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Förord 
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Abstract 
The authors of this master thesis have choosen to study the distribution and illuminate 

differences in methods of vehicle routeing and scheduling at Åbro Bryggeri AB. As students 

of logistics this choice of subject is interesting because distribution and logistics are 

continually changing.  

Purpose 

The purpose of this essay is to analyze and evaluate the manually method of vehicle routeing 

and scheduling used today at Åbro Bryggeri, and then compare that method with results from 

a computerized vehicle and routeing scheduling system. This study is demarcated to evaluate 

vehicle routeing and planning at the depot of Åbro in Årsta, Stockholm.This case study 

contains both qualitative and quantitative methods. Qualitative research was used to describe 

the distribution channel at Åbro Bryggeri. Quantitative research was used when large amounts 

of data were collected, eg. the comparision between todays vehicle routeing and scheduling at 

Åbro and simulated scenarios in a computerized vehicle and routeing scheduling system. The 

authors have choosen vehicle routeing and scheduling theories that will be analyzed against 

collected material from the empirical chapter in the analysis section. The result of this essay 

shows that Åbro is much dependent of the routeplanner`s competence and informal 

knowledge at the operational level. Strategical and tactical route planning within todays 

working methods is a time-consuming planning work. 

Results 

The results given from a computerized vehicle and routeing scheduling system shows a 

reduction in distribution costs. The computerized vehicle and routeing scheduling systems 

performance render the distribution more effective because of reductions in travelled 

kilometers for the vehicle fleet and less worked time for the drivers. This essay shows a 

reduction of distribution costs between 14,8 % up to 22,9 %. Informal knowledge may be 

documented in the computerized vehicle and routing scheduling system which eliminates 

former dependent of the route planners key role. A computerized vehicle and routeing 

scheduling system simplifies analyzes and evaluations of different scenarios for all 

imaginable strategical, tactical and operational route planning. Finally this essay shows that a 

implementation of a computerized vehicle and routeing scheduling system involves a big 

change for affected employees. It is important to consider the human factor to avoid counter-

productive reactions among the staff. 
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Sammanfattning 
I denna magisteruppsats har författarna valt att studera Åbro Bryggeri AB: s distribution och 

belysa skillnader mellan olika metoder att planera transporterna på. Valet av ämne är 

intressant för oss som logistikstudenter, transporter och varudistribution är ett område som 

liksom övrig logistik är under ständig förändring. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera Åbro Bryggeri AB: s manuella metod 

för ruttplanering som används idag, och sedan jämföra detta mot effekterna av ett datoriserat 

ruttplaneringsprogram. Uppgiften är avgränsad till att undersöka uppläggning och planering 

av rutter från Åbro Bryggeri AB:s terminal i Årsta, Stockholm. 

Undersökningen har gjorts genom en fallstudie som innefattar både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Kvalitativ forskning har använts för att beskriva exempelvis 

distributionssystemet vid Åbro Bryggeri. Kvantitativ forskning har använts där stora mängder 

data samlats in, exempel på detta är jämförelsen mellan dagens ruttplaneringssystem vid Åbro 

och simulerade lösningar i ett datoriserat ruttplaneringsprogram. Teorier inom området för 

ruttplanering har valts ut, för att sedan analyseras mot insamlade fakta. 

Resultat 

Resultatet av denna studie visar att Åbro är mycket beroende av distributionsledarnas 

kompetens och informella kunskaper för att den operativa ruttplaneringen skall fungera väl. 

Den strategiska och taktiska ruttplaneringen är med dagens metoder ett mycket tidskrävande 

samt tungarbetat planeringsarbete. Effekterna av ett datoriserat ruttplaneringsprogram visar på 

sänkta distributionskostnader, på grund av färre körda mil och mindre arbetad tid hos Åbro. 

Denna studie har visat på minskade distributionskostnader i intervallet 14,8 % till 22,9 %.  

Informell kunskap kan dokumenteras, vilket minskar beroendet av tidigare nyckelpersoner. 

Det datoriserade ruttplaneringsprogrammet förenklar analyser och utvärderingar av 

simuleringar för alla tänkbara strategiska, taktiska samt operativa scenarion i distributionen.  

Resultatet av denna studie visar vidare på att en implementering av ett datoriserat 

ruttplaneringsprogram medför en stor omställning för berörd personal. Det är viktigt att 

beakta den mänskliga faktorn för att undvika icke-produktiva reaktioner hos personalen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den transporterade godsmängden och transportarbetet ökade kontinuerligt från andra 

världskrigets slut ända fram till lågkonjunkturen och oljekriserna på 1970-talet. Den 

transporterade godsmängden, uttryckt i ton, har sedan inom Sverige ökat relativt konstant 

sedan början av 1970-talet. Transportarbetet har dock ökat kraftigt, mycket på grund av längre 

transportavstånd som beror på strukturella förändringar inom svensk industri, där företagen 

försöker utnyttja stordriftsfördelar inom produktion och logistik. De genomsnittliga 

transportavstånden har ökat kraftigt. Lastbilens roll inom distributionen har med tiden blivit 

mindre markant, dock är den fortfarande ovärderlig i det sista distributionsledet. Av de totala 

inrikes godstransporterna transporteras hälften kortare än 100 km. På så korta sträckor finns 

det inte något tänkbart alternativ till lastbilen. (Björnland et al, 2003, s 133ff). 

 

När man diskuterar lastbilstransporter blir det svenska vägnätet aktuellt att diskutera. Vid 

millennieskiftet runt år 2000 fanns det över 212 000 km offentlig vägar i Sverige, bestående 

av riks-, läns- och kommunala vägar. Dessa vägar skall underhållas och kunna utnyttjas 

effektivt av både näringslivet och medborgarna. Dock kan man, trots stora investeringar under 

de senaste årtiondena, se att det har uppstått kraftiga flaskhalsar kring expanderande 

storstadsregioner (Ibid, s 137). Idag ses fysisk distribution som en stor kostnadsbärare, ett 

marknadsföringsverktyg och en avgörande faktor för ett företags lönsamhet. Då 

komplexiteten och betydelsen av fysisk distribution ökat, så har även kraven på utformningen 

och kontroll av distributionssystemen blivit viktigare att ta hänsyn till (Su, 1999, s. 56). Det 

övergripande målet för ett företags fysiska distribution är att se till att företagets produkter är 

tillgängliga på rätt plats, i rätt tid och i rätt kvantitet för att tillfredställa kundens behov. Ett 

framgångsrikt fysiskt distributionssystem måste klara en mängd uppgifter; transportplanering, 

lagerhållning, materialhantering och orderhantering (Ibid, s. 56). 

God kunskap om de egna kostnaderna är en nödvändig förutsättning för lönsam drift. Många 

företag har dock svårt att beräkna de faktiska transportkostnaderna, bland annat på grund av 

de ökade stoppen och förseningarna i trafiknätet. Dessutom utförs en service som tillför värde 

då varan levereras, som det kan vara svårt att värdesätta (Björnland et al, s 145 ff).  
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1.2 Problemdiskussion 
För att närma sig magisteruppsatsens undersökningsområde, olika metoder för ruttplanering, 

vill författarna belysa hur viktigt det är med en effektiv och väl fungerade logistik inom 

bryggeribranschen. Transportkostnader står för uppskattningsvis 50 % av ett företags 

distributionskostnader inom dagligvaruindustrin ( Institute of Logistics and Distribution 

Management, 1992). 

 

 Detta understryker hur viktigt det är att ha en transportkostnadskontroll i dessa branscher och 

en hög produktivitet i transporterna.  Effektiviteten inom transportområdet kan idag förbättras 

genom användande av modern IT-teknik. Transporter kan skötas mer effektivt genom 

användandet av datastödda ruttplaneringsprogram (Eibl et al, 1994 s 27). Många företag i 

dagligvaruindustrin sköter än idag sin ruttplanering på ett traditionellt sätt, där företagen 

bestämmer sitt transportupplägg manuellt. Ett företags rutter begränsas av tidigare nämnda 

infrastruktur på vägnätet, men även av parametrar som arbetstider, vägtrafiklagstiftning, 

kundkrav på lastnings- och lossningstider med mera. 

 

 För att kunna vara konkurrenskraftiga och effektiva är det viktigt för företag i denna bransch 

att se över vilka möjligheter som finns att effektivisera sin distribution genom ruttplanering. 

Distribution i storstadsområden påverkas mycket av den tidigare nämnda trafikutvecklingen, 

och trafiken karaktäriseras av många flaskhalsar. 

 

 Inom det vetenskapliga forskningsområdet, vilket författarna redogör för i teorikapitlet, har 

det under senare år presenterats förvånande få studier om datoriserad ruttplanering och dess 

effekter på distributionen för ett företag inom den svenska dagligvaruhandeln.  
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1.3 Problemfrågor 
I syfte att bryta ned problemområdet har vi valt att dela upp undersökningen i ett par 

intressanta frågeställningar som sedan skall belysas. Det område som kommer att behandlas är 

ruttplanering för ett företag inom dagligvaruhandeln: 

 

o Vilka körtider, körsträckor samt distributionskostnader erhåller ett företag från en 

manuell ruttplaneringsmetod kontra en datoriserad ruttplaneringsmetod? 

 

o Vilka är de största fördelarna respektive nackdelarna med en manuell 

ruttplaneringsmetod kontra en datoriserad ruttplaneringsmetod? 

1.4 Syfte 
Att vid Åbro Bryggeri AB: s terminal i Stockholm analysera och utvärdera den manuella 

metod för ruttplanering som används idag, och sedan jämföra detta mot effekterna av ett 

datoriserat ruttplaneringsprogram.  
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2. Metod 

2.1 Vetenskapliga utgångspunkter 
Författarna anser att det positivistiska synsättet ligger närmast utgångspunkten i denna studie. 

De teorier som används i uppsatsen är av positivistisk karaktär, och kunskapen om det 

teoretiska området kommer att prövas empiriskt. Författarna har dock insikt i att en helt och 

hållet objektiv position är svår att uppnå inom samhällsforskningen. Detta gör att författarna 

inte tar i anspråk att presentera en �objektiv� beskrivning av verkligheten. Eller som 

Denscombe (2000, s. 244) skriver: �Forskarens identitet, värderingar och övertygelser kan 

inte helt elimineras från analysprocessen � återigen i stark kontrast till de ambitioner ett 

positivistiskt tillvägagångssätt har beträffande samhällsforskning.� Undersökningen utgår 

vidare från en deduktiv forskningsansats. Detta då redan formulerade teorier ligger till grund 

för undersökningens disposition och de resultat som presenteras. En induktiv ansats anser 

författarna vara alltför omfattande och krävande för att hinna med inom tidsramen för 

projektet.  

 

Undersökningen innefattar både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativ forskning har 

använts för att beskriva exempelvis distributionssystemet vid Åbro Bryggeri. 

Kvantitativ forskning har använts där stora mängder data samlats in, exempel på detta är 

jämförelsen mellan dagens ruttplaneringssystem vid Åbro och simulerade lösningar av 

ruttplaneringen. De kvantitativa resultaten presenteras för läsaren i form av tabeller eller 

diagram. 

2.2 Forskningsstrategi 
I undersökningen har författarna som mål att få en djupare kunskap om ruttplanering, såväl 

som forskningsområde som den vid Åbro Bryggeri. Författarna anser därför att en fallstudie 

är en lämplig strategi för studien. Vidare anser författarna att fallstudien passar väl då den 

inriktar sig på en (eller få) undersökningsobjekt i syfte att erhålla en djupgående redogörelse 

för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppkommer i denna speciella 

undersökningsenhet (Denscombe 2000, s 43). 
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2.3 Datainsamlingsmetod 
I studien har författarna använt sig av såväl primära källor som sekundära källor. Primära 

källor i uppsatsen består av en egen undersökning, samt intervjuer med personer vid Åbro 

Bryggeri och Spendrups Bryggeri som implementerat ett nytt system för sin 

ruttplaneringsprocess. Sekundära källor har använts för att bygga upp teorikapitlet, där 

författarna utgått från forskning som presenterats i vetenskapliga tidskrifter. Vidare har 

sekundära källor använts som hjälp för att beskriva fallföretaget Åbro Bryggeri AB. 

2.4 Undersökningsmetod 
Undersökningen bygger både på en egen undersökning samt intervjuer. Den egna 

undersökningen omfattar en jämförelse mellan ett manuellt ruttplaneringssystem och ett 

datoriserat ruttplaneringsprogram. Denna jämförelse belyser alltså skillnader mellan olika 

lösningar för att hantera upplägget av olika rutter från Åbros distributionsterminal i Årsta, 

Stockholm. Jämförelsen börjar med att presentera dagens �manuella� ruttplaneringssystem, 

för att sedan jämföra detta mot simulerade lösningar som erhålls av ett datoriserat 

ruttplaneringsprogram. De viktigaste parametrarna i vår jämförelse, är de tider och kostnader 

som de olika lösningarna för med sig för rutterna som utgår från Årsta-terminalen. 

 

Som komplettering till den egna jämförelsen har intervjuer genomförts. Författarna har använt 

sig av semistrukturerade och ostrukturerade intervjumetoder i detta arbete. Främsta fördelen 

med detta kan vara att man låter den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om 

det ämne som vi som intervjuare tar upp. Löpande dialog har skett med distributionsledaren 

Jan Ullberg under arbetets gång. Dessa intervjuer har varit ostrukturerade allt som oftast.  

Som forskare bör man kunna motivera ett beslut att det är lämpligare att gå på djupet än på 

bredden i materialet (Denscombe 2000, s. 132). Kontakten med nyckelpersoner inom Åbro 

Bryggeri har gett oss mycket privilegierad information, det informationsdjup som vi erhållit 

tack vare dessa människor har varit ovärderligt för vår studie. Författarna vill framhålla att 

intervjumetoderna som valts inbjuder till djupgående undersökningar (Ibid, s. 136), vilket 

lämpar sig väl för denna uppsats genomförande. Skriftliga källor har använts för att bygga upp 

teorikapitlet, och sedan mynna ut i en teoretisk referensram. Skriftliga källor har också 

använts i företagspresentationen av Åbro Bryggeri. 
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2.5 Urval 
Valet av företag till denna undersökning har skett genom att ett så kallat subjektivt urval har 

tillämpats. Vid kontakt med Åbro var företaget villigt att ställa upp på ett projekt inom 

ruttplanering. Denna urvalsmetod var smidig att använda, samt gav författarna tid till att göra 

annat än att hitta företag som ville medverka i ett projekt. För att belysa den aktuella 

undersökningsfrågan (ruttplanering i denna studie), kan det vara inte bara ekonomiskt 

motiverat utan också mer informativt att använda sig av ett subjektivt urval jämfört med ett 

konventionellt sannolikhetsurval (Denscombe 2000, s.23). 

 

I intervjuarbetet har vi använt oss av ett snöbollsurval. Kontaktperson i uppsatsens startskede 

var distributionschefen vid Åbro Bryggeri i Vimmerby. Urvalet skedde sedan genom 

�snöbollseffekten�, det vill säga urvalet bestämdes genom en process där en person hänvisar 

till nästa person. Urvalet har inte skett utan restriktioner, utan de personer som ingår i denna 

studie har alla kompetens och är kunniga inom distribution och ruttplanering. Denna 

urvalsmetod som tillämpats har hjälpt författarna mycket under arbetets gång, många 

värdefulla kontakter har upprättats genom att man blivit framhjälpta dit av andra. 

