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Förord 
Detta examensarbete är den avslutande delen på programmet Samhällets Logistik på 
Linköpings Universitet. Examensarbetet omfattar 16 högskolepoäng. Vi vill först och främst 
tacka alla våra examinatorer som vi haft under alla våra kurser under dessa år. Även alla 
handledare och lärare som funnits där för att hjälpa oss ta oss igenom uppgifter etc. 
Med hjälp av det som vi har lärt oss under våra tre år på Linköpings Universitet har vi försökt 
ta fram ett så bra arbete som möjligt för Ekoparti AB. Vi vill tacka våra kontaktpersoner på 
Ekoparti AB, Salle Saliba och Bengt Johansson för att de gjorde sitt bästa med att hjälpa oss, 
även om de har ett företag att sköta. Utan er hade detta inte varit möjligt. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka Joakim Ekström, vår handledare och examinator för att han 
varit tillgänglig och hjälpsam när vi behövde stöd. 
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Sammanfattning 
Ekoparti AB är ett grossistföretag som idag har cirka 480 kunder runt om i mellersta Sverige. 
Idag omsätter Ekoparti AB 165 miljoner kronor per år och har resurser som uppgår till 30 
heltidsanställda personer, samt att man äger ett lager på 3000 kvadratmeter, varav 500 av dem 
är frys. Företaget har även sex stora lastbilar och två skåpbilar. 
 
På senaste tid har Ekoparti AB insett att det finns brister i distributionen mot kund. De har 
tagit fram två punkter som de anser vara bristerna i företagets logistiksystem. Dessa är att 
kundernas ordermönster behöver förändras, samt att vissa kunder avviker från 
leveransrutterna som går från företagets lager, samtidigt som de beställer för lite. Utifrån 
dessa punkter har de tagit fram ett nytt förslag för hur distributionen mot kund borde ske i 
företaget. 
 
Projektets uppgift blev då att undersöka de nuvarande leveranserna samt det nya förslaget och 
jämföra dessa två för att se vilket som blir mest kostnadseffektivt och varför. För att lösa 
problemet valde vi att använda programmet ArcMap som en bas för analysen av rutterna. Med 
hjälp av programmet kunde kostnader för att köra de olika rutterna i nuläget och i förslaget tas 
fram. 
 
Resultatet av analysen blir att det nya förslaget är mer kostnadseffektivt än hur distributionen 
hanteras i nuläget, med en minskning av kostnaderna med 614 950 kronor per år. För 
framtagning av resultatet används två huvudsakliga kostnadsfaktorer, vilket är tidskostnader 
och distanskostnader. När vi granskade resultatet var det tydligt att den variabel som har störst 
påverkan på kostnaderna är tidskostnaderna. Med tidskostnader menas lönekostnader för 
chauffören och hans medpassagerare. Dessutom tar vi även i rapporten upp att förändringen 
inte enbart påverkar transporterna, utan förändringarna skulle även kunna påverka andra delar 
av logistiksystemet, vilket i sin tur kan påverka andra delar av företaget. 
 
Slutsatsen av projektet är att det nya förslaget för rutter är mer kostnadseffektivt för Ekoparti 
AB än de nuvarande rutterna. I och med att tidskostnaderna utgör majoriteten av 
totalkostnaderna bör man för att minska totalkostnaderna ta fram lösningar som minskar den 
spenderade tiden vid distributionen till kunderna. Dessutom får man inte bortse från 
helhetsperspektivet då transportförändringar inte bara påverkar transporterna utan även 
resterande delar av företaget. Detta för att undvika oönskade negativa effekter i andra delar av 
verksamheten när man genomför en förändring 
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Abstract 
Ekoparti AB is a wholesale company whom has about 480 customers in Sweden. The 
company has an estimated yearly turnover value of 165 million Swedish crowns. Ekoparti AB 
consists of 30 full-time employees as well as a warehouse location of 3000 square meters. Out 
of these 3000 square meters, 500 square meters makes up the freezer. 
 
Recently Ekoparti AB have realized that their distribution is rather inefficient and that it can 
be improved by re-organizing that deliveries to their customers. The company has identified 
two main factors whom they believe contribute to the problems that exists in the distribution 
of the company. The first of these factors is that some of the company clients are located 
rather far outside the routes that they belong to, which means that the driver sometimes will 
even have to make a detour to be able to deliver to that customer, creating a delivery that in 
the end might not even be profitable. The second factor is that some of the customers order 
several times a week. This makes Ekoparti AB have to deliver goods to these customers 
several times every week and therefore it accounts for a lot of time spend driving and 
delivering. 
 
The goal of this project is therefore to compare the current ways of distributing goods to their 
customers with an alternative set of distribution routes that have been developed with the two 
issues discussed above in mind. The result is expected to be able to tell if the current or the 
alternative routes are the most optimal, cost-wise, and why. 
 
To solve the problem, a program called ArcGIS was used to help with calculating the routes 
and their costs. With the help of ArcGIS a result was generated which showed that the 
alternative routes would be better than the current routes if they were to be implemented. A 
reduction in costs by approximately 614 950 Swedish crowns per year would be possible 
according to the results given by the program. The reduction in costs could be divided into 
two main parts, time-costs and distance-costs. It was quite clear that the time-costs were much 
more influential in the result and therefore the most important factor to look at. The project 
also highlighted that even though no calculations were done regarding other parts of the 
company, changing the transports and distribution of a company can have other effects 
elsewhere within the company and it would be wise to look at the whole company and what 
the effects outside of the distribution could be before implementing any change. 
 
The conclusion of this project is that the new alternative routes would from a cost-perspective 
be much better. Another conclusion is that if further improvements were to be made it would 
most likely be a good idea to look at the time spent while delivering goods to the customers, 
as this was a big part of the total costs. The reason is that because time spent had such a big 
impact on time-costs, a reduction in time spent would therefore become a great reduction in 
costs. 
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1. Inledning 
Detta arbete är ett avslutande moment på utbildningen Samhällets Logistik vid Linköpings 
Universitet. Arbetets ämnesområde är logistik med riktning mot ruttplanering och 
distribution. Arbetet fokuserar på ruttplanering hos grossistföretaget Ekoparti AB som nyligen 
sett över den delen av sin verksamhet. 

1.1 Bakgrund 
Ekoparti AB grundades år 1929 som en butik där man sålde ost. Grundaren av företaget hette 
Evert Karlsson och butiken hette under de första åren Evert Karlssons Ostaffär. Namnet 
förkortades sedan till Eko Ost. Företaget sålde ost, mejerivaror och konserver till olika kunder 
i butik. År 1972 fick Eko Ost sin första pizzeriaägare som kund och därmed utökade företaget 
sitt sortiment. Under följande år ökade antalet pizzerior i Norrköpingsområdet markant vilket 
ledde till en hög efterfrågan på grossistvaror. Företaget bytte därmed fokus och sålde 
ostbutikerna för att istället bli en grossisthandlare för att kunna tillgodose efterfrågan till dessa 
pizzerior. I samband med att företaget bytte fokus ändrades även namnet till Ekoparti AB 
(Ekoparti AB, 2014). 
 
År 2006 bestämde sig företaget att det var rätt tillfälle att expandera för att ta över mer 
marknadsandelar inom Östergötland och närliggande områden. Den åtgärd som gjordes för att 
erövra större marknadsandelar var att nya kapitalstarka delägare köpte in sig i företaget. För 
att man snabbare skulle uppnå målet förvärvades även en redan etablerad grossist till Ekoparti 
AB. Resultatet av detta har lett till att Ekoparti AB från år 2006 fram till idag ökat sin 
omsättning från 46 miljoner kronor per år till 165 miljoner kronor per år. Ytterligare en 
förändring som skedde vid denna tidpunkt var att man även började tillgodose restauranger 
och caféer förutom pizzeriorna med varor (Ekoparti AB, 2014). 
 
Idag har Ekoparti en personalstyrka på 30 heltidsanställda personer inom företaget. Företaget 
äger ett centrallager på 3000 kvadratmeter i Norrköping där 500 kvadratmeter är frys. 
Ekoparti AB äger dessutom sex stycken stora lastbilar och två stycken skåpbilar som man 
använder för att distribuera olika varor till företagets kunder (Ekoparti AB, 2014). Se Bild 1 
för en geografisk överblick på vart Ekoparti AB har sina kunder. 
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Bild 1 - Kunder Ekoparti AB 

 

1.2 Avgränsningar 
Denna rapport kommer endast ta hänsyn till Ekoparti AB:s distributionskanal mot kund. Det 
vill säga kommer inga beräkningar kring resterande delar som rör företagets logistik att göras. 
Däremot kommer kopplingar göras kring hur en förändring av distributionen skulle kunna 
påverka övriga logistikdelar.  
 
Vissa beräkningar som genomförts genom projektets gång är baserade på olika typer av 
framtagna parametrar. Om dessa parametrar inte följs kommer resultatet variera på olika sätt 
beroende på hur förändringen av parametrarna gjorts. Dock borde det inte påverka det 
slutgiltiga allmänna resultatet såvida man inte gjort väldigt kraftiga förändringar.  
För att komma fram till en lösning har ett visst antal kunder använts för att ett resultat ska 
genereras. I och med detta, är resultatet baserat på att det alltid är samma kunder som ingår i 
samma rutt. Vilket i verkligheten egentligen inte händer. Dock är dessa kunder utspridda över 
orterna för att minimera chanserna att resultatet ska avvika alldeles för mycket. 
 

1.3 Syfte 
Ekoparti AB är ett grossistföretag vilket innebär att en effektiv distributionskanal mot kund är 
gynnsam, både ekonomiskt och som upplevd service för kunderna. Idag har Ekoparti insett 
vinstmöjligheterna med att effektivisera distributionen mot sina kunder. Projektets syfte är 



 

3 
 

därmed att undersöka om distributionskanalen i nuläget är möjlig att effektiviseras om man 
gör förändringar i ruttplaneringen samt ser över kundbasen. 
 

1.4 Mål  
Företaget har under en tid insett att det finns vinstmöjligheter för distributionen och därför har 
de tagit fram alternativa rutter som de tror skulle kunna vara effektivare än nulägets rutter. 
Målet med projektet är att utgå ifrån de alternativa rutterna som föreslagits av Ekoparti AB. 
En jämförelse mellan alternativet och nuläget kommer sedan göras för att i sin tur analyseras 
utifrån ett kostnadsperspektiv. Detta för att se om någon förbättring har skett i 
distributionskanalerna samt hur förändringen påverkar företaget enligt aktuella logistikteorier. 
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2. Metod 
Projektets mål är att undersöka nuläget och jämföra det med den föreslagna förändringen av 
Ekoparti AB. För att göra detta kommer författarna utgå från olika befintliga metoder som kan 
vara till hjälp vid projektarbete samt rapportskrivning. De metoder som författarna valt att 
använda sig av presenteras i detta kapitel. 
 

2.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 
Enligt Bryman & Nilsson (2002) finns det två huvudmetoder som man brukar tala om när det 
gäller forskning och arbetsmetoder vid projekt. Dessa är kvantitativa metoder samt kvalitativa 
metoder. Om man ska förklara dessa två metoder på ett enkelt sätt kan man säga att 
kvantitativa metoder mer handlar om siffror och annat som man kan räkna på. Kvalitativa 
metoder är mer djupgående och kan mer handla om tolkningsfrågor och beskrivningar av hur, 
var och varför. 
 
Bryman & Nilsson (2002) menar att när det gäller kvantitativ forskning handlar det för det 
mesta om prövning av olika teorier för att se om de stämmer eller inte. Vid kvalitativ 
forskning arbetar man däremot oftast med teorigenerering, det vill säga att man skapar nya 
teorier utifrån observationer eller intervjuer. Intervjuer är dock inte något som enbart finns i 
kvalitativa tillvägagångssätt, dock skiljer det sig i hur man utformar intervjuerna. Ett exempel 
kan vara att man i en kvantitativ intervju frågar testpersonerna om de gillar en viss maträtt 
eller inte. Resultaten från dessa frågor som ofta genererar svar som ja/nej kan sedan 
visualiseras i tabeller eller diagram. En kvalitativ intervju i samma ämne skulle kunna fråga 
om känslor och minnen som man får av att äta denna maträtt för att tolka varför man gillar 
eller inte gillar maträtten. 
 
Den slutsats Bryman & Nilsson (2002) kommer fram till är att båda typerna av metoder kan 
vara bra att använda och vad man bör använda beror helt på vad man vill få ut av sin 
undersökning. Dessutom finns det olika typer av upplägg inom de olika huvudtyperna och 
därför får man själv tänka efter vad som egentligen passar bäst i den studie som man ska göra. 
Målet med projektet är att få ut ett kvantitativt resultat, det vill säga att man strävar efter ett 
resultat som förklaras i siffror för att ha möjligheten att analysera kring vilken lösning som 
skulle kunna göra mest nytta för företaget. Därför kommer projektet att utföras med hjälp av 
kvantitativa metoder. 
 

2.2 Litteraturstudie 
En av de vanligaste faktainsamlingsmetoderna är litteraturstudier. Litteraturstudier beskrivs 
av Andersen (1994) som att man indirekt observerar en aktivitet eller en händelse. Det vill 
säga att man observerar någon form av statistik eller information som samlats vid en tidigare 
händelse eller aktivitet. Till litteraturstudier studerar man alltså muntliga, handskrivna eller 
tryckta redogörelser. 
 
Andersen (1994) tycker att det är viktigt att man vid användning av litteraturstudier som 
metod ställer sig själv frågan om vart man kan hitta den mest relevanta litteraturen för ämnet. 
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Vanligtvis är det bäst att gå från en allmän litteratur till den speciella, samt att man dessutom 
väljer att gå från den nyaste litteraturen till den äldre. Ett exempel kan vara att om man utgår 
från den senaste litteraturen så kan många äldre litteraturer vara källan. 
 
Anledningen till att litteraturstudier valdes som en metod är att den är snabb och effektiv när 
man vill ta del av mycket information inom en rimlig tidsram. Visserligen skulle man kunna 
göra observationer hos företaget, däremot har man där fått dokumenterad data från tidigare 
där företaget påstår att deras data stämmer överens med hur det ser ut idag.  Därför har 
författarna bortsett från att använda flera metoder för insamling av data eller information då 
det som erhållits ansågs vara tillräckligt för att ett resultat ska kunna tas fram. 
 

2.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är ett begrepp som ibland även kallas för pålitlighet menar Andersen (1994). 
Reliabilitet handlar om hur pålitligt ett arbete är utifrån tanken att man ska kunna få ungefär 
liknande resultat när man mäter samma sak fast med hjälp av en annan metod. Andersen säger 
även att reliabiliteten kan delas in i två olika sorter, intersubjektiv samt intrasubjektiv 
reliabilitet. Intersubjektiv reliabilitet syftar på att olika personer eller grupper ska kunna få 
ungefär samma resultat vid mätning av ett specifikt fenomen. Intrasubjektiv reliabilitet 
handlar om att en person eller en grupp av personer ska kunna få samma resultat när de mäter 
ett specifikt fenomen på flera olika sätt. 
 
Begreppet validitet kallas av Andersen (1994) för giltighet. Validiteten betyder hur väl man 
lyckats mäta det som man avsett att mäta. Detta fokuserar på hållbarheten av de metoder och 
tillvägagångssätt som man valt att använda sig av i arbetet. Validitet kan delas in i intern samt 
extern validitet. Intern validitet diskuterar huruvida det var den använda metoden som 
orsakade det resultat som uppkom eller om resultatet kan härledas till någon okontrollerad 
faktor eller slumpmässig faktor. Extern validitet behandlar resultatets verklighetsförankring. 
Det vill säga hur väl resultatet stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten och om man 
kan generalisera resultatet. 
 
