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ABSTRACT  

 

Purpose: To explore the possible benefits with the implementation of Lean methods to 

measure performance, availability and efficiency in transportation, including the use of a 

value stream map to identify waste.  Furthermore, to observe how the benefits with a route 

optimization eventually can minimize waste and reduce costs related to transportation as well 

as the reduction of environmental emissions, urban noise and security.  

 

Methodology: To achieve the purpose of this study and to solve the research questions, a case 

study and a literature study has been combined and carried out. The case study contains 

observations and interviews which has been executed in order to gather information related to 

how the case-company work with transportation on a daily basis, the usage of standardization 

and the management of route planning. Moreover, an implementation of the proposed route 

optimizations has been executed with the purpose of gaining knowledge related to the 

outcome. Finally, an analysis and discussion has been performed where the empirical results 

are studied and compared with the literature findings.  

 

Findings: The implementation of Lean methods to identify and reduce waste based on 

performance measuring tools, such as value stream mapping and the use of route 

optimization, showed several advantages. The identified advantages were shorter driving 

schedules for the chauffeurs, a reduced overall mile distance, a more optimal degree of filling 

in the driver trucks and more efficient time spent while loading and unloading the trucks. The 

last advantage mainly affecting the availability and performance of the overall vehicle 

efficiency. Some of the advantages were interpretable into monetary terms in order to provide 

an insight into any cost savings.  

 

Recommendations: To gain better and more profound results in any further studies, it is 

suggested that: the case company map out all transports carried out in order to assess the 

profitability of certain driving routes, as well as to examine how all transport can be 

geographically divided using the presented material in this study; more thorough observations 

of drivers during other weekdays to further identify problem areas and improvement 

opportunities ought to be done; standardization and implementation of Lean methods in 

related processes in the company for continued pursuit of profitable operations. For example, 

by reviewing the receipt of goods from suppliers and reviewing the option of having local 

suppliers; lastly, all staff gets training and education of Lean methods and standardized work 

for additional elimination and reduction of internal NIT activities, such as waiting time. 
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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Att undersöka de potentiella fördelarna vid implementering av Lean-baserade metoder 

för att möta prestanda, tillgänglighet och effektivitet i transportsystemet samt användningen 

av en varuflödesplan för att identifiera slöseri. Vidare, att observera hur fördelarna med en 

ruttoptimering kan minimera slöseri och reducera kostnader relaterade till transport samt 

minskningen av miljöutsläpp, stadsbuller och säkerhet. 

 

Metod och genomförande: För att uppnå syftet med denna studie och att besvara 

forskningsfrågorna har en fallstudie och en litteraturstudie kombinerats och genomförts. 

Fallstudien innehåller observationer och intervjuer som har genomförts för att samla in 

information om hur fallföretaget arbetar med transport dagligen, användningen av 

standardisering och effektivisering samt hantering av ruttplanering. Vidare har en 

implementering utförts av de föreslagna ruttoptimeringsmetoderna för att få större förståelse 

för de föreslagna metoderna och litteraturen. Slutligen har en analys och diskussion 

genomförts där de empiriska resultaten studerats och jämförts med litteraturstudien.  

 

Resultat: Genomförandet av Lean-baserade metoder för att identifiera och minska slöseri 

baserat på prestationsmätningsverktyg, såsom värdeflödekartläggning och användningen av 

ruttoptimering, har visat flera fördelar. De identifierade fördelarna var kortare körtider för 

chaufförerna, en minskad total kilometersträcka, en mer optimerad fyllnadsgrad i lastbilarna 

samt mer effektiv tid vid lastning och lossning av gods. Den sistnämna fördelen påverkar 

främst tillgängligheten och prestandan av den totala fordon- och chaufförseffektiviteten. En 

del av fördelarna var tolkbara i monetära termer för att ge insikt om hur de eventuella 

kostnadsbesparingarna.  

 

Rekommendationer: För att få bättre och mer djupgående resultat i framtida studier, föreslås 

att: fallföretaget kartlägger alla transporter som utförs för att bedöma lönsamheten i vissa 

körrutter samt för att undersöka hur all transport kan uppdelas geografiskt med hjälp av 

presenterat material i denna studie; noggrannare observationer av förare under andra 

veckodagar för att identifiera ytterligare problemområden och förbättringsmöjligheter; 

standardisera och implementera Lean metoder i närliggande processer i verksamheten för 

fortsatt strävan efter en lönsam verksamhet, till exempel genom att granska mottagandet av 

varor från leverantörer och utvärdera möjligheten med att ha lokala leverantörer; slutligen, all 

personal ska utbilda sig inom Lean och standardiserat arbete för att ytterligare eliminera och 

minska interna NIT-aktiviteter, såsom väntetid.  

 

 

Nyckelord: Lean slöseri, Lean transport, vehicle routing problem, transporteffektivitet 
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1. FÖRKORTNINGAR 

 

HRP                              Handelsresandeproblemet 

 

MDH                            Mälardalens högskola 

 

OLC                             Omlastningcentralen  

 

OVE                             Overall Vehicle Effectiveness 

 

TOVE                          Total Operational Vehicle Effectiveness 

  

TVSM                          Transportation Value Stream Map 

 

VRP                             Vehicle Routing Problem 

 

VSM                            Value Stream Map 

 

NIT                              Not-In-Transit 

 

IT                                 In-Transit  
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2. INLEDNING 

 

Följande sektion behandlar bakgrund och problemformuleringen till studiens  

problemområde. Därefter presenteras syftet och studiens frågeställningar. Avslutningsvis 

beskrivs avgränsningar samt en figur av rapportens disposition.  

 

2.1 Bakgrund 

 

Logistik behandlar flödet av information, varor och material i ett företaget. Detta innefattar 

bland annat den distribuerande funktionen samt hantering av relationer för att uppnå ett 

mervärde för kunden till låga kostnader (Christopher, 2010). Transportkostnader är enligt 

Martin (1995) den största logistikkostnaden i många företag och kan i en del fall stå för mer 

än hälften av de totala logistiska kostnaderna.  

 

Transport innefattar olika typer av trafikslag där vägtransport är det vanligaste för att 

genomföra kort- och långväga godsleverans (Mattsson & Jonsson, 2005). Lastbilar som 

fraktar olika typer av gods står för, tillsammans med personbilar, den största delen av utsläpp 

genererat från transportsektorn i Sverige (Saxton, 2015). År 2013 släpptes 1,7 miljoner ton 

koldioxid av vägtrafiken varav cirka en tredjedel av utsläppen kom från tunga och lätta 

lastbilar (Naturvårdverket, 2016). Logistiksystemet och dess miljöpåverkan får direkta 

konsekvenser av de miljökrav som sätts av samhället. Transportsektorn bidrar bland annat till 

en ökad miljöpåverkan i form av föroreningar, utsläpp och buller (Mattsson & Jonsson, 2005).  

 

Miljöpåverkan som orsakas av användandet av transportmedel kan bl.a. minskas med hjälp av 

effektiv ruttplanering framtaget av diverse IT-program samt logistiska verktyg och metoder. 

Detta för att bland annat optimera fyllnadsgraden i fordonen och minska antal genomförda 

transportkilometer (Mattsson & Jonsson, 2005). Slöseri kopplat till transport kan även 

minskas med hjälp av Lean-baserade metoder som främjar effektivitet i olika processer. Lean 

behandlar eliminering av slöseri samt att det främjar flödet i försörjningskedjan vilket bidrar 

till att lägre kostnader erhålls. Detta kan göras med hjälp av kartläggning av processer för att 

identifiera problemområden och uppnå förbättringar som i sin tur ökar prestandan. Genom att 

utföra dessa mätningar kan företagets läge presenteras, på gott och ont, därefter kan åtgärder 

framställas och visualiseras i ett framtidstillstånd (Villarreal, et al., 2016).  Ett införande av en 

förenklad samt effektiviserad administration och hantering av transporter anses vara en stark 

förfrågan av transportindustrin och dess köpare enligt Fredholm (2006). 

 

2.2 Problemformulering  

 

Studiens problemformulering grundar sig i litteraturen men även i en strävan efter fortsatta 

hållbar utveckling inom fallföretaget, främst inom transport. Litteraturen nämner ineffektiv 

transporthantering som väntetider, icke-optimerade körrutter, felaktig bearbetning, ineffektiv 

planering, ej standardiserat arbetssätt och hur alla dessa aktiviteter riskerar att inte ge ett ökat 

mervärde för slutkunden. Även hur dessa eventuellt leder till ökade kostnader och en ökad 

miljöpåverkan. Det råder även bristande information och kunskaper inom fallföretaget om 

hantering och implementering av olika metoder för förbättringsarbeten inom Lean, 

standardiserade arbetssätt, samt åverkan av en icke-optimerad ruttplanering.   

 

Fallföretaget bedriver ett miljöprojekt som innefattar ett extensivt arbete mot hållbar 

utveckling, främst riktad mot miljö- och folkhälsa. Miljöarbetet består bland annat av 50 

utsatta miljölöften som säkerhetsmål, bullerplan och en trafikplan där huvudmålet med dessa 
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är att minska bränsleutsläpp, bullerstörningar samt att sträva mot noll-vision i trafiken. Dessa 

mål anses ha en direkt påverkan på transporten inom kommunen som omlastningscentralen är 

en del av, därav upphovet till examensarbetets problemformulering. 

 

2.3 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att undersöka nyttan med användningen av Lean-baserade metoder som bl.a. 

mäter prestation, tillgänglighet och effektivitet inom transportsektorn samt identifiering av 

slöseri. Vidare, hur en optimalt framtagen ruttplanering kan generera i minskade 

transportkostnader. Detta för att presentera material som kan användas i ett framtida 

tillvägagångsätt för att uppnå diverse miljö- och ekonomimål inom fallföretaget.  

 

De frågor som kommer att besvaras för att uppnå syftet är:  

 

1. Hur kan Lean-baserade metoder användas för att effektivisera vissa delar av ett 

transportföretag?  

 

2. Hur kan denna effektivisering genom användandet av lean-baserade metoder interpreteras 

som reducerade transportkostnader i avseende till emissioner, bullerstörningar och 

säkerhetskostnader. 

 

 

2.4 Avgränsningar  

 

Denna studie syftar till att enbart studera transporten från Eskilstunas omlastningscentral och 

kommer därmed inte inkludera övriga delar av verksamheten, trots att följderna av 

förändringarna eventuellt kan påverka de andra delarna. Med transport menas de processer 

som berör arbetet kring lastning och lossning i centralen, ruttkörning samt stödprocesser som 

t.ex. standardisering och hantering av returbackar. Denna avgränsning grundar sig i en 

begränsad tid på att fullfölja studien.  

 

Studien är utformat som en evaluering av verksamhetens transport och jämförelse mellan 

nutid och en framtid med genomförda förändringar. Jämförelsen kommer enbart behandla 

miljö- och hälsoeffekter så som emissioner, buller och säkerhet. Detta för att dessa aspekter 

anses beröra de kommunala satta miljö-, buller-, och säkerhetmål.  
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2.5 Rapportens disposition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel Innehåll 

Kapitel 3 – Ansats och metod Presenterar de vetenskapliga metoder som använts 

för att genomföra studien. Här ges en förklaring av 

syftet, ansats, strategi samt de metoder som använts 

för datainsamling. Avslutningsvis redogör kapitlet 

studiens tillvägagångssätt samt dess trovärdighet 

Kapitel 4 – Teoretisk referensram Redogör den teoretiska referensramen som är 

relevant för studien. Dessa är; transport, logistik, 

Lean, Lean i transport, route vehicle problem 

Kapitel 5 - Empiri Behandlar nulägesbilden av fallföretaget följt av en 

sammanställning av genomförda observationer och 

intervjuer 

Kapitel 6 - Analys Analys av den insamlade empiriska data kopplad 

till teorin för att identifiera fallföretagets 

transportflöde samt en ruttplanering 

Kapitel 7 - Förbättringsförslag Överbryggning av föregående kapitel med 

förbättringsförslag 

Kapitel 8 – Slutsats och rekommendationer Sammanställning av de ställda frågeställningar och 

deras svar samt huruvida studien uppnått sitt syfte 

tillsammans med rekommendationer för fortsatt 

arbete 

Kapitel 9 - Källförteckning Studiens källförteckning 
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3. ANSATS OCH METOD 

 

Detta kapitel beskriver de vetenskapliga metoder som har tillämpats för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Kapitlet börjar med en beskrivning av syfte, ansats och strategi samt 

metoder och tillämpning av datainsamling. Slutligen beskrivs studiens tillvägagångssätt och 

hur arbetet har kvalitetssäkrats.  

 

3.1 Forskningssyfte 

 

Saunders, et al., (2009) klassificerar ett forskningssyfte i tre kategorier: explorativa, 

deskriptiva och explanativa. Explorativa studier genomförs då det söks efter insikt och större 

förståelse om ett specifikt problem eller fenomen där det tidigare inte funnits mycket fakta. 

Dessa studier utförs i regel oftast via litteratursökning, intervjuer och/eller fokusgrupper. 

Syftet med att utföra en deskriptiv studie är identifiera korrekta representationer av händelser, 

personer och situationer, oftast för att använda som inledning till en explorativ studie, medan 

en explanativ, förklarande, studie syftar till att förklara relationer mellan olika variabler, hur 

och varför de finns (Saunders, et al., 2009). 

 

Forskningssyftet med detta projekt var att analysera huruvida omlastningscentralen kan 

effektivisera deras transport och ruttplanering för att fortsätta vara en lönsam verksamhet ur 

ett ekonomiskt- och miljöperspektiv. Projektet har främst använt sig av Lean-baserade 

metoder för att identifiera och eliminera slöseri, men även olika ruttoptimeringsmetoder. 

Utifrån detta så kan forskningssyftet anses vara en kombination av deskriptiva och explorativa 

studier där den deskriptiva studien bidrog till en grund inför nulägesanalysen och den 

explorativa anses ha gett en djupare insyn i problemet med distributionen av varor (Saunders, 

et al., 2009).  

 

3.2 Forskningsansats 

 

De två allmänt definierade klassificeringar av tillvägagångssätt för att skriva en vetenskaplig 

studie är induktiv forskningsansats och deduktiv forskningsansats. En deduktiv metod innebär 

framtagandet av en hypotes och en slutsats baserat på befintlig teori, och det undersöker 

utfallet av hypotesen i verkligheten via observationer. Utgångspunkten för studien baseras på 

den studerade litteraturen efterföljt av en empirisk studie. En induktiv metod innebär att 

datainsamlingen utgör grunden för att utveckla en hypotes som ett resultat av dataanalysen. 

Här görs en empirisk studie före litteraturstudien och avslutas med en utveckling av en teori 

utifrån empirin, som sedan valideras med hjälp av litteratur (Patel & Davidsson, 2003). 

 

En studie kan även klassificeras som kvantitativ eller kvalitativ och kan i vissa fall 

kombineras med valet av forskningsansats. Valet av metod grundas på utformningen av 

problemet. En forskare som behandlar en problemformulering med konkreta och tydliga 

frågeställningar bör välja att utföra en kvantitativ forskning med hjälp av statistiska 

analysmetoder. Om forskaren däremot är intresserad av människors beteenden och 

upplevelser där frågeställningen stimulerar tolkning och verbala analyser så är valet av 

forskningsmetod oftast kvalitativ (Saunders, et al., 2009). 

 

Denna studie har kombinerat de två forskningsansatserna med en kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod. Studien påbörjades med ett deduktivt arbete med en grundlig analys av 

verksamheten för att erhålla större förståelse för de olika problemområdena. Studien fortsatte 

med en induktiv ansats där fallföretaget observerades och intervjuades för att samla in data 
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om transportsystemens tillstånd i dagsläget som vidare analyserades och låg till grund för 

teoriutveckling av förbättringsförslag som senare testades mot litteraturen, därav en mindre 

deduktiv sansats.  

 

3.3 Forskningsstrategi  

 

Det finns olika tillvägagångssätt för att utföra en studie. En del strategier tillhör en deduktiv 

ansats medan andra gynnar en induktiv forskningsansats. Valet av strategi baseras på studiens 

frågeställning och syfte, omfattningen av befintlig kunskap, tid och resurser som finns 

tillgängligt men även forskarens egna filosofiska kunskaper. De olika strategierna kan även 

kombineras och behöver därmed inte utesluta varandra. De vanliga strategierna som används 

för att utföra en studie är survey-undersökningar, fallstudier och experiment (Saunders, et al., 

2009). Survey-undersökningar används huvudsakligen när frågeställningen behöver ha svar 

på vad, var, hur och när men är inte lämplig vid frågor som varför. Survey-undersökningarna 

görs med hjälp av t.ex. ett frågeformulär eller en intervju med en större avgränsad grupp. En 

fallstudie innebär att en undersökning utförs på en mindre avgränsad grupp. Denna strategi är 

lämplig när studien syftar på att undersöka processer där ett ”fall” är t.ex. en individ eller en 

organisation. Vid en fallstudie så är det vanligt att information samlas in med hjälp av 

intervjuer, observationer och enkäter där alla data samlas in för att ge en så utförlig bild av 

fallet som möjligt. Ett experiment är en strategi där få utvalda variabler studeras och annat 

som kan påverka dessa variabler kontrolleras. Det viktigaste för denna strategi är att 

kontrollera individfaktorer och situationsfaktorer för att identifiera ett samband mellan dem 

(Patel & Davidsson, 2003). 

 

Denna studie utfördes som en fallstudie där Eskilstunas omlastningscentral studerats och där 

”fallet” har varit omlastningscentralens transportarbete. Valet av denna strategi baseras på 

studiens frågeställningar som innefattar studier av processer och förändringar inom dem. 

Tillämpningen av en observationsstrategi baseras även på bristen av kunskaper inom teorin 

bakom det valda problemområdet hos fallföretaget, vilket utesluter ett tillvägagångssätt baser 

på enbart intervjuer.  

 

 

3.4 Metoder för datainsamling 

 

Vid insamling och analys av data så finns det generellt sätt två tillvägagångsätt, kvantitativt 

eller kvalitativt. Kvantitativa data är numeriska data som t.ex. grafer och tabeller medan 

kvalitativa data bl.a. inhämtas genom intervjuer för att generera icke-numeriska data. Dessa 

två metoder går även att kombinera (Saunders, et al., 2009). 

 

I denna studie har både kvantitativa och kvalitativa data samlats. De olika 

datainsamlingsmetoder som tillämpats, beroende på vilken typ av information som varit av 

intresse, har varit litteraturstudier, intervjuer och observationer. Nedan presenteras de valda 

metoder. 

 

 

3.4.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudier börjar vanligtvis med en litteratursökning. I forskningssammanhang avser 

litteratur i stort sett allt tryckt material: rapporter, uppsatser, essäer, böcker, artiklar m.m. 

(Ejvegård, 2003). Litteratur bistår med förståelse av, och inblick i, tidigare forskning av 

området och kan delas in i tre kategorier, primära, sekundära och tertiära källor. I vissa fall 
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kan dessa kategorier även överlappa (Saunders, et al., 2009). Indelningen baseras på flödet av 

information från originalkällan och kan demonstreras enligt nedanstående figur. 

 

 
Figur 1 - Informationsflöde av litteratur (Inspirerat av Saunders, et al., 2009) 

 

Denna studie har använt en kombination av primära och sekundära litteraturkällor. De primära 

källorna bestod av vetenskapliga artiklar om vehicle routing problem, Lean management inom 

transport och Lean-baserade metoder för eliminering av slöseri. Databaser som använts för att 

inhämta artiklarna var Emerald Insight, Discovery och Google Scholar, tillgängliga via 

Mälardalens Högskola. De sökord som använts för att hitta relevanta artiklar är: Lean waste, 

lean transportation, vehicle routing problem och transportation effiency. Böcker lånade från 

Mälardalens högskolas bibliotek och Eskilstunas stadsbibliotek har även studerats. Böckerna 

har behandlat områden inom Lean, logistik och optimeringslära. Företagsrapporter, 

kommunala handlingar och konferensprotokoll har även tillhandahållits från uppdragsgivaren. 

Dessa, tillsammans med artiklarna och böckerna, har bidragit till en heltäckande bild för 

studien.  

 

3.4.2 Intervjuer 

För att ta reda på åsikter, uppfattningar, kunskaper, tyckanden osv. hos en population så kan 

intervjuer användas. Intervjun är en muntlig kommunikation som används alltmer för att 

samla in uppgifter till examensarbete och som i sin tur kan besvara studiens frågeställning 

(Ejvegård, 2003). Saunders, et al. (2009) beskriver olika former av intervjuer för att samla 

data som är relevant till forskningssyftet. Dessa kategoriseras oftast i tre huvuddelar; 

strukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. 

Strukturerade intervjuer använder oftast frågeformulär baserad på standardiserade frågor, 

oftast med förbestämda alternativ för att svara. Semi-strukturerade intervjuer har oftast ett par 

förbestämda frågor, men som kan variera från intervju till intervju, samt att frågor utöver 

dessa kan tilläggas om det behovet finns. Ostrukturerade intervjuer har inga förbestämda, 

standardiserade frågor och är informell. Respondenten får möjlighet att prata öppet om olika 

aspekter relaterade till ämnet (Saunders, et al., 2009). Intervjufrågorna kan även vara bundna 

eller öppna. Bundna frågor innebär att respondenten får diverse svarsalternativ, som t.ex. ja, 

nej och vet inte, medan öppna frågor ger utrymme att svara fritt. Dessa två strukturer kan även 

blandas under en och samma intervju (Ejvegård, 2003). 
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Denna studie har använt en variation av strukturerade och semi-strukturerade intervjuer. De 

strukturerade intervjuerna har legat till grund för att samla in kvantitativa data, som t.ex. antal 

enheter, leveranstider, antal körda km, chaufförsscheman, TOVE (Total Operational Vehicle 

Effectiveness) -nivåer m.m. medan de semi-strukturerade intervjuerna bidragit till 

respondenternas resonerande och hanterande kring fallföretagets problemområden och 

förbättringsarbete.  

 
Tabell 1 - Intervjuade personer på fallföretaget och intervjuns karaktär 

Respondent 

 

Strukturerade intervjuer Semi-strukturerade 

intervjuer 

Enhetschef Löpande kontakt  1 

Områdeschef Löpande kontakt 1 

Kommunstrateg miljö  1 

Chaufför X  1 

Chaufför Y  1 

Chaufför Z  1 

Enhet 1  1 

Enhet 2  1 

Enhet 3  1 

 

 

3.4.3 Observationer 

Observationer är en form av datainsamling som är användbar vid samling av information som 

berör beteenden och processer i naturliga situationer i samma stund som de inträffar. En 

fördel med denna insamlingsmetod är att den är relativt oberoende av respondentens vilja att 

lämna information och minnesbilder (Patel & Davidsson, 2003). Om studiens frågeställning 

innefattar vad individer gör så är det ett självklart tillvägagångssätt att iaktta dem utföra 

handlingen. Detta är essentiellt för vad observation innebär; en systematisk observation, 

inspelning, förklaring, analys och tolkning av människors beteende (Saunders, et al., 2009). 

Patel & Davidsson (2003) förklarar att observationer kan genomföras på olika sätt, den första 

typen kallas för strukturerad observation och innefattar ett observationsschema. I denna typ 

bestäms det i förväg vilka beteenden och processer som ska iakttas samt att ett 

observationsschema arbetas fram. Det förutsätter att problemet är väl definierat och att de 

situationer och beteenden som ska ingå i observationen är givna. Den andra formen av 

observation kallas för ostrukturerad, vilket innebär ett uteslutande av observationsschema och 

används huvudsakligen för ett utforskande syfte. En ostrukturerad observation används för att 

hämta så mycket indata som möjligt kring ett visst problemområde. Här registreras, i största 

möjliga mån, allting och kräver även en viss förberedelse i form av t.ex. goda teoretiska och 

empiriska kunskaper om problemområdet. Detta för att enklare kunna klargöra vad som är 

viktigast att registrera inom loppet av observationen under tidsrymden (Patel & Davidsson, 

2003).   

 

I denna studie så har 9 observationer utförts under 3 körningar. Syftet med observationerna 

har varit att samla information om chaufförernas tillvägagångssätt innan- under, och efter 

körningar under en utvald veckodag för att ge en övergripande bild av flödet och för att utföra 

TOVE, TVSM (Transportation Value Stream Map) och Lean’s 7 slöseri. Observationerna har 

delats in i tre kategorier. Dessa var innan en körning, dvs. i omlastningscentralens lager, under 

en körning tillsammans med chaufför, samt efter en körning vid ruttstängning i 
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omlastningscentralen. Under körningen har en strukturerad observation använts. Inför 

körningarna planerades det vad som skulle iakttas med hjälp av nedanstående 

observationsschema:  

 
Tabell 2 - Observationsschema som användes under körningarna 

Datum:  Rutt:  Klockslag vid start:  Chaufför:  

Körtid mellan 

varje stopp 
Antal km 

mellan varje 

stopp 

Servicetid vid 

varje stopp 
Tillstånd av 

returbackar 

vid varje 

stopp 

Lastkaj vid 

varje stopp 

(Ja/Nej) 

Övriga 

observationer: 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

I resterande observationer som utfördes i omlastningscentralen så har ostrukturerade 

observationer genomförts. Detta för att hämta in så mycket data som möjligt om 

chaufförernas hanterande av burar vid lastning och lossning. Inför dessa observationer så har 

en analys av Lean-böcker och annan relevant teori gjorts för att förenkla inhämtning och 

registrering av väsentliga data under begränsat tidsutrymme.  

 

3.4.4 Analys av insamlade data 

För att analysera insamlad data så finns det generellt sätt två tillvägagångssätt, kvantitativt 

eller kvalitativt. Det går även att kombinera dessa två metoder under studiens datainsamling. 

Kvalitativa data behandlar information som kan inhämtas från t.ex. intervjuer och 

observationer medan kvantitativa data oftast menar data som är numerisk och kan presenteras 

genom t.ex. en tabell eller graf (Saunders, et al., 2009).  

 

Denna studie har kombinerat de båda tillvägagångssätten. Intervjuerna har dels haft öppna 

frågor som har behandlat respondenternas åsikter och därmed bidragit till insamlingen av 

kvalitativa data. Denna information har i sin tur bearbetats genom att noggrant transkribera 

det inspelade materialet till text och läsa igenom texten flera gånger för att hitta nyckelord och 

få en klarare bild av det som anses vara väsentligt. Samma intervjusvar ställdes även till flera 

respondenter vilket sedan jämfördes för att se skillnader och likheter mellan deras 

uppfattningar. Slutligen har den insamlade litteraturen vägts in för att förklara och analysera 

händelserna ur ett mer objektivt perspektiv. Vid insamlingen av kvantitativa data via de 

ostrukturerade observationerna så har författarna ägnat sig åt att skapa en grundläggande 

förståelse för processen innan genomförda observationer. Därefter har all information 

dokumenterats och redovisats för berörd person för att säkerställa att informationen har 

uppfattats korrekt. Även här har litteraturen som inhämtats analyserats mot informationen 

som har iakttagits. Slutligen har även den insamlade litteraturen analyserats i största möjliga 

mån, där hänsyn tagits till bakomliggande myndigheter och publikationer samt utgivningsår.  
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3.5 Tillvägagångssätt 

 

Denna studie påbörjades med en grundlig förståelse för fallföretaget med hjälp av information 

försedd av uppdragsgivaren. Därefter framställdes ett utkast av syfte och frågeställningar för 

att enklare ta studien i den riktning författarna vill gå. Innan påbörjad studie så utfördes en 

förstudie i form av en kostnads-nyttoanalys av omlastningscentralen. Denna studie har legat 

till grund för detta arbete och kommer att bifogas i bilagor. Syftet med denna förstudie var att 

erhålla större förståelse för omlastningscentralens kostnader och nyttor i dagsläget. Detta för 

att tydligare kunna jämföra eventuella förbättringsförslag som studien generar och dess 

påverkan i form av monetära och icke-monetära termer.  

 

Därefter inleddes en noggrann teoriinsamling av framförallt Lean Productions och dess slöseri 

men även om logistik allmänt, logistik inom transport och ruttplanering m.m. för att skapa en 

djupgående uppfattning av problemområdet som presenterades av fallföretaget. Parallellt 

utfördes även intervjuer med enhetschef, områdeschef och kommunstrateg för att kartlägga all 

kvantitativ data som legat till grund för nulägesbilden av chaufförernas körningar och arbete 

vid lastning/lossning. Därefter påbörjades även en större insamling av empiriska data, med 

hjälp av 9 observationer, varav 3 var strukturerade, för att få en tydlig bild av eventuella 

brister innan, under och efter en körning, samt intervjuer med chaufförerna. Det empiriska 

data resulterade i tre delar: nulägesbilden av omlastningscentralen, problemidentifiering med 

hjälp av observationer och intervjuer, samt en grund för vidare analys av ruttplanering och 

kartläggning av transportflödet. Därefter analyserades resultatet av ruttplaneringsmetoderna 

följt av en analys av empirin tillsammans med den insamlade teorin vilket ledde till en 

framtagning av slöseri inom Lean-transport. Detta slöseri som identifierats i fallföretaget har 

bidragit till en utveckling och kartläggning av fallföretagets transportflöde, där resultatet 

kopplats till den teoretiska referensramen. Analyskapitlet avslutas med en överbryggning till 

nästföljande kapitel där förbättringsförslagen presenterats och vidare analyseras gentemot vad 

olika författare sagt om de valda områdena. Avslutningsvis presenteras svaren på de 

frågeställningar som ställts, om studiens syfte uppnåtts samt rekommendationer för framtida 

studier. Tillvägagångssättet illustreras enligt figur 3.   
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Figur 2 – Tillvägagångssätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte & Frågeställning 
Undersöka nyttan med införandet av Lean-baserade metoder för att 

mäta och kartlägga effektiviteten i transportsektorn samt för att 

undersöka eventuella minskade transportkostnader. 

 

Förstudie 
Genomförd kostnads-nyttoanalys av omlastningscentralen. Denna 

studie har legat till grund för detta arbete i syfte med att kunna 

genomföra en jämförelse av fallföretaget i nuläget gentemot den 

eventuella nyttan de presenterade förbättringsförslagen genererar. 

 

Teoriinsamling 
Lean productions, 

logistik, transport, 

ruttplanering 

Intervjuer 
Enhets- och 

områdeschef, 

kommunstrateg, 

chaufförer 

Observationer 
Chaufför 

Analys 
Identifiering av förbättringsförslag med stöd av observationer, 

intervjuer och empiri 
 

Förbättringsförslag 
Presenterade förbättringsförslag tillsammans med ett framtida tillstånd 

Slutsats & Diskussion 
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3.6 Reliabilitet och Validit 

 

Reliabilitet  

Reliabilitet syftar på huruvida metoderna för insamling av data eller analys av procedurer 

kommer att generera konsekventa resultat. Detta kan bedömas genom att ställa följande 

frågor; Kommer mätningarna generera samma resultat men vid ett annat tillfälle?; Kan 

liknande observationer nås av andra observatörer? Samt; Råder det transparens i hur 

materialet och rådata tolkades? (Saunders, et al., 2009). Datainsamlingens reliabilitet handlar 

även om huruvida väl metoderna motstår slumpinflytande av olika slag och brister i 

metodernas tillförlitlighet. För att kontrollera metodens tillförlitlighet så kan lagring av 

intervjuer och observationer göras för att registreringarna ska kunna göras i efterhand. 

Interbedömarreliabiliteten kan mätas genom att kontrollera registreringarna av svar mellan två 

observatörer, om svaren överensstämmer så anses reliabiliteten vara hög (Patel & Davidsson, 

2003).  

 

För att säkerställa reliabiliteten i studien så har standardiserade intervjuer ägt rum i största 

möjliga mån. Intervjuerna har även haft minst en person till närvarande som registrerat svaren 

parallellt med intervjuaren. Detta för att tillförsäkra att svaren överensstämmer. Intervjuerna 

har även haft ytterligare kontroll i form av inspelning för att lagra det som har sagts så att det 

som sagts kan spelas i repris flera gånger. Respondenterna har även blivit tillfrågade om de 

har velat vara anonyma inför varje intervju. Observationerna för studien har skett med enbart 

en deltagande chaufför, detta för att säkerställa yttre påverkan av andra chaufförer eller 

enhetschef. De frågor som ställts till chauffören har gjorts i lastbilen, mellan två stopp under 

pågående körning, eller när observationen slutat i omlastningscentralen. Detta för att försäkra 

att de observerade processerna som har klockats inte påverkats tidsmässigt.  

