder att de transporter som planeras idag verkställs imorgon. Problemet med detta är att 
transportledaren tvingas att uppskatta hur många bilar som kommer att behövas under den 
kommande dagen. Det enda hjälpmedlet transportledaren har till sitt förfogande idag är 
Serveras interna grunddatasystem Servo. Servo är ett heltäckande ASW-system som har 
modifierats för passa Serveras grosshandel med livsmedel. I Servo finns bl.a. information om 
Serveras kunder, inleveranser, lager, transporter, inköp samt försäljning. 
 
Region Sydöst har planer på att införa ett nytt ruttplaneringssystem i sin verksamhet. Dagens 
arbete med ruttplaneringen är förhållandevis stelbent, tungarbetat och ineffektivt. Målet är att 
öka effektiviteten och sänka logistikkostnader, men samtidigt bibehålla den befintliga 
servicegraden mot kunden. Det tänkta ruttplaneringssystemet är Roadshow 1.5, som tagits fram 
och ägs av kanadensiska Descartes System Group Inc. med huvudkontor i Waterloo, Kanada. 
 
Roadshow 1.5 är ett dynamiskt ruttplaneringssystem som tagits fram för att underlätta arbetet 
med planeringen av transporter. I Roadshow kan användaren skapa, redigera, uppdatera och 
simulera rutter utifrån de förutsättningar som finns i den egna verksamheten. Vid varje 
simulering tar Roadshow hänsyn till de kostnadsfaktorer som lagts in i programmet för att 
sedan beräkna och ge förslag på den billigaste färdvägen samt upplägget av transporterna.  
 
Syftet med detta examensarbete har varit att få en uppfattning om hur ett införande av 
Roadshow 1.5 kan komma att påverka Region Sydösts verksamhet i form av kostnader, rutiner, 
flöden samt organisatoriskt som helhet. För att uppnå detta simulerades två olika scenarier i 
Roadshow. I det första scenariet behölls de fasta turerna som de ser ut idag samtidigt som 
turernas leveransordning kastades om i ett försök att sänka transportkostnaderna. I det andra 
gavs Roadshow möjligheten att skapa helt nya turer utifrån de förutsättningar som råder för 
Serveras transporter. Resultaten som erhölls granskades och analyserades i ett försök att avgöra 
om Roadshow skulle vara en lönsam investering för Servera Region Sydöst. 



  

 
Abstract 
Servera R&S AB is Sweden’s largest wholesale company within the restaurant and food 
service industry.  Servera R&S AB is the daughter company to Axel Johnson AB, which in 
turn is a part of the Axel Johnson Group with Antonia Ax:son Johnson as the owner. 
 
Servera is a nation wide company with a business concept of offering a complete selection of 
merchandise and services to the professional food service market.  The company is split into 
for different regions: the north region, the middle region, the southwest region, and the 
southeast region and has its headquarter in Stockholm.  In every region there is a regional 
office and warehouse.  The southeast region includes Blekinge, Småland, Öland, Gotland, 
Östergötland and Stockholm including Södertälje.  The regional warehouse as well as the sales 
office for this region is located in Norrköping. 
 
Servera is heavily dependent on road transportations.  There are approximately 38 deliveries 
leaving the regional warehouse in Norrköping on a daily basis.  These are either delivered 
directly to the customer or to distribution points in the region.  These factors create a high 
importance when the routes are planed out. 
 
The deliveries today are on fixed routes and the work to coordinate the deliveries is done by 
the delivery supervisor.  The planning of the routes is always done one day in advance, 
meaning that the deliveries planed out today will be sent out tomorrow.  The issue evolving by 
this is the delivery supervisor estimating the number of trucks that will be needed the following 
day.  The only tool the supervisor has to use for this is Servera’s internal database system 
called Servo.  Servo is a complete ASW-system, modified to serve Servera’s wholesale of 
provisions.  Servo contains information about customers, incoming deliveries, stock, 
deliveries, purchases, sales, etc. 
 
The southeast region plans to introduce a new routing system to its operation.  Today’s route 
planning is somewhat inefficient and non-flexible.  The goal is to increase the efficiency and 
lower the logistic cost, but at the same time maintain the current service for the customers.  The 
routingprogram in mind is Roadshow 1.5, which is owned and developed by Canadian based 
Descartes System Group Inc. located in Waterloo. 
 
Roadshow 1.5 is a dynamic route planning system developed to ease the work of planning 
deliveries.  Roadshow lets the user create, edit, update, and simulate routes based on conditions 
in the operation.  At every simulation, Roadshow will consider the cost factors that have been 
preprogrammed and will calculate and propose the most cost efficient route for the deliveries. 
 
The purpose of this project was to get a better understanding of how an introduction of the 
route planning system, Roadshow 1.5, will affect the southeast region operations with regards 
to cost, routine, flow as well as the administration in general.  In order to achieve this, two 
scenarios were simulated in Roadshow.  In the first scenario, the fixed routes were kept but 
they were reorganized in order to try to cut back cost.  In the second scenario Roadshow was 
allowed to completely create new routes based on the conditions for Servera.  The results were 
then reviewed and analyzed resulting in an answer to if Roadshow is a profitable investment 
for the southeast region of Servera. 



  

 
Förord 
Denna rapport utgör den skriftliga dokumentationen av mitt utförda examensarbete hos Servera 
R&S AB i Norrköping. Arbetet ägde rum under perioden 2002-09-09/2003-02-28. 
Examensarbetet omfattar 20 poäng och är den avslutande delen i den utbildning som jag fått 
vid Linköpings Universitet – Campus Norrköping. Utbildningen, som jag genomgått under 
åren 1998 till 2003, är en civilingenjörsutbildning med titeln Kommunikations- och 
Transportsystem. 
 
Mitt examensarbete har syftat till att lägga fram och belysa följder och konsekvenser på 
Servera Region Sydösts verksamhet om beslutet att implementera ruttplaneringsprogrammet 
Roadshow 1.5 tas.  
 
Jag anser mig vara mycket lyckligt lottad då jag fått möjligheten att utföra mitt examensarbete 
vid ett företag som Servera. Jag skulle därför vilja rikta ett varmt tack till min handledare på 
Servera, Gunder Martinsson som haft stor del i att göra detta möjligt. Jag skulle även speciellt 
vilja tacka Bengt-Åke Sandell och Sune Andersson som har tagit sig mycket tid för att hjälpa 
mig i mitt arbete. Andra som har bidragit stort till att jag kunnat genomföra detta arbete är 
chaufförerna vid Servera i Norrköping samt transportledningen i Västerås, tack!  
 
 
 
Romano Fornasaro 
Norrköping - april 2003 
 



  

 
Innehållsförteckning 
1 INLEDNING..................................................................................................................... 6 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................. 6 
1.2 SYFTE.......................................................................................................................... 6 
1.3 METOD........................................................................................................................ 6 

1.3.1 Litteraturstudie................................................................................................... 6 
1.3.2 Förstudie ............................................................................................................ 7 
1.3.3 Projektfasen........................................................................................................ 7 
1.3.4 Analys ................................................................................................................. 7 

1.4 AVGRÄNSNINGAR........................................................................................................ 7 

2 FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN..................................................................... 8 
2.1 DET STRUKTURELLA PERSPEKTIVET ............................................................................ 9 
2.2 HUMAN RESOURCE PERSPEKTIVET.............................................................................. 9 
2.3 DET POLITISKA PERSPEKTIVET .................................................................................. 10 
2.4 DET SYMBOLISKA PERSPEKTIVET .............................................................................. 10 

3 SERVERA R&S AB....................................................................................................... 11 
3.1 LASTBÄRARE............................................................................................................. 12 
3.2 NORRKÖPINGS BILPARK ............................................................................................ 14 

4 DAGENS ARBETSSÄTT.............................................................................................. 17 
4.1 SERVO ....................................................................................................................... 17 

4.1.1 Ny kund............................................................................................................. 18 
4.2 MORGONDAGENS LEVERANSER................................................................................. 19 

5 ROADSHOW 1.5............................................................................................................ 21 
5.1 ROADSHOWS UPPBYGGNAD....................................................................................... 21 
5.2 ORDERS VÄG GENOM ROADSHOW ............................................................................. 25 

6 ATT TÄNKA PÅ VID SIMULERING ........................................................................ 27 

7 MODELLBYGGET....................................................................................................... 28 
7.1 STEG 1: DEFINITION AV PROBLEMET ......................................................................... 29 
7.2 STEG 2: DEFINITION AV SYSTEMET............................................................................ 29 

7.2.1 Huvudkomponenter .......................................................................................... 29 
7.2.2 Avgränsningar.................................................................................................. 29 
7.2.3 Indata ............................................................................................................... 30 

7.3 STEG 3: UTVECKLING AV MODELLEN ........................................................................ 32 
7.4 STEG 4: KALIBRERING AV MODELLEN....................................................................... 33 
7.5 STEG 5: VERIFIERING AV MODELLEN......................................................................... 36 
7.6 STEG 6: VALIDERING AV MODELLEN......................................................................... 36 
7.7 STEG 7: DOKUMENTATION ........................................................................................ 38 

8 FÖRSÖK MED ROADSHOW ..................................................................................... 39 
8.1 SCENARIO 1............................................................................................................... 39 
8.2 SCENARIO 2............................................................................................................... 39 

9 RESULTAT .................................................................................................................... 40 



  

9.1 RESULTAT SCENARIO 1.............................................................................................. 41 
9.2 RESULTAT SCENARIO 2.............................................................................................. 42 

10 ANALYS AV RESULTAT ........................................................................................ 44 
10.1 SCENARIO 1............................................................................................................... 44 
10.2 SCENARIO 2............................................................................................................... 45 

11 DÅ ROADSHOW SKA IMPLEMENTERAS......................................................... 47 

12 SVÅRIGHETER I ARBETET.................................................................................. 50 

13 DISKUSSION ............................................................................................................. 52 
13.1 VAD KUNDE JAG HA GJORT ANNORLUNDA? ............................................................... 54 

14 MINA SLUTSATSER................................................................................................ 55 

15 KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................ 56 
 
 
 
Bilagor      Antal sidor 
 
1 PARAMETERSET          4 

2 VALIDERING AV SAMTLIGA TURER        3 

3 DAGENS TURER          5 

4 TURER I SCENARIO 1               5 

5 TURER I SCENARIO 2              5 

6 JÄMFÖRANDE BILDER PÅ TUREN N108        1



 

6  

 

1 Inledning 
Servera R&S AB är ett grossistföretag inom restaurang- och storköksbranschen. Företaget är 
marknadsledande i Sverige inom sin bransch. Antalet anställda är idag ca 900 och 
omsättningen uppgår till ca fyra miljarder kronor per år. Servera R&S AB är ett rikstäckande 
bolag, uppdelat på fyra regioner: Region Nord, Region Mellan, Region Sydväst och Region 
Sydöst där huvudkontoret ligger i Stockholm. I varje region finns ett regionkontor och 
regionlager som fungerar som ett logistiskt och lagermässigt centrum för regionen. Samtliga 
transporter från regionernas lager sker med lastbil. Transporterna går antingen direkt till kund 
eller via rangeringspunkter1. Detta medför att transportkostnader utgör en mycket stor del av 
Serveras utgifter och är därför ett självklart mål för effektivisering och kostnadsminskning. 
 
1.1 Bakgrund 
Region Sydöst, med sitt regionlager och regionkontor i Norrköping, har planer på att införa ett 
nytt ruttplaneringssystem i sin verksamhet. Dagens arbete med ruttplaneringen är 
förhållandevis stelbent, tungarbetat och ineffektivt. Målet är att öka effektiviteten och sänka 
logistikkostnaderna med bibehållen servicegrad mot kund. Det tänkta ruttplaneringssystemet, 
som eventuellt kan komma att implementeras, är Roadshow 1.5. Anledningen till att det är 
just detta program som ligger i fokus är att man i Västerås, sedan två år tillbaka, använt sig av 
Roadshow för att planera transporterna för Region Mellan. Detta har medfört vissa 
effektiviseringar och förbättringar så väl arbetsmässigt som kostnadsmässigt för Region 
Mellan. Dessa resultat har bidragit till att Region Sydöst intresserat sig för programvaran och 
vad den kan bistå med utifrån dess arbetssituation och rutiner. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ett införande av det tänkta 
ruttplaneringssystemet, Roadshow 1.5, kan komma att påverka Region Sydösts verksamhet i 
form av kostnader, rutiner, flöden samt organisatoriskt som helhet. Rapporten kommer senare 
att ligga som en del av ett beslutsunderlag för en eventuell implementering av Roadshow 1.5. 
Till uppgiften hör även att göra en uppskattning om hur lång tid samt vilka resurser som 
skulle krävas för att införa Roadshow 1.5 i Serveras verksamhet. 
 
1.3 Metod 
Arbetet med uppgiften kan delas in i fyra delar, litteraturstudie, förstudie, projektfas och 
analys. 
 
1.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien omfattade studier i områdena logistik, datainsamling, simulering, 
personalutveckling och organisationsutveckling.  
 
 
 

                                                 
1 En rangeringspunkt är en omlastningsplats för det gods som ska levereras till kunder i området. Till 
rangeringspunkterna transporteras lastbärare med varor i stora ekipage för att sedan lastas om till mindre lastbilar 
för den slutliga sträckan ut till kunderna. 
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1.3.2 Förstudie 
För att få en god inblick i företaget och hur arbetet med transportledningen går till idag 
arbetade jag, i förstudiens början, nära företagets transportledare och transportstöd. Detta gav 
nödvändig kunskap om verksamheten samtidigt som jag fick en god överblick om vad som är 
mest krävande och vilka svårigheter man har idag. Jag följde även med några chaufförer på 
deras turer för att se hur det gick till vid leverans och därigenom få lärdom om vad som man 
måste ta hänsyn till vid en simulering av turerna. Samarbetet med transportledaren, 
transportstödet och chaufförerna kom att fortsätta under hela projekttiden.  
 
Under förstudien fick jag även en introducerande utbildning, under två dagar, i det tänkta 
arbetsverktyget Roadshow 1.5. Utbildningen leddes av en representant från danska Aage 
Hempel A/S.  
 
Som en del i förstudien gjordes även ett studiebesök hos Servera Region Mellan. Besöket 
varade i en vecka och hade som syfte att ge kunskap i hur Västerås använde programmet i sin 
transportplanering. 
 
1.3.3 Projektfasen 
I projektfasens inledande stadium gjordes en uppdelning av arbetet för att på så sätt få en 
bättre överblick och kontinuitet i arbetet. Under denna del av projektet utfördes även bl.a. 
datainsamling och arbetet med Roadshow påbörjades. Arbetet i projektfasen gjordes i nära 
samarbete med transportledningen i Norrköping samtidigt som kontinuerlig kontakt hölls med 
transportledningen i Västerås och med Aage Hempel A/S. Den licens av Roadshow som jag 
arbetat med är en av tre licenser som köpts in av Servera i Västerås. 
 
Projektfasen var även den del under vilken försök med Roadshow 1.5 gjordes. Detta var dock 
i fasens slutskede. 
 
1.3.4 Analys 
I den här delen analyseras resultaten som fås samtidigt som konsekvenserna av en eventuell 
implementation diskuteras. Här ges även förslag på lösningar till eventuella problem.  
 
1.4 Avgränsningar 
Med anledning av den tidsmässiga begränsningen för arbetet var det tvunget att göra vissa 
avgränsningar. Avgränsningarna som gjordes var: 
 

- Endast turer som innehåller kunder med postnummer som börjar på sex skulle tas med 
i försöken, dock ej Gotlandskunder.  

- Försöken skulle inte omfatta helgturer2. 
- 100-turer3 skulle inte behandlas.  
- Samtliga försök skulle utföras med samma uppsättning order.  
- Försök görs endast för goda vägförhållanden.  

 
 
 

                                                 
2 Med ”helgtur” menas de turer som planeras om p.g.a. att det infaller helgdagar i arbetsveckorna.  
3 En ”100-tur” är en tur som bl.a. innehåller kunder som finns med på prov och extraleveranser. Dessa turer 
förändras kontinuerligt.  
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2 Förändringar i verksamheten 
Dagens samhälle kan på många sätt ses som ett organisationssamhälle. Vi föds och fostras i 
organisationer. Vi utbildas i skolor och på universitet, vi sysslar med lagidrotter samtidigt 
som vi är med i klubbar och föreningar. Vi arbetar i olika organisationer och när åldern 
kommer ikapp oss så är det även många av oss som kommer att dö på en. Vi bygger och 
utvecklar dessa organisationer för att de ska ge oss så stor nytta som möjligt. Den 
eftersträvade nyttan kräver dock att uppbyggnaden eller utvecklingen av en organisation görs 
på ett, för organisationen, korrekt sätt. Detta kräver stor kännedom om hur organisationen i 
fråga arbetar och fungerar. Denna kunskap måste finnas hos samtliga parter i organisationen 
och inte enbart hos dennes ledning. Anledningen till att samtliga medlemmar/medarbetare i en 
organisation bör ha denna kunskap är för att få ökad förståelse och acceptans för eventuella 
förändringar. Om kunskapen om organisationen/företaget och dess mål saknas bland 
medlemmarna kan en planerad utveckling/förändring i verksamheten mötas av pessimism och 
motstånd vilket därmed underminera målet med utvecklingen. Denna skepsis kan dessutom 
förstärkas då de anställda tvingas att lära sig nya arbetssätt och system. Anledningen till att 
intresset för att lära sig nya saker ofta uteblir bland anställda vid ett företag grundas i deras 
känslor av fruktan och behov. Å ena sidan känner de ett behov av nya kunskaper och 
färdigheter för att nå sina mål. Å andra sidan känner de obehag inför det ovanliga, det okända 
och det utmanande. De anställda ser lärandet som en risk. Man kan t.ex. framstå som dum 
och/eller förlora tid och pengar på något som inte var det man förväntat sig (Granberg, 1998). 
 
Även om en väl fungerande organisation kännetecknas av att dess medlemmar har god 
kunskap om organisationen och arbetar för att uppnå ett eller flera gemensamma mål, är det 
idag, allt som oftast, organisationernas/företagens ledare som ställs inför de största 
prövningarna vid en utveckling av verksamheten.  
 
"Ett och ett halvt sekel av teknisk utveckling har skapat ett kommunikations- och 
transportsystem som gjort hela vår planet till en enda stor marknadsplats. Den industriella 
teknologin har med sin början i ångmaskinen skapat allt större fabriker som producerar 
varor för den marknaden. Förändringarna innebär att dagens högre chefer har att hantera 
tusentals relationer som är ömsesidigt beroende av varandra.” (Bolman&Deal, 1995) 
 
Organisationer/företag består ofta av många individer med olika personligheter, samtidigt 
som företagsledningens förmåga att förstå och förutse människors beteende ofta är mycket 
begränsad. Ett samspel mellan individer, grupper och olika avdelningar kan snabbt bli 
komplicerat i ett företag. Olika typer av förändringar kan skapa komplexa situationer som kan 
vara mycket svåra att reda ut. För att kunna leda och organisera en organisation/företag på ett 
bra sätt, krävs det att ledarna har kunskapen om de enskilda individernas kompetens och 
behov (Granberg, 1996). Ett företag eller en organisation är inte alltid den andra lik. Därför 
kan även kraven på organisationen/företaget och dess ledare/chefer vara olika. I Bolans och 
Deals bok Nya perspektiv på organisation och ledarskap ses organisationen/företaget, som 
ska genomgå en större förändring, ur fyra olika perspektiv: Strukturella, Human Resource, 
Politiska och Symboliska. Bolman och Deal anser att de fyra synsätten bör användas som en 
guide vid utveckling och förändring i ett företags verksamhet, men också som en guide för 
företagsledning som helhet. Varje perspektiv är ämnat att förse ledningen i en 
organisation/företag med ett ramverk för handling att vidta vid förändringar i verksamheten. 
De fyra ramverken kommer enskilt, även om de appliceras på samma situation, att leda till ett 
annat resultat än något av de andra synsätten. Hur väl de olika ramarna fungerar beror på 
situationen och färdigheten hos den person som använder dem. 
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2.1 Det strukturella perspektivet 
Då man ser på en organisation utifrån ett strukturellt perspektiv, ser man bortom människan 
och koncentrerar sig istället på det sammanhang i vilket hon arbetar. Syftet med detta är att 
fokuserar på två centrala dimensioner i organisationen, nämligen vertikal respektive 
horisontell arbetsdelning. Det strukturella perspektivet är inriktat på att utforma roller och 
relationer på ett sätt så att arbetsuppgifter anpassas till individuella skillnader samtidigt som 
kollektiva mål uppfylls, till skillnad mot Human Resource perspektivet som istället lägger 
tonvikten vid att förändra människorna i organisationen/företaget. Det strukturella synsättet 
syftar till att möjliggöra för organisationen/företaget att arbeta rationellt och med hög 
säkerhet, kvalitet och effektivitet. Ett grundläggande antagande inom detta synsätt är att 
organisationen fungerar bäst då effektivitet styr över både personliga preferenser och yttre 
tryck. Företagets struktur måste utformas så att det passar organisationens olika delar 
(inklusive mål, teknologi och omgivning). Genom specialisering och en väl planerad 
arbetsfördelning ökas inte enbart effektiviteten utan också prestationsnivån hos de anställda. 
 
För att en ledare/chef ska vara effektiv enligt det strukturella perspektivet bör han/hon fungera 
som en "socialarkitekt" och leda organisationen genom att analysera de anställda och deras 
uppgifter för att sedan utforma företagets struktur utifrån analysen och de mål som satts upp. 
Det strukturella perspektivet försöker att se bortom individerna för att istället studera 
arbetsuppgifternas sociala sammanhang. Det är därför viktigt att ledaren/chefen baserar sitt 
tänkande på fakta och logik samtidigt som han/hon strävar efter att bortse från personlighet 
och känslor. Om för liten vikt fästes vid struktur är risken stor att energi och resurser fördelas 
på fel sätt inom företaget. 
  
2.2 Human Resource perspektivet  
Grunden för detta synsätt är att organisationen primärt existerar för att tjäna de mänskliga 
behoven. Filosofin är att organisationen/företaget och människan behöver varandra och att ett 
gott förhållande mellan dessa parter skapar trivsel och effektivitet. Organisationen kan vara 
alienerande, dehumaniserande och frustrerande. Detta innebär ofta slöseri med talang och kan 
ibland bidra till att individen känner sig pressad, vilket leder till motstånd och att större delen 
av tiden ägnas åt att försöka vinna över ”systemet”. HR-perspektivet försöker att motverka 
detta genom att mobilisera energin inom företaget för att skapa produktivitet och att fungera 
på ett sätt som alla tjänar på. HR-perspektivet bygger på ett antal grundläggande 
förutsättningar som sätter förhållandet mellan individen och företaget i fokus. En 
grundläggande del inom detta synsätt är att organisationer finns till för att uppfylla 
människornas behov och inte tvärtom som i många fall. Detta medför att människor och 
företag/organisationer har behov av varandra för att kunna fungera på bästa möjliga sätt. Ett 
företag är alltid i behov av idéer, energi och kunskaper samtidigt som människor söker 
karriär, lön och utvecklingsmöjligheter. Om passformen mellan individen och företaget är 
dålig, kommer båda parter att drabbas negativt. Risken är stor att de anställda utnyttjas av 
företaget eller också tvärtom, eller så förlorar båda. En bra passform skulle däremot gynna 
båda parter. Individen får ett meningsfullt och tillfredsställande arbete och känner sig delaktig 
samtidigt som företaget får den kompetens och energi som krävs för att lyckas. Enligt HR-
perspektivet är individen kärnan i organisationen och när denne känner att organisationen 
motsvarar deras behov och medverkar till att uppnå dennes mål kan företagets ledning vara 
säkra på att ha deras hängivenhet, förpliktelse och lojalitet gentemot företaget.  
 
I HR-perspektivet är det främsta kravet på ledaren att denne ska tillvarata både 
organisationens och medlemmarnas intressen. Han/hon ska fungera som en katalysator som 
betjänar och ger makt åt de anställda. Ett viktigt redskap i detta arbete är kommunikation, dels 
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för att visa personalen att ledningen bryr sig om dem och dels för att ta reda på vad 
medlemmarnas egna mål består av. 
  
2.3 Det politiska perspektivet  
Allt som oftast är inte frågan om ett företag är politisk eller ej utan snarare vilken politik den 
använder sig av. Det dynamiska spel som politik utgör kan vara destruktivt samtidigt som det 
kan utgöra ett medel för att uppnå ädlare syften. Förändringar i ett företag och dess 
effektivitet är många gånger direkt beroende av chefernas politiska förmåga. God politisk 
förmåga gör det lättare att skapa stödjande nätverk samt att på ett effektivt sätt förhandla med 
både anhängare och motståndare.  
 