Då hög reliabilitet i princip är en förutsättning för att ett arbete ska ha hög validitet så strävar 
författarna efter en hög reliabilitet i alla aspekter av detta projekt så att man sedan kan arbeta 
mot en hög validitet. För att öka reliabiliteten har författarna därför tagit fram så mycket 
information som möjligt i samklang med kunden Ekoparti AB. I och med att arbetet görs i 
samarbete med Ekoparti AB är chanserna högre att detta arbete kommer resultera i en högre 
reliabilitet än ett annat arbete som skulle kunna genomföras dock utan ett samarbete med 
företaget. 
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3. Teori 
Detta kapitel behandlar teori som är relevant för projektet. För att läsaren på ett lätt och 
överskådligt sätt ska kunna ta till sig informationen har den presenterats på ett sådant sätt att 
vi inleder med övergripande teori angående logistik och distribution. Sedan fördjupar vi oss i 
metoder för att räkna ut distributionsrutter och optimering av sådana rutter. Teoridelen 
avslutas med information om den programvara som kommer användas i detta projekt för att 
räkna på och analysera olika distributionsrutter. Teoridelens syfte är att ge läsaren baskunskap 
för att kunna förstå resterande delar av rapporten och ta del av projektets resultat. 
 

3.1 Logistik 
Ruttplanering är en problemtyp som finns inom huvudområdet logistik. Logistik handlar 
enligt Aronsson m.fl. (2006) om att kunna leverera produkter till kunder i tid och till en låg 
kostnad. Vad logistik då egentligen är kan konkretiseras till planering och effektivisering av 
olika system för lagring, distribution samt olika flöden av varor eller människor. Logistiken 
går därmed ut på att göra saker rätt men även att göra rätt saker för att nå sina mål på ett 
kostnadseffektivt sätt. 
 
Aronsson m.fl. (2006) beskriver att när undersökningar som rör problem i logistiken 
genomförs, gör man oftast dessa med hänsyn till att förbättra leveransservicen samt minska 
kostnader. Diskussion om detta ges av Sharman (1984) där han påpekar att termerna 
kostnadseffektivitet och leveransservice går emot varandra. Om målet är att maximera 
leveransservicen så kommer det att spenderas mer pengar. Om målet däremot är att få det mer 
kostnadseffektivt så kommer detta leda till en minskning av leveransservicen. Uppgifter som 
logistiker arbetar med är då att försöka förbättra processer och flöden för att kunna öka 
leveransservicen, utan att kostnaderna samtidigt ska behöva öka eller att minska kostnaderna 
utan att leveransservicen ska försämras. Han nämner dock att om ett företag är väldigt 
ostrukturerat eller dåligt skött så kan det vara möjligt att både öka leveransservicen samtidigt 
som att kostnaderna minskar. Vidare konstaterar Sharman att då ineffektivitet i lager och 
processer driver upp kostnaderna till mer än vad de kan vara för en given servicenivå, blir den 
mest uppenbara lösningen till dessa problem att minska kostnaderna. Att minimera 
lagerhållningskostnader och bundet kapital är exempel på hur lagerkostnaderna kan minska 
utan att påverka själva logistiksystemet. Att omstrukturera eller delvis förändra 
logistiksystemet är en mer radikal lösning på problemet som kräver mer arbete, men som i sin 
tur också kan generera bättre resultat i slutändan. 
 
Ett bra tankesätt att använda är enligt Aronsson m.fl. (2006) att ha en så låg totalkostnad som 
möjligt samtidigt som leveransservicen är hög nog för att kunden/kunderna ska bli nöjda. En 
viktig punkt är att man har ett helhetsperspektiv på hela företaget eller logistikkedjan. Om 
enskilda delar optimeras separat kan det orsaka problem i andra delar av logistikkedjan och 
därför är helhetsperspektivet viktigt. 
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3.1.1 Logistikkostnader 
Aronsson m.fl. (2006) skriver i sin bok ”Modern Logistik” att det inom logistiken är viktigt 
att ta hänsyn till hur totalkostnaderna som rör logistiken ser ut. Om man till exempel tar ett 
beslut som rör logistiken kommer detta att påverka vissa delar av organisationen och detta 
leder till en förändrad totalkostnad för hela organisationen. Boken presenterar en metod att 
fånga upp de olika kostnaderna på ett lättare sätt. Denna metod är en modell vid namn 
totalkostnadsmodellen. Se Bild 2 för en illustration av totalkostnadsmodellen som den 
beskrivs av Aronsson m.fl. 
 

 
Bild 2 – Totalkostnadsmodellen 

 

Som man ser i Bild 2 innehåller Totalkostnadsmodellen fem olika kostnadsposter som rör 
logistiken och tillsammans utgör dessa kostnadsposter en totalkostnad för logistiken. De 
logistikkostnader som ingår i modellen är Lagerföring, Lagerhållning/Hantering, Transport, 
Administration samt Övriga kostnader. Nedan presenteras en djupare beskrivning av 
respektive kostnadspost som beskrivs av Aronsson m.fl. (2006). 
 
Lagerföring:  I denna post ingår kostnaderna som uppstår när man förvarar varor i lagret. Ett 
företag lägger ner pengar på en produkt eller produkter vilket innebär att det binds pengar till  
kapital. När varorna som man investerat pengar på lagras tjänar man inte pengar på dem. Det 
vill säga att varorna utsätts för olika risker när de bara står i lagerlokalen. En risk kan vara att 
efterfrågan på de lagrade varorna sjunker vilket leder till att varorna inte kan säljas. Ett 
exempel på en fysisk risk kan vara att det börjar brinna i lagerlokalen. 
 
Arlbjørn m.fl. (2012) hävdar att kostnader som rör lagring, skador, bortglömda varor, 
hantering och värdeminskning kan uppgå till 30 % av de totala logistikkostnaderna i ett 
företag. Detta är kostnader som ligger under posten ”Lagerföring” i Totalkostnadsmodellen.  
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Lagerhållning:  Kostnaderna som förekommer av att driva och äga ett lager tillhör denna 
post. Exempel på de vanligaste kostnaderna som kan uppstå när man driver eller äger ett lager 
är: Personalkostnader, kostnader för utrustning, transporter inom anläggningen samt kostnader 
för byggnaderna. 
 
Transport:  I transportposten ska kostnader för transporter mellan företagets anläggningar 
samt externa transportkostnader tas upp. Externa transportkostnader är kostnader som uppstår 
när man transporterar något till kund, till exempel när man transporterar en order som gjorts 
av en kund. Om företaget till exempel har flera lagerlokaler och transporter sker mellan dessa, 
är detta en kostnad som sker mellan företagets olika anläggningar. Därför ingår även denna 
kostnad i denna post.  Även administrativa kostnader som uppstår av transporterna ingår i 
transportkostnadsposten.  
 
Administration:  Inom logistiken så kommer det alltid förekomma kostnader för 
administration. Vanliga administrationskostnader för logistik kan vara ordermottagningar eller 
fakturering. Även utbetalningar till personal kan tillkomma som administativa kostnader. 
 
Övrigt:  En stor kostnad som tillhör övrigtposten är materialkostnader. Även om 
materialkostnader inte tillhör logistiken så kan den däremot påverka logistiken och därför är 
det inte fel att ta med materialkostnaden i totalkostnadsmodellen. En annan vanligt 
förekommande kostnad i denna post är kostnaden för förpackningsmaterial. 
 
När man använt sig av totalkostnadsmodellen och adderat alla kostnadsposter kan man i sin 
tur jämföra dessa med totalkostnaden för hur det ser ut i nuläget. Med dessa siffror kan man 
se om den möjliga förändringen är lönsam eller inte. 
 
Totalkostnadsmodellen är även anpassningsbar. Beroende på hur situationen ser ut så kan 
totalkostnadsmodellen anpassas efter situationen. I vissa fall är det inte nödvändigt att ta med 
alla kostnadsposter då de inte kommer att påverkas vid en förändring. Till exempel om man 
undersöker hur totalkostnaden förändras i två olika alternativ där ruttplaneringen förändras 
kommer lagerhållningskostnaden att vara detsamma i båda alternativen då en förändrad rutt 
inte påverkar lagerhållningen. Därför kommer detta innebära att lagerhållningskostnaden helt 
kan elimineras från beräkningarna.  
 
I vissa fall kan det även vara svårt att veta vilken kostnadspost en kostnad ska tillhöra då 
kostnaden skulle passa in i flera olika poster. Dock spelar det inte så stor roll. Huvudsaken är 
att kostnaden tas med någonstans, dock bör den inte tas med i flera poster. Ett exempel på 
detta kan vara att administrationskostnader vid transporter i vissa fall kan förekomma. Då kan 
man själv bestämma om den ska ingå i transportkostnadsposten eller i administrationsposten. 
Huvudsaken är att den inte tas med flera gånger, då detta leder till en dubbelkostnad.  
 
Fawcett & Waller (2012) diskuterar hur tillförlitlig totalkostnadsmodellen är i en artikel från 
Journal of Business Logistics. De förklarar att totalkostnadsmodeller baseras på att 
logistikansvariga på ett företag tar rationella beslut men att detta kanske inte alltid är fallet. 
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Det är lätt att vara partisk eller att ha fördomar om något, vilket kan hindra ansvariga från att 
ta det mest optimala beslutet kostnadsmässigt sett. Dessutom beskriver de hur modellen är 
beroende av att man använder sig av korrekta logistikkostnader för totalkostnadsmodellen. De 
hävdar att beroende på hur stor noggrannhetsgrad man använder sig av vid mätningar och 
framtagning av denna data och information, så kommer resultatet att bli mer eller mindre 
korrekt. Fawcett & Waller menar då med sin artikel att tanken bakom modellen och dess 
funktion är bra men att det kan vara svårt att implementera den i verkligheten på ett korrekt 
sätt. De påpekar att ytterligare forskning behövs gällande hur man kan använda modellen på 
ett bättre sätt samt hur man på rätt sätt kan ta fram data och information för användning i 
modellen. Sådan forskning skulle kunna förbättra de uträkningar som idag görs med 
modellen. 
 
3.1.2 Produktvärde 
Enligt Business Dictionary (2014) är produktvärdet en bedömning av värdet på en produkt 
eller en tjänst. Ett företag kan bedöma sin prissättning på en viss produkt eller tjänst med 
hänsyn till de produktionskostnader som en produkt ger upphov till, det totala marknadsvärdet 
samt hur värdet av en produkt eller tjänst uppskattas av konsumenterna. 
Aronsson m.fl. (2006) hävdar också att produktionskostnaderna är en del av produktvärdet. I 
produktionskostnaderna ingår kostnader som har att göra med hur mycket kapital som binds i 
en produkt tills den nått kunden. Beroende på vilket företag det handlar om kan mönstret för 
hur en produkt når slutkunden variera.  
 
Exempel på olika kostnader som kan anses vara kapital i produkt är: 
 

 Inköp av material och olika komponenter som behövs för produkten. 

 Lönekostnader. 
 Kostnader för maskiner. 
 Hanteringskostnader. 

 Kostnader för transporter. 
 

Produktvärdet kan beräknas på olika sätt. Det som Aronsson m.fl. (2006) föreslår  är att man 
ska kartlägga produktens flöde inom företaget och på så sätt hitta aktiviteter där kostnader 
knyts till produkten. Man kan även diskutera om vilka direkta och indirekta kostnader som 
borde användas i beräkningen. Lindskog anser att det är bäst att ta med alla kostnader, det vill 
säga både indirekta kostnader samt direkta kostnader om information är tillgängligt för att ta 
fram dessa två kostnader. Om inte är det accepterat att endast direkta kostnader tas med i en 
beräkning vid framtagning av produktvärdet. 
 
I vissa brancher kan man idag även prata om en produkts ”nätverksvärde”. I en artikel skriven 
av Carmi m.fl. (2013) beskriver de hur produktvärdet, som det brukar räknas ut idag, inte 
alltid får fram det riktiga produktvärdet hos en produkt. Om en produkt är en del av ett 
nätverk finns det ytterligare faktorer som påverkar värdet av produkten, Carmi m.fl. benämner 
detta som produktens nätverksvärde. Carmi m.fl. påvisar då att en uppdelning av produktens 
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eget värde, nätverkets påverkan på produkten och produktens påverkan på nätverket är de 
faktorer som bestämmer en produkts nätverksvärde. 
 
Ett exempel på detta är hur böcker påverkar varandra. Om en bok har en uppföljare, då 
kommer den boken få ett högre nätverksvärde. Detta på grund av att det är mer troligt att folk 
köper uppföljaren om de läst den första boken innan. Det vill säga att boken har en påverkan 
på nätverket i och med att den ökar försäljningen av uppföljaren. Uppföljaren har i sin tur 
blivit påverkad av nätverket och dess nätverksvärde blir mindre på grund av detta, då en del 
av försäljningen inte genererats direkt från uppföljaren själv utan på grund av den första 
boken. Därmed får den första boken ett högre nätverksvärde då den hämtar en del av värdet 
från uppföljaren. 
 
3.1.3 Leveransservice 
Som tidigare nämnt är det inom logistiken en stor koppling mellan kostnader och upplevd 
leveransservice för kunderna. Enligt Aronsson m.fl. (2006) handlar det väldigt mycket om 
prioritering. Om man satsar på en hög leveransservice bör man vara redo på att spendera 
pengar. Därför kommer totalkostnaden att öka tillsammans med leveransservicen, då man 
egentligen strävar efter att totalkostnaden ska minska medan leveransservicen ökar. 
 
För att på ett tydligt sätt kunna förstå vad leveransservice handlar om presenterar boken en 
modell vid namn total leveransservice, se Bild 3 för en illustration av denna modell. I denna 
modell har man delat upp leveransservicen i sex olika mindre delar, detta för att man lättare 
sätt ska förstå vad leveransservice egentligen handlar om. Dessa sex leveransservicelement 
ska tillsammans utgöra en helhetsbild på leveransservice. 
 
Aronsson m.fl. (2006) är tydlig med att påpeka hur viktigt det är att ta hänsyn till att de olika 
elementen betyder olika saker beroende på vilket företag det rör sig om. Därför bör de 
inblandade ha en god kommunikation med varandra för att undvika begreppsförvirring under 
arbetet. 
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Bild 3 - Total Leveransservice 

 
Ledtid:  Detta element är tiden som det tar från att en order läggs tills att ordern levererats. I 
vissa branscher kan detta vara avgörande. Ett exempel på detta är reservdelsbranschen. Till 
exempel så kan en traktor gå sönder precis innan man ska ta in sista skörden för hösten. I så 
fall är bonden vars traktor gått sönder i behov av att få hem reservdelarna snabbt, annars går 
hela skörden till spillo. Därmed blir ledtiden en avgörande faktor i detta exempel. 
 
Leveranspålitlighet: Detta leveransservicelement tillhör den utlovade ledtiden av företaget 
som kunden beställt produkter hos. Om leverantörer garanterar kunderna en ledtid på 2 dagar 
så ska man hålla den. Om man håller sig till den utlovade ledtiden till kund ökar 
leveranspålitligheten. 
 
Leveranssäkerhet: Detta element innebär att leverantören ska skicka rätt mängd av rätt 
produkter med rätt kvalitet till kunden. 
 
Lagertillgänglighet:  Om man har tillräckligt med varor i lagret enligt efterfrågan kommer 
man ha en lägre ledtid till kund. Om leverantören inte tillverkar produkter förens att en order 
har lagts kan detta mått inte användas. 
 
Information:  Om leverantören sprider information kring hur leveransen i detta fall går till 
kan kunden uppleva en bättre leveransservice. Därför är detta ett element i 
totalleveransservicemodellen. Ett exempel på god information från leverantören kan vara att 
man ger möjlighet för kunden att veta hur stort lagersaldot är. 
 