 

Validitet 

Validitet handlar om huruvida resultatet speglar vad de verkar vara eller om det är en 

slumpmässig relation (Saunders, et al., 2009). Tanken bakom mätning av validitet är att 

säkerställa så att mätningar som utförts vid datainsamling har ett ”sant” värde som inte 

varierar slumpmässigt. Det finns två lättillgängliga metoder för att försöka säkerställa 

validiteten, innehållsvaliditet och samtidiga validitet. Med innehållsvaliditet så utförs en 

analys av innehållet i informationen, därefter kopplas denna analys till teorin för 

undersökningen. Denna bedömning kan utföras av någon som är väl insatt i det undersökta 

området och om personen i fråga blir övertygad om denna överrensstämmelse så anses 

informationen vara valid. Samtidiga validitet, även kallad för kriterievaliditet, jämför 

resultatet med ett annat kriterium för att se om samma resultat genereras. Detta kriterium kan 

vara en annan grupp som liknar den grupp som mätningen är avsedd för (Patel & Davidsson, 

2003).  

 

Observationerna har utförts under en utvald veckodag och kan innebära att resultatet och 

förbättringsförslagen som genererats av iakttagelserna enbart är applicerbara på just denna 

dag. Andra dagar kan ha olika antal stopp, chaufförsscheman, fyllnadsgrad, arbetssätt m.m. 

Däremot har uppdragsgivaren samt chaufförer läst igenom mätt data för att kontrollera att 

värdena och iakttagelserna inte enbart varit engångsföreteelser och resultatet kan därmed 

anses stämma in i en likartad dag.  
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Objektivitet  

Objektivitet innebär att försäkra sig om att datainsamlingen görs korrekt och fullt ut, samtidigt 

som man undviker att utöva en subjektiv selektivitet i det som används. Vikten av denna 

handling speglar sig även på validiteten och reliabiliteten av arbetet. Utan objektivt insamlade 

data, så finns det även risk för att analysen av rapporten försämras. För att undvika att 

medvetet välja fördelaktigt så rekommenderas det att kritiskt granska litteratur, metoder och 

resultat (Saunders, et al., 2009).  

 

Genom att intervjua flera respondenter inom olika funktioner så möjliggjordes chansen att 

flera personer insatta i samma situation fick yttra sina åsikter. På detta sätt har studiens 

objektivitet ökat. Majoriteten av de genomförda intervjuerna var även semi-strukturerade, 

vilket gav respondenterna möjligheten att komma med egen input. Genom kontinuerliga 

träffar med högskolans handledare för bedömning så har författarna säkerställt att studien 

undersökts objektivt.  
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Detta avsnitt behandlar teori som är relevant till projektet. Avsnittet börjar med övergripande 

teori kring logistik, transport och transportrelaterade miljö-och hälsoeffekter som har 

kvantifierats i monetära och icke-monetära termer, samt teori kring samdistribution för att ge 

en större inblick för läsaren. Teoridelen avslutas med en förklaring av Lean, standardisering, 

implementering av Lean i transport samt en fördjupning av olika metoder för att räkna ut 

distributionsrutter med hjälp av optimeringsverktyg. Syftet med detta avsnitt är att erbjuda 

läsaren baskunskaper kring olika logistiska verktyg för att kunna bearbeta resterande delar av 

rapporten.  

 

4.1 Logistik 

 

Mattson & Jonsson (2005) beskriver logistik som läran om effektiva materialflöden. 

Begreppet innefattar alla de verksamheter, processer, tekniker och metoder för att material 

och produkter ska finnas på rätt plats i rätt tid men som även kan ha krav på en ekonomisk 

och miljörelaterad resultatpåverkan. Syftet med logistik är att effektivisera de aktiviteter som 

bidrar till en positiv resultat. Logistiken kan även betraktas som ett system där avsikten med 

systemet är att förse kunder med efterfrågad gods på ett effektivt sätt. Systemet är uppbyggt 

av diverse delar för att uppnå målet. Dessa delsystem inkluderar bl.a. produktutveckling, 

produktion, materialförsörjning, lagerhållning och distribution (Mattsson & Jonsson, 2005). 

 

4.2 Vägtransport 

 

Begreppet godstransport syftar på transporter mellan geografiskt skilda anläggningar där de 

fyra huvudsakliga trafikslagen; järnväg-sjö-väg- eller flygtrafik används. En kombination av 

dessa olika trafikslag under en transport är även möjlig t.ex. kan en container fraktas med 

lastbil för att sedan transporteras på järnväg. De olika trafikslagen har olika särdrag där de 

påverkar miljön, kundservice och ekonomin på olika sätt (Mattsson & Jonsson, 2005). Under 

de senaste åren så har handeln blivit alltmer internationell och en stor del av produkter som 

konsumeras i ett län transporteras ifrån ett annat geografiskt läge. Transportsektorns betydelse 

har därmed vuxit och bedöms fortsätta växa. Enligt en prognos utförd av trafikverket 

förutspås det att godstransporter kommer att öka med 61 % fram till 2050. Detta kommer i sin 

tur att leda till ett ökat koldioxidutsläpp från transporter (Oskarsson, et al., 2013).   

 
Lastbilstrafik är den vanligaste metoden för att transportera gods på både korta och långa 

vägar. Fördelen med detta trafikslag är att den i princip är den enda som erbjuder transport 

direkt från leverantören till kunden. Det är möjligt för nästan alla typer av gods att 

transporteras med ett vägbundet transportmedel och en transport-rutt kan nästan alltid 

skräddarsys om körbar väg är tillgänglig. En nackdel med detta transportmedel är de negativa 

miljöeffekterna i form av avgasutsläpp, buller och köbildningar som förekommer för 

lastbilstransporter jämfört med t.ex. järnväg (Mattsson & Jonsson, 2005).  

 

4.2.1 Miljö- och hälsoeffekter kopplade till vägtransport 

 

Transportflödet av material i logistikkedjan påverkar även miljön genom utsläpp, buller, 

trängsel, säkerhet etc. Miljöanpassad logistik innebär att val och genomföranden i 

logistikkedjan inte alls ska påverka miljön. En miljöanpassad utgångspunkt kan rubba andra 

faktorer som t.ex. ekonomin, teknik eller de sociala förhållandena. Till exempel minskas 

sannolikt efterfrågan av transporttjänster märkbart vid ett tvunget genomförande av höga 
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miljöinvesteringar av transportörer pga. det politiska systemet. Förpackningars utformning 

och egenskaper inverkar även på miljön då de efter användning övergår till avfall (Mattsson 

& Jonsson, 2005). 

 

Emissioner 

De vanligaste utsläppen som påverkar miljön består främst av kväveoxider, koldioxid, 

kolväten, koloxid, svaveloxider och andra partiklar. Dessa kallas även för emissioner. 

Förbränning av dessa utsläpp leder bl.a. till försurning, övergödning, uttunning av 

ozonskiktet, växthuseffekten samt diverse hälsoeffekter för personer som befinner sig i 

utsläppskällans omgivning  (Mattsson & Jonsson, 2005). Föroreningarnas effekter delas som 

regel upp i tre kategorier: lokala, regionala och globala. Lokala luftföroreningar orsakar 

främst negativa hälsoeffekter som t.ex. ökad cancerrisk och symptom i andningsorgan. Detta 

orsakas p.g.a. utsläppen av kväveoxider, olika typen av kolväten och svaveloxid. Regionala 

föroreningar orsakar bland annat ozonbildning, försurning och övergödning av mark. De 

globala effekterna är de som berör klimatet (Trafikverket, 2017).  

 

För en värdering av utsläpp av koldioxid så rekommenderar Trafikverket (2017) ett 

kalkylvärde av 1,14 kr per kilo utsläpp av koldioxid. Detta är uttryckt i 2014-års prisnivå och 

utgår från den svenska koldioxidskatten och baseras på den marginella åtgärdskostnaden för 

att nå etappmål inom transportsektorn  (Trafikverket, 2017). 

 

Buller 

En majoritet av människor i Sverige utsätts för buller, eller ”icke-önskat ljud” vid sina 

bostäder samt vård- och undervisningslokaler.  En större del av dessa är placerade utefter 

kommunala vägnät. Buller delas upp i två kategorier, ekvivalent och maximalnivåer. 

Ekvivalentnivån är ett sammanlagt värde av buller som ackumulerat under ett längre 

tidsspann, medan maximalnivån beskriver engångsföreteelser vid fordonspassager. 

Exempelvis ökad ljudnivå pga. tillfällig störningskaraktär, olyckor m.m.          

 

Riksdagens riktvärden för bullernivån som inte bör överstigas inom vägtrafik är följande: 

- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 

(Trafikverket, 2017) 

 

Värderingen av kostnaden för buller behandlas annorlunda gentemot andra miljöeffekter. 

Eftersom buller anses vara en direkt störningskostnad som är observerbar för en 

fastighetsköpare anses buller ingå i den hedoniska värderingen.  Med detta menas att 

individers betalningsvilja skattas indirekt, däremot så behandlas effekter på längre sikt på 

annat sätt, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar (Trafikverket, 2017). Bland annat menar 

Fritschi et al. (2011) att en långvarig exponering till buller orsakar långsiktiga hälsoeffekter, 

bland annat en förhöjd risk för stroke. Även omedvetna sömnstörningar orsakade av buller ger 

upphov till högre risker för hjärt- och kärlsjukdomar, detta leder till en ökad risk för 

hjärtinfarkt. Medvetna sömnstörningar beräknas däremot i hedoniska värderingar.  

 

Vid beräkningsåtgången för marginalkostnader kopplade till bullerstörningar innefattar ett par 

faktorer. I första hand antalet störda individer vid bullerkällan, sedan fordonsegenskaper. Med 

antalet individer störda av buller menar man då antalet boende per avstånd från bullerkällan, 
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exempelvis glesbyggda områden eller tätorter m.m. Trafikverkets (2017) rekommendationer 

för kostnader för vägtrafikens bullerstörningar, uttryckt i 2014s penningvärde, redovisas i 

bilaga 11, förstudie (kostnad- och nyttokalkyl). 

 

Säkerhet 

Kostnaden relaterade till trafiksäkerhet och olyckor delas upp i två huvudkategorier, 

riskvärdering och en värdering av materiella kostnader. Riskvärdering är ett mått på de 

samhällsekonomiska kostnader som uppstår vid risk för dödsfall eller skador kopplat till 

trafikolyckor. Det är humanvärdet som är ett mått på samhällets nettoförlust vid dödsfall eller 

uppoffring pga. fysiska och psykiska skador. Materiella kostnader kopplade till trafikolyckor 

innefattar sjukvårdskostnader, kostnader för nettoproduktionsbortfall, 

egendomsskadekostnader och administrationskostnader (Trafikverket, 2017). Enligt 

trafikverket (2017) klassificeras trafikolyckor enligt följande skadeföljder: 

- Dödad – person som avlider p.g.a. trafikskada inom 30 dagar 

- Svårt skadad – person som vårdats i sluten vård p.g.a. trafikolycka 

- Lindrigt skadad – person med skador som enbart krävt öppen vård 

- Egendomsskada - olyckor utan personskadeföljd 

Beräkningsåtgången för trafikolyckor kopplat till kronor per fordonskilometer utgörs av den 

förväntade samhällsekonomiska kostnaden i samband med en riskökning som följd av ökat 

antal fordon i trafiken. Trafikverkets (2017) rekommendationer för genomsnittliga 

marginalkostnader för olyckor, uttryckt i 2014 penningvärde, presenteras i bilaga 11, förstudie 

(kostnad- och nyttokalkyl). 

 

4.3 Lagar och regelverk 

 

Detta avsnitt ger en grundlig förståelse kring lagar och regler inom transport och körtider och 

kommer även att användas som underlag i senare avsnitt där ruttplanering genomförs.  

 

4.3.1 Kör-och vilotider  

Enligt lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete (SFS 2005: 395) som riktar sig till alla 

svenskanställda förare i och utanför Sverige, samt alla utländska förare aktiva inom Sverige så 

måste dessa reglementet följas kring kör- och vilotider. Denna lag vänder sig främst till 

lastbilar med en vikt på över 3,5 ton, samt alla bussar oavsett vikt (Transportstyrelsen, 2015). 

Enligt (Transportstyrelsen, 2016) så skall alla aktörer aktiva inom vägtransport ta del av goda 

arbetsförhållanden och har därför rätten och skyldigheten att ta tid för regelbunden vila, och 

skall därmed aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Huvudmålen med detta reglemente 

är att säkerställa en sund konkurrens mellan medverkarna inom vägtransportmarknaden, ge 

förarna en förmånlig social situation och bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. 

Körtiden innefattar en rad olika aktiviteter och bedömer inte endast en körd kilometerstäcka. 

Dessa är bland annat (Transportstyrelsen, 2015) 

 Körning. 

 Lastning och lossning. 

 Hjälp till passagerare som stiger på eller av fordonet. 
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 Rengöring och underhåll. 

 Administrativa aktiviteter som interaktioner med tull och polis. 

 Arbete som på annat sätt direkt hänger samman med transporten, exempelvis tillsyn av 

lastning och lossning 

 Allt arbete som på något sätt kan kopplas till säkerställning av fordonet, lasten och 

passagerarnas säkerhet. 

All utförd körtid skall registreras i en färdskrivare, om färdskrivaren i fråga skulle vara ur 

funktion så har föraren en skyldighet att notera körtiderna manuellt. Den dagliga körtiden får 

inte överstiga 9 timmar, däremot finns möjligheten att körtiden får uppgå till 10 timmar två 

gånger i veckan. Den maximala körtiden per vecka bör ej överstiga 56 timmar, om föraren 

under två på varandra följande veckor är aktiv, får körtiden därmed inte överstiga 90 timmar. 

(Transportstyrelsen, 2016). 

Enligt lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete (SFS 2005: 395) så får en sammanlagd, 

oavbruten körperiod på 4 timmar och 30 minuter inte överstigas. Efter att den sammanlagda 

körperioden uppgår till 4 timmar och 30 minuter så måste föraren ta en rast på minst 45 

minuter. Möjligheten finns för föraren att dela upp denna rast i två perioder, där den första 

delen måste vara minst 15 minuter och den andra delen minst 30 minuter. Efter att en 

sammanlagd rast på 45 minuter får föraren åter igen automatiskt starta en ny körperiod på 4 

timmar och 30 minuter. För att denna period ska giltigas som en rast får inte föraren utföra 

någon form av arbete, utan skall tillbringa sig helt och hållet åt återhämtning. 

4.3.2 Färdskrivare  

Alla fordon som omfattas av lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete (SFS 2005: 395) 

bör vara utrustade med en färdskrivare. Färdskrivaren registrerar körtider, annat arbete, 

tillgänglighet och rast/vila för förare. Med detta som underlag kan företag och 

kontrollmyndigheter kontrollera att reglementet följs.  

Färdskrivare finns tillgängliga i två former, en digital färdskrivare för alla fordon som kommit 

i bruk fr.o.m. den första maj 2016, och en analog färdskrivare för alla fordon som tagits i bruk 

före den första maj 2016. Som namnet antyder så registreras kör och vilotider per automatik i 

digitala färdskrivare på ett förarkort. Detta anses vara till en fördel för både förare som tar del 

av en bättre arbetsmiljö och omgivningen som tar del av en ökad trafiksäkerhet. Varje förare 

har ett personlig förarkort och har därmed skyldighet att kontrollera innan påbörjad körning 

att färdskrivaren fungerar. Det är däremot arbetsgivarens skyldighet att kontrollera att 

färdskrivaren är i drift i sin helhet. I den analoga färdskrivaren så har både förare och 

arbetsgivare en skyldighet att se till att den analoga färdskrivaren är i drift, och därmed för in 

kör- och vilotider i ett diagramblad manuellt. Problematiken med de tidigare analoga 

färdskrivarna är att individen lättare kan kringgå lagen om arbetstid vid visst 

vägtransportsarbete och förvränga den faktiska körtiden (Transportstyrelsen, 2016). 

 

4.4 Samdistribution 

 

Ett distributionssystem syftar till att transportera gods till olika geografiska områden. 

Miljöpåverkan som orsakas av detta system kan bl.a. minskas genom att införa 

samdistribution. Med samdistribution menas att företag använder sig av en gemensam central 

där all gods hanteras, sorteras och omlastas innan distribution vidare till kund sker. Genom att 

använda sig av en central där gods från olika avsändare lastas på samma fordon, så minskas 
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därmed transporterna då mottagaren får leveranser från flera leverantörer men vid samma 

leveranstillfälle (Mattsson & Jonsson, 2005). Samlastning ger alltså möjlighet till en ökad 

fyllnadsgrad hos fordonen (Oskarsson, et al., 2013).   

 

 

 
 
Figur 3 - Transporter utan respektive med terminal (Inspirerat av Oskarsson, et al., 2013) 

4.5 Fyllnadsgrad 

  

Utnyttjandet av ett fordons lastkapacitet brukar benämnas fyllnadsgrad. För att en så högt som 

möjligt kapacitetsutnyttjande skall erhållas krävs det inte endast att dessa fordon utnyttjas 

under så många timmar som möjligt, utan även att dess största sannolika lastkapacitet 

utnyttjas under leveranserna. Måttet som används vid en uppskattning av fyllnadsgraden för 

ett fordon skiljer sig från leverans till leverans beroende på den använda definitionen, 

exempelvis last yta, flakmeter eller max vikt (McKinnon, 2010). I koppling till 

landsvägstransporter begränsas till en större del fyllnadsgraden av lastvolymen eller last ytan, 

då maxvikten i undantagsfall är en begränsande faktor. Med andra ord så kan ett fullt 

lastutnyttjande i avseende till volymen inte nödvändigtvis leda till en maxviktsutnyttjande 

(Mattsson & Jonsson, 2005) 

 

Ett annat förhållande som berör beräkningen av en lastkapacitets fyllnadsgrad är 

leveransernas returflöde. Om kvantiteten gods som transporteras in till en region är större än 

utgående gods ur regionen så uppstår det en obalans i flödet. Detta ledgångar i sin tur att om 

ett fordon har ett maximalt utnyttjande av lastkapacitet ut mot en verksamhet, men kommer 

tillbaka tom så beräknas den totala fyllnadsgraden till 50 %. En av de främsta anledningarna 

till uppståndet av dessa obalanser är specialformade lastbärare som tar upp för stor lastvolym i 

returflödet. Enligt Mattsson & Jonsson (2010) är det i sådana fall svårt att åstadkomma en hög 

fyllnadsgrad för transporter i båda riktningarna. 

Mattsson & Jonsson (2010) nämner ett fåtal strategier som leder till bland annat, men inte 

begränsat till ett högre utnyttjande av lastkapaciteten för fordon. Dessa är som följande: 

 

 Tidsfasta leveransdagar: Men denna strategi anses leveranser endast tillåtas vid fasta 

leveransdagar. Detta gör upphov till potentiell standardisering av leveransscheman, 

som i sin tur ger upphov till balanserade returflöden. 
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 Samdistribution: Med samdistribution så möjliggörs en höjd fyllnadsgrad utan en 

större bekostad på leveransservicen. Denna strategi innebär att gods från olika 

leverantörer lastas på ett fordon, och mottagaren får gods från flera leverantörer vid ett 

bestämt leveranstillfälle. 

 Mjölkrundor: Genom utnyttjandet av slingbilar som samlar upp mindre partier av gods 

längs en transportslinga för leverans till en verksamhet konsolideras dessa partier till 

större laster. 

 Balanserade returflöden: Som tidigare nämnt så leder en större mäng gods 

transporterat in i en region än ut ur en region till en obalans mellan ingående och 

utgående leveranser. En strategi för att öka fyllnadsgraden i leveransfordon är att 

frakta gods som vanligtvis levereras på annat sätt. Detta ger en högre fyllnadsgrad vid 

returglöden och ett minskat antal transportkilometer. 

 Rutt- och lastplanering: Genom tillämpning av exempelvis datorstödda 

planeringssystem och andra ruttplaneringsverktyg för genomförandet av effektivare 

körsträckor så kan man finna optimala rutter och högsta möjliga fyllnadsgraden. Detta 

leder även i sin tur till ett behov av färre antal fordon och färre genomförda 

transportkilometer. 

 Lokala leverantörer: Denna åtgärd använder sig utav lokala leverantörer för 

distribuering av gods. Detta kan minimera transportavstånd och öka fyllnadsgraden 

genom att anlita leverantörer som befinner sig geografiskt optimala. 

 Fordonsdesign: Med en optimering/ombyggnad av ett fordons lastkapacitet 

möjliggörs ökade lastvolymer och utsikten till mer balanserade returflöden för 

leveranser med specialformade lastbärare. 

(Mattsson & Jonsson, 2010) 

Genom ett bättre utnyttjande och en effektivare användning av transportresurser kan det totala 

transportbehovet minska. Bland annat så har miljöpåverkan från vägtransporter en potential 

att minska genom en högre fyllnadsgrad. Faktorn som oftast brukar motstrider användningen 

av transportfordons fulla lastkapacitet är en minskad leveransservice för kunden, då större 

leveransvolymer i sin tur leder till mindre frekventa leveranser (Morrell, 2011). 
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4.6  Lean  

 

Följande delsektion bearbetar Leans 7 slöseri, standardisering enligt Toyotas filosofi samt hur 

Lean kan implementeras inom transport i syfte av att eliminera och minska slöseri. 

 

4.6.1 Leans 7 slöseri  

Liker (2009) skriver om de 14 principer som har legat till grund för Leans filosofi. Dessa 

principer baseras bl.a. på ett kontinuerligt flöde, standardiserat arbetssätt, visuella kontroller, 

jämn arbetsfördelning samt att utveckla ledare som förstår arbetet, lever efter filosofin och lär 

ut det till andra (Liker, 2009).  

 

En av de största aspekterna inom Leans filosofi är att ständigt sträva efter förbättring, där 

reduktion av slöseri är fundamental. Processen att eliminera slöseri, i största möjliga mån, 

understödjas av definitionen av de sju vanligaste formerna av slöseri (Villarreal, et al., 2009): 

 

Överproduktion: Anses vara den allvarligaste formen av slöseri då det hindrar ett jämnt flöde 

av varor eller tjänster och kommer sannolikt att hämma kvalitet och produktivitet. 

Överproduktion tenderar även att leda till extra led och lagringstider. Ett resultat av detta blir 

att defekter inte upptäckts i tid, produkter kan försämras och artificiella påfrestningar på 

arbetstakten kan genereras.  

 

Väntan: När tiden används ineffektivt så uppstår ett slöseri i väntan. I en industri uppstår 

denna form av slöseri när varorna inte förflyttas eller bearbetas. Detta slöseri påverkar både 

godset och arbetarna för varje väntetid. 

 

Transport: Alla typer av onödig transport. Alla rörelser i en industri kan betraktas som slöseri, 

så transport reduktion eftersträvas vanligtvis snarare än ett fullständigt avlägsnande av 

transport. Dubbel hantering kan orsaka skador och försämring.   

 

Rörelse: Alla typer av onödiga rörelser av människor så som att sträcka, böja och plocka upp 

efter sig när dessa åtgärder skulle kunna undvikas. Sådant slöseri är tröttsam för de anställda 

och kommer sannolikt att leda till dålig produktivitet och kvalitetsproblem. All onödig 

passering av arbete till nästa person anses även bidra till slöseri.  

 

Lager: Alla logistiska aktiviteter som resulterar i ett större lager än nödvändigt. Det tenderar 

att öka ledtiden, förhindrar snabb identifiering av problem och ökar även utrymmet som 

försämrar kommunikation och kan leda till att problem döljs i lagret.  

 

Defekter: Alla typer av aktiviteter som resulterar i onödiga returer, justeringar och 

omarbetningar. Enligt Toyota filosofin så ska defekter betraktas som möjligheter att förbättra 

snarare än något som ska handla om dålig hantering.   

 

Fel processer: Denna form av slöseri förekommer oftast i situationer där alltför komplexa 

lösningar befinner sig i enkla processer. Detta kan t.ex. vara enkla procedurer där en stor icke 

flexibel maskin används istället för flera små flexibla. Denna form av över komplexitet kan 

avskräcka personalen.  

 

(Villarreal, 2012)  
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4.6.2 Standardisering enligt Lean  

För att kunna driva en verksamhet med flexibilitet så är en förutsättning god standardisering. 

Inom Toyotas Lean tänk så är standardisering en metod som används för att skapa processer 

och arbetssätt på ett standardiserat sätt. Dessa inkluderar bl.a. 5S, styrning och uppföljning. 

Syftet med att införa ett standardiserat arbetssätt är för att kunna upptäcka avvikelser och 

därmed definiera ett problem. Det är en viktig del av kontinuerlig förbättring och för att 

upprätthålla en jämn kvalitet (Liker, 2009).  

 

För att kunna erhålla detta arbetssätt behöver tillvägagångssättet vid varje station vara 

dokumenterat där frågor som Vad, Var, Hur och Hur lång tid besvaras. Genom att fastställa 

hur flödet fungerar så kan lämpliga metoder för att jämna ut flödet utvecklas och förbättras. 

Ett standardiserat arbetssätt leder till mer kontroll på flödena samt ett minskat ”hobbyarbete”, 

eller otäckta arbetsuppgifter dvs. ett arbete som utförs som kunderna inte betalar för.  

Stegen för att förklara tillvägagångssättet kan beskrivas enligt följande: 

 

Steg 1 Välj ut det som behöver standardiseras 

Vid påbörjan av ett standardiserat arbetssätt så bör en prioritering göras av vilka rutiner som 

ska utvecklas. Det som anses är viktigast är rutiner som berör säkerhet och miljö följt av 

rutiner som påverkar produktionshastighet, kvalitet och drift.  

 

Steg 2 Utveckla bäst kända arbetssätt 

I detta steg ska stödfunktioner användas för att arbeta fram rutiner eller standarder för att 

stötta alla viktiga aspekter i den nya rutinen. Detta kan möjliggöras med hjälp av work-shops 

där ansvariga tillsammans med personal går igenom bild- och videomaterial för att tydliggöra 

rutiner och för att föra dialoger som kan upptäcka likheter och olikheter i arbetssätt hos 

personal. 

 

Steg 3 Visualisera standarden 

Ansvarige ska förenkla det som ska göras och hur standarden ska förbättras för varje 

medarbetare. Denna instruktion ska vara lättillgänglig för ansvarige eftersom att de är de som 

ansvarar att den följs.  

 

Steg 4 Utbilda alla  

Genom att införa utbildning och praktisk träning genom att utse en coach eller utbildare så 

undviks ett system där medarbetarna lär upp varandra. Under denna utbildning bör coachen 

belysa vikten av att alla ska försöka följa instruktionerna, att problem ska uppmärksammas i 

ett så tidigt skede som möjligt för att kunna åtgärda det samt att personalen ska signalera 

direkt vid problem.  

 

Steg 5 Upprätthållande  

Den ansvarige coachen ska se till så att instruktionerna följs och faktiskt leder till ett 

förbättringsarbete. Coachen får dagligen ställa frågor likt ”finns det ett hinder för att arbeta 

med instruktionerna idag?”. Denna fråga bidrar till att säkerställa att tillräcklig tid spenderas 

på att jobba med standardiseringsarbetet.  

 

Steg 6 Upprätt en process för förbättringar 

Introducera en metod för att dokumentera förbättringar och avvikelser. Detta för att enklare 

kunna uppmärksamma upprepa problem och arbeta kring problemlösning. Detta bör ske 

regelbundet där alla förslag och dokument ses över för att fatta beslut om åtgärd och status.  

(Pascal & Shook, 2015) 



 

22 

 

4.6.3 Lean i transport  

Leans filosofi kan appliceras i olika delar av logistikkedjan. Transport är ett av dessa områden 

där applikationen av Lean tekniker skulle medföra fördelar. Inom Lean definieras transport 

som en slöseri aktivitet däremot är det nödvändigt, i en värld med distanser mellan 

marknader, att transportera gods till kunder. Emellertid existerar det dock slöseri och onödiga 

kostnader i de flesta transportnät (Villarreal, et al., 2009). Uppgifter tyder på att Lean metoder 

och verktyg har hjälpt organisationer, från olika sektorer, att förbättra sin verksamhet och 

processer (Belekoukias, et al., 2014). Trots dessa positiva resultat så är tillämpningen av Lean 

inom transportutmaningar begränsade till tre huvudområden. Dessa områden inkluderar; 

definition av Lean-baserad transportslöseri, utveckling av Lean-baserad prestandamått för att 

bedöma och analysera vägtransporter samt Lean-baserade metoder för att eliminera 

transportslöseri (Villarreal, et al., 2009). 

 

Lean-baserad vägtransportslöseri  

På grund av vikten av att eliminera slöseri och effekterna som det medför, som t.ex. ett ökat 

mervärde för kunden och reducerade kostnader, så anses systematisk och kontinuerlig 

identifikation av dessa vara nödvändig för att upprätthålla en effektiv och konkurrenskraftig 

produktion. Toyotas sju former av slöseri kan anpassas och tillämpas inom transportsektorns 

slöseri (Villarreal, et al., 2016). Enligt Villarreal (2016) så är exempel på dessa 

vägtransportslöserier out-of-route stopp, överdriven returtransport, onödiga rörelser resulterat 

av att gods placeras långt ifrån transportfordonen. En studie visade på att fem av de sju 

vanligaste formerna av slöseri gick att applicera i transportsektorn medan alltför stora laget 

och transport som en helhet inte var lämpliga. Dessa ersattes istället med två ”nya” typer av 

slöseri; resursutnyttjande och otäckta uppgifter (Villarreal, et al., 2016). 
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Figur 4 – Lean-baserat transportslöseri (Inspirerad av Villarreal, et al., 2016) 
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7 slöseri anpassad till transport 

 

Överproduktion 

Enligt en intervju utförd av Sternberg et al. (2012) så anses administrativ överproduktion i 

transportsektorn vara ett förekommande problem. En affärsanalytiker menade på att 

administrativa processer oftast hanterats på ett gammalmodigt sätt d.v.s. att kommunikationen 

sker via telefon eller fax. Denna metod medför en pappershantering som forcerar besök hos 

kunderna av chaufförerna för överlämning och uppsamling. En annan affärsanalytiker 

förklarade att bristen på stödjande IT-system för att förenkla informationsutbytet mellan 

chaufförer och kunder, istället måste föraren besöka platserna flera gånger. Det förklaras även 

att äldre versioner av digitala färdskrivare som fortfarande används idag orsakar en väntan på 

upp till 20 minuter då det kan ta tid att ladda upp data från färdskrivaren till affärssystemet 

(Sternberg, et al., 2012).  

 

Väntan 

En annan form av slöseri är väntan på nästa delprocess. En stor del av denna tid är associerad 

med lastning och lossning. Ett annat problem är även öppettider mellan mottagare och 

avsändare där chaufförer i vissa fall kan behöva vänta för att kunna leverera godset.  

 

Felaktig bearbetning 

Att spendera mer tid eller resurser än nödvändigt på en process anses vara felaktig 

bearbetning. Exempel på detta är icke optimerad ruttplanering. Detta sägs vara antingen 

orsakat avsiktligen av chauffören (med andra ord vill chauffören besöka en annan destination 

längs vägen av eget intresse) eller p.g.a. misstag (t.ex. genom att köra på fel väg).   

 

Onödiga rörelser 

Processen av lastning och lossning av gods inkluderar en form av slöseri då terminaler många 

gånger är designade från terminalens synvinkel snarare än hantering av varor. Det betonas 

även att felaktig sekvensering leder till att chauffören måste röra sig mycket i lastbilen. Förare 

vet oftast var de ska lasta av varor och om dennes ankomst ska redovisas i receptionen före 

eller efter lastning. Brister i den typen av informationshantering leder många gånger till 

felaktiga eller onödiga rörelse.  

