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Abstract 
 
“Stage-1 route pricing – For start-up in transport sector” 
 
The master thesis requestor is an IT start-up based in Stockholm that specialises in home 
deliveries in the e-commerce industry, and will henceforth be referred to as “The 
Company” due to secrecy considerations. As The Company continues to grow at an 
increasingly fast rate, they requested a more systematic strategy to pricing individual pick-
ups. As The Company acquire more customers, the route network and prizing of the routes 
gets significantly more complex. Another complexity factor is what flexibility each 
customer tolerates within their chosen time slot. The project aims to create a prizing model 
that can be used in negotiations with new customers and to help establish pick-up prizing. 
 
The result of the project shows that volume and flexibility variance has the highest impact 
on the pick-up cost. When more and more customers are added to The Company’s 
portfolio the impact of the driving distance decreases due to a higher possibility of new 
customers sharing an existing route with another customer.  
 
For The Company to avoid receiving an abundance of pick-up deliveries after cut-off, a 
penalty fee was added to customers that insisted on having their pick-up time slot at what 
The Company deem their most critical time of the day. This penalty fee is a function of 
the volume received and aims to compensate for the extra cost of manpower the volume 
will require.  
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Sammanfattning 
Examensarbetets uppdragsgivare är en IT Start-up i Stockholm som specialiserar på 
hemleveranser inom e-handel. Uppdragsgivaren benämns hädanefter som “Företaget” ur 
sekretesshänsyn. Då Företaget har en hög tillväxt blir frågan om upphämtningstider och 
prissättning av dessa en alltmer komplex fråga. Så samtidigt som Företaget bygger ut sin 
portfolio av kunder blir ruttnätverket och prissättningen av individuella upphämtningar 
betydligt mer komplex. Något som ytterligare försvårar prissättning är den tidsflexibilitet 
som kunder accepterar. Uppdraget syftar till att skapa en prissättningsmodell för nya 
kunders upphämtningar med avseende på dessa faktorer. 
 
Resultatet av projektet visar att de faktorer som har störst betydelse på ruttkostnaden är 
kundens upphämtningsvolym och tillåten flexibilitet. Allteftersom fler kunder tillkommer 
påverkar distansen mindre och mindre priset, då det uppstår större möjligheter för 
samordning av delade och således kostnadsoptimerade rutter.  
 
För att undvika att kunder väljer upphämtningsfönster efter cut-off tiden ingår en 
straffavgift i prissättningsfunktionen. Denna straffavgift är en funktion av upphämtad 
volym och ser till att kompensera för den extrakostnad som sent inkomna upphämtningar 
tar i anspråk i form av extra arbetskraft.  
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Ordlista 
 
Tidsslott - Ett bestämt tidsspann eller tidsfönster till exempel för en upphämtning 
Sista-milen leverans (last-mile delivery) - innebär den sista leveransen till en specifik 
slutdestination, ofta till privatpersons hem 
Ledtid - tid från order till leverans 
Personalflotta - Personal företaget har att tillgå 
Bilflotta - Bilar företaget har att tillgå 
Kund – E-handelsföretag som använder sig av Företaget för att leverera sina paket 
Konsument - Privatperson som använder e-handel och får hem sina paket med Företaget 
Outsourcing - Att lägga en del av sin verksamhet på ett annat företag 
Cut-off - Tidsatt tid då alla paket måste vara inlevererade för att sortering ska hinnas och 
skickas ut på nästa leverans 
Hubb - Central placerad plats i transportnätverket, där linjetrafiken sorterar paket för att 
sedan skickas till rätt leveransstad  
Terminal - Plats i varje stad där paket sorteras för att skickas i rätt transportflöde 
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1. Inledning 
1.1 Företagsintroduktion 
Företaget är en Stockholmsbaserad IT start-up som strävar efter bästa möjliga 
leveransupplevelse för konsumenter genom kundanpassade “sista milen leveranser”. 
Företaget startades 2016 i Stockholm och har sedan dess expanderat till att bli verksamma 
i både Göteborg och Malmö. Företaget har ett flertal stora investerare bakom sig vilket 
tillåter hög tillväxt på nya marknader. Företaget erbjuder en kundanpassad leverans till 
konsumenter inom två dagar där varan levereras mellan 17.00-22.00.  
 
1.2 Uppdragsbeskrivning  
Företaget har haft en hög tillväxt de senaste åren och förväntas fortsatt att växa. Företaget 
vill säkerställa att de sätter rätt pris vid upphandling av nya kunder, samt optimerar sina 
upphämtningsrutter och resurser vid upphämtning av paket. 
 
Vi har valt att definiera fas-1 flöden som transporter av varor från kund till Företagets 
terminaler. Effektiva och högkvalitativa transporter i detta flöde är avgörande för att 
företaget ska lyckas leverera ut till konsumenten. På grund av hög tillväxt och volatilitet i 
beställningsvolymer uppstår en komplexitet i att säkerställa företagets kapacitet och 
kostnadseffektivitet för fas-1 flöden. Företaget vill fortsätt kunna vara priseffektivt och 
hålla ner kostnaderna gentemot kunden relaterat till fas 1-flöden men samtidigt behålla 
hög leveransprecision.  
 
Examensarbetet syftar till att undersöka hur Företaget på bästa sätt kan strukturera fas-1 
flöden för att på ett effektivt sätt expandera på nuvarande och framtida marknader. Detta 
görs genom att modellera och analysera simuleringar av olika framtagna kunder vars 
egenskaper varierar för att se hur dessa egenskaper påverkar kostnaden. Projektet skall 
även analysera tidsfönster, befintliga rutter, kunder och dess egenskaper för att hitta 
kritiska faktorer som påverkar kvalitet och pris i flödet. 
  
För att skapa en hållbar expansionsplan för fas-1 flöden på befintliga och nya marknader, 
kommer simuleringar av upphämtningar hos olika kundprofiler och kombinationer av 
potentiella flöden göras. Alltså skall modellen testa hur nya leverantörer på den 
simulerade marknaden påverkar flödet och hur prissättningen och schemaläggningen bör 
ske. 
  