2.6 Validitet 
Författarna anser att överensstämmelsen mellan de teoretiska och de empiriska begreppen är 

god, och att mätningen kommer att mäta det den är avsedd att mäta. Operationaliseringen av 

begreppet ruttplanering har delats upp på flera oberoende variabler som i sin tur anses påverka 

�effektvariabeln�, den beroende variabeln. Manuell och datoriserad ruttplanering är de två 

oberoende variablerna som kommer att förklara olika utfall i resultatet. 

2.7 Författarnas forskningsområde 
Vilka effekter får ett införande av ett datoriserat ruttplaneringsprogram i ett svenskt 

bryggeriföretag år 2006? Forskningsområdet har tidigare har påvisat tydliga minskningar i 

distributionsrelaterade kostnader, men på senare år har vi inte funnit någon forskning inom 

vårt område, som liknar studier Eibl utförde under tidigt 1990-tal (Eibl, 1994,1996).  

Vår hypotes är att en implementering med dagens teknik borde innebära en ännu större 

reduktion av de distributionsrelaterade kostnaderna, och klara av de komplexa problem som 

man ställs inför vid bestämmande av tranportrutter från en terminal i storstadstrafik. 

Hypotesen är också att ett datoriserat system borde ge andra positiva effekter på en idag 

manuellt baserad ruttplaneringsmetod hos Åbro Bryggeri.     
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3. Teori 

3.1 Tidigare forskning inom distribution/ruttplanering 
Distribution är en nyckelaktivitet inom logistik och bidrar i genomsnitt till den högsta andelen 

av de logistikrelaterade kostnaderna (Ballou, 1999). Distributörer möter många komplexa 

problem som att bestämma det optimala antalet, kapacitet och lokalisering av lokaler för att 

möta upp fler än en kund. Det gäller också att försöka hitta det optimala sättet att schemalägga 

och bestämma rutter för fordonen (Min et al, 1998). 

Många problem inom området för godstransporter med fordon kan modelleras till en viss nivå 

inom ramen för ruttplanering. Fokus inom det klassiska ruttplaneringsproblemet är att designa 

rutter för fordonsleveranserna som utgår från en depå och levererar till en uppsättning kända 

kunder med en känd efterfrågan. Rutter för fordonen brukar vanligtvis utformas för att minska 

den totala reslängden eller en relaterad kostnadsfunktion. En formulering av det typiska 

ruttplaneringsproblemet presenteras av Bowers et al (1996). 

 

Figur 1: Karaktäristik för standardleveranser och expresstransporter i storstadsdistribution 

(Giaglis et al, 2004) 

 
Fast geografisk layout 

  Fast lastbilskapacitet och flotta 
Fast kapacitet distributionscenter 

Standardleveranser   Expresstransporter  
Känd efterfrågan   Okänd efterfrågan 
Snabba leveranser baserade på order  Order inte kända (endast säljområde) 
Fasta scheman och leveransfönster  Mer flexibla scheman/leveransfönster 
Lastbilarnas rutter bestäms av efterfrågan, Distributionen per lastbil bestäms av  
trafiksituationer och andra parametrar på ett tidigare försäljning och 
nära optimalt sätt. överenskommelser med chaufförerna. 
 
 

Som vi kan se i tabellen ovan så kan man urskilja två stycken sätt att transportera varor på i 

tätorter; standardleveranser och expresstransporter. Standardleveranser är baserade på en känd 

efterfrågan, och drivs vanligen av förbokade kundorder. Expresstransporter opererar under en 

okänd efterfrågan där kundorder ofta placeras under lastbilens körning ute på fältet. 

Prestationerna för distribution inom storstadsdistribution kan försämras avsevärt på grund av 

ett antal faktorer (Min et al, 1998).  
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Hur väl den initiala leveransplanen än har lagts upp, så finns det ett antal oförutsedda 

händelser som ofta kan inträffa under transportgenomförandet.  Exempelvis kan 

trafikstockningar, lastbilshaverier, lossningsproblem hos kund, oförutsedda godsreturer 

inträffa etcetera (Ghiani et al, 2003).  

Enligt ovan nämnda, ser man ganska tydligt att en effektiv ruttplanering är nödvändig, men 

vad har gjorts inom forskningsområdet egentligen? 

3.1.1 Algoritmiska lösningar 
Nästan all tidigare ruttplaneringslitteratur bygger på algoritmiska lösningar, och försöker lösa 

ruttplaneringsproblemet (eng. Vehicle Routeing Problem), med exakta matematiska metoder 

eller heuristiska metoder. Ruttplaneringsproblemet är väldigt komplext och kan därigenom 

inte kan lösas optimalt inom rimlig tid för problemen i praktiken (Garey & Johnson, 1979; 

Dror & Trudeau, 1990).  Detta faktum har gjort att heuristiken växt fram, som försöker lösa 

ruttplaneringsproblemen praktiskt sett, och denna har växt fram sedan 1960-talet. Bland de 

heuristiska metoderna är kanske Clarke och Wrights modell (1964) en av de mest kända 

algoritmerna. Andra tidiga forskare som presenterat modeller inom heuristiken värda att 

nämna är Cristofides och Eilon (1969) samt Gillet och Miller (1974). Även på senare år har 

heuristiken haft många forskare (Laporte 1992; Breedam 1995; Hachica et al 2000; Laporte et 

al, 2000). Ett sent exempel på en heuristisk metod som försöker lösa ruttplaneringsproblemet 

presenterades av Ho och Haugland (2004). Exakta matematiska lösningar har också utvecklats 

under denna tid, men de kan bara användas för ruttplaneringsproblem med begränsad 

komplexitet (Reimann et al, 2003). Faktum är att exakta algoritmer får problem om 

kundbasen är större än 50-75 kunder (Toth och Vigo, 2002). Datoriserade 

ruttplaneringssystem (eng. computerized vehicle routeing and scheduling systems) använder i 

sin uppbyggnad någon slags algoritm som vi nämnt ovan (Eibl, 1996).  

3.1.2 Vad är ett datoriserat ruttplaneringssystem? 
Det definieras som ett system som löser det typiska ruttplaneringsproblemet. Datorstödda 

ruttplaneringssystem är vanligtvis kommersiellt tillgängliga, högt sofistikerade interaktiva 

system baserade på matematisk programmering med grafiskt stöd och effektiv användbarhet. 

Dessa system passar för transportproblem med komplexa leveransbegränsningar, exempelvis i 

form av tidsbegränsningar (Eibl, 1996). 
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I Storbritannien har det gjorts omfattande undersökningar om datoriserad ruttplanering (Eibl, 

1994, 1996). I denna studie presenteras starka bevis på att datoriserad ruttplaneringsteknik 

används framgångsrikt inom brittisk bryggarindustri.  

 

Speciellt håller Eibl fram två viktiga nyckelaspekter för företag som infört datoriserad 

ruttplanering: 

o Det genomsnittliga besparingen i transportkostnader (inkluderar fordons- och 

chaufförskostnader) uppgick till 9 % 

o Den genomsnittliga reduktionen av den dagliga tiden för ruttplanering var 6 timmar 

eller 56 %. 

I en annan undersökning hos det brittiska bryggeriet Scottish & Newcastle (Eibl, 1994), visas 

att besparingen där var 119 000 pund det första året datasystemet användes. Det 

ackumulerade nuvärdet av investeringen i ett nytt datasystem för ruttplaneringen beräknades 

till 298 000 pund för samma företag över en femårsperiod. Detta tal kan ses som en besparing 

på flera miljoner för distributionen under femårsperioden 

En tysk undersökning från 1994, innehållande 55 tyska företag, visar att införandet av 

datorstödda system har reducerat transportkostnaderna med 9 % samt att tiden för 

ruttplaneringsproceduren har minskat med 35 % för företagen (Bargl, 1994). 

 

Tidigare forskning har visat på liknande resultat med datoriserade systemlösningar. Murray 

(1992) visar att ett företag inom tillverkande industri med storstadsdistribution föreslås kunna 

spara 12- 49 % i arbetstid och mellan 6 % till 59 % i fordonskostnader. Bodin et al (1989), 

visar att staden Oyster Bay i USA kunde reducera fordonsflottan med 8 % eller $200 000 

årligen, genom att införa ett eget utvecklat datasystem för distribution och ruttplanering. 

3.1.3 Hur har resultaten sett ut på senare år inom forskningsområdet? 
Som Giaglis et al (2004) visar kan modern teknik ge goda resultat för fysiska 

distributionssystem. I artikeln presenteras att dagens teknik kan minska de logistikrelaterade 

riskerna inom varudistribution. Tre områden som bör studeras för att uppnå effektiva 

logistiklösningar nämns. Alla områden lägger fram intressanta utmaningar för forskning både 

inom ruttplaneringsforskning och för teknologin som skall ge support till effektiva 

logistiklösningar.  
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De tre områdena som nämns är: 

o Systemdesign 

Systemdesign kan inte generaliseras på grund av dess beroende av problemets karaktär och 

den algoritmiska lösningen i varje specifikt fall. Framtida forskning bör därför inrikta sig på 

verklighetsbaserade fallstudier av ruttplaneringsproblem. 

o Metoder för beslutsstöd 

Forskning är relevant inom olika metoder för beslutsstöd, främst problemens komplexitet och 

beslutstiden är viktiga för systemets effektivitet. 

o Systemimplementering 

Inom detta område beskrivs att dagens mogna teknik effektivt kan användas för realtidsstyrda 

transportsystem. Inom kommunikationsområdet nämns GPRS och TETRA som mobila 

nätverk, medan GPS-teknologin idag möter alla de positionsrelaterade kraven. Persondatorer 

idag har en stor potential, då de deras kraft och användarvänlighet stöder effektiva lösningar. 

 

Öhman (2000) skriver i sitt examensarbete att det finns �få lättanvända lösningar� för 

transportplanering på den svenska marknaden. Systemen som finns är ofta svårhanterliga, 

stora och dyra. Öhman undersökte möjligheten för budbilsfirmor att använda ett datoriserat 

ruttplaneringsprogram. Ett system undersöktes, men det klarade inte av alla krav som ställdes 

och var tämligen svåranvänt. Andersson (2005) skriver i sitt examensarbete ett intressant 

påstående om att stora aktörer såsom Schenker och DHL inte använder sig av några rena 

ruttplaneringssystem idag, då de har många fasta rutter. Företag som Posten och Ica nämns 

istället som de typiska användarna av ruttplaneringssystem. 

 

Ett annat intressant examensarbete skrevs av Fornasaro (2003), där effekterna vid införande 

av ett datoriserat ruttplaneringsprogram hos Servera R&S AB undersöktes. (Servera är en av 

Sveriges största grossister inom restaurang- och storköksbranschen). I en simulerad lösning 

med ett ruttplaneringsprogram påvisar han liknande siffror som tidigare forskare presenterat; 

en minskad tranportkostnad med 8,5 % vid implementering av ett datoriserat 

ruttplaneringsprogram (Roadshow, USA). 



Distribution och ruttplanering vid Åbro Bryggeri 

  11 

3.2 Det klassiska ruttplaneringsproblemet 
Ett ruttplaneringsproblem definieras som problemet att finna en så effektiv distributionsplan 

som möjligt för att försörja ett antal kunder i ett område. Distributionen sker från en eller flera 

terminaler med fordon som kör vissa rutter. Dessa rutter ska konstrueras så att alla kunders 

efterfrågan tillgodoses utan att fordonens lastkapacitet överskrids. I det klassiska 

ruttplaneringsproblemet sker distributionen från en terminal och man förutsätter att 

fordonsparken är homogen, dvs. alla fordon har samma lastkapacitet.  

Vidare ska varje kund besökas av endast ett fordon. Detta förutsätter att varje kunds 

efterfrågan får plats på ett fordon. (Göthe Lundgren et al, 1993, s. 5) 
Rutterna ska uppfylla restriktioner beträffande körsträcka, körtid eller total levererad 

kvantitet. Några andra situationsberoende förutsättningar som kan nämnas är: 

 

! Fordonsvillkor � att vissa fordon ej kan lossa hos alla kunder 

! Tidskrav � att varje kund har speciella krav beträffande leveranstider 

! Samlastning � vissa delar av sortimentet skall transporteras åtskilda på samma fordon 

 

Figur 2: Representation av det typiska ruttplaneringsproblemet (Giaglis et al, 2004) 
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En transportrutt utformas så att en uppsatt målfunktion minimeras alternativt maximeras. 

Denna målfunktion måste preciseras på ett tydligt sätt eftersom den helt kommer att utgöra 

grunden för rutternas utformning. Olika målfunktioner kan dock motverka varandra. Exempel 

på några målfunktioner: 

Minimerande: 

! Total körsträcka 

! Antalet rutter 

! Erforderligt antal fordon 

! Tidsbeläggning på fordonen 

! Utleveranstid till vissa eller alla kunder 

Maximerande: 

! Utlevererad mängd varor 

! Antal besökta kunder 

! Hög fyllnadsgrad i fordonen 

Om dessutom hänsyn skall tas till olika restriktioner samtidigt som målfunktionen väljs fritt 

blir optimeringen av antalet möjliga kombinationer mycket omfattande. Som en följd av den 

stora komplexitet som kan uppkomma vid hänsyn till alla möjliga komplikationer har ett antal 

förenklade metoder tagits i bruk. En uppdelning av kunderna per rutt utifrån enkla regler kan 

vara effektivt i vissa avseenden. Helst önskas en effektiv lösning med lägst möjliga kostnad, 

som omfattar fasta och rörliga fordons- och förarkostnader (Lumsden, 1998, s. 584). 

3.2.1 Utvidgningar av det klassiska ruttplaneringsproblemet med tidsrestriktioner 
I många situationer måste man ta hänsyn till att kunderna inte kan besökas när som helst 

under arbetsdagen utan besöken begränsas till vissa tider. Begränsningarna ges i regel i form 

av tidsintervall som brukar kallas tidsfönster. De beskriver ett tidsintervall för ankomsttiden 

och om stopptiden hos kunden inte är alltför lång motsvarar det i stort sett den tillåtna 

besökstiden. Tidsfönster är vanligt förekommande i samband med exempelvis 

dagligvarudistribution. I och med den ständigt växande konkurrensen och krav på service ökar 

behovet av att kunna hantera tidsfönster i praktiska ruttplaneringsproblem. Förekomst av 

tidsfönster i ett ruttplaneringsproblem begränsar antalet möjliga ruttkombinationer. Då ökar 

distributionskostnaderna eftersom två närliggande kunder ej nödvändigtvis kan besökas i en 

följd. Att manuellt lägga upp rutterna kan vara väldigt svårt eftersom geografins betydelse för 

rutternas utseende avtar i takt med att tidsfönstren görs snävare (Solomon, 1987, s. 254-265). 
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3.3 Indata till ruttplaneringsproblem 
Indata till ruttplaneringsproblem kan delas upp i geografiska data, efterfrågedata, data om 

transportmedel och kostnadsdata. Eftersom transportkostnader räknas fram via 

transportavstånd och framkomlighet längs vägarna är det viktigt att ha tillgång till geografiska 

data (Göthe Lundgren et al, 1993, s. 35-49). 

3.3.1 Geografiska data 
Företag som sysslar med ruttplanering använder sig av geografiska kartor på något sätt. 

Datoriserade ruttplaneringsmetoder kräver kunskap om det aktuella områdets geografi. Den 

intressanta informationen är var terminaler och kunder ligger samt förstås områdets 

transportvägar. Det finns ingen allmän regel för hur noggranna dessa data måste vara men 

måste i alla fall representeras på något sätt i datorn. Två vanliga sätt att beskriva avståndsdata 

är med hjälp av koordinatmetoden eller med en vägdatabas. Information om placering av 

kunder, terminaler och lager är vanligtvis given i form av adresser, men en adress kan alltid 

översättas till koordinater, dvs. ett talpar (x, y) som anger positionen på en karta.  