 

Defekter 

När en defekt eller skada uppstår så orsakar det ytterligare icke-värdeskapande arbete. En 

vanlig defekt inom transport är skador på fordonet orsakade av kollision i vägarna eller mot 

lastkajer. En annan form av defekt är tid som spenderas för nödvändiga reparationer under ett 

skift, detta leder till att fordonen står still och sänker tillgängligheten. Defekter kan även 

uppstå i varorna när felhantering av känsligt material uppstår, t.ex. när föraren överstiger 

temperaturgränser på färskvaror.  

 

Resursutnyttjande 

Denna form av slöseri uppkommer bl.a. i samband med ofyllda fordon i drift och resurser som 

inte används. Kapacitetsutnyttjande orsakas oftast av otillräcklig planering.  

 

Otäckta arbetsuppgifter 

Denna form av slöseri kan uppkomma när en del arbetsuppgifter inte kan debiteras av kunden. 

Exempelvis så debiteras kunden för ett fast pris på distributionsvägen sam en rörlig avgift för 

antal stopp, däremot tas inte trafikproblem till hänsyn för den extra tid som används under 

transporten. 
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(Villarreal et al., 2016) 

 

Lean-baserad prestandamått för att bedöma och analysera vägtransporter 

Tillämpning av Lean inom transportsektorn måste stödjas av lämpliga mått för att mäta 

prestandan hos Lean system som underlag för ständiga förbättringar. Ett mått för att mäta 

prestandan är OVE, Overall Vehicle Effectiveness. För att definiera OVE bör två aspekter tas 

till hänsyn, varav den första är etablering av vad som anses vara ”transportvärde” i industrin, 

främst från slutkundens perspektiv, samt hur ”transporteffektivitet” komponenter kan mätas 

(Villarreal, et al., 2016). 

 

Vad är transportvärde? 

En värdeskapande aktivitet anses vara all form av aktivitet som levererar en fördel till 

slutkunden. I en produktkedja så anses stegen från råmaterial till slutprodukten vara ett 

värdeflöde. Enligt Leans filosofi så anses all form av transport vara slöseri och det mest 

effektiva scenario vara att tillverkningsföretagen är placerade jämte alla försäljare eller kunder 

för att minimera sträckan mellan dem. Detta är dock inte fallet i verkligheten och genom att 

mäta proportioner av värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter i ett transportflöde så 

kan aktiviteter som medför slöseri identifieras och elimineras (Villarreal, et al., 2016). 

 

OVE mått 

OVE bör kombineras med andra prestandamått för att uppnå ett optimalt resultat i hela 

värdeflödet. Detta prestandamått bör betraktas som en del av ett större system och är en 

förlängning av OEE, Overall Equipment Effectiveness. OVE utformades genom att översätta 

principerna för OEE till att mäta ett effektivt utnyttjande av fordon för godstransport. 

Grunderna i måtten är skenbart detsamma, tillgängligheten (i procent), prestandan och 

kvaliteten kalkyleras och multipliceras tillsammans för att skapa en total OVE procentig 

hastighet (Simons, et al., 2006). 

Sationär/

Stillastående

Överskridande 

lastningstider

Chaufförraster

Tillgänglighet

Kapacitetsförlust

Förlust i 

fyllnadsgrad

Hastighetsförlust

Serviceförseningar KvalitetChaufförraster

Prestanda OVE

 
 

Figur 5 - OVE = tillgänglighet x prestanda x kvalitet (Inspirerad av Simons, et al., 2006) 
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TOVE  

Begreppet Transportation Value Stream Mapping, TVSM, myntades av Villarreal (2012) för 

att identifiera och eliminera specifika förluster kopplade till vägtransport med en högre 

precision. Med detta gjordes även en anpassning av OVE aktiviteter där tillgänglighetsfaktorn 

delades in i två delgruppen: Administrativ tillgänglighet och operativ tillgänglighet. Denna 

utbredning av OVE fick namnet Total Operational Vehicle Effetivness (TOVE) där ytterligare 

slöserifaktorer tillades. Dessa är som följande: 

 

- Icke-schemalagda tider 

- Planerat fordonsunderhåll  

- Icke-schemalagt underhåll 

- Väntetid för fordon vid omlastningscentral 

- Fordonshaveri  

- Produktbrister 

- Överskridning av servicetid för kunder 

- Överskridning av körsträcka per rutt 

- Antal icke-tjänstgjorda kunder i procent 

- Andel efterfråga som inte tillfredsställts 

 

(Villarreal, 2012) 

 

Dessa slöserifaktorer bör då ställas emot den totala lastningstiden som föreslaget av Jeong och 

Phillips (2001) (Jeong & Phillips, 2001). Detta då allt stillestånd av fordon beräknas vara den 

kostnadsdrivande faktorn inom transport (Villarreal, et al., 2014). Faktorn TOVE beräknas då 

i sin tur genom multiplikation av de fyra värden som erhållits kring den totala effektiviteten 

av verksamhetens förfaringssätt, som i sin tur beräknas genom identifieringen av ovan 

nämnda slöseri. 

 

Identifiering av slöseri är ytterst västenliga vid färdigställning av en kartläggning som 

illustrerar verksamheten som skall analyseras, se figur 7 nedan. Denna figur över TOVE 

måste därav innehålla alla aktiviteter kopplade till verksamhetens drift, respektive kvantitativa 

värden. Aktiviteter identifieras som In-transit aktiviteter (IT-aktiviteter som utförs under 

själva transportfärden) och non-in-transit aktiviteter (NIT-aktiviteter som tar plats vid 

omlastningscentralen). NIT och IT aktiviteter delas i sin tur upp i kategorierna interna, och 

externa. Alla aktiviteter som utförs av en förare under resetiden (journey time, JT – Den totala 

tiden för process, exempelvis alla aktiviteter kopplade till en transport) anses vara interna. Om 

aktiviteten sker utanför den totala resetiden, eller av andra parter som inte innefattar föraren 

anses aktiviteten vara extern (Palma, 2015).  

 

Denna utbredning av konceptet OVE till TOVE ger inte endast upphov till en mer överskådlig 

visualisering av verksamhetens processer, utan även dess påverkande faktorer. Detta speglar i 

sin tur de allmänna egenskaperna kopplade till verksamheten, som öppnar upp möjligheten att 

dra slutsatser kring dessa och identifiera möjligheter till förbättringar (Simons, et al., 2006). 

 



 

27 

 

Availability 

losses

Excess Load/

Unload Time

Non-scheduled 

Time

Scheduled 

Maintenance

Excess Load/

Unload Time

Driver Breaks

Non-Scheduled 

Maintenance

Excess Service 

Time

Administrative 

Availability 

Efficiency

Operating 

Availability 

Efficiency

Capacity 

Losses

Fill Loss

Speed Loss

Excess 

Distance

Preformance 

Efficieny

Service Losses

% Demand 

Not Met

% Product 

Defects

Quality 

Efficiency

 
 

Figur 6 - TOVE - Transportation OVE (Inspirerad av Palma, 2015) 

 

Lean-baserade metoder för att eliminera transportslöseri 

Transportrelaterat slöseri baserad på Lean fokuserar främst på eliminering av vägtransport 

processer för att förbättra effektivitet. En eliminering av onödig transport kan uppnås genom 

att effektivisera transporten, istället för att förflytta verksamheter (McKinnon & Ge, 2004). 

En annan metod för att eliminera slöseri är genom omfattande system, just-in-time strategi 

och mjölkrundor, för att identifiera och minska slöseri med den traditionella 

tillvägagångssätten av utvecklade algoritmer för att uppnå optimala rutter. TVSM, 

Transportation Value Stream Mapping, är även en metod för att stödja effektivisering av 

transportoptimering (Villarreal, et al., 2012).  

 

VSM  

Att kartlägga processer är en fundamental metod för att uppnå förbättringar i verksamhetens 

prestanda. Bland de olika metoderna för att utföra detta så är VSM, Value Stream Mapping, 

en av de mest fördelaktiga. Denna metod har sin bakgrund i Toyotas Lean-filosofi för att 

kunna identifiera källor av slöseri och eliminera dem (Villarreal, et al., 2016).  

 

En VSM undersöker alla handlingar (både värdeskapande och icke-värdeskapande) för att 

kunna få en produkt från råmaterial till slutkund. En VSM kan även illustrera flödet från 

koncept till lansering. Denna metod utförs oftast med penna och papper för att hjälpa att förstå 

flödet av material och information medan en produkt passerar genom värdeflödet. En visuell 

representation utförs av varje process i material- och informationsflöden för en produkts 

produktion. Det första som utförs är en karta av det aktuella tillståndet. Här kartläggs alla 

processkategorier som t.ex. ”svetsning” samt en klassificering av huruvida processen är 

värdeskapande eller icke-värdeskapande (Serrano, et al., 2008). 
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Det som anses vara icke-värdeskapande är Leans sju slöseri. Kartläggningen använder simpla 

visuella ikoner för att uttrycka alla aktiviteter, exponera problemområden, samt betona 

förbättringar (Seth, et al., 2008).  

 

Fördelarna med en VSM är, enligt Pascal & Shook (2015);  

 

 Förser en komplett visuell bild av flödet (material och information) för att stödja 

beslutstagande. 

 Betonar och belyser eventuellt slöseri. 

 Demonstrerar sambandet mellan information- och materialflödet. 

 Utvecklar en plan för att eliminera slöseri och ge fortsatt förbättring. 

 

Målet med en VSM är sedan att kartlägga ett framtidstillstånd av flödet (Pascal & Shook, 

2015). 

 

Enligt Villarreal (2012) är TVSM, Transportatin Value Stream Mapping, en anpassad version 

av den tidigare nämnda som fungerar på liknande sätt men huvudsakligen för att stödja 

effektivisering inom transport. Exempelvis så skulle det mest effektiva scenariot vara att 

tillverkningsanläggningar ligger belägna bredvid kunden för att minimera transportsträckan. 

Men eftersom detta inte är möjligt så används detta verktyg för att mäta proportionerna av 

värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter i godstransporter på väg för att minimera 

slöseri. Det är dock viktigt att betona att leveranskedjan bör ses som en process och att det 

slutgiltiga målet ska vara att optimera aktiviteter i hela kedjan och inte enbart i transport på ett 

isolerat sätt. Det är nödvändigt att definiera den relevanta prestandamått som ska användas 

samt olika former av slöseri som ska identifieras. I denna metod så används OVE där 

tillgänglighet, prestanda och kvalitet beräknas. Det första steget i kartläggningen är att besluta 

sig för den transportväg som ska analyserar för prestandaförbättring. Därefter ska variablerna 

fordonstillgänglighet, prestanda och ruttkvalitet användas för att bedöma nuläget. Slutligen 

ska de former av slöseri som är associerade med varje mätvärde identifieras för att kunna 

elimineras. Aktiviteterna involverade i en kartläggning kan se ut såhär;  

 

1. Förberedelse av transport 

2. Transport av gods till en destination 

3. Betjäna kunden  

4. Transportera tillbaka till start 

5. Stänga färdtjänsten 

 

(Villarreal, 2012) 

 

4.7 Ruttplanering 

 

Under detta avsnitt förklaras teorin bakom de utvalda metoderna för att manuellt utföra en 

ruttplanering med mål att optimera körsträcka, körtid och fyllnadsgrad. 

Därefter behandlas en teori kring dataoptimeringssystemet PlanLogiX som presenteras i syfte 

med att visa ett alternativt tillvägagångssätt, men med samma huvudmål.   
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4.7.1 Manuella ruttplaneringsmetoder 

Ruttplaneringsproblem 
Ruttplaneringsproblemet, även kallad VRP ”vehicle routing problem”, är en 

optimeringsmetod som först introducerades av Dantzig och Ramset (1959) för att lösa 

logistiska distribueringsproblem. Syftet med denna metod är att hitta en rutt för den lägsta 

kostnaden för fordon som är stationerade i en depå, samt att tillgodose kundernas efterfrågan i 

de olika geografiska positionerna. Det finns ett flertal olika varianter för att tillämpa denna 

metod för att hitta en optimal lösning.  

 

 Kapacitetbaserad VRP – Kapaciteten av varje fordon utgången ifrån depån är 

begränsad 

 Kapacitetsbaserad VRP med tidsfönster – Kunderna ska få leverans inom en särskild 

tidsram 

 Flertal depåer VRP – Det kan finnas fler än en depå för att distribuera till kunder 

 VRP med upplockning och leverans – Fordonen besöker kunden för upphämtning och 

lastning av varor för att sedan lämna av varorna till en annan plats   

 Delad leverans VRP – Kunderna blir serverade av olika fordon 

 Stokastisk VRP – Vissa faktorer i ruttplaneringen är slumpmässiga, som t.ex. antal 

kunder, deras efterfrågan, leveranstider och körtider.  

 Periodisk VRP – Leveranserna utförs i ett bestämt antal dagar 

 Avståndsbegränsad VRP – Fordonet har en begränsning av maximal längd att färdas 

(Dantzig & Ramser, 1959) 

 

Ruttplaneringsproblemet är bland de mest studerade optimeringsproblemen och syftar på att 

optimera transportvägen vid besök hos flera kunder. Dessa problem kan i vissa fall lösas på 

ett enkelt sätt men komplexiteten ökar vid ett ökat antal kunder och fordon (Mattsson & 

Jonsson, 2005). En metod för att lösa ett ruttplaneringsproblem är ”cluster first, route second” 

som går ut på att först gruppera kunderna geografiskt för att sedan identifiera den mest 

optimala rutten i varje grupp (Geetha, et al., 2012). Denna metod gör det möjligt att lösa de 

mindre problemen i varje gruppering och skapar därmed separata handelsresandeproblem 

(Kloimüller & Raidl, 2017). 
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Figur 7 - Exempel på VRP (Inspirerad av Lundgren, et al., 2013) 

Handelsresandeproblemet(HRP) 

Handelsresandeproblemet (Traveling Salesman Problem, TSP) är ett välkänt problem som 

ursprungligen grundar sig ungefärligt enligt formuleringen ”En handelsresande ska besöka n 

städer. Den handelsresanden ska bestämma en tur som börjar i hemstaden, besöka varje stad 

exakt en gång, för att sedan återkomma till staden med minsta möjliga körsträcka”. Varje 

gång en uppsättning av platser betraktas för en viss rutt, måste ett handelsresandeproblem 

lösas för att bestämma den kortaste vägen för att betjäna var och en av de platser som är 

lokaliserade i rutten. Detta problem är en variant av ruttplaneringsproblem, men i detta fall 

ska enbart ett fordon besöka samtliga kunder (Lundgren, et al., 2003). 

 

En metod för att nå denna lösning är genom att hitta kortaste Hamiltoncykeln i en graf. I en 

graf med givna punkter(platser) och länkar (t.ex. transportsträckor) mellan platserna så 

formuleras en s.k. Hamiltontur med minsta totala körsträcka. En sådan tur är en följd av bågar 

som passerar alla punkter och återkommer sedan till startpunkten. Svårigheten med denna 

metod är att hitta en rutt så att alla bågar har en angiven punkt gemensamt, utan att en punkt 

passeras två gånger, och den totala sträckan är minimal (Fonlupt & Naddef, 1992). 

 

 
Figur 8 - Lösningsförslag på ett handelsresandeproblem (Inspirerad av Lundgren et al., 2003) 



 

31 

 

Heuristiker allmänt 

Lundgren et al. (2003) förklarar att heuristiker används fördelaktigt vid heltalsproblem eller 

kombinatoriska problem då de anses vara svårlösta. En heuristik är en metod som är relativt 

enkel och mindre tidskrävande men som ger en ”skaplig” lösning. Heuristiker grundar sig i 

olika metoder som innehåller alltifrån avancerade algoritmer till enkla tumregels baserade 

metodik. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att den oftast inte hittar den bästa eller 

mest optimala lösningen till ett problem men de är betydligt enklare att designa samt 

implementera och beskrivs ofta som en lösning som borde vara relativt nära det mest optimala 

(Lundgren, et al., 2003).  

 

Lundgren, et al., (2003) förklarar att heuristiker används för klassiska ruttplaneringsprogram 

och genererar en bra lösning inom en begränsad lösningstid. Heuristiker kommer i många 

olika typer, men de vanligaste brukar delas in i fyra grupper enligt nedan: 

 

Konstruktiva heuristiker 
Metod för att finna en första lösning till problemet och som successivt bygger upp lösningen. 

Metoden påbörjas från ”ingenting” och lägger till komponenter för att hitta en slutgiltig 

lösning. De vanligaste heuristikerna under denna delkategori är Närmaste-granne, clarke-and 

wright och svepmetoden (Yoon & Lee, 2011). 

 

Lokalsökningsalgoritm 
Denna metod förutsätter att det redan finns en tillåten lösning som sedan, lokalt, optimeras 

(Yoon & Lee, 2011). 

 

Metaheuristik 
Syftet med denna metod är att modifiera lokalsökningsalgoritmen så att den inte enbart 

generar ett lokalt optimum d.v.s. den genererar flera lösningsmöjligheter lokalt. 

 

Approximationsalgoritm 
Denna metod genererar lösningar som har en tydlig garanti på målfunktionsvärdets 

procentuella avvikelse från det optimala. Däremot är de garantier som ges ofta av dålig 

kvalité.  

 

(Lundgren, et al., 2003). 

 

Denna studie förutsätter en användning av konstruktiva heuristiker då lösningarna genereras 

från grund och har därmed ingen tillåten lösning att börja med. Ett uteslutande av metoden 

”clarke-and-wright” kommer att göras då denna heuristik förutsätter att varje kund blir 

tilldelat ett eget fordon och är därmed otillåten om avseende på antal fordon ska göras. 

(Lundgren, et al., 2003).  

 

Heuristiska metoder för att lösa HRP 

Handelsresandeproblemet kan lösa relativt stora problem och optimera transport-rutter, dock 

kan tiden för att lösa det bli orimligt lång ifall det finns många punkter(platser) som fordonet 

ska besöka. Även för mindre värden så blir antal rutter ytterst stora, t.ex. om antalet platser, n, 

= 15, så resulterar det i 653 837 184 000 olika rutter då algoritmen måste gå igenom nästintill 

alla olika alternativa vägar för att hitta det bästa alternativet. Vid sådana fall är det mer 

praktiskt att använda sig av olika heuristiker för ett handelsresandeproblem (Dantzig & 

Ramser, 1959).  
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Det finns flera skäl till varför en heuristik väljs för att lösa diverse problem.  

 

 Det saknas indata till problemet och därför kan en nästan optimal lösning accepteras 

 En metod för optimerande resultat är väldigt tidskrävande 

 En heuristik är oftast enklare att förstå för personer som inte är experter inom området, 

och kan därmed underlätta beskrivningen av företeelsen  

 En metod för optimerande resultat kräver alltför mycket minnesutrymme 

(Lundgren, et al., 2003) 

 

- Närmaste granne 

En av de enklaste heuristikerna är närmaste-grannen. Där baserar metoden på att en 

slumpvald punkt väljs och sedan följs rutten av den närmsta punkt. Detta upprepas tills 

samtliga punkter är valda. De flesta avstånd mellan punkterna är jämförelsevis korta medan 

de sista avstånden och kostnaderna som adderas i rutten kan vara relativt långa och höga 

(Lundgren, et al., 2003).  

 

 
 

Figur 9 - Exempel på närmaste granne (Inspirerad av Lundgren, et al., 2003) 

 

 

- Svepmetoden 

Denna heuristiska metod grundar sig i att först bilda grupperingar eller klusters av kunder för 

att sedan optimera handelsresandeturen mellan kunderna i varje kluster. I svepmetoden 

formuleras avståndet mellan kundernas position av euklidiska avstånd, (𝑑𝐴𝐵 =

√(𝑋𝑎 − 𝑋𝑏)2 + (𝑌𝑎 − 𝑌𝑏)^2). En kund väljs sedan ut som godtycklig punkt och definieras 

 

 

Fas 1  
Sortera alla kunder efter stigande polära koordinat från startpunkten 

kunder och fordonets kapacitet inte överstigits så fortsätter metoden på fas 2, annars så 

repeteras fas 1.  
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Fas 2 
Lös varje rutt i grupperingarna enligt handelsresandeproblemet.  

 

Denna metod kan ha flera olika lösningar beroende på val av godtycklig initialpunkt. För bäst 

resultat så ska metoden illustreras start från flera kunder och därmed välja den bästa 

lösningen.  

 

(Lundgren, et al., 2003).   

 

4.7.2 Sekvensering 

Vid ruttplanering så påvisas de lämpligaste och mest optimerade rutterna med fyllnadsgrad 

och kostnad som underlag. Detta medför däremot inte nödvändigtvis att en rutt utnyttjar ett 

fordon under en hel dag. För att fordonen skall åstadkomma så förkortade väntetider mellan 

rutter och såldes så högt tidsutnyttjande som möjligt kan en sekvensering av rutter utföras. Då 

rutter inte ständigt pågår under en heldag utan i många fall under delar av dagen, så kan 

sekvensering av dessa rutter understödja planeringen av vilka fordon som skall användas till 

vilka rutter. En sekvensering bör utföras dagar då rutter inte tar heldagar, eller där rutter 

överstiger 4 timmar och 30 minuter i körtid och förarna måste ta del av raster (Mattsson & 

Jonsson, 2005). 

Figur 11 nedan beskriver ett exempel på en sekvensering av rutter för tre fordon aktiva under 

en dag. Fordon 1 påbörjar sin första rutt klockan 07:00 och avslutar den klockan 11:00, en 

körtid på 4 timmar och 30 minuter. Föraren tar vid detta skede en rast på 45 minuter och 

påbörjar nästa rutt direkt efter, klockan 11:45. Som visas nedan kan sekvensering av rutter 

användas i kombination med flertalet fordon och rutter. 

 

Figur 10 - Sekvensering av rutter (Inspirerad av Jonsson & Mattsson 2005) 

 

4.7.3 Ruttplaneringsprogram 

Datorer och programvaror kan väcka misstro hos människor, särskilt när programvarans 

huvudsyfte är att ta beslut åt dem. Denna misstro grundar sig huvudsakligen i bristande 

kunskaper om användningen som leder till osäkerheter kring resultatet, särskilt när det 

inkluderar risker. En användares beslut att ha manuell kontroll över en process eller att låta 

det styras automatiskt baseras bl.a. på tillitsnivån som användaren i fråga har för 

automationen och dess funktion. Att besluta sig för att använda ruttplaneringsprogram för att 

lösa problem kring ruttplanering sparar ansträngningen av det manuella arbetet (De Vries, et 

al., 2003). Ett ruttplaneringssystem kan reducera tiden det tar för att planera transportschemat. 
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Det medför även ett minskat bränsleutsläpp, förbättrar kundservice och utnyttjandet av 

tillgångar (Salter, 2015). 

 

PlanLogiX 

PlanLogiX är utvecklat av DPS international som är ett Sverigebaserat företag. Programmet 

är marknadsledande i Skandinavien och har kunder som ICA, DHL, SOS Alarm och 

Spendrups. Valet av det datoriserade ruttplanering och optimeringsprogrammet utgicks från 

fallföretagets behov. Dessa behov sammanfattades till lätthanterlighet, möjligheten till 

uppföljning med hjälp av sparad data och statistik, en hög servicegrad och anpassning till den 

svenska marknaden i form av lagar och regelverk, hastighetsanpassningar och infrastruktur i 

sin helhet. Trots det stora utbudet av datoriserade ruttplaneringsprogram så ansågs PlanLogiX 

uppfylla alla ovanstående krav. Faktumet att PlanLogiX är utvecklat att ett Sverigebaserat 

företag förväntas underlättar den möjliga kontakten och servicen som kan erbjudas till 

fallföretaget, särskilt vid implementering av ett nytt system där tidigare erfarenheter och 

tillvägagångssätt saknas. Utöver detta så erbjuds möjligheten till utbildningar för användandet 

av denna ruttoptimering, trots den relativa lätthanterligheten. Bland annat så har PlanLogiX 

använts utav Eskilstuna kommun en tid tillbaka för planering och optimering av deras 

hemtjänst. Då PlanLogiX är ett ruttoptimeringsprogram främst riktat till användning inom den 

svenska, eventuellt den europeiska marknaden innefattas faktorer som fattas i andra 

optimeringsprogram, exempelvis lagen om kör- och vilotider. Sist men inte minst erbjuder 

PlanLogiX möjligheten att spara data från tidigare planerade rutter i form av körtider, 

körsträckor, kartor, fyllnadsgrad och annan väsentlig data vid uppföljning. Det bör även 

noteras att möjligheten till redigering av data vid redan optimerade rutter är möjligt, vilket är 

av en nytta för omlastningscentralen där det kan förekomma viss variation mellan 

beställningar, exempelvis lediga skolverksamheter under lov m.m. Programmet har en 

inbyggd funktionalitet som gör det möjligt att anpassas för alla branscher, stora som små 

företag (DPS International). Programmet erbjuder bl.a. 

 

Förenklad transportplanering 

Inom ett par sekunder kan programmet utföra arbete som i vanliga fall utförts under en längre 

tid manuellt. Detta transportarbete kan istället ägnas åt andra värdeadderande processer. En 

del kunder har identifierat upp till 75 % frigjort tid efter implementering av programmet.  

 

Ökad kontroll 

PlanLogiX möjliggör dokumentation och rapportering som förenklar uppföljningsarbetet för 

företag.  

 

Minskade transportkostnader och C02-utsläpp 

Användandet av programmet resulterar i kortare körsträckor och högre fyllnadsgrad. Detta ger 

i sin tur besparingar av transportkostnader och ett minskat miljöutsläpp. Programmet erbjuder 

beräkning av koldioxidutsläpp för eventuella miljöuppföljningar. Företagets erfarenheter visar 

på en besparing mellan 5 - 15 % av kostnader som uppkommer vid transportarbete.  

 

Flexibel planering 

Tack vare den sekundsnabba planeringen och svarstiden så möjliggör programmet en stor 

nytta vid korta ledtider då nya order kan planeras in i befintliga upplägg.  

 

Ökad servicegrad mot kunder 

Programmet kan anpassas efter kundernas krav på leveranstid. Systemet har även en funktion 
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som vidarebefordrar leveransbesked ut till kunder efter planering.  

 

Lättanvänt 

Programmet är upplagt på ett sätt så att användarna enkelt man ändra och lägga till rutter 

manuellt. Detta för att inte användarna ska förlora kontrollen över planeringen. DPS, som är 

tillverkarna av företaget, erbjuder även support och hög tillgänglighet.  

 

(DPS International) 

 

Programmet är sammanlänkat med kartor som levereras av Navteq. Dessa kartor tar bl.a. 

hänsyn till svängrestriktioner, enkelriktningar, hastighetsbegränsningar, snabbaste vägen ur 

ett tidsperspektiv, kortaste körsträckor m.m. Med hjälp av dessa parametrar så kan 

programmet ta fram optimala rutter och beräkna den totala kostnaden för dessa (DPS Europe 

AB). 
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5. EMPIRI 

 

Under detta avsnitt presenteras uppdragsgivaren och deras målsättning för att få en bakgrund 

till studiens uppkomst, följt av en beskrivning av företagets transport och transportfordon 

generellt. Detta följs av en mer beskrivande delsektion av hur transporten ser ut under en 

veckodag samt dess miljö- och hälsoeffekter. Slutligen beskrivs de genomförande 

observationerna och intervjuerna, som legat till grund för problemidentifiering och 

förbättringsarbete i nästföljande kapitel. 

 

5.1 Eskilstunas omlastningscentral 

 

5.1.1 Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun tog beslutet i november 2013 att starta och driva 

en omlastningscentral. Målet med omlastningscentralen var då att minska transporterna med 

50 % och därmed skapa en säkrare miljö för barn och ungdomar runt skolområden. 

Verksamheten startade september 2014 med de första utleveranserna till enheterna. I början 

levererades enbart livsmedel från centralen men vid årsskiftet introducerades även distribution 

av non food artiklar. Kommunens upphandlade leverantörer levererar alla sina varor och 

produkter till centralen för omlastning, samordning och utleverans till de kommunala 

enheterna. Detta möjliggör ett effektivt arbete och färre leveranstillfällen. Innan starten av 

omlastningscentralen kunde enheterna få leverans flera gånger i veckan, vid olika tidpunkter 

vilket medförde ett ineffektivt arbetssätt för personalen.  

 

(Eskilstuna kommun, 2015) 

 

5.1.2 Kommunens målsättning 

Redan vid uppstart av omlastningscentralen så har antalet stopp för lastbilar minskat, likväl 

koldioxidutsläppet.  Antal stopp för lastbilar:  

 

- Innan OLC(Omlastningscentralen): 24 460  

- Vid start av OLC(Omlastningscentralen): 11 800 
 

Omlastningscentralen arbetar vidare med miljöarbetet i Eskilstuna kommun och har som mål 

att minska koldioxidutsläppen ytterligare, minska trafikstopp inom kommunkoncernen, ha en 

självfinansierad omlastningscentral, erbjuda kvalitativa tjänster inom lager/logistik och ha en 

ökad punktlighet i leveranserna. En annan prioritet som verksamheten har är att systematisera 

och standardisera verksamheten genom olika processer och rutiner, detta för att effektivisera 

arbetet kontinuerligt (Eskilstuna kommun, 2017). 

 

Eskilstuna kommun bedriver ett effektivt miljöarbete som har tydliga inriktningar och 

styrning kring vad det är som skall uppnås och dess resultat. Eskilstuna utövar därmed 

extensivt arbete inom hållbar utveckling inriktat främst till miljö och folkhälsa. De har bland 

andra förslag lanserat 50 miljölöften som är tänkta att uppfyllas inom de kommande 2 åren, 

samt att Eskilstuna skall bli fritt från fossila bränslen redan 2050. Bland dessa miljömål kan 

vissa kopplas direkt till transport som OLC är en del utav (Eskilstuna kommun, 2012). Dessa 

är som följande: 

 

- Energi och miljötunga fordon ska numera köras på förnyelsebart bränsle, något som 

går ihop med målet om ett fossilfritt Eskilstuna år 2050.  Denna satsning har bland 
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annat präglats OLC val av distributörer där förutsättningar satts att transportfordonen 

bedrivs med biogas och andra förnyelsebara bränslealternativ. 

 

- Utvecklingen av en bullerplan för kvantifiering av kostnader och folkhälsoeffekter 

kopplade till varierande bullerstörningar. Detta berör OLC direkt då tunga 

transportfordon ger upphov till höga ljudnivåer, samt att dessa transporter utförs på 

dagtid som kan ge upphov till sömnstörningar. 

 

- Framtagningen av en trafikplan, där en ökad trafiksäkerhet är satt som ett av 

huvudmålen. Trafikplaneringen är tänkt att utgå från en 0-vision där inte skador eller 

dödsfall skall förekomma inom vägtransportsystemet. Detta riktar sig främst till 

målgrupperna skolor, barn och ungdomar. 

 

(Eskilstuna kommun, 2015) 

 

5.2 Transport OLC 

 

Idag används det totalt sju fordon för att bedriva verksamheten och leverera mat, non food 

och post till alla kommunens enheter. Av dessa sju fordon är det tre som levererar deras food 

och non food artiklar. De tre lastbilarna är av modellen Mercedes Econic och drivs av biogas, 

som har en koldioxidutsläppsmängd på 215 g per körd kilometer. Lastbilarna klassas som 

tung lastbil på 16 ton och har en lastkapacitet på 30 burar. Enligt den senaste tillgängliga 

statistiken från kommunen så har dessa tre fordon haft en kilometersträcka på 58 211,3 km år 

2016. Dessa lastbilar bedriver transporten av gods till ca 150 enheter i veckan, varav vissa 

enheter får leverans vid mer än ett tillfälle i veckan. Se bilaga 1, omlastningscentralens 

körturer på måndag för komplett enhetslista samt körturer. 

 

(Eskilstuna kommun, 2017) 

 

 
 

Figur 11 - Kommunens alla 150 leveransadresser 
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5.2.1 Transport måndagar 

Distribueringen av varor har analyserats på en utvald veckodag. Under denna dag så levereras 

vanligtvis gods till 48 enheter, se figur 13. Enligt enhetschefen på omlastningscentralen så är 

variationen av beställda gods varje veckodag försumbart. 