I ett företag kan det finnas ett antal ”koalitioner”, vars värderingar och preferenser ofta går 
isär. I dessa företag är ofta resurserna knappa och maktkamp och konflikter är en del av 
arbetet. För att kunna genomföra en förändring i ett sådant företag krävs det att man har 
tillräckligt med makt samt att man är beredd på konflikter som en del i processen.  
 
I det politiska perspektivet finns två vägar att gå för att genomföra en förändring. Antingen 
via klara direktiv som ska följas eller genom att mobilisera personalen innan man beslutar om 
förändringen. De flesta beslut i en politisk organisation/företag berörs och styrs av de knappa 
resurserna. De knappa resurserna tillsammans med de bestående meningsskiljaktigheterna 
som ett företag av denna typ präglas av gör att konflikter kommer att spela en central roll 
inom organisationen. Detta leder, i sin tur, till att makt kommer att bli den viktigaste resursen 
för att få igenom en ändring i verksamheten.  
 
2.4 Det symboliska perspektivet 
I det symboliska perspektivet grundas förtroendet för ledaren ofta på vad han/hon har för 
planer för framtiden och inte uteslutande på vad resultatet av en förändring blir. Detta synsätt 
bygger mycket på händelser och vad dessa händelser betyder för olika personer. Om man vill 
genomföra en framgångsrik förändring inom ett företag måste man därför analysera de myter 
och traditioner som finns, bryta ner dem och sedan bygga upp nya. Enligt det symboliska 
perspektivet är det viktigaste med en händelse inte vad som skett utan vilket betydelse den 
haft för de anställda. Ett grundläggande antagande i det symboliska perspektivet är att 
”nästan allt i livet är mångtydigt och osäkert, det är oklart vad som skett, varför det blev så 
och vad som kommer att ske härnäst”. Detta innebär en hög grad av osäkerhet, vilket i många 
fall kan underminera en genomförd analys eller ett beslut som baserats på ett underlag. När 
människan ställs inför en sådan osäkerhet och mångtydighet skapar hon symboler för att 
minska den förvirring som kan uppstå. Symboliska fenomen är särskilt synbara i 
organisationer/företag som saknar tydliga mål.  
 
Chefen i det symboliska perspektivet kan beskrivas som en profet eller poet som inspirerar 
och fokuserar på den erfarenhet som finns bland de anställda. Företaget kan ses som en teater 
där alla spelar olika roller. Ledarens uppgift är att tolka tidigare erfarenheter och med dem 
försöka att förutse framtiden och utifrån det genomföra de förändringar som krävs.  
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3 Servera R&S AB 
Servera R&S AB är ett grossistföretag inom restaurang- och storköksbranschen. Servera har 
som affärsidé att erbjuda den professionella måltidsmarknaden ett komplett sortiment av varor 
och tjänster. Detta sker med operativ överlägsenhet i partnerskap med kund och leverantörer. 
Företaget är ledande i Sverige då deras verksamhet motsvarar ca 18%4 av den totala 
marknaden. Serveras sortiment omfattar allt som en restaurang eller ett storkök kan tänkas 
behöva i form av livsmedel, drycker, ”non food”5 och restaurangutrustning. Företagets 
verksamhet och omsättning har stigit stadigt de senaste åren. Antalet anställda är idag ca 900 
och omsättningen uppgår till ca fyra miljarder kronor per år. 
 
Servera R&S AB är ett helägt dotterbolag till Axel Johnson AB, som i sin tur ingår i Axel 
Johnson Gruppen. Axel Johnson Gruppen är ett familjeföretag i fjärde generationen som har 
sitt ursprung i handelsföretaget A. Johnson & Co vilket grundades 1873. Gruppen består av 
fyra juridiskt och finansiellt fristående koncerner med en gemensam ägare, Antonia Ax:son 
Johnson med familj.  
 

Figur 2.1: Organisationsschema över Axel Johnson Gruppen. 
 
Därutöver ingår ägarintressen i brittiska Spirent, noterat på Londonbörsen, och i Nordstjernan, 
som i sin tur är stor ägare i bl.a. börsnoterade NCC.  
 
Axel Johnson AB inriktar sig på konsumentnära handel och tjänster på den nordiska 
marknaden med tyngdpunkt i Sverige. Majoriteten av Axel Johnson AB:s verksamhet 
representeras i dagsläget av helägda Servera och Åhléns samt delägandet i börsnoterade 
Axfood och i Saba Trading. Totalt omsätter dessa bolag tillsammans över 40 miljarder kronor 
per år och har sammanlagt drygt 13 000 anställda. Utöver dessa företag äger även Axel 
Johnson AB riskkapitalbolaget NovAx. NovAx är ett företag med affärsidén att investera i 
små och medelstora tillväxtföretag inom den konsumentnära handeln. 
 

Figur 2.2: Schema över de företag som ingår i Axel Johnson AB. 
 
Servera är ett rikstäckande bolag, uppdelat på fyra regioner: Region Nord, Region Mellan, 
Region Sydväst och Region Sydöst. Serveras huvudkontor ligger i Stockholm. I varje region 
finns ett regionlager och regionkontor. Region Sydöst omfattar Blekinge, Småland, Öland,  
 
                                                 
4 Informationen har fåtts från Delfi som är ett organ för branschstatistik.  
5 Med ”non food” menas t.ex. papper och kemtekniska varor. 
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Gotland, Östergötland samt Stockholm och Södertälje. För Region Sydöst finns regionlagret 
och regionkontoret i Norrköping där även ett säljkontor ligger. Därutöver har regionen 
säljkontor i Jönköping och Johanneshov/Stockholm samt rangeringspunkter i Jönköping, 
Kalmar och Årsta/Stockholm. Region Sydöst har ca 280 medarbetare, varav ca 220 finns i 
Norrköping. 
 
Regionkontoret och regionlagret fungerar som ett logistiskt och lagermässigt nav i regionen. 
På kontoret finns avdelningar med följande funktioner: Försäljning privata kunder, 
Försäljning offentliga kunder, Inköp, Ekonomi, Logistik och Personal. Logistikfunktionen är 
uppdelad i lager och transport. Lager består i sin tur av varumottagning för kolonial och 
färskvaror, expedition kolonialvaror (specerier, torra varor), expedition färskvaror (frukt och 
grönt, kött och chark samt mejerivaror) och separat varumottagning och expedition djupfryst. 
I Norrköping finns också ett rikslager, dels för restaurangutrustning och dels för vin, sprit och 
öl. Det planeras även en utbyggnad av rikslagret för lagring av ”non food”. Rikslagrets 
funktion är att lagra vissa typer av varor åt samtliga regioner. Sortimentet som hanteras 
omfattar totalt 15 500 artiklar varav 8 500 är lagerlagda och 7 000 tas hem på beställning. 
Region Sydösts försäljning uppgick till 1,24 miljarder kronor under året 2002. 
 
Servera är, sedan 1999, miljöcertifierat enligt ISO 14001. Policyn är att verka för åtgärder, 
som minskar de negativa konsekvenserna på miljön. Miljönyckeltal finns bl.a. för transporter 
och energiförbrukning. Under 2002 har det också påbörjats en kvalitetscertifiering enligt 
ISO 9001 med särskild inriktning på matsäkerhetsfrågor. 
 
Dagligen avgår ca 38 transporter från regionlagret i Norrköping och samtliga sker med lastbil. 
Transporterna går antingen direkt till kund eller till regionens tre rangeringspunkter 
(Jönköping, Kalmar och Årsta), med s.k. mellantransporter. På regionlagret i Norrköping 
finns idag 16 egna lastbilar, tre släp och två kärror, varav fyra lastbilar går på mellantransport 
till rangeringarna i Jönköping och Årsta. Dessutom finns en budbil registrerad i Serveras 
namn. I Norrköping finns också normalt två till tre inhyrda bilar för lokal distribution. I Årsta 
har regionen sex egna bilar, dessutom finns ca fyra inhyrda transporter för lokal distribution. I 
Jönköping har regionen fem egna bilar och tre inhyrda, varav en går på mellantransport till 
Norrköping. I Kalmar slutligen har regionen sex egna bilar samt en inhyrd, som går på 
mellantransport till Norrköping.  
 
3.1 Lastbärare 
Serveras kunder får sina varor levererade på rullpall, europapall eller i box. Majoriteten av 
Serveras kunder föredrar rullpallen. En rullpall är, precis som namnet avslöjar, en lastbärare 
på hjul. Den kan liknas vid en bur på hjul med endast två väggar och en botten.  
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             Bild 2.1.1: På bilderna ses en packad rullpall, tom rullpall och en hopfälld rullpall. 
 
Den teoretiska lastkapaciteten på en rullpall är mycket hög eftersom den är mycket tålig, dock 
försöker expeditörerna att inte lasta dem med mer än ca 250 kg och/eller ca 580 liter och 
varorna säkras med elastiska spännband eller bandplast.  
 
Vissa kunder får sina varor levererade i boxar. Boxens funktion och utseende kan jämföras 
med en kylväska. Dock är boxen, precis som rullpallen, monterad på hjul. Oftast är det 
frysvaror som transporteras i box men det händer även att kyl- och färskvaror packas i box, 
beroende på vart de ska. Även boxen lastas med en maximal last på ca 250 kg. 
Volymkapacitet hos boxen begränsas av dess inre mått och är ca 490 liter.  
 

    Bild 2.1.2: Bilderna visar en öppen box samt hur boxarna transporteras på trucken vid plockning av varor. 
 
Det finns även kunder som har önskemål om att få sina varor levererade på europapall. Pallen, 
som är standardiserad, tar upp den dubbla ytan av en rullpall eller en box och lastas som mest 
till en total höjd av ca 150 centimeter, vilket ger en lastvolym på ca 1 400 liter och/eller ca 
500 kg. Varorna fixeras sedan med bandplast. 
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Bild 2.1.3: Bilden visar färdigplockad och plastad europapall. 
 
Den främsta anledningen till att den maximalt tillåtna lasten på de olika lastbärarna är 250 
respektive 500 kg, är för att minska skaderisken då chaufförer och kunder hanterar dessa, men 
även för att undvika ett överskridande av lastbilarnas tillåtna lastkapacitet.  
 
Utifrån Serveras synvinkel skulle man helst se att alla deras kunder föredrog att få sina varor 
på rullpall. Anledningarna är flera. Rullpallen är betydligt billigare än boxen, lastar mer än 
boxen samtidigt som den är mycket lättare att hantera vid retur och lagring eftersom den, till 
viss del, går att fälla ihop. Rullpallen föredras även av expeditörerna6 p.g.a. lättare hantering 
och lättare packning. Europapallen används förhållandevis sällan vid leverans även om den, 
precis som rullpallen, är en lastbärare att föredra ur företagets perspektiv. Den tar visserligen 
upp dubbla ytan av en rullpall eller box men har samtidigt en maximalt tillåten lastgräns, i 
kilo, som är dubbelt så hög som rullpallen och boxen. En annan fördel är att lagringen av 
europapall kan ske på en förhållandevis liten yta eftersom de kan staplas på varandra och 
därmed lagras på höjden. Dessutom är volymgränsen på lastkapaciteten betydligt högre p.g.a. 
dess lastmått på 1 200×800 mm. Detta gör den till en effektivare lastbärare, det är därför som 
europapallen vanligtvis används vid distribution av varor till vissa s.k. ”storkökskunder”. 
Dessa kan t.ex. vara sjukhus eller försvarsmakten. 
 
3.2 Norrköpings bilpark 
Servera i Norrköping har 16 egna lastbilar, tre släp, två kärror och en budbil. Skillnaden på de 
16 lastbilarna, förutom att vissa är av märket Volvo och andra Scania, är att tolv stycken är 
treaxlade7 och fyra är tvåaxlade. De treaxlade lastbilarna är större och har därmed en högre 
lastkapacitet. En treaxlad lastbil rymmer 36 rullpallar eller boxar medan en tvåaxlad maximalt 
rymmer 33 stycken. Utöver fabrikat och storlek finns det ytterligare en väsentlig skillnad på 
Serveras lastbilspark. Majoriteten av lastbilarna, 14 stycken, är s.k. korridorbilar medan 
endast två stycken, båda tvåaxlade, är av det traditionella slaget, öppna bilar. I öppna bilar  
 
 
 

                                                 
6 Expeditör är beteckningen på de som arbetar i lagret med att plocka och packa de varor som kunden har 
beställt. 
7 En treaxlad lastbil har tre hjulaxlar, en fram och två bak. 
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kan man endast köra varor som kräver samma temperatur för att inte förstöras t.ex. kyl och 
färskvaror. Detta betyder att dessa bilar inte kan användas i turer där lasten består av frys, kyl 
och färskvaror om inte de frysta varorna är packade i boxar. Detta medför en självklar 
begränsning på vilka turer som öppna lastbilar kan användas. I de fall då samtliga varor på en 
tur är lastade på rullpall och det är både frys- och färskvaror finns möjligheten att använda s.k. 
frystäcken. Ett frystäcke kan liknas vid ett fodral som utformats för att passa på rullpallarna 
och därmed förhindra att de frysta varorna tinar och att andra varor som inte tål stark kyla, 
men ändå, kommer i kontakt med den frysta rullpallen inte tar skada. Frystäcken används 
dock endast vid korta transporter. 
 
Korridorbilen är i praktiken av samma slag som den öppna bilen. Det enda som skiljer är att 
man i korridorbilen har monterat in en löstagbar mellanvägg med dörr som därmed bildar en 
förslutbar korridor som rymmer tolv rullpallar eller boxar.  
 

 

Bild 2.2.1: Bilden visar ett skåp på en korridorbil. Till höger på skåpet kan 
man se den skiljevägg som bildar fryskorridoren. 

 
Korridoren gör det möjligt att ha två olika temperaturer på flaket. Den önskade temperaturen 
för de två utrymmena ställs in på respektive utrymmes termostat som i sin tur styr 
kylningsaggregatet. Temperaturen ska utifrån gällande regler för livsmedelshantering vara 
7°C för det större utrymmet och -22°C för fryskorridoren. Dock räknar man med en tvågradig 
temperatursänkning i det svala utrymmet p.g.a. läckage från fryskorridoren. Därför ställs 
termostatorn i det större utrymmet på 9°C för att undvika att temperaturen blir för låg och 
skadar varorna. För att försäkra sig att varorna inte har utsatts för felaktiga temperaturer kan 
kunden vid leveranstillfället begära att få en utskrift på temperaturnivån under 
transportsträckan.   
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Bild 2.2.2: På bilderna ses en treaxlad lastbil med plats för 36 lastbärare (till vänster) samt en tvåaxlad som 
rymmer 33 lastbärare (till höger). 
 
Serveras släp och kärror används oftast i mellantransporter. Skillnaden mellan släp och kärra 
är att släpet i regel är större och rymmer 42 rullpallar eller boxar samt är ledat vid främre 
hjulaxeln för att göra det möjligt för ekipaget att svänga. Den mindre kärran har de två 
hjulaxlarna centrerade på mitten av ekipaget. Kärran rymmer 33 rullpallar eller boxar. 
 

 

    Bild 2.2.3: Bilden visar ett släp som lastas vid en kaj. 
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4 Dagens arbetssätt  
Kundleveranserna från Servera sker idag med fasta turer, även kallade masterrutter. Kunderna 
läggs in i turer utifrån sin geografiska position. Arbetet med att samordna transporterna till 
kunden görs av transportledaren, med viss hjälp från transportstödet8. I hela Region Sydöst 
har Servera fyra stycken transportledare varav en finns i Norrköping. Transportledarens 
huvudsakliga uppgift är att se till att kunderna får de varor de beställt på rätt leveransdag och 
vid rätt leveranstid. Förutom att planera transporterna är transportledaren även ansvarig för att 
samtliga bilar fungerar, servas och besiktigas. Han ansvarar även för att det finns lastbärare 
till expeditörerna att packa på samt att de fel som expeditörerna gör rättas till genom att t.ex. 
skicka saknade varor med budbil till kunden. Transportledaren är dessutom personalansvarig 
för chaufförerna. I dagsläget har han inget system som kan liknas vid ett 
transportledningssystem eller optimeringssystem att förlita sig på. Det enda hjälpmedlet 
transportledaren har till sitt förfogande idag är datasystemet Servo. Servo är det interna 
namnet på Serveras grunddatasystem. Det är ett heltäckande ASW-system9 som har 
modifierats för Serveras grosshandel med livsmedel. Samarbetspartner för systemet är IBS 
Sverige AB10 och för driften ansvarar Tieto Enator AB. TietoEnator verksamhet bygger på 
konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av kunders affärsverksamheter. I Servo finns 
allt ifrån kundadresser, lagerlagda varor och kundorder. En utförligare beskrivning av Servo 
kan ses nedan. 
 
4.1 Servo 
Precis som alla konkurrerande och övriga företag i liknade branscher har Servera R&S AB ett 
eget datasystem för sin verksamhet. Systemet som används är ett ASW-system som har 
modifierats i samarbete med IBS Sverige AB. Modifieringarna har gjorts för att passa 
Serveras önskemål och behov. IBS är en av världens största leverantörer av affärssystem och 
konsulttjänster. Företaget ses av många som världsledande på lösningar för Supply Chain 
Management11 med integrerade system för affärsanalys, kundrelationer och ekonomistyrning. 
IBS tillhandahåller system som är speciellt utvecklade för försäljning och varuförsörjning 
mellan företag, elektronisk handel, lagerstyrning, distribution, beslutsstöd samt logistik.  
 
I Servos databas lagras bl.a. information om Serveras kunder, inleveranser, lager, transporter, 
inköp, försäljning, inventering mm.. Hela Servera är direkt beroende av Servo i sin 
verksamhet. Därför faller det sig ganska naturligt att majoriteten av de anställda vid Servera, 
på något sätt, har daglig kontakt med Servo i sina arbetsuppgifter. Säljarna arbetar med 
kundernas order i Servo medan inköparna tittar i Servo för att veta vad som har beställts av 
kunder samt vad som börjar ta slut i lagret för att göra de inköp som krävs. De anställda på 
orderkontoret går in i Servo för att skriva ut de order som inkommit, expeditörerna plockar 
och packar order för att sedan avrapportera i Servo vilken order som är klar och hur många 
lastbärare det blev. Samtliga order finns att tillgå i Servo under tre månader efter 
leveransdatum. För transportledaren är Servo ett nödvändigt hjälpmedel eftersom han ser hur 
mycket som har beställts av respektive kund på samtliga turer och kan utifrån detta planera 
kundernas leveranser.  
 
                                                 
8 Transportstödet assisterar transportledaren i dennes arbete. 
9 ASW är ett datasystem som utformats för att uppfylla kraven på global handel mellan företag, särskilt inom 
området utrustning och komponenter samt konsumentvaror via distributörer. 
10 IBS står för International Business Systems. 
11 Supply Chain Management handlar om att organisera och kontrollera ett företags flöden av produkter och 
tjänster. 
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Eftersom Serveras ruttplanering idag baseras på fasta turer är även dessa inlagda i Servo. 
Söker man i Servo på en viss tur, t.ex. N10812, får man upp en lista på de kunder som är 
inlagda på turen. Kunderna ligger i leveransordning13 och en tur kan bestå av mer än 40 
kunder. Om alla kunderna på en sådan tur beställer varor samtidigt kan detta orsaka stora 
problem. Dock är det sällan som mer än 25 kunder per tur beställer samtidigt. Anledningen 
till detta är att turernas utformning bl.a. grundas på den erfarenhet man har från kundens 
köpvanor.  
 
En nytillkommen kund läggs aldrig direkt in i någon av de fasta turerna utan placeras till en 
början på en s.k. 100-tur. 100-turerna är aldrig fasta utan kan variera från dag till dag och 
vecka till vecka. Samtliga av veckans arbetsdagar har en 100-tur, där nya och preliminära 
kunder placeras. Dessa turer ligger utöver de fasta och redigeras för hand med papper och 
penna. Att placera nya kunder i dessa turer ger en god möjlighet att kartlägga kundens 
inköpsvanor för att efter en tids samarbete placera kunden i en fast tur som passar. 
 
Leveransordningen för turerna bestäms av kundens geografiska läge gentemot de övriga 
kunderna i turen. Målet med detta är att försöka skapa den kortaste vägen för turen vid 
leverans. En förutsättning för detta är dock att chaufförerna känner till området de kör i väl, 
samt att de vet var kunderna är belägna. Om de inte vet detta är det svårt att hitta den kortaste 
vägen mellan två stopp och därmed även för turen som helhet. De fasta turer som man kör 
efter idag har i praktiken alltid funnits. Något försökt med att lägga om samtliga turer och 
leveransordningar från noll har aldrig gjorts. Anledningen till detta är att man anser sig ha ett 
tillräckligt bra upplägg av turerna. Därför ändras turernas utseende och form endast då nya 
kunder tillkommer eller när andra faller bort. Då en kund avslutar sitt konto uppstår inga 
större svårigheter, det är bara att radera denne från sin tur. En ny kund kan däremot orsaka en 
del svårigheter. 
 
4.1.1 Ny kund 
Då en utesäljare värvar en ny kund till företaget är det dennes uppgift att meddela 
säljavdelningen på regionkontoret de kunduppgifter som tillhör den nya kunden. Sedan görs 
en kreditkontroll på kunden för att försäkra sig om kundens tillförlitlighet och köpkraft. 
Därefter tilldelas kunden ett kundnummer och leveransnummer innan denne läggs in i Servo. 
Det sistnämnda görs av transportstödet som samtidigt lägger kunden på 100-turen tillhörande 
den dag/dagar kunden önskar leverans. En kund kan enligt överenskommelse med utesäljaren 
ha flera leveransdagar i veckan. Detta styrs ofta av hur mycket och hur ofta kunden gör 
beställningar. Att en ny kund tillkommer påverkar, till en början, inte de fasta turerna. Det är 
inte förrän kunderna efter en tid flyttas från de temporära 100-turerna till någon av de fasta, 
som förändring sker. När dessa kunder ska inkluderas i en fast tur läggs de på den tur som 
passerar närmast kunden. Skulle det vara flera turer som passerar lika nära så väljs den som 
vanligtvis har minst antal varor och stopp på den gällande leveransdagen. Det direkta ansvaret 
för att rätt basinformation om kunden läggs in i Servo har säljavdelningen (trots att det är 
transportstödets uppgift att lägga in den) eftersom det är de som har den mest frekventa 
kundkontakten. 
 
Om en kund inte handlar på mer än sex månader kommer denne att markeras som inaktiv i 
Servo för att sedan raderas vid nästa uppdatering. Markeringen av inaktiva kunder och 
uppdatering i Servo görs manuellt. En uppdatering av kundregistret ska normalt göras två 
gånger per år. Då raderas de inaktiva kunderna av transportstödet. Listan med dessa kunder  
                                                 
12 N står för Norrköping, 1 för måndag och 08 turens nummer 
13 Leveransordning är den ordning som chauffören besöker kunderna på sin tur. 
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hinner ofta växa sig lång under ett halvår och medför därför ett ganska tidskrävande jobb för 
transportstödet.   
 
4.2 Morgondagens leveranser 
Transportplaneringen sker alltid med en dags framförhållning. Detta betyder att de transporter 
som planeras idag verkställs imorgon. Arbetet med den efterföljande dagens transporter inleds 
klockan 11:00 dagen innan. Transportledaren kontrollerar vilka av hans egna chaufförer som 
kommer att vara närvarande dagen därpå och vilka som har anmält sjukdom, vård av barn 
eller semester. Därefter skrivs en körningslista ut i form av ett Excel-ark. På listan har 
transportledaren lagt in de chaufförer som man förväntar sig kommer till arbetet dagen därpå 
på deras respektive turer. I vanliga fall, då ingen av de egna förarna är frånvarande, har alla 
”egna” turer för respektive dag i veckan. Grunden till detta är att chaufförerna inte ska behöva 
hålla reda på samtliga leveransadresser samtidigt som detta skapar en god möjlighet att bygga 
en väl fungerande kundkontakt. Om det skulle visa sig att någon eller några av de egna 
chaufförerna kommer att vara frånvarande under morgondagen, lämnas deras turer utan 
chaufför för att sedan fyllas i med inhyrda förare. Antalet inhyrda chaufförer varierar 
naturligtvis beroende på hur många egna som saknas. Mängden arbete medför att det nästan 
alltid hyrs in minst en till två extra chaufförer varje dag från utomstående åkerier. 
Anledningen till att man valt att dagligen hyra in chaufförer istället för att anställa chaufförer 
är att mängden varor som ska distribueras kan variera så kraftigt periodvis att man riskerar att 
få ett överflöd av egna chaufförer vissa tider på året. Kostnaden för utomstående åkare är per 
timme. Detta betyder att det inhyrda åkeriet endast får betalt för antalet timmar som det tar för 
chauffören att köra sin tur.  
 