Modellen skall utvecklas med grund i de befintliga marknaderna, men skall vara 
applicerbar på valfri marknad för framtida expansionsmöjligheter. Utifrån simuleringar 
skall en analys av flaskhalsar, kostnadströsklar och nödvändiga krav mot kunder och 
partners göras. Därefter skall en strategi utvecklas baserat på de simulerade utfallen.  
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1.3 Mål 
 
1.3.1 Effektmål 
Effektmålet är att Företaget skall kunna säkerställa ett kostnadseffektivt erbjudande till 
kunder och ha en god utgångspunkt för prissättning av upphämtningar vid framtida 
förhandlingar utifrån varje kunds specifika egenskaper. 
 
1.3.2 Projektmål 
Målet med projektet är att leverera en prismodell och strategi som kan användas som 
underlag vid upphandling av nya leverantörer.  
 
1.4 Syfte  
Syftet med uppdraget är att med en matematisk modell och simuleringar kunna dra viktiga 
slutsatser för prissättning av fas-1 flöden. Dessa slutsatser kommer sedan resultera i 
underlag för upphandlingar av nya kunder. 
  
Uppdraget syftar till att skapa en prismodell och strategi för hur Företaget ska prissätta 
och hantera upphämtningar i fas-1 flöden för att kostnadseffektivt och skalbart kunna 
expandera inom befintliga och framtida marknader.  
 
1.5 Avgränsningar   
Projektet inriktar sig endast på fas-1 flöden och tar inte hänsyn till övriga flöden i 
verksamheten. Studien kommer att utgå ifrån framtida prognoser om e-handelns tillväxt 
samt antaganden grundade på befintliga leverantörers egenskaper och gemensamt uppsatta 
antaganden definierade i gemenskap med Företaget. Detta eftersom många okända 
faktorer påverkar de tilltänkta simuleringarna, som t ex. volatilitet i beställningsvolym, 
flödets kapacitet et cetera.  
 
Projektet kommer endast inrikta sig på kunder med dagliga volymer som vanligtvis ligger 
mellan 1 - 2 pall, dvs. kunder med en “medium” volym som inte kan lastas löst men inte 
heller ta en egen lastbil själv i anspråk. 
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2. Nulägesanalys 
2.1 Fas 1-flöden: Upphämtningar 
Företaget har idag tre olika terminaler placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. I ett 
fas-1 flöde hämtas kollin hos de olika leverantörerna som sedan transporteras till 
närliggande Företaget-terminal. Upphämtningarna sker med rutter där en lastbil hämtar 
upp kollin från flertalet leverantörer. I figur 1 illustreras dessa flöden övergripande genom 
de orangea rutterna. Vid upphämtning har Företaget ett tidsbokat tidsfönster hos 
respektive leverantör som tillåter upphämtning inom en viss tid. Till exempel har 
Företaget möjlighet att lasta dagens upphämtning mellan 15:10 - 15:40 hos Kund A, men 
behöver i verkligheten endast 10 minuter för att utföra detta uppdrag. Detta betyder att 
varorna finns tillgängliga på lastkajen vid 15:10 men kan hämtas upp med en halvtimmes 
förskjutning, beroende på oförutsägbara händelser i schemat.  
 
Ruttimplementeringen som är beskriven ovan sker under förutsättning att kunden har 
relativt små volymer. För tillfället sker de flesta upphämtningar med hjälp av lastbilar som 
rymmer sju (7) pallar med gods. För att tillgodose dagliga volymvarianser och oväntade 
ökningar i bokad volym får varje kund priserbjudande om upphämtning i ett intervall om 
några pallar. Ett vanligt exempel är ett pris per pall från en till tre pallar ges, där 
trafikstyrningen räknar med tre pallar för att ta hänsyn till den eventualitet att kunden når 
den övre volymgränsen, medan medelvolymen ofta ligger långt under denna gräns.  
 
I fallet när Företaget har större kunder får dessa ofta dedikerade lastbilar vid upphämtning. 
Även om medelvolymen som kunden fyller lastbilen med är långt under kapaciteten, anses 
de viktiga nog att få dedikerade upphämtningsbilar och inte samköras tillsammans med 
andra kunders upphämtningar i närområdet.  
 
I dagsläget existerar sju stycken rutter i tre olika städer. Utöver dessa finns specialflöden 
som hanteras av externa parter. Till exempel så skickas varor från en kund belägen i Växjö 
med en separat logistikpartner till distributionslagret i Jönköping. I övrigt sköter Företaget 
alla fas-1 transporter själv. I Göteborg och Malmö finns i nuläget endast en rutt och 
leverantör i respektive stad medan de har fem rutter och betydligt fler leverantörer i 
Stockholmsområdet. Detta medför mer komplexa upphämtningsrutter och kräver mer 
planering och inbyggd flexibilitet vid oförutsedda volymförändringar. 
 
Eftersom Stockholmsområdet både är största marknaden för fas-1 flöden och 
slutleveranser uppstår den största problematiken här. Informationsflödet från 
leverantörerna motsvarar sällan den faktiska upphämtningsvolymen, vilket gör att 
Företaget måste ta hänsyn till stor varians i hur många lastbilar måste bokas för respektive 
upphämtningsrutt.  
 
I dagsläget räknar Företaget med en fyllnadsgrad av bokad volym på ungefär 50 - 60% 
(Terminalchefen, 2018). Detta görs för att minimera risken att behöva boka nya bilar 
under pågående upphämtningsrutt och således ha marginal för dålig kommunikation från 
leverantören. De tar alltså höjd för att bokad volym inte stämmer överens med den 
faktiska volymen som står utrullad på lastkajen. Som tidigare nämnt så beror det delvis på 
bristfälligt informationsflöde angående inkomna orders, men även på dålig uppskattning 
av faktisk volym som de totala ordrarna tar upp.  
 
Dagens prissättning av upphämtningar baseras på den intuitiva ruttdragningen av 
trafikledningen, som med hjälp av kartverktyg uppskattar en rutts tidsåtgång och således 
kan ge varje kund ett upphämtningspris. Trafikledningen tar hänsyn till uppskattad volym 
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som varje kund förväntas lasta, samt tiden det tar för lastbilen att lasta hos ruttens samtliga 
kunder när de prissätter kundens upphämtning.  
 
Baserat på nuvarande kundbas och förutsättningar har Företaget utformat sina 
upphämtningsflöden. Detta har gjorts på en ad hoc-basis, med grund i befintliga kunder 
och med tillagda kunder i åtanke. 
 