 

 
 

Figur 12 - Leveransadresser måndagar 

Under denna dag så arbetade chaufför X, chaufför Y och chaufför Z. De distribuerade varor 

till totalt 48 enheter med start ca kl. 06.00. Varje chaufför körde minst en tur, max tre. 

Turerna genererade i totalt nio körturer med en total kilometersträcka på 315 km. Burarna 

som levererades under denna dag var 134 st. med ett snittvärde av 2,68 burar/enhet, 16,75 

burar/körtur samt 6,25 enheter/körtur. Kapaciteten av fordonet är 30 burar per körtur för att 

uppnå full fyllnadsgrad. 

 

 
Tabell 3 – Chaufförsschemat måndag där antal turer, km och tid framställs 

 Start Slut Rast Totalt Turer Km Enheter 

Chaufför 1 06:00 13:00 00:30 06:30 2 98 17 

Chaufför 2 06:00 13:00 00:30 06:30 3 91 13 

Chaufför 3 06:00 14:00 00:30 07:30 3 126 18 

Totalt   01:30 20:30 8 315 48 

 

 
Tabell 4 - Forts. chaufförsschemat som visar fyllnadsgraden för varje tur 

 

 

Körtur: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Antal enheter: 1 5 5 7 6 5 8 7 4 

Antal burar: 2/30 15/30 12/30 17/30 19/30 22/30 16/30 19/30 12/30 

Fyllnadsgrad: 6,6 % 50 % 40 % 56 % 63 % 73 % 53 % 63 % 40 % 
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Idag arbetar chaufförerna med att ta emot gods, sortera och packa om utefter område, 

exempelvis Skogstorp + enhet. Däremot saknas en konkret ruttplanering inom det utvalda 

området vilket medför en icke optimal fyllnadsgrad samt felaktig bearbetning.  

 

 

5.2.2 Kvantifiering av verksamhetens miljö-och hälsoeffekter måndagar 

Emissioner 

Tabellen nedan visar det fordon som idag används för att distribuera food och non food i 

kommunen från omlastningscentralen. Den visar även bränslesort, antal körda kilometer varje 

måndag, koldioxidutsläppet per körd km för den specifika bränslesorten och fordonsmodellen, 

samt det totala kilogramvärdet av koldioxidutsläpp som genererats av all food och non food 

transport från OLC den utvalda veckodagen. Detta värde har därefter kvantifierats i monetära 

termer. 

 

 
Tabell 5 - Kvantifiering av bränsleutsläpp från OLC transport varje måndag 

 

 

Buller 

Tabellen nedan visar kostnaden för bullerstörningar baserade på omlastningscentralens 

food/non food. Värdena är hämtade ifrån Trafikverket (2017) där marginalkostnaden för 

vägtrafikens bullerstörningar i kr/km använts.  

 
Tabell 6 - Kvantifiering av buller från OLC transport varje måndag 

 

 

Säkerhet 

Tabellen nedan visar kostnaderna för trafiksäkerheten baserade på omlastningscentralens 

food/non food. Värdena är hämtade ifrån Trafikverket (2017) där den genomsnittliga 

marginalkostnaden för olyckor i kr/km använts.   

 
Tabell 7 - Kvantifiering av säkerhet från OLC transport varje måndag 

Fordonstyp Marginalkostnad 

(kr/fkm) 

Total sträcka  

(km) 

Total 

kostnad  

(SEK) 

Tung lastbil 

>16 ton i 

tätort 

 

0,58 

 

315 

 

182,12 

Fordonstyp Bränslesort Tot. sträcka  

(km) 

CO2 

(kg/km) 

Totalt CO2-utsläpp 

(kg) 

Tot. kostnad  

(SEK) 

Tung lastbil 

>16 ton i 

tätort 

 

Biogas 

 

315 

 

0,215 

 

67,51 

 

76,96 

Fordonstyp Marginalkostnad 

(kr/fkm) 

Total sträcka  

(km) 

 Total 

kostnad  

(SEK) 

Tung lastbil 

>16 ton i 

tätort 

 

7,01 

 

315 

  

2 204,14 
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Kilometersträcka 

Tabellen nedan visar kostnaderna kopplade till stopp och kilometerspriser för 

omlastningscentralens leveranser. Dessa utgifter baseras på införskaffad information från 

omlastningscentralens enhetschef utifrån upphandlingar med den relevanta distributören.  

 
Tabell 8 – Kostnad per stopp och kilometer från upphandlade leverantörer 

 

 

5.3 Observationer och intervjuer 

 

5.3.1 Observationer 

Denna fallstudie innefattar observationer av verksamhetens arbete och rutiner kring transport i 

dagsläget. Observationerna har använts som underlag för att identifiera problemområden och 

brister i det dagliga arbetet vid omlastningscentralen men även under körningar. Totalt har 3 

observationer utförts, varav varje observation bestått av en iakttagelse innan, under och efter 

en körning.  

 

Observation 1  

 
Terminalen 
Den observerade chaufförens arbetsdag började klockan 06.00 där han inledda med att 

analysera dagens körningar, vilka enheter som ska ha sina varor först samt ordningen på alla 

turer. Denna aktivitet tog ca 6 min. När detta klargjordes så påbörjades hämtning av första 

ruttens varor. Chauffören började med att placera om godset i de halvfyllda burarna för att 

minska det totala antalet burar i fordonet. Därefter påbörjades lastning av burar, i den ordning 

som de ska ut. Körningen inkluderade 16 burar och varor till totalt 5 enheter. Denna 

delprocess tog ca 13 min och körningen påbörjades därefter kl. 06.25.  

 

Transport 

Chaufförens färdskrivare i fordonet stod på 131 229 km vid arbetsdagens början och 

påbörjades från Folkestaleden 5.  

 

1: a stopp - Snickarvägen 16  

Chauffören anlände till denna enhet efter ca 8 minuter och kilometersträckan var 5 km. 

Chauffören förklarade att vägen till denna adress kan ta olika lång tid beroende på när på 

dagen den körs då vägen kan vara trafikerad in från Eskilstunavägen och Västeråsvägen pga. 

folk som pendlar på morgonen. Hämtning av burdragare och lossning av burar in till enheten 

tog 7 minuter. Lastbilen lämnade adressen kl. 06.40.  

 

2: a stopp - Gillbergavägen 5 

Denna adress låg 3 kilometer ifrån föregående och tog 8 minuter i färdväg. Chauffören 

förklarade att denna adress saknar lastkaj och att han får hissa upp och ner burarna och köra 

dem till enhetens bakdörr. Vanligtvis så är burarna sorterade när chaufförerna kommer till 

Fordon Total sträcka  

(km) 

 

Antal stopp 

(st) 

Kilometerpris 

(kr/fkm) 

Kostnad per stopp 

(SEK) 

Total kostnad  

(SEK) 

Mercedes 

Econic 

 

315 

 

48 

 

31,19 

 

45,00 

 

11 953,66 

 



 

41 

 

denna adress, främst för att enheten saknar lastkaj och måste alltså ha burarna staplade vid 

innergården. Lastningsprocessen och lämning av burar tog 8 minuter.  

 

3: de stopp - Ådalsvägen 6  

Denna enhet låg cirka 900m och tog 2 minuter i körtid. Chauffören förklarar att enheten 

inkluderas äldre med demenssjukdom och att chaufförerna helst inte ska anlända till enheten 

utan att informera personalen så att de kan förbereda för mottagandet av varorna. Chauffören 

ringer till personal som möter upp för att hämta burarna vid bakentrén efter ca 3 minuter. ”Det 

förekommer oftast ett par minuters väntan vid denna enhet” förklarar chauffören. Leverans av 

burarna inkl. den tid det tog för att vänta på personal tog 5 min. Föraren lämnade platsen kl. 

07.05. 

 

4: e stopp - Fogdegatan 1 

Färdsträckan till denna enhet tog 5 minuter och låg 2,5 km bort. Chauffören anlände till 

platsen cirka 07.10 och hela processen med lastning av burar, sortering av returbackar och 

lastning av returbackar tog 7 minuter. Chauffören körde in till adressen och från adressen i en 

väldigt låg hastighet då det är en skolmiljö och väldigt smala vägar. ”Just den här tiden är det 

mycket lämning av barn på förskolan och då kan man fastna i en kö av bilar”. Chauffören 

förklarade även att det inte brukar vara så mycket personal på denna enhet på morgonen och 

att de brukar slarva med sortering av returbackar. Chauffören lämnar platsen kl. 07.18.  

 

 

5: e stopp - Lagrådsgatan 28  

Chauffören anlände till denna adress efter ca 2 min och levererade de sista burarna. Denna 

enhet fick totalt 6 burar levererade, men utav dessa 6 så var det enbart en bur som var fylld 

hela vägen upp. ”I vissa fall handlar det om känsliga livsmedel som inte kan komma i kontakt 

med andra, det kan handla om allergier eller livsmedelslagar, men oftast beror det på att det 

är flera olika leverantörer och att vissa chaufförer inte hinner paketera om burarna innan en 

körning ska påbörjas”, förklarar chauffören. Chauffören var klar med lastning av varor efter 

ca 13 minuter, då den tidskrävande aspekten främst berodde på en avsaknad lastkaj och litet 

utrymme för att köra in burar. Chauffören lämnade den sista adressen för denna rutt kl. 07.35 

och anlände till omlastningscentralen kl. 07.50 men berätta att han skulle vara tvungen att 

vänta kvar i bilen i ca 20 min för att verksamhetens enda lastkaj var ockuperad av en annan 

chaufförs lastning. 

 

Observation 2 

 
Terminalen 
Chaufför X började sin andra körning med en rutt bestående av fem enheter med totalt 20 

burar. Chauffören förklarade att de blir tilldelade en fraktsedel i början av varje körning med 

alla adresser i den ordning de förväntas köra. Turordningen bestäms av omlastningscentralen 

men chaufförerna kör på känsla och erfarenhet mellan varje enhet då de flesta är bekanta med 

vägarna i Eskilstuna kommun.  

 

Innan Chaufför X påbörjade sin rutt så stod han och sorterade returbackarna från tidigare 

körning ur lastbilen ”en del enheter sorterar deras backar i förväg, vilket förenklar för oss, 

men det är långt ifrån alla” menade han. En annan problematik är att chaufförerna spenderar 

tid på att paketera om burar för att fylla ut varje bur och därmed minska antal burar till varje 

enhet under körningen. Det observerades bl.a. att en enhet fick en bur av en leverantör med 
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enbart 4 paket av ett mindre slag. 

 

 
Figur 13 - Leverans med icke-optimerad fyllnadsgrad på burar 

Chaufför X förklarade även att ett samarbete bland arbetarna i centralen hade kunnat ge ett 

mer tidseffektivt resultat mellan varje körning. Nu spenderade han tid på att först lasta av alla 

returbackar, därefter fick han vänta på att alla burar till nästkommande rutt skulle köras till 

lastkajen och därefter lasta in dem i bilen.  

Chaufför X förklarade även att de delar på en truck i centralen vilket leder till att chaufförerna 

väntar på varandra om de anländer samtidigt och/eller ska påbörja en rutt samtidigt för att 

kunna lasta av och på varor. Chauffören fortsätter att förklara att det smidigaste scenariot för 

dem hade varit om allting låg på samma plan i centralen d.v.s. att deras lastkaj och 

kylar/frysar inte var i behov av truckar för att hissa upp/ned varor.  

 

Transport 

Körningen påbörjades i Folkestaleden 5, där fordonets färdskrivare stod på 131 250,7 km. Det 

var totalt 6 olika enheter som skulle få gods levererat under denna körning, men totalt 4 

adresser (detta p.g.a. vissa verksamheter ligger på samma adress).  

 

1:a stopp – Smedjegatan 46 

Rutten påbörjades kl. 08.41 och tog 8 minuter att köra. Denna körning genererade i totalt 4,3 

km. Väl framme hos enheten spenderade chauffören ytterligare 9 minuter att köra in burarna 

till enheten, lasta in returbackarna och avsluta distributionen till kund. Denna enhet hade en 

lastkaj vilket förenklar arbetet för chaufförerna, menar chaufför X.  

 

2:a stopp – Smedjegatan 2-6 

Denna enhet låg ca 3 minut ifrån tidigare verksamhet och var ca 900 m lång. Chauffören 

anlände till platsen kl. 09.01 och hela processen från att lasta av burar och lasta på returbackar 

tog 8 minuter. Här upplevde chauffören svårigheter med att backa in fordonet till lastkajen. 

Detta p.g.a. skolmiljön runtomkring och en trafikerad gata vilket leder till att det befinner sig 

mycket människor där. Chauffören förklarade även att två enheter delar denna adress, 

Cafeterian S:t Eskil samt Restaurang S:t Eskils Gymnasium, och vill ha deras gods i separata 

burar och inte gemensamt. Detta medförde i icke-optimerad fyllnadsgrad i burarna som 

upptog plats i fordonet. En annan tidskrävande aspekt under distributionen till denna adress är 

deras lastkaj som inte rymmer fler än ca 5 burar åt gången. Chauffören fick lasta av 4 burar, 
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knacka på hos enheten för att köra in burarna, och sedan fortsätta med avlastningen av  

resterande burar. Denna aktivitet tog 2 min.  

 

 
 

Figur 14 - Platsbrist på kaj hos enhet 

3: de stopp - Västra Tunagatan 1 

Färden till denna enhet tog ca 3 minuter och befann sig 600 meter ifrån föregående adress. 

Lastningsprocessen och upphämtning av burar ifrån denna enhet tog 7 minuter. Här 

spenderade chauffören majoriteten av tiden på att sortera returbackarna. Denna adress hade 

inte sorterat returbackarna i förväg. Chauffören var klar på denna adress kl. 09.19.  

 

4:e stopp – Björktorpsgatan 1  

Det fjärde, och sista, stoppet under denna rutt var 700 meter ifrån föregående adress och hade 

en körväg på 4 minuter. Vägen till denna adress var rätt smal och det var ett flertal lastbilar 

som passerade dessa gator. Detta ledde till en sänkt hastighet så att båda fordonen skulle 

kunna passera vägen men p.g.a. den smala vägen så uppkom en mindre krock mot chaufför 

X:s backspegel. Dock ingen skada som krävde någon reparation. Denna enhet saknade lastkaj 

så chauffören fick rulla burarna till deras bakentré. Bakentrén låg längs en uppförsbacke. 

Chauffören förklarade att denna adress brukar vara svår när det är vinterväglag och halka då 

burarna fastnar i gruset och ”glider runt” längs uppförsbacken. En leverans som vanligtvis ska 

ta ca 2 minuter (som i detta fall) kan ta upp till 15 minuter, menade chauffören. Denna enhet 

vill även få ett samtal när chauffören anländer till adressen p.g.a. att de saknade lastkaj. 

Leveransen av varor till adressen var klar 09.24, därefter ringde chauffören till personal som 

anlände kl. 09.27 för att motta varorna.  

Rutten avslutade i OLC, Folkestaleden 5, kl. 09.38 och genererade i en körsträcka på 5,4 km 

från föregående adress.  

 

Observation 3 

 
Terminalen 
Denna körning inkluderar 24 burar och ska distribuera varor till 8 enheter totalt 7 adresser 

(sista adressen tillhör två enheter). Chauffören började med att bära ut alla returbackar och 

burar från lastbilen som hämtades upp i föregående körning. Därefter sorterade han dem stora 

burarna till ett ställe och de mindre returbackarna till ett annat. Returbackarna ska även 

sorteras efter färgkodning förklarade chauffören. Denna process tog totalt 6 min. Därefter 
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kontrollerade chauffören fraktsedel, gjorde en ändring på körordningen efter eget tycke och 

lastade in burarna till den nya körningen. Chauffören förklarade i efterhand att han ansåg att 

ordningen han tillgavs av omlastningscentralen skulle ha inneburit att han skulle köra passera 

enhet X på väg till enhet Z, för att sedan ta enheten X på vägen tillbaka. Detta tyckte han 

kändes onödigt och ville alltså stanna på vägen och distribuera varorna till enhet X innan. 

Hela processen för att avlasta, sortera, paketera och lasta på varor tog totalt 19 minuter.  

 

Transport 

Körningen påbörjades kl. 10.00 i Folkestaleden 5, där fordonets färdskrivare nu stod på 131 

262,6 km. ´ 

 

1:a stopp – Tanka 
Körningen påbörjades med en tankning. Färden dit tog 5 minuter och var ca 2,6 km lång. 

Chauffören förklarade att detta inte var en planerad tankning men p.g.a. tidsbrist arbetsdagen 

innan(fredag) så fick det ske nu istället. Tankningen tog 16 minuter.  

 

2:a stopp – Nyforsgatan 19-21 

Kilometersträckan från tankstället till denna adress var 3,9 km och tog 8 minuter. Enheten 

saknade lastkaj så chauffören fick dra burarna längs en grusväg på ca 30 meter. Chauffören 

förklarade att det kan uppstå problem vid just denna adress p.g.a. dåligt väglag som t.ex. att 

burar rullar omkring. Chauffören fortsätter att förklara att en bur vid ett tillfälle tippade och en 

bur med mjölkpaket ramlade ner. Denna form av defekt och skador är dock inte så vanliga om 

man är varsam menade han även. Chauffören var klar på denna plats kl. 10.30 och tog därmed 

7 minuter på sig att leverera och samla in returbackar.  

 

3:e stopp – Nyforsgatan 15  
Denna adress låg ett stenkast från föregående och tog totalt 1 min och var 100 meter ifrån. 

Chauffören förklarade att även denna adress är problematisk pga. trånga vägar och mycket 

lastbilstrafik. Under denna leverans, som varade i 9 minuter, hann 4 andra lastbilar passera 

den smala vägen. ”Det har även hänt att jag har varit tvungen att backa ut till en större väg 

för att låta mötande fordonet passera, speciellt när det är mycket snö längs trottoarkanten 

som gör vägen ännu smalare”. Chauffören var klar med denna distribution kl. 10.40.  

 

4:e stopp – Skogvaktarvägen 1  
Chauffören anlände kl. 10.48 till denna enhet och hade kört 2,7 km. Under färdens gång så 

förklarade han att han avsiktligen väljer vägar som genererar fler högersvängar istället för 

vänstersväng. Enheten hade inte sorterade returbackar överhuvudtaget, detta ledde till att 

chauffören spenderade ca 3 min på att sortera dem innan han slutligen lämnade platsen kl. 

10.58.  

 

5:e stopp – Skogvaktarvägen 10  

Körningen till denna adress tog 4 minuter och var 1,2 km lång. Denna enhet är ett exempel på 

det som nämndes tidigare angående ofyllda burar som ska till samma adress, förklarade 

chauffören. Enheterna får leverans från flera olika företag, varav vissa beställningar ibland 

kan innefatta ett fåtal paket i en bur. Chauffören förklarar att detta kan missas och vara 

tidskrävande att ompaketera i omlastningscentralen och att det händer att han får stå utanför 

enheten och lasta om varor. Enheten hade 3 burar, men chauffören slog ihop dem till två 

istället. Chauffören anlände till denna adress 11.02 och var klar 11.07.  
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6:e stopp – Vasavägen 33 

Körsträckan till denna adress var 2,8 km och tog ca 5 minuter. Här står lastkajen olägligt 

placerat menar chauffören. Detta p.g.a. att det är en parkering vid lastkajen och en del bilar 

väljer att parkera på ett sätt som blockerar en direkt inkörning från vägen till lastkajen. Istället 

får chauffören vända bilen och backa in som medför en extra minut innan avlastningen kan 

påbörja. Chauffören lämnade enheten kl. 11.23.  

 

7:e stopp – Skogsvägen 2 
Körsträckan till denna adress bestod av 2,3 km och tog ca 4 minuter. Denna enhet har en 

tillgänglig lastkaj, men även denna placerad lite olägligt för chauffören, där han fick backa in 

och ut några gånger. Denna enhets kyl och frys ligger lite längre placerad in i själva 

verksamheten och chauffören fick själv dra in alla burar trots att det verkade finnas anställda 

som skulle kunna hjälpa till. Chauffören nämner att det är sällan någon som lånar en 

hjälpande hand, trots att de kan se relativt sysslolösa ut. Chauffören lämnade enheten kl. 

11.30. 

 

8:e stopp - Hammargårdsvägen 1 

Det åttonde och sista stoppet under denna rutt var 27.9 km ifrån föregående adress, och hade 

en körtid på ca 40 minuter. Chauffören förklarar att det finns många enheter på vägen som de 

brukar leverera varor till, men måndagar måste han köra denna sträcka fram och tillbaka 

endast för en enhet.  Vid ankomst efter den långa sträckan ringer chauffören verksamheten 

och får vänta i några minuter innan någon kommer o tar emot leveransen. Returbackarna och 

returburarna vid denna verksamhet står även osorterade och chauffören får gå runt o plocka 

och sortera dessa. Kl. 12.17 lämnar chauffören verksamheten för den långa returfärden 

tillbaka till omlastningscentralen.  

 

5.3.2 Intervjuer 

Intervju enhetschef 

 

Överskridliga lastning och lossningstider 

I nuläget anses de tider som tas för lastning och lossning, både vid omlastningscentralen som 

vid kunder vara överskridliga gentemot de satta målen. Enligt upphandlingarna som gjorts 

mellan OLC och den upphandlade distributören förväntas lastning och lossning av varor och 

returbackar ta 4 minuter i genomsnitt. Enhetschefen menar att detta inte alls stämmer igen 

med den verkliga siffran idag. Den genomsnittliga siffran på 4 minuter som nämnts i 

upphandlingen menar enhetschefen är baserade på bedömningar och erfarenheter från att 

tidigare varit aktiv inom transport och distribution i andra verksamheter. 

 

Det finns många bidragande faktorer till de överskridliga lastning och lossningstiderna, men 

man menar att en av de största anledningarna till detta är att chaufförerna utsätts för längre 

väntetider vid kunden. I dagsläget saknas någon form av spårbarhetsmöjligheter för bägge 

kunden och omlastningscentralen. Detta medför att chaufförer ofta får sitta utanför vid 

ankomst och invänta att kunden kommer och tar emot leveransen. Det är även alltid 

chaufförerna som får lasta av burarna, rulla in de i verksamheternas kylar, leta fram 

returbackar och sortera dessa.  Detta är då verksamheterna som tar emot dessa leveranser visar 

en stor brist på sammarbetesvillighet när det kommer till att ta emot leveranserna och sortera 

sina returbackar. Det förväntas med andra ord en hög servicegrad, som enligt enhetschefen är 

något som dessa verksamheter inte erbjöds med tidigare leverantörer. Dessutom saknar många 

verksamheter, speciellt mindre äldreboende m.m. lastkajer. Detta bidrar till ytterligare längre 

lossningstider då chaufförerna ofta får köra upp burar till ingången av verksamheten.  
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Ett av de satta målen för omlastningscentralen ur enhetschefens perspektiv är reducerade 

lastning och lossningstider, men i dagsläget har man inte genomfört någon förändring för att 

uppnå dessa. Det nämns att verksamheternas brist på samarbete, samt bristen på något uttänkt 

tillvägagångssätt för att uppnå dessa mål skapat större än nödvändiga utgifter. 

 

Standardiserat arbetssätt 

Enhetschefen fortsätter med att förklara att det råder bristande kompetenser och kunskaper 

inom områden som behandlar standardisering och Lean management. Detta gäller samtliga 

anställda i omlastningen (lageransvaring, distributörer, truckförare) men även hos 

administrativ personal och verksamhetsansvariga. Inget tidigare arbete eller implementering 

av standardisering har försökts införas och enhetschefen menar att detta är observerbart 

genom de varierande tider och kvalitet på utfört arbete inom omlastningscentralens 

verksamhet.  Det har uppmärksammats att liknande rutter med liknande körsträckor och antal 

stop varierar stort beroende på vem föraren är, och vilken dag leveransen sker. Han menar 

även att lastning, lossning och fyllnadsgraden av lastbilarna vid omlastningscentralen kan 

skilja sig ganska markant, trotts att exempelvis antalet burar/stopp varit detsamma. 

Enligt enhetschefen så förekommer det även en del klagomål från verksamheterna kring 

paketering av burar, där det ibland kommit felleveranser, för få av en vara har packats m.m.  

Det är okänt för enhetschefen varför dessa variationer förekommer bland packade burar då 

han säkerställer att mottagandet från leverantörerna runt omkring i Sverige är som förväntat. 

 

Lastkaj 

Omlastningscentralen är idag placerad i det tidigare DHL lager, enhetschefen menar att 

mycket av planuppläggningen inte är optimal för omlastningscentalens verksamhet. Det 

största störningsmomntet anses vara lastkajen som är placerad en våning upp. Alla burar 

måste lyftas upp på själva lastkajen med hjälp av truck innan de kan rullas in i lastbilarna, 

något som påstås ta en längre tid. 

 

 

Intervju kommunstrateg i miljö 

 

Eskilstunas kommunstrateg för miljö nämner att kommunen aktivt arbetar för att skapa en 

klimatneutral kommunkoncern. Det är bland annat en av de anledningar som bidragit till 

uppstarten av OLC, men menar att man ständigt måste göra klimatsmarta val samtidigt som 

den egna verksamheten minskar sin miljöpåverkan.  Trots att OLC redan gett fantastiska 

resultat i form av en 70 procentig reducering av transporter inom Eskilstuna stad så kan man 

alltid förbättras. Eskilstuna anses vara en av landets bästa miljonstäder, och har lanserat en rad 

miljömål som skall uppfyllas. Åsikterna är därför att en effektivisering av OLC som 

verksamhet skulle bidra till att Eskilstuna närmar sina framtida miljömål i form av minskade 

utsläpp. Men dessa miljömål berör inte endast koldioxidutsläpp och andra emissioner, utan 

även andra faktorer som buller, säkerhet och trängsel. Kommunstrategen nämner att 

Eskilstuna har haft ett längre problem med trängsel, bland annat i innerstaden, och även med 

buller. Kommunen planerar på att utföra en bullerplan inom en snar framtid, men har för 

tillfället inga siffror på besparingar eller kostnader kopplade till vare sig trängsel, buller eller 

säkerhetsfrågor. Kommunens mål och fokus kan dock komma att förändras beroende på 

ledande parti, det är därför väsentligt att OLC utvecklas till en självfinansierad och hållbar 

verksamhet och samtidigt bidrar till framgången av Eskilstuna kommuns nuvarande och 

framtid målsättningar, vare sig kopplade till ekonomiska eller miljöfaktorer. 
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Intervju Områdeschef Eskilstuna kommun 
 

OLC anses inte vara självfinansierad vid detta skede, områdeschefen menar att 

omlastningscentralen tar del av kommunala bidrag just nu som får det hela att gå runt, därför 

måste antigen OLC erbjuda ytterliga tjänster för fler inkomstkällor eller effektivisera den 

nuvarande verksamheten för att uppnå reducerade utgifter.  

Vissa värden som estimerats innan uppstart och en del förväntningar av OLC har inte riktigt 

uppnåtts menar områdeschefen Bland annat så förväntades OLC få större rabatter från sina 

leverantörer då de levererar till en adress istället för alla kommunala verksamheter. Men 

riktigt så som man förväntat sig har det inte blivit, därför ställs ytterliga krav och press på 

omlastningscentralen för att effektivisera och reducera sina kostnader, och på så sätt 

kompensera för de beräknade besparingar som inte gått igenom. 

 

 

Intervju chaufförer 

 

1. Skiljer sig arbetssättet mellan de olika chaufförerna?  
 

Det förklaras att det inte finns ett standardiserat sätt att packa burar, lasta på varor och lossa 

av varor. De flesta chaufförer jobbar efter deras egna erfarenheter kring transportarbetet. 

D.v.s. att det t.ex. känns mest logiskt att lasta på gods i fordonet i den ordning de ska lastas ut, 

alltså gör dem så. En del chaufförer föredrar när det är halvtomma burar för de innebär att de 

slipper dra runt på burar som väger mycket, medan andra helst spenderar mer tid på att 

paketera om burarna för att ha mer fyllda burar och färre antal burar. Chauffören fortsätter 

med att förklara att de nyligen har ändrat layouten på fraktsedlarna där det framgår hur många 

kyl- och fryspallar varje enhet ska ha, vilket en del nya chaufförer inte är vana med. Det har 

därmed uppstått situationer där de nya har behövt ta hjälp av de mer erfarna chaufförerna.  

 

”Sedan finns det chaufförer, som enligt dem själva, vet allt och kan allt. Där är det svårare 

att få igenom ett enhetligt arbetssätt” 

 

2. Spelar erfarenhet då en stor roll för hur effektivt arbetet flyter på?  

 

Erfarenhet spelar stor roll, förklarar chauffören. Körordningen som delas ut till chaufförerna 

innan deras rutter visar ordningen som det är planerat att de ska följa men det händer att de 

erfarna chaufförerna väljer att ändra om på ordningen p.g.a. att de vet att det medför en 

kortare körsträcka för dem. Chauffören förklarar att det inte finns mycket utrymme för dem 

att lyfta upp ett förslag på en mer effektiv körordning till de som arbetar med ruttplaneringen.  

 

3. Hur arbetar ni med effektivisering?  

 

Chauffören förklarar att det inte arbetas så mycket med effektivisering bland chaufförerna. 

Som tidigare nämnt så kan en del förare göra sina egna rutter utifrån det dem anser vara bäst, 

men deras förslag lyfts inte fram till den nivån att det bidrar till ett framtida förändrat 

tillvägagångssätt. Det finns även chaufförer som inte kan ge konstruktiv kritik, förklarar 

chauffören. Det försvårar arbetet med att försöka optimera en del processer när det inte går att 

skilja på en uppfattning och en negativ åsikt utan grund. Ett område som möjligen kan 

effektiviseras är behandlingen av burar vid lastkajen. Det uppstår situationer där chaufförerna 

kan få leta runt efter en tillgänglig lyftpall i hela lagret istället för att det ska stå framme när 
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chauffören kan tänkas komma tillbaka från en rutt. Där spelar även samarbete med 

chaufförerna stor roll.  

 

4. Hur fungerar samarbetet mellan de olika chaufförerna?  

 

Relationen mellan chaufförerna fungerar hyffsat bra. Däremot hade ett ökat samarbete mot ett 

gemensamt mål möjligtvis kunnat förbättra arbetet med effektivisering. Stundtals så 

uppkommer det situationer där en chaufför utför processer en åt gången. Ett exempel på detta 

är återigen i lastkajen när en chaufför kan anlända efter en körd rutt och behöver lyftpallen. 

Sedan spenderar chauffören tid med att bära ut alla returbackar (i vissa fall även sortera dem), 

därefter så ska godset som ska med nästa rutt köras fram till kanten av lastkajen för att sedan 

lyftas upp, ibland sorteras om, och slutligen köras in i fordonet. Det innebär att en chaufför får 

utföra cirka 4 processer utan möjlighet att kunna göra något av det parallellt. Där hade det 

varit bra om en annan tillgänglig chaufför på lagret som inte är ute på en körning hade hjälp 

till med förberedelserna så att processerna kan utföras parallellt och därmed ta mindre tid.  

 

5. Hur fungerar samarbetet med enheterna?  

 

Enheterna bestämmer vilken tid de vill ha leveranserna, vilket de är väldigt nöjda med. En del 

enheter bestämmer även i förväg att de vill ha samtal när vi kommer. Chauffören förklarar 

däremot att det har diskuterats huruvida förarna egentligen ska köra in burarna in till enheten 

eller om det ska lämnas av i lastkajen alt. utanför verksamheten.  

 

”Enligt avtal så tror jag inte att vi har någon skyldighet att köra in godset, så egentligen utför 

vi arbete som vi inte får betalt för. Men jag har inga problem med att spendera lite mer tid för 

att underlätta deras arbete.” 