Den snabba utvecklingen av datorer har avsevärt förbättrat möjligheterna att använda 

vägdatabaser. Om vägdatabasen är uppdaterad med det verkliga vägnätet och informationen 

är tillräckligt noggrann kan man beräkna de avstånd som krävs för ruttplaneringen (Ibid). 

3.3.2 Efterfrågedata 
När en beskrivning om områdets geografi är tillhanda är det möjligt att ange kundernas och 

därmed också efterfrågans geografiska spridning. Det kan finnas behov av information av 

typen leveransmängd och sammansättning, leveransfrekvens eller datum och 

lastning/lossningsmöjligheter hos kunden. Det kan även finnas begränsningar på 

leveranstidpunkt i form av tidsfönster. Dessutom kan det vara viktigt att uppskatta tiden som 

ett kundbesök tar. Tiden kan bero på leveransmängd, på den tid på dagen som leveranser sker, 

lossningsfaciliteter och på fordonstyp (Ibid). 

3.3.3 Data om transportmedel 
Informationen om transportmedel som ska finnas till hands vid ruttplaneringen är antal bilar 

vid varje terminal, bilarnas lastkapacitet, genomsnittshastighet för olika vägtyper, 

chaufförernas arbetstider och hur många skift bilen körs per dygn. Lastkapaciteten kan vara 

angiven i vikt eller volym. För de flesta produkter är volymen viktigare än vikten. 

Leveransmängden hos kunderna och fordonskapaciteten måste vara omräknad till samma 

enhet, exempelvis antal pallar (Ibid). 



Distribution och ruttplanering vid Åbro Bryggeri 

  14 

3.3.4 Kostnadsdata 
De flesta dataprogram för ruttplanering bygger på målsättningen att minimera den totala 

transportkostnaden. Det förutsätter att man känner till kostnaden för att transportera en enhet 

av en vara från en punkt till en annan. I praktiken kan det vara svårt att göra. Den beror bland 

annat på fordonets fyllnadsgrad, chaufförens lön och rörliga kostnader för fordonet. Man kan i 

regel göra uppskattningar av genomsnittliga kostnader baserat på historiska data (Göthe 

Lundgren et al, 1993, s. 35-49). 

3.4 Olika metoder för att lösa ruttplaneringsproblemet 

3.4.1 Svepmetoden 
En vanlig metod att fördela kunderna är utifrån ett geografiskt svep, exempelvis medsols i 

relation till terminalen. Denna metod kallas svepmetoden (Gillet och Miller, 1974). Svepet 

fortsätter tills någon av de föreliggande restriktionerna är uppfylld, tex. att fordonet är fyllt 

eller körtiden maximal. Med svep kan även menas någon form av zon. Metoden ger inte 

någon form av optimal fördelning men den är snabb och lättförklarlig. Alla tidigare 

redovisade restriktioner är applicerbara och lätta att använda.  

3.4.2 Besparingsmetoden 
En effektiv heuristisk metod för ruttbestämning som bygger på ett värde för inbesparingen, 

besparingsvärde, finns väl dokumenterad av Clark & Wright (1964). Metoden utgår från att 

rutterna byggs upp i ett sekventiellt beslutsfattande. Detta innebär att man successivt och i en 

viss ordning bygger upp och ändrar en lösning på ett i varje steg bästa sätt. Varje delbeslut 

antas ligga fast vid nästa beslut. 

Metoden är uppbyggd enligt följande: 

1. Alla kunder som kräver mer än en resurs, tex. en bil, försörjs med nödvändigt antal 

bilar som fylls. En eventuell återstående godsmängd kommer att ingå i den fortsatta 

ruttplaneringen. 

2. Varje kund försörjs via en egen rutt direkt från depån. Lösningsmässigt måste man här 

temporärt acceptera att antalet rutter kan överstiga det maximalt tillåtna. 

3. Ett prioritetsmått beräknas. Detta uttrycker hur fördelaktigt det är att länka ihop två 

kunder och försörja dem i en gemensam rutt istället för i två direktrutter. Det är detta 

mått som blir besparingsvärdet.  
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3.4.3 Ruttplanering med stokastisk efterfrågan 
Ibland vill man införa en flexibel planering som klarar variationer i efterfrågan. En ofta 

använd flexibel planering är att konstruera ett antal fasta rutter som kan förändras marginellt 

då efterfrågan hos kunderna blir känd. Rutter skall då vara robusta vad gäller mindre 

ändringar i kundernas efterfrågan. Ett exempel på en sådan planeringssituation är distribution 

av dagligvaror till butiker. Av lastningsskäl är det att föredra att en kund flyttas till 

närliggande rutter endast vid en större ökning i efterfrågan. Vid andra tillfällen är man 

tvungen att tillåta fullständig flexibilitet i ruttmönstret. Ruttplaneringsproblem med osäkerhet 

i efterfrågan kallas ruttplaneringsproblem med stokastisk efterfrågan. Vanligen har man 

information om efterfrågan i form av frekvenstabeller. Informationen kan gälla såväl 

efterfrågans storlek som fördelning på veckodagar. Informationen erhålls genom att 

systematiskt samla in historisk data (Laporte, Dror och Trudeau, 1989). 

3.4.4 Matematisk modellformulering 
Under de senaste decennierna har exakta matematiska lösningar utvecklats och presenterats i 

många vetenskapliga tidskrifter, men de kan bara användas för ruttplaneringsproblem med 

begränsad komplexitet (Reimann et al, 2003). Faktum är att exakta algoritmer får problem om 

kundbasen är större än 50-75 kunder (Toth och Vigo, 2002). Av denna anledning förklarar 

eller utvecklar vi inte dessa modeller. 

3.5 Ruttplanering i en organisatorisk kontext 
Enligt Ballou (1978) så kräver en meningsfull analys av ett införande av datastödd 

ruttplanering i en organisation en förståelse av ruttplanering, i form av logistiken som ett totalt 

system och en beskrivning av ordercykeln. 

Logistik som begrepp är frekvent utmålat som ett företags servicefunktion som inkluderar 

många varierande tvärfunktionella aktiviteter (Sharman, 1992; Pfohl, 1985; Cristopher 1986, 

Jansen 1986, Ihde 1972). Det totala logistiksystemet kan indelas i tre logistiska �subsystem� 

(Rupper, 1987; Pfohl 1985; Maier 1980):  inköpslogistik,  internlogistik samt 

distributionslogistik och fysisk distribution. 

Använder man dessa definitioner av logistik som en generell modell, så blir ruttplanering en 

funktion i det fysiska distributions- subsystemet. 
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Figur 3: Ruttplanering sett i en organisatorisk kontext (Eibl 1996, s. 30) 

 
 
Då de logistiska subsystemen interagerar kan en förändring i någon del av en 

försörjningskedja ha påverkan på andra delar. Till exempel kan en reduktion i en orders ledtid 

som uppnås genom effektiv datorstödd ruttplanering kräva justeringar i antingen den interna 

logistiken eller i inköpslogistiken. Om gods måste vara tillgängligt för leverans tidigare på 

dagen, så bör kanske produktionen och dess råvaruförsörjning skötas annorlunda. Alternativt 

så kan en justering i lagernivåerna krävas. Som figuren ovan visar, så kan varje logistiskt 

subsystem delas in i ytterligare subsystem och operationsnivåer i ett företag. Fysisk 

distribution kan delas upp i tre nivåer: �Sales order processing�, �Inventory/Warehousing� 

samt �Transport�. Dessa delar är också nära kopplade till varandra, och deras aktiviteter 

formar ordercykeln. Därav ger förändringar i ruttplaneringsfunktionen (vehicle routing and 

scheduling), en direkt påverkan på själva orderprocessen samt på varulagren. Vidare påverkan 

av en förändrad ruttplanering kan ses inom transportsystemet självt, exempelvis då storleken 

på fordonsflottan. (Eibl 1996, s. 30-31). 
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3.6 Ruttplanering på strategisk, taktisk och operativ nivå 
I ruttplaneringslitteraturen och bland andra praktiker inom fysisk distribution, så brukar de 

varierande uppgifterna som ruttplaneringen utför kategoriseras i olika tidsbestämda 

dimensioner (Eibl, 1996). 

Figur 4: Tidsbestämda dimensioner/olika nivåer av ruttplanering och schemaläggning för 

fordon (Eibl 1996, s. 31) 

 
 
Figuren ovan visar alltså på de tre olika tidsbestämda nivåerna:  

� Långsiktighet eller strategiska frågor (1-3 år) 

� Mellannivå eller taktiska frågor (>7dagar-1 år) 

� Kortsiktiga eller operativa uppgifter (1-7 dagar) 

Den tidsmässiga bindningen mellan de olika grupperna skall ses som flexibel, särskilt om man 

ser på den nära interaktionen mellan besluten som involveras.  

Förändringar exempelvis i terminallokaliseringar (strategisk fråga), kommer att kräva att 

kundallokeringen för varje terminal ändras (taktisk fråga).  
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Liknande detta så kommer en förändring av kundbasen som skall skötas av respektive 

terminal kanske att kräva att en omjustering av fordonsflottan i företaget (strategisk fråga). 

Därav kommer att företag har olika distributionsmiljöer och transportproblem som kommer 

att bestämma de tidsbestämda nivåerna av ruttplaneringsfrågor. Stora organisationer kanske 

ser över vissa områden ett flertal gånger per år, exempelvis terminallokalisering eller 

planering av fordonsflottans storlek och utformning. Små organisationer med få depåer 

kommer vanligtvis att formulera sådana planer på årlig basis eller ännu längre intervall (Eibl 

1996, s. 32). 

3.7 Den mänskliga faktorn och systemimplementering 
Vid implementering av ett datoriserat ruttplaneringssystem, hos bryggeriet Scottish & 

Newcastle i England, krävde systemet ungefär 20 veckors arbete (Eibl et al, 1994). Det mest 

intressanta är dock strategin och nyckelaspekterna som användes vid implementeringen. Den 

�mänskliga faktorn� ansågs vara en kritisk faktor vid ett införande av systemet, och att leda 

personalen gavs därför högsta prioritet. Den mänskliga faktorn har också uppmärksammats i 

tidigare studier (Hooban och Jones,1993).  

Figur 5: Management och den mänskliga faktorn vid införande av datorstödd 
ruttplanering (Egen bearbetning ur Eibl et al, 1994) 
 
Mål  Syfte 
Genomförande av projektet med en  
ansvarig �system-styrgrupp�  
Utse en projektledare som sköter  Uppnå integration eller enhetlighet  
Informationen. Han/hon måste ha  mellan mjukvaran och de individer som 
� Full beslutsmakt   påverkas av systemet 
� Förståelse för fysisk distribution 
- Nödvändig kunskap om datorer 
 
Projektledaren ska komma från en  Demonstrera ledningens engagemang 
hög nivå i företagets hierarki 
 
Informera relevant personal och fackansvariga  Undvika icke-produktiva  
i ett tidigt skede av projektet.   chockreaktioner 
 
Demonstrera och förklara mjukvarans   Överkomma rädsla och dålig attityd 
användning, fördelar och konsekvenser  mot datoriserade ruttplaneringssystem 
för enskilda anställda 
 
Involvera personalen   Öka acceptansen av systemet 
    Möjliggöra insamling av 
    odokumenterad distributionsdata  
 
Ge specialiserad dataträning   Uppnå goda planeringsresultat 
Om det krävs; ersätt manuella planerare  genom hög förståelse för mjukvaran 
om dessa inte vill förändra sig 
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           Mänskliga faktorn 
 
- Att ta hänsyn till vid införande av 
datorstödda ruttplaneringsprogram 

3.8 Teoretisk referensram 
Från de tidigare förklarade teorierna har författarna sammanställt en teoretisk referensram i 

syfte att besvara frågeställningarna i uppsatsen. Den teoretiska referensramen använder 

författarna som ett hjälpmedel för att klarlägga tyngdpunkterna i den följande 

undersökningen. Tyngdpunkterna belyses för att få bättre överblick över hur olika metoder 

kan påverka ruttplaneringsprocessen hos Åbro Bryggeri. Modellen kommer författarna 

vidare att använda under uppsatsens gång för att undersöka vilken potential ett datoriserat 

ruttplaneringsprogram har för Åbros ruttplanering. 

 

Figur 6: Teoretisk referensram  Källa: Egen modell 
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           Manuell metod för    Simulerade lösningar med ett  
         att lösa ruttplaneringen  datoriserat ruttplaneringsprogram 
 
 
 
 
 
    
           RESULTAT? 
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4. Empiri 

4.1 Åbro Bryggeri AB: en kort historik och företagsfakta 
 
 

 

 

 

 

 

 

Åbro Bryggeri har idag cirka 260 anställda, varav 170 anställda i Vimmerby. Företaget 

omsatte 547 miljoner kronor år 2003, medan produktionsvolymen var 56 miljoner liter 

drycker. Marknadsandelen är cirka 6 % totalt, medan Åbro inom segmentet öl har en 

marknadsandel på cirka 10 %.  

Åbro Bryggeri har sitt huvudkontor, tillverkning och centrallager i Vimmerby, Småland. 

Företaget har fem terminaler och försäljningskontor utplacerade i Göteborg, Guttsta, Malmö, 

Stockholm samt Karlstad (www.abro.se, 2006-05-07). 

 

Ett antal varumärken i Åbros sortiment: 

Åbros  egentillverkade öl: Åbro Original, Anderssons, Bryggmästarens, Småland, 

Sjukommatvåan, Femkommatvåan, Kung, Svensk Starköl samt Arton56 

Importerat öl: Faxe, Foster's, Newcastle Brown Ale, Johns Smith's Extra Smooth Ale, 

Beamish Irish Stout, Lapin Kulta, Kronenbourg, Grimbergen, McEwan´s, Victoria Bitter samt 

Brugs. 

Läsk: Läskfabriken samt Jolt Cola.  

Vatten: Hwila Vatten. 

Cider: Rekorderlig Cider samt Seven Sins Cider. 

Utöver detta sortiment finns även ett vin- och spritsortimentet som Åbro inte tillverkar själva 

utan förmedlar som grossist (Ibid). 
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4.1.1 Distributionsutveckling inom Åbro Bryggeri 

Åbro Bryggeri AB befinner sig i en bransch med hård konkurrens och låga vinstmarginaler. 

Att vara ett litet familjebryggeri och konkurrera mot stora bryggerier som Carlsberg och 

Spendrups är inte det enklaste. En annan tuff motståndare är den höga svenska ölskatten som 

får människor att vallfärda till Danmark och Tyskland på jakt efter lågprisöl. 

 

För att effektivisera distributionen har Åbro Bryggeri genomgått stora förändringar de senaste 

åren. En av de mest övergripande är avvecklingen av de fem lagerterminalerna belägna i 

Malmö, Göteborg, Arvika, Kolsva och Stockholm. Dessa lagerterminaler höll hela Åbros 

sortiment, vilket är runt 200 artiklar. Följaktligen krävdes det stor lagerutrymmen att 

lagerhålla så många artiklar. Under senare delen av 90-talet växte dessutom Åbros 

försäljningsvolymer och man stod inför ett vägval; antingen skaffa nya större lagerterminaler 

med större kapacitet eller utöka central- och plocklagret i Vimmerby. Åbro valde det senare 

av dessa alternativ. 

 

Detta strategiska vägval har medfört minskade kostnader när det gäller lokaler, personal, 

hanteringskostnader och hanteringsutrustning. Dessutom får kunderna tillgång till ett större 

sortiment då centrallagret i Vimmerby har betydligt större lagertillgänglighet än vad 

terminalerna hade. Detta gör att leveranssäkerheten till kunden ökar. Ledtiderna är i stort sett 

detsamma.  