Vid varje implementering av ny kund görs en bedömning av vilket flöde kunden bäst 
passar in i, baserat på ett antal olika faktorer. Beroende på beräknad volym, tidsflexibilitet, 
orderkvantitet, distributionsfördelning, geografisk placering, med mera görs en subjektiv 
bedömning av trafikplaneringen.  
 
Baserat på hur den nuvarande kundbasen ser ut kan flera slutsatser om de olika typerna av 
kunder göras. Framförallt påverkar faktorerna ordervolym, volymfördelning samt 
geografisk placering hur leverantören kategoriseras.   
 
Eftersom Företaget står inför en stark konstant tillväxt upplever de svårigheter med att 
korrekt prognostisera behov på en längre tidshorisont. Tack vare användningen av åkerier 
och god kontakt med trafikledningen på respektive åkeri kan Företaget snabbt anpassa sig 
efter förändrad efterfrågan. Så även om informationsflödet angående dagens 
upphämtningsvolymer inte stämmer överens med den faktiska volymen, har de både med 
hjälp av liten fyllnadsgrad och snabb reaktionstid möjlighet att säkerställa upphämtning. 
 
Företagets kärnverksamhet kretsar kring fas-3 flödet, alltså sista milen-leveransen. Men då 
Företaget upplevde svag leveransprecision med att outsourca fas-1 flödet, vilket gav 
direktkonsekvenser för deras kundomdömen, valde de att istället insourca fas-1 
flödesplaneringen igen.   
 
2.2 Fas 2-flöden: Linjetrafik 
Efter att varorna kommit in till en av Företaget-terminalerna sorteras de efter vilken stad 
de ska levereras till och skickas med linjetrafiken som går från terminalerna till en hubb 
placerad i Jönköping. På hubben sorteras varorna på nytt efter vilken stad konsumenten 
befinner sig i. Sedan går lastbilarna från hubb tillbaka till terminalen. I figur 1 illustreras 
linjetrafikens rutt med vita streck. Dessa lastbilar avgår sent på kvällen och kör mellan 
Företagets terminaler nattetid, för att sedan ankomma till slutstaden på morgonen.  
 
2.3 Fas 3-flöden: Sista milen leveranser 
När varorna kommer till respektive terminal i slutstaden sorteras de utefter vilken rutt de 
ska färdas i. Här ingår även de paket som kommit in till terminalen men som ska ut till en 
konsument där leverantören ligger i samma stad. Den slutgiltiga distributionen sköts av 
åkerier eller av privata uppdragstagare genom ett “gig economy”-koncept. I en gig 
economy erbjuds temporära, flexibla jobb på en uppdragsbasis. Gig economy-konceptet 
erbjuder privatpersoner att sköta leveranser till konsumenter utan en anställning vid 
Företaget. Istället agerar de som en egen entitet och arbetar när Företaget har uppdrag att 
erbjuda. (Investopedia, 2018) 
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En stor del av leveranserna är av kategorin samma stad-leveranser. Dessa både hämtas och 
levereras inom samma stad, vilket betyder att leveransen undviker Fas-2 flödet: linjetrafik 
via Jönköping. Detta lämnar även möjlighet till samma dag-leveranser hos många 
leverantörer. För att detta skall vara möjligt måste ordern inkomma till terminalen innan 
en viss tidpunkt, specifik för varje enskild kund. Distributionen till konsumenten 
illustreras med de gröna linjerna i figur 1 nedan. 

 
Figur 1: Bild över fas 1,2,3 flöden i Företagets verksamhet 

 
 
2.4 E-handelns utveckling och framtid 
	
Det intressanta med både Företagets affärsidé samt den uppgift vi ställts inför är att den 
svarar till framtidens efterfrågan på e-handelsmarknaden. Som Företaget själva beskriver 
horisonten för e-handel i världen: “Hittills är plattformen för hur vi handlar samt hur vi tar 
betalt vid e-handel väl utvecklad. Nu saknas bara en utvecklad och framtidsanpassad 
modell för hur vi levererar e-handelsordrarna” (CCO, 2018).  
 
Den traditionella lagerlogistiken har inte ännu fullständigt justerats till e-handelns 
konsumentmönster. När det traditionella lagret har arbetstider mellan 07:30 - 15:30 
konsumerar kunder via e-handel som mest mellan tiderna 17:00 - 22:00. Detta betyder att 
ett lagersystem som är byggt enligt de traditionella öppettiderna för ett lager försämrar 
leveransupplevelsen för e-handelskunderna genom att vara verksamma på “andra sidan 
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dygnet” jämfört med när deras kunder handlar. Om lagret istället skulle vara öppet och 
verksamt under timmarna när kunderna konsumerade som mest, alltså 17:00-22:00, skulle 
tiden innan kundens order packas och skickas iväg bli betydligt kortare. Istället ligger nu 
ordern passiv hela natten, innan den packas igen på förmiddagen tillsammans med övriga 
orders som aggregerats över natten. Eftersom vissa kunder i större utsträckning även har 
samma-stad leveranser, alltså har sina konsumenter i samma stad som deras lager befinner 
sig, så skulle det med förskjutna öppettider vara möjligt att leverera redan kvällen efter. I 
dagsläget blir realiteten att många orders förskjuts ytterligare en dag, speciellt de som 
skall gå på linjetrafik från kundens stad till konsumentens hemadress i en annan stad.  
 
Utifrån ett flexibilitetsperspektiv är det viktigt för Företaget att kunna tillgodose 
upphämtningar under alla dygnets timmar, inom rimliga gränser. Att ha möjlighet att 
kunna anpassa sin upphämtning till en “modernt anpassat e-handlare” med öppettider på 
kvällen, och samtidigt hantera upphämtningar på det traditionella, morgonöppna, lagret, är 
viktigt för att bibehålla tillväxttakten och tillfredsställa nya kunder. 
 