 

Chauffören antyder även att det inte hade varit så populärt bland enheterna om de själva fick 

ansvara för den biten och att det hade kunnat resultera i ett missnöje, men samtidigt så 

behöver man kanske då se över avtalen och fakturera även den tjänsten. Av erfarenhet så vet 

chauffören även att en del förare visar ett missnöje under vintertid när vissa enheter inte har 

skottat deras uppfart, det har i en del fall lett till att varor gått sönder i och med att förarna 

måste använda mer kraft för att nå fram till ingången.  

 

Får chaufförerna någon utbildning? Om ja, vad för utbildning?  

 

Chauffören förklarar att de blir skickade på en 2 dagars introduktionsutbildning innan 

jobbstart av arbetsgivaren men att de bortsett från det inte har någon utbildning. Under 

utbildningen så presenteras främst innehåll gällande ergonomi och regler för 

livsmedelshantering. Chauffören fortsätter att förklara att de under introduktions gång inte 

hanterar frågor kring effektivisering, förbättringsmöjligheter och standardiserade arbetssätt. 

Chaufförerna blir däremot skickade på avstämningsmöten 4 gånger/år tillsammans med 

verksamhetsansvarige för att diskutera processer, eventuella avvikelser och rutiner.  

 

”Jag har däremot inte märkt att något av mina förslag för bättre rutiner har lyfts fram” 

 

Använder chaufförerna Lean och i så fall hur?  

Det kunde konstateras efter samtal med samtliga chaufförer att de saknar kännedom eller 

erfarenhet av Lean arbete och att begreppet var främmande för dem.  
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6. ANALYS  

 

Kapitlet börjar med en presentation av de utförda ruttplaneringsmetoder med en analys av de 

olika resultat som genererats och deras effekter i form av miljö- och hälsorelaterade 

kostnader. Därefter beskrivs tolkningen av de genomförda observationerna utifrån det 

teoretiska referensram som behandlat Leans sju slöseri. Sedan redogörs kartläggningen av 

verksamhetens prestanda och tillgänglighet, i form av TOVE-nivåer samt en TVSM. Denna 

kartläggning redogör hur verksamhetens transportflöde ser ut i dagsläget samt vilka områden 

som kan effektiviseras och har därefter sammanförts med teorin. Resultatet av denna 

kartläggning har legat till grund för presentationen av förbättringsförslag som ges i 

nästkommande kapitel.  

 

6.1 Ruttplanering 

 
6.1.1 Manuell ruttplanering 

Under denna delsektion kommer en del figurer och tabeller illustrera projektets genererade 

resultat, som ger en tydligare överblick på skillnaderna mellan rutterna i nuläget och de 

möjliga förbättringarna i mån av antal körda kilometer och fyllnadsgrad. För en 

implementering av de tidigare nämnda ruttplaneringsmetoder, handelsresande och närmaste 

granne, har en indelning av alla enheter gjorts. Detta för att medföra mer optimerade rutter i 

avseende till fyllnadsgrad, kilometersträckor och antal körturer som nämnt av Mattson & 

Jonsson (2005). Denna indelning har utformats med hjälp av svepmetoden, där grupperingen 

av enheterna har gjorts med hänsyn till den bekräftade efterfrågan av gods under utvald 

veckodag, måndag. För en säkerställning att de optimala grupperingarna av enheter 

identifieras, har två olika initialkunder valts under detta utförande, därmed generat två olika 

grupperingar. Nedan syns de två grupperingar som generats med initialadressen Majtunagatan 

1, respektive Måstaängsvägen 2.  

 

Svepmetoden  

Nedan syns de två grupperingar som generats med initialadressen Majtunagatan 1, respektive 

Måstaängsvägen 2. Som tidigare nämnt är dessa indelningar framställa utefter antalet 

efterfrågade gods, samt den totala lastkapaciteten för OLCs lastbilar på 30 burar. En 

gruppering kan därav inte överstiga denna lastkapacitet. Se bilagor 3 och 4 för utförligt 

genomförande. 

Lundgren, et al. (2003) nämner att denna metod kan ge flertalet olika resultat utifrån valet av 

godtycklig initialkund, därav bör flertalet initialkunder väljas för framställning ett önskat 

resultat. Den första framställda indelningen med den valda initialkunden på Majtunagatan 1 

resulterade i 5 olika grupperingar, se figur 16.   
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Figur 15 - Indelning med initialkund Majtunagatan 1, enligt svepmetoden 

 

Även den andra framställda indelningen med Måstaängsvägen 2 som vald initialkunden 

resulterade i totalt 5 grupperingar, se figur 17.  

 

 
 

Figur 16 - Indelning med initialkund Måstaängsvägen 2 , enligt svepmetoden 

 

Som tidigare nämn ger valet av initialkund ingen större avvikelse från varandra då det är 

samma antal gods som fördelats i fem grupperingar. Detta ger däremot ett mer synligt resultat 

vid implementeringen av manuella ruttplaneringsverktyg. Den totala fyllnadsgraden för båda 

fallen blir naturligt den samma, 89,4%. Fyllnadsgraden i de varje grupp skiljer sig däremot 

mellan de ovanstående grupperingarna. Följande tabell visar en sammanställning och ett 

jämförande av de resultat som genererades av den heuristiken svepmetoden. Alla enheter 

kombinerades i grupper av fem med godtyckliga initialkunder. Från tabellen går det att utläsa 

antal burar per enhet, samt fyllnadsgrad per grupp.  
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Tabell 9 - Resultat av gruppering med svepmetoden 

 Majtunagatan 1   Måstaängsvägen 2   

 Antal enheter Antal 

burar 

Fyllnadsgrad 

(%) 

Antal enheter Antal 

burar 

Fyllnadsgrad 

(%) 

Grupp 1 10 28 93 9 26 87 

Grupp 2 9 30 100 9 30 100 

Grupp 3 11 29 97 12 30 100 

Grupp 4 12 29 97 12 29 97 

Grupp 5 6 18 60 6 19 63 

 

 

Handelsresandeproblemet 

Utförandet av HRP på de två olika grupperingarna generade två totala körsträckor på 298,4km 

för initialkunden på Majtunagatan 1, respektive 228,4 km för initialkunden på 

Måstaängsvägen 2.  Båda dessa rutter är baserade på värden för fem körrutter, varav varje 

körning börjas vid och avslutas vis OLC, Folkestasleden 5.  Tabellen nedan illustrerar en 

överblick av de två genererade körsträckor på 5 rutter vardera, och deras kilometersträckor 

per rutt i jämförelse till varandra. För en mer djupgående förklarning till utförandet, samt 

resultatet av det utförda handelsresandeproblemet, se bilaga 5 och 6, Handelsreandeproblem 

TEST 1 och 2. 

 
Tabell 10 - Resultat av HRP 

 Majtunagatan 1   Måstaängsvägen 2   

 Antal enheter Antal 

KM 

Fyllnadsgrad 

(%) 

Antal enheter Antal 

KM 

Fyllnadsgrad 

(%) 

Rutt 1 10 34,1 93 9 30,6 87 

Rutt 2 9 22 100 9 18,1 100 

Rutt 3 11 76,7 97 12 53,9 100 

Rutt 4 12 58,8 97 12 82,3 97 

Rutt 5 6 97,8 60 6 43,5 63 

Total 48 298,4 89,4 48 228,4 89,4 

 

Närmaste granne  
Utförandet av närmaste granne på de två olika grupperingarna generade två totala körsträckor 

på 272,4 km för initialkunden på Majtunagatan 1, respektive 246,3 km för initialkunden på 

Måstaängsvägen 2.  Båda dessa rutter är baserade på värden för fem körrutter, varav varje 

körning börjas vid och avslutas vis OLC, Folkestasleden 5.  Tabellen nedan illustrerar en 

överblick på de två genererade körsträckor på 5 rutter vardera, och deras kilometersträckor 

per rutt i jämförelse till varandra.  

 

För en mer djupgående förklarning till utförandet, samt resultatet av den utförda närmaste 

grannen, se bilaga 7 och 8, närmaste granne TEST 1 och 2. 
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Tabell 11 - Resultat av närmaste granne 

 Majtunagatan 1   Måstaängsvägen 2   

 Antal enheter Antal 

KM 

Fyllnadsgrad 

(%) 

Antal enheter Antal 

KM 

Fyllnadsgrad 

(%) 

Rutt 1 10 33,9 93 9 32 87 

Rutt 2 9 22,2 100 9 19,4 100 

Rutt 3 11 57,4 97 12 58,6 100 

Rutt 4 12 56,3 97 12 87,3 97 

Rutt 5 6 102,6 60 6 49 63 

Total 48 272,4 89,4 48 246,3 89,4 

 

6.1.2 Datoriserad ruttplanering 

I PlanLogiX sker ruttoptimeringen för måndagar där det var totalt 48 beställningar som 

placerades in under denna rutt. När optimeringen skedde med de förutbestämda 

inställningarna i PlanLogiX med färre än tre transportbilar så blev ett antal beställningar ej 

allokerade. Detta betyder att det förekommer en kapacitetsbrist och dessa beställningar är 

därför inte inplanerade i de genererade rutterna. Fordonsflottan ökades därav till totalt 3 

transportfordon, det antalet som OLC idag har tillgängligt. Med tre aktiva transportfordon så 

allokeras all de totala 48 leveranser i de optimerade rutterna. 

Totalt resulterade optimeringen till fem rutter, där två transportfordon kör två rutter vardera, 

och den sista lastbilen kör en rutt. Den totala resetiden hamnar på 8 timmar och 14 minuter, 

men vissa av dessa rutter körs självklart parallellt, och den totala körsträckan har därav 

reducerats till 211,8 km. Fyllnadsgraden blir den samma för detta fall som tidigare manuella 

ruttplaneringar, på 89,4%. Detta går dock ihop med att antal rutter reducerats till totalt 5 

sträckor, och antalet levererade gods är de samma. Detta är däremot en markant skillnad 

gentemot rutterna i nuläget, då det är totalt 9 rutter. 

 

Figurerna nedan visar de olika optimerade rutterna för varje aktiv chaufför. Figur 18 visar två 

körturer, figur 19 en körtur och figur 20 två körturer. Statistiken kopplade till dessa körturer 

har sammanfattats i tabell 12 nedan.  

 

 
Tabell 12 - Resultat av datoriserad ruttplanering 

Transportfordon Antal 

Körturer 

Antal 

enheter 

Antal 

burar 

Körsträcka Tid Fyllnadsgrad 

(%) 

Merc 1 2 19 56 113 03:43 93% 

Merc 2 1 10 26 55 01:47 86% 

Merc 3 2 19 52 43,8 02:44 86% 

Totalt 5 48 153 211,8 08:14 89,3% 
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Figur 17 - Illustration av rutt ett med två körturer. Hämtad från PlanLogiX 

 

 
 

Figur 18 - Illustration av rutt två med en körtur. Hämtad från PlanLogiX 
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Figur 19 - Illustration av rutt tre med två körturer. Hämtad från PlanLogiX 

PlanLogiX tar som tidigare nämnt hänsyn till svenska lagar och regelverk, speciellt i mån om 

kör- och vilotider. Därmed ingår dessa i de sekvenseringar som gjorts för planerade rutter. De 

totala tiderna för varje chaufförs utförda rutter som kan ses i figur 19 ovan, som påvisar att 

inga körturer överstiger den 4 timmar och 30 minuter där enligt lag raster måste tas. Därmed 

har inga vilotider planerats in i dessa turer. Figur 20 nedan visar sekvenseringen av rutterna 

enligt PlanLogiX optimering. Alla fordon börjar sina rutter klockan 07:00, fordon ett kör två 

rutter som avslutas 10:43, fordon två avslutar sin rutt 08:47 och fordon tre 09:44.  

 
 
Figur 20 - Sekvensering av optimerad ruttplanering mha PlanLogiX 

 

6.1.3 Jämförelse av rutter i dagsläget gentemot en optimerad dag 
Den tidigare presenterade nulägesbeskrivningen framställer den senaste tillgängliga statistiken 

av verksamhetens körningar på måndagar. Denna kilometersträcka ligger på 315 km och är 

baserad på nio körningar totalt till 48 enheter. Denna sträcka bedöms se mer eller mindre 

likadan ut för varje måndag, detta efter en noggrann analys av föregående års statistik försedd 

av omlastningscentralens enhetschef, där antalet stopp och ordermängd är nästintill 

oföränderlig. Dock med hänsyn till röda dagar, samt när en del enheter har sommarstängt och 

därmed inte utför beställningar av gods. För en utförlig statistik på verksamhetens 

kilometersträcka hela år 2016 se bilaga 2, omlastningscentralens körningsstatistik och 

chaufförsschema.  
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Efter en utvärdering av de genomförda ruttplaneringsmetoderna samt en analys av införda 

data redogjort av PlanLogiX så kan det konstateras att det datoriserade 

ruttoptimeringsprogrammet genererat i en total kilometersträcka på 211,8 km, och därmed 

lägst antal kilometer av alla utförda metoder. Detta medför en reducering av ca 33 % körd 

kilometersträcka. Av de manuella ruttplaneringsmetoderna så kan det fastställas att 

kombinationen av att först indela grupperna enligt svepmetoden, följt av ett utförande av ett 

handelsresandeproblem i varje grupp alstrat i siffran 228, 4 km. Uppdelningen av körturerna 

visade dock samma resultat för alla genomförda optimeringsmetoder.  

 

Den tidigare kvantifieringen av miljö- och hälsoeffekter visade på en total kostnad av 14 419, 

88 SEK. Detta värde är grundat på emissions-, buller-, säkerhet-, och kilometerkostnader och 

framstället hur mycket detta kostar för omlastningscentralen samt kommunen. 

 

Värdena baseras på en användning av samma fordon och bränslesort.  

 

 
Tabell 13 - Jämförelse av kostnader 

Kostnader Måndag nu Manuell Rutt PlanLogiX måndag 

Emissioner 79, 96 SEK 55,98  51, 91 SEK 

Buller 2 204, 24 SEK 1601 1484, 72 SEK 

Säkerhet 182, 12 SEK 194,14 122, 84 SEK 

Kilometerpris/stoppris 11 953,66 SEK.  9373,796 8 766, 042 SEK 

Totalt 14 419,98 11 224,916- 10 424, 7 SEK 

 

 

6.1.4 Användningen av ruttoptimeringsmetoder 
Användandet av ruttplaneringsmetoder för effektivisering inom fallföretaget har lett till en 33 

% reducering i kilometersträcka. Då fallföretaget betalar ett fast pris per körd kilometer och 

per stopp så leder denna reducering till en direkt besparing, då kilometerpriset för transporten 

beräknas vara den drivande kostnadsfaktorn för fallföretaget. Den minskade transportsträckan 

beräknas sedan i sin tur leda till reducerade kostnader kopplat till miljö och hälsoeffekter, 

vilket styrkas av Mattsson & Jonsson (2005). Trafikverket (2017) nämner att en majoritet av 

bostäder, vård och undervisningslokaler ligger placerade längst kommunala vägnät, därav 

leder en reducerad kilometersträcka till minskade kostnader för kostnader kopplade till 

bullerstörningar inom Eskilstuna kommun. Även kostnaden relaterat till trafiksäkerhet ser en 

reducering, speciellt då omlastningscentralens leveranser till en större del vänder sig till 

skolor och äldrevårdsboenden där barn och äldre vistas. Detta går även hand i hand med 

Eskilstuna kommuns målsättning kring en 0-vision vänt sig till trafikolyckor och skador, med 

målgruppen skolor, barn och ungdomar. Sist men inte minst kan kostnaden för emissioner 

kopplas direkt till kilometersträcka. En reducering av den totala kilometersträckan med hjälp 

av implementering av en ruttplanering beräknas därför direkt reducera kostnaderna kopplade 

till lokala luftföroreningar. 

 

Mattsson & Jonsson (2005) skriver om nyttjandet av transportresurser för att uppnå en högre 

fyllnadsgrad samt minskat slöseri genererat av transportsträckor. I fallföretaget observerades 

det att det rådde brist på kompetens och kunskaper inom Lean management och 

ruttoptimering vilket medförde i onödigt långa transportsträckor. Vid intervjuerna med 
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enhetschef och chaufför framgick det även att rutterna väljs utifrån känsla och lokal 

kännedom. Genom ett användande av ruttplanering på en utvald veckodag, i form av ett 

stickprov, hos fallföretaget kunde det konstateras att en reducering av kilometersträcka 

uppnåtts. Reduceringen i detta fall gav upphov till ett resultat på cirka 33 %. Ett införande av 

ruttplaneringsprogram kan därmed reducera kostnader och tid, vilket även stöds av Dantzig 

och Ramset (1959) samt Salter (2015). 

 

De Vries et al. (2003) nämner att en av de negativa associationerna med datorer och 

programvaror som har till huvudsyfte att ta beslut för en är att det väcker misstro hos 

människor. Denna misstro anses då huvudsakligen grunda sig i bristande kunskaper och 

osäkerheter kring resultatet. Detta stickprov som utförts på den valda måndagen har därför 

som syfte att påvisa de reducerade emissionerna, effektiviserade resursutnyttjandet och 

kostnadsbesparingar som Salter (2015) menar ett ruttplaneringssytem tillför. 
 

6.2 Analys av observationer i perspektivet av Leans 7 slöserier 

 

Överproduktion 

Under observationerna kunde det konstateras att färdskrivaren inte var till 

omlastningscentralens fördel, utan gynnade istället lastbilarnas upphandlade leverantörer. 

Detta p.g.a. att den var av en äldre modell som räknade alla antal stopp (d.v.s. varje gång 

chauffören slår av bilen), istället för enbart kalkylera de stopp där chauffören ska leverera 

varor till en enhet (som är den faktiska kostnaden omlastningscentralen betalar till lastbilarnas 

leverantörer). Enligt Liker (2009) så anses överproduktion hämma produktivitet vilket kan 

betraktas stämma i detta fall då omlastningscentralen indirekt betalar för stopp där arbete inte 

utförs där chaufförerna inte utför produktivt arbete. En annan administrativ överproduktion är 

bristen av stödjande IT-system för att underlätta kommunikationen mellan chaufför och kund. 

Observationerna visade att chaufförerna i vissa fall spenderade tid med att försöka nå enheten 

för leverans av gods. En annan form av överproduktion var när chaufförerna under ruttens 

gång passerade en annan chaufför längs samma väg, detta p.g.a. ej optimerad ruttplanering 

som leder till för mycket transport. 

 

Väntan 

P.g.a. en begränsad yta vid lastkajen i omlastningscentralen, samt i en del fall överlappande 

scheman, så fick chaufförerna vänta in varandra för att kunna använda utrymmet för lastning 

och lossning av varor. Under en av observationerna fick chauffören som anlände först vänta 

på att deras enda höglyftande palltruck skulle bli tillgänglig för att påbörja lossning av 

föregående rutts returbackar. Detta kan bedömas som ett slöseri då denna form av väntan på 

nästa process bidrar till minskad produktivitet och ineffektiv användning av tid (Villarreal, et 

al., 2016). Det sker ännu en väntan när chaufförerna i vissa fall måste ta kontakt med enheten 

innan leverans av gods. Denna form av väntan är icke-värdeadderande. Det observerades även 

att en av chaufförerna inte hade arbete att utföra och satt mest och tittade på mellan sina 

rutter.  

 

Felaktig bearbetning 

Det konstaterades under observationerna och intervjuerna med chaufförerna att det saknas en 

ruttplanering. Det bestäms i förväg vilken chaufför som ska köra till vilka enheter utifrån 

”känsla” och lokalkännedom. Omlastningscentralen försöker i största möjliga mån gruppera 

enheterna efter adresser men chaufförerna förklarar att det i många fall lett till att en del av 

dem kör väldigt korta rutter, medan den som har ”otur” får de otroligt långa körsträckorna 

som i vissa fall har innefattat att de inte haft möjlighet att ta lunchrast på ett smidigt sätt längs 
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vägen. Liker (2009) förklarar att rörelser betraktas som en av Leans sju slöseri, och det kan 

analyseras att all onödig körsträcka kan leda till dålig produktivitet och kvalitet pga. 

tröttsamhet orsakat av onödiga körsträckor. Under en av observationerna så ser vi även att två 

lastbilar åker förbi varandra längs vägen och det förklarades att det händer att två olika 

chaufförer kan få enheter som ligger nära varandra på vardera körningen vilket tyder på 

ineffektiv ruttplanering. Det finns även en enhet som har en körsträcka på över 60 km tur och 

retur som saknar närliggande enheter som enligt en chaufför medför onödigt långa körrutter 

och som egentligen hade kunnat få sitt gods levererat av en annan leverantör.  

 

Onödiga rörelser 

Denna form av slöseri framträdde främst i omlastningscentralen i samband med lossning och 

lastning av varor. Det observerades att det saknades en synlig sortering och stapling av de 

olika storlekarna och färgerna av returbackarna. Under en observation så fick chaufför X först 

kasta ut alla returbackar från fordonet, därefter var det dags för sortering och stapling av dem. 

Liker (2009) betonar vikten av ett standardiserat arbetssätt och hur en visuell presentation av 

hur standarden ska se ut kan bidra till ett minskande av otäckta arbetsuppgifter. Hanteringen 

av sorteringen anses inte följa ett rutinmässigt mönster. Villarreal et al. (2016) förklarar även 

att denna form av rörelse, där onödiga promenadsträckor uppkommer i samband med 

sortering, bidrar till ett slöseri. När detta var klart så spenderades tid med att hämta godset för 

nästkommande rutt till lastkajen. Vid lastkajen spenderades ytterligare tid med att packa om 

en del burar som saknade optimala fyllnadsgrad. Därefter skulle dessa burar lastas in i bilen. 

Vid en del enheter kunde det konstateras att kunderna har, i största möjliga mån, sorterat och 

staplat upp returbackarna men i de fall där de inte var det så medförde det onödiga rörelser för 

chaufförerna.  

 

Resursutnyttjande  

Som tidigare nämnt så saknas det optimala ruttplaneringar. Effekterna av detta kunde även 

märkas av vid närmare betraktning av fordonens fyllnadsgrad. Enligt Liker (2009) så anses 

transport vanligtvis vara en form av slöseri, däremot är det oundvikligt att transportera varor i 

ett distributionsföretag och därmed kan detta slöseri inte elimineras helt. Däremot kan 

konceptet kring dubbelhantering i form av ”fler händer” som kommer i kontakt med 

processen i detta fall räknas som ”fler km” där alla icke optimerade rutter bidrar till 

överskridande kilometer. Under samtal med chaufförerna så förklarades det att det finns vissa 

körrutter som levererar enstaka gods som utgör mindre än 15 % av fordonets fyllnadsgrad.  

 

Otäckta arbetsuppgifter 

Under en av observationerna så var fordonet tvungen att åka för att tanka bilen. p.g.a. att det 

enbart finns en tankstation i Eskilstuna city med biogas så spenderade chauffören cirka 10 

minuter tur och retur utanför färdsträckan. Det tog även 15 min att tanka bilen vilket resulterar 

i 25 min av arbetstid som inte kan debiteras av kunden. Det råder även delade åsikter kring 

vad för tjänst kunden egentligen betalar för och chauffören menar på att de utför obetalt arbete 

genom att köra in burarna och, i vissa fall, även hjälpa med att flytta över matförpackningarna 

till enheternas egna vagnar. Enligt Villarreal et al. (2016) så orsakas just denna form av 

slöseri pga. brister i kommunikation och information. I detta fall kan det påstås att 

omlastningscentralen och enheterna inte har ett tydligt kontrakt som påvisar exakt vad deras 

tjänst innefattar. Chauffören fortsätter att förklara att kunderna får önska deras leveranstider, 

något han anser begränsar omlastningscentralens möjligheter att optimera körrutter och 

kilometersträcka.  
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Oerfarenhet 

Eftersom att chaufförerna främst bygger deras arbetssätt på egna rutiner och erfarenheter så 

anses erfarenhet vara ett av deras främsta verktyg. Därmed räknas oerfarenhet som ett slöseri 

för transportarbetet. Under observationerna framgick det att arbetssättet på lastkajen innan 

avfärd och vid ankomst försämrades vid oerfarenhet då de mer erfarna chaufförerna bedömde 

hur burarnas fyllnadsgrad och ordning i fordonet skulle generera i ett mer effektivt och 

tidsbesparande tillvägagångssätt hos varje enhet. Ju mer erfaren en chaufför är med lastning, 

desto fortare går det. Detta p.g.a. att föraren i fråga vet hur burar ska placeras och i vilken 

ordning godset ska lastas på och av. Oerfarenhets roll i slöseri visades även under 

transportfärden där de mer erfarna förarna kunde välja kortaste väg utifrån deras kännedom av 

området, vilka gator som brukar vara trafikerade och eventuellt stängda osv. De visste även 

hur vissa enheter inte alltid är på plats och kunde därmed ringa dem i förväg. Det kan 

betraktas att denna typ av slöseri uppkommer när arbetet inte är standardiserat och 

rutinmässig bland alla chaufförer. Enligt Liker (2009) så bidrar standardisering till en jämn 

kvalitet, vilket inte påfinns i omlastningscentralen. Skillnaderna i chaufförernas arbetssätt  

 
 

6.3 TVSM 

 

Eskilstunas omlastningscentral är uppbyggd på en transportflotta bestående av tre lastbilar 

som genomför drygt 200 stopp i veckan. Då det är en hög komplexitet och variation i 

beställningar och händelseförlopp under varje rutt utfördes ett stickprov på en förares 

arbetsdag. Detta stickprov innefattar därför en av de tre förarnas rutter på en måndag där totalt 

9 rutter kördes, vilket 3 av dessa av den observerade föraren.  

En rutt av denna typ ger en genomsnittlig resetid på 2 timmar och 52 minuter exklusive de 

externa aktiviteterna som förberedelse av rutter. IT (in transit) tiden representerar 75 % av den 

totala resetiden, vilket betyder att föraren spenderar 25 % av den totala resetiden med 

utförande av aktiviteter i omlastningscentralen, 32 minuter totalt. 25 % NIT (not in transit) 

aktiviteter påvisar stor ineffektivitet. Enligt Palma (2015) ska förare spendera den mesta tiden 

utanför omlastningscentralen och därmed ha så hög IT-nivå som möjligt respektive låg NIT-

nivå. Dessutom så representerar körtiden endast 52 % av den totala resetiden, vilket lämnar 

stora luckor för optimering. Detta då idealfallet är att föraren skall spendera 100 % av 

resetiden på att köra (exklusive småraster och korta servicetider för kunderna) (Villarreal, 

2012). I genomsnitt så består en rutt av 5 stopp där service till kunden uppgår till en 

genomsnittning tid på 8 minuter per stop, detta leder till en sammanlagd servicetid på 40 

minuter per utförd resa. Denna tid representerar 29 % av den totala resetiden per utförd rutt, 

ett högt värde med tanke på att leveransfordonet står overksam och väntar på 

lastning/lossning under denna aktivitet. Enligt Villarreal (2012) så anses överskridande 

service tid vara en av de tre största faktorerna bakom en låg operativ tillgänglighet.   

 

För den övergripande operativa prestandan beräknas TOVE till 36 %. För just detta scenario 

kan ineffektivitet identifieras i verkningsgrader för prestanda och operativ effektivitet som 

uppgår till 49 %, respektive 79 %, se figur 22.  
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Figur 21 - Verksamhetens transportflöde illustrerat i en TVSM 

 

6.4 TOVE 

 

För det nedanstående fallet är TOVE måttet anpassat att inkludera den totala kalendertiden 

istället för den totala lastningstiden som föreslaget för kapitalintensiva verksamheter av Joeng 

och Phillips (2001). Det vill säga att de enbart betraktar slöseri som förekommer under 

förberedelse och avslutning av körning, vilket beräknas att vara lastning och lossning. Denna 

studie behandlar däremot slöseri som förekommer under den totala kalendertiden 

 

6.4.1 Ingående identifikation av slöseri 

Den mer ingående analysen av slöseri som förekommer under detta scenario har delats upp i 

två delområden. Identifikation av slöseri in-transit och identifikation av slöseri non-in-transit. 

För interna NIT-aktiviteter beräknas alla nuvarande aktiviteter som ett slöseri då föraren 

deltar i dess utförande. 

 

Identifikation av slöseri in-transit 

Huvudaktiviteterna som utförs in-transit är transport av varor till kunden, tillhandahålla 

service åt kunden, som i sin tur innefattar lastning och lossning, och sist men inte minst retur 

av tomma burar och gråbackar från tidigare leveranser. Den genomsnittliga IT-tiden beräknas 

till 2,18h. Transporten av produkter till kunden står för 55 %, betjäning av kunden 30 % och 

retur tillbaka till omlastningscentralen för 13 %. Totalt har endast 1,52 timmar av de 8 

tillgängliga timmarna ägnats åt själva transporten, de resterande 81 % av tiden är 

transportfordonet stillastående. Fordonen beräknas vara till stor del de drivande 

kostnadsfaktorerna bakom transport, därför är det ytterst viktigt att hålla dessa i drift under de 

schemalagda arbetstiderna (Villarreal, et al., 2014). Trots att den administrativa 
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tillgängligheten är relativt hög, 93 %, så faller detta i den operativa tillgängligheten då 

fordonen som ovan nämnt står stillastående 81 % av den totala resetiden. 

 

Identifikation av slöseri under transport 

De främsta slöseri som identifierats till att ha en större påverkan när det kommer till presterad 

effektivitet beräknas vara en bristande fyllnadsgrad och överstigande körsträckor (Villarreal, 

2012), med andra ord ej optimerade rutter. Den operativa effektiviteten påverkas däremot 

främst av oplanerade underhåll, exempelvis tankning, långa servicetider för kunder och längre 

NIT-aktiviteter. Kvalitetsförluster som innefattar ej mött efterfråga och produktfel var ej en 

observerad faktor i detta scenario. 

 

Identifikation av slöseri i fyllnadsgradsförlust 

Då omlastningscentralens chaufförer inte har några standardiserade rutiner kring hantering av 

packning av varor i burar, så resulterar det i en varierad mängd av fyllnadsgrad i burar och 

därmed oförutsägbara fyllnadsnivåer i lastbil. Även planeringen av leveranser kontra returer 

saknar optimering då transporter tillbaka mot omlastningscentralen ibland sker med väldigt få 

returer och andra veckor fullsatta returer. Idealiskt ska ett fordon vara full, antingen 

viktmässigt eller av fyllnadsgraden (Villarreal, et al., 2009). Beräkningen av förluster i 

fyllnadsgrad för detta scenario bedömdes genom att jämföra lastbilens totala lastkapacitet, 30 

burar, jämfört med antalet burar packade för varje en rutt.  

 

Slöseri kopplade till körsträcka 

VRP, eller the vehicle routing problem, är en de mest studerade fallen av optimeringsproblem. 

VRP behandlar fastställning av de optimala vägarna som används av en fordonsflotta, baserat 

på en eller flera depåer för betjäning av ett antal kunder (Dantzig & Ramser, 1959). Målet 

med VRP anses enligt Villarreal et al. (2012) vara reducering av avstånd, tid och/eller 

kostnad. I vissa fall går detta syfte att tolkas över till eliminering av överskott inom avstånd, 

som betraktas som ett slöseri inom Lean-tänk. Därmed har beräkning av förluster i 

körsträckor utgått från de tre valda rutter som observerats under detta scenario, där tider och 

antal körda kilometer noterats. Dessa beställningar laddades sedan in i 

ruttoptimeringsprogrammet PlanLogiX för identifiering av den optimala körsträckan för dessa 

3 rutter. De estimerade värdena från PlanLogiX användes sedan i jämförelse med de egentliga 

värdena som noterats, vilket gav en förlust på 5 % i antal körda kilometer. Det är däremot 

även viktigt att notera att chaufförerna inte använder sig utav någon GPS eller annat 

hjälpmedel, utan baserar sina rutter på egna erfarenheter. Denna TVSM är baserad på rutterna 

från en av de mest erfarna chaufförerna på OLC, vilket menar att de andra, mindre erfarna 

chaufförerna förmodligen inte kör lika optimerat. 