Flexibilitet/ kundanpassning: I vissa fall kan det hända att kunder vill att hanteringen av 
deras order ska ske på ett sätt som leverantören vanligtvis inte brukar arbeta efter. Ett exempel 
på detta kan vara att kunden inte vill att ordern omedelbart ska behandlas. Ett annat exempel 
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kan vara att kunden vill ha kortare ledtid, alltså att de vill ha varan snabbare än vad det 
egentligen kan ta. Klarar man av att göra undantag för kunder och anpassa sig till dem 
kommer kunden att uppleva en bättre leveransservice (Aronsson m.fl., 2006). 
 

3.2 Distribution 
Att distribuera varor till en kund handlar enligt Jonsson m.fl. (2011) om att förflytta en 
produkt mellan två punkter på ett effektivt sätt. Effektivitet vid distribution kan för 
avsändaren ses som kostnadseffektivitet vid leveransen. Effektivitet för mottagaren betyder 
oftast att man får sin produkt så snabbt som möjligt alternativt exakt vid den tidpunkt då man 
önskar att ha den. Distribution brukar därför planeras så att man är så kostnadseffektiv som 
möjligt samtidigt som man upprätthåller en leveransservice som är godtagbar för kunderna. 
 
Distribution sker ofta från ett lager till en kund. Dock finns det också tillfällen där distribution 
sker från ett lager till ett annat. Exempelvis från ett centrallager till ett regionslager. Enligt 
Jonsson m.fl. (2011) kan det vara lönsamt att använda regionslager om man till exempel har 
kunder som är utspridda över ett stort geografiskt område eller om man har många små 
kunder. Därmed kan man samordna transporterna från centrallagret till regionslagret för att 
sedan ha kortare leveranser ut till kunderna. 
 
3.2.1 Vanliga mellanhänder 
Grossisten beskrivs av Jonsson m.fl. (2011) som en vanlig mellanhand i 
distributionskanalerna med funktionen att förse kunder med stora mängder av olika produkter 
som kommer från många olika leverantörer. Kunden kan i sin tur vända sig till grossisten för 
att köpa produkter. På detta sätt behöver kunden inte vända sig till flera olika leverantörer för 
att handla sina produkter. Grossisterna ser alltså till att spridningen till fler kunder ökas. Detta 
gynnar även tillverkarna som når ut till en större marknad då det blir lättare för dem att sälja 
sina produkter då de inte själva behöver hantera försäljning och leverans till konsumenterna, 
vilket i många fall brukar vara en stor kostnad för tillverkarna. 
 
En annan vanlig mellanhand som diskuteras av Jonsson m.fl. (2011) är detaljisten. 
Detaljistens roll är väldigt lik grossistens. Däremot är detaljistens roll att sälja produkter till 
konsumenterna. För att sälja produkter till konsumenterna är det då väldigt viktigt att man 
som detaljist är lätttillgänglig för konsumenterna. Ett exempel på en vanlig detaljist är 
livsmedelsbutiker. 
 
Jonsson m.fl. (2011) påvisar att det finns situationer då en mellanhand kan vara till nytta, men 
även situationer då det kan vara mindre fördelaktigt att använda en mellanhand. Om en 
tillverkare har många kunder som är utspridda över ett stort geografiskt område kan det vara 
lönsamt med mellanhänder. På detta sätt kan man nå ut till kunderna snabbare, kanske även 
till en lägre kostnad. Om kunderna köper i små volymer kan det också vara nödvändigt med 
mellanhänder, för att minska små transporter på långa sträckor. Dessutom kan det behövas en 
mellanhand om det är viktigt för kunden att många olika produkter finns på samma ställe, till 
exempel som i en livsmedelsbutik. 
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Som nämnts tidigare är det är dock inte alltid lämpligt att använda sig av mellanhänder då det 
kan leda till onödiga kostnader för tillverkaren. Exempel på sådana situationer kan vara att 
kunderna är få och samlade. Om så är fallet är det mer lönsamt att distribuera direkt till 
slutkunden. Samma sak gäller om kunderna köper i stora volymer eller om produkterna som 
kunderna är intresserade av inte är möjliga att lagras. 
 
3.2.2 Konsumentprodukter 
Om det är en stor spridning på små kunder är det väldigt viktigt för tillverkare att använda sig 
av mellanhänder. Småkunders efterfrågan på konsumentprodukter kommer alltid att vara hög 
och därför är det viktigt att distributionskanalerna är formade på så sätt att dessa kunders 
behov kan tillgodoses på ett effektivt sätt (Aronsson m.fl., 2006). 
 
När en konsumentprodukt ska distribueras från tillverkare till konsumenten finns det olika 
distributionskanaler för produkten, dessa kanaler diskuteras av Aronsson m.fl. (2006). De 
menar att man kan säga att det finns tre olika huvudtyper av distributionskanaler. Den första 
huvudtypen är att produkten utan några mellanhänder går från tillverkaren till slutkund. Den 
andra är att produkten går via en mellanhand, detaljisten eller grossisten. Den tredje är att den 
går via två mellanhänder, både grossisten och detaljisten. Se bild 4 för en visualisering på vad 
Aronsson m.fl. (2006) menar. 

 

Bild 4 - Mellanhänder i distributionen 

 

3.2.3 Centralisering 
I dagens samhälle har antalet transporter ökat markant. Detta är en konsekvens av en ökad 
centralisering. Ökad centralisering innebär att antalet lager minskar. Istället har man ett 
centrallager som levererar produkter till kund. Anledningen till att företag använder denna 
metod är för att stora lagerhållningskostnader uppstår då man har många lager. Om ett företag 
väljer att ha färre lager och ett centrallager så strävar man efter en hög centraliseringsgrad 
(Aronsson m.fl., 2006). 
 



 

14 
 

Det finns även företag som strävar efter en låg centraliseringsgrad. Då gör man tvärtom, det 
vill säga så strävar man efter att ha fler lager utspridda så att man är placerad nära kunden. 
Om en organisation/företag väljer att göra på detta sätt påvisar Andersson m.fl. (2006) att man 
förmodligen är ute efter att erbjuda en kort leveranstid till kunderna samt att minimera 
sträckorna. Detta påstående bekräftas av Arlbjørn m.fl. (2012) i en artikel där de diskuterar 
vad som är de drivande faktorerna bakom varför företag väljer hög eller låg 
centraliseringsgrad. 
 
Arlbjørn m.fl. (2012) resonerar i sin artikel om de fördelar och nackdelar som ges av hög 
respektive låg centraliseringsgrad och vad som driver företag att centralisera sina processer 
och lagring av varor. De förklarar att den faktor som har högst påverkan när det gäller 
centralisering är minskingen av lagerföringskostnader. Anledningen till varför just 
lagerföringskostnaderna minskar så mycket är enligt Arlbjørn m.fl. (2012) på grund av att då 
antalet lagerlokaler minskar leder det till att man kan ha ett mindre säkerhetslager vilket gör 
att mindre kapital blir bundet i lagret. Dessutom påpekar de att ett centraliserat företag även 
kan få bättre leveransprecision och mer tillfärlitlig information för sina leveranser till 
kunderna. 
 
Som slutsats säger Aronsson m.fl. (2006) att de båda olika graderna av centralisering som 
nämnts ovan har både sina för och nackdelar. Beroende på vilket mål en organisation eller 
företag strävar efter så kan valet av hög eller låg centraliseringsgrad leda till ett positivt 
resultat. 
 

3.3 Ruttplanering 
För att lösa distributionsproblem måste man arbeta med ruttplanering. Syftet med 
ruttplanering är enligt Jonsson m.fl. (2011) att hitta de billigaste rutterna som uppfyller de 
givna krav som finns på leveranserna. När man har ett antal givna kunder och en viss 
efterfrågan måste man bestämma vilken bil som ska köra vart och när, för att kunna tillgodose 
denna efterfrågan. Det blir ofta ett komplext system när man har många kunder att leverera till 
och därför används olika lösningsmetoder för att kunna ta fram lösningar.  Syftet med 
metoderna är att maximera kapacitetsutnyttjandet på fordonen som används, maximera antalet 
kundbesök samt mängden utlevererat gods. Detta samtidigt som man vill minimera 
körsträckan och leveranstiden till kunderna. Bild 5 nedan visar ett exempel på hur en 
transportlösning kan se ut. Lösningen har fyra olika rutter som utgår från en depå med fem 
kunder per rutt. 



 

15 
 

 
Bild 5 – Exempelrutter 

 

3.3.1 Handelsresandeproblemet 
Ruttplanering utgår ifrån det klassiska matematiska problemet känt som 
”Handelsresandeproblemet”(Cook, 2013). Handelsresandeproblemet uppkommer ofta i olika 
logistiska sammanhang där man ska leverera eller hämta varor eller människor på olika 
platser så snabbt och billigt som möjligt. Att hitta lösningar som verkar bra är inte särskillt 
svårt. Problemet ligger i att verifiera att den lösning man tagit fram är den absolut bästa 
lösningen som finns på problemet. För att kunna göra detta måste man jämföra alla möjliga 
lösningar och detta tar tid då man redan på tio besökspunkter är uppe i 3 628 800 möjliga 
lösningar. Det finns ännu inte någon definitiv lösning på problemet, utan att man går igenom 
alla möjliga lösningar. För att lösa dessa problem brukar man använda metoder för att ta fram 
bra lösningar utan att garantera att man får den absolut bästa lösningen. Sådana metoder kallas 
för heuristiker (Cook, 2013).  
 
3.3.2 Tredjepartslogistik 
Ruttplanering är en aktivitet som finns i de flesta grossistföretag. Att kunna leverera sina 
varor till kunden på ett effektivt sätt har stor påverkan på ett företags ekonomi. Därför finns 
det idag många företag som är inriktade på så kallad tredjepartslogistik. Dessa företag sköter 
transporter och leveranser åt andra företag så att de producerande företagen slipper bekymra 
sig för ruttplaneringen. När man ska planera olika rutter finns det olika metoder och 
tillvägagångssätt man kan använda (Aronsson m.fl., 2006). 
 
3.3.3 Datoriserad Ruttplanering 
Vanligtvis brukar företag använda olika former av datoriserade system som stöd vid planering 
av rutter och leveranser. Detta för att datoriserade system kan underlätta planeringen när det 
involverar ett stort antal kunder samt om man har ett mer komplext problem att undersöka. 



 

16 
 

Datoriserade system kan leda till att det dagliga arbetet med att planera dessa rutter kan 
minska rejält då man på ett mycket enklare sätt kan anpassa och utföra ändringar i systemet. 
Lättare anpassning kan dessutom leda till högre leveransservice för kunderna. De 
tidsbesparingar de datoriserade systemen leder till kan utnyttjas av företagen. Istället för att 
använda tiden till ruttplanering kan den användas till något annat, eller så används tiden inte 
alls vilket kommer att minska företagets kostnader. Distributionen blir dessutom oftast mer 
effektiv när ruttplaneringen genomförs med datoriserade stöd vilket ger reducerade kostnader 
för företagen (Eibl, 1999). 
 
Ett exempel på när datoriserad ruttplanering införts kan ses hos företaget CCE. CCE är ett 
företag som säljer tredjepartslogistiktjänster till bland annat Coca Cola. Då Coca Cola är en av 
världens absolut största producenter och leverantörer av läsk har CCE en mängd stora 
leveranser varje dag till olika platser runt om i världen. För att underlätta den ruttplanering 
som sker dagligen i företaget valde de att implementera ett datoriserat system som stöd vid 
ruttplaneringen. Detta system heter SHORTREC. Resultatet av implementeringen av 
SHORTREC var en årlig minskning av företagets kostnader med 45 miljoner dollar, antalet 
missade leveranser sjönk från 6,3 procent till 2,4 procent samt att antalet returer minskade 
från 4,5 procent till 3,7 procent. Detta innebar för CCE högre lönsamhet samt bättre 
leveransservice (Aantjes m.fl., 2008). 
 
Enligt ett arbete skrivet av Brolin & Madesten (2006) finns det flera nackdelar med att 
använda sig av datoriserade system som hjälp vid ruttplanering. Ett vanligt exempel på en 
nackdel är att dessa system kan vara dyra att implementera. Dessutom finns det ofta en 
inledande fas där man måste få personalen insatt i systemet och utbilda dem så de kan 
använda systemet till fullo. Det finns även risker i och med att systemen är starkt beroende av 
att de indata som matas in är korrekt. Om indatan inte stämmer överens med verkligheten 
kommer systemet inte kunna ta fram en korrekt lösning på problemet. 
 
3.3.4 Lagar  
Vid ruttplanering bör man ta hänsyn till de lagar som finns i det land där man distribuerar. 
Inom EU finns det lag på att alla tunga fordon måste vara utrustade med en färdskrivare. 
Denna färdskrivare registrerar bland annat körtider och vilotider (Transportstyrelsen, 2012). 
Enlig Transportstyrelsen (2012) får en körtid max vara i nio timmar per dag. Endast två 
gånger per vecka får körtiden utsträckas till tio timmar. Det vill säga så finns det undantag. 
Den maximala körtiden per vecka är 56 timmar. En lastbilschaufför måste ta minst 45 
minuters rast, och är berättigad till att dela upp en rast i två delar. Om rasten delas upp måste 
den första delen vara 15 minuter och den andra 30 minuter. En körperiod får som mest vara 
4,5 timmar lång. Efter en rast börjar alltid en ny körperiod. 
 

3.4 Geografiska Informationssystem 
Programmet ArcMap är ett geografiskt informationssystem, förkortat till GIS. I detta kapitel 
kommer det presenteras vad GIS egentligen är och hur användningen av detta program kan 
påverka ett företag, både positivt och negativt. 



 

17 
 

3.4.1 Vad är geografiska informationssystem 
Nilsson (2007) berättar i sitt arbete ”GIS-program för ruttplanering” om geografiska 
informationssystem. Ett geografiskt informationssystem, även förkortat GIS, är ett verktyg för 
att analysera och bearbeta data kopplat till olika geografiska punkter. När man arbetar med ett 
GIS-program använder man oftast olika typer av kartor som hjälpmedel vid analysering och 
bearbetning av de data man har. Därmed händer det ofta att människor uppfattar GIS-program 
som ett verktyg för att rita kartor. Detta stämmer inte då den huvudsakliga uppgiften med 
programmet är att analysera data på olika sätt. I programmet finns det många olika metoder 
för att analysera och visualisera data som är kopplat till olika geografiska punkter. 
 
Eken & Arken (2003) kom i sitt projekt fram till att 75 procent eller mer av all information 
som ett företag använder sig av kan kopplas till någon form av geografisk punkt. I och med att 
så mycket information kan kopplas till GIS så leder detta till att ett GIS-verktyg har många 
användningsområden. I en artikel på hemsidan för ESRI Sverige AB visas ett exempel på 
uppgifter som man kan lösas med ett GIS-verktyg. En av dessa är hur man ska organisera 
färdtjänst och skolskjuts inom en kommun. Andra frågor som GIS- verktyg kan hjälpa till 
med är till exempel hur man ska utveckla vägnät för att de ska bli säkrare. 
 
För att använda olika data i GIS måste den vara strukturerad på ett visst sätt. Exempel på data 
som kan användas i ett GIS-program är CAD-ritningar eller databaser innehållande text, 
tabeller eller ritdokument. Om de data man har inte redan existerar på ett sådant sätt att det 
direkt kan användas i ett GIS-program måste man då koppla sin data till någon form av 
geografi(till exempel koordinater). Att göra detta kallas för geokodning (Eken & Arken, 
2003) 
 
Eken & Arken (2003) påvisar även i sitt projekt att företag som redan använder GIS har 
erfaret av förbättringar så som effektivare arbetsmetoder, högre kvalitet på beslutsunderlag. 
Detta leder till bättre beslutsfattande, integrerad information i företaget samt förbättrad 
informationsspridning mellan företagets olika verksamheter eller till externa kontakter som 
kunder eller liknande. Dessa effekter kan i sin tur löna sig genom tidsbesparingar eller 
minskning av kostnader. 
 