Efter att transportledaren har fört in de chaufförer som förväntas vara tillgängliga dagen därpå 
återstår det att kontrollera hur mycket som ska levereras och hur många stopp varje tur 
kommer att ha under morgondagen. Detta får han en indikation på då han tittar i Servo på 
respektive tur. Den här delen av planeringen skulle vara omöjlig att genomföra utan en 
mycket stor erfarenhet om verksamheten. Det transportledaren gör i det här skedet är att titta i 
Servo på samtliga turer för morgondagen för att se hur många stopp varje tur har och 
antecknar detta på körningsschemat. Samtidigt kontrolleras hur mycket varor som ska till 
varje stopp. Mängden beställda varor av varje kund på turen kan endast ses i enheten 
kilogram, då dessa order ännu inte har plockats och packats av expeditörerna på lagret. 
Antalet rullpallar, boxar eller europapallar som ordrarna genererar kan inte ses i Servo förrän 
expeditörerna plockat klart och återrapporterat antalet lastbärare som gick åt. Informationen 
om antalet kilo varje kund har beställt blir känt så fort ordern läggs oavsett om det är via 
telefon eller EDI14. Då ordern registreras i Servo beräknas automatiskt den totala vikten och 
volymen på ordern utifrån de varor som har beställts. Detta är möjligt eftersom Servo 
innehåller information om samtliga varors vikt och volym. Vid den här tiden på dagen (ca 
11:00) är det endast en bråkdel av det som ska köras ut dagen därpå som har plockats och 
packats klart. För de kunder, vars order är färdigplockade, kan transportledaren se hur många 
kollin, rullpallar, europapallar eller boxar ordern har packats i ty detta återrapporteras av 
expeditören då denne har plockat klar ordern.  
 
 
 
 

                                                 
14 EDI = Electronic Data Interchange är en tjänst som gör det möjligt för kunden att göra sina beställningar via 
Internet. 
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Nya order kommer fortlöpande in under hela dagen, samtidigt som kunder gör 
kompletteringar på redan tidigare lagda order. Överenskommelsen med Serveras kunder då 
det gäller beställning är i de flesta fall individuell, vissa måste lägga sina beställningar minst 
två dagar före leverans medan andra har en dag. De flesta kunderna har även möjlighet att 
komplettera sina order fram till dagen före leverans. Möjligheten för vissa kunder att 
komplettera sina order så pass sent skapar problem för transportledaren och tvingar denne att 
göra kvalificerade uppskattningar över hur stor mängd varor som kommer att vara beställd 
innan arbetsdagens slut och därmed även hur många inhyrda lastbilar med chaufför som 
kommer att behövas.  
 
Utifrån sin erfarenhet vet transportledaren ungefär hur stor mängd order som tillkommer 
under dagen beroende på vilken dag och tid det är på året samt vilka kunder som önskar 
leverans. Exempelvis är det mer som beställs en vecka strax innan jul än under en ”normal” 
vecka. Men bara för att det nästan alltid är en viss nivå på volymen varor för t.ex. måndagar 
för ”normala” veckor, betyder det inte att det alltid är det. Detta kan skapa problem för 
transportledaren i form av att han, p.g.a. sin felaktiga uppskattning, står med för få bilar till 
sitt förfogande då leveranserna ska avgå tidigt morgonen därpå. Då transportledaren har gått 
igenom alla turer, dokumenterat antalet stopp och kontrollerat att ingen leverans avviker för 
mycket viktmässigt, försöker han att se om han eventuellt kan minimera antalet använda bilar 
genom att lägga samman turer med få stopp. Han måste dock hela tiden ha i åtanke att både 
antalet stopp och mängden varor kan komma att ändras under dagen.  
 
Nu är klockan ca 11:30 och transportledaren har sammanställt listan med antalet bilar som, 
troligtvis, kommer att behövas under morgondagen. Nästa moment är att försöka fylla i de 
luckor som finns p.g.a. frånvaron av egna förare. De vanligaste utomstående åkerierna som 
kontaktas är Alexandersson Åkeri och Östgötafrakt. Överenskommelsen med dessa är att 
bokning av förare och bil bör ske innan klockan 12:00 dagen innan. Då en extra chaufför 
bokas ingår även en extra bil. Det förekommer att inhyrda förare tvingas låna Serveras 
lastbilar p.g.a. att deras egna inte går att använda på de turer som ska köras. Anledningen till 
detta är att de utomstående åkerierna endast har lastbilar med öppet skåp och därför inte kan 
köra laster som består av både fryst och kylt. Det händer att extra chaufförer med bil bokas 
under en längre tid. Detta görs då någon eller några av de egna förarna har meddelat en längre 
frånvaro eller under en period som det är känt att ordervolymen är större än vad man klarar 
av, t.ex. i augusti-september då skolorna startar.  
 
Då bokningarna av det uppskattade antalet inhyrda chaufförer med bil som kommer att krävas 
är gjorda, görs inget mer med själva transporterna under dagen förrän klockan 17:00 då 
beställningsstoppet har trätt i kraft för samtliga kunder. Då görs en likadan kontroll av turerna 
som man gjorde klockan 11:00 på dagen. Syftet med detta är att se om antalet inkomna order 
och stopp har över- eller understigit det normala och orsakat att man med anledning av sin 
tidigare uppskattning har en brist eller ett överflöd av bilar för morgondagen. Om det 
sistnämnda skulle vara fallet så är problemet lättlöst. Det är bara att ringa till åkeriet och 
avboka de överflödiga bilarna. Men skulle det vara tvärt om, att man har för få bilar bokade, 
uppstår det problem. Har transportledaren tur har något av åkerierna en bil över, annars 
tvingas han till att försöka dela upp turerna mellan de bilar som han kommer att ha till sitt 
förfogande för att på så sätt utnyttja lastkapaciteten till max. Detta är naturligtvis mycket 
tidskrävande att göra för hand och resulterar, allt som oftast, i att transportkostnaderna för 
morgondagen blir betydligt högre än normalt, eftersom chaufförerna tvingas köra långa 
omvägar. Skulle kontrollen klockan 17:00 däremot visa att allt var i sin ordning och att 
uppskattningen stämde är allt väl och transportledaren kan gå hem. Arbetet med att plocka 
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och packa de order som ska levereras följande dag fortsätter under kvällen. Expeditörerna 
jobbar i skift och det sena skiftet slutar 22:50. 
 
Transportstödet som kommer till jobbet 05:00 dagen därpå kontrollera hur många lastbärare 
med varor det blivit av de order som packats kvällen innan. Om antalet lastbärare på en tur är 
fler än vad den lastbil som ska användas till turen klarar att lasta måste transportstödet försöka 
att komprimera eller fördela de överflödiga lastbärarna på andra turer. Lastbärarna fördelas, 
om plats finns, på turer som kör i samma område. Om plats inte skulle finnas måste 
transportstödet försöka att få tag på en extra hyrbil eller ringa in en egen förare som 
egentligen ska börja senare. Orsaken till att antalet lastbärare blir fler än vad det finns 
kapacitet till kan vara att transportledaren har gjort en felaktig bedömning av antalet bilar som 
behövs eller att expeditörerna har packat varorna dåligt. Den vanligaste orsaken till att detta 
inträffar är dock att kompletteringar på order packas på egna lastbärare fast det finns plats på 
de pallar/box som originalordern har packats på. Det händer ganska ofta att kunder lägger sin 
beställning tidigt på dagen för att senare upptäcka att de glömt något och därför ringer in och 
kompletterar sin beställning som gjort tidigare under dagen. Om den del av kundens order 
som beställdes först redan är plockad och packad, är risken stor att kompletteringen packas på 
en egen pall. Detta innebär mer arbete för chauffören eftersom han tvingas komprimera lasten 
genom att packa allt på så få pallar/boxar som möjligt. Då transportledaren kommer till 
arbetet dagen därpå, ”leveransdagen”, är klockan 08:00 och samtliga leveranser har avgått 
från Servera.  
 
 
5 Roadshow 1.5  
Roadshow 1.5 är framtaget och ägs av Descartes System Group Inc.. Descartes System Group 
Inc., som har sitt huvudkontor i Waterloo i Kanada, grundades 1981 och har idag mer än 500 
anställda över hela världen. Descartes har genom sina anställda runt om i hela världen, där 
ibland dotterbolaget Aage Hempel A/S i Danmark, levererat och distribuerat Roadshow till 
sina kunder. Nyligen gjorde Descartes ett uppköp av företaget TradeVision AB med 
huvudkontor i Stockholm. I samband med uppköpet fördes logistikavdelningens verksamhet 
från Aage Hempel A/S över till TradeVision AB. TradeVision har förutom sitt huvudkontor i 
Stockholm även kontor i Köpenhamn, Riga och Warszawa. 
 
Roadshow 1.5 är ett dynamiskt simuleringsprogram som tagits fram för att underlätta arbetet 
med planeringen av leveranser och om möjligt sänka dess kostnader. Med hjälp av Roadshow 
kan användaren skapa, redigera och uppdatera rutter utifrån förutsättningar från den egna 
verksamheten. Roadshow beräknar och ger förslag på hur rutter ska köras. Detta görs genom 
att kombinera kund- och orderinformation med information om vägarna i 
distributionsområdet samt de regler som användaren anger, som t.ex. tidspassning. Systemet 
gör det möjligt att ändra eller skapa nya rutter in i sista minuten. Detta ger möjligheten att 
hålla planeringsalternativen öppna så länge som möjligt och därmed skapa kostnadseffektiva 
lösningar på transporterna.  
 
5.1 Roadshows uppbyggnad 
Roadshow består av tre huvudmoduler: Nätverk/kund, Datahanteraren och Planeraren. Dessa 
används för att planera och hantera informationen i den databas som skapas då användaren 
tillfört information till programmet. Detta gör användaren, beroende på vad det är för 
information, oftast genom att importera data från företagets egna datasystem/databas. För att 
importen av data ska vara genomförbar krävs det att man har ett interface som arbetar mellan  
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Roadshow och företagets datasystem. För Servera har IBS konstruerat detta, nödvändiga, 
interface som heter Gränsnittshanteraren 1.0. Denna ”länk” mellan Roadshow och Serveras 
datasystem Servo gör det möjligt att importera nödvändig data för att sedan bearbeta den 
innan den exporteras tillbaka till Servo.  
 

 
Figur 5.1.1: Ovan ses en schematiska bild över Roadshows huvudmoduler. Informationen i dessa förs sedan 

samman för att skapa de kostnadseffektivaste rutterna. Beteckningen DC under Nätverk/kunder står 
för distributionscentral och är i vårt fall Serveras regionslager i Norrköping.  

 
Det första som, i regel, görs i Roadshow är att skapa ett register med chaufförer, fordon och 
produkter. Därefter importeras kunder med tillhörande information som t.ex. kundnummer, 
namn och leveransadress. Innan rutterna skapas eller importeras måste kunderna placeras ut 
på den karta som ligger som bakgrund i Roadshow. Kartsystemet i Roadshow har endast som 
funktion att underlätta för användaren att lokalisera kundernas leveransadresser och skapa 
vägförbindelser. Kartan i systemet omfattar hela Europa. Användaren har dock, i denna 
version, endast möjlighet att öka och minska skalan på den del av kartan som omfattar 
Sverige. Det går att tillföra noggrannare kartor till övriga områden om så önskas. Risken finns 
dock att programmet blir trögkört och att det tar upp onödigt stor plats på den lokala datorn 
som programmet installerats på.  
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Bild 5.1.1: De sju olika nivåerna som användaren kan zooma in och ut på.  
 
Då samtliga kunder är på plats och vägnätet är fullständigt samtidigt som produkter, förare 
och fordon definierats återstår det att skapa ett parameterset innan order kan importeras och 
optimeringen av rutter kan påbörjas. Parametersettet har som funktion att skapa regler för 
simuleringarna samtidigt som den gör det möjligt för användaren att göra vissa justeringar 
utan att behöva göra större ingrepp. Ett exempel på detta är justering av hastigheterna. 
Användaren kan sänka eller höja samtliga hastigheter genom att ändra faktorn för detta. För 
att rätt order ska kunna bearbetas måste nya order från företagets datasystem importeras 
dagligen. Också importen av kunder kan göras dagligen, för att på så sätt se om några nya 
kunder tillkommit och då placera dessa på kartan och i en rutt. Informationen som tillförts till 
databasen organiseras, av Roadshow, i sex grupper: gatunätverk, kunder och stoppställen, 
produkter, order, fordon samt chaufförer. 
 
Gatunätverket — innehåller information om gator och vägar inom det leveransområde som 
täcker rutterna. Roadshow använder de transportförhållandena som angivits av användaren så 
som enkelriktade vägar, hastighetsbegränsningar, vägar med skilda körbanor, rusningstider, 
vägarbeten. 
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 Bild 5.1.2: På bilden syns ett exempel på hur vägnätet, knutpunkterna och kunder  
 visualiseras i programmet. De gröna punkterna på bilden är kunder och de gula är  

knutpunkter för vägnätet. Samtliga vägsträckor ovan är av typen A, vilket innebär  
att lastbilarna har en medelhastighet på 15 km/h i detta område. Flera vägtyper  
behandlas längre fram. 

 
Kunder och stoppställen — placeras ut av användaren och visas som punkter på en karta och 
innehåller information om stoppställena så som t.ex. adresser, öppettider samt leveranstid.  
 
Produkter — är de typer av varor som ska transporteras. Här definieras dessa samtidigt som 
tillhörande detaljer, t.ex. lossningstiden, anges. I Serveras fall är dessa produkter de olika 
typerna av lastbärare som används vid leveranserna. 
 
Order — innehåller de order som importeras från företagets datasystem. Ordrarna talar om för 
Roadshow vilka kunder som måste besökas och vad som måste hämtas upp eller levereras 
under en bestämd tidsperiod. 
 
Fordon — måste definieras, dels för att Roadshow ska veta bilarnas lastkapacitet, men även 
för att tala om vilka bilar som kan användas till vilka transporter samt hur stor bilparken är. 
Vid definitionen av de olika fordonen förs även data om de verkliga kostnaderna in. De 
kostnader som ska anges är kostnad per timme samt per kilometer. Roadshow använder sedan 
bl.a. dessa kostnader vid optimeringen av turerna. 
 
Chaufförer — innehåller information om företagets chaufförer. Informationen om dessa är, 
deras namn, lön under normal arbetstid, lön under övertid, kompetensnivå, erfarenhetsnivå 
samt vilken av företagets lastbilar de kör. 
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5.2 Orders väg genom Roadshow 
I arbetet med Roadshow för att skapa dagliga rutter följs ett antal steg. Här nedan förklaras i 
korthet hur det dagliga arbetet med Roadshow går till. Vid det här laget är implementeringen 
av Roadshow klar. All nödvändig information finns i systemet samtidigt som kalibreringen 
och valideringen är utförd. 
 
Först hämtas kund- och orderinformation. Detta steg innebär vanligtvis att data importeras 
från det egna datasystemet. Möjligheten finns även att ange kund- eller orderinformation 
manuellt. Detta kan dock vara väldigt tidskrävande, då det ofta rör sig om stora kundregister 
som ska förses med order. Efter importen kan eventuella fel korrigeras manuellt.  
 
Då kund och orderinformation är tillgänglig kan bearbetningen utföras. Bearbetning innebär 
att kunder koordineras med order, platser med kunder och order med produkter. När 
bearbetningen är komplett är systemet redo att skapa de billigaste rutterna för dagens 
leveranser. I detta moment använder Roadshow de planeringsregler och parameterset som har 
definierats och skapats för företagets verksamhet. Även efter detta moment finns möjligheten 
att manuellt göra ändringar. Detta görs på de rutter som föreslagits av Roadshow. Då 
användaren anser sig vara nöjd med rutterna kan han välja att skriva ut rapporter på dessa för 
dokumentation eller exportera den slutliga lösningen till företagets egna datasystem och på så 
sätt göra rutterna tillgängliga för berörda anställda. Exempel på hur en utskrift av 
informationen om de olika turerna kan ses i bilaga 3. 
 

Figur 5.2.1: Arbetsprocessen med rutterna i korthet. 
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De rutter som föreslås av Roadshow kan, förutom i tabeller som skapas, även ses i den del av 
Roadshow som kallas Planeraren. Där syns leveransordningen på turer genom siffror som de 
olika stoppen tilldelas vid beräkningen. Användaren kan också se hur de olika stoppen är 
bundna till varandra genom de länkar som, fågelvägen, förbinder stoppen. Möjligheten finns 
dessutom att titta på vilken väg som har använts under respektive tur. Detta visas med hjälp 
av en streckad linje längst färdvägen med pilar i färdriktningen. 
 

 

 Bild 5.2.2: Exempel på hur turerna kan ses av användaren. Detta är turen N108. De 
 röda linjerna är förbindelsen mellan stoppen fågelvägen och den streckade med pilar  
 färdvägen mellan stoppen. 
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6 Att tänka på vid simulering 
De flesta rutt- och schemaproblem kan formuleras som ett nätverksproblem (Bodin m.fl. 
1983). Detta gäller även i Serveras fall där problemet är ett klassiskt ruttplaneringsproblem. 
Serveras ruttplaneringsproblem är ett ”flera handelsresandeproblem”, vilket är en 
generalisering av det traditionella handelsresandeproblemet. Handelsresandeproblemet är den 
problemställning som används då ett känt antal noder/kunder ska besökas på billigaste sätt 
med hjälp av ett fordon. Kapaciteten hos fordonet i ett handelsresandeproblem är obegränsad, 
vilket den inte är i Serveras fall. Serveras ruttplaneringsproblem är därför ett s.k. single 
depot/multiple vehicle routing, vilket är det samma som problemet med flera 
handelsresanden, med undantaget att handelsresanden/fordonen har en begränsad kapacitet. I 
dessa sammanhang brukar man tala om tre olika typer av kapacitetsbegränsningar på 
fordonen. De tre begränsningarna är: 
 

- fordonen har en övre gräns för hur långt det kan köra innan det måste återvända till 
distributionscentralen för service eller tankning 

- fordonens begränsning i lastkapacitet samt vilka typer och kombinationer av varor 
som kan köras 

- fordonens tillgänglighet beroende på var de förvaras då de inte är i bruk 
 
Dessa begränsningar avgör, till stor del, komplexiteten hos problemet som ska lösas (Bodin 
m.fl. 1983). Något som ökar komplexiteten i Serveras fall är att man måste ta hänsyn till de 
kunder som är lovade leverans i bestämda tidsfönster. Beroende på vilka tider och kunder som 
dessa tidsfönster omfattar kan simuleringsproblemet och möjligheten till kostnadsbesparingar 
försvåras avsevärt. Ett exempel på detta är om en kund som ligger utanför centrum men nära 
Serveras lager har ett tidsfönster för sina leveranser som sträcker sig från 09:00 till 11:00. 
Problemet med ett sådant tidsfönster och kundplacering är att chauffören som kör turen 
tvingas att först leverera till kunder som ligger i centrum för att sedan åka tillbaka och lossa 
under tidsfönstret och sedan åter igen köra in till centrum för att leverera till de återstående 
kunderna. Detta kan göra att kostnaden för turen som denna kund placeras i blir betydligt 
högre än om tidsfönstret varit mellan 07:00 och 09:00 eller senare på eftermiddagen, eftersom 
chauffören då hade kunnat ha denna kund som sitt första respektive sista stopp på turen. 
Kombinationen av olika kunder tidsfönster kan även göra ett simuleringsproblem olösligt. 
Detta kan t.ex. inträffa då två olika kunder har samma tidsfönster men befinner sig så långt 
från varandra att en chaufför inte hinner att leverera till de båda kunderna inom loppet av den 
lovade tiden. Den enda lösningen på ett sådant problem, om inte någon av kunderna kan tänka 
sig att ändra tider, är att använda sig av ett extra fordon. 
 
Vid en simulering av ett system som Serveras transportverksamhet bör man även ha i åtanke 
att modellens begränsningar är dess beräknande algoritmer och de data som tillförs. Modellen 
kommer att utföra simuleringarna utifrån de förutsättningar som användaren anger och tar 
t.ex. inte hänsyn till den mänskliga faktorn. Detta gör att ett program som Roadshow inte 
räknar med att saker kan gå fel eller att utrustning går sönder, utan gör sina beräkningar i tron 
om att t.ex. lastbilens medelhastighet på vägsträckorna alltid är den samma varje dag eller att 
det alltid tar lika lång tid att lossa en rullpall. Det är därför viktigt att användaren är medveten 
om att simuleringen inte alltid motsvarar verkligheten till punkt och pricka (Lieberman & 
Rathi). 
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7 Modellbygget  
I Västerås har arbetet med att införa Roadshow tagit två år. De har idag kommit så långt att de 
kan använda sig av programmet för att planera sina dagliga transporter. Dock återstår det att 
göra vissa förändringar innan det fungerar enligt deras önskemål. Då arbetet med Region 
Sydöst inleddes planerades arbetet så noga som möjligt för att minimera risken att projektet 
skulle gå över den uppsatta tiden. Syftet med planeringen var att först få en tydlig bild av hur 
och i vilken ordning som arbetet med uppgiften skulle genomföras. Viss kunskap om detta 
erhölls genom litteraturstudie men också från avslutade kurser på programmet 
Kommunikations- och transportsystem. 
 
Under litteraturstudien lästes bl.a. en artikel skriven av E. Lieberman och A.K. Rathi med 
titeln ”Traffic Simulation”. Artikeln behandlar trafiksimulering, dess för- och nackdelar, vad 
man bör tänka på, till vad det kan användas samt när det är gynnsamt att använda sig av 
simuleringsmodeller. I artikeln ges även förslag på ett tillvägagångssätt vid arbetet med att 
skapa en trafiksimuleringsmodell. Jag valde, trots att uppgiften inte var att göra en ren 
trafiksimulering, att använda artikelns förslag på arbetsgång som stöd i arbetet. En av 
anledningarna till detta var att jag redan tidigare under min utbildning varit i kontakt med 
liknande arbetsmetoder för att konstruera simuleringsmodeller. De sju stegen som arbetet har 
baserats på är:  
  

 

Figur 7.1: De sju stegen som följts i arbetet med programverktyget Roadshow 1.5. 
 
För att tydliggöra hur jag har valt att använda mig av de sju stegen i Liebermans och Rathis 
artikel beskrivs först kortfattat hur arbetet i respektive steg är tänkt att genomföras, enligt 
artikeln, för att sedan förklara hur jag har gjort. 
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7.1 Steg 1: Definition av problemet 
I arbetsgångens första steg ska syftet med simuleringsmodellen och målen med arbetet 
tydliggöras. Dessutom ska man här bestämma sig för vilken typ av information som man 
önskar att få ut av modellen. 
 
Arbetet med min simuleringsmodell har som syfte att ge en uppfattning om hur ett införande 
av ruttplaneringssystemet, Roadshow 1.5, kan komma att påverka Region Sydösts verksamhet 
i form av kostnader, rutiner, flöden samt organisatoriskt som helhet.  
 
För att kunna nyttja simuleringsmodellen fullt ut var det viktigt att först skapa en verklig 
spegling av hur turerna ser ut i dag, för att sedan använda dessa för att visualisera resultatet i 
två simulerade scenarier. I det första behölls de fasta turerna som de är idag, bortsett från att 
kundernas leveransordning skulle vara ”fri”. I det andra skulle både turer och leveranstider 
vara fria, men leveransdagarna ska vara de samma. Det var även tänkt att leveransdagarna 
skulle vara fria i det senare scenariot, men eftersom samtliga order i Servo är sorterade efter 
leveransdag gick detta inte att genomföra. Möjligheten fanns att för hand redigera samman 
samtliga order till en textfil för att sedan importera dem i Roadshow, men detta skulle 
innebära att de kunder som hade flera leveransdagar i veckan skulle få de olika dagarnas 
leveranser på en och samma dag. Detta skulle skapa problem eftersom vissa färskvaror inte 
har tillräcklig hållbarhet för att lagras hos kund samtidigt som kunderna sällan har de 
lagringsmöjligheter som detta skulle kräva. 
 
Utöver detta ingick det även att göra en uppskattning om hur lång tid och vilka resurser som 
skulle krävas för att införa Roadshow 1.5 i den dagliga transportplaneringen.  
 
7.2 Steg 2: Definition av systemet 
I steg två ska det verkliga systemet definieras. Detta görs genom att avgränsa det verkliga 
systemet till den del som den tänkta modellen ska representera. Detta görs för att man sedan 
ska kunna dela upp det i mindre delar och studera dem närmare i syfte att fastställa dess 
huvudkomponenter och sambanden mellan dem. I detta steg bör man även göra en 
kartläggning över vilken typ av information och indata som modellen kräver för att den ska 
komma till sin rätt. 
 