 

Idag fungerar de gamla lagerterminalerna i Malmö, Göteborg, Arvika, Kolsva och Stockholm 

bara som så kallade distribunaler1 eftersom ingen mellanlagring sker, utan bara sortering och 

omlastning av godset. All orderplockning sker från det centrala plocklagret i Vimmerby, 

därefter transporteras de färdigplockade pallarna av fjärrtranporter till respektive terminal. 

Därefter sker distribution ut till kund med Åbros egna distributionsfordon. Åbro har totalt 4 

fjärrtransportbilar samt 46 distributionsbilar2. 

 

                                                
1 Terminalerna fungerar alltså idag som distribunaler, men benämns både av Åbro och i fortsättningen av denna 
uppsats ändock som terminaler. 
2 Jan Ullberg distributionsledare Åbro, Stockholm 2006 
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4.1.2 Orderprocessen 

Åbros egna affärsdatasystem heter Balans och bearbetar en kundorder i tio olika steg: 

(Se bilaga 5) 

 

Status 0: Här skapas ordern genom att orderkontoret ringer en kund eller blir uppringd av 

kund. En order kan även komma in från säljväska eller butikskonsulent. Systembolagen 

skickar order till Åbro via EDI. Åbro har ett orderstopp klockan 10.00 dagen före leverans. 

 

Status 1: Ordern går vidare till distributionsledaren som placerar ordern på passande rutt. 

 

Status 2: Ordern har nu blivit mottagen i lagerstyrningssystemet Epix och är färdig att skickas 

ned till plocklagret för plockning. 

 

Status 3: Ordern frisläpps för plockning. Plocknota (order) skrivs ut och ordern plockas på 

plocklagret. Eventuella helpallar som ingår i ordern hämtas på centrallagret och körs fram av 

truckförare. 

 

Status 4: Plocknotan godkänns och kvitteras av plockaren när den blivit färdigplockad. 

 

Status 5: Följesedlar skrivs ut. Rutten lastas och levereras av utkörare. Dessutom sker 

återtagning av returgods (tombackar med tomglas, burkar, pallar etc.) Leveransen godkänns. 

 

Status 6: Leveransrapportering sker och bli klar. 

 

Status 7: Utkörarredovisning skrivs ut. 

 

Status 8: Ordern godkänns för fakturering. 

 

Status 9: Ordern faktureras. 

 

(Källa: Åbro internt, 2006-03-07) 
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4.1.3 Varför har Åbro Bryggeri egen distribution? 

Distributionsavdelningens viktigaste och främsta uppgifter är att tillföra kundvärde i form av 

kostnadseffektivitet och hög leveransservice. Man erbjuder samtliga kunder en 

egenkontrollerad distribution, antingen distribuerar man på egen hand med egna 

distributionslastbilar eller i nära samarbete med speditionsföretag. Den egenkontrollerade 

distributionen är ett marknadsföringsverktyg, utköraren3 fungerar som företagets förlängda 

arm mot ut mot kund, vilket skulle vara svårt att bibehålla vid exempelvis outsourcing. Tre 

nyckelfaktorer för framgång är rätt produkt i rätt mängd och i rätt tid4. 

4.2 Distributionsprocessen 

4.2.1 Allmänt om ruttplaneringen 

Efter att en order mottagits av orderkontoret placeras den på lämplig rutt av en 

distributionsledare som finns i Vimmerby, Göteborg, Stockholm och Kolsva. En rutt är en 

lastbil och dess last. När en rutt planeras tar man hänsyn till geografi, antal kunder, volym, 

kundtyp, tider, arbetsmiljö, överenskommelser, fyllnadsgrad och fordon. En rutt kan bestå av 

allt från en kund till hur många kunder som helst. Begränsningen är distributionslastbilarna 

som rymmer 19 pallplatser. De flesta av Åbros kunder har sin bestämda leveransdag en gång i 

veckan. Vissa större kunder, exempelvis Ica Maxi och stora Systembolag får leverans flera 

dagar i veckan. Rutterna ser ungefär likadana ut året runt med vissa undantag. Under 

sommarens semestertider förflyttas befolkningen från storstäderna ut mot kustens 

semesterorter vilket gör att rutterna måste ändras och anpassas i och med att efterfrågan 

ändras5. 

4.2.2 Orderplockning 
Ungefär 20 procent av Åbros totala försäljningsvolym är helpallar och körs direkt från 

centrallagret till utlastningen av en truckförare. Resterande del, 80 procent, går igenom 

plocklagret. Att behandla ett kolli, dvs. en back, platta eller KEG (fat), på plocklagret medför 

en extra kostnad för Åbro på cirka 1-2 kronor per kolli. Det idealiska vore om alla kunder 

bara beställde helpallar. Då skulle företaget spara stora summor varje år. Men då kunderna 

vill ha allt mindre per leverans och dessutom mer frekvent, ökar distributionskostnaden mer 

och mer. På plocklagret  i Vimmerby plockas Åbros samtliga order6.  

                                                
3 Utkörare = Vanligaste benämningen på en chaufför inom svensk bryggerinäring 
4 Inger Lindhe distributionschef Åbro, Vimmerby 2004-02-10 
5 Ibid 
6 Ibid 
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Förpackningar, backar, plattor och KEG, är utformade för att passa den standardiserade 

Europapallen med måtten 1200 x 1800 mm.  

Till Systembolagen plockar man på en plastpall som har samma mått som Europapallen men 

den har spår i sidorna för att man ska kunna lyfta av och på en stuv (stapel) med hjälp av en 

kärra. En färdigplockad pall emballeras med plastfilm för att skydda och hålla ihop pallen 

under transport. Färdigplockade pallar från plocklagret i Vimmerby ställs på utlastningen och 

märks med kundens namn, destination och den rutt som pallen tillhör7. 

 
Bild 1: Ovan visas färdigplockade pallar som skall levereras ut till kund 

 

Alla order plockas som nämnt på plocklagret i Vimmerby och de order som ska vidare till 

terminalerna körs av fjärrtransporter till respektive terminal. Terminalerna är strategiskt 

placerade i storstadsregioner. När pallarna anländer till terminalerna sorteras godset och 

därefter sker utkörningen till kunderna8. 

                                                
7 Inger Lindhe distributionschef Åbro, Vimmerby 2004-02-10 
8 Ibid 
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4.3 Dagens arbetsmetoder: distribution och ruttplanering  

4.3.1 Åbros terminal i Årsta 

Terminalen i Stockholm sköter ett geografiskt område som sträcker sig från Nyköping upp till 

Uppsala. Kundleveranserna är idagsläget upplagda på fasta order- och leveransdagar, som 

distribueras via fasta rutter i olika områden. Distribution Stockholm har delat in sitt 

upptagningsområde i olika zoner för att lösa ruttplaneringen. Vid terminalen ingår idag sju 

lastbilar i deras fordonsflotta som används för att sköta alla transporter9. 

 
Bild 2: Ovan visas en av Åbros sju distributionsbilar vid terminalen i Årsta. 

 

I Stockholm har Åbro idag två distributionsledare som ansvarar för att alla transporter ut till 

slutkund fungerar som det ska. Distributionsledarnas viktigaste arbetsuppgifter är att ansvara 

för att företagets kunder får de produkter de beställt i rätt tid, i rätt volym och på rätt dag. 

Utöver detta har distributionsledarna även personalansvar för utkörarna. Om inte företagets 

egen personal och fordonsflotta klarar av leveranserna, så hyr företaget in externa 

transportföretag för att lösa detta10.  

                                                
9 Jan Ullberg distributionsledare Åbro, Stockholm 2006 
10 Ibid 
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Distributionsledarna på Åbro har för tillfället inga datasystem som kan liknas vid ett 

optimeringssystem att använda sig av. Det hjälpmedel som distributionsledarna använder idag 

heter Balans. Balans är Åbro Bryggeris egenutvecklade affärssystem som innehåller 

information om det mesta i företaget. I Balans lagras information om Åbros kunder, in- och 

utleveranser, lager, transporter, inköp, försäljning, ekonomi med mera. Hela Åbro är alltså 

beroende av Balans för att sköta sin verksamhet. I Balans finns all information som 

distributionsledarna använder sig av för att sköta ruttplaneringen.  

I detta system finns information om orderläge, kundadresser, kundernas öppettider och avtal, 

leveransmängder etcetera.  

 

För distributionsledarna är Balans alltså ett nödvändigt hjälpmedel, då dessa i systemet ser 

vilka volymer som har beställts av respektive kund i olika zoner. Beroende av vilken zon som 

en order ligger i, är det redan i förväg bestämt med vilken lastbil och rutt denna order skall 

levereras11.  

 

Eftersom Åbros ruttplanering idag baseras på fasta rutter är även dessa inlagda i Balans, vilket 

gör att en viss kund är bokad mot en viss rutt. I Balans lägger distributionsledaren manuellt in 

order som ska köras på varje rutt. Rutterna är dock inte helt fasta, utan kan vid hög efterfrågan 

kräva en viss flexibilitet i planeringen på vissa dagar. Om alla kunder inom ett koncentrerat 

område beställer mycket produkter med samma leveransdag kan det bli problem, då en lastbil 

maximalt kan lasta 19 plockade europapallar på flaket. För att lösa detta försöker 

distributionsledarna i sådana fall flytta vissa kundorder till en annan rutt som har en mindre 

fyllnadsgrad alternativt levererar varor i granndistriktet. 

 

Sekvenseringen av varje rutt, det vill säga leveransordningen, bestäms av utkörarna själva. 

Dock så måste utkörarna ta hänsyn till kundens geografiska läge, trafiksituationen på olika 

vägar vid olika tidpunkter och de lossnings- och lastningsmöjligheter som finns hos olika 

kunder. Utöver detta så måste också utkörarna klara av att leverera inom de tidsfönster som de 

olika kunderna har öppet för leverans. De flesta utkörarna har en stor erfarenhet av att köra 

distributionsbilar i Stockholmsområdet, och känner väl till både kunder och trafikläget i olika 

områden. Dock saknar företaget både kunskap och verktyg för att beräkna hur effektiva 

dagens distributionssystem och ruttplanering är12. 

                                                
11 Jan Ullberg distributionsledare Åbro, Stockholm 2006 
12 Ibid 
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4.3.2 Ruttplanering på olika nivåer 

Operativ, taktisk och strategisk ruttplanering sker idag vid Åbro helt via manuell planering. 

Med operativ nivå avser företaget den dagliga planeringen, med taktisk nivå avses 

veckoplaneringen samt strategisk nivå som innebär ruttplanering på längre sikt. Den 

strategiska ruttplaneringen görs cirka tre gånger per år, och innebär att det är då företaget 

övergripande ser över hela distributionen. Hur stor aktuell efterfrågan är, samt prognostiseras 

bli nästkommande kvartal, avgör hur terminalen i Årsta kommer att jobba. Områden som 

behandlas på strategisk nivå är hur bemanningen ska se ut, hur stor fordonsflotta som behövs, 

vilka arbetstider som bör gälla, vilken servicenivå som bör hållas mot olika kunder med mera. 

Distributionsledarna känner dock idag att detta arbete är otroligt tungt och tar mycket tid i 

form av planering. Det är även på denna strategiska nivå som zonplaneringen för 

nästkommande kvartal genomförs13.  

 

Varje zon bestäms då enligt efterfrågan i olika områden, som kan variera en hel del på olika 

årstider. Hela bryggeribranschen är mycket säsongsberoende, och en fin sommar innebär en 

kraftigt ökad försäljning. Samtidigt innebär de olika årstiderna att försäljningen minskar under 

sommartid i Stockholm City, medan efterfrågan och försäljning i Stockholms skärgård ökar 

kraftigt under samma period.  

För att planera allt detta på ett så optimalt sätt som möjligt tvingas företaget manuellt planera 

allt detta via olika uträkningar. Hur zonplaneringen ska se ut, hur stor bemanning som krävs 

och hur många lastbilar som krävs nästkommande kvartal är frågor som är svårt att optimera 

utan ett transportledningssystem. Detta upplever distributionen i Årsta idag, och även ett 

verktyg för att planera och simulera olika alternativa distributionslösningar skulle vara otroligt 

användbart. Veckoplaneringen genomförs för att uppskatta exempelvis hur många inhyrda 

chaufförer eller inhyrda distributionsbilar som krävs för att lösa distributionen en viss vecka. 

Vad händer om man exempelvis minskar fordonsflottan eller om efterfrågan i ett visst område 

ökar snabbt? 

Frågors som dessa kräver idag otroligt många timmar för att beräkna manuellt, och 

distributionsledarna känner att ett sådant arbete är alltför tidskrävande och något som inte 

riktigt hinns med idag14. 

                                                
13 Jan Ullberg distributionsledare Åbro, Stockholm 2006 
14 Ibid 
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4.3.3 Nya kunder 

När en ny kund tillkommer till Åbro placeras den automatiskt i en viss zon. Om sedan 

efterfrågan är alltför hög i denna zon, alternativt att kunden ligger i ett gränsområde mellan 

två zoner, kan den läggas in i en annan zon för att balansera fyllnadsgraden på lastbilarna. En 

ny kund påverkar till en början inte zonplaneringen, utan en omläggning av zonerna sker i 

princip alltid vid den strategiska ruttplaneringen som görs kvartalsvis. Åbros 

marknadsavdelning och säljare har ansvaret för att rätt information om kunden läggs in i 

systemet från början, och de ansvarar också för avtalet om vilka leveransdagar och tidsfönster 

som skall gälla för kunden. Dock förekommer ofta att Åbro inte har helt korrekta indata om 

leveransadresserna till kund inlagt i Balans. Detta dilemma beror på att kundernas 

postadresser eller leveransadresser som anges i Balans, inte överensstämmer med de verkliga 

leveransadresserna. Detta problem uppkommer därför att ofta anges de besöksadresser som 

gäller hos en viss kund, vilka ofta skiljer sig från den adress som gäller för varumottagningen. 

Detta ansvar är, förutom distributionsledarna och säljare, till stor del lagt på utkörarna. Om 

inte utkörarna uppdaterar distributionsledarna med informell kunskap om faktiska 

lossningsmöjligheter hos kunderna, blir det svårt att få datasystemet Balans uppdaterat med 

rätt adresser15. 

4.3.4 Operativ ruttplanering 

Åbros ruttplanering planerar alltid morgondagens leveranser med en dags framförhållning. 

Med detta menas att de transporter som skall utföras nästkommande dag planeras dagen före 

av distributionsledarna. Detta arbete med ruttplaneringen inför morgondagens transporter 

påbörjas efter klockan 10:00, vilket är tiden då företaget har sitt orderstopp inför 

nästkommande dag. Distributionsledarna kontrollerar då vilken personalstyrka som finns till 

förfogande nästa dag. Om det skulle visa sig att någon av de egna utkörarna kommer att vara 

frånvarande nästkommande dag, lämnas deras rutter utan utkörare för att sedan ersättas av en 

inhyrd chaufför från något åkeri. Antalet inhyrda chaufförer varierar självfallet med hur stor 

sjukfrånvaron är, men inhyrda chaufförer anlitas som sagt också ifall Åbros egna fordonsflotta 

inte själva klarar av distributionen. Efter detta kan själva ruttplaneringen påbörjas. Varje fast 

rutt fylls då på med kundorder inom de zoner som de respektive lastbilarna är inlagda på16.  