Det gäller dock för företag som vill implementera GIS att man har en stark och enhetlig syn 
på införandet av GIS. I och med att denna programvara är ny för många måste bland annat 
ledningen visa att de tror på systemet. Detta så att personalen som kommer jobba med själva 
programmet blir positivt inställda till systemet menar Eken & Arken (2003). 
 
3.4.2 ArcGIS 
ArcGIS är en övergripande plattform för olika GIS-applikationer. Systemet bidrar med en 
infrastruktur som gör det möjligt att dela geografisk information i en organisation, en 
mötesplats eller grupp samt öppet på nätet. Systemet är tillgängligt på flera olika typer av 
enheter så som datorer och mobiltelefoner med mera. Så att den som behöver och vill använda 
den programvara som finns kan göra det var som helst (ArcGIS Resurces). 
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3.4.2.1 ArcMap 
Inom ArcGIS finns en applikation som heter ArcMap. Detta är den huvudsakliga 
applikationen inom ArcGIS och används för att skapa kartor med geografisk information samt 
att analysera kartor med geografisk information. ArcMap arbetar med hjälp av olika lager. 
Varje lager innehåller information av något slag. Exempel på detta kan vara ett lager med 
linjer som representerar vägar, symboler för vart det finns toaletter eller en kartbild. När man 
sedan arbetar i ArcMap så jobbar man med ett lager åt gången. Ändringar i varje lager 
påverkar därmed bara det specifika lagret. Om flera olika lager sedan ligger i samma 
dataframe så kan man när man ändrat klart i sina lager se dem tillsammans som en helhet 
(ESRI, 2008) 
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4. Utförande 
Under detta kapitel kommer det utförligt förklaras hur projektet har genomförts för att nå ett 
så rimligt resultat som möjligt. Stort fokus kommer att läggas på hur man implementerat det 
undersökta problemet i det använda programmet. 
 

4.1 Nulägesbeskrivning 
När det gäller ruttplanering, har Ekoparti AB varit mycket tydliga med att ruttplaneringen 
sker manuellt. Företaget använder sig inte av någon form av program som kan räkna ut en 
möjlig optimal rutt som kan implementeras. Det man istället gör är att man planerar sina rutter 
med känsla baserat på tidigare erfarenheter och kunskaper om sina egna rutter och kunder. 
Skillnaden mellan att planera sina rutter med känsla och att planera sina rutter med hjälp av 
datorprogram eller liknande kan variera. Planering av rutter med dataprogram kommer ge en 
optimal rutt som är kostnadseffektiv. Däremot kan manuell ruttplanering leda till att man får 
en fungerande lösning på en rutt, dock är den oftast inte optimal. 
 
Ekoparti AB hävdar själva att de vid planering av sina rutter grundar sina beslut på de tidigare 
erfarenheter och kunskaper om den rutt som det rör sig om samt kunderna som ingår i rutten. 
Företaget kompletterar även planeringen med hjälp av ett GPS-system som anger vilken 
position lastbilarna befinner sig på samt som registrerar körsträckor och annan data om 
lastbilarna.  Detta system är inte tillämpat för just ruttplanering utan detta system används av 
Ekoparti för att bland annat veta vart lastbilarna befinner sig samt för att se till att 
chaufförerna följer de trafiklagar som finns. Även om detta system inte har med ruttplanering 
att göra kan systemet vara till en nytta då den data som samlas in kan vara bra att använda sig 
av vid planering av rutterna.  
 
Då företaget på senaste tid undersökt sina rutter har man insett att det finns brister i de 
nuvarande rutterna man använder sig av då man bland annat kör många onödiga kilometrar. 
Dessutom har man insett att det finns ett problem med de inköpsmönster som finns hos några 
kunder samt att placeringen av vissa kunder också skapar problem för Ekoparti AB. I vissa 
fall finns det kunder som beställer varor av Ekoparti flera gånger i veckan och detta anser man 
vara ett av de större problemen. Om man lyckas se till att kunderna beställer färre gånger i 
veckan anser Ekoparti att man kan spara många mil. Ekoparti har även kommit fram till att 
det i vissa fall är helt olönsamt att leverera till vissa kunder. I de nuvarande rutterna finns det 
några kunder som har en placering någon mil utanför den huvudsakliga rutten. Detta innebär 
att lastbilen måste avvika från rutten och köra först en mil dit och ytterligare en mil tillbaka 
för att tillgodose kunden. Man har även insett att det är vanligt att de kunder som avviker från 
rutten vanligtvis lägger små beställningar vilket leder till att beställningar i vissa fall inte 
genererar vinst till företaget. På grund av ovan nämnda faktorer har Ekoparti AB därför valt 
att se över sin ruttplanering. Detta har lett till att Ekoparti har tagit fram ett förslag på nya 
rutter som tar hänsyn till dessa problem. Det vill säga att kunder inte beställer för många 
gånger i veckan samt att olönsamma kunder inte får någon leverans överhuvudtaget. 
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För detta projekt kommer programmet ArcGIS (Se kapitel 3.4) användas som stöd vid arbetet 
med rutterna. Detta på grund av att Ekoparti AB har ett stort nätverk av kunder som uppgår 
till cirka 480 stycken.  Därför skulle det vara orimligt för detta projekt att utföras manuellt 
med den tidsram som projektet innefattar. Dessutom kommer flera olika rutter att undersökas 
vilket ökar arbetsmängden ytterligare och gör det ännu mer nödvändigt att använda någon 
form av datoriserat stöd vid arbetet. 
 

4.2 Datainsamling 
Datainsamling har skett kontinuerligt under arbetets gång i och med att behovet av 
information har uppstått. Det mesta av informationen som samlats in har varit till för de 
uträkningar som gjordes för tidsförbrukning och kostnader för de olika rutterna. Dock skedde 
en relativt stor del precis i början av projektets gång då en överblick av problemet och 
Ekoparti AB behövdes. 
 
Den första informationen som insamlades var vilka kunder som företaget Ekoparti AB har 
samt vilken fraktrunda som är kopplad till vilken kund. Dessutom tillhandahölls en översikt 
av vilka rutter som körs vilka dagar samt till vilken ort gällande det föreslagna alternativet. I 
och med att en översikt, som den för alternativet, inte fanns för nuläget så skapades en sådan 
för att lättare kunna jämföra nuläget med det föreslagna alternativet (Se Tabell 1 och Tabell 2 
nedan). Informationen erhölls från projektets handledare på företaget Ekoparti AB. Med 
denna information skapades även en karta över vart alla kunder finns för att lättare kunna 
visualisera detta i programmet ArcMap senare (Se Bild 1). 
 

Tabell 1 - Fraktöverblick Nuläge 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Bilfrakt 1 

Finspång, Skärblacka, 

Kimstad, Lotorp, 

Norsholm, Svärtinge 

Bilfrakt 1 

Örebro, Pålsboda, 

Sköllersta 

Bilfrakt 1 

Vimmerby, V-vik, Kisa, Överum, 

Gamleby, Ankarsrum, Gunnebo, 

Loftahammar, Rimforsa 

Bilfrakt 1 

Lindesberg, Örebro, Nora, 

Frövi, Guldsmedshyttan, 

Storå Lindesberg 

Bilfrakt 1 

Örebro, Hällestad 

Bilfrakt 2 

Motala, Vadstena, 

Skänninge, Mjölby, 

Mantorp, Vikingstad 

Bilfrakt 2 

Västerås, Hallstahammar, 

Kvicksund 

Bilfrakt 2 

Eskilstuna, Torshälla, Hållsta 

Bilfrakt 2 

Motala, Borensberg, Mjölby, 

Vadstena, Skänninge, 

Ljungsbro, Väderstad 

Bilfrakt 2 

Västerås, Hallstahammar, 

Strömsholm 

Bilfrakt 3 

Köping, Arboga, 

Fellingsbro, Kolsva, 

Valskog 

Bilfrakt 3 

Katrineholm 

Vingåker, Åby 

Bilfrakt 3  

Flen, Katrineholm, Valla, 

Hälleforsnäs, Malmköping, 

Sparreholm 

Bilfrakt 3 

Nyköping, Oxelösund, 

Tystberga 

Bilfrakt 3 

Eskilstuna, Stora Sundby 

Bilfrakt 4 

Söderköping 

Bilfrakt 4 

Nyköping, Jönåker, 

Vrena, Kolmården 

Bilfrakt 4 

Köping, Arboga, Fellingsbro, 

Kolsva, Valskog 

Bilfrakt 4 

Vimmerby, V-vik, Kisa, 

Överum, Gamleby, 

Ankarsrum, Gunnebo, 

Loftahammar, Rimforsa 

Bilfrakt 4 

Katrineholm, Vingåker, 

Högsjö, Rejmyre 

Bilfrakt 5 

Linköping, Linghem 

Bilfrakt 5 

Linköping 

Bilfrakt 5 

Linköping, Åtvidaberg 

Bilfrakt 5 

Tranås (Liten Bil), Sommen 

Bilfrakt 5 

Linköping 

 Bilfrakt 6 

Kumla, Hallsberg, Åsbro, 

Östansjö, Odensbacken, 

Stora mellösa, 

Askersund, Hällabrottet 

 Bilfrakt 6 

Linköping 

Bilfrakt 6  

Kumla, Hallsberg, Åsbro, 

Östansjö, Odensbacken, 

Stora mellösa, Askersund, 

Hällabrottet 
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Då den information som vi fick av Ekoparti inte alltid var den som vi exakt behövde för att 
lösa uppgiften så behövdes vissa beräkningar och sorteringar göras för att anpassa den data vi 
fick så att den går att använda i bland annat ArcMap. För att anpassa data användes 
programmet Microsoft Office Excel använts. Exempel på en användning av Excel för att 
anpassa data har varit för att införa hastighetsgränser på de vägar som används i ArcMap. Ett 
annat exempel är att den data som erhölls av företaget gällande deras kunder var osorterad. 
Med hjälp av Excel gjorde vi en sortering på bilfrakt och dag för att lättare kunna se exakt 
vilka kunder som besökts och när. 
 
För att ta fram information gällande olika kostnader som till exempel drivmedel till lastbilar 
och liknande fick vi ta del av Eko Parti ABs resultatrapport. Olika kostnadsposter i denna 
rapport har vi använt för att räkna ut totala kostnader och omvandla detta till data som senare 
kan användas i ArcMap. 
 

4.3 ArcMap 
Nedan beskrivs processen som genomgåtts för att utvärdera problemet i programmet ArcMap. 
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Bilfrakt 1 

Finspång, Skärblacka, 

Kimstad, Lotorp, 

Norsholm, Svärtinge 

Bilfrakt 1 

Örebro, Pålsboda, 

Sköllersta 

Bilfrakt 1 

Vimmerby, V-vik, Kisa, 

Överum, Gamleby, 

Ankarsrum, Gunnebo, 

Loftahammar, Rimforsa 

Bilfrakt 1 

Lindesberg, Örebro, Nora, 

Frövi, Guldsmedshyttan, Storå 

Lindesberg 

Bilfrakt 1 

Örebro, Hällestad 

Bilfrakt 2 

Motala, Vadstena, 

Skänninge, Mjölby, 

Mantorp, Vikingstad 

Bilfrakt 2 

Västerås, Hallstahammar, 

Kvicksund 

Bilfrakt 2 

Eskilstuna, Torshälla, 

Hållsta 

Bilfrakt 2 

Motala, Borensberg, Mjölby, 

Vadstena, Skänninge, 

Ljungsbro, Väderstad  

Bilfrakt 2 

Västerås, Hallstahammar, 

Strömsholm 

Bilfrakt 3 

Kungsör, (Liten bil) 

 

 

Bilfrakt 3 

Katrineholm 

Vingåker, Åby 

Bilfrakt 3 

Kumla, Hallsberg, Åsbro, 

Östansjö, Odensbacken, 

Stora mellösa, Askersund, 

Hällabrottet 

Bilfrakt 3 

Nyköping, Oxelösund, 

Tystberga 

 

Bilfrakt 3 

Eskilstuna, Stora Sundby 

Bilfrakt 4 

Söderköping 

Bilfrakt 4 

Nyköping, Jönåker, Vrena, 

Kolmården 

Bilfrakt 4 

Köping, Arboga, 

Fellingsbro, Kolsva, 

Valskog 

Bilfrakt 4 

Flen, Katrineholm, Valla, 

Hälleforsnäs, Malmköping, 

Sparreholm 

Bilfrakt 4 

Katrineholm, Vingåker, 

Högsjö, Rejmyre 

Bilfrakt 5 

Linköping, Linghem 

Bilfrakt 5 

Linköping 

Bilfrakt 5 

Linköping, Åtvidaberg 

Bilfrakt 5 

Tranås (Liten Bil), Sommen 

Bilfrakt 5 

Linköping 

   Bilfrakt 6 

Linköping 

 

Tabell 2 - Fraktöverblick Alternativ 
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4.3.1 Kartbygge 
Till en början infogades en karta. Detta för att få en bakgrundsbild i de områden där företaget 
är verksam. Sedan behövdes ett vägnät då kartan endast är ett visuellt hjälpmedel för att man 
lättare ska kunna se vad som är vad. För att det ska vara möjligt att i ett senare skede kunna 
analysera ett ruttplaneringsproblem behövs ett vägnät med data. Det vägnät som använts har 
erhållits från Linköpings Universitets egen databas. Då vi använt detta vägnät tidigare för 
liknande uppgifter tidigare drog vi slutsatsen att det skulle passa bra för detta problem. 
 
4.3.2 Vägnät 
Vägnätet täckte hela Sverige vilket ledde till ett behov av att utföra vissa anpassningar. De 
områden som Ekoparti AB verkar i lämnades kvar medan resterande vägar togs bort för att 
minska tiden det ta för programmet att bearbeta och analysera data för vägnätet. För de 
kvarvarande vägarna i vägnätet behövdes det en hastighetssättning på varje väg. Då det var 
upp mot 44 000 vägar så var detta en uppgift som inte var rimlig att göra manuellt. Därför 
användes programmet Microsoft Excel för att dela ut hastigheter på de olika vägarna. Vägarna 
hade från början delats in i olika kategorier. Dessa kategorier fick sedan varsin hastighet som 
delades ut på alla vägar i den kategorin. Nedan visas en tabell med alla kategorier och dess 
hastighet. 
 

Typ av väg Förklaring Hastighet 
(km/h) 

Motorway Motorväg 90 
Motorway_link Avfart/Påfart 

Motorväg 
70 

Trunk Landsväg 90 
Trunk_link Avfart/Påfart 

Landsväg 
70 

Primary Primärväg 60 
Primary_link Avfart/Påfart 

Primärväg 
60 

Secondary Sekundärväg 40 
Secondary_link Avfart/Påfart 

Sekundärväg 
40 

Tertiary Tertiärväg 30 
Tertiary_link Avfart/Påfart 

Tertiärväg 
30 

Tabell 3 - Hastigheter per vägtyp 

Den högsta hastigheten som används är på motorvägar där hastighetsgränsen ligger på 90 
km/h. I verkligheten kan dessa vägar ha en hastighetsbegränsning upp till 110 km/h. Dock får 
man enligt Transportstyrelsen (2013) endast köra i max 90 km/h med tung lastbil på dessa 
vägar och därför har vi satt hastighetsgränsen på 90 km/h. 
 