7.2.1 Huvudkomponenter 
Huvudkomponenterna i mitt verkliga system och därmed även i min modell är lastbilarna med 
dess last- och hastighetskapacitet, vägnätet, vägförhållanden, kunderna, order, fasta turer samt 
övrig trafik. Sambandet mellan dessa huvudkomponenter är ganska uppenbar. Lastbilarna 
använder sig av vägnätet och fasta turer för att nå ut till kunderna och mängden lastbilar som 
krävs beror på lastbilarnas lastkapacitet och mängden inkomna order. Tiden det tar för 
lastbilarna att leverera varorna till kunden är beroende av vägvalet, acceleration och 
fartresurser, väglag och hur stor mängd övrig trafik som finns på vägarna. 
 
7.2.2 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjordes i detta skede var: 
 

- Endast turer som innehåller kunder med postnummer som börjar på sex skulle 
tas med i försöken, dock ej Gotlandskunder.  
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Detta innebar att försöken gjordes med hjälp av 420 kunder istället för ca 6 200. Anledningen 
till denna avgränsning var främst att ett behandlande av samtliga regionens kunder inte var 
möjligt p.g.a. tidsbrist. Dock konsulterades Lars Kolding från Aage Hempel, innan beslutet 
om denna avgränsning togs, och han ansåg att detta inte skulle påverka det slutliga resultatet 
nämnvärt utan att det antalet kunder som arbetet omfattade skulle räcka för att ge en god 
indikation på vilka effekter som Roadshow kan komma att ha på hela verksamheten. Andelen 
tätorts- respektive landsbygdskunder i urvalet motsvarade den uppdelning som råder sett över 
hela kundregistret för Region Sydöst. Den del av Serveras kunder som finns på Gotland och 
har ett postnummer som börjar på sex tas inte heller med eftersom transporterna inte går 
direkt till dessa kunder från Norrköping utan via rangeringspunkten i Årsta för att sedan gå 
vidare med båt från Nynäshamn till Visby och vidare till kunderna. Till denna avgränsning 
har dock några få undantag gjorts. Dessa är kunder vars postnummer inte börjar på sex men 
ligger på en tur som till största delen består av sådana kunder. Dessa kunder, med ”felaktigt” 
postnummer har då tagits med för att göra de berörda turerna fullständiga. 
 

- Helgturer ska ej inkluderas. 
 
Anledningen till att helgturerna lämnades utanför var även den tidsbrist, men också för att 
arbetet med helgturer inte skiljer sig så mycket från arbetet med de vanliga turerna om man 
jobbar med Roadshow. 
 

- 100-turer skulle inte behandlas.  
 
100-turerna togs inte med p.g.a. att de varierar i utseende så pass mycket att de enbart skulle 
innebära onödigt arbete med att lägga till och dra ifrån kunder varje dag. Denna typ av arbete 
görs bäst med papper och penna. 
 

- Samtliga försök skulle utföras med samma uppsättning order.  
 
Fastän det är meningen att man med Roadshow ska importera order varje dag så har jag valt 
att endast göra detta en gång för respektive dag under en utvald vecka. Anledningen till detta 
är att jag annars inte kan jämföra de tre olika scenariernas resultat. Veckan vars order som 
valts att användas var vecka 49 år 2002 som, enligt transportledaren, var en ”normal” vecka 
ordermässigt. (Den valda veckan kom senare att ändras till vecka 5 år 2003 i samband med 
kalibreringen av modellen, se avsnittet ”Kalibrera modellen”.) 
 

- Försöken görs för goda vägförhållanden.  
 
Att simulera olika typer av vägförhållanden går mycket bra och behöver inte ta så lång tid i 
Roadshow, men däremot är det mycket tidskrävande att samla in de data som behövs för att 
sedan göra den rätta parameterinställningen så att det överensstämmer med verkligheten. 
Därför har endast försöken gjorts på de data som samlats in under hösten då det fortfarande 
var barmark och goda vägförhållanden rådde. Noteras bör att det under vecka 49 år 2002 var 
goda vägförhållanden trots att veckan infaller i december.  
 
7.2.3 Indata 
Roadshow är ett färdigt simuleringsverktyg som ger användaren möjligheten att simulera, näst 
intill, oändligt många olika typer av situationer och scenarion. Det är därför mycket viktigt att 
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man innan påbörjad datainsamling noggrant planerar vad som ska undersökas och hur det ska 
undersökas. Annars riskerar man att samla på sig för mycket data, för lite data eller t.o.m. fel 
data. En bra undersökning karakteriseras av hög validitet, dvs. att man genom sina frågor 
och/eller observationer mäter det man faktiskt vill mäta (Dahmström 2000).  
 
Eftersom jag aldrig tidigare hade jobbat med Roadshow visste jag inte exakt vilken data som 
krävdes för att genomföra de tänkta försöken. Jag valde därför att börja samla den indata som 
jag visste var tvungen att finnas, för att sedan fylla på med de som jag själv, genom att läsa 
manualen till programmet, samt genom samråd med Lars Kolding, från Aage Hempel, 
upptäckte saknades. Resultatet av detta blev att de indata som behövdes till modellen var: 
 

- Leverans/kundadresser 
- Kundorder  
- Masterrutter/turer 
- Medelhastigheten för lastbilarna på olika vägtyper och sträckor 
- Fordonstypernas lastkapacitet, kostnad per timme och per kilometer samt avskrivning 
- Chaufförer och deras arbetstider, löner samt arbetsgivaravgifter 
- Kostnaden för inhyrda chaufförer och bilar 
- Definition av produkter  
- Avgångstider 
- Tider för lossning, ”setup time” samt extra väntetider hos kund 
- Ruttparametrar/regler  
- Tidspassning hos kund 

 
De flesta indata kunde jag få fram ur Servo, som t.ex. leveransadresser, kundorder och 
masterrutter. Andra fick jag genom att rådfråga min handledare, transportledaren samt 
transportstödet. Jag åkte dessutom med ett antal chaufförer på deras turer för att samla in en 
del indata. Den indata jag kunde samla in under turerna var uppställningstid, lossningstid, 
medelhastighet samt väntetider hos kunderna. Uppställningstiden (setup time), som satts till 
sex minuter, är den tid det tar för chauffören att stanna hos kunden, backa upp mot en 
eventuell lastbrygga samt hissa ner och hissa upp bilens bakgavellyft15. Anledningen till att 
ner- och upphissning av bilens lyft tas med i denna tidsfaktor är att chauffören måste hissa ner 
och åka med upp på lyften för att kunna lossa godset på flaket. Lossningstiden är den tid det 
tar att lossa en lastbärare. Även i denna tidsfaktor ingår tiden för att hissa ner och hissa upp 
bilens lyft. Förutom tiden det tar att sänka och hissa lyften så ingår även tiden för att lossa en 
lastbärare från den övriga lasten.  
 
Syftet med att kontrollera lastbilens medelhastighet på olika vägtyper, istället för att gissa på 
olika värden, var att medelhastigheten för en lastbil är betydligt lägre än man kan ana, vilket 
därför lätt leder till felaktigheter. Genom att kontrollera medelhastigheten på vägtyperna fick 
jag även med rusningstrafikens påverkan i de värden jag fick fram. Detta gjorde att jag inte 
behövde räkna fram en särskild faktor för rusningstrafikens inverkan.  
 
Det är inte alltid som det går att lossa lasten direkt då man anländer till kunden. Det händer 
ofta att t.ex. mjölkbilen är där för att lossa sin last. Chauffören måste då vänta på sin tur för att 
lossa. Detta kan ta allt ifrån några få minuter och upp till, på vissa ställen, 45 minuter.  
 
 

                                                 
15 Bakgavellyften är den lyft/hiss som är monterad på lastbilens bakre gavel. 
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Chauffören kan inte heller åka vidare och leverera till andra kunder i närheten under tiden, 
eftersom han då mister sin plats i kön och därmed riskerar att får vänta ännu längre när han 
kommer tillbaka. Det var därför tvunget att arbeta fram ett medelvärde på denna extratid för 
lossning. I Västerås försöker man arbeta fram en ändring i Servo som gör att dessa tider ska 
finnas i anslutning till respektive kund. En sådan ändring skulle betyda att man automatiskt 
skulle få med tider som avviker från det normala då man importerar kunder. 
 
Eftersom försöken inte inkluderade samtliga kunder och turer föll det sig naturligt att inte 
heller inkludera samtliga av regionens lastbilar och chaufförer. Sex stycken chaufförer med 
tillhörande lastbil definierades. Lastbilarna kom att bestå av tre olika typer: tre stycken 
korridorbilar med plats för 36 lastbärare, en korridorbilar med plats för 33 lastbärare, en 
öppen bil med plats för 36 lastbärare samt en öppen bil med plats för 33 lastbärare. Valet av 
antalet lastbilar och chaufförer som skulle omfattas av försöken gjordes med proportion till 
antalet kunder som inkluderats. 
 
7.3 Steg 3: Utveckling av modellen 
I steg tre inleds arbetet med att skapa själva modellen utifrån de tidigare stegen. Först måste 
valet av program eller programmeringsspråk göras. Om man väljer att ta fram modellen 
genom att själv koda i ett utvalt programspråk, måste även de algoritmer som binder samman 
de, i steg två, fastställda huvudkomponenterna på önskat sätt skapas och utvecklas. 
 
Det hade inte funnits någon möjlighet att välja programspråk eller program utan modellen 
skapades i Roadshow, vilket har framgått tydligt. Däremot fanns en önskan, utöver den 
huvudsakliga uppgiften, om att genomföra samma försök med ett alternativt 
simuleringsprogram, men även detta gick bort p.g.a. tidsbrist. 
 
Det första som gjordes var att lägga in de chaufförer vars turer skulle komma att användas. 
Förutom de egna chaufförerna, deras löner samt bilar inklusive lastkapacitet, lades även en 
inhyrd chaufför in som alternativ. Även de olika produkttyperna16 som skulle transporteras 
definierades. Detta var nödvändigt för att sedan kunna tala om vilka kombinationer av 
produkter som kunde köras på vilka bilar, eftersom vissa lastbilar inte kunde lasta samtliga 
kombinationer. Då detta var klart importerades kunder till Roadshow. Detta gjordes via 
Gränssnittshanteraren som skapar en textfil innehållande kunder och deras leveransadresser, 
vilket hämtas från Servo. Textfilen som skapades kom att innehålla samtliga av Servera 
Region Sydösts aktiva kunder. Eftersom jag endast var intresserad av de kunder som hade ett 
postnummer som började på sex redigerade jag filen i Microsoft Access så att den endast 
innehöll de önskade kunderna. Då filen endast innehöll de kunder jag ansåg mig behöva 
importerades de till Roadshow. Nu fanns samtliga kunder tillgängliga i programmet, men de 
var inte utplacerade på kartan och därmed inte heller länkade till vägnätet. Arbetet med att 
placera ut och sammanfoga kunderna med vägnätet var inte svårt, men mycket tidskrävande. 
Samtidigt som kunderna placerade ut på sin rätta plats uppdaterade jag det vägnät som var 
inlagt som grund. Nya noder17 och länkar skapades samtidigt som justeringar på 
medelhastigheten gjordes för de länkar som redan fanns. De olika vägtyper som fanns att 
tillgå i Roadshow användes på följande sätt: 

                                                 
16 Med produkttyper menas de olika lastbärartyperna inklusive varor t.ex. fryspall, kylpall och frysbox, beroende 
på om lastbäraren är lastad med kylda eller frysta varor. 
17 Med noder menas de knutpunkter som binder samman länkarna. 
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Vägtyp A (15 km/h) – tätbebyggt område, rondeller samt korsningar och trafikljus. 
Vägtyp B (42 km/h) – mindre landsvägar samt påfarter till större vägar. 
Vägtyp C (34 km/h) – kurviga partier på mindre landsvägar samt körbara grusvägar. 
Vägtyp D (24 km/h) – anslutande vägar och sträckor till bl.a. tätbebyggt område, rondeller 

och korsningar. 
Vägtyp H (64 km/h) – större landsvägar (90 km/h). 
Vägtyp R (80 km/h) – motorvägar (110 km/h). 
Vägtyp S (51 km/h) – landsvägar (70 km/h). 
 
Då samtliga kunder placerats ut på kartan vid sina respektive leveransadresser och 
kundinställningar i form av bl.a. tidsfördröjning samt tidsfönster gjorts, var nästa steg att 
lägga in kunderna på sina fasta turer för respektive leveransdag. Detta valdes att göra för hand 
fastän möjligheten att importera dessa fanns. Anledningen till att detta gjordes för hand var att 
de fasta turerna som fanns i Servo inte var uppdaterade och inkluderade därför även vissa 
kunder som egentligen var inaktiva. Dessutom kunde jag på detta sätt se till att de turer som 
jag använde mig av enbart innehöll kunder med postnummer som börjar på sex. Dock 
kompletterades ett fåtal turer genom att några kunder med annan startsiffra i sitt postnummer 
lades in. Anledningen till detta var att dessa turer korsade ”postnummergränserna” i regionen. 
Även detta gjordes för hand. När detta var klart var nästa steg att importera order.  
 
Innan riktiga order importerades från Servo genererades konstgjorda order i Roadshow till 
samtliga kunder. Detta gjorde jag för att ”testköra” och se om allt fungerade som det skulle.  
 
Eftersom arbetsåret på Servera till majoriteten består av ”normala” veckor, ordermässigt, var 
valet att utföra försöken på en ”normal” vecka ganska självklart. Veckan som valdes var 
vecka 49 år 2002. Den valda veckan kom sedan att ändras till vecka 5 år 2003 efter problem 
vid kalibreringen. Samtliga order för vecka 49 importerades för att sedan matchas med de 
kunder som fanns i Roadshow och på så sätt filtrera bort de order som inte hade en tillhörande 
kund.  
 
Nu var min modell i princip färdig att provköras. Det enda som återstod var att finjustera 
parametrarna som Roadshow utgår ifrån vid processering. Dessa parametrar ingår i ett set av 
parametrar som laddas in innan man processerar. Olika parameterset kan skapas och användas 
beroende på vilka begränsningar man vill ge Roadshow. Exempel på parametrar som finns att 
tillgå är bl.a. maximal tillåten arbetstid, faktor på fordonskapacitet samt beaktning av 
rusningstrafik. Jag skapade ett parameterset och använde det vid samtliga försök (se bilaga 1). 
I mitt parameterset valde jag faktorn för fordonskapacitet till 1,15. Anledningen till detta är att 
det alltid finns möjlighet för chauffören att komprimera lasten genom att t.ex. packa om två 
halvfulla pallar så att de bildar en. 
 
7.4 Steg 4: Kalibrering av modellen 
Här kalibreras simuleringsmodellen med hjälp av data från den verkliga modellen. Detta 
görs genom att provköra modellen och sedan jämföra dess resultat med dem som observerats 
från verkligheten. Då skillnad i data uppstår görs justeringar på modellen tills resultatet är 
jämförbart lika med refererande data.  
 
Eftersom målet var att simulera olika typer av scenarier och jämföra resultaten i dessa med 
hur det ser ut idag, var mina ambitioner att få modellen till att, i ett första skede, avspegla de 
verkliga turerna så exakt som möjligt. Detta medförde att jag var tvungen att ägna mycket  



 

34  

 
tid åt kalibreringen av modellen. En del kalibrering hade redan utförts då modellen 
provkördes med de konstgjorda order som genererats i Roadshow. För att utföra en 
noggrannare kalibrering var jag dock tvungen att använda mig av de verkliga order som 
importerats från Servo. För att de importerade ordrarna skulle generera lika många lastbärare i 
Roadshow som de hade gjort i verkligheten var det nödvändigt att kalibrera inställningarna 
för hur Roadshow ska tolka och omvandla den data som finns i Servo till rätt antal lastbärare 
av respektive typ. Detta görs i Servo under rubriken ”Underhåll av tempererad lastbärare”.   
 

Bild 7.4.1: Under rubriken ”Underhåll av tempererad lastbärare” anges den maximala volymen och lastvikten 
för respektive lastbärare.  Dessutom anges vid vilken procentgrad som lastbärarna ska betraktas som fulla samt 
eventuell omräkningsfaktor på lastbärare. ”TLB - cod” står för Tempererad Lastbärare – cod och är en 
beteckning som gör det möjligt för Roadshow att identifiera respektive lastbärare.  
 
På samtliga order i Servo finns kolumner som talar om volymen och vikten för de beställda 
varorna. Utifrån volym, vikt samt en procentuell gräns för en full lastbärare, uppskattar sedan 
Roadshow, via Gränssnittshanteraren, hur många lastbärare som respektive order kommer att 
generera. I Västerås har denna kalibrering gjorts med målet att dagarnas totala antal lastbärare 
ska stämma så bra som möjligt. Detta kan betyda att avvikelsen är betydligt högre per tur än 
vad den är på dagen som helhet. Anledningen till att man i Västerås har nöjt sig med denna 
noggrannhet är att man endast är intresserade av helheten och inte av enskilda turer, samtidigt 
som det är mycket svårt att få en högre noggrannhet då hela regionen simuleras. Svårigheten 
vid kalibreringen beror främst på att varorna i Serveras sortiment kraftigt varierar i vikt och 
volym, samtidigt som man till vissa leveransområden i regionen accepterar halvfulla 
lastbärare eftersom kunderna är få och lasten får, trots dålig komprimering, plats på den bil 
som måste skickas till området. 
 
Eftersom en mindre del av verksamheten simulerades, var även målet att avvikelsen skulle 
vara godtagbar på ruttnivå. Som ett första försök att kalibrera dessa inställningar användes de 
värden som Servera Region Mellan tagit fram för sin verksamhet. Detta gav en avvikelse på  
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ca 20 % per dag, vilket inte är acceptabelt. Istället gjordes upprepade försök för att få fram 
egna gränsvärden som gav en maximal avvikelse på 3,78 % per dag vilket motsvarar ca 1,5 
lastbärare per tur. Detta är en acceptabel avvikelse eftersom det ”alltid” går att komprimera 
lasten så att en eller ett par lastbärare till får plats.  
 

Dag Avvikelse i procent 
Måndag 2,82 % 
Tisdag 0,72 % 
Onsdag 3,78 % 
Torsdag 1,29 % 
Fredag 1,90 % 

Tabell 7.4.1: Tabellen visar avvikelsen av antalet lastbärare i procent för vecka 5. Detta efter att egna värden på 
parametrarna maximal volym, maximal vikt och fyllnadsgrad prövats fram m.h.a. upprepade försök. 
 
Förutom inställningarna för volym, vikt och fyllnadsgrad var det även tvunget att ange 
avrundningsregler för samtliga lastbärare. Denna avrundningsfaktor använder Roadshow för 
att beräkna antalet blandade lastbärare18. För att komma fram till rätt värde på fyllnadsgraden 
och avrundningstalen studerades färdigplockade lastbärare i utlastningshallarna. Genom att 
titta på dessa och mäta fyllnadsgraden erhölls ett värde som kunde användas. I detta moment 
hade jag även stor nytta av den erfarenhet som jag fått under den gångna sommaren, då jag 
jobbade i frysen som expeditör. Övrig data som användes vid jämförelse under kalibreringen 
var bl.a. dokumentationer som transportledaren gjort, fraktsedlar och färdskrivarblad från den 
aktuella veckan samt kompletterande information om turerna som samlats in från 
chaufförerna.  
 
I samband med kalibreringsarbetet, som förklarats ovan, upptäcktes att de order som valts att 
arbeta med från vecka 49, inte längre fanns kvar i Servo, trots att de ska bevaras i minst tre 
månader efter leveransdatum. Detta tvingade mig till att välja en ny vecka och valet blev då 
vecka 5 i år. Vecka 5 bestod totalt av 24 stycken turer, varav sex var på måndagen, fem på 
tisdagen och torsdagen samt fyra på onsdagen respektive fredagen. Även denna vecka ansågs 
som en ”normal” vecka ordermässigt, men problemet var att vägförhållandena inte var de 
samma som tidigare. Eftersom arbetet nu omfattade en vecka vars vägförhållanden var 
annorlunda än den tidigare tänkta, var det nödvändigt att gå tillbaka ett steg i arbetsgången till 
”Utveckla modellen” för att göra de ändringar som krävdes för modellen. Det nya väglaget 
tvingade mig till att göra ändringar i mitt parameterset beträffande hastigheten på de olika 
vägsträckorna. Det var denna typ av ändring som försöktes undvikas genom de avgränsningar 
som tidigare gjorts. Jag lyckades dock genom samarbete med chaufförerna att få in de nya 
data som behövdes för att korrigera medelhastigheten. Någon korrigering av 
medelhastigheten på motorvägarna och i Norrköpings stadskärna gjordes dock inte eftersom 
snöröjningen och bekämpningen av halka är god för dessa områden och vägtyper. De 
vägsträckor där medelhastigheten minskades med, i snitt, 10% var istället landsvägar och på 
vägar längre ut på landsbygden, t.ex. på Vikbolandet. 
 
Efter att de nya vägförhållandena tagits med i beräkningen kunde jag, genom att använda den 
nya veckans order, jämföra resultaten i Roadshow med motsvarande verkliga turer från 
vecka 5 för att på så sätt se när kalibreringen var tillräckligt noggrann. De data som jämfördes 
med verkligheten var antalet lastbärare, total arbetstid, restid, samt körd sträcka. 
Informationen från de verkliga turerna hade samlats in från de färdskrivarblad, fraktsedlar och 
                                                 
18 En blandad lastbärare är en lastbärare som har lastats med varor som ska till flera olika kunder. Detta kan ske 
redan vid plockning eller t.ex. vid komprimering.   
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transportledarens dokumentation från vecka 5. Det krävdes åtskilliga försök under 
kalibreringen för att få den eftersträvade noggrannheten. De parametrar som främst justerades, 
förutom de som berörde importeringen av order, var medelhastigheten på vägarna samt den 
uppskattade väntetiden hos kunderna.  
 
7.5 Steg 5: Verifiering av modellen 
Vid arbetet med att verifiera modellen försäkras att den använda modellen arbetar och 
fungerar enligt de specifikationer som fastställts då modellen designats. Detta innebär att en 
kontroll görs av mjukvaran för att säkerhetsställa att den arbetar på önskat sätt.  
 
Då modellen skapats i en redan färdig programvara istället för i en egen konstruerad mjukvara 
kunde jag inte heller verifiera den. Detta ansåg jag inte var av betydelse eftersom jag visste, 
utifrån kontakter, att Roadshow 1.5 var en beprövad mjukvara. Det jag däremot kunde göra 
var att kontrollera den delen av modellen som jag kunde ha inverkan på, dess indata. Jag 
utförde därför en noggrann kontroll av den data som användes, för att på så sätt försäkra mig 
om att eventuella avvikelser i resultatet inte berodde på felaktigheter i min indata.  
 
7.6 Steg 6: Validering av modellen 
I valideringsfasen kontrolleras så att modellen är korrekt spegling av det verkliga systemet 
för det tänkta ändamålet. Det är bl.a. i denna fas som man kan kontrollera  om den tidigare 
gjorda kalibreringen är tillräckligt bra. Vid försäkran av modellens validitet används 
statistiska testmetoder i stor utsträckning. 
 
För att undersöka om min modell hade den validitet som krävdes för att ge mig ett korrekt 
resultat vid mina övriga försök jämförde jag modellens spegling av hela vecka 5 med hela den 
verkliga veckans dokumenterade data. Att använda delar av en vecka för att kalibrera 
modellen och sedan verifiera den genom att jämföra hela veckan, är inte en validering i dess 
rätta mening. Jag var dock tvungen att göra på detta sätt eftersom jag, vid kalibreringen, valt 
att skapa särskilda inställningar för respektive dag i vecka 5. Om inte tidsbristen hade varit så 
pass överhängande skulle valideringen ha gjorts genom att använda order från en annan 
vecka. 
 
Den data som var intressant för mig att jämföra var: total tid, total tillryggalagd sträcka samt 
antalet lastbärare. Det var även viktigt att chaufförernas ankomst- och avgångstid hos 
respektive kund stämde, för att få turerna i Roadshow att, till fullo, avbilda de verkliga 
turerna. Dock ansågs det inte av vikt att validera samtliga ankomst- och avgångstider hos 
kunderna eftersom om den totala tiden stämmer överens så stämmer även dessa tider bra. 
Anledningen till att just dessa parametrar användes i jämförelsen var att det är de som ger en 
bild av turerna samtidigt som de har direkt inverkan på transportkostnaderna. Exempel på den 
jämförelsen som gjordes kan ses nedan. Valideringen av de övriga turerna kan ses i bilaga 2. 