 

                                                
15 Jan Ullberg distributionsledare Åbro, Stockholm 2006 
16 Ibid 
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Praktiskt sett innebär det att distributionsledaren kollar i affärssystemet Balans hur mycket 

som skall levereras till olika kunder som finns i varje område (zon), och uppskattar hur lång 

tid varje rutt ungefär kommer att ta att genomföra. Till sin hjälp utöver tidigare nämnda 

leveransmängder, har distributionsledaren även information om lossnings- och lastningstider 

hos varje kund17. 

Lossnings- och lastningstider hos kunderna beräknas enligt ett väl utvecklat �ackordssystem�, 

som innebär att varje lossning hos kund beräknas enligt en bestämd distributionsklassning. 

Distributionsklassning innebär att varje kund sorteras in i olika fack, från A- till D-kunder. En 

A-kund går snabbast att lossa, medan en D-kund däremot har sämst lossningsmöjligheter. 

Detta innebär att varje stopp hos olika kunder ges en viss lossningstid enligt detta system, som 

beräknar denna tid som distributionsklassningen hos kund gånger volymen som skall 

levereras hos denne kund. Detta system är utvecklat genom noggranna tidsstudier av den 

Svenska Bryggarföreningen, från den tid då utkörarnas löner utbetalades i form 

ackordsbetalning. Detta system med ackordslöner har Åbro idag frångått, och löner utbetalas 

idag form av timlöner och månadslöner. Dock är detta �ackordssystem� till en god hjälp för 

distributionsledarna än idag då de skall genomföra ruttplaneringen. Kravet är dock att indatan 

är rätt till Balans, distributionsklassningen av kund måste vara rätt, annars blir ju därmed 

också lossningstiderna som genereras i programmet felaktiga. Distributionsledarna kan idag i 

datasystemet Balans inte se vilka körtider som genereras mellan olika stopp, utan det är deras 

erfarenhet som avgör hur väl komponerade de olika rutterna blir. Deras erfarenhet av 

trafiksituationen i Stockholm i kombination med information om leveransmängder angett i 

hektoliter och antal europapallar, samt uppgifter om lastnings- och lossningstider bestämmer 

alltså hur väl Åbros distribution kommer att fungera.  

Detta system medför att en oerfaren distributionsledare skulle ha otroligt svårt att kunna sköta 

ruttplaneringen vid Åbro, företaget är mycket beroende av dessa nyckelpersoner. Åbro 

nämner dock att det finns vissa utkörare som vid behov kan sköta ruttplaneringen i de fall då 

båda distributionsledarna är frånvarande. Utifrån sina erfarenheter känner distributionsledarna 

till ungefär hur efterfrågan brukar se ut på olika tider på året.  Tack vare denna kunskap kan 

denne ta hänsyn till detta då han planerar transporterna, och genom vilken dag och tid det är 

på året vet distributionsledarna ungefär hur många order som brukar tillkomma under en viss 

dag. Till exempel är efterfrågan större kring högtiderna än under en normalvecka. Detta är 

viktig kunskap som är viktig att bevara inom företaget för en god planering18. 

                                                
17 Jan Ullberg distributionsledare Åbro, Stockholm 2006 
18 Ibid 
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4.4 Datoriserat ruttplaneringsprogram: PlanLogiX 
Det ruttplaneringsprogram författarna valt att testköra denna normalvecka i heter PlanLogiX, 

och tillhandahålls i Sverige av företaget DPS. PlanLogiX är det mest använda 

optimeringssystemet i Sverige med kunder som Dagab, Coop, Danzas och Schenker. 

Programmet kan användas såväl som operativt, taktiskt eller som strategiskt verktyg.  

I rollen som operativt verktyg kan detta system interagera med kundens datasystem. 

PlanLogiX är ett avancerat ruttoptimeringssystem, som kan vara ett effektivt hjälpmedel för 

transportplanerare. PlanLogiX är ett flexibelt system som tillåter både automatisk och manuell 

planering av transporter, och innehåller en Sverigekarta som kartstöd. PlanLogiX använder en 

egenutvecklad heuristisk optimeringsalgoritm för att �optimera� ruttplaneringen19. 

4.4.1 Operativ användning av PlanLogiX  
Författarna förklarar i detta stycke,  med kunskaper utifrån den egna undersökningen, hur den 

dagliga ruttplaneringen kan skötas via det datoriserade ruttplaneringsprogrammet PlanLogiX.  

1. Skapa en ny arbetsarea 

 Innebär att man först måste skapa en ny �arbetsarea�, vilket är en profil i programmet där 

man vanligtvis lägger in de grundläggande parameterinställningarna och väljer kartstöd. I 

detta steg kan användaren lägga in kundbasen i programmet, och sen bara importera order.  

 
Bild 3: En del av Åbros kundbas för vecka 14 ses visuellt på kartan i PlanLogiX 

                                                
19 Thomas Rickne VD på DPS, Spånga 2006-05-05 
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2. Grundläggande parameterinställningar 

 Dessa innefattar fakta om arbetstider, medelhastigheter, löner, fordonen, terminaler, 

kostnader samt intäkter. Här skapas de standardinställningar som ett företag kan planera sin 

verksamhet utifrån. I arbetet med programmet PlanlogiX har författarna försökt komma så 

nära verkligheten som möjligt, vilket innebär att mycket av indatan har bearbetats och 

justerats i samförstånd med distributionsledare vid Åbro Bryggeri20. Arbetet med indatan om 

kundernas adresser och olika vägars medelhastigheter har krävt mycket justeringar under 

projektets gång. Om inte indatan till PlanlogiX är korrekt, så blir inte PlanlogiX resultat 

tillförlitliga. De värden som använts för medelhastigheterna får anses som goda 

approximationer av verkligheten (se bilaga 2). 

 

3. Dataimport 

Här sker importen av kundorder till programmet. Importen sker vanligtvis från ett företags 

affärssystem (ERP-system) till PlanlogiX, där det krävs att datasystemen kopplas samman på 

något vis. Informationen om kunderna, leveransdagar, tidsfönster, produkter, fordonskrav, 

hanteringstider samt leveransförhållanden läses in i en excel-fil, för att sedan importeras i 

PlanLogiX (se bilaga 1) 

 

4. Skapa en fordonsprofil 

Kundernas koordinater kopplas till varandra i kartan, så att samtliga restider och beräknade 

körsträckor blir korrekta. Medelhastigheter på olika vägar ställs in för olika vägtyper, samt 

justeras efter typ av fordon och bebyggelse ( se bilaga 3). 

 

5. Ruttplanering med optimering 

Efter att information om kunder och order lästs in i programmet, och alla 

parameterinställningar är bestämda kan man börja ruttplanera i programmet. I programmet 

finns det olika sätt att arbeta med ruttplanering. Tre olika planeringar kan genomföras, dessa 

är �fri optimering�, �zonplanering� samt �manuellt�. Vid �fri optimering� bygger programmet 

automatiskt upp rutter utifrån köruppdragen som angetts, och sedan optimeras de rutter som 

skapats. Användaren kan vid den fria optimeringen välja hur programmet skall optimera 

rutterna med hänsyn till körsträcka, tid, fyllnadsgrad etcetera. Zonplanering innebär att man 

kan bygga rutter via olika zoner, och sedan optimera dessa (se bilaga 4).  

                                                
20 Jan Ullberg distributionsledare Åbro, Stockholm 2006 
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Zonindelningen kan genereras från programmet, eller skötas manuellt. Efter att man byggt 

upp olika zoner med olika rutter, kan körordningen mellan kunderna optimeras av 

programmet.   

Både fri optimering och zonplanering kan skötas helt automatiskt av programmet, dock finns 

hela tiden möjlighet att göra manuella justeringar av användaren. Att bygga rutter helt 

manuellt är också möjligt i PlanLogiX. Efter att rutter skapats kan de visas i en färdplan med 

körordning samt illustreras visuellt på kartan, och varje rutt eller alla rutter tillsammans kan 

utvärderas i form av kostnader, intäkter, löner, fyllnadsgrad etcetera. En ruttlista kan i nästa 

steg skrivas ut till utkörarna, alternativt finns det också möjlighet att få rutterna sända till 

handdatorer.  

 
 

 
 
Bild 4: Exempel på hur en rutt kan illustreras visuellt för användaren i PlanLogiX  
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4.4.2 Strategisk/taktisk användning av PlanLogiX 
Författarna förklarar i detta stycke, utifrån egna erfarenheter av PlanLogiX, vilka strategiska/ 

taktiska möjligheter och användningsområden det undersökta ruttplaneringsprogrammet har: 

 

! Kostnads- och intäktsanalyser � snabba analyser och statistik ger en bra överblick 

! Terminallokaliseringar - att beräkna var det optimala läget för en terminal är 

! Terminalbestämning � att beräkna optimal storlek samt hur många terminaler företaget 

skall ha 

! Dimensionera resurserna - studera resursutnyttjande/kostnader, exempelvis för 

fordonen, för att bestämma storleken på resurserna 

! Simuleringsverktyg � alla möjliga scenarion och händelser kan testas och utvärderas i 

programmet (förändringar av efterfrågan, fordonsflotta, terminaler, rutter etcetera) 

! Användning av resurser - hur resurser inom distributionen skall fördelas mellan olika 

geografiska områden (terminaler) 

! Bestämma kundservicenivåer � genom att utvärdera olika kunders lönsamhet 
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4.5 Testvecka: manuell ruttplanering  
För att jämföra den manuella ruttplaneringen som genomförs idag på Åbro Bryggeri med de 

resultat ett datoriserat ruttplaneringsprogram skulle kunna skapa har författarna tvingats göra 

flera val angående upplägget. För att kunna göra en jämförelse har författarna först och främst 

bestämt sig för att testköra ruttplaneringen hos Åbro Bryggeri en �normalvecka�.  

 

Denna �normalvecka� utsågs i samförstånd med en distributionsledare vid terminalen i 

Årsta21. Den utvalda testveckan utsågs till vecka 14, vilket var den första arbetsveckan i april 

månad 2006. Åbros manuella planering som genomfördes denna vecka, kommer sedan att 

jämföras mot simuleringar i ett datoriserat ruttplaneringsprogram. 

4.5.1 Testveckan med manuell planering 

För att beskriva testvecka 14 kommer författarna först att beskriva den manuella planering 

och de resultat Åbro erhöll från den ruttplanering som faktiskt genomförts i verkligheten. 

Vecka 14 är som alla andra veckor uppdelad i olika zoner, och för att ge en bra beskrivning 

följer nedan den zonplanering som distributionsledarna vid Åbro använde sig av denna vecka. 

De dagar som två lastbilar inte har några zoner tilldelade sig, så används dessa som extra 

resurser ifall efterfrågan kräver detta. Dessa lastbilar för då köra på den eller de zoner som 

behöver extra lastkapacitet. Dessa lastbilar med två tomma rutter är de för rutt 804 samt 806 

(se figur 7 nästa sida). 

 

                                                
21 Jan Ullberg distributionsledare Åbro, Stockholm 2006 



Distribution och ruttplanering vid Åbro Bryggeri 

  35 

Figur 7: Zonplanering vid Åbro Källa: Jan Ullberg distributionsledare, Stockholm 2006 

 

Detta är den grund som distributionsledarna använde vecka 14 för att planera alla rutter. 

Figuren visar hela fordonsflottans ruttupplägg för hela vecka 14, totalt 35 rutter. Nummer 802 

är en lastbil och områdena som anges under denna kolumn avser de zoner denna lastbil kör på 

bestämda dagar.  

 

Vecka 14 innebar inte ett upplägg exakt som zonplaneringen ovan beskriver, utan exempelvis 

på måndagen kördes 8 rutter istället för 7 rutter. Detta problem löstes genom att en inhyrd 

åkare körde den extra rutten som krävdes för att klara av alla transporter på måndagen. På 

tisdagen kördes 6 rutter, vilket innebar att en bil inte användes i fordonsflottan. På onsdagen, 

torsdagen och fredagen genomfördes 7 rutter på respektive dag22. 

                                                
22 Jan Ullberg distributionsledare Åbro, Stockholm 2006 

Rutt.nr. 802 803 804 806 807 808 809 
måndag City Arlanda Bromma Norrtälje Farsta Danderyd Sollentuna 

  Skärholmen Uppsala Järfälla Hallstavik Haninge Täby   
      Kungsängen Öregrund Maxi/kvantum Åkersberga   
      Bro Bålsta   Nacka     

tisdag Nacka Östermalm City (resurs)  Kungsholmen Solna Globen 
  Gustavsberg         Sundbyberg Södermalm
  Värmdö         Kista   

onsdag Årsta Bromma Vällingby   Nyköping Bandhagen Södertälje 
  Aspudden Ekerö Hässelby   Oxelösund Högdalen Nykvarn 
  Bredäng   Tensta   Trosa Huddinge   
  Skärholmen   Järfälla   Vagnhärad Tumba   
  Hallunda       Gnesta     
  Rönninge             
  Salem             

torsdag Uppsala Danderyd (resurs)  City Uppsala Södermalm Tyresö 
    Täby     Märsta   Farsta 
    Vallentuna         Haninge 
    Vaxholm         Dalarö 
    Åkersberga         Nynäshamn
    Norrtälje           

fredag Vasastan City Djurgården Solna Nacka Bredäng Södermalm
      Lidingö Sundbyberg Gustavsberg Skärholmen   
      Östermalm Hässelby Värmdö Hallunda   
        Järfälla   Södertälje   
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4.5.2 Utvärdering av dagens manuella ruttplanering vid Åbro 

Författarna har i syfte att kunna genomföra en realistisk jämförelse mellan manuell och 

datoriserad ruttplanering samlat in fakta om rutterna som kördes vecka 14. De fakta som 

samlats in är uppgifter om faktiskt körda mil med distributionsbilarna, samt de kostnader som 

lastbilarna och utkörarna medför. Kostnaden för lastbilarna är 91,59 kr per körd mil. 

Kostnaden för utkörarna är 130,40 kr i timmen exklusive sociala avgifter23. Dessa mil och 

kostnader kan sedan jämföras mot de mil och kostnader som fås via ruttplaneringsprogrammet 

PlanLogiX. 

 

Veckodag Fyllnadsgrad Antal rutter Körda mil Bilkostn Arb. tim Lönekostn Summa

måndag 3/4 78% 8 126,5 11586 64 8346 19932 

tisdag 4/4 63% 6 43,9 4021 48 6259 10280 

onsdag 5/4 73% 7 95,9 8783 56 7302 16086 

torsdag 6/4 67% 7 100,7 9223 56 7302 16526 

fredag 7/4 59% 7 46,8 4286 56 7302 11589 

Totalt: 68% 35 413,8 37900 280 36512 74412 
 

Tabellen ovan visar alltså resultatet av dagens manuella ruttplanering vid Åbro den utvalda 

testveckan. Tabellen visar att det under testveckan totalt genomfördes 35 rutter, 413,8 mil 

kördes och detta krävde 280 arbetade timmar. Totalt gav detta en distributionskostnad för hela 

veckan på 74 412 kronor. De 280 arbetade timmarna är något Åbro alltid kalkylerar med i sitt 

budgetarbete, då företagets utkörare har månadslön baserad på en 40 - timmars arbetsvecka. 

Totalt levererade Åbro under denna vecka 388 order till olika kunder inom 

upptagningsområdet. Hela denna utvärdering har beräknats manuellt via information som 

hämtats ur affärssystemet Balans hos Åbro. 

                                                
23 Jan Ullberg distributionsledare Åbro, Stockholm 2006 
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4.6 Testvecka: datoriserad ruttplanering 
Författarna redovisar och presenterar här de planeringsresultat som programmet PlanLogiX 

givit i tre olika simuleringar. Tre olika scenarion/simuleringar valdes eftersom de alla visar på 

intressanta resultat för undersökningen. 