De resterande hastighetssättnigarna har baserats på kunskap om hur det ser ut på vägarna i 
Norrköping med omnejd i verkligheten. Viss generalisering har skett här då inte alla vägar 
passar in exakt i någon av kategorierna, men kategorierna har utformats med tanke på att man 
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kanske inte håller samma hastighet längs hela vägen om man räknar med övergångsställen 
och dylikt. 
 
Nästa steg var att räkna ut en körtid på varje länk som finns i vägnätet. Då varje länk nu hade 
en hastighet så behövdes därför länkens längd. Detta togs fram med hjälp av en funktion som 
heter Calculate Geometry. Med Calculate Geometry tas det automatiskt fram en längd på 
varje länk enligt det koordinatsystem som används i programmet. Efter att längden var 
färdigräknad så var det då möjligt att ta fram en körtid per länk i vägnätet. 
 
Körtiden räknades ut med Field Calculator där en formel fick skrivas in. Formeln som vi 
skrev in lyder som följande: [ Stracka / (Maxspeed * 0,2777778) ] 
 
Med hjälp av denna formel tog vi fram en en körtid i sekunder på varje länk i vägnätet. 
Anledningen till att maxhastigheten (Maxspeed) multiplicerades med 2,777778 innan den 
delas på sträckan (stracka) är för att sträckan är angiven i enheten meter samtidigt som 
maxspeeden är i enheten km/h. För att dela Sträckan med maxspeeden behövds alltså först 
maxspeeden omvandlas till enheten m/s. När detta blev klart var vägnätet redo att användas 
för analys av ruttplaneringsproblemet. 
 
4.3.3 Network Analyst 
För att kunna räkna på problemet beslutade vi att använda funktionen Network Analyst. Med 
Network Analyst kan man analysera olika nätverk genom att hitta närmaste rutt, optimala 
rutten mellan olika punkter, lokalisera närmaste facilitet, definiera service areor utifrån valda 
punkter samt räkna ut en matris med reskostnader mellan punkter  med mera. 
 
För att använda denna funktion måste man dock infoga ett så kallat Network Dataset. Ett 
Network Dataset skapade vi i programmet ArcCatalog, vilket är ett delprogram i ArcGIS. När 
vi skapat vårat Network Dataset kunde det användas i ArcMap och då blev då ett nätverk som 
Network Analyst kan utgå från i sina beräkningar. För att modellera problemet skapade vi ett 
Network Dataset utifrån det vägnät som tagits fram tidigare så att analyserna i Network 
Analyst använde vägnätet för sina beräkningar. 
 
4.3.4 Vehicle Routing Problem 
VRP är en förkortning av Vehicle Routing Problem vilket betyder ruttplaneringsproblem. I 
programmet ArcMap kan man använda detta för att räkna ut en optimal rutt enligt givna 
parametrar. VRP är en metod som är en del av funktionen Network Analyst. Exempel på 
parametrar som har tagits med är arbetstid för chaufförerna, kostnad för chaufförerna, kostnad 
för slitage och bensin, positionering av kunder med mera. Tanken med VRP är att räkna ut 
tidsförbrukning och kostnader för de olika rutterna i nuläget och alternativet. 
 
När vi valde att programmet ArcMap skulle användas för vårt projekt hade vi två metoder att 
välja mellan för att nå projektets mål. Antingen kunde metoderen VRP användas, som sedan 
blev fallet, eller så kunde metoden New Route användas. Vad som skiljer dessa åt är att New 
Route enbart bygger upp en rutt åt gången medan man i VRP kan bygga upp alla samtidigt. 
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Dessutom är VRP en större metod som kan hantera fler parametrar än metoden New Route. 
Detta leder till ökade möjligheter till att göra en analys som är så lik verkligheten som möjligt. 
Ett exempel på en sådan parameter är ”Raster”. I New Route kan man inte fylla i raster för 
chaufförerna, men det har man möjlighet att göra med VRP. Därför valde vi att använda VRP 
istället för New Route då vi ansåg att metoden VRP kunde ge oss ett bättre resultat som var 
mer likt verkligheten än vad som kunde åstadkommas med metoden New Route. 
 
4.3.4.1 Implementering av kunder 
För att använda Vehicle Routing Problem i ArcMap behövde vi fylla i alla parametrar som vi 
tagit fram. Först och främst krävdes det att alla kunder infogades i programmet. För att lägga 
in alla kunder behövde vi manuellt leta upp vart dessa kunder är placerade i Sverige. För att 
åstadkomma detta användes sökmotorerna Eniro samt Hitta. Då ett kundregister erhållits av 
Ekoparti AB så fanns adresserna tillgängliga. Genom att skriva in adresserna i sökmotorerna 
kunde kundens exakta plats lokaliseras och därmed prickas in på kartan i ArcMap. I samband 
med att kunderna lokaliserades så placerades de i den rutt som de tillhör. 
 
4.3.4.2 Tidsberäkning 
Tidsberäkningen är en del av arbetet med funktion Network Analyst och VRP. Vid 
inställningen av VRP kunde vi lägga till tider och tidsbegränsningar så att programmet tog 
hänsyn till dessa. Resultatet kommer efter uträkningen bland annat att visa den totala tiden per 
rutt. Den totala tiden tar hänsyn till körtider, raster som chaufförerna tar och servicetider hos 
de kunder som besöks. Dessa parametrar fylldes därför i samtidigt med att kunderna och 
rutterna infogades i programmet. Tidsparametrarna lade vi sedan in för både nuläget och det 
alternativ som undersöks för att en jämförelse sedan ska kunna göras mellan resultaten. 
 
4.3.4.3 Kostnadsberäkning 
Förutom att lägga in tidsparametrar i programmet behövdes även kostnadsparametrar läggas 
till . Det finns tre huvudsakliga parametrar gällande kostnaderna i de rutter som Ekoparti 
använder. Dessa tre parametrar är lön till chauffören, övertidslön till chauffören samt kostnad 
för användning av lastbilen. Kostnader för användning av lastbilen kan vara till exempel 
bensinkostnader, kostnader för slitage och dylikt. Med hjälp av dessa tre parametrar kan vi 
med hjälp av programmet räkna ut en totalkostnad per rutt. De kostnader som tagits fram 
kommer tillsammans med tidsförbrukningen användas i jämförelsen av nuläget och 
alternativet. 
 

4.4 Tankesätt 
Nedan nämns detaljer kring de tankesätt och resonemang som vi använt när vi valt att lägga in 
och räkna på Ekoparti AB’s ruttplaneringsproblem i programmet. 
 
4.4.1 Efterfrågan & Kapacitet 
Då antalet kunder är över 480 samt att Ekoparti AB inte givit data kring hur efterfrågan hos 
respektive kund sett ut över tid, har vissa komplikationer stötts på. Då det inte existerar data 
om efterfrågan så blev arbetet med att lägga in kunderna i ArcGIS komplicerat. I verkligheten 
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finns det inte hur mycket plats som helst i en lastbil och därför behövdes någon form av 
kapacitetsbegränsning även läggas till i programmet.   
 
På grund av detta krävdes det att hanteringen av kapaciteten på lastbilarna sköttes på ett annat 
sätt som även fungerar som en parameter i programmet. Det som gjordes var att man först och 
främst tog reda på hur stor kapaciteten på lastbilarna är. Enligt Ekoparti AB ingår i 
genomsnitt 18 kunder i en rutt. Därmed har vi valt att ställa in antalet stopp i programmet som 
18 per rutt. Detta ser til l att de uträkningar som utförs med hjälp av programmet tar hänsyn till 
att lastbilarna har en viss kapacitet och att en lastbil inte kan tillgodose hur många kunder som 
helst. 
 
I detta fall valde vi alltså att uttrycka kapaciteten i form av antal kunder. Ett annat sätt att ta 
hänsyn till kapacitet kan även vara antalet vagnar det finns plats för i respektive lastbil samt 
hur många vagnar som i genomsnitt efterfrågas av respektive kund. Detta hade varit det 
lättaste alternativet för att lösa kapacitet och efterfrågan, dock var detta inte möjligt utan 
information om efterfrågan och därför uteslöts detta alternativ. 
 
Då en lastbil som kör en rutt kommer besöka olika orter är frågan hur många stopp lastbilen 
kommer göra på respektive ort. I och med att varje lastbil har en kapacitet på 18 kunder har 
författarna valt att dela upp dessa 18 platser enligt totala antalet kunder per ort som lastbilen 
besöker. Alltså kommer den ort som ingår i rutten som har flest kunder få majoriteten av 
platserna i lastbilen. Det vill säga att om en ort har 80 procent av den totala mängden kunder 
för alla orter i rutten kommer denna ort att få 80 procent av den totala platsen i lastbilen. 
Denna fördelning har vi tagit fram med hjälp av Excel. Se tabell 4 nedan. 
 

 
Fredag Bilfrakt 1   

 
Fredag Bilfrakt 2     

Stad Örebro Hällestad 
 

Västerås Hallstahammar Strömsholm 

Kunder 57 1 
 

41 5 1 

Procent 98,28% 1,72% 
 

87,23% 10,64% 2,13% 

Antal per frakt 17,00 1,00 
 

15,70 1,91 0,38 
Tabell 4 - Uppdelning Kunder 

 

Alla orter som ingår i en rutt har minst en kund. Detta för att se till att lastbilen besöker alla 
orter som ska vara med i rutten utan att någon uteblir. Om någon ort uteblir från rutten 
kommer kostnaden att köra till orten inte att räknas med i ruttens totalkostnad. Efter att alla 
orter får minst en kund så avrundas antalet kunder i resterande orter uppåt om de har ett värde 
som är 0,5 eller högre och neråt om de har ett värde lägre än 0,5. Vid de tillfällen då 
avrundningen genererar ett totalt antal kunder på rutten som överstiger 18 så prioriteras 
avrundningen på de mindre orterna först. Till exempel kan vi utifrån bild 7 ovan se hur kunder 
fördelas på Bilfrakt 2 på Fredag. Först och främst ska varje ort ha minst en kund och därför 
kommer Strömsholm att avrundas uppåt även om den ortens värde ligger under 0.5, vilket gör 
att Strömsholm kommer ta upp en av platsera i lastbilen. Sedan finns det 17 platser kvar i 
lastbilen och enligt avrundningsreglerna borde Hallstahammar få 2 av dessa platser medan 
Västerås borde få 16. Dock fungerar inte detta då 2 och 16 tillsammans blir 18 platser och det 
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finns endast 17 platser kvar. Vad som sker nu är då att den minsta orten får prioritet vid sin 
avrundning vilket gör att Hallstahammar kommer få två platser i lastbilen. Detta leder i sin tur 
till att Västerås bara kommer få de resterande 15 platserna i lastbilen, även om de enligt 
avrundningen borde fått 16. Dessa avrundsregler har vi utformat för att alla platser i 
respektive bilfrakt ska delas ut på samma sätt genom hela projektets gång för ett enhetligt 
resultat. 
 
4.4.2 Kunder 
En fördel med att inte ha efterfrågan var däremot att vi inte behövde lägga in alla cirka 480 
kunder i ArcGIS. Däremot var det svårt för oss att bestämma vilka av de kunder som ligger i 
respektive ort som skulle användas i programmet och vilka som skulle uteslutas. Detta 
bestämdes med hjälp av data som erhållits av Ekoparti AB. Den information som användes 
var ett dokument med de kunder som under de närmaste 2 månaderna lagt en beställning hos 
företaget. Denna information underlättade arbetet då den erhållna datan framför allt 
eliminerade vissa kunder. Detta innebar att de kunder som inte beställt under en längre period 
inte togs hänsyn till överhuvudtaget. Anledningen till detta kunde vara att kunden beställer 
sällan, att kunden endast beställer då det är kampanjer eller att kunden helt avslutat sitt 
samarbete med Ekoparti AB. 
 
Om det visade sig att en ort hade fler kunder än det antal som behövs för att fylla lastbilen 
behövdes det göras ytterligare en uteslutning av kunder. De tillfällen då detta var fallet har vi 
valt ut kunder med hänsyn till största möjliga geografiska spridning, enligt tankesättet värsta 
möjliga scenario. I förväg kan man inte veta hur lastbilen kommer köra i orten då det helt 
beror på vilka kunder som gjort beställningar. Därför vill man ha värsta tänkbara scenario 
vilket man får om man räknar med att lastbilen behöver köra runt hela orten för att leverera 
varorna innan den besöker nästa ort. 
 
4.4.3 Raster 
Chaufförer som jobbar hos Ekoparti AB har vid varje arbetspass 45 minuters lunch. Detta i 
enlighet med de svenska lagarna som säger att man måste ta rast efter en viss körtid. Dessa 45 
minuter kan användas olika under ruttens gång beroende på vad som passar för chauffören. 
Dock måste man ta en rast om man kört 4,5 timmar i sträck (se kapitel 3.3.4). I enlighet med 
de svenska lagarna och tillvägagångssättet hos Ekoparti AB har vi därmed lagt till en 45 
minuters rast i programmet per rutt som körs. 
 
4.4.4 Kostnader 
Under kapitel 4.3.4 beskrivs det hur den valda metoden VRP fungerar och vad metoden är 
kapabel till. Att metoden låter oss räkna ut kostnader i programmet är en stor fördel. Däremot 
behöver arbete spenderas för att ta fram de verkliga kostnaderna för att sedan lägga in dessa i 
programmet. 
 
Vissa kostnader har Ekoparti AB angett till oss direkt vilket smidigt kunde användas medan 
vissa kostnader behövde ta fram från erhållna dokument. Ett exempel på kostnader som 
erhölls omedelbart är timlönen på både lastbilschauffören och plockaren som åker med i 
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fordonet. Den kostnaden behövdes först och främst delas upp i minuter då programmet vid 
uträkningar behandlar kostnader i minuter. Sedan adderades dessa två kostnader och lades in i 
programmet under parametern “CostPerUnitTime”. 
 
En annan parameter som finns i programmet heter “CostPerUnitDistance”. Denna utgör alltså 
kostnaden som uppstår när man kör. Denna parameter behövde däremot räknas ut manuellt. 
Som tidigare nämnts i rapporten erhölls en resultaträkning från Ekoparti med totalkostnader 
som man lagt ut på lastbilar och skåpbilar under en viss tid. Dessa kostnader är drivmedel 
samt underhåll. 
 
Anledningen till just dessa kostnader valdes att tas med är på grund av att vi endast ville ha 
med de kostnader som direkt påverkas av körsträckan, i och med att parametern i programmet 
heter just “CostPerUnitDistance”. Möjligheten att ta med andra kostnader som indirekt 
påverkas av körsträckan fanns. Exempel på sådana var försäkring, skatt och (för skåpbilen) 
leasingkostnader. Dock anser vi att dessa inte påverkas direkt av hur långt en lastbil körs, 
därmed utelämnades de från uträkningen av denna parameter. Även avskrivningar 
utelämnades från beräkningarna på grund av att distansskillnaden mellan nuläget och 
alternativet inte förändrades markant, vilket betyder att lastbilarnas värdeminskning inte heller 
kommer ändras särskilt mycket. 
 
I resultatrapporten var dessa kostnadsposter nämnda under respektive fordon. Med hjälp av 
Excel användes alla dessa kostnader för att ta fram en generell kostnad för drivmedel och 
slitage för respektive fordonstyp, vilket i vårat fall är lastbilar och skåpbilar. Alla lastbilar har 
självklart olika kostnader, dock fanns det inte information om vilka lastbilar som kör vilken 
rutt. Därför togs en allmän kostnad fram, vilket innebär att alla lastbilar har samma kostnad. 
Se tabell 5 för hur exceldokumentet och uträkningarna ser ut. 
 