 

37  

 
Turnummer Total tid (h:min) Total sträcka (km) 

Tur N138 (verklig) 4:30 103,00  
Tur N138 (Roadshow) 4:20  102,52  
   
Tur N317+N338 (verklig) 6:45 121,00  
Tur N317+N338 (Roadshow) 6:34 117,64  
   
Tur N418 (verklig) 5:25 40,00  
Tur N418 (Roadshow) 5:12 38,22 
Tabell 7.6.1: Exempel på validering mellan verkliga turer och motsvarande i Roadshow. Där N317 och N338 är 
två turer som ofta är korta och körs därför tillsamman. Se bilaga 2 för komplett validering. 
 

Turnummer Verkligt antal lastbärare Antal lastbärare i Roadshow 
N138 22 23 

N317+N338 38 38 
N418 42 43 

Tabell 7.6.2: Exempel på validering av antal lastbärare för turerna N138, N317+N338 och N418. Se bilaga 2 för 
komplett validering. 
 
I tabell 7.6.1 jämförs den totala tiden och körda sträckan. Som synes finns en viss avvikelse 
för samtliga turer. Detta bidrar till ett visst räknefel, men är förhållandevis litet och påverkar 
därför inte det totala resultatet betydligt. En möjlig anledning till att skillnader i värden 
uppkommer är att chaufförerna inte har schemalagda raster, utan tar rast då det passar. Dessa 
raster kan därför bli längre eller kortare beroende på hur mycket de har att göra. Ett försök att 
korrigera detta gjordes genom att titta på färdskrivarbladen och utifrån dem dra av respektive 
lägga till överflödig och saknad tid. Andra anledningar till avvikelserna kan vara: 
 

- För hög medelhastighet på någon eller några sträckor 
- Väntetiden hos vissa kunder är högre än beräknat 
- Informationen från chaufförerna, utöver färdskrivarbladen, var inte tillräckligt 

noggrann. 
 
Det fanns även en viss avvikelse i antalet lastbärare (tabell 7.6.2/bilaga 2). En anledning till 
den erhållna avvikelsen kan ha varit att sena kompletteringar inkommit på vissa order och 
därmed genererat extra lastbärare. Andra kan ha varit mät- och datorbearbetningsfel. Små 
omärkbara fel vid såväl mätning som datorbearbetning kan resultera i större fel på resultatet 
(Dahmström 2000). Detta gäller även för körtiden och sträckan. 
 
Då missvisande resultat fås vid försöken att lösa ett ruttplaneringsproblem, kan man ofta finna 
källa till felet/felen i något av dessa områden: fordon, anställda samt nätverket/vägnätet. Alla 
fordon går sönder med jämna mellanrum. De anställdas inverkan på resultatet kan t.ex. vara 
att de gör ett misstag eller att de insjuknar och inte kan köra. Typiska fall där nätverket är 
”boven i dramat” kan vara vid t.ex. snabba skiftningar i väderlek som därmed gör det svårare 
att nå ut till kunden (Bodin m.fl. 1983). 
 
Trots dessa avvikelser i så väl leveransvärden som antalet lastbärare ansågs modellens 
validitet vara tillräckligt god för att kunna användas i det tänkta ändamålet. Mitt beslut fick 
även bekräftelse då transportledarna i Västerås konsulterades.  
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Då valideringen var klar dokumenterades resultatet för respektive tur och dag för hela veckan 
för att sedan kunna jämföra dem med de försök som skulle göras. 
 
7.7 Steg 7: Dokumentation 
Då konstruktionen av en simuleringsmodell är klar och den uppfyller skaparens, samt i vissa 
fall användarens/beställarens, krav och förväntningar beträffande funktion och användbarhet 
återstår som sista moment i arbetet att skriva en modelldokumentation samt att skapa en 
användarmanual.  
 
Eftersom mitt arbete grundats på en redan färdig mjukvara, fanns ingen anledning att skriva 
en användarmanual. (Förutom att möjligen översätta den redan befintliga till Svenska). Inte 
heller någon regelrätt modelldokumentation skrevs.  
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8 Försök med Roadshow 
Efter att ha skapat den modell som, med tanke på ändamålet, motsvarade försöksområdet 
påbörjades arbetet med simuleringen. Målet med försöken var att simulera två olika scenarier. 
I det första skulle turerna se ut som de gör idag med undantag från leveransordningen som 
skulle vara fri. I det andra skulle däremot även turerna vara fria. Båda försöken styrdes dock 
till viss del av det parameterset som konstruerats, medelhastigheterna, uppställningstid samt 
lossningstid. Eftersom valideringen gjordes dag för dag och arbetet med Roadshow är tänkt 
att ske dagligen vid ett eventuellt skarpt läge, valde jag även att simulera dagarna för sig i de 
två scenarierna. 
 
8.1 Scenario 1 
Försöken i det första scenariot syftade till att se om möjligheten fanns att sänka 
transportkostnaderna enbart genom att arbeta med leveransordningen på de redan befintliga 
turerna. Roadshow skulle dock ta hänsyn till de kunder som hade avtalad passningstid19. Detta 
innebar, eftersom leveransordningen skulle komma att kastas om, att övriga kunder, som inte 
hade avtalad passningstid, riskerade att få sina leveranser på nya tider. Resultaten av 
leveransdagarnas simulering sparades med ett annat namn för att senare kunna jämföras och 
analyseras. 
 
8.2 Scenario 2 
Inför försöken med scenario 2 hade förutsättningarna ändrats en del. I detta scenario skulle 
även turerna vara fria. Detta innebar att Roadshow fick möjligheten att skapa helt egna turer 
utifrån de kunder som väntade leverans. Detta scenario var det mest extrema eftersom det 
enda som Roadshow skulle ta hänsyn till, förutom parametersettet och de övriga 
inställningarna, var att de kunder som hade avtalad passningstid skulle få leverans vid rätt 
tidpunkt på dagen.  

                                                 
19 Avtalat klockslag för leverans. 
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9 Resultat 
För att tydligt kunna visa resultatet av de två scenarier som simulerats visas här nedan först 
tabeller för hur turerna ser ut idag tids-, avstånds-, och kostnadsmässigt. Förutom tabeller för 
respektive dag så har även en sammanställande tabell för hela veckan gjorts. Efter dessa 
tabeller visas motsvarande information för resultatet i respektive scenario. 
 
MÅNDAGENS TURER IDAG     

TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
N108 07:51 254.92              2 098.70 kr         1,125.93 kr               3 224.62 kr  
N111 05:25 34.04                 682.13 kr            776.91 kr               1 459.04 kr  
N112 03:39 20.28                 445.29 kr            523.52 kr                  968.81 kr  
N114 05:11 113.7              1 090.82 kr            743.45 kr               1 834.26 kr  
N138 04:20 102.52                 952.22 kr            621.53 kr               1 573.75 kr  
N139 03:13 62.12                 631.37 kr            461.37 kr               1 092.73 kr  

TOTALT 29:39:00 587.57             5 900.52 kr     4 252.70 kr         10 153.22 kr  
Tabell 9.1: Tabell som visar resultatet av måndagens turer som de ser ut idag. 
 
TISDAGENS TURER IDAG     

TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
N210 03:47 29.61                    507.96 kr            542.64 kr              1 050.61 kr  
N211 03:15 72.5                    690.48 kr            466.15 kr              1 156.63 kr  
N215 05:07 29.86                    631.93 kr            733.88 kr              1 365.81 kr  

N217+N218 06:21 134.94                 1 312.86 kr            910.78 kr              2 223.64 kr  
N231 06:47 206.72                 1 740.30 kr            972.93 kr              2 713.23 kr  

TOTALT 25:17:00 473.63              4 883.53 kr      3 626.39 kr            8 509.92 kr  
Tabell 9.2: Tabell som visar resultatet av tisdagens turer som de ser ut idag. 
 
ONSDAGENS TURER IDAG     

TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
N310+N311 04:14 53.91                     680.58 kr           607.19 kr             1 287.77 kr  

N312 06:12 46.75                     822.84 kr           889.27 kr             1 712.11 kr  
N315 05:45 35.65                     721.48 kr           824.72 kr             1 546.21 kr  

N317+N338 06:34 117.64                  1 239.37 kr           941.86 kr             2 181.23 kr  
TOTALT 22:45:00 253.96               3 464.28 kr     3 263.03 kr           6 727.31 kr  

Tabell 9.3: Tabell som visar resultatet av onsdagens turer som de ser ut idag. 
 
TORSDAGENS TURER IDAG     

TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
N409 05:29 115.87                1 130.15 kr            786.47 kr              1 916.62 kr  
N411 03:33 72.82                   719.82 kr            509.18 kr              1 229.00 kr  
N412 03:11 26.15                   434.08 kr            456.59 kr                 890.66 kr  
N415 05:19 35.16                   679.01 kr            762.57 kr              1 441.58 kr  
N418 05:12 38.22                   684.79 kr            745.84 kr              1 430.62 kr  

TOTALT 22:44:00 288.23             3 647.85 kr       3 260.64 kr            6 908.49 kr  
Tabell 9.4: Tabell som visar resultatet av torsdagens turer som de ser ut idag. 
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FREDAGENS TURER IDAG     
TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 

N510+N512 03:50 34.20                    537.33 kr            549.82 kr              1 087.14 kr  
N515 04:25 26.88                    551.46 kr            633.48 kr              1 184.94 kr  

N517+N518 03:59 53.67                    656.28 kr            571.33 kr              1 227.61 kr  
N538 05:13 114.75                 1 099.53 kr            748.23 kr              1 847.76 kr  

TOTALT 17:27:00 229.49              2 844.59 kr      2 502.85 kr            5 347.45 kr  
Tabell 9.5: Tabell som visar resultatet av fredagens turer som de ser ut idag. 
 
SUMMA FÖR HELA VECKAN     

  TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
TOTALT 117:52:00 1832.88             20 740.77 kr      16 905.61 kr         37 646.39 kr  

Tabell 9.6: Tabell som visar det totala resultatet av hela vecka 5:s turer som de ser ut idag. 
 
  
9.1 Resultat scenario 1 

MÅNDAG SCENARIO 1: FRI LEVERANSORDNING   

TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
N108 07:19 231.83                 1 924.93 kr         1,049.43 kr              2 974.36 kr 
N111 05:16 28.97                    640.95 kr            755.40 kr              1 396.35 kr 
N112 03:35 18.59                    430.04 kr            513.96 kr                 943.99 kr 
N114 05:10 111.61                 1 077.98 kr            741.05 kr              1 819.04 kr 
N138 04:11 95.51                    900.62 kr            600.02 kr              1 500.63 kr 
N139 03:13 62.12                    631.37 kr            461.37 kr              1 092.73 kr 

TOTALT 28:44:00 548.63             5 605.89 kr      4 121.22 kr            9 727.11 kr  
Tabell 9.1.1: Tabell som visar resultatet av måndagens turer i scenario 1. 
 

TISDAG SCENARIO 1    

TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
N210 03:43 28.89                    497.92 kr            533.08 kr              1 031.00 kr  
N211 03:11 70.65                    674.36 kr            456.59 kr              1 130.94 kr  
N215 04:57 25.51                    593.14 kr            709.98 kr              1 303.12 kr  

N217+N218 05:27 87.31                    972.83 kr            781.69 kr              1 754.53 kr  
N231 06:34 191.43                 1 637.81 kr            941.86 kr              2 579.67 kr  

TOTALT 23:52:00 403.79              4 376.05 kr      3 423.20 kr            7 799.25 kr  
Tabell 9.1.2: Tabell som visar resultatet av tisdagens turer i scenario 1. 
 

ONSDAG SCENARIO 1    

TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
N310+N311 04:11 53.11                     671.64 kr           600.02 kr             1 271.65 kr  

N312 06:02 43.29                     788.83 kr           865.36 kr             1 654.19 kr  
N315 05:33 30.9                     677.45 kr           796.04 kr             1 473.48 kr  

N317+N338 06:29 114.83                  1 216.50 kr           929.90 kr             2 146.40 kr  
TOTALT 22:15:00 242.13               3 354.41 kr     3 191.32 kr           6 545.73 kr  

Tabell 9.1.3: Tabell som visar resultatet av onsdagens turer i scenario 1. 
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TORSDAG SCENARIO 1    

TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
N409 05:30 116.2                1 133.42 kr            788.87 kr              1 922.28 kr  
N411 03:29 70.73                   702.39 kr            499.61 kr              1 202.01 kr  
N412 02:59 21.81                   392.22 kr            427.90 kr                 820.12 kr  
N415 05:16 33.47                   665.29 kr            755.40 kr              1 420.68 kr  
N418 05:05 33.64                   649.29 kr            729.10 kr              1 378.39 kr  

TOTALT 22:19:00 275.84             3 542.60 kr       3 200.88 kr            6 743.48 kr  
Tabell 9.1.4: Tabell som visar resultatet av torsdagens turer i scenario 1. 
 

FREDAG SCENARIO 1    

TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
N510+N512 03:40 28.00                    488.54 kr            525.91 kr              1 014.45 kr  

N515 04:20 25.51                    536.40 kr            621.53 kr              1 157.93 kr  
N517+N518 03:59 53.67                    656.28 kr            571.33 kr              1 227.61 kr  

N538 05:08 113.14                 1 083.17 kr            736.27 kr              1 819.45 kr  
TOTALT 17:07:00 220.32              2 764.39 kr      2 455.04 kr            5 219.44 kr  

Tabell 9.1.5: Tabell som visar resultatet av fredagens turer i scenario 1. 
 
SUMMA SCENARIO 1     

  TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
TOTALT 114:17:00 1690.71             19 643.34 kr      16 391.66 kr          36 035.01 kr 

Tabell 9.1.6: Tabell som visar det totala resultatet av vecka 5:s turer i scenario 1. 
 
 
9.2 Resultat scenario 2 
MÅNDAG SCENARIO 2: FRI LEVERANSORDNING + FRIA TURER  

TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
ROUTE001 08:24 247.6                 2 109.76 kr         1 239.24 kr              3 348.99 kr 
ROUTE002 05:01 23.5                    588.41 kr            719.54 kr              1 307.95 kr 
ROUTE003 04:39 45.06                    671.12 kr            666.95 kr              1 338.07 kr 
ROUTE004 06:50 124.81                 1 302.58 kr            980.11 kr              2 282.68 kr 
ROUTE005 01:58 8.05                    224.38 kr            282.08 kr                 506.46 kr 
TOTALT 26:52:00 449.01             4 896.24 kr      3 887.91 kr            8 784.15 kr  

Tabell 9.2.1: Tabell som visar resultatet av måndagens turer i scenario 2. 
 

TISDAG SCENARIO 2   

TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
ROUTE001 04:21 81.59                    840.78 kr            623.92 kr              1 464.70 kr  
ROUTE002 06:34 86.66                 1 072.09 kr            941.86 kr              2 013.95 kr  
ROUTE003 04:57 20.28                    564.89 kr            709.98 kr              1 274.87 kr  
ROUTE004 07:30 195.13                 1 743.66 kr         1 075.72 kr              2 819.39 kr  
TOTALT 23:22:00 383.67              4 221.43 kr      3 351.48 kr            7 572.91 kr  

Tabell 9.2.2: Tabell som visar resultatet av tisdagens turer i scenario 2. 
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ONSDAG SCENARIO 2   

TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
ROUTE001 02:25 42.25                     450.45 kr           346.62 kr                797.07 kr  
ROUTE002 06:25 44.26                     829.31 kr           920.34 kr             1 749.65 kr  
ROUTE003 06:59 115.39                  1 265.54 kr        1 001.62 kr             2 267.16 kr  
ROUTE004 06:13 33.15                     750.95 kr           891.66 kr             1 642.60 kr  
TOTALT 22:02:00 235.05               3 296.24 kr     3 160.24 kr           6 456.48 kr  

Tabell 9.2.3: Tabell som visar resultatet av onsdagens turer i scenario 2. 
 

TORSDAG SCENARIO 2   

TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
ROUTE001 06:13 83.28                1 021.64 kr            891.66 kr              1 913.30 kr  
ROUTE002 04:19 23.34                   523.14 kr            619.14 kr              1 142.28 kr  
ROUTE003 06:10 119.66                1 213.43 kr            884.49 kr              2 097.92 kr  
ROUTE004 02:26 26.39                   366.38 kr            349.01 kr                 715.40 kr  
ROUTE005 02:42 9.01                   297.06 kr            387.26 kr                 684.32 kr  
TOTALT 21:50:00 261.68             3 421.66 kr       3 131.55 kr            6 553.22 kr  

Tabell 9.2.4: Tabell som visar resultatet av torsdagens turer i scenario 2. 
 

FREDAG SCENARIO 2   

TUR TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
ROUTE001 07:00 119.25                 1 287.93 kr         1 004.01 kr              2 291.94 kr  
ROUTE002 05:48 32.83                    710.88 kr            831.89 kr              1 542.77 kr  
ROUTE003 03:59 53.67                    656.28 kr            571.33 kr              1 227.61 kr  
TOTALT 16:47:00 205.76              2 655.08 kr      2 407.23 kr            5 062.32 kr  

Tabell 9.2.5: Tabell som visar resultatet av fredagens turer i scenario 2. 
 
SUMMA SCENARIO 2     

  TOTAL TID KÖRDA KM FORDONKOST. LÖN TOTAL KOST. 
TOTALT 110:53:00 1535.17             18 490.65 kr      15 938.41 kr          34 429.08 kr 

Tabell 9.2.6: Tabell som visar det totala resultatet av vecka 5:s turer i scenario 2. 
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10 Analys av resultat 
Här nedan följer en analys på resultaten från de två scenarier som har simulerats utifrån hur 
transporterna och rutterna ser ut idag. Den ursprungliga utformningen av rutterna kommer, 
här nedan, att refereras till som ”dagens rutter” eller ”dagens turer”. 
 
10.1 Scenario 1 
Antalet turer skulle vara det samma som tidigare, både för respektive dag och för veckan i 
helhet. I scenario 1 tilläts endast ändringar på leveransordningen för kunderna på de olika 
dagarnas turer. Detta innebar att turerna innehöll de kunder de hade tidigare, men 
leveransordningen och därmed även färdvägen skulle kunna komma att ändras.  
 
Samtliga dagar, i vecka 5, fick minskade transportkostnader med de förutsättningar som tilläts 
i scenario 1. Minskningen för de olika dagarna blev:  
 

- Måndag: - 426,11 kronor, vilket är en minskning med 4,2 %  
- Tisdag: - 710,67 kronor, vilket är en minskning med 8,3 % 
- Onsdag: - 181,58 kronor, vilket är en minskning med 2,7 % 
- Torsdag: - 165,01 kronor, vilket är en minskning med 2,4 % 
- Fredag: - 128,01 kronor, vilket är en minskning med 2,4 % 

 
Den totala minskningen i scenario 1 blev därmed 1 611,38 kronor, vilket motsvarar 4,3 %. 
Detta är en minskning med i genomsnitt 67 kronor och 14 öre per tur under hela veckan. Som 
synes var minskningen störst för måndag och tisdag medan de övriga dagarnas var betydligt 
lägre. Anledningen till detta kan vara att dagens turer för måndagen och tisdagen var sämre 
upplagda än de övriga dagarnas. Det sämre upplägget av de verkliga turerna kan ha orsakats 
av tidspassningar som kunderna upplever sig vara lovade. Scenario 1 tar endast hänsyn till de 
kunder med lovad tidspassning och inte de som tror sig ha det p.g.a. att de alltid har fått sina 
leveranser vid samma tidpunkt på dagen. Utformningen av turer för måndagen och tisdagen 
kan därför ha blivit sämre då man försökt att vara de berörda kunderna till lags, ty ”kunden 
har alltid rätt”. En annan anledning kan vara att måndagen och tisdagen har flera stopp än de 
övriga dagarna och därmed genererar en större kostnadsskillnad totalt. Dock har onsdagen ca 
20 stopp mer än både måndagen och tisdagen (se bilaga 4), vilket tyder på att detta inte är en 
trolig anledning till skillnaden.  
 
För att visa hur Roadshow kan sänka transportkostnaderna på en tur genom att endast arbeta 
med leveransordningen, ges ett exempel här nedan med turen N108. För en större och 
tydligare bild, se bilaga 6. 
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Bild 10.1.1: Bilden till vänster visar hur turen N108 körs idag. På bilden till höger har Roadshow ändrat 
leveransordningen och därmed även färdvägen. Transportkostnaden för turen sänktes med 250 kronor och 26 
öre. 
 
Som synes i bilderna ovan är ändringen på turen inte stor men dock av betydelse. Ändringen 
som har gjorts är att turen börjar i Söderköping och slutar i Västra Husby istället för att börja i 
Västra Husby. Ändringen motsvarades av en kostnadsminskning på ca 250 kronor, vilket 
motsvarar 7,7 % av den totala kostnaden för rutten. 
 
10.2 Scenario 2 
Inför försöken med scenario 2 ändrades förutsättningarna ytterligare. Roadshow tilläts lägga 
helt fria turer utifrån de kunder som fått leverans under vecka 5. Även i detta scenario tilläts 
ändringar i leveransordningen. Dock skulle de kunder med lovad leveranstid få sina varor vid 
bestämd tidpunkt. Dessa förutsättningar gav därmed Roadshow möjligheten att planera 
transporterna så att samtliga kunder fick sina leveranser samtidigt som färre antal bilar 
användes.  
 
Även i detta scenario visade resultatet en minskning i transportkostnader för samtliga dagar. 
Minskningen för respektive dag blev: 
 

- Måndag: - 1 369,07 kronor, vilket är en minskning på 13,5 % 
- Tisdag: - 937,01 kronor, vilket är en minskning på 11,0 % 
- Onsdag: - 270,83 kronor, vilket är en minskning på 4,0 % 
- Torsdag: - 355,27 kronor, vilket är en minskning på 5,1 % 
- Fredag: - 285,13 kronor, vilket är en minskning på 5,3 % 

 
Den totala minskningen för vecka 5 blev i denna simulering 3 217,31 kronor som motsvarar 
8,5 % av den totala kostnaden, vilket gav en minskning med 153 kronor och 20 öre per rutt. 
Mönstret i kostnadsminskningen för respektive dag liknar det i scenario 1, d.v.s. måndagen 
och tisdagen fick en större minskning än de övriga dagarna i veckan samtidigt som det 
krävdes en bil mindre för båda dagarna. Även fredagens turer reducerades, från fyra till tre, 
och klarade sig därför med endast tre bilar. Totalt, under hela veckan, minskades antalet turer 
respektive bilar med tre stycken. Dessa minskningar syns inte i det genererade resultatet. 
Dock kan dessa ”fordonsminskningar” bidra till lägre transportkostnader genom att färre antal 
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inhyrda bilar behövs på övriga turer som inte omfattas av dessa försök. Troliga anledningar 
till de betydligt högre kostnadsminskningarna för måndagen och tisdagen är dock de samma 
som i scenario 1 d.v.s. formgivningen av dessa dagars turer har styrts utifrån den goda viljan 
att skapa nöjda kunder. De helt nya turerna som skapades kan ses i tabellen i bilaga 5.  
 
Simuleringen av scenarierna gav en ganska stor sänkning av transportkostnaderna i båda 
fallen för vecka 5. Den totala minskningen i scenario 2 var nästan dubbelt så stor som i 
scenario 1. Skulle liknande minskningar kunna göras på de övriga kunderna samt veckorna i 
året vore det en mycket stor och betydande besparing för Servera. Simuleringarna visar att det 
finns möjlighet att minska dagens transportkostnader. Det går dock inte att säkert säga med 
hur mycket eftersom simuleringen endast omfattar en vecka, och skillnaden mellan två eller 
flera veckor på Servera kan vara mycket stor då det handlar om mängden varor som ska 
levereras. 
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11 Då Roadshow ska implementeras 
Resultatet av ett projekt kan vara direkt beroende av den planering som görs i dess inledande 
skede. Ett dåligt planerat projekt, som t.ex. saknar en arbetsplan, riskerar att ge oönskade och 
vilseledande svar eller resultat (Dahmström 2000). En väl genomarbetad projektplan bidrar 
till att inga onödiga och kostsamma felsteg görs under arbetet med projektet. En god 
projektplan kan t.o.m. ge indikationer på om ett projekts genomförande är lönsamt eller ej. 
Vid en eventuell implementering av Roadshow bör ledningen för Servera Region Sydöst i 
förväg bestämma hur detta ska genomföras. Att införa Roadshow i verksamheten skulle 
innebära en förändring för organisationen som helhet. Skulle man t.ex. kunna ta något eller 
några av Bolamns och Deals fyra synsätt till hjälp? Jag anser att det strukturella synsättet på 
organisationen skulle komma till nytta i en sådan förändring, eftersom detta perspektiv strävar 
efter att få ”rätt man på rätt plats” och detta kommer att vara en nödvändighet om den 
eventuella implementationen ska vara lyckad. Att säkert säga vilken förändringsmetod som 
bör användas är dock mycket svårt för mig att avgöra eftersom jag inte varit i kontakt med 
organisationen tillräckligt länge. Därför kommer denna del av rapporten att omfattas av 
diskussioner rörande de områden vars kostnader avgör om en implementation av Roadshow är 
lönsam för Region Sydöst. Kostnaderna för dessa områden vägs sedan mot Roadshows 
fördelar i den slutliga diskussionen.  
 