4.6.1 Fri Optimering med tidsfönster  
 

Veckodag Fyllnadsgrad Antal rutter Körda mil Bilkostn Arb. tim Lönekostn Summa 

måndag 3/4 89% 7 114,9 10560 56:24 6918 17478 

tisdag 4/4 63% 6 31,2 2872 38:28 4640 7513 

onsdag 5/4 83% 7 76,4 7025 49:52 6151 13177 

torsdag 6/4 67% 6 84,5 7764 45:18 5503 13268 

fredag 7/4 68% 6 38,5 3549 40:12 4911 8460 

Totalt: 74% 32 345,5 31770 230:14 28125 59895 
 
Tabellen ovan visar en sammanställning över testvecka 14, som simulerats genom en fri 

optimering i PlanLogiX. Den fria optimeringen innebär att ruttplaneringsprogrammet fritt 

skapar alla rutter utifrån den indata som matas in i programmet. Indata som använts i denna 

simulering är information om Åbros alla 388 kunder under testvecka 14. Denna indata 

innehåller uppgifter om kundernas adresser, lossningstider, leveransdagar, tidsfönster24 samt 

leveransvolymer för respektive kund. Denna information innebär att dataprogrammet haft 

samma indata som distributionsledarna hade att ruttplanera utifrån. Författarna har valt att låta 

ruttplaneringsprogrammet optimera mängden arbetade timmar samt antal körda mil, vilket 

innebär att fyllnadsgraden på lastbilarna inte prioriterats i denna beräkning.  

Tabellen visar att det under testveckan totalt genomfördes 32 rutter, 345,5 mil kördes och 

detta krävde 230:14 arbetade timmar. Totalt gav detta en distributionskostnad på 59 895 

kronor för hela veckan, vilket är en besparing på 14 517 kronor eller 19,5 %. Besparingen 

jämfört mot den manuella planeringen blir 68,3 mil kortare körsträcka, 3 rutter färre samt 

cirka 50 timmar mindre arbetad tid. För att planeringsresultaten skall bli goda krävs att all 

indata är rätt, exempelvis kundernas adresser och medelhastigheter på olika vägar. Kundernas 

adresser har justerats i denna simulering, dock är det mycket svårt att få alldeles exakta 

körtider mellan olika orter utan att genomföra tidsstudier på distributionsbilarna.  

                                                
24 Tidsfönster = De tider som kunderna önskar leverans, exempelvis mellan klockan 11.00-13.00 
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4.6.2 Fri Optimering utan tidsfönster 
 

Veckodag Fyllnadsgrad Antal rutter Körda mil Bilkostn Arb. tim Lönekostn Summa 

måndag 3/4 78% 7 116,7 10712 56:16 6839 17551 

tisdag 4/4 76% 5 28,2 2598 36:45 4567 7165 

onsdag 5/4 83% 6 72,3 6644 49:04 6064 12708 

torsdag 6/4 94% 5 72,2 6632 42:31 5233 11865 

fredag 7/4 79% 5 35 3231 39:16 4883 8114 

Totalt: 82% 28 324,4 29817 223:52 27586 57403 
 

Tabellen ovan visar en sammanställning över testvecka 14, som simulerats genom en fri 

optimering utan tidsfönster i PlanLogiX. Simuleringen är genomförd på exakt samma sätt som 

den i stycke 4.5.1, dock med skillnaden att kundernas tidsfönster för leverans tagits bort. 

Detta scenario kan vara intressant att studera när ett företag skall utvärdera kundservicenivåer, 

då man i detta scenario kan se vad servicen med tidsfönster hos kunderna medför i form av 

kostnader.  

 

I detta scenario genomfördes totalt 28 rutter, 324,4 mil kördes och detta krävde 223:52 

arbetade timmar. Totalt gav detta en distributionskostnad på 57 403 kronor för hela veckan, 

vilket är en besparing på 17 009 kronor eller 22,9 %. Besparingen jämfört mot den manuella 

planeringen blir 89,4 mil kortare körsträcka, 7 rutter färre samt drygt 56 timmar mindre 

arbetad tid.  

 

Jämförelsen mellan de två fria optimeringarna visar att kundernas tidsfönster kostar 2492 

kronor under den utvalda testveckan. Att vara utan tidsfönster hos kunderna visar på en 

besparing på 21,1 mil kortare körsträcka, fyllnadsgraden ökar från 74 % till 82 %, samt 

arbetstiden minskar med knappt sju timmar. Den totala distributionskostnaden minskar med 

3,4 % för hela veckan. 
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4.6.3 Åbros zonplanering optimerad med PlanLogiX 

 

Veckodag Fyllnadsgrad Antal rutter Körda mil Bilkostn Arb. tim Lönekostn Summa 

måndag 3/4 78% 8 117,6 10797 61:07 7314 18111 

tisdag 4/4 63% 6 29,8 2762 44:53 5303 8065 

onsdag 5/4 73% 7 81,4 7476 55:30 6677 14153 

torsdag 6/4 67% 7 87,1 8009 50:12 5868 13877 

fredag 7/4 59% 7 37,4 3451 49:13 5738 9189 

Totalt: 68% 35 353,3 32495 260:55 30900 63394 
 

I denna simulering har författarna låtit dataprogrammet köra exakt samma rutter som Åbro 

genomförde i verkligheten, och sedan låtit PlanLogiX optimera varje rutt med avseende på 

körordning, körsträckor och tid. Skillnaden mot tidigare simuleringar är att olika 

medelhastigheter kunnat anpassas för olika rutter då Åbros zonplanering använts. Exempelvis 

har mycket låga medelhastigheter använts för rutter i Stockholms innerstad, medan rutter till 

ytterområden såsom Uppsala och Nyköping givits avsevärt högre medelhastigheter. 

Justeringen av medelhastigheterna i den fria optimeringen har varit svår att genomföra, varför 

denna simulering genomförts i programmet. 

 

Tabellen visar att det i denna simulering totalt genomfördes 35 rutter, 353,3 mil kördes och 

detta krävde 260:55 arbetade timmar. Totalt gav detta en distributionskostnad på 63 394 

kronor för hela veckan, vilket är en besparing på 11 018 kronor eller 14,8 %. Besparingen 

jämfört mot den manuella planeringen blir 60,5 mil kortare körsträcka, samt nästan 20 timmar 

mindre arbetad tid.  
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4.7 Intervju på Spendrups Terminal, Tumba 
Denna intervju genomfördes den 26 april hos bryggeriföretaget Spendrups, och vår kontakt 

där var Niklas Eriksson som är transportchef för Tumba-terminalen. Spendrups Bryggeri 

köpte PlanLogiX redan 1994, men programmet var då mest en skrivbordsprodukt som inte 

användes till en början. Sedan 1997/1998 har företaget aktivt arbetat med PlanLogiX, och 

tillsammans med tillverkaren DPS legat i framkant inom utvecklingen av ruttplaneringsfrågor. 

PlanLogiX används tillsammans med tre andra datasystem inom distributionen. Dessa är 

Movex, Spider och Fidaware. Movex är ett inköpt affärssystem, Spider ett eget utvecklat 

affärssystem och Fidaware ett lagerstyrningssystem. Spider är systemet som är själva navet, 

och samordnar transaktioner från de övriga systemen. PlanLogiX används dagligen för att 

lösa ruttplaneringen, men används på både strategisk, taktisk och operativ nivå inom 

Spendrups. PlanLogiX tillsammans med de nya arbetssätten har inneburit en stor omställning 

för hela företaget. Den datoriserade ruttplaneringen har inneburit omställningar för 

distributionsledare, utkörare, orderplockare, säljare, truckförare med flera. Hela 

orderprocessen har förändrats, vilket kräver förändringar inom flera områden utöver just 

ruttplaneringen. Hela Spendrups distribution och ruttplanering sköts idag centralt från Tumba-

terminalen. Spendrups använder programmet till zonplanering, vilket innebär att man 

exempelvis har fyra zoner i Stockholmsområdet som distributionen är indelad i. 

Stockholmsområdet är grovt uppdelat i områdena Norrort, Västerort, City samt Sydöst25.  

Dessa zoner ses över cirka två gånger årligen för att de kan ändras något på grund av 

branschens säsongsvariationer. PlanLogiX ger en snabb överblick över hela distributionen i 

Sverige, och varje planerare kan se hur många bilar som krävs för morgondagens leveranser 

inom de respektive zonerna. Manuellt läggs sedan kundorder in på respektive bil för att fylla 

varje bil med en så hög fyllnadsgrad som möjligt. Den manuella planeringen och 

zonplaneringen används eftersom det anses vara den bästa lösningen. Att låta PlanLogiX 

sköta all ruttplanering själv, och fritt optimera och skapa olika rutter anses inte vara ett 

alternativ i praktiken eftersom programmet då kan skapa konstiga rutter, till exempel på grund 

av tidsfönster hos kunderna. Dock framhåller Spendrups att det kan vara ett intressant 

strategiskt verktyg att använda, företaget får då den optimala transportkostnaden beräknad. 

Att sedan jämföra detta �optimala� resultat som erhålls via PlanLogiX mot den manuella 

zonplaneringen är intressant26.  

                                                
25 Niklas Eriksson Transportchef Spendrups Bryggeri, Stockholm 2006-04-26 
26 Ibid 
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Att implementera PlanLogiX och jobba enligt de arbetssätt man har idag skiljer sig otroligt 

mycket från det gamla systemet. Det har inneburit en stor omställning för alla i distributionen, 

men även för användare i andra gränssnitt som berörs av systemet, såsom säljare och all 

lagerpersonal. Före dagens arbetsrutiner skapades så jobbade Spendrups med ruttplaneringen 

genom ett manuellt system, där varje lastbil hade fasta rutter som de körde varje dag/vecka.  

I dagsläget finns som sagt inga fasta rutter, utan efterfrågan inom varje zon bestämmer hur 

många rutter som krävs inom respektive zon. PlanLogiX ger en snabb överblick om hur 

många europapallar som krävs, talar PlanLogiX om att företaget har 40 pallar som skall 

levereras, ser planeraren direkt hur många bilar som krävs för att lösa detta och bokar in rätt 

antal bilar. På så sätt har man kommit tillrätta med viss överdimension av fordonsflottan som 

existerade tidigare27. 

 

Upplägget av varje rutt sker operativt via planeraren som bokar vad utkörarna skall köra nästa 

dag. Leveransmängder och leveransadresser för sin rutt tillhandahåller utkörarna sedan 

elektroniskt i sina handdatorer. Handdatorer används av alla utkörare. I dessa handdatorer 

bestämmer sedan utkörarna hur detta lass skall levereras ut till kund, med detta menas att det 

är utkörarna som bestämmer leveransordningen. Är det exempelvis två halvfyllda 

europapallar som ligger på rutten kan utkörarna lägga ihop dessa till ett leveranskolli. Sedan 

går denna leveransordning elektroniskt till orderplockarna på terminalen som alla har datorer 

på plocktruckarna. Så först efter att hela ruttplaneringen är genomförd påbörjas själv 

orderplockningen av respektive order.  Detta har effektiviserat hela distributionsprocessen. 

Genom zonplanering försöker Spendrups maximera fyllnadsgraden på sina lastbilar, som i 

genomsnitt ligger på cirka 90-95 %. 

 

Den största omställningen vid implementeringen av den datorstödda ruttplaneringen har 

kanske drabbat utkörarna. Enligt tradition har utkörare inom svensk bryggerinäring jobbat 

enligt ett ackordssystem som tagits fram för hela bryggeribranschen. Då utkörarna på senare 

år inom Spendrups frångått ackordslöner, har PlanLogiX varit ett kraftfullt verktyg som hjälp 

mot utkörarnas invändningar och klagomål angående ruttplaneringen. Idag har utkörarna fasta 

löner, vilket innebär att det är arbetat tid som ger betalt. Spendrups anser att ett införande av 

ett ruttplaneringsprogram kräver ett engagemang från ledningen, samt att fackföreningar 

stödjer företaget vid införandet. Utan detta anser Spendrups att hela projektet hade fallerat28. 

                                                
27 Niklas Eriksson Transportchef Spendrups Bryggeri, Stockholm 2006-04-26 
28 Ibid 
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Det gamla ackordssystemet möjliggjorde för utkörarna att tjäna stora pengar, på egentligen 

kanske fel saker. Tomglasreturer och dylikt gavs många ackordsminuter, och därmed 

möjlighet för utkörarna att jobba långa dagar utan att egentligen leverera särskilt mycket varor 

ut till kund. Tidigare hade Spendrups en fast fordonsflotta, med ett visst antal utkörare 

anställda. Dessa hade sina fasta arbetstider och de fasta rutter som tidigare nämnts ovan. Var 

det någon dag lite arbete fick utkörarna ändock betalt för hela dagen, även fast arbete kanske 

bara fanns i ett fåtal timmar. Resten av dagen kunde då utkörarna tillbringa med andra saker 

än arbete. Idag har man kommit ifrån detta problem, samt att man också minskat sin 

fordonsflotta så att man är något underdimensionerade. Externa transportföretag anlitas för 

transportuppdrag de dagar detta krävs för att klara av distributionen29. 

 

Idag ger PlanLogiX möjlighet att säga hur lång tid en rutt skall ta. PlanLogiX beräkningar 

stämmer otroligt väl överens med verkligheten idag hos Spendrups, men det gäller dock att 

komma ihåg att de tider som få av programmet kräver en hög tillförlitlighet i indatan. Är 

indatan dålig, så blir slutresultatet dåligt. Efter att kontinuerligt utvecklat programmet där man 

genomfört tidsstudier i distributionen, mätningar i form av körtider på olika vägar på olika 

tidpunkter och olika lossningstider hos olika kunder, stämmer nu PlanLogiX allt som oftast 

otroligt bra överens med verklighetens tider för ruttplaneringen. Vid klagomål från utkörarna 

på ruttupplägget så kräver distributionsplaneringen att denne först kör rutten, så att man sedan 

tillsammans kan utvärdera om något är fel i indatan. Denna dialog med utkörarna är mycket 

viktig, så att man tillsammans jobbar för att leveransadresser, lossningstider och körtider 

stämmer på alla distrikt och alla kunder. Särskilt arbetet med rätt leveransadresser hos 

kunderna är ett vanligt förekommande problem. Problemet är att då en ny kund läggs in i 

systemet så skriver den ansvarige säljaren ofta upp postadressen, alternativt så finns det 

speciella lossningskrav ute hos någon viss kund. Detta gör att leveransadressen ofta inte 

stämmer med den leveransadress som finns i datasystemet. Efter implementeringen av det 

datoriserade ruttplaneringsprogrammet samt dagens arbetssätt har man dock uppdaterat hela 

datasystemet, vilket i slutändan leder till en bättre planering och bättre resultat. Spendrups 

framhåller vikten av en kontinuerlig dialog mellan distributionsplaneringen, marknadssidan 

och utkörarna som måste finnas. Detta för att man skall kunna hålla vad man lovat kunden, så 

att denne får rätt produkt på rätt plats och i rätt tid. Samtidigt som det också möjliggör för 

distributionen att fungera så effektivt som möjligt30.  