 

 

 

Identifikation av slöseri vid service av kunder 

Som tidigare nämnt står betjäning av kunder för 30 % av den totala IT-tiden. Detta 

identifieras som en av de största förluster då fordonet står inaktivt medan lossning av varor 

och lastning av returer sker. Som benämnt i tidigare observationer så måste chauffören själv 

lossa varorna, köra in de i verksamheten, lasta returerna och sortera de. Givetvis skulle 

minskade servicetider kopplade till leveranserna påverka den tillgängliga drifteffektiviteten 

positivt, speciellt eftersom denna lastning och lossning beräknas i färdskrivaren som annat 

utfört arbete. Detta påverkar med andra ord hur länge chaufförerna får köra innan de måste ta 

sina raster. 
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Identifikation av non-in-transit slöseri 

Som tidigare identifierats består inte den totala resetiden endast av transporten från 

omlastningscentralen till kunden, utan även en del NIT-aktiviteter som sker utanför själva 

transporten. Dessa innefattar bland annat lastning, lossning, väntetider och förberedelse av 

rutter. Enligt Villarreal (2012) skulle det vara förmånligt om dessa aktiviteter skulle kortas ner 

eller möjligen ta plats innan eller efter den totala resetiden. Möjligtvis av annan personal som 

t.ex. assistenter på omlastningscentralen och inte av själva chaufförerna (Villarreal, 2012).  

 
 
Figur 22 – TOVE 
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7. FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG  

 

I detta kapitel kommer förbättringsförslag presenteras och delvis analyseras med hänsyn till 

den empiri som genomförts. Dessa förbättringsförslag kommer att jämföras med 

verksamhetens nuvarande data för att ge en klarare bild av följderna som hade framkallats vid 

reducering och eliminering av slöseri. De estimerade förbättringsförslagen, tillsammans med 

önskvärda genomsnittstider erhållna av enhetschefen, har legat till grund för de framtida 

TOVE-nivåerna. Kapitlet kommer även att illustrera hur transportflödet kan se ut om 

förbättringsförslagen fullföljs.  

 

Enligt Palma (2015) är målet med utvecklingen av en framtid TVSM och TOVE ökningen av 

den totala körtiden av chaufförer i procent. Med detta menar man att idealfallet är att 

chauffören spenderar 100 % av sin tid på IT-aktiviteter kopplade till körandet. För att nå dessa 

mål rekommenderar Palma (2015) dessa följande förändringar: 

 

 Ökad TOVE – Då detta är ett index som representerar den totala prestandan för en 

verksamhet eller arbetsprocess så är syftet att öka dess effektivitet. 

 

 Reducerad total resetid – Genom att reducera den totala tiden för en process så 

resulterar detta i fler tillgängliga transportfordon och chaufförer som kam allokeras till 

andra rutter. 

 

 Ökad IT-tider, och reducerade NIT-tider - Eftersom målbilden är att förarna ska 

spendera så mycket av sin tillgängliga tid utanför omlastningscentralen är målet att 

öka andelen IT-tid i jämförelse med den totala NIT-tiden. 

 

 Ökad körningstid – Som tidigare nämn är detta huvudmålet där det avses att maximera 

den totala andelen körtid kontra den totala resetiden.  

 

Givet för de slöseri som lyckats identifieras i det tidigare avsnittet så har ett antal förlag lagts 

fram för en förbättring av den prestandan och den operativa effektiviteten. Dessa 

förbättringsförslag är som följande: 

 

1. Minska/flytta NIT-aktiviteter från interna till externa  

Ett av de identifierade slöseri var ineffektiviteten kopplade till den totala resetiden, därför 

beräknas alla interna NIT-aktiviteter vara en bidragande faktor till ineffektivitet. Idealt fall är 

om alla aktiviteter där chauffören är tillgängliga men inte utför en aktiv transport skall 

elimineras.  För scenariot ovan beräknas tankning av fordonet och väntetiden vid ankomst till 

omlastningscentralen vara interna NIT-aktiviteter. Genom att genomföra tankningen av 

fordonet innan eller efter den totala resetiden så ökar operativa effektivitet, samt procenten 

utförda IT-aktiviteter av chauffören. 

 

2. Förarbete och samarbete vid lastning  

En av de större brister kopplade till den totala resetiden är lastningen av varor och lossningen 

av returbura vid omlastningscentralen. Genom en väsentlig förändring i det nuvarande 

arbetssättet möjliggörs en större reducering i den totala lastningstiden. Som tidigare nämn får 

chaufförerna utföra mycket av lastningen för själva leveranserna, samt en längre väntetid 

medan alla burar transporteras upp till lastkajen. Genom att vissa aktiviteter som paketering 



 

63 

 

av burar, transport av varuburar upp på lastkajen och sortering av burar utifrån ordningen de 

ska lossas utförs innan ankomsten av chauffören reduceras väntetiden och lastningstiden då 

chauffören får vänta eller aktivt delta i dessa aktiviteter. Samtidigt kan dessa tider reduceras 

ytterligare genom att chauffören får fler hjälpande händer vid själva lastningen av burarna in i 

transportfordonet.  

 

3. Samarbete vid lossning 

Även lossningen av returbackar vid omlastningscentralen är en aktivitet där chaufförerna är 

aktivt deltagande. Här kan inget arbete ske i förväg innan ankomsten av fordonet, däremot bör 

personalen på OLC aktivt hjälpa med lossningen för att öka den operativa effektiviteten.  

 

4.  Övervakning av chaufförers ankomsttider till omlastningscentralen 

Genom en realtidsövervakning kring ankomsttiderna för chaufförerna till OLC möjliggör det 

tidigare nämnda förbättringsförslagen kring lastning och lossning. Personalen på OLC kan 

med andra ord förbereda lastningen och lossningen innan själva ankomsten av chauffören. 

 

5. Synliga skyltar för sortering av returbackar 

Vid nuläget är det vissa chaufförer som endast kastar sina returbackar osorterat för att komma 

iväg så fort som möjligt. Detta betyder att nästkommande chaufför oftast får stå och sortera de 

tidigare osorterade returbackarna, samt sina egna. Genom att vid omlastningscentralen synligt 

skylta och markera positioner för olika returbackar elimineras det slöseri som sker vid 

ankomst till OLC. 

 

6. Realtidsövervakning av ankomst av transport till verksamhet 

I dagsläget så får chaufförerna ofta ringa och vänta på att verksamheterna skall komma och ta 

emot leveranser vid ankomst, detta leder till längre servicetider där chauffören får sitta och 

vänta. Samtidigt är returburar och backar oftast osorterade och på olika platser i 

verksamheten. Genom att verksamheterna som tar emot leveranser har tillgång till 

realtidsövervakning av chaufförernas positioner möjliggörs bättre planering där kunder är 

redo för att ta emot leveranser, samt färdigsorterade returburar redan vid ankomst. 

 

7. Användning av ruttoptimeringsprogram 

Som tidigare nämnt så har chaufförerna inte tillgång till någon form av GPS eller förbestämd 

ruttplanering, utan kör efter erfarenhet. Detta ger varierande körsträckor för samma rutter 

beroende på chauffören, något som leder till ej optimerade körsträckor. Genom användning av 

ruttoptimeringsprogram så standardiseras resetiden med förbestämda vägar, samt en 

minskning i överskridande körda kilometer mellan kunder. Även fyllnadsgraden ökas 

väsentligt genom bättre optimerade och planerade rutter, något som i det observerade fallet 

ovan var en stor källa till ineffektivitet i TOVE. 

 

Förbättringsförslag implementerade i TOVE 

 

De 7 förbättringsförslagen ovan är utformade till att vara kompletterande på det sättet att alla 

kan implementeras samtidigt, man behöver därmed inte välja bort ett förslag för ett annat. 

Som tidigare nämnt har dessa förbättringsförslag tillsammans med enhetschefens önskvärda 

genomsnittstider resulterat i följande reduceringar: 
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 Tidigare genomsnittstiden för lastning uppskattas därmed minskas till totalt 6 minuter 

från det tidigare värdet på 13 minuter.  

 Tidigare genomsnittstid för lossning uppskattas därmed minskas till totalt 2 minuter 

från det tidigare värdet på 6 minuter. 

 Tidigare genomsnittstid för service till kund per rutt uppskattas uppnå ett nytt värde på 

20 minuter, gentemot det tidigare värdet på 40 minuter. 

 Tidigare genomsnittstid för väntan vid OLC uppskattas elimineras, gentemot den 

tidigare tiden på 5 minuter och 37 sekunder. 

 Tidigare genomsnittstid för aktivitet icke schemalagt underhåll på 16 minuter 

förflyttas till aktiviteten schemalagt underhåll 

 Tidigare genomsnittsvärde för överskridliga körsträckor uppskattas minska från 

tidigare 5 % till 0 %. 

 Tidigare genomsnittsvärde för förluster i fyllnadsgrad uppskattas minska från tidigare 

33 % till 10,7 % 

 

Tabell 14 nedan summerar de individuella förbättringsförslagens påverkan på TOVE. 

 
Tabell 14 - Förbättringsförslag TOVE 

Förbättringsförslag Förändringar i TOVE 
Minska/flytta NIT-aktiviteter från interna till 

externa 

Reducerad administrativ tillgänglighetseffektivitet 

Ökad Operativ tillgänglighetseffektivitet  

 

Förarbete och samarbete vid lastning 

 

Ökad Operativ tillgänglighetseffektivitet 

Samarbete vid lossning 

 

Ökad Operativ tillgänglighetseffektivitet 

Övervakning av chaufförers ankomsttider till 

omlastningscentralen 

Ökad Operativ tillgänglighetseffektivitet 

Synliga skyltar för sortering av returbackar 

 

Ökad Operativ tillgänglighetseffektivitet 

Realtidsövervakning av ankomst av transport 

till verksamhet 

 

Ökad Operativ tillgänglighetseffektivitet 

Användning av ruttoptimeringsprogram 

 

Ökad Presterad effektivitet 

Totalt Reducerad Administrativ tillgänglighetseffektivitet  

Ökad Operativ tillgänglighetseffektivitet Ökad 

Presterad effektivitet 
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Figur 23 - Framtida TOVE baserad på förbättringsförslag 

Figur 23 är baserade på de tidigare nämnda förbättringsförslagen. De är kvantifierade enligt 

värden som har uppmätts genom ruttoptimeringsprogram, observationer och uppskattningar 

av ansvarig enhetschef. Tiderna som berör tillgängligheten i drift har reducerats p.g.a. förslag 

om ökat förarbete och samarbete kopplat till lastning och lossning. Detta med hjälp av ett 

standardiserat arbetssätt tillsammans med ett tydliggörande av sortering av returbackar i form 

av skyltning. Värden som har använts för att beräkna framtida TOVE har baserats på 

uppskattade värdena vid ett applicerande av förbättringsförslagen samt av erhållna direktiv 

från enhetschef. Administrativa tillgänglighetseffektivitet - Den administrativa 

tillgängligheten har reducerats från det tidigare 93 %, till 90 %. Detta då icke-schemalagt 

underhåll förflyttats enligt förbättringsförslag 1 till en extern NIT-aktivitet, från den tidigare 

interna. Detta medför att förarnas tillgänglighet för körande reducerats, vilket reducerar tid 

som spenderas av förarna på att utföra uppgifter som kan ske utan deras närvaro. Operativ 

tillgänglighetseffektivitet – Den operativa tillgänglighetseffektiviteten har ökat till 88 % från 
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det tidigare 79 %. Detta då förbättringsförslag 2 och 3 leder till reducerade interna NIT-

aktiviteter, dessa reduceringar estimeras utifrån observationer och enhetschefens förslag. 

Detta i kombination med förbättringsförslag 4 och 5 har även eliminerat den tidigare 

väntetiden. Förbättringsförslag 6 har eliminerat den överskridliga servicetiden, denna tid 

beräknas utifrån den nya satta servicetiden som ingår i OLC upphandling med distributörerna. 

Kapacitetseffektivitet – Den tidigare kapacitetseffektivitet som beräknades utifrån OLCs 

nuvarande rutter beräknades till 49 % har förhöjds till 79 %. Dessa då resultat av 

förbättringsförslag 7, som reducerat förluster i fyllnadsgrad, samt eliminerat överskridande 

körsträckor. Kvalitetsprestanda – Kvalitetsprestanda är som tidigare TOVE oförändrad då 

inga produktdefekter eller ej tillfredsställd efterfråga observerats eller identifierats. 

 

Framtida TVSM baserad på TOVE-nivåer  

 

Denna rapport presenterade tidigare vissa fördelar kopplade till en TVSM, eller en generell 

VSM. Palma (2015) förklarar bland annat att en TVSM förser en komplett visuell bild av 

flödet för att stödja beslutstagande, samt betonar och belyser eventuellt slöseri. Det 

slutändliga målet med en TVSM blir sedan att kartlägga ett framtidstillstånd (Palma, 2015). 

Under utförandet av denna rapport så har observationer och intervjuer legat till grunden för de 

presenterade förbättringsförslagen, men med en TVSM så har en visualisering av dessa slöseri 

gjorts, vilket underlättat identifiering och problemområden och förbättringsmöjligheter. Dessa 

förbättringar har sedan legat till grund för en TVSM som visualiserar ett framtidsscenario. 

 

Som nämnt av McKinnon & Ge (2004) behöver inte en förflyttning av en verksamhet göras 

för en eliminering av onödiga transporter, utan att det kan ske genom optimering och 

effektivisering. Genom implementering av ruttplanering så har överskridliga och onödiga 

rörelser eliminerats, detta i kombination med reducerade lastning, lossning, service, underhåll 

och väntetider har bidragit till en drastiskt reducerad totala resesträcka. 

 

Villarreal (2012) identifierade ett antal slöseri inom sin framställning av TOVE och TVSM. 

Genom observationer som fördes på OLC lyckades ett antal av dessa tidigare nämnda slöseri 

identifieras och ligger till grund till de nämnda förbättringsförslagen. Enligt Palma (2015) 

skulle eliminering av slöseri leda till en ökad TOVE, reducerade resetider, ökade IT-tider 

kontra NIT-tider, och sist men inte minst en ökad körtid. Figur 24 visualiserar en TVSM som 

baserats på förbättringsförslagen som tidigare nämnts, samt värden från framtidsförslagna 

TOVEn. Den nya totala resetiden beräknas till 1 timme och 54 minuter, en reducering på ca 1 

timme gentemot det tidigare 2 timmar och 52 minuter. Den totala IT-tiden beräknas därav till 

1 timme och 42 minuter, där transport till kunden består av 67 %, betjäning av kund till 19 % 

och retur till omlastningscentralen till 17 %.  Den totala IT-tiden har ökat från det tidigare 75 

% till 92 %, och körtiden från 42 % till 81 %. En avsevärd reducering i andelen interna NIT-

aktiviteter vilket medfört en förbättring i tider kopplade till den totala effektiviteten. 

Elimineringen av de identifierade slöseri med hjälp av förbättringsförslagen förväntas därför 

enligt Palmas (2015) påståenden stämma, där en ökad TOVE har erhållits, reducerad total 

resetid, ökade IT-tider och ökade körtider. 
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Figur 24 - Framtida TVSM baserad på förbättringsförslag 
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8. SLUTSATS, DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER 

 

I följande avsnitt undersöks de två frågeställningarna som har formulerats för att uppnå 

studiens syfte. Det diskuteras även kort om studiens syfte har uppnåtts, varpå studiens 

slutsatser presenteras. Avslutningsvis ges en rekommendation för framtida studier.  

 

Examensarbetets syfte är att undersöka den eventuella nyttan som fallföretaget kan se med 

hjälp av att tillämpa diverse metoder för att mäta slöseri samt prestation och effektivitet. 

Dessutom, att analysera resultatet av mätningarna för att effektivisera transportarbetet, bl.a. 

genom framtagandet av en ruttplanering.  

 

8.1 Nyttan med införandet av Lean-baserade metoder för effektivisering 

 

Under detta delavsnitt kommer problemformulering nummer ett att analyseras och 

sammanställas, med hjälp av följande fråga:  

 

Hur kan Lean-baserade metoder användas för att effektivisera vissa delar av ett 

transportföretag? 

 

Frågan kommer först att besvaras med hjälp av insamlad litteratur där olika författare 

presenterar information om förbättringar baserat på användningen av Lean-metoder. Därefter 

kommer fallstudiens resultat att sammanfattas.  

 

Följande fördelar kan ges med ett införande av Lean-baserade metoder i 

transportsektorn: 

 

 Användningen av en gemensam central, där gods sorteras och lastas om i samma 

fordon, minskar slöseri relaterat till onödiga transportsträckor (Mattsson & Jonsson, 

2005). 

 Genom ett effektivt användande av transportresurser kan en högre fyllnadsgrad 

uppnås, som i sin tur genererar i mindre upprepade leveranser (Mattsson & Jonsson, 

2005) 

 Ett standardiserat arbetssätt bidrar till kontinuerlig förbättring och jämn kvalitet 

(Pascal & Shook, 2015). 

 Identifikation av slöseri med hjälp av Toyotas sju slöseri kan medföra ett ökat 

mervärde för kund samt reducera kostnader (Villarreal, et al., 2016) 

 Införandet av TOVE som prestandamått bidrar till identifieringen och eliminering av 

förluster kopplade till vägtransport (Jeong & Phillips, 2001). 

 TVSM stödjer effektivisering inom transport genom kartläggning av nuvarande 

tillstånd samt ett framtidstillstånd av flödet (Villarreal, 2012). 

 Dantzig och Ramset (1959) föreslår användningen av ruttplanering för att lösa 

distribueringsproblem. Detta medför framtagandet av rutter för lägsta kostnad.  

 Salter (2015) beskriver även att ruttplaneringsprogram kan reducera tiden, som annars 

skulle läggas på att planera transportschemat.  

 Ökade TOVE-nivåer bidrar till en ökad effektivitet (Palma, 2015). 
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Det diskuteras i litteraturen att användningen av TOVE och TVSM båda är verktyg för att 

identifiera och analysera slöseri. Under studien hos fallföretaget iakttogs deras sätt att arbeta 

med transport och hur de arbetar med förbättringar. Det upptäcktes att det inte arbetas på ett 

tids- och kostnadseffektivt sätt och utförandet av nulägets flöde, i form av en TOVE och 

TVSM, indikerade att det rådde slöseri i form av överflödig servicetid, körning, oerfarenhet 

vid ruttplanering samt väntan och bristande samarbete vid lastning och lossning. När 

förbättringsförslagen presenterades, där olika åtgärder beskrivs för att minska slöseri, så ledde 

det till ökade TOVE-nivåer, vilket, enligt Palma (2015), är ett resultat av ökad effektivitet. En 

del av förbättringsförslagen som presenterats behandlar det eventuella resultat som kan 

uppnås med ett införande av Lean metoden standardisering. Utvecklingen av ett standardiserat 

arbetssätt vid returhantering, förarbete vid lastkaj och samarbete vid lastning och lossning 

medgav följande fördelar; ökad den operativa tillgängligheten samt ökad presterad 

effektivitet. Användandet av ruttplaneringsmetoden PlanLogiX genererade i en reducering av 

33 % av den totala kilometersträckan på en utvald veckodag.  

 

8.2 Hur kan denna effektivisering genom användandet av dessa metoder 

interpreteras som reducerade transportkostnader i avseende till emissioner, 

bullerstörningar och säkerhetskostnader. 

 

Under detta delavsnitt kommer problemformulering nummer två att analyseras och 

sammanställas, med hjälp av följande fråga:  

 

Hur kan användningen av dessa Lean-baserade metoder generera i minskade 

transportkostnader (miljö, buller, säkerhet)? 

 

Följande fördelar i form av minskade transportkostnader kan ges med införandet av 

Lean-baserade metoder inom transportsektorn 

 

 Med hjälp en effektiv ruttplanering så kan antal genomförda transportkilometer 

minskas samt generera i en optimerad fyllnadsgrad (Mattsson & Jonsson, 2005). 

 

 Samdistribution och en gemensam central bidrar till en minskad miljöpåverkan. Detta 

pga. antal transporter minskas då mottagaren får leveranser från flera leverantörer men 

vid samma leveranstillfälle (Mattsson & Jonsson, 2005).  

 

 Ett bättre utnyttjande och en effektivare användning av transportresurser kan minska 

på det totala transportbehovet. Bland annat så har miljöpåverkan från vägtransporter 

en potential att minska genom en högre fyllnadsgrad (Mattsson & Jonsson, 2010). 

 

Mattsson & Jonsson (2005) nämner att samdistribution kan leda till reducerad miljöpåverkan 

då antalet transporter minskas samt att detta i sin tur leder till en ökad fyllnadsgrad och bättre 

resursutnyttjande av transportfordonen (Oskarsson, et al., 2013). Eskilstunas implementering 

av en omlastningscentral har som tidigare nämnt reducerat transportbehovet till kommunala 

verksamheter med ca 70 % och gett upphov till besparingar som behandlas i förstudien, se 

bilaga 11, förstudie (kostnad- och nyttokalkyl). Resultat av studien har påvisat att ytterligare 

reduceringar i kostnader och miljöpåverkan göras genom implementeringen av Lean-baserade 

metoder samt en ruttoptimering. Kostnader som anses vara direkt kopplade till 

lastbilstransport är främst kilometerkostnaden, men även de samhällsekonomiska kostnaderna 

som uppstår till följd av vägtransport. Dessa anses vara bullerkostnader, emissionskostnader, 
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säkerhetskostnader och trängsel (Mattsson & Jonsson, 2005). Dessa faktorer anses vara 

översättningsbar till ett monetärt värde, förutom trängsel. Enligt Trafikverket (2017) anses 

inte trängsel vara en direkt nytta/förlust som går att kvantifiera, utan är mer en nytta som 

saknar monetärt värde. 

 

8.3 Diskussion av uppnått syfte 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka nyttan med ett införande av Lean-baserade 

metoder i ett transportföretag. Dessa metoder mäter prestation, tillgänglighet och effektivitet 

för att identifiera förbättringsarbete som i sin tur genererar i minskade transportkostnader. 

Vidare, att presentera dessa förbättringsförslag och effekterna av dem tolkat i monetära termer 

för att koppla dem till fallföretagets olika framsatta mål.  

 

Utifrån studiens resultat och analys kan det konstateras att det går åt tid och pengar till slöseri 

som inte ger något mervärde för slutkunden. Författarna menar på att fallföretaget inte arbetar 

på ett effektivt sätt och att det finns ett flertal metoder för att hantera dessa slöseri. Av de 

presenterade metoderna så har ruttoptimeringen kunnat implementeras i en faktisk dag och 

har gett uttryck till eventuella minskade transportkostnader i monetära termer. Denna 

effektivisering kan även innebära positiva inverkan på andra delar av verksamheten så som 

ökad servicegrad och leverantörssamverkan. Metoden kan däremot innebära investerade 

resurser i köp av programvara, utbildning och tid för företaget att greppa det nya systemet till 

en början, däremot anser författarna att förändringen ger mer värde långsiktigt för kommunen 

och närmiljön. De andra metoderna som har presenterats har gett uttryck i sparad tid i 

transportkedjan i form av kortare körrutter, mindre tid för lastning/lossning och förarbete. 

Författarna menar på att det kan komma att kräva en ansvarig för att upprätthålla de 

presenterade förslagen och se till att alla arbetar enligt standarden. Detta kan vara i form av 

stickprov samt workshops för att upprätthålla rätt utbildning till alla medarbetare.  

 

Som tidigare nämnt i denna studie så är godstransport en förutsättning för ett välfungerande 

samhälle, däremot medför det negativa konsekvenser i form av utsläpp och buller. Författarna 

till denna studie anser att det är viktigt att aktivt jobba för ett effektivt transportarbete och ett 

miljövänligare samhälle. Utifrån den genomförda förstudien så kan det konstateras att 

samlastning och samdistribution är en nyckelfaktor för att minska den negativa påverkan på 

bl.a. miljön. Samdistribution kan även ge kommuner större frihet och kontroll att styra 

transporter, i form av välkonstruerade ruttplaneringar, i city och därmed påverka trafikmiljön 

och säkerheten. Arbetet som beskrivs i denna studie anses kunna bidra med förslag på 

användningen av verktyg och effektivitetsförbättringar inom transportverksamheter och andra 

kommuner för att främja framkomligheten och uppnå lägre kostnader för varuleveranser. De 

presenterade metoderna är inte begränsade till enbart livsmedel och anses kunna vara 

applicerbara inom andra distribuerande verksamheter, däremot bör livsmedelslagar och regler 

inte överskridas.   

 

8.4 Begränsningar 

 

Under detta delavsnitt kommer författarna att kritiskt utvärdera de valda metoderna och 

studiens tillvägagångssätt. Studiens resultat och tillämpbarhet kommer även att diskuterats 

samt dess brister och begränsningar.  
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8.4.1 Trovärdighet 

Examensarbete är baserat på en litteraturstudie samt en fallstudie. Fallstudien bygger på 

observationer, intervjuer och dokumentationer försedda av fallföretaget som har utvärderats 

mot teorin för att höja studiens trovärdighet. Observationerna som utfördes baserades på en 

utvald veckodag, med tre olika observationer där antal leveranser och enheter skilde sig åt. 

Detta anses ha ökat studiens trovärdighet då författarna fick möjlighet att iaktta flera olika 

körningar i form av enheter och körsträckor. Däremot hade fler observationer med olika 

chaufförer, under olika dagar och tider i veckan gett mer underlag för tolkning och analys och 

därmed ökat studiens trovärdighet.  

 

8.4.2 Begränsningar 

Studien är uppbyggd kring observationer och intervjuer som berör aktiviteter och hantering av 

gods i en transportverksamhet. Detta möjliggjorde ett ökat fokus på just godshantering och 

körning samt deras tillhörande slöseri. Däremot anser författarna att det rådde en viss 

begränsning i möjligheterna att observera verksamheten och chaufförernas arbete i en större 

utsträckning, detta pga. kostnad och tid. Hade författarna fått möjlighet att iaktta 

transportarbetet under en längre period, samt rent tidsmässigt kunnat införa ruttoptimering för 

alla enheter så hade studien fått en större bredd. Författarna anser dock att det presenterade 

materialet ger fallföretaget en inblick i hur ett effektiviseringsarbete kan generera i 

besparingar. Det rådde även begränsningar under litteraturstudien då det upptäcktes att det var 

svårare att finna information om TVSM och TOVE från olika källor, samt hur Lean kan 

appliceras inom transportsektorn. Detta anses vara en brist i studien då det gav upphov till 

svårigheter vid analysen av observationerna gentemot teorin.  

 

8.4.3 Tillämplighet 

De i studien presenterade metoder är applicerbara i fallföretaget, men även andra företag som 

arbetar med vägtransport och distribution då teorin bakom metoderna inte har baserats på 

specifika företaget och räknas därmed att vara generaliserbara. Dock kan det råda svårigheter 

att utföra de manuella ruttplaneringarna om företag har en större mängd distributionsstopp, då 

detta medför ett mer komplext och tidskrävande tillvägagångssätt. Mer om det står under 

avsnitt 4.7.1.  

 

8.5. Rekommendationer till fallstudieföretaget 

 

Nedan presenteras en sammanfattning av förslag på vidare studier som författarna 

rekommenderar.  

 

 Kartläggning av alla transporter som utförs för att bedöma lönsamheten av vissa 

körningar samt för att undersöka hur transporterna kan delas in i områden med hjälp 

av presenterat material i denna studie.  

 

 Föra utförliga observationer av chaufförer för andra veckodagar för ytterligare 

identifiering av problemområden och förbättringsmöjligheter. 