För ett projekt av den kaliber som implementationen av Roadshow skulle innebära i en så 
omfattande verksamhet som den för Region Sydöst, är det viktigt att kartlägga vilka resurser 
som krävs. Projektets lönsamhet kan vara direkt beroende av detta. Servera Region Sydöst har 
i detta skede av planeringen en viss hjälp av resultatet för motsvarande implementation i 
Region Mellan. Genom att studera genomförandet i Västerås kan Region Sydöst ta lärdom av 
eventuella misstag som begåtts samtidigt som man på detta sätt kan få en indikation på de 
resurser, samt kostnaderna för dessa, som en implementation kommer att kräva.  
 
Den dyraste och mest centrala ”pusselbiten” i projektet skulle komma att vara Roadshow 1.5. 
Prislappen för Roadshow är, som för många andra simuleringsverktyg, mycket hög. Denna 
kostnad kommer troligtvis att dubblas för Servera, eftersom man bör köpa in minst två 
licenser. Anledningen till att jag anser minst två licenser vara en nödvändig investering är att 
man på så sätt, till viss del, undviker att bli helt handlingsförlamande om ena programmet 
”kraschar”. Detta mönster följdes även i Västerås. Eftersom programmet installeras lokalt på 
den dator som kommer att användas, krävs det även minst två datorer. Dessa bör vara av det 
kraftigare slaget med en processor på minst 1,7 GHz och ett RAM-minne på minst 256 Mb. 
Aage Hempels rekommendationer på minsta datorkapacitet är lägre än den som angetts ovan. 
Programmet går att köra med lägre kapacitet men, risken för att programmet ska låsa sig är 
större samtidigt som det kan upplevas trögt då flera programfönster är öppna samtidigt. 
Förutom en kraftig dator behövs en väl tilltagen skärm. Skärmen bör vara minst 21”. Detta är 
nödvändigt för att användaren ska kunna få en bättre upplösning och därmed se hela turerna 
på kartan. För att kunna utnyttja Roadshows funktion som skriver ut kartor med rutter krävs 
även en skrivare som skriver på papper av storleken A3 eller A2. Att kunna skriva ut 
vägbeskrivningar skulle komma till stor nytta då chaufförerna är nya eller inhyrda och inte 
hittar i de områden där de ska leverera. Funktionen för att skriva ut dessa kartor är dock inte 
fullt utvecklad i den version av Roadshow som jag arbetet med. Väljer jag att skriva ut en 
kartbild, skrivs endast den del av kartan som är synlig på skärmen ut. Möjligheten att skriva ut 
en vägbeskrivning begränsas därmed av turens utseende. Detta kommer att åtgärdas i den 
kommande versionen av Roadshow, då hela turer ska gå att skrivas ut i en tolkningsbar skala 
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oavsett hur turen ser ut. Det går visserligen idag att skriva ut delar av kartan på en vanlig 
skrivare och sedan tejpa ihop dem för att få en användbar karta.  
 
Då ett företag väljer att basera hela eller en del av sin verksamhet på ett system av något slag, 
är även risken stor att man ganska snart blir helt beroende av systemet. Ibland går det 
visserligen att kombinera gamla arbetssätt med nya för att undvika att man binder sig till ett 
system. Dock anser jag att om man väljer att göra en investering av det slag som Roadshow 
skulle innebära, bör man även löpa linan ut och anamma hela systemet och vad det kommer 
att innebära såväl arbets- som organisationsmässigt. Det finns dock olika sätt att förhindra att 
ett systemberoende innebär en svaghet. Ett sätt är, som tidigare nämnts, att köpa och installera 
flera licenser på olika datorer. En annan är att så många som möjligt har kompetens och 
kunnande för att arbeta med systemet. Att endast ha en person som känner programmet kan 
innebära en stor risk. Han kan bli sjuk och då står verksamheten stilla. Att två stycken är 
kunniga är självklart bättre, men inte tillräckligt bra. Jag anser därför att ett minimum på tre 
personer bör få den utbildning och träning som Roadshow kräver. Det bästa vore om så 
många som möjligt lärde sig så mycket som möjligt av systemet (Bodin m.fl. 1983). Detta 
begränsas dock av kostnaderna som detta skulle innebära. Förutom att utbildningen bör 
inkludera minst tre personer ställs det även vissa krav på dessa. De måste ha hög datorvana, så 
väl allmän som för vissa program som t.ex. Microsoft Access. Dessutom bör de ha goda 
kunskaper i engelska eftersom manualen till Roadshow endast finns att tillgå på engelska. 
 
Datorvanan hos de blivande användarna är även avgörande då de ska få sin utbildning. 
Utbildningen, som leds av en representant från Aage Hempel, är både intensiv och dyr. Med 
största sannolikhet räcker inte ett utbildningstillfälle för att få den kunskap som krävs. 
Konsulten från Aage Hempel tvingas därför göra upprepade besök för att en komplett 
utbildning ska kunna ges. Möjligheten att ta hjälp av Västerås finns dock, men skulle medföra 
störningar i transportplaneringen för Region Mellan, eftersom det är transportledarna där som 
har kunskapen om programmet.  
 
En implementering av Roadshow skulle inte enbart innebära förändringar i arbetssättet med 
transporter för Servera. Man bör även bl.a. se över plockningen av varor så att samtliga 
expeditörer plockar på samma sätt. Detta skulle underlätta för Roadshow då uppskattningen 
av antalet lastbärare, som varje order kommer att generera, ska göras. Något som skulle 
underlätta ytterligare i arbetet med Roadshow (samt med dagens arbete) är att någon lösning 
nås på problemet med order som plockas flera gånger p.g.a. kompletteringar på redan lagda 
order. Dessa två förändringar skulle innebära betydligt högre noggrannhet för 
transportplaneringen med Roadshow. Roadshow skulle även kräva vissa förändringar i det 
egna datasystemet Servo. Dessa förändringar kan t.ex. vara en utökning av kundinformationen 
med information om väntetider hos kunderna. Dessa förändringar sköts av IBS och medför 
därför ytterligare kostnader för implementationsarbetet. 
 
Eftersom det tagit två år för Servera i Västerås att få programmet att fungera som det är tänkt, 
är sannolikheten mycket stor att det skulle ta minst lika lång tid vid en implementation i 
Norrköping. Visserligen kan man undvika de största ”fallgroparna” med hjälp från Västerås, 
men verksamheten i Norrköping är större än den i Västerås och skulle därför ta längre tid att 
lägga in i Roadshow. Eftersom implementationstiden är så lång bör man även vara beredd på 
att störningar i verksamheten kommer att uppkomma. Kostnaderna för detta kan bli ganska 
omfattande beroende på hur stora dessa störningar kommer att vara. Dessutom finns det risk 
för att den press och krav som en implementation skulle medföra på de inblandade i projektet 
skapar hög stress som i sin tur leder till felaktigheter och dåliga resultat (Granberg 1998). 
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Kostnadsfaktorer som bör beaktas vid planering av en implementation av Roadshow kan 
därmed sammanfattas med: 
 

- Mjukvara – minst två licenser 
- Hårdvara – minst två datorer med tillhörande skärmar samt en skrivare 
- Blivande användare – löner och arbetsgivaravgifter för minst tre anställda under 

implementationstiden 
- Konsultation/Utbildning – minst tre blivande användare utbildas av en konsult 
- Ändringar i verksamheten – t.ex. kostnader för att IBS ska genomföra  

förändringar på Servo 
- Övriga kostnader  –  kostnader som störningen i produktionen kommer att innebära 

under implementationstiden 
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12  Svårigheter i arbetet 
I de flesta projekt stöter man på svårigheter och problem som inte går att förutspå och det har 
även jag gjort. I denna del tas några av dessa upp. 
 
Eftersom jag endast bott fyra år i Norrköping stötte jag på lite problem redan i det inledande 
arbetet med Roadshow, nämligen kundutplaceringen. Mina bristande kunskaper i 
Norrköpings stadsorientering försökte jag att väga upp med hjälp av Gulasidorna i 
telefonkatalogen och på Internet. Detta visade sig vara svårare än anat eftersom många av 
kundernas adresser inte gick att finna där. Jag försökte då att ta hjälp av Lantmäteriets och 
Norrköpings Kommuns hemsidor, som innehåller kartor, men dessa hade ingen sökfunktion 
som gjorde det möjligt att söka på adresser. Min sista utväg var att konsultera chaufförerna 
som levererar till dessa kunder. Anledningen till att detta ansågs som en ”nödlösning” var att 
jag inte ville bli beroende av chaufförernas hjälp i det här momentet. Eftersom chaufförerna 
endast hade tid att hjälpa mig efter sin ordinarie arbetstid skulle detta medföra att 
lokaliseringsarbetet skulle ta längre tid än beräknat. I takt med att arbete med lokaliseringen 
gick vidare kom även antalet adresser, som inte gick att finna, att öka kraftigt. Jag var då 
tvungen att finna en lösning på problemet. Jag vände mig först till GIS-enheten i Norrköping, 
i tron om att de kunde hjälpa mig. Det visade sig att de kunde hjälpa mig, men det låg inte i 
deras intresse. Besviken över GIS-enhetens bemötande tog jag istället kontakt med 
Vägverket. Jag visste sedan tidigare att vägverket var i färd med att konstruera en nationell 
vägdatabas (NVDB) innehållande bl.a. hela Sveriges vägar och gatuadresser. Olyckligt nog 
hade arbetet med denna inte kommit tillräckligt långt för att det skulle kunna hjälpa mig med 
mitt dilemma. Det återstod inget annat att göra än att låta lokaliseringsarbetet ta den tid det 
tog, vilket blev ca två veckor längre än planerat.  
 
I samband med utplaceringen av kunderna fick jag ytterligare bekymmer. Orsaken till 
problemet var bristfällig kundinformationen i Servo. Kundnamn och adresser var många 
gånger felaktiga, felstavade eller saknades helt. Leveransadresser kunde i vissa fall t.o.m. 
bestå av box-adresser. Då jag hörde mig för angående detta visade det sig att alla visste om att 
dessa typer av fel fanns i kundregistret. Trots detta gjordes inget för att korrigera felen 
eftersom man visste vad som menades.  
 
Då jag utförde min import av kunder från Servo var det menat att endast aktiva kunder skulle 
beröras. Dock visade det sig att 56 kunder, av de 476 som importerats, egentligen var 
inaktiva. Detta trots att de stod som aktiva i Servo. Att detta förekom var även det allmänt 
känt bland de anställda. Dessa felaktigheter kom inte att störa mitt arbete mer än den tid som 
det tog att komma på att något inte stämde och därefter radera dessa kunder från de övriga 
som importerats. Hjälp till detta togs bl.a. av transportstödet. 
 
I samband med att kunderna placerades ut på kartan och bands samman med vägnätet gjordes 
även justeringar av medelhastigheten på de olika typerna av vägsträckor. För att dessa skulle 
stämma hade jag, som tidigare nämnts, åkt med ett antal chaufförer på deras turer. Eftersom 
jag inte åkt med på samtliga turer som skulle simuleras hade jag heller inte information om 
hastigheterna på dessa. Därför användes den data som samlats in från övriga turer för att även 
justera hastigheten på de vägsträckor som jag inte åkt.  
 
För att Roadshow skulle kunna beräkna transportkostnaderna för de olika turerna var jag 
tvungen att ange fordonskostnader, löner samt kostnader för inhyrda bilar och chaufförer. Då  
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timlönen för de egna chaufförerna ska läggas in finns även möjligheten att ange löner för 
övertid. På Servera är ökningen på den ordinarie lönen vid övertid för chaufförerna 50 % från 
17:00 till 18:00 samt 70 % från 18:00 och fram till 23:00. Dock är det, i Roadshow, endast 
möjligt att ange en lön för övertid. Därför var jag tvungen att beräkna ett medel för denna 
ökning. För att inte detta skulle ge ett felaktigt utfall, kostnadsmässigt, tog jag först reda på 
hur ofta samt hur länge chaufförerna tvingades att jobba över. Mina beräkningar gav mig en 
ökning strax under 60 %. Jag valde därför att ange lönen för övertid som en 60-procentig 
ökning av den ordinarie lönen. Som tidigare förklarats är kostnaden för inhyrda chaufförer 
och lastbilar en fast timkostnad. Servera betalar 336 kr/h för den inhyrda hjälpen. Dock är, 
märkligt nog, den övre gränsen för detta i Roadshow 325 kr. Det var därför nödvändigt att 
dela upp kostnaden för detta då de inhyrda bilarna och chaufförerna skulle definieras. De 
inhyrda lastbilarna kom då att kosta 325 kr/h och de inhyrda chaufförerna 11 kr/h, vilket totalt 
ger en kostnad på 336 kr/h. 
 
Den mest problematiska svårigheten stöttes på då justeringen av parametrarna för 
uppskattningen av antalet lastbärare skulle göras i Servo. Jag visste redan innan jag började 
med detta att Västerås hade lagt ner mer än två månaders arbete på motsvarande moment. Jag 
trodde däremot att jag skulle ha en fördel i detta delmoment av projektet, eftersom jag hade 
fått ta del av de värden som Västerås kommit fram till. Dock visade det sig att fallet inte var 
sådant. De parametervärden som gav Västerås en avvikelse på ± 5 % per dag, genererade en 
avvikelse på ca ± 20 % för min modell. Trots den oacceptabla avvikelsen trodde jag mig ha en 
fördel i kalibreringen och att det inte skulle ta så lång tid att utföra de förändringar som 
krävdes för att få ett noggrant resultat. Även detta var fel. Efter några dagars ständigt arbete 
med detta hade jag fått fram en inställning som gav en avvikelse på maximalt ± 7 % per dag 
under min utvalda vecka. Jag ansåg inte detta vara tillräckligt bra men insåg samtidigt att de 
var omöjligt för mig att få ett bättre resultat och samtidigt hålla mig inom tidsramen för 
projektet. För att kunna uppnå en rimlig avvikelse krävs ett längre samarbete med 
orderkontoret, utlastarna och expeditörerna. Som fallet är idag, skiljer sig fyllnadsgraden på 
lastbärarna kraftigt beroende på vem som har plockat, packat och komprimerat dem samtidigt 
som vissa order plockas flera gånger per dag p.g.a. komplettering av order. Man måste först 
komma överens om en gemensam gräns innan tillfredsställande värden kan uppnås. För att 
undvika att jobba med för stora avvikelser bestämde jag mig för att ta fram inställningar som 
är specifika för respektive dag i vecka 5. Genom att göra detta lyckades jag att minska 
avvikelsen så att den maximalt blev 3,78 %, vilket jag ansåg vara godtagbart. 
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13 Diskussion 
Att vara transportledare på Servera i Norrköping är en mycket krävande uppgift idag. Den 
ständigt växande verksamheten ställer ökade krav på transporterna samtidigt som inga nya 
hjälpmedel tillförs för att underlätta transportledarens planeringsarbete. Att Servera i 
Norrköping klarar av att uppfylla dessa krav är i många avseenden otroligt då man tittar på 
hur planeringen för den följande dagens transporter går till idag. Hade man inte haft så erfaren 
och duktig personal på sitt transportkontor hade detta ”rasat” för länge sedan. Detta är inte på 
något sätt beröm gentemot företaget utan ren fakta. Att vara så pass beroende av en 
transportledare och transportstöd, som man är idag, kan vara riskabelt. Vad händer om någon 
av dessa blir sjuka en längre tid eller väljer att byta jobb? Den tid det skulle ta att lära upp 
någon ny och introducera denne på området skulle vara mycket lång samtidigt som 
transportkostnaderna, under denna tid, skulle stiga kraftigt. Det som transportledaren gör idag 
(uppskattar antalet bilar som behövs dagen där på) kan liknas vid då travexperter spelar på 
hästar, även de kan ha fel.  
 
Är det då ett ruttplaneringsprogram som Roadshow som är lösningen på dagens problem och 
risker för Servera? Mitt direkta svar är nja. Problemen med sent inkomna kompletteringar av 
order, som idag är det största problemet för transportledaren, går inte att lösa med något 
ruttplaneringsprogram i hela världen. Detta problem måste åtgärdas genom ändringar i de 
avtal som finns mellan kunderna och Servera idag. Samma sak gäller de brister i 
kunduppgifter som finns i Servo idag. Under de 20 veckor som jag har varit här på Servera 
har jag upptäckt felaktiga uppgifter (adress, telefon och namn) hos 41 kunder samt att minst 
lika många var inaktiva, men stod som aktiva i Servo. Detta då endast 420 kunder 
inkluderades i mina försök. Frågan är då, hur många ytterligare fel finns bland de, över 5 800, 
kunderna som inte inkluderats? Anledningen till dessa brister i Servo är att det inte finns 
någon fast rutin för hur arbetet med kunduppgifter ska gå till, samtidigt som inga rutiner finns 
för felanmälan vid upptäckta fel. Den enklaste lösningen på detta ”uppgiftsproblem” är att 
man klart och tydligt utser en eller ett par personer som ansvarar för att rätt kunduppgifter 
finns inlagda samt att en dokumentation på rutinerna tas fram. Dessa personer ska även vara 
de enda som har rätt att redigering och lägga in ny kundinformation. De kunduppgifter som 
Serveras utesäljare samlar in från nya kunder ska levereras direkt till de ansvariga. Dessa 
kontrollerar därefter om uppgifterna stämmer innan de läggs in i Servo. På detta sätt minskas 
riskerna för att fel uppgifter lagras i Servo.20 
 
Om dessa fel och brister åtgärdas kan större nytta fås ut av ett program som Roadshow. Man 
ska dock vara mycket försiktig för att binda sig till ett program utan att ha klart för sig vad det 
kan komma att innebära. Det vore därför av stor nytta att göra en riskanalys över möjliga 
risker och problemsituationer. Den mest allvarliga situationen som skulle kunna inträffa är att 
programmet havererar samtidigt som man blivit totalt beroende av det i sin planering. En 
sådan kris skulle kunna avvärjas t.ex. genom att, vid en implementation, försöka bibehålla den 
höga erfarenheten om verksamheten som finns idag. Risken finns att kunskaper om vissa 
områden kan komma att ses som överflödiga om man väljer att planera sina turer med hjälp 
av Roadshow. Ett haveriproblem skulle därmed kunna lösas genom att man, tillfälligt, går 
tillbaka till den traditionella planeringsmetoden.   
 
 

                                                 
20 En kort tid efter att detta skrevs togs ett beslut, utan min vetskap, om ett införande av nya rutiner för 
bearbetning av kunduppgifter som liknar de jag föreslagit. 
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Ett väl kalibrerat Roadshow ger möjligheten för en transportledare med lägre erfarenhet av 
verksamheten att planera transporterna minst lika bra som transportledaren i Norrköping gör 
idag. Andra fördelar med Roadshow är bl.a.: 
 

- Det ger användaren möjligheten att se följderna av en ändring innan den görs i 
verkligheten. 

- Beräkningarna görs snabbt samtidigt som det alltid är det billigaste alternativet som 
presenteras.  

- Sker en ändring i förutsättningarna t.ex. att en lastbil går sönder, kan Roadshow snabbt 
skapa nya rutter med de fordon som finns tillgängliga. 

- Det ger en visuell bild av turer och kunders placering på en geografisk karta. 
- Det ger möjligheten att skriva ut vägbeskrivningar till ovana chaufförer. 
- Det är förhållandevis användarvänligt. 

 
 
Men även solen har sina fläckar. Det finns nackdelar med att införa ett nytt system i en 
verksamhet som byggts upp under lång tid. Förutom att prislappen på en licens är likvärdig 
med en tredjedel av kostnaden för en fullt utrustad korridorlastbil, är den tid som en 
implementation av Roadshow skulle ta den största nackdelen samtidigt som många rutiner 
måste ändras. Trots stort kunnande har det tagit två år att utföra motsvarande moment i 
Västerås. Min uppskattning är därför att det med all sannolikhet skulle ta minst lika lång tid 
att implementera Roadshow i Norrköping. Vid en implementation av Roadshow måste många 
rutiner ändras. Först och främst måste kunderna informeras om vad som håller på att hända 
och vad detta kommer att innebära för dem. Kunder utan avtalad passningstid kommer inte 
längre kunna förvänta sig att få sina leveranser vid samma tidpunkt på dygnet som tidigare. I 
Västerås har detta inte orsakat några större konflikter mellan Servera och berörda kunder. 
Dock kommer det, med all säkerhet, att skapa stor irritation hos Norrköpings kunder. Att jag 
så säkert kan påstå detta är att jag samtalat med chaufförerna och de kan intyga om kraftiga 
motsättningar hos kunderna då liknade, men mindre, ändringar har försökts tidigare. Risken 
finns att vissa kunder söker sig till andra leverantörer som är villiga att leverera vid den 
önskade tiden. Visserligen kan man ta hänsyn till de upplevda tidspassningarna vid 
optimeringen av rutter i Roadshow, men detta skulle dock innebära att turerna, mer eller 
mindre, skulle komma att se ut som de gör idag och ingen kostnadsminskning skulle uppnås.  
 
Andra som påverkas av att låta Roadshow planera transporterna är chaufförerna. De tvingas 
att kunna hitta till flera kunder än de kan idag samtidigt som många av Serveras chaufförer 
har, under åren som det levererat till kunder på sina turer, skapat så goda kundkontakter att de 
bjuds på fika och lunch hos vissa kunder varje dag. Den variation som Roadshow skulle skapa 
på turerna skulle innebära att denna typ av ”kundrelation” inte längre är möjlig för 
chaufförerna. Trots detta kan det dock finnas chaufförer som ser de varierande turerna som en 
positiv omväxling i sitt dagliga arbete. 
 
Förutom ändringar på rutiner för kunder, chaufförer och transportledare skulle en 
implementation av programmet ställa vissa krav på den tänkta användaren, som i vårt fall är 
den nuvarande transportledaren. Trots att Roadshow är förhållandevis användarvänligt ställer 
det ändå ganska höga krav på datorvana hos användaren. Krav som jag inte tror att 
transportledaren i Norrköping kan leva upp till i dagsläget. Att ge honom den utbildning som 
krävs skulle förlänga implementationstiden ytterligare.  
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”Det är svårt att lära gamla hundar att sitta på ett nytt sätt.” (Brattemo, Holmberg 1994) 
 
Alternativet är att anställa en person med den datorvana som krävs. Problemet som uppstår då 
är att den nyanställde måste introduceras i Serveras verksamhet vilket, även det, skulle ta lång 
tid.  
 
Som tidigare redovisats under ”Resultat” gav mina försök en kostnadsminskning i båda fallen. 
Det är dessa kostnadsminskningar som ska väga upp de mindre positiva effekterna ovan, om 
Roadshow implementeras. Scenario 1 gav en minskning på 1 611 kronor och 38 öre, sett på 
hela veckan medan scenario 2 gav en minskning med 3 217 kronor och 31 ören för 
motsvarande tid. Dessa minskningar kan tyckas vara obetydliga för ett företag som Servera. 
Dock ändras detta intryck något vid noggrannare granskning av resultatet i scenario 2.  
 
Förutom minskningen på 3 217,31 kronor minskade även antalet använda bilar med tre 
stycken för hela veckan. Man bör även här ha i åtanke att endast 420 kunder inkluderades i 
försöken. Att tre lastbilar färre användes påverkade inte transportkostnaderna i sig för de turer 
som simulerades. Denna minskning skulle istället innebära att antalet inhyrda chaufförer och 
lastbilar kan minskas med tre stycken på övriga turer under veckan. En inhyrd chaufför med 
fordon kostar Servera 336 kronor per timme, vilket blir 8 064 kronor under en dag, för tre 
chaufförer med lastbil. Detta skulle då innebära att den möjliga kostnadsminskningen, för hela 
verksamheten, under vecka 5 hade varit 11 281,31 kronor om Roadshow används. Om det 
vore möjligt att genomföra en sådan kostnadsminskning varje vecka skulle det möjligtvis vara 
värt en period av ansträngda relationer med kunder och vissa chaufförer. Det är dock inte 
riktigt så enkelt. Jag har från min kontakt med transportledaren i Västerås fått veta att de 
kostnadsminskningar som Roadshow genererar är riktiga till ca två tredjedelar. Anledningen 
till detta är att det i verkligheten finns faktorer som inte går att inkludera i simuleringarna. Ett 
känt exempel på detta är den mänskliga faktorn. Den kraftiga variation av mängden varor som 
ska levereras varje vecka innebär även att vinsten med att använda Roadshow också varierar. 
Kostnadsminskningen för en annan vecka kan därför vara betydligt mindre, men också större. 
En annan viktig aspekt som man inte bör bortse från är den att Roadshow inte räknar med den 
tid som chaufförerna inte kör, vilket betyder att om en tur tar fem timmar att köra så saknas de 
resterande tre timmarna av chaufförens lön i kostnadskalkylen. Dessa tre timmar är Servera 
dock tvungna att betala. Detta innebär att den slutliga kostnadsminskningen blir betydligt 
lägre. Visserligen kan de chaufförer som kör korta turer utföra andra nödvändiga sysslor då de 
återvänder. 
 