                                                
29 Niklas Eriksson Transportchef Spendrups Bryggeri, Stockholm 2006-04-26 
30 Ibid 
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4.7.1 Fördelar med PlanLogiX enligt Spendrups31 
! Snabb och effektiv kostnadskontroll  

! Sänkta transportkostnader  

! Bra överblick på distributionen som helhet 

! Visuell kontroll via kartstödet 

! 75 % tidsbesparing för ruttplaneringen 

! Enkelt att simulera olika scenarion i programmet 

! Centraliserat ruttplaneringen för hela Sverige till Tumba-terminalen 

! Helhetsoptimering sett till företagets bästa, istället för tidigare suboptimeringar 

! Effektiviserat hela distributionsverksamheten 

! Samordningsvinster i form av minskningar i lagerpersonal och öppnare dialog med 

marknadsavdelningen 

! Informell kunskap från utkörare/distributionsledare dokumenteras  

4.7.2 Nackdelar med PlanLogiX enligt Spendrups32 
! Egentligen inga nackdelar med systemet 

! Dock vissa interna konflikter med personalen (utkörare, orderplockare etcetera) 

! Ingen �gråzon� (rätt information måste finnas i datasystemet vid uppstart) 

! Systemberoende  

 

 

                                                
31 Niklas Eriksson Transportchef Spendrups Bryggeri, Stockholm 2006-04-26 
32 Ibid 
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5. Analys 

5.1 Åbros manuella metod för att lösa ruttplaneringen 
5.1.1 Order- och distributionsprocessen 

Åbros order- och distributionsprocess utgår alltid från huvudkontoret och centrallagret i 

Vimmerby. Åbro Bryggeri har hela sin lagerverksamhet centraliserad i Vimmerby.  

Efter att en kundorder mottagits och registrerats, så sker själva orderplockningen där varje 

order allokeras mot en bestämd rutt på någon av Åbros terminaler. Efter detta sker transporten 

från Vimmerby ut till någon av de fem terminalerna i landet, som finns placerade i Göteborg, 

Guttsta, Karlstad, Malmö samt Stockholm. Distributionen ut till kund sker sedan genom att 

någon distributionsledare sköter själva ruttplaneringen. 

 
5.1.2 Det klassiska ruttplaneringsproblemet 

Vid Åbros terminal i Årsta, Stockholm finns idag två distributionsledare som ansvarar för 

distributionen och ruttplaneringen. De svårigheter som distributionsledarna ställs inför kan 

återkopplas till det klassiska ruttplaneringsproblemet. Detta då distributionen i Stockholm 

sker från en terminal med en homogen fordonsflotta, allt enligt teorin om det klassiska 

ruttplaneringsproblemet. 7 lastbilar ingår i fordonsflottan, alla med en lastkapacitet på 19 

europapallar. Alla rutter skall konstrueras så att alla kunders efterfrågan tillgodoses, utan att 

fordonsflottans lastkapacitet överskrids. Distributionsledarna i Stockholm ställs inför 

problemet att planera alla transportuppdrag med hänsyn till flera restriktioner som finns. De 

viktigaste restriktionerna för distributionsledarna att ta hänsyn till är trafiksituationen, 

lastbilarnas lastkapacitet, utkörarnas arbetstider och kundernas önskemål eller krav på 

leveranstider. I många situationer måste Åbros distributionsledare planera rutterna utefter de 

tidsfönster som finns hos respektive kund. Om exempelvis en kund avtalat om leverans inom 

ett visst tidsfönster, kan det innebära att Åbros distributionsbilar inte kan besöka närliggande 

kunder i naturlig körordning. Detta medför ofta högre distributionskostnader då antalet 

ruttkombinationer begränsas av tidsfönstren. För att lösa sin ruttplanering har Åbro delat in 

sina kunder i olika geografiska zoner, med utgångspunkt från terminalen i Årsta. Denna 

zonindelning kan liknas vid �svepmetoden�, som är en snabb och enkel lösning för att sköta 

sin ruttplanering. Efter att kunderna delats in i olika zoner enligt denna metod, ges varje kund 

en fast rutt kopplat till en viss lastbil inom en zon.  
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Dock är dessa fasta rutter något flexibla, och klarar av mindre förändringar i efterfrågan. Om 

distributionsledaren i det operativa arbetet märker att en viss rutt på en viss veckodag inte 

klaras av med den lastbil som det är tänkt, kan en del av den efterfrågade volymen flyttas över 

på en annan lastbil med lägre fyllnadsgrad. Alternativt hyrs externa lastbilar in vissa dagar för 

att man skall klara av distributionen. Detta arbetssätt benämns enligt den teoretiska 

definitionen för �ruttplanering med stokastisk efterfrågan�. 

 

5.1.3 Indata 

Indata som använts i denna studie för att beskriva Åbros manuella metod, kan i likhet med 

den teoretiska förankringen delas upp i geografiska data, efterfrågedata, data om 

transportmedel och kostnadsdata. Då transportkostnader räknas fram via transportavstånd och 

framkomlighet längs vägarna är det viktigt att ha tillgång till geografiska data. Åbros 

distributionsledare har självfallet information om kundernas adresser, medan de saknar ett 

system som visar på avstånd och körtider mellan olika kunder.  Idag stämmer 

leveransadresserna hos kunderna inte alltid med den adress som finns angiven i affärssystemet 

Balans. Detta kan bero på att en viss kund har olika adresser gällande besöksadressen och 

leveransadressen. När en säljare lägger in en ny kund är det därför viktigt att rätt 

leveransadress anges. Om en adress ligger fel kan det försämra ruttplaneringens kvalitet 

avsevärt, och en viss rutt kan till exempel ta mycket längre tid att genomföra. Det material 

som finns att tillgå för avståndsberäkningar kan fås via vanliga kartor, och upplägget av olika 

rutter utgår ifrån distributionsledarnas kompetens om det geografiska området. Idag saknas 

alltså ett verktyg som beräknar körtider och avstånd mellan Åbros olika kunder, det som 

avgör om en rutt blir välkomponerad beror på hur skickliga distributionsledarna är.  

 

Indata om efterfrågans geografiska spridning ses över tre gånger per år på Åbro, och det är då 

zonindelningen mellan de olika områdena utvärderas. Annan viktig indata för Åbro är 

uppgifter om leveransvolymer, leveransfrekvens samt lastnings- och lossningsmöjligheter hos 

kunden. Det är viktigt att uppskatta tiden som ett kundbesök tar för att genomföra en bra 

ruttplanering. Åbro använder sig av en distributionsklassning för att uppskatta denna tid, 

vilket innebär att de rangordnar kunder från A- till D-kunder. Tiden som varje kundbesök 

generar i affärssystemet Balans, och kan ses av distributionsledarna, beror främst på vilka 

lossningsmöjligheter samt på leveransmängden som finns hos respektive kund.  
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Indata om fordonen som finns till hands vid ruttplaneringen på Åbro är information om antal 

bilar vid terminalen (7 stycken), bilarnas lastkapacitet (19 europapallar), chaufförernas 

arbetstider och de arbetstider bilen körs varje dag (07.00-16.00). Lastkapaciteten anges i antal 

pallplatser, antal kollin samt antal hektoliter för varje order.  

Dagens ruttplanering hos Åbro bygger på målsättningen att minimera den totala 

transportkostnaden samt få en jämn fördelning på fordonsflottan. Kostnader mäts i regel 

genom uppskattningar av genomsnittliga kostnader baserat på historiska data. 

 

5.1.4 Ruttplanering på olika nivåer 

Strategisk/taktisk och operativ ruttplanering genomförs idag helt manuellt vid Åbro bryggeri. 

Hur pass väl den operativa ruttplaneringen fungerar idag är mycket beroende på kompetensen 

hos distributionsledarna på Åbro. Idag finns mycket informell kunskap hos både 

distributionsledarna samt hos utkörarna, och systemuppdateringar görs inte tillräckligt ofta. 

Detta gör att fel indata ofta finns i Åbros affärssystem Balans, till exempel i form av 

kundernas leveransadresser och distributionsklassning. Trots detta fungerar den operativa 

ruttplaneringen idag relativt bra, men de är mycket beroende av den nyckelroll som 

distributionsledarna har. Det som är väldigt arbetskrävande och fordrar mycket planeringstid 

är främst den strategiska/taktiska ruttplaneringen. Vid strategisk/taktisk ruttplanering som 

görs tre gånger per år utvärderas bemanning, fordonsflotta, zonindelningen och efterfrågan 

samt kundservicenivåer. Med dagens arbetssätt anser distributionsledarna detta arbete mycket 

tungt, då alla beräkningar görs manuellt. Att beräkna den strategiska/taktiska ruttplaneringen 

är idag alltför tidskrävande anser distributionsledarna. Jämfört mot de teorier som använts om 

ruttplanering på olika nivåer, kan vi se att gränsdragningar mellan strategisk, taktisk och 

operativ användning definitivt bör ses som flexibel. Detta då olika beslut ofta hänger ihop, 

och påverkar varandra i hög utsträckning.   

 

5.1.5 Resultat av den manuella metoden 

Den distributionskostnad som använts för att sammanfatta dagens manuella ruttplanering vid 

Årsta-terminalen är en utvärdering av distributionen under vecka 14 år 2006. Totalt 

genomfördes 35 rutter med sammanlagt 388 kundorder under den utvalda testveckan. Detta 

gav en distributionskostnad på 74 412 kronor, 413,8 mil kördes totalt, detta krävde 280 

arbetade timmar hos utkörarna och fyllnadsgraden var 68 %. 
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5.2 Simulerade lösningar med ett datoriserat ruttplaneringsprogram 

5.2.1 Order- och distributionsprocessen 

Åbros order- och distributionsprocess kommer att förändras vid en implementering av ett 

datoriserat ruttplaneringsprogram. Förutom att själva ruttplaneringen påverkas vid en 

datorisering, så kommer detta i sin tur troligen ge effekter på övriga delar i 

försörjningsprocessen. För Spendrups bryggeri har förändringen från en manuell ruttplanering 

till en datoriserad ruttplanering inneburit förändringar för flera processer. Spendrups 

införande av PlanLogiX har medfört att man centraliserat hela ruttplaneringen till terminalen i 

Tumba, och fordonsflottan samt antalet distributionsledare har minskats. Såväl 

distributionsledare, utkörare, orderplockare, säljare och truckförare har påverkats av det nya 

systemet. Den förändrade ruttplaneringen har ändrat sättet att arbeta för ovan nämnda. 

Distributionsledarna kan göra en exaktare planering, utkörarna är mer delaktiga i 

planeringsarbetet och orderplockning startar först då en rutt är färdigplanerad. Säljarna och 

utkörarna måste hela tiden föra en dialog med distributionsledarna om att datasystemet 

uppdateras, med rätt leveransadresser och tidsfönster hos kunderna.  

Författarnas egna undersökning i PlanLogiX samt erfarenheterna från Spendrups Bryggeri 

visar att en implementering av ett datoriserat ruttplaneringsprogram hos Åbro förmodligen 

kan komma att påverka antalet terminaler, terminallokaliseringar, fordonsflottan, varulager, 

orderplockning och personalstyrkan. 

5.2.2 Det klassiska ruttplaneringsproblemet 

Det datoriserade ruttplaneringsprogrammet PlanLogiX använder sig av en heuristisk 

optimeringsalgoritm för att hantera olika ruttplaneringsproblem. Enligt de teorier som 

presenterats tidigare i teorikapitlet överensstämmer detta med tidigare forskning om 

ruttplanering. Toth och Vigo (2002) menar att en exakt matematisk algoritm får problem att 

lösa ruttplaneringsfrågor om kundbasen är större än 50-75 kunder. PlanLogiX heuristiska 

optimeringsalgoritm försöker lösa ruttplaneringen på bästa möjliga sätt utifrån alla möjliga 

restriktioner som kan finnas i en distributionskanal. Lösningen blir därmed inte �optimala� 

rutter rent matematiskt sett, men programmet gör den bästa möjliga lösningen utifrån alla 

restriktioner som begränsar antalet möjliga ruttkombinationer. 
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5.2.3 Indata 

Författarna har både i den egna undersökningen samt via intervjun på Spendrups konstaterat 

att korrekt indata är mycket viktig för att ett datoriserat ruttplaneringsprogram skall kunna 

fungera. Är inte indatan korrekt i affärssystemet vid överföring till PlanLogiX, så blir 

slutresultatet av ruttplaneringen dåligt. För att kunna lita på ruttplaneringen i PlanLogiX så 

krävs det att indatan och inställningar i programmet är korrekt i form av följande:  

! leveransadresser  

! körtider på olika vägtyper vid olika tidpunkter 

! leveransvolymer 

! lossningsmöjligheter och lossningstider 

! tidsfönster 

5.2.4 Ruttplanering på olika nivåer 

PlanLogiX är ett program som kan användas såväl som ett strategiskt, taktiskt och operativt 

ruttplaneringsverktyg. Förutom att programmet automatiskt kan skapa rutter, optimerar 

programmet rutterna efter de önskemål användaren anger. Rutter kan optimeras med hänsyn 

till att ta den snabbaste och/eller ta den kortaste vägen, alternativt kan man optimera rutterna 

efter en så hög fyllnadsgrad som möjligt. Programmet är dock inte helt automatiskt, utan 

användaren kan hela tiden göra en manuell justering och/eller göra en helt manuell planering. 

Det datoriserade ruttplaneringsprogrammet och optimeringssystemet PlanLogiX kan användas 

för alla de användningsområden som nämns i teorikapitlet (Eibl, 1996). Nedan följer en 

sammanfattning av de viktigaste användningsområdena som framkommit i denna studie: 

 

Strategiskt/taktiskt verktyg 

! Kostnads- och intäktsanalyser - egen distribution kontra outsourcing, kundanalyser, 

snabb ruttutvärdering ger kostnadskontroll 

! Bestämma antal, storlek på och lokaliseringar av terminaler 

! Bestämma kundservicenivåer 

! Dimensionering av en fordonsflotta � antal fordon och fordonstyper 

! Simuleringsverktyg � testa olika �vad händer om-scenarion� går snabbt. Till exempel 

att testa vad som händer om fordonsflottan minskas/ökas eller en terminal stängs 

alternativt flyttas. 

! Användning av resurser � exempelvis zonindelning, kundallokering mot en terminal 
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Operativt verktyg 

! Integration och dataöverföring med olika affärssystem  

! Ger visuell överblick över ruttplaneringen 

! Bra helhetsgrepp på distributionen � enkelt att överblicka vilka resurser som krävs för 

att klara av sin dagliga distribution 

! Tidsbesparande 

! Informell kunskap dokumenteras från distributionsledare och utkörare 

5.2.5 Den mänskliga faktorn 

Införandet av en datoriserad ruttplanering hos Spendrups Bryggeri visar att det blivit en stor 

omställning för hela företaget. De arbetssätt Spendrups har idag skiljer sig mycket från de 

gamla rutinerna, främst har dessa förändringar påverkat personal inom distributionen. För att 

hantera detta har företaget försökt involvera personalen på ett tidigt stadium, och förklara 

vilka fördelar det nya systemet medför. Den största omställningen har kanske drabbat 

utkörarna. Nya arbetssätt och rutiner har medfört många invändningar och klagomål från 

utkörarnas håll. Spendrups anser att utan ledningens engagemang och en stödjande 

fackförening i ryggen, hade hela projektet fallerat. 

5.2.6 Resultat med datoriserad ruttplanering 

Den utvalda testveckan har simulerats i tre olika scenarion med datoriserad ruttplanering i 

PlanLogiX. Resultaten visar alla på besparingar i olika storlek, jämfört med resultaten från 

den manuella ruttplanering som genomfördes av Åbro denna vecka.  

1. �fri optimering med tidsfönster�  

I detta scenario blev besparingen i distributionskostnad 19,5 % jämfört mot Åbros 

manuella metod. 68,3 mil kortare blev körsträckan, och arbetad tid hos utkörarna 

minskade med cirka 50 timmar.  

2. �fri optimering utan tidsfönster� 

I detta scenario blev besparingen i distributionskostnad 22,9 % jämfört mot Åbros 

manuella metod. 89,4 mil kortare blev körsträckan, och arbetad tid hos utkörarna 

minskade med drygt 56 timmar. 