Typ Bilnummer Underhåll Drivmedel SUMMA 
 

Kostnad per Kilometer 

Lastbil LPZ586 25394,53 157271,33 182665,86 
    Lastbil SUT342 71967,21 162994,75 234961,96 
 

Summa alla lastbilar 
  Lastbil JGY987 98175,82 160836,06 259011,88 

 
1091374,96 

  Lastbil XKF531 
 

26223,57 26223,57 
    Lastbil JUX 668 

 
173530,96 173530,96 

 
Per lastbil 

 
Per skåpbil 

Lastbil JUX 665 
 

180303,06 180303,06 
 

181895,83 
 

28622,09 
Övrigt Lastbil 

 
2772,21 31905,46 34677,67 

    
      

Per kilometer 
 

Per kilometer 
Skåpbil GCG935 4319,00 24303,09 28622,09 

 
4,71 

 
3,75 

Tabell 5 - Uträkning Distanskostnad 

 

4.4.5 Avlastning 
För varje kund chauffören anländer till måste han tillsammans med plockaren lasta av de 
varor som kunden beställt. Tiden det tar att genomföra denna aktivitet kallas för avlastning. 
Avlastningen är en tid som kan variera stort beroende på vilken kund det handlar om och hur 
stor beställningen är. Vissa kunder beställer mindre mängder som tar cirka fem minuter att 
lasta av medan det hos andra kunder kan ta upp till 30 minuter att lasta av varor. Därmed var 
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vi i behov att ta fram ett ungefärligt värde på hur lång tid det tar att lasta av hos varje kund. 
Faktorer som kan påverka tiden är bland annat tid för att backa in hos en kund, tid att plocka 
ut vagnar ur bilen, eventuell tid för att lägga in varor på hyllor hos kunden samt tid som går åt 
till att spänna fast resterande varor i lastbilen innan avfärd. Detta värde diskuterade vi fram 
med hjälp av handledaren på Ekoparti AB och valdes till ca 20 minuter per kund när man gör 
ett överslag på alla kunder i en rutt. 
 
4.4.6 Sammanställning 
När arbetet med ArcGIS avslutades påbörjade vi arbetet kring att sammanställa resultatet för 
rutterna i både nuläget och alternativet. Anledningen till detta var att i programmet så var alla 
resultat utspridda och för en enklare överblick över resultatet behövdes de samlas på samma 
plats. Vi valde även här att arbeta med Excel eftersom detta program är väl anpassat för att 
hantera större mängder data. Därför förde vi över alla resultat för respektive rutt som vi fick 
från att ha lagt in problemet i programmet till en excellfil. Exempel på dessa är distanser, 
tidskostnader, distanskostnader och totala kostnader. 
 
Anledningen till att just dessa faktorer valdes ut för att sammanställas beror på att 
ruttplaneringsproblemet rör ett företag med vinstdrivande mål. Om man strävar efter 
minskade kostnader bör man välja ut viktiga kostnadsvariabler som sedan kan analyseras för 
att i sin tur komma fram till om man har en god lösning på problemet eller inte. Detta är vårt 
mål med projektet och därför har dessa faktorer tagits med. 
 
Utifrån de utvalda variablerna sammanställde och räknade vi ut ungefärliga siffror på hur 
medelkostnaden ser ut för varje lastbil samt hur mycket rutterna kostar att köra veckovis samt 
årligen. Detta gjorde vi för nuläget och alternativet för en vidare jämförelse i resultatkapitlet. 
Diskussioner kommer även ske mellan de olika posterna och hur de påverkas och relaterar till 
varandra. Nedan visas ett urklipp av resultatet i nuläget (Tabell 6). 
 
Bilfrakter Fredag Distanser(K

M) 
Tidskostnad 
(kr) 

Distanskostnad 
(kr) 

Totalkostnad 
(kr) 

Bilfrakt 1 326,7 2909,5 1303,1 4212,6 

Bilfrakt 2 375 2957,9 1762,6 4720,5 

Bilfrakt 3 307,8 2664,8 1448,4 4113,2 

Bilfrakt 4 192,2 2757,2 899,2 3656,4 

Bilfrakt 5 138,9 2265 644,1 2909,1 

Bilfrakt 6 346,3 3140,7 1637,8 4778,5 

TOTAL 1686,9 16695,1 7695,2 24390,3 

     

Total (Vecka) (KM) 7187    

Total (År) (KM) 359350    

     

Total (Vecka) (MIL) 718,7    

Total (År) (MIL) 35935    

Tabell 6 - Urklipp Resultat 
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4.4.7 Distanser 
Distanserna som tagits fram för respektive rutt är i sig inte i huvudfokus i detta projekt, utan 
kostnaderna. Detta på grund av att en lägre distans inte garanterar en lägre kostnad, beroende 
på hur många kunder som besöks. Många kunder i en rutt innebär mer spenderad tid för 
avlastning och därför kan en rutt ta lång tid även om man inte kör en lång sträcka. Detta är 
anledningen till att vi inte enbart räknade på distanser när vi ville förbättra rutterna. 
 
För att räkna ut hur mycket det generellt sett kostar för en lastbil att köra på vägarna så 
behövde vi kostnader och sträcka. De kostnader och den sträcka som vi använde oss av 
sträcker sig över en specificerad tidsperiod. För att ta fram en kostnad per kilometer behövdes 
information om hur många kilometer som körts under samma tidsintervall som kostnaderna 
gällde. Därför var distansen på rutterna intressant då de användes för att räkna ut hur många 
kilometer en lastbil kunde köra under en viss tidsperiod. Utifrån denna information kunde vi 
ta fram en aktuell kilometerkostnad för lastbilen samt skåpbilen. 
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5. Resultat 
Förändringen som gjorts för rutterna och leveranserna till kunderna har utformats av Ekoparti 
AB utifrån två huvudsakliga kriterier, vilket är att ta bort kunder som ligger för lång bort från 
rutterna samt övertyga kunderna om att endast beställa en gång i veckan. Med detta som 
underlag har de gått från 28 rutter i nuläget till 26 stycken i alternativet. 
 
Vi har utformat ett antal diagram och bilder som ska illustrera projektets resultat samt ge en 
god överblick på skillnaderna mellan Ekoparis kostnader för rutterna i nuläget och 
alternativet. De kostnader som presenteras i diagrammen är kostnader som programmet 
ArcMap genererat när vi löst problemet.  
 

 
Bild 6 - Måndag Bilfrakt 3, Nuläget 
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Bild 7 - Måndag Bilfrakt 3, Alternativet 

I bilderna ovan syns en jämförelse av Bilfrakt 3 på måndag. I nuläget körs varor ut till orter 
som bland annat Arboga och Köping. I alternativet körs det dock endast ut varor till Kungsör, 
vilket är en ort som inte ens finns med i nuläget. Att leveranserna i nuläget helt tas bort i 
alternativet beror på det tillvägagångssätt som Ekoparti baserat alternativet på. Då rutten som 
körs med bilfrakt 3 på måndag även körs på onsdagarna, så kommer den inte längre behöva 
köras på måndag då Ekoparti strävar efter att kunderna endast ska beställa en gång i veckan 
och därmed kommer leveranser till dessa städer endast behövas en gång i veckan. Detta leder 
till att bilfrakt 3 på måndagar är öppen för nya rutter och därmed har Ekoparti identifierat nya 
kunder som kan tillgodoses i Kungsör. Dessa kunder i Kungsör kommer i alternativet att bli 
den nya bilfrakt 3 på måndagar. Då det för tillfället endast finns fem kunder i Kungsör 
kommer en liten bil att användas för denna frakt. Dock finns det möjligheter inför framtiden 
att utöka rutten med fler nya kunder i takt med att Ekoparti AB expanderar sin verksamhet. 
 
Som på bilden ovan är en av de förändringar som gjorts i alternativet. Då flera rutter förändras 
i alternativet kan flera rutter förändras som ovan, utifrån Ekoparti ABs tankar om vad som 
behöver rättas till. Rutterna har förändrats på olika sätt då Ekoparti valt att tänka på andra 
banor än de tidigare gjort. Detta kommer leda till olika förändringar och dessa kommer gynna 
företaget på olika sätt. I exemplet ovan så gynnade det företaget i och med att man fick 
möjlighet att införa nya kunder och en ny rutt. 
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Diagram 1 - Körda Mil/År 

Diagram 1 illustrerar hur milantalet för de två olika fordonstyperna som används av Ekoparti 
AB vid distribution mot kund förändras. Vid implementeringen av nuläget och alternativet i 
programmet ökar antalet mil för skåpbilen med 1120 mil på ett år. Anledningen till detta är att 
Ekoparti i alternativet valt att lägga till ännu en rutt med skåpbil på måndag. Man ser även i 
Diagram 1 att antalet körda mil för lastbilen förändras. Dock kommer antalet körda mil under 
ett år minskas med 5997 mil. Därmed ser vi att skåpbilen nästan dubblar sin distans i 
alternativet samtidigt som lastbilarnas distans minskar något. 
 
Egentligen har distansen ingen huvudbetydelse i projektet i sig. Dock leder distansen till en 
kostnad för det Ekoparti AB och därför kommer en förändring av distansen att påverka 
kostnaderna i detta problem. 
 

 
Diagram 2 - Tid- och Distanskostnader/År 
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I Diagram 2 ovan visas de två kostnader som undersökts i nuläget och alternativet. Dessa är 
tidskostnader och distanskostnader. Först och främst är det tydligt att tidskostnaderna är 
mycket större än kostnaderna för den körda distansen och detta gäller för alla dagar. 
Tidskostnaderna är dessutom i nästan alla fall dubbelt så stor som distanskostnaderna. 
 
Dessutom ser vi att alternativet har minskade kostnader på alla dagar förutom onsdag. Detta 
gäller både för tidskostnaderna och för distanskostnaderna som båda är dyrare i alternativet på 
onsdagar.  
 

 
Diagram 3 - Totala Tid- och Distanskostnader/År 

 
Om vi summerar alla dagar får vi ett förtydligande av kostnaderna, detta illustreras i Diagram 
3 ovan. När vi undersöker distanskostnaderna ser vi att de har minskat från nuläget till 
alternativet. Gällande tidskostnaderna har de också minskat, dock med en större summa. 
Skillnaden i siffror för distanskostnaderna är 207 770 kronor per år vilket i sig är en relativt 
stor årlig minskning. Tidskostnaderna däremot har en dubbelt så stor minskning på 407 180 
kronor per år. Detta resultat visar oss att en besparing sker både för tids- och 
distanskostnaderna men att besparingen för tidskostnaderna har en större påverkan på 
resultatet. 
 
Vid en närmare undersökning av rutterna så är det inte särskilt konstigt att det är just 
tidskostnaderna som utgör en större del av totalkostnaderna. För varje rutt finns det 18 kunder 
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som alla ska besökas för leverans. Vid varje sådan leverans som chauffören och plockaren gör 
räknar vi i programmet med en medeltid på 20 minuter för avlastningen. 20 minuters 
avlastning hos varje kund motsvarar för en rutt med 18 kunder 360 minuter, det vill säga sex 
timmar, som enbart spenderas på avlastning av varor hos kunder. Under denna tid står 
lastbilen still och därför får vi ingen ökad distanskostnad under dessa sex timmar utan bara en 
ökad tidskostnad. Då sex timmar i många fall av rutterna motsvarar halva ruttens totala tid 
eller mer än halva den totala tiden inser vi att det inte är några konstigheter att tidskostnaderna 
kommer vara mycket högre än distanskostnaderna. 
 

 
Diagram 4 - Totalkostnad/År 

Om Ekoparti AB väljer att göra en förändring i sin ruttplanering och implementera det 
framtagna alternativet i sin verksamhet kommer detta innebära att Ekoparti’s kostnader för 
distributionen mot kund kan minska med 614 950 kronor per år enligt de beräknar vi tagit 
fram. 
 
Resultatet som vi tagit fram, det vill säga att kostnaden i alternativet exakt kommer minska 
med 614 950 kronor per år, kommer med största sannolikhet inte bli resultatet i verkligheten. 
Dock har vi försökt göra vårt bästa vid förarbetet, det vill säga med att ta ut så korrekta 
parametrar som möjligt som stämmer överens med verkligheten för att validiteten ska vara så 
hög som möjligt. Vi har även undersökt resultatet och de resonemang vi använt genom 
projektet. Exempel på en sådan undersökning är att vi sett över hur distanskostnaderna 
förändras med hänsyn till förändringen på rutterna. Med detta menar vi att det känns rimligt 
att vi får en minskning av distanskostanderna på grund av att det totala antalet rutter minskar 
från nuläget till alternativet (Se Tabell 1 och Tabell 2). Även om resultatet i verkligheten inte 
blir exakt 614 950 kronor per år i besparing har vi arbetat med att få hög validitet för att det 
verkliga resultatet ska komma så nära vårt resultat som möjligt. 
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6. Begränsningar 
Det är viktigt att ha i åtanke att den kostnad som tagits fram med ArcGIS för nuläget samt för 
alternativet gäller för den kundordning som tagits fram. I programmet har vissa kunder lagts 
in och när ruttplaneringsproblemet har lösts har en kundordning tagits fram gällande vilken 
kund som ska få sin order behandlad först. Om denna ordning inte följs av Ekoparti AB 
kommer dock den kostnad som tagits fram inte att vara detsamma i verkligheten. Det kommer 
sällan vara exakt de kunderna som används i programmet som Ekoparti AB levererar till i 
verkligheten. Dessutom har vi i programmet använt samma kunder som en slags exempelrutt 
vilket sedan används för att representera kostnaderna för ett helt år. Dock har vi som nämnts 
tidigare gjort en så stor geografisk spridning som möjligt vid utplaceringen av kunderna. 
Tanken bakom detta är att få det dyraste scenariot och räkna på det i programmet.  
 
I programmet har en avlastningstid på 20 minuter infogats. Detta är en ungefärlig siffra som 
tagits fram. Dock är det viktigt att veta att det förmodligen oftast inte kommer ta exakt 20 
minuter att lasta av. Det är en stor risk att tiden blir mindre eller större. Avlastningstiden är 
även en direkt kostnad för företaget då man har med sig arbetskraft i lastbilen. Därför kommer 
förändringen av avlastningstiden ha en stor påverkan på tidskostnaden av rutten, dock inte på 
distanskostnaden. 
 
De kostnader och tider som tagits fram med hjälp av programmet utgår från att chaufförerna 
som kör leveranserna åt Ekoparti AB hela tiden ligger på den maximala hastighetsgränsen för 
den väg de kör på för tillfället. Det vill säga att om en väg har en hastighetsberänsning på 90 
km/h så räknar vi i programmet med att lastbilen kommer köra i 90km/h när den färdas på 
denna väg. I verkligheten ser det självklart annorlunda ut beroende på hur mycket trafik det är 
och om man kanske hamnar i en trafikkö eller om det är en uppförsbacke vilket gör att 
lastbilen har svårare att hålla uppe hastigheten. I verkligheten kan det då bli att lastbilen kör 
under eller över hastighetsgränsen på vägen, vilket inte syns i programmet. 
 
Dessutom användes en generalisering av vägarna och vilken typ de är i vägnätet. Därför 
kommer det finnas vissa avvikelser gentemot verkligheten när det gäller hastigheterna på 
vägarna. Dessutom får man tänka på att vägarnas hastighet kan ändras när som helst och de 
hastigheter som gällde när projektet startade behöver inte vara de som fortfarande gäller i 
verkligheten. Detta kan också vara en möjlig avvikelse gentemot verkligheten. 
 