13.1 Vad kunde jag ha gjort annorlunda? 
Fastän jag försöker, så kan jag inte komma på vad jag hade kunnat göra annorlunda. Däremot 
hade jag gärna sett att det funnits mer tid att utvidga uppgiften och undvika de avgränsningar 
som gjorts. Med anledning av den rådande tidsbristen var jag nämligen tvungen att avgränsa 
mitt arbete ganska kraftigt. Hade jag haft mer tid hade jag först och främst försökt att 
inkludera en större del av transporterna, kanske t.o.m. samtliga turer. Detta hade givit en 
bättre helhetsbild än den jag fick p.g.a. mina avgränsningar. Med mer tid till mitt förfogande 
hade jag kunnat simulera verksamheten över en längre tidsperiod än en vecka, vilket också 
hade kunnat ge en annorlunda bild av möjligheterna med Roadshow. Jag hade även kunnat 
följa med på samtliga turer för att på så sätt kunna samla in nödvändig data för att skapa en 
fullständigare spegling av dagens turer. En annan sak som jag definitivt hade velat göra var att 
få möjligheten att ”provköra” de rutter som Roadshow föreslagit för att sedan kunna jämföra 
om tider och kostnader stämde med verkligheten. 
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14 Mina slutsatser 
Roadshow är ett väl fungerande verktyg för ruttplanering. Roadshow är ett ovärderligt 
program för ett nystartande företag med stora visioner eller för ett företag vars verksamhet 
kraftigt expanderas till att omfatta områden som man är mindre bekant med. Men det är inte 
enbart för dessa företag och situationer som Roadshow kan komma till sin rätt. Programmet 
lämpar sig även för redan etablerade företag som Servera R&S AB. En implementation av 
Roadshow görs dock lättas för företag vars varor/produkter inte varierar lika kraftigt i volym 
och vikt. Ett sådant företag är t.ex. ett bryggeri som levererar backar och fat. De största 
fördelarna med Roadshow är: 
 

- Minskar transportkostnaderna 
- Det ger användaren möjligheten att se följderna av en ändring innan den görs i 

verkligheten 
- Beräkningarna görs snabbt 
- Det ger en visuell bild av turer och kunders placering 
- Det ger möjligheten att skriva ut vägbeskrivningar till ovana chaufförer 
- Kräver inte så hög erfarenhet om verksamheten 
- Det är förhållandevis användarvänligt 

 
Fördelarna med programmet måste väga över dess nackdelar för att det ska vara en lönsam 
investering att köpa in Roadshow till Servera Region Sydöst. De största nackdelarna med 
Roadshow är: 
 

- Mycket dyr licens 
- Kräver övriga investeringar  
- Kräver utbildning av utomstående konsulter 
- Kräver, trots viss användarvänlighet, god datorvana 
- Tar lång tid att implementera 
- Kräver att dagens servicegrad gentemot kunderna sänks för att kunna vara till nytta 

 
Servera Region Sydösts huvudmål och krav på Roadshow var att minska transportkostnaderna 
samtidigt som servicegraden gentemot kunderna bevaras. Eftersom ett effektivt utnyttjande av 
Roadshow förutsätter att de leveranstider som finns idag ändras uppfylls inte kravet med 
bibehållen servicegrad. Dessutom anser jag att de kostnadsbesparingar som görs inte är 
tillräckligt stora för att det ska vara lönsamt att köpa in och implementera programmet i 
verksamheten. Roadshow är en mycket dyr programvara och det skulle därför ta mycket lång 
tid innan kostnaden för programmet tjänats in genom besparingar på transportkostnaderna. 
Visserligen kan den organisatoriska vinsten i form av förändrad och mer strukturerad 
arbetsgång ibland vara en viktigare och större vinst än den kostnadsmässiga vid införandet av 
ett nytt system. Jag anser dock att Roadshow 1.5 inte kan bidra tillräckligt på den punkten för 
att en investering ska vara lönsam i Servera Region Sydösts fall. Mitt svar på frågan: ”Bör 
Servera Region Sydöst investera i Roadshow 1.5 idag?”, är därför, nej. Med detta vill jag 
dock inte utesluta att det på längre sikt kan komma att finnas, om inte Roadshow så, ett 
liknande ruttplaneringssystem i bruk även på Servera Region Sydöst. 
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Bilaga 1 
Sidan 1 (4) 
 
Parametersettet: Användes för att spegla de verkliga turerna samt simulera de två 
scenarierna.  

 
 

 

 



 

  

Bilaga 1 
Sidan 2 (4) 
 
 
 

 
 

 



 

  

Bilaga 1 
Sidan 3 (4) 
 
 

 
 

 



 

  

Bilaga 1 
Sidan 4 (4) 
 
 
 

 
 

 

 



 

  

Bilaga 2 
Sidan 1 (3) 
 
Validering av samtliga turer: Tabell över jämförelsen av total tid, körda km samt antalet 
lastbärare. 
 

VERKLIG - MÅNDAG       
TUR TOTAL TID KÖRDA KM ANTAL STOPP LASTBÄRARE 
N108 07:45 260.00 13 28 
N111 05:30 35.00 13 44 
N112 03:45 22.00 12 26 
N114 05:10 110.00 9 36 
N138 04:25 103.00 10 23 
N139 03:30 65.00 8 19 

TOTALT 30:05:00 595.00 65 176 
       
ROADSHOW - MÅNDAG       

TUR TOTAL TID KÖRDA KM ANTAL STOPP LASTBÄRARE 
N108 07:51 254.92 13 30 
N111 05:25 34.04 13 44 
N112 03:39 20.28 12 25 
N114 05:11 113.7 9 34 
N138 04:20 102.52 10 23 
N139 03:13 62.12 8 16 

TOTALT 29:39:00 587.57 65 172 
     
VERKLIG - TISDAG       

TUR TOTAL TID KÖRDA KM ANTAL STOPP LASTBÄRARE 
N210 03:50 30.00 11 25 
N211 03:30 74.00 7 12 
N215 05:00 30.00 16 36 

N217+N218 06:40 137.00 12 31 
N231 07:00 210.00 16 35 

TOTALT 26:00:00 481.00 62 139 
       
ROADSHOW - TISDAG       

TUR TOTAL TID KÖRDA KM ANTAL STOPP LASTBÄRARE 
N210 03:47 29.61 11 25 
N211 03:15 72.5 7 12 
N215 05:07 29.86 16 36 

N217+N218 06:21 134.94 12 29 
N231 06:47 206.72 16 35 

TOTALT 25:17:00 473.63 62 137 



 

  

Bilaga 2 
Sidan 2 (3) 

 
     
VERKLIG - ONSDAG       

TUR TOTAL TID KÖRDA KM ANTAL STOPP LASTBÄRARE 
N310+N311 04:25 55.00 11 27 

N312 06:05 46.00 23 35 
N315 05:55 36.00 20 35 

N317+N338 06:45 121.00 19 38 
TOTALT 23:10 258.00 73 135 

       
ROADSHOW - ONSDAG       

TUR TOTAL TID KÖRDA KM ANTAL STOPP LASTBÄRARE 
N310+N311 04:14 53.91 11 25 

N312 06:12 46.75 23 37 
N315 05:45 35.65 20 37 

N317+N338 06:34 117.64 19 38 
TOTALT 22:45 253.96 73 137 

     
VERKLIG - TORSDAG       

TUR TOTAL TID KÖRDA KM ANTAL STOPP LASTBÄRARE 
N409 05:45 115.00 12 34 
N411 03:30 75.00 8 19 
N412 03:30 27.00 8 21 
N415 05:30 37.00 17 38 
N418 05:25 40.00 11 42 

TOTALT 23:40 294.00 56 154 
       
ROADSHOW - TORSDAG       

TUR TOTAL TID KÖRDA KM ANTAL STOPP LASTBÄRARE 
N409 05:29 115.87 12 32 
N411 03:33 72.82 8 19 
N412 03:11 26.15 8 21 
N415 05:19 35.16 17 38 
N418 05:12 38.22 11 43 

TOTALT 22:44 288.23 56 153 



 

  

Bilaga 2 
Sidan 3 (3) 

 
     
VERKLIG - FREDAG       

TUR TOTAL TID KÖRDA KM ANTAL STOPP LASTBÄRARE 
N510+N512 04:00 35.00 13 22 

N515 04:40 28.00 14 31 
N517+N518 04:00 55.00 10 25 

N538 05:25 115.00 12 28 
TOTALT 18:05 233.00 49 106 

       
ROADSHOW - FREDAG       

TUR TOTAL TID KÖRDA KM ANTAL STOPP LASTBÄRARE 
N510+N512 03:50 34.20 13 21 

N515 04:25 26.88 14 31 
N517+N518 03:59 53.67 10 23 

N538 05:13 114.75 12 28 
TOTALT 17:27 229.49 49 103 

 



 

  

Bilaga 3 
Sidan 1 (5) 
 
Dagens turer: Tabellerna visar hur de verkliga turerna för måndagen i vecka 5 såg ut i år.  
15.1 Måndag 
N108       
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 
Servera   0 00:00 0 0 0 

28027 VÄSTRA HUSBY FÖRSKOLA     16.42 00:35 142.3 83.67 225.97 
28027 VÄSTRA HUSBY FÖRSKOLA     0 00:04 6.13 9.56 15.7 
247259 GÅRDEBY SKOLA             7.4 00:20 70.64 47.81 118.45 
247259 GÅRDEBY SKOLA             0 00:04 6.13 9.56 15.7 
28175 ASPGÅRDEN SERVICEHUS      6.92 00:21 69.57 50.2 119.77 
28175 ASPGÅRDEN SERVICEHUS      0 00:04 6.13 9.56 15.7 

249818 STIFT.SÖDERKÖP.WALDORFSKO 14.89 00:35 134.05 83.67 217.72 
249818 STIFT.SÖDERKÖP.WALDORFSKO 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
239199 10090 SODEXHO AB/ABB COIL 2.49 00:15 36.47 35.86 72.33 
239199 10090 SODEXHO AB/ABB COIL 0 00:00 0 0 0 
28233 STENBRINKEN S.H.          28.57 00:39 214.05 93.23 307.28 
28233 STENBRINKEN S.H.          0 00:04 6.13 9.56 15.7 
28035 ENGELHOLMSKOLAN           28.57 00:37 210.98 88.45 299.43 
28035 ENGELHOLMSKOLAN           0 00:00 0 0 0 

262944 GRYTS SKOLA               21 00:30 159.4 71.72 231.12 
262944 GRYTS SKOLA               0 00:04 6.13 9.56 15.7 
Lunch     01:00       
609891 UKNA SKOLA                40.15 00:46 287.35 109.96 397.31 
609891 UKNA SKOLA                0 00:04 6.13 9.56 15.7 
277582 FALERUMS SKOLA            11.59 00:22 96.3 52.59 148.89 
277582 FALERUMS SKOLA            0 00:04 6.13 9.56 15.7 
274501 HANDLAR´N I FALERUM       1.29 00:12 25.35 28.69 54.04 
274501 HANDLAR´N I FALERUM       0 00:04 6.13 9.56 15.7 
277574 ALLÉSKOLAN                14.56 00:40 139.98 95.62 235.6 
277574 ALLÉSKOLAN                0 00:12 18.4 28.69 47.09 
277624 BJÖRSÄTERS SERVICEHUS     18.59 00:30 146.37 71.72 218.08 
277624 BJÖRSÄTERS SERVICEHUS     0 00:00 0 0 0 
Servera   42.49 00:41 292.28 98.01 390.29 

Total   254.92 07:51 2098.7 1125.93 3224.62 



 

  

Bilaga 3 
Sidan 2 (5) 
 

       

N111       
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 
Servera   0 00:00 0 0 0 
281325 SANDBYHOVS SJUKHUS        2.33 00:31 60.13 74.11 134.24 
281325 SANDBYHOVS SJUKHUS        0 00:20 30.67 47.81 78.48 
Servera   2.01 00:04 17 9.56 26.56 

Total   4.35 00:55 107.8 131.48 239.27 
OMLASTNING      
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 
Servera   0 00:00 0 0 0 
248323 11147 SODEXHO AB/UNIVERSI 3.54 00:19 48.25 45.42 93.67 
248323 11147 SODEXHO AB/UNIVERSI 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281492 RIA CENTER                0.16 00:11 17.74 26.3 44.03 
281492 RIA CENTER                0 00:00 0 0 0 
226881 SMÖRGÅSSHOPEN KARIN KARLS 0.8 00:13 24.28 31.08 55.35 
226881 SMÖRGÅSSHOPEN KARIN KARLS 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281180 LENNINGSSKOLAN            0.4 00:11 19.04 26.3 45.33 
281180 LENNINGSSKOLAN            0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281220 GUSTAV ADOLF SKOLA SKOLMÅ 1.45 00:18 35.42 43.03 78.45 
281220 GUSTAV ADOLF SKOLA SKOLMÅ 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
336862 FAVEA AB/VRINNEVISJUKHUSE 3.38 00:45 87.25 107.57 194.82 
336862 FAVEA AB/VRINNEVISJUKHUSE 0 00:08 12.27 19.12 31.39 
3095 A & O ANSVAR OCH OMSORG A 0.89 00:16 29.31 38.25 67.56 
3095 A & O ANSVAR OCH OMSORG A 0 00:04 6.13 9.56 15.7 

283706 BORGMÄSTAREGÅRDEN AB      2.66 00:19 43.47 45.42 88.89 
283706 BORGMÄSTAREGÅRDEN AB      0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281164 EBERSTEINSKA SKOLAN       2.33 00:16 37.13 38.25 75.38 
281164 EBERSTEINSKA SKOLAN       0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281133 BORGSMOSKOLAN             2.74 00:15 37.77 35.86 73.63 
281133 BORGSMOSKOLAN             0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281149 HIMMELSTA HUS F.D.SCANDIC 3.54 00:16 43.65 38.25 81.9 
281149 HIMMELSTA HUS F.D.SCANDIC 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281711 KLOCKSPELETS FÖRSKOLA     1.77 00:13 29.49 31.08 60.57 
281711 KLOCKSPELETS FÖRSKOLA     0 00:04 6.13 9.56 15.7 
Lunch     01:00       

Servera   6.04 00:10 47.92 23.91 71.83 
Total   29.69 04:30 574.33 645.43 1219.77 



 

  

Bilaga 3 
Sidan 3 (5) 
 

       

N112       
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 
Servera   0 00:00 0 0 0 
281228 MARIELUNDSGYMNASIET       2.9 00:16 40.18 38.25 78.42 
281228 MARIELUNDSGYMNASIET       0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281467 RIKS-CITY DAGCENTRAL      1.37 00:18 34.99 43.03 78.02 
281467 RIKS-CITY DAGCENTRAL      0 00:04 6.13 9.56 15.7 
806281 10020 SODEXHO AB/WHIRLPOO 0.8 00:12 22.75 28.69 51.43 
806281 10020 SODEXHO AB/WHIRLPOO 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
194449 BOFAG AB/REST.4-KÖK       2.98 00:26 55.94 62.15 118.1 
194449 BOFAG AB/REST.4-KÖK       0 00:08 12.27 19.12 31.39 
333133 NORRK. THAI FAST FOOD AB  0.56 00:08 15.31 19.12 34.43 
279898 MONTESSORI F.SK JORDGLOBE 0.48 00:12 21.01 28.69 49.69 
279898 MONTESSORI F.SK JORDGLOBE 0 00:00 0 0 0 
281478 GRANENS SERVICEHUS        0.32 00:15 24.74 35.86 60.6 
281478 GRANENS SERVICEHUS        0 00:04 6.13 9.56 15.7 
335021 KONSUM SALUHALLEN         0.56 00:12 21.44 28.69 50.13 
335021 KONSUM SALUHALLEN         0 00:04 6.13 9.56 15.7 
190186 DJÄKNEPARKSSKOLAN         0.56 00:12 21.44 28.69 50.13 
190186 DJÄKNEPARKSSKOLAN         0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281138 HAGEBY SKOLREST. ROSE-MAR 2.25 00:13 32.1 31.08 63.18 
281138 HAGEBY SKOLREST. ROSE-MAR 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281142 KUNGSGÅRDSSKOLAN SKOLMÅLT 1.45 00:13 27.75 31.08 58.83 
281142 KUNGSGÅRDSSKOLAN SKOLMÅLT 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
299458 HARRY'S KOMPANIET I NRKP. 1.37 00:14 28.85 33.47 62.32 
299458 HARRY'S KOMPANIET I NRKP. 0 00:00 0 0 0 
Servera   4.67 00:09 39 21.51 60.52 

Total   20.28 03:40 446.83 525.91 972.74 



 

  

Bilaga 3 
Sidan 4 (5) 
 

       

N114       
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 

Servera   0 00:00 0 0 0 
281146 SKOLRESTAURANGER LJURASKO 4.83 00:24 62.87 57.37 120.24 
281146 SKOLRESTAURANGER LJURASKO 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
28001 RAMUNDERSKOLAN            14.97 00:45 149.82 107.57 257.39 
28001 RAMUNDERSKOLAN            0 00:08 12.27 19.12 31.39 
28258 RAMUNDERSKOLAN HEMKUNSKAP 0.16 00:11 17.74 26.3 44.03 
805663 STORÄNGSKÖKET             1.05 00:24 42.45 57.37 99.82 
805663 STORÄNGSKÖKET             0 00:04 6.13 9.56 15.7 
174474 NYSTRÖMSKA SKOLAN         1.21 00:17 32.58 40.64 73.22 
174474 NYSTRÖMSKA SKOLAN         0 00:08 12.27 19.12 31.39 
746974 BÄCKADALSKOLAN            34.52 00:43 252.33 102.79 355.13 
746974 BÄCKADALSKOLAN            0 00:04 6.13 9.56 15.7 
336482 Å.T. KIOSK & CAFÉ         1.69 00:12 27.52 28.69 56.21 
336482 Å.T. KIOSK & CAFÉ         0 00:04 6.13 9.56 15.7 
806828 VALDEMARSVIKS KOMMUN MATP 0.89 00:23 40.05 54.98 95.03 
806828 VALDEMARSVIKS KOMMUN MATP 0 00:08 12.27 19.12 31.39 
Lunch     01:00       
281832 RINGGÅRDEN (KÖKET)        18.27 00:31 146.16 74.11 220.27 
281832 RINGGÅRDEN (KÖKET)        0 00:04 6.13 9.56 15.7 
Servera   36.13 00:38 253.36 90.84 344.2 

Total   113.7 05:12 1092.35 745.84 1838.18 



 

  

Bilaga 3 
Sidan 5 (5) 

       

N138       
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 

Servera   0 00:00 0 0 0 
281416 BERGGÅRDEN                34.36 00:42 249.93 100.4 350.33 
281416 BERGGÅRDEN                0 00:04 6.13 9.56 15.7 
407326 GROSVADSSKOLAN (KÖKET)    24.86 00:42 198.66 100.4 299.06 
407326 GROSVADSSKOLAN (KÖKET)    0 00:08 12.27 19.12 31.39 
407304 STORÄNGSSKOLAN (KÖKET)    2.01 00:17 36.93 40.64 77.57 
407304 STORÄNGSSKOLAN (KÖKET)    0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281412 STORÄNGSGÅRDEN            0.16 00:15 23.87 35.86 59.73 
281412 STORÄNGSGÅRDEN            0 00:04 6.13 9.56 15.7 
409471 11702 SODEXHO AB/ENERGIKÄ 1.77 00:17 35.63 40.64 76.26 
409471 11702 SODEXHO AB/ENERGIKÄ 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
409460 11702 SODEXHO AB/SLOTTET  1.21 00:12 24.92 28.69 53.6 
409460 11702 SODEXHO AB/SLOTTET  0 00:04 6.13 9.56 15.7 
161989 FINSPÅNGS LASARETT KOSTEN 1.13 00:12 24.48 28.69 53.17 
161989 FINSPÅNGS LASARETT KOSTEN 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
407271 FINSPÅNGS KOMMUN          0.97 00:11 22.08 26.3 48.38 
407271 FINSPÅNGS KOMMUN          0 00:00 0 0 0 
281612 HÅRSTORPSSKOLAN           3.46 00:15 41.68 35.86 77.54 
281612 HÅRSTORPSSKOLAN           0 00:00 0 0 0 
408140 FINSPÅNGS BAPTISTFÖRSAM.  3.62 00:15 42.55 35.86 78.41 
408140 FINSPÅNGS BAPTISTFÖRSAM.  0 00:00 0 0 0 
Servera   28.97 00:29 200.89 69.32 270.21 

Total   102.52 04:19 950.69 619.14 1569.83 
       

N139       
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 

Servera   0 00:00 0 0 0 
281132 ENEBY SKOLMÅLTID          2.9 00:20 46.31 47.81 94.12 
281132 ENEBY SKOLMÅLTID          0 00:04 6.13 9.56 15.7 
284124 HAGASKOLAN                1.53 00:18 35.86 43.03 78.88 
284124 HAGASKOLAN                0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281593 EKSUNDS FÖRSKOLA          7.48 00:20 71.08 47.81 118.89 
403245 EKSUNDS FSK FLYGELN       0.72 00:11 20.78 26.3 47.07 
281681 GREBYSKOLAN               12.23 00:22 99.78 52.59 152.37 
281681 GREBYSKOLAN               0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281668 HASSELGÅRDENS FÖRSKOLA    3.78 00:17 46.49 40.64 87.13 
281668 HASSELGÅRDENS FÖRSKOLA    0 00:04 6.13 9.56 15.7 
406424 VÅNGA FÖRSKOLA            7.64 00:24 78.08 57.37 135.45 
406424 VÅNGA FÖRSKOLA            0 00:04 6.13 9.56 15.7 
409130 VÅNGA FÖRÄLDRAKOOPERATIV  0.64 00:11 20.34 26.3 46.64 
409130 VÅNGA FÖRÄLDRAKOOPERATIV  0 00:00 0 0 0 
Servera   25.19 00:30 182 71.72 253.71 

Total   62.12 03:13 631.37 461.37 1092.73 



 

  

Bilaga 4 
Sidan 1 (5) 
Turer i scenario 1: Utformningen på måndagens turer efter att scenario 1 genomförts.  
Måndag 

N108       
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 
Servera   0 00:00 0 0 0 
249818 STIFT.SÖDERKÖP.WALDORFSKO 18.11 00:32 146.83 76.5 223.33 
249818 STIFT.SÖDERKÖP.WALDORFSKO 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
239199 10090 SODEXHO AB/ABB COIL 2.49 00:11 30.34 26.3 56.63 
239199 10090 SODEXHO AB/ABB COIL 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
28233 STENBRINKEN S.H.          28.57 00:39 214.05 93.23 307.28 
28233 STENBRINKEN S.H.          0 00:04 6.13 9.56 15.7 
28035 ENGELHOLMSKOLAN           28.57 00:33 204.85 78.89 283.73 
28035 ENGELHOLMSKOLAN           0 00:04 6.13 9.56 15.7 

262944 GRYTS SKOLA               21 00:30 159.4 71.72 231.12 
262944 GRYTS SKOLA               0 00:04 6.13 9.56 15.7 
609891 UKNA SKOLA                40.15 00:46 287.35 109.96 397.31 
609891 UKNA SKOLA                0 00:04 6.13 9.56 15.7 
277582 FALERUMS SKOLA            11.59 00:22 96.3 52.59 148.89 
277582 FALERUMS SKOLA            0 00:04 6.13 9.56 15.7 
274501 HANDLAR´N I FALERUM       1.29 00:12 25.35 28.69 54.04 
274501 HANDLAR´N I FALERUM       0 00:04 6.13 9.56 15.7 
LUNCH     01:00       
277574 ALLÉSKOLAN                14.56 00:40 139.98 95.62 235.6 
277574 ALLÉSKOLAN                0 00:12 18.4 28.69 47.09 
277624 BJÖRSÄTERS SERVICEHUS     18.59 00:30 146.37 71.72 218.08 
277624 BJÖRSÄTERS SERVICEHUS     0 00:00 0 0 0 
28175 ASPGÅRDEN SERVICEHUS      16.33 00:30 134.2 71.72 205.92 
28175 ASPGÅRDEN SERVICEHUS      0 00:04 6.13 9.56 15.7 