 

 
Figur 2: Heatmap över Stockholmsområdet med existerande kunder 

	
	
	
2.5 Kunder 
Om vi vidare analyserar mottagna data samt Företagets egna uppskattningar av 
Stockholmsområdet ser vi att det finns flera typer av kunder. Ett fåtal har helt dedikerade 
rutter då deras volymer är så pass stora att den interna värderingen av denna kund gör att 
de prioriteras högt i upphämtningsflödet. De har även små kunder som har extremt få 
paket per dag, och har vissa dagar inga upphämtningar alls. Däremellan har de mellanstora 
kunder med cirka 1-3 pallar med varor per dag i snitt. De olika kunderna med respektive 
volymstorlek är illustrerade i figur 2 ovan.  
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2.6 Volymhistorik 

 
Figur 3. Scatterplot över ordervolym per dag 

 

 
Figur 4. Fördelningen av ordervolym i antal pallar mätt 

Illustrerat ovan i figur 3 och 4 visas ordervolym i pall hos de medelstora kunderna. Dessa 
medelstora kunder bör utgöra fokus för vår undersökning, då de har tillräckligt betydande 
volymer för att ge relevant och pålitlig data men tillräckligt små för att naturligt ingå i en 
rutt tillsammans med andra kunders upphämtningar.  
 
2.6.1 Volymvolatilitet  
En problematik som tydligt beskrivits av Företagets trafikledning är volatiliteten i varje 
enskild kunds volym. Om man ser till utvecklingen över veckan så är måndagar och 
tisdagar de dagar med klart störst volym, för att sedan se en någorlunda stabil nedgång när 
veckan närmar sig sitt slut. Detta kan förklaras med e-handelskonsumenternas 
konsumtionsmönster, som inte bara är högre på kvällar men framförallt på helger. Detta, 
tillsammans med att det under helgen hinner aggregeras en stor mängd orders som lagts av 
konsumenter men som inte behandlats och packats av e-handlaren då deras 
lagerbemanning inte är verksamma under helgen. När måndagen sedan kommer skall 
dessa aggregerade ordervolymer skickas ut på veckans första dagar, vilket ger en naturlig 
volymökning.  
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2.6.2 Vikt förhållande till volym 
För vissa kunder är vikt snarare en begränsande faktor än volym. Kunder som hanterar 
produkter med hög densitet, tex. matvaror, djurfoder etc., blir tvingade att inte lasta en pall 
full i volymanseende, utan när pallen i fråga når en viss maxvolym. I praktiken är det 
främst två av Företagets kunder som upplever detta problem i vissa enstaka fall.  
 
2.6.3 Straffkostnad  
Ett problemområde som beskrivits av Företagets trafikledning är tendensen av kunder att 
vilja planera sina upphämtningar nära dagens och kvällens cut-off tid, alltså när sista tiden 
att leverera kollin till terminal för distribution samma dag. Vid dagens cut-off måste alla 
kollin ha hunnits sorteras som skall levereras ut samma dag till konsumenten. Vid kvällens 
cut-off måste alla kollin som skall gå på nattens linjetrafik ha hunnits sortera. Eftersom 
denna tiden inte är flexibel är det extremt viktigt att inte överbelasta mängden arbete på 
terminalen nära dessa cut-off tider. För att undvika detta beskrivs en önskan om att införa 
straffkostnader under vissa tider, specifikt när cut-off tiden närmar sig.  
 
2.7 Miljö 
Genom en optimerad algoritm för utkörningar möjliggörs en mer effektiv rutt och på så 
sätt kan Företaget göra miljövänligare sista milen leveranser än många konkurrenter. Idag 
klimatkompenserar även Företaget för alla leveranser och körningar mellan städer. (KAM, 
2018) Detta görs genom organisationen Zeromission som räknar ihop företagets totala 
koldioxidutsläpp för att sedan hjälpa Företaget att investera i ett skogs- eller energiprojekt 
som kompenserar för den klimatpåverkan företagets verksamhet har. (Zeromission, 2018)  
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3. Teori 
3.1 Logistik som strategi 
Det finns flertalet strategier och teorier om hur ett företag bör byggas och utvecklas för att 
bibehålla en konkurrenskraftig position samt försvara tillhörande marknadsandelar. 
Företaget bör erbjuda något unikt som ger dem en speciell plats på marknaden och 
möjlighet att få högre vinst än sina konkurrenter. (Ahl & Johansson 2002, 19) Logistik 
kan användas som ett viktigt verktyg för att differentiera företaget mot konkurrenter och 
erbjuda kunder ett unikt serviceerbjudande, om företaget även lyckas vara resurseffektiva 
och hålla ner kostnaderna kan logistik bli en stark fördel. För att använda sig av logistik 
som ett strategiskt verktyg att få nya kund samt behålla befintliga behöver företaget främst 
kunna förstå och identifiera, vilken typ av leveransservice som är värdeskapande för 
kunden, hur man möjliggör att förbättra och förstärka leveransservicen samt vad som gör 
det svårt för konkurrenter att imitera tjänsten och positionen. (Sandberg 2015, 43-45) 
 
3.1.1 Leveransservice 
Leveransservice kan betyda många olika saker och bedöms utefter vad kunder anser vara 
värdeskapande.  

Leveransservice kan definieras genom sex olika aspekter som beskrivs i figur 5: 
flexibilitet/kundanpassning, ledtid, information, leveranspålitlighet, lagertillgänglighet 
samt leveranssäkerhet (Sandberg 2015, 43). 
 
3.1.2. Tredjepartslogistik 
För att företags ska kunna fokusera på sin kärnkompetens kan det vara en strategisk fördel 
att låta en partner eller annat företag hantera en del av verksamheten som inte hör till 
företagets kärnverksamhet. Transporter är vanligt att företag, vars huvudsyssla är särskilt 
från logistikverksamhet, outsourcar. (Ahl & Johansson, 28) Globalisering och teknik 
skapar även möjlighet att hantera sin verksamhet på andra marknader vilket skapar 
incitament att använda partnerföretag och deras nätverk. Fördel att anlita ett specialiserat 
företag för transporter kan vara effektivare transporter, dock tappar företaget en viss 
kontroll och informationsflödet blir ett viktigt fokus, även att anlita en organisation med 
rätt kompetens och kunskap. (Ahl & Johansson 2002, 8-9) 