En ytterligare faktor som påverkar vägarna och vägnätet är det faktum att vissa vägar som 
finns i verkligheten kanske inte finns med i vägnätet. Med detta menar vi att det finns några 
kunder som ligger i mindre orter ute på landsbygden. Vägarna som sträcker sig ut till de 
mindre orterna på landsbygden är mindre och inte lika välanvända som de andra. Det finns då 
en risk att dessa vägar är så små att de inte finns med överhuvud taget i vägnätet, vilket leder 
till att lastbilarna kommer köra så nära de kan på de lite större vägarna, men att de inte kan ta 
sig hela vägen fram. Detta resulterar i att distansen på rutterna blir något mindre än vad de 
egentligen är i verkligheten, vilket i sin tur påverkar kostnaderna på lastbilarna. För ett mer 
exakt resultat behövs det ett mer exakt vägnät, vilket inte var tillgängligt från projektets 
början och därför användes det nuvarande vägnätet. 
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Lastbilarna som används av Ekoparti AB är olika gamla och av olika modeller. I och med 
detta kommer vi inte ha exakt likadana kostnader på lastbilarna när de är ute och kör på 
vägarna. Vi vet inte heller, som nämnts tidigare, vilken av lastbilarna som kör vilken rutt och 
vilken dag. Därmed var ett överslag på lastbilskostnaderna nödvändigt. I verkligheten kanske 
en lastbil kostar fem kronor per kilometer medan en annan kostar fyra kronor per kilometer 
eller sex kronor per kilometer. Eftersom vissa lastbilar är äldre kommer de kanske kosta mer 
än vad som används i uträkningen i programmet samtidigt som någon lastbil är nyare och 
kostar mindre för att den är mer effektiv och mindre sliten. Detta leder i slutändan till att om 
man räknar på ett genomsnittligt värde kommer de individuella rutterna inte vara lika exakta. 
Dock kommer slutresultatet ändå vara relativt likt och kunna symbolisera de värden som finns 
i verkligheten.  
 
Dessutom finns det alltid en osäkerhet gällande kostnaderna för användningen av lastbilarna. 
Detta på grund av att denna kostnadspost innehåller kostnaderna för drivmedel till lastbilarna. 
Kostnaderna för drivmedel varierar alltid i takt med att literpriset ökar eller minskar. Därmed 
kommer den kostnad vi räknat med i programmet automatiskt bli felaktig med tiden, vilket 
resulterar i att samma kostnader inte nödvändigtvis stämmer om man skulle göra en ny 
undersökning nästa år, eller rentav nästa månad. Vi tror dock inte att priset hinner ändras så 
mycket inom ett år att resultatet från denna studie inte representerar verkligheten på ett rimligt 
sätt. 
 
På samma sätt som för kunderna har vi för orterna i en rutt använt värsta tänkbara scenario 
som tankesätt. Varje ort som ingår i en rutt måste därför besökas varje gång rutten körs i 
programmet. I verkligheten kan det vara att en ort inte behöver besökas alls en vecka, 
beroende på om kunden/kunderna i den orten beställer eller inte den veckan. Vi har ändå 
utformat problemet i programmet så att den kommer att besöka alla orter varje gång rutten 
körs. Därför gäller tankesättet ”värsta möjliga scenario” även för orterna i uträkningen för 
detta problem. Om uträkningen inte skulle stämma överens med verkligheten så kommer det 
faktum att man helt slipper köra till någon ort förmodligen vara positivt för Ekoparti AB och 
minska kostnaderna ännu mer, det vill säga att resultatet förhoppningsvis inte kan bli sämre än 
det som räknats ut. 
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7. Diskussion 
I resultatet har vi beskrivit hur en förändring av Ekoparti ABs rutter kommer påverka 
företaget kostnadsmässigt. I detta kapitel för vi en diskussion om resultatet som vi tagit fram 
samt hur det skulle kunna påverka andra delar hos Ekoparti AB förutom kostnaderna. 
 

7.1 Logistik 
Då detta projekt handlar om att ta fram olika rutter som skulle gynna Ekoparti AB 
kostnadsmässigt, räknade vi självklart med att transportkostnaderna för företaget skulle 
förändras. I och med den teori som vi tagit fram har vi kunnat koppla ihop förändringen av 
transportkostnader med andra delar i företaget. Detta skulle kunna hänvisas till 
Totalkostnadsmodellen som tagits upp i kapitel 3.1.1. Enligt modellen finns det flera olika 
kostnadsposter som rör logistiken i ett företag. I transportkostnadsposten ingår kostnader som 
rör företagets externa transportkostnader. Det vill säga kostnader som uppstår av att 
transportera artiklar mellan företag och kund. 
 
I detta fall har vi fått ett resultat att kostnaden för transporterna vid denna förändring kommer 
innebära en minskning på 614 950 kronor per år. Detta innebär alltså att 
transportkostnadsposten kommer att minska med denna summa och att de totala 
logistikkostnaderna hos Ekoparti AB även kommer att minska. Däremot tycker vi även att det 
är viktigt att framhäva andra kostnader som ingår i transportkostnadsposten. Dessa är 
administrationskostnader för transporter samt interna transportkostnader. Dessa två kostnader 
har vi inte behandlat i detta projekt. Däremot tror vi att i och med att antalet transporter 
minskat kommer även administrationskostnaderna att minska, dock vet vi inte hur stor 
summan är. De interna transportkostnaderna omfattar transport med till exempel truck inom 
företaget, det vill säga i samma lager. Om nu Ekoparti AB använder sig av truckar eller något 
dylikt som binder företagets pengar vid transport inom lagret tror vi att denna förändring kan 
leda till minskade interna transportkostnader. Detta då effekterna kan bli att man sparar 
pengar på att inte behöva åka tillbaka till produkternas förvaringsplats flera gånger i veckan, i 
och med att kunderna beställer större mängder åt gången. 
 
7.1.1 Produktvärde 
Förutom att Ekoparti ABs transportkostnader i detta fall minskas med 614 950 kronor per år 
tror vi även att detta kommer att leda till mindre produktvärden för företaget, detta baserat på 
teorikapitlet 3.1.2. Då transportkostnaden är en logistikkostnadspost i företaget kommer 614 
950 kronor försvinna från totalkostnadsmodellen. Då de totala logistikkostnaderna som ett 
företag har är fördelade på en produkts produktvärde, kommer denna förändring på 
totalkostnadsmodellen innebära att mindre kostnader fördelas på produkterna vilket kommer 
leda till minskade produktvärden. Detta är självklart en fördel för Ekoparti AB om de väljer 
att implementera alternativet. Dessa fördelar kan till exempel vara i och med att produktvärdet 
minskar kan Ekoparti AB välja att även sänka de priserna man i nuläget har utan att detta 
kommer att påverka de nuvarande intäkterna. På så sätt kanske man kan locka till sig ännu fler 
kunder än vad man i nuläget har. Eller så kan de också välja att behålla de priser man har på 
sina produkter och gå med ännu mer vinst. Vi vet inte med hur mycket intäkterna för de sålda 
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produkterna kommer att påverkas, dock vet vi att de kan påverkas positivt. Det vill säga att 
intäkterna kan öka. 
 
Dock har inte bara intäkterna möjlighet att öka. Om man tittar på lagerföringsposten i 
totalkostnadsmodellen kommer Ekoparti AB troligtvis även att spara pengar i denna 
logistikkostnadspost. I och med att produktvärdet minskar på grund av minskade 
transportkostnader kommer det kosta mindre för Ekoparti AB att lagerföra sina produkter i 
lagret innan de säljs till kund. Även detta är någonting som påverkar Ekoparti ABs ekonomi 
positivt. 
 
7.1.2 Centralisering  
Som det beskrivs i kapitel 3.2.3. är Ekoparti AB utformat med en hög centraliseringsgrad. Det 
finns endast ett centrallager som lagerhåller produkter till alla kunder som företaget kör ut till. 
Då Norrköping ligger väldigt centralt med hänsyn till Ekoparti ABs kunder samt har stora 
motorvägar lättillgängligt är det en bra plats för ett centrallager. Valet att använda sig av ett 
stort centrallager istället för flera mindre lager blir för Ekoparti AB positivt i form av de 
skalfördelar man får samt en minimering av det ägda kapitalet. I och med att Ekoparti inte är 
ett så jättestort företaget skulle fler lager inte generera lika mycket pengar som endast ett 
lager. Därför är det bra om Ekoparti undviker att binda sig kapital i form av fler lager. Istället 
tycker vi att de bör satsa på att effektivisera och förbättra det enda lagret man har istället för 
att öka sina kostnader med att ha fler lager. Om Ekoparti däremot satsar på att expandera mot 
andra delar av Sverige kan det vara diskutabelt med ännu ett lager. 
 
Då Ekoparti AB är ett grossistföretag samlar de flera olika typer av produkter i sitt lager för 
att deras kunder i sin tur inte ska behöva lägga beställningar från många olika leverantörer. 
Att sträva och jobba efter en hög centraliseringsgrad med förbättring av effektivitet kan då 
vara ett bra sätt att försöka uppfylla kundernas önskan om att kunna leverera många olika 
produkter till ett bra pris. För att kunna erbjuda ett bra pris kan en högscentraliseringsgrad 
vara till hjälp då den minskar kostnader för lagerhållningen och leveransen av produkterna. 
 

7.2 Datoriserad Ruttplanering 
Att hitta optimala rutter för Ekoparti AB är svårt då varje vecka innefattar olika 
kombinationer av kunder. Därmed krävs det dagliga uppdateringar av ruttplaneringen om man 
vill ha den optimala rutten varje gång man kör. Inom de städer som ingår i rutterna kommer 
det varje gång vara olika kombinationer av kunder som beställer och därför kommer det 
krävas dagliga uppdateringar om man vill att rutten alltid ska vara optimal. 
 
Dessutom finns det en risk att Ekoparti AB kan komma att behöva införskaffa nya resurser för 
att isåfall klara av ta fram optimala rutter, vilket kan bli dyrt. Vi kan i förväg inte säga hur 
mycket de optimala rutterna kommer påverka kostnaderna. Vi vet att de optimala rutterna 
kommer att minska kostnaderna, dock är det inte säkert att detta påverkar företaget positivt. 
Detta på grund av att det är möjligt att kostnaderna för att ta fram de optimala rutterna kan 
vara större än vad man sparar på dem. Vi tror dock att det kan det vara gynnsamt för Ekoparti 
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AB att ha datoriserade ruttplaneringssystem i åtanke, speciellt om man ser det ur ett 
långsiktigt perspektiv. 
 
I takt med att ett företag utvecklas och växer brukar det oftast bli svårare att planera för hand. 
När företaget når en viss gräns av rutter och kunder kan det bli mer lönsamt att implementera 
ett datoriserat ruttplaneringsystem istället. Vilket program de då borde implementera beror på 
vilket tillvägagångsätt de vill använda sig av. ArcGIS och ArcMap fungerar bäst när man 
lägger in alla kunder för att sedan låta programmet själv ta fram rutter utifrån de kunder som 
lagts in. Om man istället vill testa olika lösningar som man själv kommer fram till kan det 
vara lättare att använda sig av något annat program, även om ArcMap också fungerar för 
denna typ av analys. 
 
När vi använt oss av ArcMap har detta program varit till stor hjälp, dock har det varit lite mer 
komplicerat att använda sig av ArcMap i vårt fall då syftet var att ta ut kostnader för nuläget 
samt alternativet utifrån rutter som redan finns. Om uppgiften hade varit att ta fram rutter som 
inte redan existerade hade den blivit lättare att genomföra i programmet. För Ekoparti skulle 
ArcMap kunna vara ett alternativ för dem om de skulle välja att införa någon form av 
datoriserad ruttplaneringssystem. Dock bör man tänka på att ArcMap inte enbart är till för att 
planera rutter, utan att det är ett program som används för all möjlig analys av geografisk 
data. Därför skulle det kunna vara bättre för Ekoparti om de använde något annat program om 
de skulle vilja jobba med datoriserad ruttplanering. 
 
Att använda sig av ett GIS-program har för detta projekt varit fördelaktigt på flera sätt. Bland 
annat så är det tidsbesparande att använda programmet när det gäller att räkna ut rutter. Utan 
GIS-programmet hade vi varit tvungna att använda oss av Google Maps eller liknande 
webbsida för att kunna räkna ut avstånd mellan olika kunder samt depån. Dessutom hade det 
blivit mer av en gissningslek när det gäller vilka vägar som är snabbast att köra på. Med tanke 
på att antalet rutter ligger på 26-28 stycken och antalet kunder runt 480 så hade detta 
förmodligen inte varit rimligt att genomföra utan stöd av ett datoriserat program, då en 
manuell uträkning skulle tagit extremt lång tid att genomföra. 
 
Anledningen till att just ArcGIS valdes var att detta program har möjlighet att undersöka alla 
de parametrar som var intressanta i detta projekt samt att vi har tidigare erfarenhet av detta 
program vilket gör det mycket enklare att få igång arbetet och lägga in rutterna än om vi hade 
varit tvungna att lära oss ett nytt program. Dessutom brukar datoriserade 
ruttplaneringsprogram oftast vara specialtillverkade för de företag som de ska användas hos 
för att programmen ska kunna optimeras just efter det specifika företagets behov och 
önskemål. Då Ekoparti AB inte i dagsläget använder något datoriserat ruttplaneringsprogram 
och att program från andra företag oftast inte är tillgängliga samt att de kanske inte passar in 
på Ekoparti AB så kom vi fram till att ArcGIS, närmare bestämt ArcMap, var ett bra val. 
 

7.3 Distanskostnader 
Som det ser ut i Diagram 1 i resultatkapitlet har skåpbilens distans nästan fördubblats medan 
lastbilens distans minskat något. Detta tror vi leder till ett mycket bättre resursutnyttjande av 
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just skåpbilen i alternativet då man använder skåpbilen mycket mer, medan lastbilarna får ett 
något mindre resursutnyttjande. Dock kommer även bensin- och slitagekostnaderna påverkas i 
alternativet. I och med att den totalt körda distansen minskar i alternativet leder det oss till 
slutsatsen att kostnaderna som läggs ner på lastbilarna och skåpbilen borde minska. Dock kan 
vi inte räkna ut dessa då vi inte kan veta hur mycket lastbilarna exakt kommer kosta innan 
förändringen är införd. Därmed kunde vi inte ta fram någon förändring av kostnaderna per 
kilometer mellan nuläget och alternativet. 
 

7.4 Reliabilitet 
Värt att diskutera kan vara hur pålitligt det resultat vi tagit fram är. Tankarna från Fawcett & 
Wallers artikel som beskrevs i kapitel 3.1.1 leder oss att tänka på huruvida resultatet blivit 
annorlunda om vi till exempel inte hade använt oss av en allmän distanskostnad för fordonen. 
Dock har vi haft som genomgående mål i projektet att utgå från värsta tänkbara scenario där 
det varit möjligt, för att få en lösning som inte är för optimistisk. Med hjälp av detta hoppas vi 
att kunna motverka de eventuella fel som uppstår vid framtagningen av dessa kostnader som 
det beskrevs av Fawcett & Waller. 
 
Däremot tror vi att de kostnader vi tagit fram fortfarande ger en överskådlig blick över 
kostnaderna för distribution mot kunderna ser ut för Ekoparti AB. Utifrån dessa kan man 
avgöra om en förändring behövs för företaget. Då skillnaderna mellan kostnaderna på 
alternativet och nuläget som vi tagit fram skiljer sig åt ganska mycket, tror vi att exakta 
kostnader inte hade gjort en sådan skillnad att vår analys och slutsats inte skulle gälla längre. 
Därför anser vi att de ungefärliga kostnaderna som vi tagit fram för Ekoparti ABs distribution 
mot kund är tillräckligt bra för att användas som beslutsunderlag. 
 

7.5 Interna och externa effekter 
Vid en undersökning av Diagram 3 är det mest uppenbara att tidskostnaderna är ungefär 
dubbelt så stora som distanskostnaderna och att det som Ekoparti sparar mest pengar på är 
tidskostnaderna. Det som ingår i tidskostnaderna är chaufförens kostnad och 
medpassagerarens (plockarens) kostnad. Med andra ord är ett mer effektivt Ekoparti att spara 
pengar på att försöka minska tiden det tar att köra rutterna. Det finns flera sätt att försöka 
effektivisera rutter, varav Ekoparti själva har identifierat två stycken. 
 