247259 GÅRDEBY SKOLA             6.92 00:17 63.43 40.64 104.07 
247259 GÅRDEBY SKOLA             0 00:04 6.13 9.56 15.7 
28027 VÄSTRA HUSBY FÖRSKOLA     7.4 00:20 70.64 47.81 118.45 
28027 VÄSTRA HUSBY FÖRSKOLA     0 00:04 6.13 9.56 15.7 
Servera   16.25 00:24 124.57 57.37 181.94 

TOTALT   231.83 07:22 1929.53 1056.6 2986.13 



 

  

Bilaga 4 
Sidan 2 (5) 

       

N111       
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 

Servera   0 00:00 0 0 0 
281220 GUSTAV ADOLF SKOLA SKOLMÅ 4.51 00:23 59.6 54.98 114.58 
281220 GUSTAV ADOLF SKOLA SKOLMÅ 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
283706 BORGMÄSTAREGÅRDEN AB      2.17 00:19 40.86 45.42 86.28 
283706 BORGMÄSTAREGÅRDEN AB      0 00:04 6.13 9.56 15.7 
336862 FAVEA AB/VRINNEVISJUKHUSE 3.06 00:20 47.18 47.81 94.99 
336862 FAVEA AB/VRINNEVISJUKHUSE 0 00:32 49.07 76.5 125.56 
3095 A & O ANSVAR OCH OMSORG A 0.89 00:16 29.31 38.25 67.56 
3095 A & O ANSVAR OCH OMSORG A 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281133 BORGSMOSKOLAN             2.57 00:16 38.44 38.25 76.69 
281133 BORGSMOSKOLAN             0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281711 KLOCKSPELETS FÖRSKOLA     4.18 00:17 48.66 40.64 89.3 
281711 KLOCKSPELETS FÖRSKOLA     0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281149 HIMMELSTA HUS F.D.SCANDIC 1.85 00:14 31.46 33.47 64.93 
281149 HIMMELSTA HUS F.D.SCANDIC 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281164 EBERSTEINSKA SKOLAN       2.82 00:15 38.21 35.86 74.06 
281164 EBERSTEINSKA SKOLAN       0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281180 LENNINGSSKOLAN            1.37 00:13 27.32 31.08 58.4 
281180 LENNINGSSKOLAN            0 00:04 6.13 9.56 15.7 
226881 SMÖRGÅSSHOPEN KARIN KARLS 0.4 00:11 19.04 26.3 45.33 
226881 SMÖRGÅSSHOPEN KARIN KARLS 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
248323 11147 SODEXHO AB/UNIVERSI 0.8 00:13 24.28 31.08 55.35 
248323 11147 SODEXHO AB/UNIVERSI 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281492 RIA CENTER                0.16 00:11 17.74 26.3 44.03 
281492 RIA CENTER                0 00:00 0 0 0 
LUNCH     01:00       
281325 SANDBYHOVS SJUKHUS        2.17 00:31 59.26 74.11 133.37 
281325 SANDBYHOVS SJUKHUS        0 00:20 30.67 47.81 78.48 
Servera   2.01 00:04 17 9.56 26.56 

TOTALT   28.97 05:15 639.42 753.01 1392.43 
       
       



 

  

Bilaga 4 
Sidan 3 (5) 

N112       
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 

Servera   0 00:00 0 0 0 
335021 KONSUM SALUHALLEN         4.1 00:19 51.29 45.42 96.71 
335021 KONSUM SALUHALLEN         0 00:04 6.13 9.56 15.7 
194449 BOFAG AB/REST.4-KÖK       0.48 00:20 33.27 47.81 81.08 
194449 BOFAG AB/REST.4-KÖK       0 00:08 12.27 19.12 31.39 
190186 DJÄKNEPARKSSKOLAN         0.56 00:12 21.44 28.69 50.13 
190186 DJÄKNEPARKSSKOLAN         0 00:04 6.13 9.56 15.7 
279898 MONTESSORI F.SK JORDGLOBE 0.48 00:08 14.87 19.12 34 
279898 MONTESSORI F.SK JORDGLOBE 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281478 GRANENS SERVICEHUS        0.32 00:11 18.6 26.3 44.9 
281478 GRANENS SERVICEHUS        0 00:08 12.27 19.12 31.39 
333133 NORRK. THAI FAST FOOD AB  0.32 00:07 12.47 16.73 29.2 
299458 HARRY'S KOMPANIET I NRKP. 0.32 00:11 18.6 26.3 44.9 
299458 HARRY'S KOMPANIET I NRKP. 0 00:00 0 0 0 
281138 HAGEBY SKOLREST. ROSE-MAR 2.17 00:13 31.66 31.08 62.74 
281138 HAGEBY SKOLREST. ROSE-MAR 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281142 KUNGSGÅRDSSKOLAN SKOLMÅLT 1.45 00:13 27.75 31.08 58.83 
281142 KUNGSGÅRDSSKOLAN SKOLMÅLT 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281228 MARIELUNDSGYMNASIET       2.9 00:18 43.24 43.03 86.27 
281228 MARIELUNDSGYMNASIET       0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281467 RIKS-CITY DAGCENTRAL      1.37 00:17 33.45 40.64 74.09 
281467 RIKS-CITY DAGCENTRAL      0 00:04 6.13 9.56 15.7 
806281 10020 SODEXHO AB/WHIRLPOO 0.8 00:12 22.75 28.69 51.43 
806281 10020 SODEXHO AB/WHIRLPOO 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
Servera   3.3 00:06 27.01 14.34 41.36 

TOTALT   18.59 03:35 430.04 513.96 943.99 
       
       



 

  

Bilaga 4 
Sidan 4 (5) 

N114       
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 
Servera   0 00:00 0 0 0 
281146 SKOLRESTAURANGER LJURASKO 4.83 00:19 55.2 45.42 100.62 
281146 SKOLRESTAURANGER LJURASKO 0 00:08 12.27 19.12 31.39 
174474 NYSTRÖMSKA SKOLAN         14 00:27 117 64.54 181.55 
174474 NYSTRÖMSKA SKOLAN         0 00:08 12.27 19.12 31.39 
805663 STORÄNGSKÖKET             1.21 00:13 26.45 31.08 57.53 
805663 STORÄNGSKÖKET             0 00:16 24.53 38.25 62.78 
28258 RAMUNDERSKOLAN HEMKUNSKAP 1.05 00:12 24.05 28.69 52.73 
28001 RAMUNDERSKOLAN            0.16 00:31 48.4 74.11 122.51 
28001 RAMUNDERSKOLAN            0 00:08 12.27 19.12 31.39 
336482 Å.T. KIOSK & CAFÉ         34.6 00:43 252.77 102.79 355.56 
336482 Å.T. KIOSK & CAFÉ         0 00:04 6.13 9.56 15.7 
806828 VALDEMARSVIKS KOMMUN MATP 0.89 00:23 40.05 54.98 95.03 
806828 VALDEMARSVIKS KOMMUN MATP 0 00:08 12.27 19.12 31.39 
746974 BÄCKADALSKOLAN            1.93 00:12 28.83 28.69 57.51 
746974 BÄCKADALSKOLAN            0 00:04 6.13 9.56 15.7 
LUNCH     01:00       
281832 RINGGÅRDEN (KÖKET)        16.82 00:30 136.81 71.72 208.53 
281832 RINGGÅRDEN (KÖKET)        0 00:04 6.13 9.56 15.7 
Servera   36.13 00:38 253.36 90.84 344.2 

TOTALT   111.61 05:08 1074.92 736.27 1811.19 
       
       



 

  

Bilaga 4 
Sidan 5 (5) 

N138       
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 

Servera   0 00:00 0 0 0 
407304 STORÄNGSSKOLAN (KÖKET)    26.88 00:37 201.86 88.45 290.3 
407304 STORÄNGSSKOLAN (KÖKET)    0 00:08 12.27 19.12 31.39 
281412 STORÄNGSGÅRDEN            0.16 00:15 23.87 35.86 59.73 
281412 STORÄNGSGÅRDEN            0 00:04 6.13 9.56 15.7 
408140 FINSPÅNGS BAPTISTFÖRSAM.  2.33 00:09 26.4 21.51 47.92 
408140 FINSPÅNGS BAPTISTFÖRSAM.  0 00:04 6.13 9.56 15.7 
161989 FINSPÅNGS LASARETT KOSTEN 0.8 00:11 21.21 26.3 47.51 
161989 FINSPÅNGS LASARETT KOSTEN 0 00:04 6.13 9.56 15.7 

409460 11702 SODEXHO AB/SLOTTET  1.13 00:12 24.48 28.69 53.17 
409460 11702 SODEXHO AB/SLOTTET  0 00:04 6.13 9.56 15.7 
407271 FINSPÅNGS KOMMUN          0.8 00:11 21.21 26.3 47.51 
407271 FINSPÅNGS KOMMUN          0 00:00 0 0 0 
409471 11702 SODEXHO AB/ENERGIKÄ 0.97 00:15 28.21 35.86 64.07 
409471 11702 SODEXHO AB/ENERGIKÄ 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
407326 GROSVADSSKOLAN (KÖKET)    1.85 00:21 42.19 50.2 92.39 
407326 GROSVADSSKOLAN (KÖKET)    0 00:08 12.27 19.12 31.39 
281612 HÅRSTORPSSKOLAN           2.25 00:13 32.1 31.08 63.18 
281612 HÅRSTORPSSKOLAN           0 00:00 0 0 0 
281416 BERGGÅRDEN                23.98 00:33 180.08 78.89 258.97 
281416 BERGGÅRDEN                0 00:04 6.13 9.56 15.7 
Servera   34.36 00:33 236.13 78.89 315.02 

TOTALT   95.51 04:10 899.08 597.63 1496.71 
       
       

N139       
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 

Servera   0 00:00 0 0 0 
281132 ENEBY SKOLMÅLTID          2.9 00:20 46.31 47.81 94.12 
281132 ENEBY SKOLMÅLTID          0 00:04 6.13 9.56 15.7 
284124 HAGASKOLAN                1.53 00:18 35.86 43.03 78.88 
284124 HAGASKOLAN                0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281593 EKSUNDS FÖRSKOLA          7.48 00:20 71.08 47.81 118.89 
403245 EKSUNDS FSK FLYGELN       0.72 00:11 20.78 26.3 47.07 
281681 GREBYSKOLAN               12.23 00:22 99.78 52.59 152.37 
281681 GREBYSKOLAN               0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281668 HASSELGÅRDENS FÖRSKOLA    3.78 00:17 46.49 40.64 87.13 
281668 HASSELGÅRDENS FÖRSKOLA    0 00:04 6.13 9.56 15.7 
406424 VÅNGA FÖRSKOLA            7.64 00:24 78.08 57.37 135.45 
406424 VÅNGA FÖRSKOLA            0 00:04 6.13 9.56 15.7 
409130 VÅNGA FÖRÄLDRAKOOPERATIV  0.64 00:11 20.34 26.3 46.64 
409130 VÅNGA FÖRÄLDRAKOOPERATIV  0 00:00 0 0 0 
Servera   25.19 00:30 182 71.72 253.71 

TOTALT   62.12 03:13 631.37 461.37 1092.73 



 

  

Bilaga 5 
Sidan 1 (5) 
Turer i scenario 2: Utformningen av måndagens turer efter att scenario 2 genomförts. 
Måndag 
ROUTE 001      
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 
Servera   0 00:00 0 0 0 
28027 VÄSTRA HUSBY FÖRSKOLA     16.42 00:35 142.3 83.67 225.97 
28027 VÄSTRA HUSBY FÖRSKOLA     0 00:04 6.13 9.56 15.7 
247259 GÅRDEBY SKOLA             7.4 00:20 70.64 47.81 118.45 
247259 GÅRDEBY SKOLA             0 00:04 6.13 9.56 15.7 
28175 ASPGÅRDEN SERVICEHUS      6.92 00:21 69.57 50.2 119.77 
28175 ASPGÅRDEN SERVICEHUS      0 00:04 6.13 9.56 15.7 

277624 BJÖRSÄTERS SERVICEHUS     16.33 00:21 120.4 50.2 170.6 
277624 BJÖRSÄTERS SERVICEHUS     0 00:04 6.13 9.56 15.7 
277574 ALLÉSKOLAN                18.59 00:37 157.1 88.45 245.55 
277574 ALLÉSKOLAN                0 00:20 30.67 47.81 78.48 
274501 HANDLAR´N I FALERUM       14.56 00:24 115.44 57.37 172.82 
274501 HANDLAR´N I FALERUM       0 00:04 6.13 9.56 15.7 
277582 FALERUMS SKOLA            1.29 00:12 25.35 28.69 54.04 
277582 FALERUMS SKOLA            0 00:04 6.13 9.56 15.7 
609891 UKNA SKOLA                11.59 00:22 96.3 52.59 148.89 
609891 UKNA SKOLA                0 00:04 6.13 9.56 15.7 
LUNCH     01:00       
806828 VALDEMARSVIKS KOMMUN MATP 25.43 00:37 194.04 88.45 282.48 
806828 VALDEMARSVIKS KOMMUN MATP 0 00:16 24.53 38.25 62.78 
336482 Å.T. KIOSK & CAFÉ         0.89 00:11 21.65 26.3 47.94 
336482 Å.T. KIOSK & CAFÉ         0 00:04 6.13 9.56 15.7 
746974 BÄCKADALSKOLAN            1.69 00:12 27.52 28.69 56.21 
746974 BÄCKADALSKOLAN            0 00:04 6.13 9.56 15.7 
262944 GRYTS SKOLA               15.69 00:25 123.06 59.76 182.82 
262944 GRYTS SKOLA               0 00:04 6.13 9.56 15.7 
28035 ENGELHOLMSKOLAN           21 00:26 153.27 62.15 215.42 
28035 ENGELHOLMSKOLAN           0 00:04 6.13 9.56 15.7 
28233 STENBRINKEN S.H.          28.57 00:37 210.98 88.45 299.43 
28233 STENBRINKEN S.H.          0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281832 RINGGÅRDEN (KÖKET)        25.11 00:34 187.7 81.28 268.97 
281832 RINGGÅRDEN (KÖKET)        0 00:08 12.27 19.12 31.39 
Servera   36.13 00:38 253.36 125.26 378.62 

TOTALT   247.6 08:24 2109.76 1239.24 3348.99 
       



 

  

Bilaga 5 
Sidan 2 (5) 
 
ROUTE 002      
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 
Servera   0 00:00 0 0 0 
194449 BOFAG AB/REST.4-KÖK       4.51 00:24 61.13 57.37 118.5 
194449 BOFAG AB/REST.4-KÖK       0 00:12 18.4 28.69 47.09 
333133 NORRK. THAI FAST FOOD AB  0.56 00:08 15.31 19.12 34.43 
299458 HARRY'S KOMPANIET I NRKP. 0.32 00:11 18.6 26.3 44.9 
299458 HARRY'S KOMPANIET I NRKP. 0 00:00 0 0 0 
281478 GRANENS SERVICEHUS        0.32 00:15 24.74 35.86 60.6 
281478 GRANENS SERVICEHUS        0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281220 GUSTAV ADOLF SKOLA SKOLMÅ 0.32 00:15 24.74 35.86 60.6 
281220 GUSTAV ADOLF SKOLA SKOLMÅ 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281146 SKOLRESTAURANGER LJURASKO 0.48 00:11 19.47 26.3 45.77 
281146 SKOLRESTAURANGER LJURASKO 0 00:08 12.27 19.12 31.39 
281142 KUNGSGÅRDSSKOLAN SKOLMÅLT 0.97 00:12 23.61 28.69 52.3 
281142 KUNGSGÅRDSSKOLAN SKOLMÅLT 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
283706 BORGMÄSTAREGÅRDEN AB      1.05 00:17 31.72 40.64 72.35 
283706 BORGMÄSTAREGÅRDEN AB      0 00:04 6.13 9.56 15.7 
3095 A & O ANSVAR OCH OMSORG A 2.66 00:15 37.34 35.86 73.2 
3095 A & O ANSVAR OCH OMSORG A 0 00:08 12.27 19.12 31.39 

336862 FAVEA AB/VRINNEVISJUKHUSE 0.89 00:40 66.11 95.62 161.73 
336862 FAVEA AB/VRINNEVISJUKHUSE 0 00:08 12.27 19.12 31.39 
281133 BORGSMOSKOLAN             3.14 00:17 43.01 40.64 83.65 
281133 BORGSMOSKOLAN             0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281164 EBERSTEINSKA SKOLAN       2.74 00:15 37.77 35.86 73.63 
281164 EBERSTEINSKA SKOLAN       0 00:04 6.13 9.56 15.7 

LUNCH     01:00       
226881 SMÖRGÅSSHOPEN KARIN KARLS 1.13 00:12 24.48 28.69 53.17 
226881 SMÖRGÅSSHOPEN KARIN KARLS 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281180 LENNINGSSKOLAN            0.4 00:11 19.04 26.3 45.33 
281180 LENNINGSSKOLAN            0 00:04 6.13 9.56 15.7 
Servera   4.02 00:10 37.06 23.91 60.96 

TOTALT   23.5 05:01 588.41 719.54 1307.95 
       
       



 

  

Bilaga 5 
Sidan 3 (5) 
 
ROUTE 003      
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 
Servera   0 00:00 0 0 0 
190186 DJÄKNEPARKSSKOLAN         4.1 00:18 49.76 43.03 92.79 
190186 DJÄKNEPARKSSKOLAN         0 00:04 6.13 9.56 15.7 
239199 10090 SODEXHO AB/ABB COIL 15.53 00:22 117.59 52.59 170.18 
239199 10090 SODEXHO AB/ABB COIL 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
28001 RAMUNDERSKOLAN            0.89 00:16 29.31 38.25 67.56 
28001 RAMUNDERSKOLAN            0 00:24 36.8 57.37 94.17 
28258 RAMUNDERSKOLAN HEMKUNSKAP 0.16 00:11 17.74 26.3 44.03 
805663 STORÄNGSKÖKET             1.05 00:24 42.45 57.37 99.82 
805663 STORÄNGSKÖKET             0 00:04 6.13 9.56 15.7 
174474 NYSTRÖMSKA SKOLAN         1.21 00:17 32.58 40.64 73.22 
174474 NYSTRÖMSKA SKOLAN         0 00:08 12.27 19.12 31.39 
249818 STIFT.SÖDERKÖP.WALDORFSKO 1.29 00:13 26.89 31.08 57.96 
249818 STIFT.SÖDERKÖP.WALDORFSKO 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281138 HAGEBY SKOLREST. ROSE-MAR 12.63 00:23 103.48 54.98 158.46 
281138 HAGEBY SKOLREST. ROSE-MAR 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
279898 MONTESSORI F.SK JORDGLOBE 2.41 00:10 28.37 23.91 52.27 
279898 MONTESSORI F.SK JORDGLOBE 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
335021 KONSUM SALUHALLEN         0.64 00:12 21.88 28.69 50.56 
335021 KONSUM SALUHALLEN         0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281492 RIA CENTER                1.45 00:11 24.69 26.3 50.98 
281492 RIA CENTER                0 00:04 6.13 9.56 15.7 
248323 11147 SODEXHO AB/UNIVERSI 0.16 00:11 17.74 26.3 44.03 
248323 11147 SODEXHO AB/UNIVERSI 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
LUNCH     01:00       
281228 MARIELUNDSGYMNASIET       1.21 00:14 27.98 33.47 61.45 
281228 MARIELUNDSGYMNASIET       0 00:04 6.13 9.56 15.7 
Servera   2.33 00:05 20.27 11.95 32.22 

TOTALT   45.06 04:39 671.12 666.95 1338.07 
       
       



 

  

Bilaga 5 
Sidan 4 (5) 
 
ROUTE 004      
Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 

Servera   0 00:00 0 0 0 
806281 10020 SODEXHO AB/WHIRLPOO 3.86 00:17 46.92 40.64 87.56 
806281 10020 SODEXHO AB/WHIRLPOO 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281149 HIMMELSTA HUS F.D.SCANDIC 2.9 00:14 37.11 33.47 70.58 
281149 HIMMELSTA HUS F.D.SCANDIC 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281711 KLOCKSPELETS FÖRSKOLA     1.77 00:13 29.49 31.08 60.57 
281711 KLOCKSPELETS FÖRSKOLA     0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281593 EKSUNDS FÖRSKOLA          6.44 00:18 62.36 43.03 105.39 
403245 EKSUNDS FSK FLYGELN       0.72 00:11 20.78 26.3 47.07 
281681 GREBYSKOLAN               12.23 00:22 99.78 52.59 152.37 
281681 GREBYSKOLAN               0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281668 HASSELGÅRDENS FÖRSKOLA    3.78 00:16 44.95 38.25 83.2 
281668 HASSELGÅRDENS FÖRSKOLA    0 00:04 6.13 9.56 15.7 
406424 VÅNGA FÖRSKOLA            7.64 00:20 71.94 47.81 119.75 
406424 VÅNGA FÖRSKOLA            0 00:08 12.27 19.12 31.39 
409130 VÅNGA FÖRÄLDRAKOOPERATIV  0.64 00:11 20.34 26.3 46.64 
409130 VÅNGA FÖRÄLDRAKOOPERATIV  0 00:00 0 0 0 
161989 FINSPÅNGS LASARETT KOSTEN 17.3 00:27 134.82 64.54 199.36 
161989 FINSPÅNGS LASARETT KOSTEN 0 00:04 6.13 9.56 15.7 
408140 FINSPÅNGS BAPTISTFÖRSAM.  0.8 00:11 21.21 26.3 47.51 
408140 FINSPÅNGS BAPTISTFÖRSAM.  0 00:00 0 0 0 
407271 FINSPÅNGS KOMMUN          0.32 00:11 18.6 26.3 44.9 
407271 FINSPÅNGS KOMMUN          0 00:00 0 0 0 
409460 11702 SODEXHO AB/SLOTTET  0.8 00:11 21.21 26.3 47.51 
409460 11702 SODEXHO AB/SLOTTET  0 00:04 6.13 9.56 15.7 
409471 11702 SODEXHO AB/ENERGIKÄ 1.29 00:12 25.35 28.69 54.04 
409471 11702 SODEXHO AB/ENERGIKÄ 0 00:08 12.27 19.12 31.39 
LUNCH     01:00       
407326 GROSVADSSKOLAN (KÖKET)    1.85 00:17 36.06 40.64 76.7 
407326 GROSVADSSKOLAN (KÖKET)    0 00:12 18.4 28.69 47.09 
281412 STORÄNGSGÅRDEN            2.01 00:13 30.8 31.08 61.87 
281412 STORÄNGSGÅRDEN            0 00:08 12.27 19.12 31.39 

407304 STORÄNGSSKOLAN (KÖKET)    0.16 00:15 23.87 35.86 59.73 
407304 STORÄNGSSKOLAN (KÖKET)    0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281612 HÅRSTORPSSKOLAN           1.93 00:09 24.23 21.51 45.74 
281612 HÅRSTORPSSKOLAN           0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281416 BERGGÅRDEN                23.98 00:33 180.08 78.89 258.97 
281416 BERGGÅRDEN                0 00:04 6.13 9.56 15.7 
Servera   34.36 00:33 236.13 78.89 315.02 

TOTALT   124.81 06:50 1302.58 980.11 2282.68 
       
       



 

  

Bilaga 5 
Sidan 5 (5) 
 
ROUTE 005      

Nickname Cust Name Distance Total Time Vehicle $ Labor $ Total $ 
Servera   0 00:00 0 0 0 
281325 SANDBYHOVS SJUKHUS      2.33 00:31 60.13 74.11 134.24 
281325 SANDBYHOVS SJUKHUS      0 00:20 30.67 47.81 78.48 
284124 HAGASKOLAN             1.21 00:13 26.45 31.08 57.53 
284124 HAGASKOLAN             0 00:08 12.27 19.12 31.39 
281467 RIKS-CITY DAGCENTRAL      0.4 00:15 25.17 35.86 61.03 
281467 RIKS-CITY DAGCENTRAL      0 00:04 6.13 9.56 15.7 
281132 ENEBY SKOLMÅLTID         1.29 00:17 33.02 40.64 73.66 
281132 ENEBY SKOLMÅLTID         0 00:04 6.13 9.56 15.7 

Servera   2.82 00:06 24.41 14.34 38.75 
TOTALT   8.05 01:58 224.38 282.08 506.46 

 



 

  

 
Bilaga 6 
Sidan 1 (1) 
Bilder på turen N108: Den övre visar hur turen körs idag medan den undre är hur turen ser 
ut efter scenario1. 

 
 
 
 