Figur 5. Leveransservice olika aspekter (Sandberg 2015, sid. 43) 
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3.2 Transporter och klimatpåverkan  
Det har blivit viktigare och viktigare för företag att ansvara för att minimera dess påverkan 
på miljön. Trenden följer att ledningen i företag blir mer och mer pressade av intressenter 
att ta ansvar för att skapa både ett bättre samhälle och minska sin påverkan på miljön, men 
även att ansvara och se till att partners och leverantörer följer samma strategi. Det finns ett 
flertal strategiska motivationer till att skapa en grönare försörjningskedja i sitt företag, 
dels en positiv inställning till företaget och varumärket, effektivisering av resurser och 
även driva innovationer som i framtiden kan minska kostnader. Att investera i hållbarhet 
ur flertalet olika aspekter kan vara ett sätt för företag att differentiera sig från sina 
konkurrenter, även skapa något som är svårare att replikera och tenderar att bli mer och 
mer värdefullt. (Laari, Toyli & Ojala 2017, 1303) 
 
På grund av transportsektorns stora beroende av fossila bränslen är det en stor utmaning 
för sektorn att minska dess klimatpåverkan. Åtgärder som tagits de senaste 20 åren är 
bland annat att motorer har blivit bränsleeffektivare, transporter har effektiviserats samt 
fossilfria bränslen har introducerats. För att i framtiden ha helt koldioxidneutrala 
transporter krävs större insatser och fler marknadsöverskridande samarbeten och 
forskning. (KNEG, 2017) 
 
2015 stod inrikestransporter för 34 procent av Sveriges totala utsläpp växthusgaser. 95 
procent av utsläppen av växthusgaser stod vägtransporter för. Ungefär 30 procent av 
vägtransporternas utsläpp står tunga och lätta lastbilar för.(KNEG resultatrapport 2017, 
10-11) 
 
3.3. Tillväxt E-handel 

 
Figur 6. Värde av e-handel i Sverige i miljarder Svenska kronor(Ecommerce News, 2018) 

De senaste åren har e-handeln världen över präglats av hög tillväxt, vilket illustreras i 
figur 6. 94% av Sveriges befolkning använder internet och tre av fyra hushåll har handlat 
något via internet under det senaste året. Att handla varor via internet står idag för 8,7% av 
den totala handeln vilket motsvarar 67 miljarder EUR. De vanligaste konsumerade 
varorna i Sverige via e-handel är hemelektronik, böcker, kläder och skor. (Ecommerce 
News, 2018) 
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Trots en hög tillväxt historiskt fortsätter e-handeln att växa, 2018 prognostiseras den att 
vara värd 77 miljarder EUR vilket är en ökning med 15% från 2017(Ecommerce News, 
2018). 
 
3.3.1 Framtid e-handel 
	
I World economic forums rapport om e-handel i framtiden beskriver de främst tre kritiska 
faktorer företag bör satsa på för att vara konkurrenskraftiga i framtidens e-handel. Den 
första är att skapa en positiv attityd gentemot partnerskap. För att kunna möta kundens 
behov så bra som möjligt behöver företag skapa ett bra samarbete med samarbetspartners. 
Vid stor konkurrens och i en global marknad krävs nya dynamiska modeller för 
partnerskap, där hela försörjningskedjan strävar efter gemensamma mål. Även 
branschöverskridande samarbeten kommer växa fram för att skapa unika kunderbjudanden 
i framtiden. (World Economic Forum 2017, 19) 
 
Den andra faktorn som är kritisk att lösa för framgång inom framtida e-handel är sista 
milen-leveranser. Företag står inför en utmaning att lyckas leverera till slutdestinationen 
på ett så effektivt och kundanpassat sätt som möjligt där samtidigt högre och högre krav 
ställs på resurseffektivitet och miljöanpassningar. För att lyckas med detta krävs nya 
innovativa lösningar och samarbeten mellan samtliga parter i logistikkedjan (World 
Economic Forum 2017, 20).  
 
Slutligen så är den tredje kritiska faktorn som ett e-handelsbolag bör lösa är användning 
av avancerad datavetenskap för att prognostisera behov och kritiska faktorer. Ingår gör 
även att på ett effektivt sätt använda realtidsdata. (World Economic Forum 2017, 21) 
 
3.3.2 Sista milen leveranser inom e-handel  
	
För kunder inom e-handel har leveranser en betydande roll. En misslyckad leverans kan 
leda till att företaget tappar kunder och påverka företagets varumärke negativt. 
Konsumenter är idag benägna att betala mer för att få det leveransalternativet som passar 
dem bäst och låter leveransen inte endast vara en faktor att ta i beaktning efter ett köp utan 
en viktig faktor redan vid beslut om köpet skall tas eller ej (Metapack, 2017).  
 
Enligt Postnords studie utförd på e-handeln i norden 2017 visar det att Sveriges 
konsumenter har särskilt höga förväntningar på leveranser (Postnord, 2017). En stor del av 
konsumenterna efterfrågar hemleveranser. 90% förväntar sig att få information när och 
hur leveranser kommer att ske och 80% av Sveriges e-handelkonsumenter vill bestämma 
leveransfunktioner själva. Sverige är även det land i norden där gratis returer är viktigast.  
 
Med en global marknad finner konsumenter flertalet kanaler att handla önskad vara på, 
studier visar att leveranser är något som kan få kunderna lojala till företaget, 96% av 
konsumenterna är benägna att välja samma återförsäljare om de hade en god 
leveransupplevelse (Metapack, 2017).  
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3.4. Bootstrap  
	
Den matematiska metoden bootstrap, eller återsampling, är en metod som grundar sig till 
att tillförlita sig på den empiriska fördelningen som ges utav de ursprungliga 
observationerna. I metoden tas information fram om t.ex. en parameterskattning genom att 
dra nya stickprov från de ursprungliga observationerna. (Alm och Britton 2011, 409-410) 
 
Bootstrapmetoden utförs med återläggning, det vill säga då ett slumpmässigt prov är taget 
ur datamängden läggs värdet tillbaka så att algoritmen kan ta samma värde igen. (Sani, et 
al., 2015) 
 
Det finns huvudsakligen två typer av Bootstrap. Dessa är parametrisk Bootstrap och icke-
parametrisk Bootstrap. Parametriska metoder inom stokastik grundar sig i att provdata 
följer en viss sannolikhetsfördelning baserad på fastsatta parametrar. Icke-parametriska 
metoder beskriver istället de metoder där fördelning av provdata antas vara okänd och 
slumpmässig. (Alm & Britton 2011, 365) 
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4. Metod 
4.1 Analys av data  
	
För att förstå nuläget har en analys gjorts av insamlad data från leveranser till Företagets 
samtliga kunder. Studien har fått tillgå information om alla leveranser Företaget har gjort 
under december 2017 till och med slutet på januari 2018. Detta uppgick till över 57,000 
paket från 26 kunder.  
 