 

 Standardisering och implementering Lean-metoder i närliggande processer för ett 

fortsatt strävande efter en lönsam verksamhet. Exempelvis genom att se över 

mottagandet av varor från leverantörer. 
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 Utbildning av personal inom Lean och standardiserade arbetssätt för ytterligare 

eliminering och reducering av interna NIT-aktiviteter, exempelvis väntetider. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 - Omlastningscentralens körturer på måndagar  

 

Hållplats Körtur GLN Enheten familjehem Levadress 

2 10 7381036504711 AMF/Laurus/Resursenhet Barn Majtunagatan 1 

     

2 11 7381036500683 Restaurang Rekarnegymnasiet Krongatan 14 

3 11 7381036501086 Krongatans förskola Krongatan 12 6 

4 11 7381036500843 Restaurang Marielund Moa Martinssons gata 18 

5 11 7381036500867 Restaurang Fröslundaskolan Sturegatan 11 Alvägen 

6 11 7381036506210 Tallåsens förskola/Tallåsplan Tallåsvägen 20 

     

2 12 7381036501055 Snickarvägens förskola Snickarvägen 16 

3 12 7381036501031 Restaurang Stålforskolan Gillbergavägen 5 

4 12 7381036509051 Restaurang Åbacken Ådalsvägen 6 

5 12 7381036501024 Restaurang Lagersbergsskolan Fogdegatan 1 

6 12 7381036500805 Restaurang Lagersbergsgården Lagrådsgatan 28 

     

2 13 7381036501123 Prästängens förskola Prästängsgatan 10 

3 13 7381036507330 Cafe Årbyskolan Magistervägen 20 

4 13 7381036501239 Restaurang Årbyskolan Magistervägen 20 

5 13 7381036500775 Restaurang Nålmakaren Gränsgatan 2 

6 13 7381036500997 Balsta förskola Balstavägen 16 

7 13 7381036500652 Stensborgsgatans förskola Stensborgsgatan 55 

8 13 7381036500621 Restaurang Strigeln Köpmangatan 10 

9 13 7381036500782 Restaurang Tunagården 
Eskilsgatan 64 Svante 
Lundkvistsgatan 2 

     

2 14 7381036500720 Restaurang Tegelviken Sundbyviksvägen 2 

3 14 7381036501147 Ekenhillsvägens förskola Ekenhillsvägen 8 

4 14 7381036500942 Gustavsborgsvägens förskola Gustavsborgsvägen 41 

5 14 7381036501215 Restaurang Hällby skola Skolvägen 8 

6 14 7381036500898 Restaurang Ekebo Grimbovägen 4-6 

7 14 7381036500850 Restaurang Lundbyskolan Hörnedalsgatan 1 
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2 15 7381036502410 
Restaurang utbildning 
Rinmangymnasiet Nygatan 45 

3 15 7381036502366 Cafeterian Rinmangymnasiet Smedjegatan 46 

4 15 7381036500690 
Skolrestaurang 
Rinmangymnasiet Smedjegatan 46 

5 15 7381036501833 Cafeterian S:t Eskil Smedjegatan 2 

6 15 7381036500706 
Restaurang S:t Eskils 
Gymnasium Smedjegatan 6 

7 15 7381036500751 Nyforsskolan/Västra Tunagatan Västra Tunagatan 1 

8 15 7381036501475 Fritidshemmet Björktorpskolan Björktorpsgatan 1 

     

2 16 7381036501291 Hållsta förskola/Högvallav. fsk Högvallavägen 6 

3 16 7381036500836 Restaurang Solåsen SHS-vägen 4 

4 16 7381036500713 Restaurang Skogstorpsskolan Rosenforsvägen 31 

5 16 7381036501390 Hällberga fritidshem Tegelslagarvägen 1  Gyllingsväg 

6 16 7381036507576 Hällberga förskola 2/Fjärilen Tegelslagarvägen 1 

7 16 7381036502045 Hällberga förskola Barnstugevägen 13  13-17 

8 16 7381036501413 Restaurang Ärla skola Bohnstedts väg 2 

9 16 7381036501352 Ärla förskola Bohnstedts väg 4 

10 16 7381036500799 Restaurang Ärlagården Bohnstedts väg 14 

     

2 17 7381036501000 Nyforsgatans förskola Nyforsgatan 19-21 

3 17 7381036502083 Fritidshemmet Albatrossen Nyforsgatan 15A 

4 17 7381036506616 Odlarens Förskola Skogvaktarvägen 10 

5 17 7381036500737 Restaurang Djurgårdskolan Skogvaktarvägen 1 

6 17 7381036500645 Restaurang Skogsängskolan Vasavägen 33 

7 17 7381036500829 Restaurang Skogsgläntan Skogsvägen 2 

8 17 7381036501819 Hammargärdet förskola Hammargårdvägen 1 

9 17 7381036504872 Hammargärdets Fritidshem Hammargårdsvägen 1 

     

2 18 7381036506609 Restaurang Måsta Äng Måstaängsvägen 2 

3 18 7381036500744 Restaurang Skiftingehus Karl Hovbergsgata 43-45 

4 18 7381036501932 Skiftingehus förskola Karl Hovbergsgatan 43-45 

5 18 7381036500973 Salvägens förskola Salvägen 19 

6 18 7381036501048 Restaurang Ärstaskolan Eddavägen 25 
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Bilaga 2 - Omlastningscentralens körningsstatistik och chaufförsschema år 2017  

 

Januari        

Veckodagar: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Totalt 

Körturer: 8 6 6 4 5 29 

Enheter: 48 47 47 28 32 204 

Burar: 160 159 152 84 125 680 

Burar per körtur: 20 26,5 25,33333333 21 25 23,44827586 

Enheter per körtur: 6,25 7,833333333 7,833333333 7 6,4 7,034482759 

Burar per enhet: 3,2 3,382978723 3,234042553 3 3,90625 3,333333333 

Måndag        

Namn Start Slut Rast Totalt Turer KM Enheter 

X 06:15 11:45  05:30 2 103 48 

Y 06:00 12:00  06:00 3 95  

Z 06:00 13:45 00:30 07:15 3 115  

Tisdag        

Namn Start Slut Rast Totalt Turer KM Enheter 

Y 06:00 11:00  05:00 2 71 47 

Z 06:00 11:30  05:30 2 53  

X 06:15 11:45  05:30 2 102  

Onsdag        

Namn Start Slut Rast Totalt Turer KM Enheter 

X 06:15 11:45  05:30 2 62 47 

Z 06:00 11:45  05:45 2 49  

Y 06:00 13:00 00:30 06:30 2 146  

Torsdag        

Namn Start Slut Rast Totalt Turer KM Enheter 

Y 06:00 09:00  03:00 1 34 28 

X 06:15 09:00  02:45 1 45  

Z 06:00 11:30  05:30 2 70  

Fredag        

Namn Start Slut Rast Totalt Turer KM Enheter 

Z 06:00 09:00  03:00 1 25 32 

Y 06:00 11:30  05:30 2 118  

X 06:15 11:45  05:30 2 89  
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Bilaga 3 - Svepmetoden TEST 1 

 

Gruppering 1 Verksamheter Antal burar 

1 Majtunagatan 1, Eskilstuna 2 

2 Mästaängsvägen 2, Eskilstuna 3 

3 Eddavägen 25, Eskilstuna 3 

4 Salvägen 19, Eskilstuna 3 

5 Karl hovsbergsgatan 43, Eskilstuna 3 

6 Balstavägen 13, Eskilstuna 2 

7 Skogvaktarvägen 1, Eskilstuna 4 

8 Gränsgatan 2, Eskilstuna 3 

9 Magistervägen 20, Eskilstuna 3 

10 Prästängsgatan 10, Eskilstuna 2 

  

Gruppering 2 Verksamheter Antal burar 

1 Snickarvägen 16, Eskilstuna 2 

2 Smedjegatan 46, Eskilstuna 7 

3 Smedjegatan 6, Eskilstuna 7 

4 Smedjegatan 2, Eskilstuna 2 

5 Skogvaktarvägen 10, Eskilstuna 3 

6 Stenborgsgatan 55, Eskilstuna 2 

7 Köpmangatan 10, Eskilstuna 2 

8 Nyforsgatan 15, Eskilstuna 2 

9 Nyforsgatan 19, Eskilstuna 3 

 

Gruppering 3 Verksamheter Antal burar 

1 Björktorpsgatan 1, Eskilstuna 1 

2 Västra Tunagatan 1, Eskilstuna 5 

3 Eskilsgatan 64, Eskilstuna 3 

4 Barnstugevägen 13, Eskilstuna 1 

5 Hörnedalsgatan 1, Eskilstuna 3 

6 Bohnstedts väg 16, Eskilstuna 3 

7 Bohnstedts väg 4, Eskilstuna 2 

5 Bohnstedts väg 2, Eskilstuna 2 

9 Vasavägen 33, Eskilstuna 3 

10 Gillbergavägen 5, Eskilstuna 2 

11 Krongatan 12, Eskilstuna 4 
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Gruppering 4 Verksamheter Antal burar 

1 Krongatan 14, Eskilstuna 5 

2 Ådalsvägen 6, Eskilstuna 2 

3 Tegelslagarvägen 1, Eskilstuna 2 

4 Sturegatan 11, Eskilstuna 2 

5 Moa Martinssons gata 18, Eskilstuna 1 

6 Tallås vägen 20, Eskilstuna 3 

7 Fogdegatan 1, Eskilstuna 3 

8 Lagrådsgatan 28, Eskilstuna 3 

9 Skogsvägen 2, Eskilstuna 2 

10 Rosenforsvägen 31, Eskilstuna 2 

11 SHS-vägen 4, Eskilstuna 2 

12 Grimbovägen 4, Eskilstuna 2 

 

Gruppering 5 Verksamheter Antal burar 

1 Högvallavägen 6, Eskilstuna 2 

2 Hammargårdsvägen 1, Eskilstuna 2 

3 Gustavborgsvägen 41, Eskilstuna 4 

4 Skolvägen 8, Eskilstuna 8 

5 Ekenhillsvägen 8, Eskilstuna 3 

6 Sundbyviksvägen 2, Eskilstuna 5 
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Bilaga 4 - Svepmetoden TEST 2 

 

Gruppering 1 Verksamheter Antal burar 

1 Mästaängsvägen 2, Eskilstuna 3 

2 Eddavägen 25, Eskilstuna 3 

3 Karl hovsbergsgatan 43, Eskilstuna 3 

4 Prästängsgatan 10, Eskilstuna 2 

5 Magistervägen 20, Eskilstuna 3 

6 Balstavägen 13, Eskilstuna 2 

7 Gränsgatan 2 3 

8 Skogsvaktarvägen 1 4 

9 Skogsvaktarvägen 10 3 

 

Gruppering 2 Verksamheter Antal burar 

1 Smedjegatan 46, Eskilstuna 7 

2 Smedjegatan 6, Eskilstuna 7 

3 Smedjegatan 2, Eskilstuna 2 

4 Snickarvägen 16, Eskilstuna 2 

5 Stenborgsgatan 55, Eskilstuna 2 

6 Köpmangatan 10, Eskilstuna 2 

7 Nyforsgatan 15, Eskilstuna 3 

8 Nyforsgatan 19, Eskilstuna 2 

9 Eskilsgatan 64, Eskilstuna 3 

 

Gruppering 3 Verksamheter Antal burar 

1 Björktorpsgatan 1, Eskilstuna 1 

2 Västra Tunagatan 1, Eskilstuna 5 

3 Barnstugevägen 12, Eskilstuna 1 

4 Hörnedalsgatan 1, Eskilstuna 3 

5 Bohnstedts väg 16, Eskilstuna 2 

6 Bohnstedts väg 4, Eskilstuna 2 

7 Bohnstedts väg 2, Eskilstuna 3 

8 Gillbergsvägen 5, Eskilstuna 2 

9 Krongatan 12, Eskilstuna 4 

10 Vasavägen 33, Eskilstuna 3 

11 Tegelslagarvägen 1, Eskilstuna 2 

12 Ådalsvägen 6, Eskilstuna 2 
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Gruppering 4 Verksamheter Antal burar 

1 Krongatan 14, Eskilstuna 5 

2 Sturegatan 11, Eskilstuna 2 

3 Moa Martinssons gata 18, Eskilstuna 1 

4 Tallås vägen 20, Eskilstuna 3 

5 Fogdegatan 1, Eskilstuna 3 

6 Lagrådsgatan 28, Eskilstuna 3 

7 Skogsvägen 2, Eskilstuna 2 

8 Rosenforsvägen 31, Eskilstuna 2 

9 SHS-vägen 4, Eskilstuna 2 

10 Grimbovägen 4, Eskilstuna 2 

11 Högvallavägen 6, Eskilstuna 2 

12 Hammargårdsvägen 1, Eskilstuna 2 

 

Gruppering 5 Verksamheter Antal burar 

1 Gustavborgsvägen 41, Eskilstuna 4 

2 Skolvägen 8, Eskilstuna 8 

3 Ekenhillsvägen 8, Eskilstuna 3 

4 Sundbyviksvägen 2, Eskilstuna 5 

5 Majtunagatan 1, Eskilstuna 2 

6 Salvägen 19, Eskilstuna 2 
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Bilaga 5 - Handelsresandeproblem TEST 1 

 

Rutt 1 

 

Initialkund 

Kapacitet: 30 burar / per gång  

 

Från folkestaleden till Majtunagatan 1 (2 burar)  

(28 kvar)  

 

Majtunagatan -> Salvägen 19 (3 burar)  

(25 kvar)  

 

Salvägen 19 -> Mästaängsvägen 2 (3 burar)  

(22 kvar)  

 

Mästaängsvägen 2 -> Eddavägen 25 (3 burar)  

(19 kvar)  

 

Eddavägen 25 -> Karl Hovbergsgata 43–45 (3 burar)  

(16 kvar)  

 

Karl Hovbergsgata 43–45 -> Prästängsgatan 10 (2 burar)  

(14 kvar)  

 

Prästängsgatan 10 -> Magistervägen 20 (3 burar)  

(11 kvar) 

 

Magistervägen 20 -> Balstavägen 13 (2 burar) 

(9 kvar) 

 

Balstavägen 13 -> Gränsgatan 2 (3 burar) 

(6 kvar) 

 

Gränsgatan 2 -> Skogsvaktarvägen 1 (4 burar) 

(2 kvar) 

 

Tillbaka till OLC 

Ej full kapacitet 

Rest: 2  

Skogsvaktarvägen 1->Folkestaleden  
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Rutt 2 

 

Initialkund 

Kapacitet: 30 burar / per gång  

 

Folkestaleden -> Skogsvaktarvägen 10 (3 burar) 

(27 kvar) 

 

Skogsvaktarvägen 10 -> Smedjegatan 46 (7 burar) 

(20 kvar) 

 

Smedjegatan 46 -> Snickarvägen 16 (2 burar) 

(18 kvar) 

 

Snickarvägen 16 -> Smedjegatan 6 (7 burar) 

(11 kvar) 

 

Smedjegatan 6 -> Smedjegatan 2 (2 burar) 

(9 kvar) 

 

Smedjegatan 2 -> Stenborgsgatan 55 (2 burar) 

(7 kvar)  

 

Stenborgsgatan 55 –> Nyforsgatan 19 (3 burar) 

(4 kvar) 

 

Nyforsgatan 19 -> Nyforsgatan 15 (2 burar) 

(2 kvar) 

 

Nyforsgatan 15 -> Köpmansgatan 10 (2 burar) 

 

Tillbaka till OLC 

Full kapacitet.  

Köpmansgatan 10 -> Folkestaleden  
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Rutt 3 

 

Initialkund 

Kapacitet: 30 burar / per gång  

 

Folkestaleden 5 -> Eskilsgatan 64 (3 burar) 

(27 kvar) 

 

Eskilsgatan 64 -> Västra tunagatan 1 (5 burar) 

(22 kvar) 

 

Västra tunagatan 1 -> Björktorpsgatan 1 (1 bur) 

(21 kvar) 

 

Björktorpsgatan 1 -> Barnstugevägen 12 (1 bur) 

(20 kvar) 

 

Barnstugevägen 12 -> Hörnedalsgatan 1 (3 bur) 

(17 kvar) 

 

Hörnedalsgatan 1 -> Bohnstedst väg 2 (2 burar) 

(15 kvar) 

 

Bohnstedst väg 2 -> Bohnstedst väg 4 (2 burar) 

(13 kvar) 

 

Bohnstedst väg 4 -> Bohnstedst väg 16 (3 burar) 

(10 kvar) 

 

Bohnstedst väg 16 -> Gillbergavägen 5 (2 burar) 

(8 kvar) 

 

Gillbergavägen 5 -> Krongatan 12 (4 burar) 

(4 kvar) 

 

Krongatan 12 -> Vasavägen 33 (3 burar) 

(1 kvar) 

 

Tillbaka till OLC 

Ej full kapacitet 

Rest: 1 

Vasavägen 33->Folkestaleden 
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Rutt 4 

 

Initialkund 

Kapacitet: 30 burar / per gång  

 

Folkestaleden 5 -> Tegelslagarvägen 1 (2 burar) 

(28 kvar) 

 

Tegelslagarvägen 1 -> Ådalsvägen 6 (2 burar) 

(26 kvar) 

 

Ådalsvägen 6 -> Krongatan 14 (5 burar) 

(21 kvar) 

 

Krongatan 14 -> Moa Martinssons gata 18 (1 bur) 

(20 kvar) 

 

Moa Martinssons gata 18 -> Sturegatan 11 (2 burar) 

(18 kvar) 

  

Sturegatan 11- >Tallåsvägen 20 (3 burar) 

(15 kvar) 

 

Tallåsvägen 20 - >Fogdegatan 1 ( 3 burar) 

(12 kvar) 

 

Fogdegatan 1 -> Lagrådsgatan 28 (3 burar) 

(9 kvar) 

 

Lagrådsgatan 28 - > Skogsvägen 2 ( 2 burar) 

(7 kvar) 

 

Skogsvägen 2 -> Rosenforsvägen 31 (2 burar) 

(5 kvar) 

 

Rosenforsvägen 31 -> Grimbovägen 4-6 (2 burar) 

(3 kvar) 

 

Grimbovägen 4-6 -> SHS-vägen 4 (2 burar)  

(1 kvar) 

 

Tillbaka till OLC 

Ej full kapacitet 

Rest: 1 

SHS-vägen 4->Folkestaleden 
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Rutt 5  

 

Initialkund 

Kapacitet: 30 burar / per gång  

 

Folkestaleden 5 -> Högvallavägen 6 (2 burar) 

(28 kvar) 

 

Högvallavägen 6 -> Hammargårdvägen 1 (2 burar) 

(27 kvar) 

 

Hammargårdsvägen 1 ->Gustavsborgsvägen 41 (4 burar) 

(23 kvar) 

 

Gustavsborgsvägen 41 -> Skolvägen 8 (8 burar) 

(15 kvar) 

 

Skolvägen 8 -> Ekenhillsvägen 8 (3 burar) 

(12 kvar) 

 

Ekenhillsvägen 8 -> Sundbyviksvägen 2 (5 burar) 

(7 kvar) 

 

Tillbaka till OLC 

Ej full kapacitet 

Rest: 7 

Sundbyviksvägen 2->Folkestaleden 
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Bilaga 6 - Handelsresandeproblem TEST 2 

 

Rutt 1 

 

Initialkund 

Kapacitet: 30 burar / per gång  

 

Kapacitet: 30  

Initialkund: Från folkestaleden -> Mästaängsvägen 2 (3 burar )  

(27 kvar) 

 

Mästaängsvägen 2 -> Eddavägen 25 (3 burar)  

(24 kvar)  

 

Eddavägen 25 –> Karl Hovbergsata 43–45 (3 burar)  

(21 kvar)  

 

Karl Hovbergsgata 43–45 -> Prästängsgatan 10 (2 burar)  

(19 kvar)  

 

Prästängsgatan 10 -> Magistervägen 20 (3 burar)  

(16 kvar) 

 

Magistervägen 20 -> Balstavägen 13 (2 burar) 

(14 kvar) 

 

Balstavägen 13 -> Gränsgatan 2 (3 burar) 

(11 kvar) 

 

Gränsgatan 2 -> Skogsvaktarvägen 1 (4 burar) 

(7 kvar)  

 

Skogsvaktarvägen 1 -> Skogsvaktarvägen 10 (3 burar) 

(4 kvar) 

 

Tillbaka till OLC 

Ej full kapacitet 

Rest: 4 

Skogsvaktarvägen 10 -> Folkestaleden   
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Rutt 2 

 

Initialkund 

Kapacitet: 30 burar / per gång  

 

Folkestaleden -> Smedjegatan 46 (7 burar) 

(23 kvar) 

 

Smedjegatan 46 -> Snickarvägen 16 (2 burar) 

(21 kvar) 

 

Snickarvägen 16 - > Smedjegatan 6 (7 burar) 

(14 kvar) 

 

Smedjegatan 6 -> Smedjegatan 2 ( 2 burar) 

(12 kvar) 

 

Smedjegatan 2 -> Stenborgsgatan 55 (2 burar) 

(10 kvar) 

 

Stenborgsgatan 55 –> Nyforsgatan 19 (3 burar) 

(7 kvar) 

 

Nyforsgatan 19 -> Nyforsgatan 15 (2 burar) 

(5 kvar) 

 

Nyforsgatan 15 - > Köpmansgatan 10 (2 burar) 

(3 kvar) 

 

Köpmansgatan 10 -> -> Eskilsgatan 64 ( 3 burar) 

 

Tillbaka till OLC 

Full kapacitet 

Eskilsgatan 64 -> Folkestaleden   
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Rutt 3  

 

Initialkund 

Kapacitet: 30 burar / per gång  

 

Folkestaleden -> Västra tunagatan 1 (5 burar) 

(25 kvar) 

 

Västra tunagatan 1 -> Björktorpsgatan 1 (1 bur) 

(24 kvar) 

 

Björktorpsgatan 1 -> Barnstugevägen 12 (1 bur) 

(23 kvar) 

 

Barnstugevägen 12 -> Hörnedalsgatan 1 (3 burar) 

(20 kvar) 

 

Hörnedalsgatan 1 -> Bohnstedst väg 2 (2 burar) 

(18 kvar) 

 

Bohnstedst väg 2 -> Bohnstedst väg 4 (2 burar) 

(16 kvar) 

 

Bohnstedst väg 4 -> Bohnstedst väg 16 (3 burar) 

(13 kvar) 

 

Bohnstedst väg 16 -> Gillbergavägen 5 (2 burar) 

(11 kvar) 

 

Gillbergavägen 5 -> Krongatan 12 (4 burar) 

(7 kvar) 

 

Krongatan 12 -> Vasavägen 33 (3 burar) 

(4 kvar) 

 

Vasavägen 33 -> Tegelslagarvägen 1 (2 burar) 

(2 kvar) 

 

Tegelslagarvägen 1 -> Ådalsvägen 6 (2 burar) 

 

Tillbaka till OLC 

Full kapacitet 

Ådalsvägen 6 -> Folkestaleden   
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Rutt 4 

 

Initialkund 

Kapacitet: 30 burar / per gång  

 

Folkestaleden 5 -> Krongatan 14 (5 burar) 

(25 kvar) 

 

Krongatan 14 -> Moa Martinssons gata 18 (1 bur) 

(24 kvar) 

Moa Martinssons gata 18 -> Sturegatan 11 (2 burar) 

(22 kvar) 

 

Sturegatan 11- >Tallåsvägen 20 (3 burar) 

(19 kvar) 

 

Tallåsvägen 20 - >Fogdegatan 1 (3 burar) 

(16 kvar) 

 

Fogdegatan 1 -> Lagrådsgatan 28 (3 burar) 

(13 kvar) 

 

Lagrådsgatan 28 - > Skogsvägen 2 (2 burar) 

(11 kvar) 

 

Skogsvägen 2 -> Rosenforsvägen 31 (2 burar) 

(9 kvar) 

 

Rosenforsvägen 31 -> Grimbovägen 4-6 (2 burar) 

(7 kvar) 

 

Grimbovägen 4-6 -> SHS-vägen 4 (2 burar)  

(5 kvar) 

 

SHS-vägen 4 –> Högvallavägen 6 (2 burar) 

(3 kvar) 

 

Högvallavägen 6 -> Hammargårdvägen 1 (2 burar) 

(1 kvar) 

Tillbaka till OLC 

Ej full kapacitet 

Rest: 1 

Hammargårdvägen 1 -> Folkestaleden   
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Rutt 5  

 

Initialkund 

Kapacitet: 30 burar / per gång  

 

Folkestaleden 5 -> Gustavsborgsvägen 41 (4 burar) 

(26 kvar) 

 

Gustavsborgsvägen 41 -> Skolvägen 8 (8 burar) 

(18 kvar) 

 

Skolvägen 8 -> Ekenhillsvägen 8 (3 burar) 

(15 kvar) 

 

Ekenhillsvägen 8 -> Sundbyviksvägen 2 (5 burar) 

(10 kvar) 

 

Sundbyviksvägen 2 -> Majtunagatan 1 (2 burar)  

(8 kvar) 

 

Majtunagatan -> Salvägen 19 (3 burar)  

(5 kvar) 

 

Tillbaka till OLC 

Ej full kapacitet 

Rest: 5 

Salvägen 19 -> Folkestaleden   
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Bilaga 7 - Närmaste granne TEST 1 
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Bilaga 8 - Närmaste granne TEST 2 
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Bilaga 9 - Intervjufrågor 

 

(Enhetschef, kommunstrateg, områdeschef)  

 Vad anses vara bristande i er hantering av gods i omlastningscentralen? 

Följdfråga 

Vad orsakar dessa brister tror ni? 

 

 Hur hade ni velat effektivisera dessa problemområden?  

Följdfråga 

 

 Arbetar ni mot något särskilt mål?  
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Bilaga 10 - Observationsschema 
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Bilaga 11 - Förstudie 

 

 

FÖRSTUDIE  
Kostnads-nyttoanalys av omlastningscentralen i Eskilstuna kommun 
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1. Teori 
En kostnads-nyttoanalys, även kallad för cost-benefit analysis, CBA, innebär att kostnader 

och fördelar av en handling eller projekt värderas i monetära termer som exempelvis SEK, 

USD etc. Denna analys kan likna vid en vågskål där de positiva effekterna och uppoffringar 

(kostnader) placeras i vardera skålen. En handling värderas som lönsam för samhället om 

kostnadsvågskålen väger mindre. Samhället definieras av de parter och personerna som berörs 

av handlingen eller projektet, och kan därmed sträcka sig över ett visst geografiskt område, 

oftast en nation (Mattsson, 2006).  

 

Shiroiwa et al. (2009) beskriver en kostnad-nyttoanalys som ett beslutsverktyg för att bedöma 

värdet av ett projekt genom att granska kostnaderna och fördelarna det kommer att generera 

om det genomförs jämfört med om det inte genomförs. Värderingen av åtgärder i en kostnads-

nyttoanalys görs med hjälp av en kartläggning av individernas betalningsvilja för handlingen 

(på engelska: willingness to pay, WTP) eller deras kompensationskrav (på engelska: 

willingness to accept, WTA). Betalningsviljan innebär vad individen är beredd på att betala 

för att få en förbättring och kompensationskravet är de försämringar som accepteras 

(Mattsson, 2006). Vissa fördelar av en handling saknar en värdering i form av monetära 

termer. Dessa är bl.a. kollektiva nyttigheter såsom luftkvalitet, stabilt globalt klimat och 

många andra ekosystemtjänster. Mattsson (2009) menar att dessa fördelar ska beaktas i en 

kostnadsnyttoanalys av ett potentiellt projekt i största möjliga mån för att bidra till 

beslutsfattarnas förståelse av vad som står på spel, oavsett om effekterna har ett 

marknadsvärde. Mattson (2006) beskriver två huvudmetoder för att värdera fördelar som 

saknar en egentlig marknad, och som därmed inte kan prissättas efter marknadspriset. Den 

ena kallas för direkt metod och innebär att interjuver sker av människor gällande hur de 

värderar handlingen. Den andra metoden kallas för indirekt metod och går ut på att 

människors beteende analyseras och utifrån det kartläggs deras betalningsvilja eller 

kompensationskrav.  

 

En analys har gjorts av de presenterade stegen för att kunna utföra en kostnads-nyttoanalys i 

trafikverkets (Trafikverket, 2017), där ett av stegen blivit borttaget då den inte var väsentlig 

för denna rapport. Stegen som kommer att bli behandlade i denna analys redovisas enligt 

nedan.  

 

 Definiera och avgränsa projektet 

 Identifiera kostnader och fördelar, även de som saknar marknadsvärde 

 Kvantifiera och värdera 

 Sammanställ en kalkyl och tolka resultatet 

 Utför en känslighetsanalys  

 

Steg 1. Definition och avgränsning  

Det första steget i en kostnads-och nyttoanalys är att definiera samhället och de parter som 

berörs av handlingen, samt att avgränsa projektet. Det finns ingen given definition av vilka 

som ingår i benämningen samhället men brukar oftast syfta på de personer som på något sätt 

berörs av en åtgärd, t.ex. en ny väg där personer som bor i närheten, pendlar via vägen 

och/eller lägger märke till ytterligare buller, men även framtida generationer som troligen 

kommer att få både glädje och besvär av denna handling (Mattsson, 2006). 

 

Steg 2. Identifiering av kostnader och fördelar 

I detta steg ska en identifiering ske av relevanta kostnader och fördelar till följd av 

handlingen. Fördelar kännetecknas allt det som individen och samhället har en betalningsvilja 
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för, vare sig de finns på marknaden eller inte. I detta steg är det viktigt att reda ut de effekter 

som hade inträffat med handlingen och i relation till vad som troligen hade inträffat utan 

denna åtgärd. Fördelarna redovisas med ett positivt tecken. Kostnaderna, som är de effekter 

som minskar individens välfärd, redovisas med minustecken.  

 

I detta steg ska även relevanta fördelar och nackdelar som inte går att prissättas identifieras. 

Dessa effekter kommer att behandlas utanför själva kalkylen, men fortfarande ingå i 

värderingen. Ett exempel på detta är buller, som inte har en marknad, men som däremot 

avspeglar sig på andra fungerande marknader (köp av villor och radhus). Genom att jämföra 

priserna av villor som är lika i alla andra aspekter förutom buller så går det att analysera 

individernas betalningsvilja av bullerreduktion.  

 

Steg 3. Kvantifiering och värdering  

De flesta effekter som ingår i en kostnads-och nyttoanalys värderas genom marknadspriser. 

Exempelvis så kan arbetstid beräknas med hjälp av människors löner. Andra effekter går att 

beräkna, till exempel hur mycket kortare körsträckan blir vid en ny vägbana. Sedan finns det 

effekter som inte är lika enklare att kvantifiera, dessa är bl.a. olika typer av miljöeffekter. 

Risken finns att dessa förbises även om påverkningarna är stora. I sådana fall ska antingen 

individens betalningsvilja studeras och beaktas för att värdera konsekvensen eller så redogörs 

effekterna verbalt för att inte uteslutas i beslutsfattandet.  

Värderingen av alla effekter ska uttryckas i samma penningvärde, som gäller ett visst bestämt 

år (Mattsson, 2006). 

 

Steg 4. Sammanställning av kalkyl och tolkning av resultat  

I detta steg sker en diskontering av alla samlade kostnader och nyttor, detta p.g.a. att många 

kostnader och nyttor infaller i framtiden efter att en åtgärd har tagits vilket kan ha en 

Värdepåverkan av t.ex. inflation. Dessa samlade effekter som uppkommer vid olika tillfällen 

ska därmed värderas efter ett och samma år för att kunna bli jämförbara. Sammanställningen 

av alla löpande kostnader och intäkter(nyttor) som utfaller under den valda perioden ska  

summeras som därefter ska generera ett nettonuvärde som bör vara större än noll för att visa 

lönsamhet. Vid en del fall kan detta värde vara nära noll och vara väldig svårbedömd. Detta 

p.g.a. en avsaknad av vissa samhällsekonomiska nyttor, som har varit svårvärderade och 

därmed inte inkluderade i kalkylen (Trafikverket, 2017). 

 

Steg 5. Känslighetsanalys  

En kostnads-och nyttoanalys är förknippad med osäkerheter och resultatet kan därmed inte 

tolkas som en absolut sanning. En del värden som använts som underlag har framkallats av 

intervjuer, prognoser, antaganden, samt effektsamband. Dessa skäl, samt att vissa faktorer inte 

har värderats i form av monetära termer, påverkar tillförlitligheten av resultatet. 

Känslighetsanalysen utförs för att avgöra hur känsligt resultatet är för förändringar 

(Trafikverket, 2017). 
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2. Utförande 
Steg 1. Definition och avgränsning 
 

En identifiering har gjorts av samhället och de parter som berörs av den kommunala 

omlastningscentralen. Det har konstaterats att Eskilstuna kommun ingår i benämningen 

samhället. Andra parter som påverkas av omlastningscentralen är alla de kommunägda 

verksamheter och enheter, samt dess personal, som får varor levererade av kommunen. Detta 

p.g.a. att personalen kommer att uppleva ändrade leveransrutiner och godshantering. 

Omlastningscentralen berör även leverantörerna, distributörerna, de anställda i centralen och 

kommunen. Samdistributionen i city ska skapa större möjligheter för lokala producenter då de 

enbart behöver distribuera till en adress istället för samtliga kunder. Det har även konstaterats 

att samdistributionen bidrar till ett minskat miljöutsläpp, en bullerreduktion och ett minskat 

fordonsbehov som i sin tur influerar djur och natur. Personer som bor i närheten av 

trafikmiljön och övriga trafikanter vid skolorna kan uppleva minskad trängsel i city då det är 

färre fordon, vilket i sin tur kan bidra till en minskad restid för dem berörda på de vägarna, 

men även en ökad säkerhet.  

 

Steg 2. Identifiering av kostnader och fördelar 
 

Tabellen nedan visar de kostnader och nyttor som har identifierats genom att införa 

omlastningscentralen i Eskilstuna kommun. En del kostnader har kategoriserats, men 

förklaras mer utförligt i steg 3. 

 
Tabell 15 - Kostnader och nyttor som har identifierats i omlastningscentralen i Eskilstuna kommun 

 

+ Mindre miljöutsläpp 

+ Mindre buller 

+ Trygghet för personal 

+ Ökad säkerhet  

+ Större leveranssäkerhet 

+ Försäljningsintäkter 

  

 

- Terminalkostnader 

- Personalkostnader 

- Maskin/Verktyg/IT- kostnader 

- Transportkostnader 

- Övriga kostnader  

- Kostnader som saknar monetärt värde 
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Nyttor 
Mindre koldioxidutsläpp 

Denna nytta är en effekt av ett minskat fordonsbehov i city och är en av de främsta nyttorna 

med att införa en samdistribution. Idag används det totalt 7 fordon för att bedriva 

verksamheten och leverera mat, non food och post till alla kommunens enheter. Majoriteten 

av dessa fordon kör på biogas och diesel. Effekten av samordningen av post leder till 

minskade körda mil och en mindre miljöpåverkan. 

 

Mindre buller  

Omlastningscentralen har bidragit till en reducering av antalet körda leveranser och stopp 

kopplade till food och non food produkter till kommunala verksamheter inom Eskilstuna stad 

med approximativt 70 %. Då dessa kommunala vägverk till en stor del är placerade inom 

Eskilstunas tätort där tunga lastbilar färdas i låga hastigheter bidrar detta till ökade 

marginalkostnader för bullerstörningar. Kostnaden av bullerstörningar innefattar bland annat 

långsiktiga hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar, men även kortsiktiga effekter såsom 

omedvetna sömnstörningar. 

Samordningen av den kommunala posten som har flyttats till omlastningscentralen har 

beräknats till att ha bidragit till en reducering på 25% i antal körda mil årligen. Däremot 

bidrar inte de låga marginalkostnaderna för bullerstörningar från de betydligt mindre 

postbilarna till så stora kostnadsreduceringar. 

 

Trygghet för personalen 

En trygghet, eventuellt en ökad trygghet riktar sig mot anställda personer inom kommunala 

verksamheter beställer, tar emot eller på annat sätt berörs av omlastningscentralens 

varuleveranser. Då en trygghet för individer inte kan approximativt värdesättas så behandlas 

detta som en nytta som saknar monetärt värde. Då denna nytta saknar ett monetärt värde så 

kommer den att uteslutas från kvantifiering och värdering inom denna nyttokalkyl. Däremot 

så återkommer denna nytta i känslighetsanalysen. 