7.5.1 Orderkvantitet 
Den första är att öka orderkvantiteterna från kunderna. De hävdar att om man får kunderna att 
beställa färre gånger och större mängder så kan man spara in mycket pengar, då man minskar 
den körda distansen samt att man även minskar tiden då man inte behöver köra till samma 
kund flera gånger i veckan. Se mer information om hur de tänkt under kapitel 4.1. Att öka de 
orderkvantiteter som kunderna beställer leder dessutom till minskade administrativa 
kostnader, då större orderkvantiteter i längden leder till färre beställningar. Att ta emot färre 
beställningar kommer leda till minskade kostnader under posten “Administration” i 
totalkostnadsmodellen, vilket kan ses i kapitel 3.1.1. 
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Om kunderna bara beställer en gång i veckan kommer detta leda till att vissa behöver öka den 
beställda mängden för att det ska räcka i en hel vecka utan att råvarorna ska ta sa slut. Frågan 
är då hur mycket som får plats i lastbilen. Att kunderna behöver öka den beställda mängden 
kan resultera i olika scenarier. Alternativ ett är att lastbilen inte var fullt lastad från början och 
att man nu enbart får en högre fyllnadsgrad. Alternativ två är att någon kund försvinner från 
rutten då denna kund inte vill beställa enbart en gång i veckan och därmed ökar mängden 
varor från de kvarvarande kunderna men den totala mängden som lastas på lastbilen förblir i 
stort sett oförändrad eller uppnår en högre utnyttjandegrad. Ett tredje alternativ är att alla 
kunder i rutten är kvar och alla beställer större mängder vilket resulterar i att lastbilen inte får 
plats med allt som kunderna vill beställa. I detta fall skulle det kunna vara så att kunderna får 
delas upp i två olika rutter vilket då tar bort den fördel man får av att försöka fylla lastbilarna. 
Dock finns det andra fördelar med att öka antalet varor varje kund beställer per gång som 
också påverkar huruvida det är lönsamt eller inte. 
 
Den första fördelen är att man inte behöver stanna mer än en gång hos varje kund med någon 
lastbil. Detta leder i sin tur till mindre tidskostnad vid avlastningen i och med att det tar 
mindre tid att lasta av några extra vagnar med varor än tiden det tar att köra till kunden på 
nytt, backa in lastbilen samt förbereda för avlastningen. Dessutom kommer färre stopp vid 
varje kund innebära mindre administrativt arbete för Ekoparti. En sista fördel av att öka 
orderkvantiteten är att Ekoparti AB får större möjlighet att tillgodose olika kundbehov. Att till 
exempel leverera varor under en viss tidsram är mycket lättare med 10 kunder i lastbilen än 
20 kunder i lastbilen vilket kan resultera till en bättre upplevd kundanpassning samt bättre 
upplevd leveranspålitlighet av kunderna. 
 
Om vi till exempel tar en rutt i nuläget som förvinner i alternativet kan det se ut på ett sådant 
sätt att då det i vårt fall ingår 18 kunder i varje rutt samt att avlastningstiden är i genomsnitt 
20 minuter, kommer Ekoparti AB spara i genomsnitt sex timmar i avlastningstid för den 
rutten. Detta exempel visar att avlastningstiden har en stor påverkan på en rutts totala 
tidsåtgång. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till att om kunderna inte får lika många 
leveranser kommer det innebära att kunderna får större mängder istället. Detta kan leda till att 
den genomsnittliga avlastningstiden istället ökar i alternativet. 
 
En faktor som oftast bli viktigare ju färre gånger man besöker en kund är att minimera antalet 
misstag som kan uppstå. Chansen för att ett misstag uppstår blir förmodligen varken större 
eller mindre av denna förändring, dock tänker vi att konsekvenserna av ett misstag blir större. 
Med detta menas att om man skulle leverera helt fel produkt till en kund eller till och med 
glömma en produkt så kommer man inte besöka denna kund igen på en hel vecka. Därför kan 
det då bli mycket svårare för Ekoparti AB att rätta till de eventuella misstag man kan göra vid 
till exempel plockning och packning av varorna. Därmed innebär det att om 
implementeringen av alternativet görs, måste Ekoparti behålla den leveranssäkerhet man har 
idag för att undvika att behöva göra extra turer för att rätta misstag. 
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7.5.2 Olönsamma kunder 
Det andra sättet är att inte tillåta vem som helst att bli kund hos företaget. En del företag som 
vill bli kunder har helt enkelt inte rätt förutsättningar för att bli en lönsam kund för Ekoparti 
AB. För att en kund ska vara lönsam får den helst inte beställa mer än en gång i veckan samt 
inte avviks för mycket från de existerande rutterna. Om en kund ligger isolerad någonstans 
man inte kört tidigare kan kostnaden för att köra till denna kund bli mycket större än den vinst 
som görs. Detsamma gäller om en kund måste få leveranser flera gånger i veckan. Om flera 
leveranser i veckan är ett måste kan det bli så att kunden helt enkelt inte är lönsam.  
En sådan förändring såsom att bryta affärer med vissa kunder skulle även i vissa fall kunna 
leda till att de resurser man har minskas. Ett exempel på detta kan vara färre lastbilar då de 
istället utnyttjas mer effektivt, vilket kan innebära ännu mindre utgifter för företaget. Dock 
tror vi inte detta är aktuellt för vårt problem. 
 
Dessa två problem som Ekoparti AB har identifierat hävdar de har varit den huvudsakliga 
tanken när de tagit fram ett alternativ. De har valt att inte längre samarbeta med kunder som 
avviker från de rutter som finns, med undantag om de beställer stora kvantiteter. Att Ekoparti 
gör på detta sätt kan av kunder dock upplevas som negativt. Logistik handlar egentligen om 
att minska logistikkostander samtidigt som man ökar eller behåller den upplevda servicenivån 
av kund. Att kunderna inte får beställa när de vill och hur mycket de vill kommer självklart 
upplevas som dålig kundservice. Däremot tror vi att kunderna långsiktigt kan gynnas av 
denna förändring. Denna förändring kan leda till större vinster för Ekoparti vilket har bevisats 
i resultatet. Vinsten kan i sin tur öppna upp möjligheterna för Ekoparti att till exempel erbjuda 
bättre priser till kunderna, vilket i slutändan även gynnar kunderna. 
 
En sak att ha i åtanke när man undersöker det resultat som vi tagit fram är att de 614 950 
kronor som man kan spara per år enbart gäller rutterna. En förändring av rutterna kan till 
exempel leda till minskat behov av personal vid Ekoparti ABs lager. Detta skulle då kunna 
leda till ännu större kostnadsminskningar i form av minskade lönekostnader. Dock har sådana 
kostnader inte tagits med i denna beräkning då detta projekt enbart undersöker rutterna och 
hur rutterna påverkas av förändringen. 

7.6 Etiska och samhällsaspekter 
Ur ett etiskt perspektiv tror vi att en förändring i Ekoparti AB:s ruttplanering skulle kunna 
leda till att anställda personer i företaget skulle kunna förlora sina arbeten. Då vi har kommit 
fram till att majoriteten av kostnaderna som uppstår i rutterna är tidskostnaderna, vilka är 
baserade på lönekostnader samt om en förändring görs kommer detta innebära minskade 
timmar. Om de anställningar som finns är heltidsanställningar kan detta leda till att Ekoparti 
måste avskeda personal. 
 
Ser man på förändringen ur ett samhällsperspektiv är vi säkra på att förändringen kommer 
leda till mindre utsläpp av avgaser då vi i resultatet ser att antalet körda mil kommer att 
minska. Därför kan man se denna förändring av transporterna och leveranserna som (i någon 
mån) bra för samhället då mängden utsläpp kommer att minska. 
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8. Slutsatser  
Den första slutsatsen vi drar för detta projekt är att alternativet som Ekoparti AB presenterat 
för oss enligt ArcMap och våra beräkningar kommer leda till en minskning av 
transportkostnader med 614 950 kronor per år. Därmed kan vi konstatera att företaget bör 
distribuera enligt alternativet och inte nuläget. Skillnaden mellan nuläget och alternativet är de 
problem som Ekoparti AB identifierade i sina leveranser. I efterhand kan vi se att företaget 
hade rätt gällande vart problematiken fanns och varför rutterna var oeffektiva. Det vill säga att 
Ekoparti hade kunder som var olönsamma och avvek alldeles för mycket från rutterna vilket 
ledde till att man inte gick i vinst i samarbetet med kunden. Samt att kundernas ordermönster 
behövde en förändring. 
 
Då vi analyserade de kostnaderna som uppstår vid nuläget och alternativet under distribution 
mot kund har vi även sett vilka faktorer som påverkar kostnaderna mest. Det vi har sett är att 
tidskostnaderna är majoriteten av dem totala kostnaden. Det vill säga kostnaden av löner till 
plockaren och chauffören. Alltså är distanskostnaden inte så stor i jämförelse med 
tidskostnaderna. I och med detta kan vi dra slutsatsen att om Ekoparti någon gång i framtiden 
vill minska kostnaderna för distributionen så bör man lägga mer fokus på att minska den 
totala tiden lastbilen är ute och kör än att minska antalet mil på lastbilen. Dessutom finns det 
för tidskostnaderna större möjligheter till mindre förändringar som är enklare att genomföra 
än förändringar gällande distanser då dessa tenderar att vara mer omfattande. 
 
Ett exempel kan vara att i nuläget sker avlastningen hos kunden på det sättet att plockaren 
lastar av varor hos kunden för att sedan ta med sig vagnen tillbaka. I och med att vi vet att 
tiden är det som kostar mest, skulle man kunna spara in stora summor på att istället lämna 
vagnen och låta pizzeriorna lasta av i sin takt. Istället tar man med de vagnar som kunderna 
vid en tidigare order beställt tillbaka till centrallagret. Detta kan även leda till att plockaren 
inte behövs i lastbilarna. 
 
Som tidigare nämnts fick vi i våra uträkningar ett resultat som tyder på att 
transportkostnaderna kan sjunka med 614 950 kronor per år. Däremot innebär detta inte 
endast att företaget kommer göra en besparing med denna summa ifall man väljer att 
implementera förändringen. Vi har i vår disskussionsdel kommit fram till att denna 
förändringen även skulle förändra andra delar i logistiksystemet, detta delvis baserat på vår 
teoridel rörande logistik. Därför drar vi även den slutsatsen av detta arbete att en positiv 
förändring i transportkostnaderna inte givetvis ger en positiv förändring för företaget som en 
helhet. En förändring kan påverka många olika delar i ett företag, och dessa är viktiga att se 
över. Detta för att undvika att få oönskade negativa effekter, på grund av att man såg en 
möjlighet att spara pengar. 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

Referenser 
Litterära källor 
Aantjes, C. Jacks, M. Kant, G. (2008)”Coca-Cola Enterprises Optimizes Vehicle Routes for 
Efficient Product Delivery”; Interfaces. Hämtad 2014-12-02 från 
http://web.b.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/ehost/detail/detail?sid=0f9c2933-16cc-495d-94bd-
058a5d3ca433%40sessionmgr115&vid=0&hid=128&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%
3d%3d#db=buh&AN=31877956 
 
Andersen, H. (1994) ”Vetenskapsteori och metodlära- En introduktion”; Studentlitteratur, 
Lund  
 
Aronsson, H. Ekdahl, B. Oskarsson, B. (2006) ”Modern Logistik”; Liber AB, Malmö 
 
Brolin, P. Madesten, T. (2006) ”Distribution och ruttplanering vid Åbro Bryggeri”; 
Södertörns Högskola. Hämtad 2014-08-25 från http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:16564/FULLTEXT01.pdf 
 
Broschyr från Eko- Parti AB ”En gång var vi en ostbutik- Nu levererar vi livsmedel till hela 
Mellansverige” 
 
Bryman, A. Nilsson, B. (2002) ”Samhällsvetenskapliga metoder”; Liber Ekonomi, Malmö 
 
Carmi, E. Libai, B. Oestreicher-Singer, G. Sivan, L. Yassin, O. (2013) ”The Network Value of 
Products”; Journal of Marketing. Hämtad 2014-12-08 från 
http://eds.b.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/eds/detail/detail?vid=15&sid=3649d992-496d-4872-
a36a-
792d14bf27c0%40sessionmgr114&hid=126&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=b
uh&AN=87083171 
 
Eibl, P. (1999)”Computerized Vehicle Routing and Scheduling in Road Transport”; Ashgate 
Publishing Ltd, Aldershot 
 
Fawcett, M-A. Waller, S-E. (2012) “The total cost concept of logistics: One of many 
fundamental logistics concepts begging for answers”; Journal of Business Logistics. Hämtad 
2014-12-08 från http://eds.b.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/eds/detail/detail?sid=bb6531ef-e64b-
416b-8e31-
f8391b524122%40sessionmgr114&vid=0&hid=126&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3
d#db=edselc&AN=edselc.2-52.0-84864582326 
 
Jonsson, P. Mattson, S-A. (2011) ”Logistik- läran om effektiva flöden”; Studentlitteratur, 
Lund 
 
Lundgren, J. Rönnqvist, M. Värbrand, P. (2008) ”Optimeringslära”; Studentlitteratur, Lund 



 

45 
 

Sharman, G. (1984) “The rediscovery of logistics”; McKinsey Quarterly. Hämtad 2014-12-08 
från http://eds.b.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/eds/detail/detail?sid=b773e0ab-ff4c-4676-9fb2-
7efc48ec855f%40sessionmgr111&vid=0&hid=126&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d
#db=buh&AN=6962804 
 
Elektroniska källor 
 
ArcGIS Resources. ”Introduction to ArcGIS”; Esri. Hämtad 2014-08-25 från 
http://resources.arcgis.com/en/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm 
 
Arlbjørn, J-S. Pedersen, S-G. Zachariassen, F. (2012)”Centralization vs de-centralization of 
warehousing”; University of Southern Denmark. Hämtad 2014-11-28 från 
http://www.emeraldinsight.com.e.bibl.liu.se/doi/pdfplus/10.1108/14626001211223946 
 
Business Dictionary. (2014) “Definition: Product Value”; Hämtad 2014-12-02 från 
http://www.businessdictionary.com/definition/product-value.html 
 
Cook, W. (2013)”The travelling salesman problem”; Office of Naval Research. Hämtad 
2014-08-25 från http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/index.html 
 
Eken & Arken. MS GIS & Karttjänst. (2003) ”12 frågor och svar om GIS”; StrateGIS-
Projektet. Hämtad 2014-08-25 från 
http://webby.lst.se/strategis/kursmaterial/steg1/12_fragor.pdf 
 
Esri. (2008)”Understanding the ArcGIS desktop applications: What is ArcMap?”; Hämtad 
2014-08-25 från 
http://www.esri.com/news/podcasts/transcripts/understandingthearcgisdesktopapplications_w
hatisarcmap.pdf 
 
ESRI Sverige AB ”GIS ett viktigt verktyg för Alingsås kommun”; Hämtad 2014-08-25 från 
http://www.esri.se/Branscher/Anvandarexempel/GIS-ett-viktigt-verktyg-for-Alingsas-
kommun/ 
 
Nilsson, S. (2007) ”GIS-program för ruttplanering”; Chalmers Tekniska Högskola. Hämtad 
2014-08-25 från http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/63899.pdf 
 
Transportstyrelsen. (2013) ”Fordonsregler- Lastbil” hämtad 2014-08-25 från 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/fordonsregler/Lastbil/ 