Analysen av data inleddes med att undersöka volymfördelningen av orders mellan olika 
kunder samt andelen “i tid levererade paket”, alltså procentuellt hur många av varje kunds 
paket som levererats till konsumenten inom utsatt leveranstid. Enligt informationen till 
konsumenten är denna utsatta leveranstid 1-2 arbetsdagar, men internt har man valt att se 
en lyckad leverans som levererad till konsumenten inom 1 arbetsdag.  
 
Ytterligare ett område för analys har varit antal orders som uppmätt enskilda volymer 
utanför det spann som sorteringsmaskinen idag kan hantera. Som regel gäller detta 
onormalt stora paket eller paket med udda utformning, men i vissa fall även extremt små 
emballage. Det antyddes tidigt av Företaget att vissa kunder hade större andel 
problematiskt emballage, vilket gjorde att datan för dessa kunder skiljde sig stort från 
normalfallet och alltså inte var lika tillförlitlig.  
 
4.1.1 Rutt och upphämtningsfrekvens 
Information som analyserats är dels existerade rutter som finns idag, vilka tidsfönster 
Företaget hämtar upp paket hos sina kunder men även vilka cut-offs Företaget har för sista 
upphämtning för att paket ska hinna med linjetrafik samma dag eller utkörning. Fokuserat 
på Stockholm vart kunder ligger hur långt bort ifrån terminal.  
 
4.1.2 Upphämtningsstad och leveranstid 
Följt Företagets flöde, från vilken upphämtningstad och vilken utlämningsstad hur det 
påverkar leveranstiden samt vilka beställningar som hinner levereras samma dag eller 
senare.  
 
4.1.3 Fyllnadsgrad, vikt och volym 
Information av upphämtningsstad, utlämningsstad, dag då upphämtning sker, 
fyllnadsgrad. Robust för att klara leveranser. 50-60 % beror även på kunder. Längre bort 
och närmare. Använda för att modellera.  
 
4.2 Kategorisering/Klassificering  
	
Då Företaget arbetar med en väldigt varierande typ av kunder så har klassificering utifrån 
vissa egenskaper behövts göras. Detta görs i största mån i samband med uppskattad volym 
och klassificeras således efter storlek. Denna studie fokuserar som tidigare nämnt på de 
“medelstora kunderna” med ungefär 1 - 3 pallar. Vilka dessa kunder är och vilka 
egenskaper de besitter har identifierats genom historisk dataanalys.  
 
4.3 Modellering  
	
För att få en god översikt och möjlighet till simuleringar har en modell skapats efter att 
data har analyserats. Modellen tar hänsyn till olika preferenser som kunder kan tänkas ha 
vid upphandlingar med säljavdelning, vilket gör att många faktorer är erfarenhetsbaserade, 
men vissa går att ta i beaktning mer specifikt i en modellering. Faktorer så som uppskattad 



	

	 21	

volym, distans till hubb, tidsfönster- och skiftpreferenser, samt flexibilitet är alla faktorer 
som kan påverka simuleringens utfall. Volymen är baserad på gammal data där icke-
parametrisk bootstrap använts. 
 
I modellen har dygnet delats in i tre olika skift - morgonskift, dagskift och kvällsskift. De 
rutter som simuleras delas alltså in i respektive skift, beroende på varje enskild kunds 
skiftpreferens. Dessutom simuleras i vissa av fallen en tidsfönsterpreferens inom skiftet. 
Denna kan vara så kort som trettio minuter och som längst sträcker sig tidsfönstret under 
hela skiftet. Denna tidsfönsterpreferens kommer även att variera mellan de olika fallen. 
Modellen illusteraras i figur 7 nedan. 
 

 
Figur 7. Schema för upphämtningsskift och prissättningsgraf 

4.4 Simuleringar 
	
I dagsläget är simuleringarna baserade på en fiktiv framtidsversion av hur Företagets 
verksamhet kan komma att se ut i Stockholmsområdet. Eftersom antalet kunder inte är 
tillräckligt stort för att man ska kunna dra exakta slutsatser, har nya hypotetiska kunder 
genererats randomiserat och placerats ut inom Stockholmsområdet. Istället för de 
existerande 15 kunderna har vi genererat nya fiktiva kunder för att ha en total kundbas om 
50 kunder i närområdet.  
 
Simuleringarna körs med hjälp av Företagets internt utvecklade programvara som 
vanligtvis används för att ruttoptimera fas-3 flödet. Denna programvara har anpassats för 
att kunna ruttoptimera upphämtningsflöden i en simulerad verklighet. Med hjälp av denna 
ruttoptimerare och flertalet olika simuleringar kommer en analys av olika kundpreferenser 
göras för att skapa en överblicksbild av vilka faktorer som påverkar pris och rutt för varje 
enskild kund. Ruttoptimeraren är konstruerad som ett ”black box”-program för våra 
simuleringars räkning. Detta är gjort för att bevara Företagets affärsmässiga 
konkurrenskraftighet och således hålls ruttoptimerarens konstruktion hemlig. I detta 
”black box”-program har vi endast tillgång till den information som skickas in i varje 
simuleringsfall, samt det resulterande data som returneras från 
ruttoptimeringsprogrammet. Eftersom ruttoptimeraren är utvecklad internt och varit 
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mycket behjälplig i Företagets expansion antas programvaran vara mycket kompetent och 
returnera bästa möjliga lösning vid våra simuleringsfall. Det som beskrivits om 
programvaran är att den har en maximal iterationsgräns om 6000 iterationer, eller när en 
förbättrad kostnad inte uppnåtts på 300 iterationer. Programvaran går även att anpassa på 
godtycklig stad och tar aktuella trafiklagar i beaktning vid sin tidsuppskattning.  
 