3. �Åbros zonplanering optimerad med PlanLogiX� 

I detta scenario blev besparingen i distributionskostnad 14,8 % jämfört mot Åbros 

manuella metod. 60,5 mil kortare blev körsträckan, och arbetad tid hos utkörarna 

minskade med nästan 20 timmar. 
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6. Resultat 

Åbros terminal i Årsta använder sig idag av en geografisk zonindelning av kunderna för att 

lösa ruttplaneringen, och denna lösning kan liknas vid svepmetoden. 

Två distributionsledare sköter den operativa ruttplaneringen i Årsta med en dags 

framförhållning. Dagens arbetsmetoder innebär att distributionsledarna och utkörarna ofta 

besitter informell kunskap som inte dokumenteras. Detta medför att indatan som krävs för en 

bra ruttplanering ofta inte stämmer i datasystemet, till exempel i form av fel leveransadresser 

och distributionsklassning av kunderna. Detta medför att Åbro är mycket beroende av 

distributionsledarnas kompetens och informella kunskaper för att den operativa 

ruttplaneringen skall fungera väl. Den strategiska/taktiska ruttplaneringen är med dagens 

metoder ett mycket tidskrävande samt tungarbetat planeringsarbete. 

 

Effekterna av planeringen genom ett datoriserat ruttplaneringsprogram visar på sänkta 

distributionskostnader, på grund av färre körda mil och mindre arbetad tid hos Åbro. 

Denna studie har visat på minskade distributionskostnader i intervallet 14,8 % till 22,9 %.  

Ett införande av ett datoriserat ruttplaneringsprogram medför betydande uppstartskostnader. 

Förutom investeringar i programvaran och utbildning av personal, kräver en implementering 

att Åbro uppdaterar all indata för att ruttplaneringen skall bli tillförlitlig. Informell kunskap 

kan dokumenteras, vilket minskar beroendet av tidigare nyckelpersoner. 

Ett införande av ett datoriserat ruttplaneringsprogram torde vidare ge mindre planeringstid för 

ruttplaneringen på Åbro. Spendrups Bryggeri har kunnat minska sin planeringstid med 75 % 

efter ett införande av ett datoriserat ruttplaneringsprogram, på grund av att de kan göra en 

effektivare planering med datasystemet. 

 

Det datoriserade ruttplaneringsprogrammet förenklar analyser och utvärderingar av 

simuleringar för alla tänkbara strategiska, taktiska samt operativa scenarion i distributionen.  

Resultatet av denna studie visar vidare på att en implementering av ett datoriserat 

ruttplaneringsprogram medför en stor omställning för berörd personal. Det är viktigt att 

beakta den mänskliga faktorn för att undvika icke-produktiva reaktioner hos personalen. 
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7. Slutsatser 

Den manuella ruttplaneringsmetod som används vid Åbro Bryggeri har i denna undersökning 

jämförts mot simuleringar gjorda i ett datoriserat ruttplaneringsprogram.  

Den distribution som genomfördes på Åbro under den utvalda testveckan krävde 280 arbetade 

timmar för utkörarna och fordonen tillryggalade totalt 413,8 mil. Fordonen hade en 

genomsnittlig fyllnadsgrad på 68 % sett över hela veckan. Dagens manuella metoder på Åbro 

genererade en distributionskostnad på 74 412 kronor för hela testveckan. 

 

Den datoriserade ruttplaneringsmetoden simulerades i tre olika scenarion.  

I det första scenariot, kallat �fri optimering med tidsfönster�, tilläts ruttplaneringsprogrammet 

helt automatiskt skapa alla Åbros rutter utifrån samma restriktioner som i den manuella 

metoden. Detta innebar att det datoriserade ruttplaneringsprogrammet hade exakt samma 

förutsättningar att ruttplanera utifrån som Åbros distributionsledare hade. I detta scenario 

krävdes det under testveckan 230 arbetade timmar för utkörarna och fordonen kördes totalt 

345,5 mil. Fordonen hade en genomsnittlig fyllnadsgrad på 74 % sett över hela veckan. Denna 

simulering gav en total distributionskostnad på 59 895 kronor för hela veckan (19,5 % 

minskning).  

 

I det andra scenariot togs alla tidsfönster hos kunderna bort, vilket innebar att fordonen kunde 

anlända till kunden när som helst under arbetsskiftet. Denna simulering visar på ännu större 

besparingar än det första scenariot. Totalt gav detta scenario en total distributionskostnad på 

57 403 kronor, 82 % fyllnadsgrad, 324,4 mil körsträcka och krävde 223 arbetade timmar.  

 

Författarnas slutsatser av dessa två scenarion tyder på att stora besparingar inom Åbros 

distribution är möjliga genom en implementering av ett datoriserat ruttplaneringsprogram. 

Den automatiska ruttplaneringen skapad av ett datoriserat ruttplaneringsprogram tyder på att 

Åbros fordonsflotta är något överdimensionerad idagsläget.  

Detta då ruttplaneringsprogrammet i det första scenariot skapat en planering som minskar 

arbetstiden med 50 timmar, och körsträckan med 68,3 mil, i det andra scenariot minskar 

arbetstiden med nära 57 timmar och körsträckan med 89,4 mil. Dessutom ökar fyllnadsgraden 

i båda scenariona. Jämförelsen mellan de båda simuleringarna inbördes belyser dessutom 

vilken relativt kostsam kundservice tidsfönster faktiskt är. 
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I det tredje scenariot, zonplanering, har författarna läst in exakt samma rutter som Åbro 

genomförde i verkligheten i det datoriserade ruttplaneringsprogrammet, men varje rutt har 

optimerats av programmet med avseende på körordning, körsträckor och körtider. Detta 

scenario gav en arbetstidsminskning på 20 timmar samt 60, 5 mil kortare körsträcka för 

fordonsflottan. Detta gav totalt en minskad distributionskostnad med 11 018 kronor ( 14,8 %). 

Författarnas slutsatser av detta scenario blir att dagens ruttplanering på Åbro kan 

effektiviseras avsevärt genom ett stöd från ett datoriserat ruttplaneringsprogram. 

 

Sammanfattningsvis anser författarna att de största fördelarna respektive nackdelarna med de 

olika metoderna för ruttplanering är: 

 

! Manuell ruttplanering 

Fördelar: Utkörarnas kundkontakt via fasta rutter, distributionsledarnas kompetens 

Nackdelar: informell kunskap, beroende av nyckelpersoner, planeringstid, simuleringar 

krävande, saknar överblick via system, fel indata i datasystemet 

 

! Datoriserad ruttplanering 

Fördelar: Sänkta distributionskostnader, mindre planeringstid, effektivare ruttplanering, 

simuleringsverktyg, helhetsgrepp på distributionen, minskar beroende av nyckelpersoner, 

klarar �alla� komplexa problem som distributionsledarna tar hänsyn till vid manuell planering 

Nackdelar: Uppstartskostnader (innefattar justering av indata, investering i programvaran, 

utbildning av personalen), reaktioner hos personalen (mänskliga faktorn) 
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8. Kritisk granskning 

För att denna studie skall få så hög validitet som möjligt har den teoretiska referensramen 

diskuterats ingående. Operationaliseringen av begreppet ruttplanering har fungerat väl, och 

författarna anser att undersökningen mätt det som avsågs vid projektets början. Det som kan 

diskuteras är valet av en testvecka som jämförelseperiod för de olika ruttplaneringsmetoderna. 

Författarnas strävan var att göra ett större test från början, men i takt med att olika problem 

uppstod under uppsatsens gång förändrades villkoren. Författarna fick ägna mycket tid åt 

utbildning i programmet PlanLogiX, samt att behandla information om testveckan så att 

gjorda beräkningar i PlanLogiX blev korrekta. Önskemålet var att göra en större testkörning 

med en tidsram på exempelvis årsbasis. För att kunna gå djupet ordentligt krävdes dock att 

författarna gjorde den valda avgränsningen med sin testvecka. Information om Åbros kundbas 

för den utvalda testveckan kunde av sekretesskäl inte tas med i uppsatsen. En ytterligare 

aspekt som är värd att nämna är att författarna tyvärr inte fått någon prisuppgift angående det 

datoriserade ruttplaneringsprogrammet PlanLogiX. Någon investeringskalkyl för en 

implementering av ett ruttplaneringsprogram kan därför inte presenteras i denna rapport. 

 

Det största problemet i den egna undersökningen var att uppskatta medelhastigheter på olika 

typer av vägar vid olika tidpunkter. De medelhastigheter som använts för beräkningar i 

ruttplaneringsprogrammet förankrades mot distributionsledaren Jan Ullbergs erfarenheter om 

Stockholmstrafiken. De medelhastigheter som använts i olika beräkningar får därmed anses 

som goda uppskattningar av verkligheten. För att erhålla exakta körtider krävs tidsstudier, 

något som författarna tyvärr inte hunnit med på grund av tidsramen för detta projekt. 

 

För att möjliggöra en högre reliabilitet i denna undersökning har författarna låtit 

respondenterna läsa igenom uppsatsen för synpunkter på eventuella missuppfattningar. Vid 

missuppfattningar har författarna ändrat på det aktuella svaret så att uppsatsen inte skall 

innehålla felciteringar, och därmed ha en låg reliabilitet. 

Bekvämlighetsurvalet som författarna tillämpat medför dock att studiens reliabilitet 

försämras. Bekvämlighetsurvalet innebär vidare att studiens reliabilitet är lägre än om en 

totalundersökning genomförts alternativt en studie innehållande ett sannolikhetsurval.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 � Importfil 
Nedan ses en del av Åbros kundbas i en av importfilerna med indata som användes av 
författarna i det datoriserade ruttplaneringsprogrammet PlanLogiX. 
 

 
Ordförklaringar: 
Action= kunden läggs automatiskt in 
Orderref=kundens ordernummer 
Callname=kundens namn 
Zip Code=kundens postnummer 
Address= kundens leveransadress 
Open= kundens öppningstid för leverans (tidsfönster) 
Close= kundens stängningstid för leverans (tidsfönster) 
Prod1= leveransvolymer (antal europapallar) 
Worktime= lossningstid hos kund (antal minuter) 
Closed= Varje siffra står för en veckodag när kunderna inte har leveransdag, tex 234567 
innebär att kunden har 1 =måndag som leveransdag 
Zone= används vid zonindelning av kunderna 
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Bilaga 2 � Grundläggande parameterinställningar 
Nedan ses en del av grundinställningarna som användes av författarna i det datoriserade 
ruttplaneringsprogrammet PlanLogiX. Det som illustreras nedan är de grundinställningar för 
medelhastigheterna som används för att beräkna körtider mellan olika geografiska 
koordinater. 
 
 
 

 
Grundinställningarna som finns i det datoriserade ruttplaneringsprogrammet är: generellt, 
last, arbetstid, skift, intäkt, fordonstyper, produkttyper, depåer, avancerat sam optimering. 
Övriga parametrar som kan ses ovan är vilka dagar terminalen har öppet, kortaste tid mellan 
olika stopp hos olika kunder samt minsta sträcka mellan stopp. 
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Bilaga 3 � Skapa en fordonsprofil 
Nedan ses de inställningar som användes för att skapa en fordonsprofil av författarna i det 
datoriserade ruttplaneringsprogrammet PlanLogiX. 
 

 
Ovan ses de medelhastigheter som ställts in för olika vägtyper i olika bebyggelse. 
Kunderna koordinater kopplas här till varandra så att samtliga restider samt beräknade 
körsträckor blir korrekta.  
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Bilaga 4 � Ruttplanering med optimering 
Nedan ses rutten �AUT00007� skapad av författarna i det datoriserade 
ruttplaneringsprogrammet PlanLogiX. Körsträckor och körtider är optimerade av programmet 
att ta den snabbaste möjliga vägen enligt de restriktioner som angetts för indatan. 
 
 

 
Ovan ses, i rutan �Planerar rutt: AUT00007�, hur en rutt kan illustreras med exakta körtider 
och körsträckor mellan kunder. Körordning mellan kunderna är optimerade automatiskt av 
programmet för att minimera tid och sträcka. Den lilla rutan �ruttutvärdering� finns tillgänglig 
för att snabbt och effektivt kunna göra en bra planering. Här ges en snabb utvärdering av varje 
planerad rutt alternativt kan också alla rutter utvärderas på samma sätt. Ruttutvärderingen 
visar att denna rutt innehåller: 9 order, leveransvolym11, 8 europapall, 9 antal stopp, arbetstid 
9 timmar och 50 minuter, 340 km körsträcka samt en total kostnad på 4372, 91 kronor. 
Övrig information som kan erhållas i ruttutvärderingen är olika nyckeltal för fordonen och 
förarna, exempelvis fordonskostnader, lönekostnader, fyllnadsgrad osv. för denna specifika 
rutt. 
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Bilaga 5 � Åbros order- och distributionsprocess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovan illustreras Åbro Bryggeri AB:s order- och distributionsprocess. De olika stegen visar 

hur en order behandlas, från mottagen order till färdiglevererad samt fakturerad order. 

Källa: Åbro internt, 2006-03-07 

Flödesschema för en order i Balans
Gränssnitt distributionsavdeln

Gränssnitt distributionsavdeln

Status: 0
Order: skapa order 
av orderrader

Status: 1
Distributionkontroll:
sammanställa ordrar 
till lass per fordon

Status: 2
Mottagen Epix

Status: 3
Plocknota utskriven

Status: 4
Godkänd plocknota

Status: 5
Följesedel utskriven

Status: 6
Leveransrapportering
klarStatus: 7

Utkörarredov. utskriven

Status: 8
Godkänd för 
fakturering

Status: 9
Order faktuerad

Order kommer in via 
säljväska, butikskonsulent, 
förorder ringer, kundens 
EDI ringer/faxar

Daglig ruttplanering med hänsyn till 
geografi, avstånd, antal kunder, 
volym, kundtyp, tider, arbetsmiljö, 
överenskommelser, fyllnadsgrad, 
fordon

Sammanställa orderrader till 
pallar på förutbestämda platser, 
rader/adresser

Lastning, leverans, 
återtagning av returgods, 
godkänd leverans
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Bilaga 6 � Intervjufrågor till Jan Ullberg, distributionsledare Åbro  
 

1. Vilket geografiskt distributionsområde sköter Åbros terminal i Årsta? 

2. Vilka ansvarsområden har du som distributionsledare? 

3. Hur många chaufförer respektive lastbilar finns vid Årsta-terminalen? 

4. Hur stor är lastkapaciteten i lastbilarna? 

5. Vilka är arbetstiderna på Årsta-terminalen? 

6. Hur ser Åbros distributionskanal för hela Sverige ut (antal terminaler,lager etc)? 

7. Hur sköter ni ruttplaneringen på operativ nivå med dagens arbetssätt? 

8. Hur sköter ni ruttplaneringen på strategisk och taktisk nivå idag? 

9. Hur hanteras en ny kund med hänsyn till distributionsfrågor? 

10.  Hur uppskattar ni tiden för lastning/lossning hos olika kunder? 

11. Vilka hjälpmedel och datasystem finns att tillgå för att lösa ruttplaneringen idag? 

12. Vilka nackdelar finns med dagens manuella metod för att lösa ruttplaneringen? 

13. Vilka fördelar finns med dagens manuella metod för att lösa ruttplaneringen? 

14. Hur beräknar ni era distributionskostnader? 

15. Beskriv vilka som är de främsta restriktionerna att ta hänsyn till för distributionen i 

Stockholm? 

16. Vilka tider på dygnet brukar Stockholmstrafiken vara problematisk? 

 