Utifrån förda intervjuer dras slutsatsen att trygghet för personalen i de kommunala 

verksamheterna syftar till ett lägre stresspåslag kring osäkerheten kring leveranstiderna. Med 

tidigare leverantörer förelåg ingen specifik schemaläggning kring leveranstider, utan 

leveranserna anlände olika tider och dagar varje vecka. Omlastningscentralen erbjuder de 

kommunala verksamheterna en trygghet i form av schemalagda leveranstider och 

leveransmängd, samt en högre servicegrad där kunden får vara med och utforma 

leveransschemat. Personalen i de kommunala verksamheterna känner att de lättare kan 

komma i kontakt med OLC och framföra förslag och önskemål, samt att de har en närmare 

och mer personlig relation med OLCs chaufförer än med de tidigare leverantörernas. Se 

bilaga 1,2,3 intervju… 

 

Ökad säkerhet 

Som tidigare nämnt har uppkomsten av omlastningscentralen reducerat antalet transporter av 

food och non food produkter med 70% och antalet körda mil kopplade till kommunalposten 

med 25%  i Eskilstuna. Detta bidrar till en ökad säkerhet för Eskilstunas invånare då färre 

fordon färdas inom det kommunala vägverket. Detta berör främst minderårig som färdas till 

och befinner sig kring skolväsen, seniorer, funktionshindrade och Eskilstunas invånare i stort. 

Trafiksäkerhetskostnaden innefattar bland annat en riskvärdering för personskador och 

dödsfall, samt en värdering av materiella skador vid tillblivelsen av olyckor. 
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Större leveranssäkerhet 

På grund av den djupa komplexiteten inför en värdesättning av leveranssäkerhet för enskilda 

kommunala verksamheter så betraktas en större leveranssäkerhet som en nytta utan monetärt 

värde i sig. Då denna nytta saknar ett monetärt värde så kommer den att uteslutas från 

kvantifiering och värdering inom denna nyttokalkyl. Däremot så återkommer denna nytta i 

känslighetsanalysen.  

En ökad leveranssäkerhet som nytta riktar sig åt de påverkade parterna, personalen i de 

kommunala verksamheterna som tar emot levererade varor. Utifrån förda intervjuer med 

leveransansvariga inom de kommunala verksamheterna dras slutsatsen att en ökade 

leveranssäkerheter bidrar till en underlättning för personalen att effektivt och med högre 

precision schemalägga inför kommande leveranser och en verksammare resursfördelning vid 

ankomst av leveranser. Se bilagor 2 för fullständiga intervjuer.  

 

Försäljningsintäkter och övriga besparingar 

Försäljningsintäkterna för omlastningscentralen innefattar diverse försäljningspåslag som 

genereras i form av intäkter varje månad. Omlastningscentralen får även in intäkter från deras 

pappersservice och magasinering av varor som de erbjuder till andra kommunala 

verksamheter. Utöver dessa intäkter så tar även omlastningscentralen årligen en kickback från 

deras livsmedelskontrakt i form av återbetalningar från leverantörerna.  

 

Kostnader 
Terminalkostnader 

Kostnaden för terminalen kommer att innefatta hyran för lokalen samt elen. Ingen ny terminal 

har byggts för centralen, då denna lokal var befintlig sedan innan och drevs av en privat 

verksamhet. Delar av terminalen hyrs idag av Eskilstuna kommun för bedriften av 

omlastningscentralen, men även andra magasineringstjänster som erbjuds till de kommunala 

verksamheterna.  

 

Personalkostnader 

Här räknas alla kostnader som berör anställd personal på omlastningscentralen. Löner, 

kostnader för kurser och konferenser, arbetskläder och dyl., hälso- och friskvårdsrelaterade 

tjänster samt förtäring i samband med sammanträde och ordinarie fika. Sedan finns det även 

utgifter för externa tjänster så som konsulttjänster, uppdragstagare och beredskapstagare och 

annan tillfälligt inhyrd personal.   

 

Maskin/Verktyg/IT- kostnader 

Ett gemensamt lager kräver verkstadsmaskiner och arbetsredskap för att lasta av, samordna 

och köra ut varor till olika områden.  I denna kostnad ingår även reparation, underhåll och 

service av maskiner. Omlastningscentralen köper även licenser för IT-program som de 

använder sig av för diverse administrativa uppgifter. 

 

Transportkostnader 

Kommunen har i nuläget X upphandlade lastbilar och X leasade bilar för distribueringen av 

varor till kommunens enheter. Utöver kostnaden för att hyra fordonen så tas även diverse 

miljöavgifter, transportavgifter, drivmedelskostnader samt övriga kostnader till hänsyn för 

denna kalkyl.  

 

Övriga kostnader 

Övriga kostnader som har fastställts och som ska beaktas för denna kalkyl är bl.a. städ- och 

renhållning, kopieringspapper, kostnader för avvikelser, förbrukningsinventarier m.m.  
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Kostnader som saknar monetärt värde 

En del negativa effekter har uppkommit i samband med samdistributionen. Dessa är 

försämrad beställning och spårbarhet av varor pga. telefonbeställning istället för e-handel. En 

annan risk med telefonbeställning är att leveranspunkten inte framgår i beställningen. En 

annan eventuell kostnad är underutvecklad kundtjänst och service hos leverantörerna som kan 

leda till utebliven leveransaviseringar till omlastningscentralen.  

 

Steg 3. Kvantifiering och värdering 
 

Nyttor 
Mindre koldioxidutsläpp 

Tabellen nedan visar de fordon som idag används för att distribuera varor i kommunen från 

omlastningscentralen, bränslesort, antal körda kilometer år 2016, koldioxidutsläppet per körd 

km för den specifika bränslesorten och fordonsmodellen, samt det totala kilogramvärdet av 

koldioxidutsläpp som genererats av all transport från OLC.  

 
Tabell 16 - Fordon, med tillhörande egenskaper, som används idag för att distribuera olika gods i kommunen från 

omlastningscentralen 

 Fordonstyp Bränslesort Antal km/år Koldioxidutsläpp 

(Co2 g/km) 

Totalt 

Postbil 2 st. VW 

Caddy 

Diesel 42 240 km  169 g/km = 7 138,56 kg 

CO2/år 

Food/ 

Non food 

3 st. 

Mercedes 

Econic  

Biogas 58 211,3 km 215 g/km 12 515,43 kg 

CO2/kg 

Postbil 1 st. VW 

Caddy 

Biogas 2 125,2 km 24,6 g/km =52, 94 kg 

CO2/år 

Extra bil 1 st. 

Mercedes 

sprinter 316 

CHA-15 

Biogas/Bensin 12 964 km 247 g/km =3 202,1 kg 

CO2/år 

 

 

Enligt Eskilstuna kommun (2017) så har fordonsbehovet för distribution av food och non food 

i city minskad med 70 procent. Det tidigare värdet motsvarar ett koldioxidutsläppsvärde på  

 

((12 515,43
𝑘𝑔

𝐶𝑜2 ∗ 1,14
𝑘𝑟
𝑘𝑔

) + (3 202,1
𝑘𝑔

𝐶𝑜2 ∗
1,14𝑘𝑟

𝑘𝑔
))

0,3
= 59 726,614 𝑘𝑟 

 

Detta resulterar i en besparing på 41 808,63 kr.  

Kommunen menar även på att distribueringen av posten effektiviserats med 25 % färre mil i 

city. Det tidigare värdet motsvarar ett koldioxidutsläpp på  
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((7 138, 56
𝑘𝑔

𝐶𝑜2) + (52,94
𝑘𝑔

𝐶𝑜2)) = 9855,67 𝑘𝑟

0,75
 

 

Detta ger en besparing på 2397 kr i form av minskat koldioxidutsläpp.  

 

Den totala besparingen av ett minskat fordonsbehov i city tack vare samdistribution år 2016 

var 44 205,63 kr uttryckt i ett utsläppsvärde av koldioxid i 2014 års prisnivå.  

 

 

Mindre buller  

För en kvantifiering av dessa besparingar har marginalkostnaden för vägtrafikens 

bullerstörningar i kr/km använts. Se tabellen nedan.  

 
Tabell 17 - Marginalkostnad för vägtrafikens bullerstörningar kr/fkm, prisnivå 2014. Tabell inspirerad av Trafikverket 

(2017). 

Fordon Landsbygd  Tätort   

  Gles Mellan Tät Genomsnitt 

Personbil 0,03 0,16 0,18 0,20 0,18 

Buss, tätort 0,13     

Tung lastbil 

3,5 – 16 ton 

med/utan 

släp 

0,18 1,15 1,27 1,40 1,28 

Tung lastbil 

> 16 ton Hög 

hastighet 

0,40 2,63 2,90 3,20 2,92 

Tung lastbil 

> 16 ton Låg 

hastighet 

0,88 5,76 6,33 7,01 6,40 

 
 

Tabellen nedan visar kostnaden för bullerstörningar kopplade till omlastningscentralens post 
och övriga leveranser i jämförelse med kostnaderna innan OLC, samt den sparade 
omkostnaden av bullerstörningar. 
 
Tabell 18 - Kostnaden för omlastningscentralens bullerstörningar ärligen, en jämförelse från innan OLC och OLC 2016. 

Food och non food Innan OLC OLC 2016 Sparat 

Lastbil>16 i tätort ,207 001,667 x 7,01 = 
1 451 081,69 

58 211,3 x 7,01 = 
408 061,213 

1 043 020,48 

kR 
Personbil 55 677,75 x 0,20 = 

11 135,55 
 

44 542,2 x 0,20 = 
8 908,44 

2 227,11 KR 

 

Som påvisat i tabellen ovan har omlastningscentralens reducering av transporter av food och 

non food produkter, samt den interna kommunalposten bidragit till en besparing på 

1 045 247,59 kronor årligen i bullerstörningar. 
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Ökad säkerhet 

För en kvantifiering av dessa besparingar har den genomsnittliga marginalkostnaden för 

olyckor i kr/km använts. Se tabellen nedan.  

 
Tabell 19 - Genomsnittlig marginalkostnad för olyckor i kr/fkm. Prisnivå 2014/2040, uttryckt i 2014-års penningvärde. 

Tabell inspirerad av källa Trafikverket (2017).  

 Alla 

miljöer 

Landsbygd Tätorter Alla 

miljöer 

Landsbyg

d 

Tätorter 

 2014 2014 2014 2040 2040 2040 

Personbil 0,16 0,13 0,24 0,24 0,19 0,35 

Lastbilar > 

3,5 ton – 16 

ton 

 0,33 0,58  0,49 0,85 

Lastbilar > 16 

ton 

 0,33 0,58  0,49 0,85 

Alla lastbilar, 

lätt lastbil  < 

3,5 ton och 

lastbil > 3,5 

ton 

0,30   0,44   

 

Tabellen nedan visar kostnaden för trafiksäkerheten kopplade till omlastningscentralens 
post och övriga leveranser i jämförelse med kostnaderna innan OLC, samt den sparade 
omkostnaden i samband med ökad trafiksäkerhet. 
 
Tabell 20 - Kostnaden för omlastningscentralens trafiksäkerhet årligen, en jämförelse från innan OLC och OLC 2016 

Food och non food Innan OLC OLC 2016 Sparat 

Lastbil>16 i tätort 207 001,667 x 0,58 = 
120 060,967 

58 211,3 x 0,58 = 
33 762,554 

86 298,41kr 

Personbil 55 677,75 x 0,35 = 
19 487,213 
 

44 542,2 x 0,35 = 
15 589,77 

3 897,443 kr 

 

Som påvisat i tabellen ovan har omlastningscentralens reducering av transporter av food och 

non food produkter, samt den interna kommunalposten bidragit till en besparing på 

90 195,853 kronor årligen i ökad trafiksäkerhet. 

 

Försäljningsintäkter och övriga besparingar 

Sedan början har omlastningscentralen tilldelats ett statligt bidrag på 1 700 000 kronor 

årligen, ett bidrag som kommer att upphöra vid årsskiftet då omlastningscentralens 

resultaträkning från 2016 påvisar ett positivt resultat även utan detta bidrag. 

Omlastningscentralen tar idag ett försäljningspåslag på 3 procent från den totala 

varukostnaden från de kommunala verksamheterna. Detta ger ungefärligt 500 000 kronor i 

försäljningsintäkter varje månad. Under de 16 373 000 kronor försäljningsintäkter under 2016 

för omlastningscentralen innefattas främst intäkterna från detta påslag, men även intäkter från 

den pappersservice som OLC erbjuder de kommunala verksamheterna. Utöver detta erbjuder 

OLC en magasineringstjänst som gav 28 000 kronor i intäkter under 2016. Bortom dessa 

försäljningsintäkter tar OLC även del av en kickback från de aktuella leverantörerna enligt de 
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nuvarande livsmedelkontrakten, där en återbetalning på 818 000 kronor lämnas från 

leverantörerna.  

 

Då den internservicen för kommunalposten flyttats till omlastningscentralen har detta lett till 

ett antal årliga besparingar. Dessa besparingar innefattar lägre lokalkostnader på 90 000 

kronor, mindre behov av inhyrd personal på 20 000 kronor och sist men inte minst en 

besparing på 120 000 kronor vid minskat behov av rekrytering av arbetsledare.  

Totalt beräknas samordningen av den interna postservicen lett till en besparing på 230 000 

kronor årlig, exklusive besparingar i den beräknade effektiviseringen. 

 

 

Kostnader 
Terminalkostnader innefattar kostnaden för årshyran av lokalen på 1 570 000 kr samt el som 

beräknades ligga på 112 000 kr år 2016. Den totala personalkostnaden uppmättes till 

6 722 000 kr och täcker diverse utlägg för personal och konsulttjänster. Maskin-verktyg- och 

IT-kostnader hamnade på en årskostnad på 497 000 kr. De högsta kostnaderna i denna 

kategori var leasing av maskiner och licens av IT-program. Kostnaderna för transport och 

övriga utlägg år 2016 var 2 602 000 kr resp. 3 395 000 kr. Se bilaga 1 för utförlig presentation 

av alla kostnader. 

 

Den totala summan för kostnaderna som genererats av OLC är 14 898 000 kr exkl. 

kostnaderna som saknar monetärt värde.  

 

Steg 4. Sammanställning av kalkyl och tolkning av resultat 
 
Tabell 21 - Summering av de kostnader och nyttor som har genererats under år 2016 

Nyttor Summa 2016 (SEK) 

Mindre koldioxidutsläpp 44 205, 63 

Mindre buller 1 045 247, 59 

Trygghet för personal Saknar monetärt värde 

Ökad säkerhet 90 195, 853  

Större leveranssäkerhet Saknar monetärt värde 

Försäljningsintäkter och övriga besparingar 17 518 000 

SUMMA 18 697 649, 07 

  

Kostnader Summa 2016 (SEK) 

Terminalkostnader 1 682 000 

Personalkostnader 6 722 000 

Maskin-, verktyg-, och IT-tjänster 497 000 

Transportkostnader 2 602 000 

Övriga kostnader 3 395 000 

SUMMA 14 898 000 

  

RESULTAT 3 799 649, 073  

 

 

Alla löpande kostnader och intäkter har summerats under kalkylperioden 2016 och visar ett 

nettonuvärde på 3 799 649, 073 kr d.v.s. en samhällsekonomisk lönsamhet. Det finns ett par 

relevanta samhällsekonomiska effekter inte har kunnat värderas och därmed inte ingå i 
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kalkylen. Om det beräknade värdet är nära noll så kan den egentliga lönsamheten vara 

svårbedömd. Detta ska analyseras i en känslighetsanalys.  

 

Enligt resultaträkningen som framtagits av Eskilstuna kommun (se bilaga 1) så visar 

omlastningscentralen ett positivt resultat på 2 390 000 kr inkl. ett kommunalt bidrag som 

OLC tagit del av sedan uppstarten 2014. Bidraget motsvarar ett värde på 1 700 000 kr och 

anses numera inte vara ett kriterium för omlastningscentralens överlevnad då verksamheten 

arbetar för att uppnå ett ”plus minus noll” resultat. I och med detta så kommer bidraget 

upphöra inför år 2017. Denna kostnads- och nyttoanalys har tagit hänsyn till besparingar som 

uppstår vid ett minskat koldioxidutsläpp, mindre buller och ökad säkerhet som tidigare inte 

beaktats i resultaträkningen. De intäkter och besparingar som omlastningscentralen ligger på 

närmare 3 799 649 kr, inkl. det kommunala bidraget. Slutresultatet kommer att uppskattas till 

ett värde på 2 099 649 kr exkl. det kommunala bidraget som upphör år 2017.  

 

Steg 5. Känslighetsanalys  
 

De källor som framtagits med hjälp av prognoser, intervjuer och effektsamband som ingår i 

kalkylen kan inte tolkas som absoluta sanningar så de är förknippade med en del osäkerheter. 

De effekter som inte har kunnat kvantifieras i detta arbete är trygghet för personal, större 

leveranssäkerhet samt en del kostnader. Syftet med att framställa dessa i en analys är för att 

belysa dessa då påverkningarna kan vara stora, men även för att de eventuellt kan värderas i 

framtiden.  

 

För att verksamheten fortfarande ska anses som lönsam så bör Nytta – Kostnad> 0, dvs. de 

kostnader som inte har kunnat värderas ska inte överstiga 2 099 649 kr. Det som även bör 

beaktas är kvantifieringen av de effekter som värderats med hjälp av prognoser och 

rekommendationer satta av trafikverket. Dessa värden är baserade på prisnivåer från 2014 och 

det bör därmed tas hänsyn till att inflationen kan ha påverkat penningvärdet sedan dess.   

 

Vid värderingen av koldioxidutsläpp så användes ett genomsnittsvärde för koldioxidutsläpp 

baserad på bilmodell, eller liknande bilmodeller, i brist på exakta värden. I verkligheten kan 

detta värde skilja sig beroende på årsmodell och andra faktorer, dock inte så pass mycket att 

det skulle påverka resultatet så pass mycket att det äventyrar lönsamheten. Värderingen av 

buller är beräknad enligt tätortsmiljö, vilket inte är den enda miljön som fordonen passerar 

under deras körningar. Det samma gäller värderingen av den ökade säkerheten som beräknats 

enligt tätortsmiljö. 

 

Även fasta intäkter och kostnader kan komma att utsättas för ändringar. Terminalkostnader 

som el och hyra, personalkostnader, försäljningsintäkter m.m. är kopplade till en oförändrad 

verksamhet utan tillväxt eller tillbakagång. Dessa värderingar har gjorts utifrån 

omlastningscentralens resultaträkningar för 2016, och reflekterar inte nödvändigtvis framtida 

scenarion.  
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4. Bilagor  
4.1 Bilaga 1 – Sammanställning av Omlastningscentralens balansräkning år 2016 
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4.2 Bilaga 2 – Sammanställning av utförda intervjuer med tre enheter. 

 

Intervju Enhet 1– Förskola 

 
Stenby Förskola 

Tida Wally (Kock) 

tida.wally@eskilstuna.se 

Tel: 016- 710 68 73 

Mob: 070-167 29 34 

 

Vad var era förväntningar av OLC innan själva uppstarten och har OLC mött dessa 

förväntningar?  

 

”Inte riktigt, vi hade förväntningar att vi skulle kunna få leveranser när verksamheten inte är 

igång. Men vi gjorde ett litet projekt med nattliga leveranser och det blev inte bra alls. Så vår 

vision var ju att omlastningscentralen skulle lämna och plocka upp varorna under kvällen. 

Sedan förväntade vi oss att vi skulle få använda oss av mer närodlat som inte heller blivit 

av.” 

 

Enligt Marja Järtelius, kostchef inom Torshälla stads förvaltning blir ”det lättare att planera 

och arbeta effektivt när köttet och mjölken kommer samtidigt”. Hur upplever ni att det har 

blivit med uppkomsten av Omlastningscentralen? 

 

”För oss är det mycket mera effektivt att alla varor kommer samtidigt.” 

 

Finner ni att detta har underlättat ert arbete och planering inför leveranser?  

 

”Ja, det underlättar en hel del. Nu vet vi ju exakt när alla varorna kommer så då har vi alltid 

personal tillgänglig för leveranserna.” 

 

Känner ni att ert arbete har blivit mer effektivt med schemalagda leveranser där alla varor 

kommer på en och samma gång? (Följdfråga: hur mycket tid anser det att det sparar er?) 

 

”Ja, vi vet ju var när och hur så vi sparar mycket tid på det. Innan visste vi på ett ungefär när 

varorna kom, men det kom i flera omgångar. Jag kan tänka mig att vi sparar in en timme 

veckovis med omlastningscenteralens system än med tidigare leverantörer.” 

 

Enligt Patrik Andersson, kökschef för förskolor så ”det blir en trygghet för personalen att veta 

vem som kommer och vad man kan förvänta sig i service och bemötande”. Känner ni en  

större trygghet med OLC än vad ni gjorde innan?  

 

”Nej, det kan jag väl inte säga. Vi har aldrig haft problem med några tidigare leverantörer 

innan.”  

 

Hur finner ni den service och bemötandet av OLC idag gentemot innan? 

 

”Idag så får man en lite mer personlig koppling till omlastningscentralens chaufförer, det är 

ju samma killar som kommer varje gång. Så absolut blir det en lite mera personlig relation.” 
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Känner ni att ni har ett nära samarbete med OLC och är det ett bättre samarbete än vad ni 

hade med leverantörerna innan OLC? 

 

”Det är lättare om man vill ändra leveranstider nu när vi bara har omlastningscentralen, det 

är lättare att få kontakt med de och framföra våra önskemål. Fast jag måste säga att för mig 

som kund i Eskilstuna så blir det egentligen bättre service eftersom jag så lätt kan komma i 

kontakt med omlastningscentralens idag.” 

 

Med OLCs system där transporten anländer en specifik dag och tid, känner ni att det har blivit 

en ökad leveranssäkerhet gentemot innan OLC? 

 

”Nej, det tycker jag inte.” 

 

Finner ni några negativa aspekter med OLC gentemot det tidigare systemet? 

 

”Ja, burarna är lite för packade ibland. Det är ett önskemål som vi framfört till 

omlastningscentralen. Om det är ett varubud som är väldigt packad så vill vi ha den 

ompackad. Vi är till mestadels bara kvinnor som jobbar här i köket, och vi kanske inte orkar 

lika mycket och det är svårt att plocka varor över huvudet som väger 25 kilo.” 

 

Finner ni några positiva aspekter med OLC som vi inte tidigare nämnt? 

 

”Inte som vi inte tidigare nämnt, men jag tycket det är ett bra bemötande, trevliga chaufförer 

och det är lättare att få sina önskemål uppfyllda.” 

 

Hur skulle ni vilja att OLC utvecklas i framtiden, har ni några uttalade eller outtalade krav 

som ni skulle vilja se uppfyllas? 

 

”Jag skulle vilja se omlastningscentralen ge oss möjligheten att få tag i mera närodlade 

varor.” 

 

Hur skulle det påverka ert arbete om ni inte fick välja era leveranstider och dagar i lika stor 

utsträckning som ni får idag 

 

”Om jag bara ska tala utifrån vår verksamhet så påverkar det inte oss någonting då vi har 

möjligheten att köra in hela burar i våra kylar. Så vi behöver inte ta emot varorna direkt. 

Men en mindre verksamhet som kanske behöver plocka upp sina varor direkt så påverkar de 

helt klart.” 
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Intervju Enhet 2– Skola 

 
Verksamhet: Lundbyskolan 
Kontaktperson: Annika Axelsson (kökschef) 

e-post: annika.axelsson@eskilstuna.se 

Tel: 016-710 62 24 

Mob: 070-167 29 17 
  

Vad var era förväntningar av OLC innan själva uppstarten och har OLC mött dessa 

förväntningar?  

”Mina förväntar var att en stor fördel var att vi skulle få alla leveranser samtidigt, att det inte 

hade så mycket leverantörer som kom och lastade av samtidigt. Sen visste jag ju att allt inte 

skulle vara påkopplat direkt. Men det var mina stora förväntningar och idag känns det mycket 

bra, jag tycker att OLC har uppfyllt mina förväntningar. 

Sedan vill jag säga att jag aldrig skulle tro att det skulle gå så bra som det har gjort, vi har 

haft det jättebra från den första dagen upplever jag. Men vi förstår att de större 

verksamheterna går större.  

Sedan är vi ju en av de mindre verksamheterna, men vi trodde att vi skulle få välja en tid för 

våra leveranser men det har vi inte fått. Vi har själv valt att endast ta emot leveranser två 

dagar i veckan.” 

Enligt Marja Järtelius, kostchef inom Torshälla stads förvaltning blir ”det lättare att planera 

och arbeta effektivt när köttet och mjölken kommer samtidigt”. Hur upplever ni att det har 

blivit med uppkomsten av Omlastningscentralen? 

”Det gör det.” 

Finner ni att detta har underlättat ert arbete och planering inför leveranser?  

”Ja det tycker jag.” 

Känner ni att ert arbete har blivit mer effektivt med schemalagda leveranser där alla varor 

kommer på en och samma gång? (Följdfråga: hur mycket tid anser det att det sparar er?) 

”Ja, jag vet ju när varorna kommer och då kan jag planera in att ha personal på plats. Det är 

ju inte bara i tid som vi gör ett sparande, utan det är ju även ett stresspåslag och det kan ju 

också mätas. Där emot tycker jag att det är en definitiv trygghet att veta att alla mina varor 

kommer på engång och ungefär när jag kan förvänta mig att de kommer.” 

Enligt Patrik Andersson, kökschef för förskolor så ”det blir en trygghet för personalen att veta 

vem som kommer och vad man kan förvänta sig i service och bemötande”. Känner ni en 

större trygghet med OLC än vad ni gjorde innan?  

”Ja, en större trygghet mot vårt arbete. Förr som kom leveranserna från så många olika 

ställen och vid så olika tider. Det skapar en trygghet för oss att veta vem som kommer och 

när.” 

 

 

mailto:annika.axelsson@eskilstuna.se
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Hur finner ni den service och bemötandet av OLC idag gentemot innan? 

”Tidigare så hade vi kanske 10 chaufförer, nu rullar vi runt på tre till fyra. Man har en mer 

personlig relation till dessa chaufförer. Men ibland måste kontakta mina grossister när det 

blir felleveranser så jag vet inte riktigt hur stor skillnad det blivit i service.” 

Känner ni att ni har ett nära samarbete med OLC och är det ett bättre samarbete än vad ni 

hade med leverantörerna innan OLC? 

”Det tycker jag, är det något så tar de till sig och försöker förbättra det. Huvudansvarige på 

omlastningscentralen är väldigt serviceinriktad och tillmötesgående.” 

Med OLCs system där transporten anländer en specifik dag och tid, känner ni att det har blivit 

en ökad leveranssäkerhet gentemot innan OLC? 

”Ja, för att vi vet vilka tider de kommer.” 

Finner ni några negativa aspekter med OLC gentemot det tidigare systemet? 

”Det är väl endast kostnadspåslaget som vi inte hade förut, Vi tänket att vi kanske få någon 

rabatt på våra varor. Men kostnaden drabbar ju bara oss, men om vi tittar ur en 

miljösynpunkt så gynnar det ju oss alla.” 

Finner ni några positiva aspekter med OLC som vi inte tidigare nämnt? 

”Vi skulle ha möjligheten att inskaffa mer närodlat i Eskilstuna som inte riktigt blivit av. Men 

jag vet inte om man kan lägga det på OLC, utan det känns som att det är kopplat till 

kommunens upphandlingar. SÅ jag vet inte om jag vill belasta omlastningscentralen med 

detta.” 

Hur skulle ni vilja att OLC utvecklas i framtiden, har ni några uttalade eller outtalade krav 

som ni skulle vilja se uppfyllas? 

”Det är att alla leverantörer skulle vara påkopplade till OLC, och då menar jag exempelvis 

Färghuset och så vidare” 

Hur skulle det påverka ert arbete om ni inte fick välja era leveranstider och dagar i lika stor 

utsträckning som ni får idag 

”Så länge de inte skulle komma mellan 11-13 då vi har lunch och är väldigt upptagna. Så länge jag 

har fasta tider varje vecka så skulle inte det påverkade det på något sätt.” 
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Intervju Enhet 3– Äldreomsorgen 

 
Strigeln Äldreboende 

Barbro Norrhammar (kökschef) 

barbro.norrhammar@eskilstuna.se 

Tel: 016-710 34 44 

Mob: 073-917 77 09 
 

Vad var era förväntningar av OLC innan själva uppstarten och har OLC mött dessa 

förväntningar? 

”När vi fick höra att vi skulle ha en omlastningcentral så var man lite osäker på hur ska 

allting funka när det kommer till att få varorna, kommer allting på engång? Det var lite det 

man kände i början. Men utifrån att jag kände mig lite fundersam så tycker jag att OLC har 

blivit till det positiva.” 

Enligt Marja Järtelius, kostchef inom Torshälla stads förvaltning blir ”det lättare att planera 

och arbeta effektivt när köttet och mjölken kommer samtidigt”. Hur upplever ni att det har 

blivit med uppkomsten av Omlastningscentralen? 

”Ja, det tycker vi det har. Samtidigt är det jag som får välja när jag vill ha mina varor, vilken 

dag o tid, så jag tycker bara positivt” 

Finner ni att detta har underlättat ert arbete och planering inför leveranser?  

”Ja, det tycker jag” 

Känner ni att ert arbete har blivit mer effektivt med schemalagda leveranser där alla varor 

kommer på en och samma gång?  

”Det har blivit mer effektivt helt klart, man kan planera sitt arbete bättre för nu vet jag att på 

tisdag kommer det och det, och på onsdag det andra. Det blir mer effektivt när man vet vad 

man ska förvänta sig. Något som jag inte kände med andra leverantörer för då kom det en bil 

med bröd t.ex., och en med kött, och en med mjölk alla olika tider på dagen.” 

Enligt Patrik Andersson, kökschef för förskolor så ”det blir en trygghet för personalen att veta 

vem som kommer och vad man kan förvänta sig i service och bemötande”. Känner ni en 

större trygghet med OLC än vad ni gjorde innan?  

”Ja, det tycker jag. Nu vet vi att det bara är OLC som kommer, men det är ju inte alltid 

samma chaufför som kommer. Jag har inga problem alls, man kan alltid ringa eller maila om 

det uppstår några problem, så jag tycker att servicen har blivit bättre.” 

Hur finner ni den service och bemötandet av OLC idag gentemot innan? 

”Jag känner inget förutom det positiva!” 

Känner ni att ni har ett nära samarbete med OLC och är det ett bättre samarbete än vad ni 

hade med leverantörerna innan OLC? 

”Jag har väl lika stort samarbete med leverantörerna som med OLC, för om det uppstår 

något problem så ringer ju både OLC och vår leverantör. Om vi inte fått de sakerna som 
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saknas så måste jag ringa båda. Jag tycker dock att vi har ett bra samarbete med OLC. Jag 

vet inte om det riktigt var ett sämre samarbete med tidigare leverantörer.” 

Med OLCs system där transporten anländer en specifik dag och tid, känner ni att det har blivit 

en ökad leveranssäkerhet gentemot innan OLC? 

”Ja och nej, leveransen får jag med större säkerhet och tidsprecision, däremot kan ju saker 

och ting fortfarande fattas. Med tidigare leverantörer kände man lite mer ojämnt under dagen 

när saker och ting skulle komma, men nu vet jag när det kommer.” 

Finner ni några negativa aspekter med OLC gentemot det tidigare systemet? 

”Nej, inte vad jag kommer på faktiskt.” 

Finner ni några positiva aspekter med OLC som vi inte tidigare nämnt? 

”Mycket att man har så bra kontakt med chaufförerna som kör våra varor. Chaufförerna har 

en stor roll i detta, jag har jättebra kontakt med dem.” 

Hur skulle ni vilja att OLC utvecklas i framtiden, har ni några uttalade eller outtalade krav 

som ni skulle vilja se uppfyllas? 

”Jag tog upp detta med mina chefskollegor, och vi har inget som vi kommer på faktiskt, 

Omlastningscentralen som det är idag funkar för oss.” 

Hur skulle det påverka ert arbete om ni inte fick välja era leveranstider och dagar i lika stor 

utsträckning som ni får idag 

”Det hade försämrat vårt arbete, just nu är det bara fördelar för vår del. Vi skulle hellre 

prioritera att få välja våra tider o dagar helt fritt än att få rabatterade priser på leveransen skulle 

jag tycka.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