4.4.1 Antaganden 
Vissa antaganden har gjorts i simuleringen för att kunna analysera resultaten. 
Inledningsvis har det antagits att Företagets egenutvecklade programvara för 
ruttoptimeringsproblem är tillräckligt effektiv för att ge en verklig bild av hur kostnader 
och rutter skulle se ut. Dessutom har de simulerade fallen, vilka beskrivs nedan, skapats 
utifrån diskussioner med Företagets anställda samt analys av historisk data. I och med 
denna utformning finns möjlighet för att vissa eventualiteter inte tagits i åtanke.  
 
4.4.2 Locations 
Placeringen av kunderna i simuleringen är en blandning av Företagets existerande kunders 
placering tillsammans med genererade kundplatser. Dessa är placerade baserat på var 
tätheten av industrier och lagerlokaler finns i Stockholm för att på ett verklighetstroget sätt 
ge simuleringen en större bas av information att arbeta med. Eftersom Företaget inte har 
insikt i var deras framtida medelstora kunder kommer finnas behövdes detta 
tillvägagångssätt tas.  
 

 
Figur 8. Geografisk placering av våra simulerade kunder (Google Maps, 2018) 

4.4.3 Motivering till val av olika fall 
För att ge så stort underlag som möjligt vid upphandling måste en bredare förståelse av 
hur potentiella kunders val av upphämtningar påverkar resterande flöden och således även 
kundens pris. Vår simulering kommer i grundutförandet anta att samtliga kunder inte har 
några specifika preferenser alls. Detta betyder alltså att hela dagen är tillgänglig för 
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schemaläggning hos samtliga kunder, för att ge oss en rutt och ett pris vid fullständig 
ruttoptimering. Detta utfall speglar dock inte verkligheten, utan istället har de flesta 
kunder vissa preferenser för upphämtningar, vilket i sin tur påverkar rutten och priset för 
kund. Genom att simulera flera olika fall kan vi få en överskådlig bild av vad som 
påverkar rutten och priset mest, vilket blir användbart vid nya upphandlingar.  
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4.4.4. 8 Fall 

4.4.4.1 “Best case” - fullständig ruttoptimering utan begränsningar 

I detta fall har samtliga kunder inga preferenser på upphämtningstid. De är alltså 
fullständigt flexibla vilket ger simuleringsprogrammet störst möjligheter.  

4.4.4.2 Val av skift - helt flexibla 

I denna simulering har samtliga kunder valt ett skift, antingen morgon-, dag- eller 
kvällsskift, men är helt flexibla inom skiftet om när upphämtningen sker. Kundens skift är 
slumpmässigt utvalt.  

4.4.4.3 Val av skift - 2 timmar tidsfönster 

I nästa fall har alla kunder valt ett skift, och även angett att de endast är öppna för ett 
tidsfönster på valda timmar inom skiftet. Här är tidsfönstret slumpmässigt utvalt för varje 
enskild kund.  

4.4.4.4 Val av skift - 30 minuter tidsfönster 

Nästa simulering skiljer sig från fall 3 i det att nu har samtliga kunder valt ett 30 minuter 
långt tidsfönster, istället för det tidigare 2 timmar långa. Likt tidigare fall har de fortsatt 
valt skift helt slumpmässigt.  

4.4.4.5 Val av skift - 50/30/10% tidsfönsterfördelning 

Fortsättningsvis har även kunderna i detta fall valt ett skift, men med en ny fördelning av 
hur deras tidsfönsterpreferenser ser ut. 50% är helt flexibla inom skiftet, 40% kan vara 
flexibla inom 2h i skiftet, 10% har valt en timeslot om 30 minuter.  

4.4.4.6 “e-handelsöppet” 60/20/20 skiftfördelning 

I detta fall har kunderna istället preferenser gällande skift, men är helt flexibla angående 
tidsfönster inom skiftet.  60% av kunderna väljer kvällsskift, 20% av kunderna väljer 
dagskift och 20% av kunderna väljer morgonskift. Anledningen till att denna fördelning 
kallas “e-handelsoptimerad” är då diskussioner med säljavdelning gjort gällande att detta 
är en rimlig fördelning av hur e-handelsbranschens öppettider borde se ut inom rimliga 
förutsättningar.  

4.4.4.7 “e-handelsöppet” 60/20/20% skiftfördelning - 2 timmar tidsfönster 

I fall 7 är fördelningen av skift densamma som i fall 6, men nu har alla kunder en 
tidsfönsterpreferens om 2 timmar inom sitt valda skift.  

4.4.4.8 “e-handelsöppet” 60/20/20% skiftfördelning - 5/20/75% tidsfönsterfördelning 

I detta sista fallet är fördelningen av valt skift som i fall 6 och 7, alltså  60% av kunderna 
väljer kvällsskift, 20% av kunderna väljer dagskift och 20% av kunderna väljer 
morgonskift. 5% av kunderna har dessutom valt ett tidsfönster på 30 minuter, 20% har valt 
tidsfönster om 2 timmar och 75% av kunderna är helt flexibla inom skiftet. 
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4.5 Straffkostnad för sena upphämtningar  
Från den erfarenhet som finns kring upphämtningar är det tydligt att vissa tidsfönster är 
mer attraktiva än andra. Som regel kan sägas att kunder vill ha så sena upphämtningar som 
möjligt för att kunna invänta maximalt antal orders. Problematiken med detta är att de 
flesta kunder resonerar likadant, vilket gör att alla kunder önskar att ligga så sent som 
möjligt. När detta sker nära cut-off tiden, alltså tiden när kollin senast måste inkomma till 
lagret för att hinna sorteras innan utkörning.  problematiseras ruttoptimeringens uppgift. 
Detsamma gäller Företagets terminalbemanning, då det blir mycket mer problematiskt att 
hantera alla dagens kollin om många av dessa inkommer till terminalsorteringen nära cut-
off tiden, alltså strax innan de börjar lastas på lastbilarna för utkörning till konsument eller 
på kvällens linjetrafik. 
 
För att undvika detta problem kan en straffavgift utgå, som inte bara tar hänsyn till hur 
välanpassad en kunds specifika tidsfönster är till den rutt där den bäst passar in. När ett 
tidsfönster nära cut-off tiden väljs, utan att premieras av Företaget själva, så kan alltså en 
straffavgift utgå till kunden. På detta sätt undviks att mer priskänsliga kunder gör anbud 
på “attraktiva” tidsfönster, alltså sena tidsfönster inom respektive skift, och således gör 
ruttoptimeringen och terminalhanteringen mer kostnadseffektiv och hjälper motarbeta att 
problem uppstår.  
 
 
4.6 Analys av simuleringar  
Utifrån resultaten av de åtta olika fall som gjorts vid simuleringarna görs en analys av 
resultaten. Dessa jämförelser hjälper Företaget förstå sitt simulerade nuläge, framtidens 
förutsättningar samt vilka faktorer som ur ett internt och ett kundperspektiv påverkar 
prissättningen och rutterna för upphämtningstransporter.  
 
Genom att ställa resultaten från varje enskilt fall mot varandra kan en analys göras av hur 
olika kundegenskaper påverkar Företagets upphämtningsrutter. Målsättningen med 
simuleringen är alltså att ta reda på vilket kostnadspåslag olika typer av kundegenskaper 
ger för att kunna ge en slutgiltig prissättningsmodell.  
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4.7 Validering  
För att validera att den metod och de simuleringar vi genomfört går i enlighet med vad 
som kan anses rimligt i verkligheten kommer jämförelser med verkligheten göras. Detta 
görs genom att jämföra prisskillnaden i upphämtningskostnad för de verkliga kunder som 
vi inkluderat i simuleringen med vad kostnaden blev i de olika fallen. För att simuleringen 
skall anses verifierad bör priset för en sådan upphämtning i det första simuleringsfallet, 
alltså fall 1, vara snarlik kostnaden för upphämtningen idag. Detta kan komma att variera 
något då volymerna i simuleringen skiljer något från verklighetens bokade volymer.	
	
	

Stickprov	 Kund	1	 Prisskillnad	
Fall	1	 258	 103%	
Fall	2	 266	 106%	
Fall	3	 281	 112%	
Fall	4	 376	 150%	
Fall	5	 334	 134%	
Fall	6	 358	 143%	
Fall	7	 314	 126%	
Fall	8	 223	 89%	

	   
Actual	cost	 250	 	

Tabell 1. Stickprovsvalidering. Priser i SEK. 

Det mest komplexa simuleringsfallet, fall 4 där varje kund väljer ett tidsfönster om 30 
minuter, bör kraftigt överstiga priset jämfört med dagens pris för de tre verkliga kunderna 
för att även kunna verifiera simuleringen och modellen. Detsamma gäller övriga fall som 
är mer eller mindre begränsade, där de flesta är mer begränsade i vad gäller tillgängliga 
tidsfönster än verkligheten.  
 
Som synes i tabell 1 ovan så är den verkliga kostnaden och kostnaden för fall 1 väldigt 
snarlika i det stickprov som valts att inkluderas. Det är även illustrerat att övriga fall, i 
synnerhet fall 4, är betydligt dyrare än verkliga kostnaden vilket stämmer överens med de 
valideringskrav vi satt upp. Att fall 8 är billigare än den faktiska kostnaden beror på att 
den simulerade volymen för kunden i detta fall var betydligt lägre än vad som vanligtvis 
bokas i verkligheten. Detta går i linje med övriga stickprov som gjorts med övriga kunder.  
 
För att vidare verifiera våra simuleringar gjordes intervjuer med trafikledningen, som med 
hjälp av sin historiska data samt erfarenhet intuitivt kunde validera att resultaten var i 
enlighet med deras erfarenhet.  
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5. Resultat  
5.1 Simuleringsfall 
	

 Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 Fall 8 

Körtid	
(sekunder) 	46	413					 	52	801					 	64	650					 	59	110					 	50	257					 	53	396					 	51	660					 	57	826					 

Servicetid	
(sekunder) 	74	700					 	74	700					 	76	800					 	74	700					 	73	500					 	76	800					 	77	100					 	74	400					 

%	Total	
prisökning		vs.	
Fall	1 	 5% 17% 10% 2% 7% 6% 9% 

Antal	
iterationer 	370					 	562					 	653					 	497					 	357					 	497					 	743					 	364					 

Fyllnadsgrad	(%) 	93					 	96					 	92					 	96					 	95					 	94					 	96					 	99					 

Antal	bilar 	13					 	13					 	14					 	13					 	12					 	14					 	15					 	12					 

Väntetid	
(sekunder) 	3	031					 	1	466					 	14	296					 	85	195					 	1	015					 	6	841					 	40	516					 	1	857					 

Väntetid	
(timmar) 	1					 	0					 	4					 	24					 	0					 	2					 	11					 	1					 

Genomsnittlig	
väntetid/bil	
(timmar) 

	0					 	0					 	0					 	2					 	0					 	0					 	1					 	0					 

Körtid	(sek) 	46	413					 	52	801					 	64	650					 	59	110					 	50	257					 	53	396					 	51	660					 	57	826					 

Tabell 2: Returnerade värden från de åtta olika simuleringsfallen 
 
Efter att ha genomfört simuleringar i våra åtta olika fall har ovanstående resultat 
registrerats. Färgkodningen är gjord rad för rad, där de största värdena har en djup nyans 
av rött, och de lägsta värdena har en ljusgrön färg. Däremellan sker en nyansskiftning från 
grönt till gult och slutligen till rött, för att på ett illustrativt sätt visa värdenas förändring 
mellan de olika fallen.  
 
Många faktorer ingick i simuleringarna, men de illustrerade ovan var mest väsentliga. 
Resultat så som totalkostnad, totalkostnad per kund samt procentuell kostnadsökning 
jämfört med “best case”-fallet ger en snabb indikation av vad de olika kundpreferenserna 
ger för prispåslag. Här syns att fall 3 och 4 är de mest kostsamma, utan att ta väntetid i 
beaktning, vilket diskuteras nedan. Det fall med lägst kostnad är fall 1, vilket som tidigare 
nämnt har minst antal bivillkor och borde alltså ha störst möjlighet att hitta en lägre 
kostnad än övriga, mer begränsade, simuleringsfall. Detta då ruttoptimeraren har minst 
antal begränsningar och fullständigt kan fokusera på att hitta den mest kostnadseffektiva 
lösningen.  
 
Eftersom den procentuella ökningen baseras på vårt bästa fall, alltså fall 1 där kostnaden 
är som lägst, så har denna ett värde om 0,00. Noterbart är att prisökning i övriga fall 
jämfört med fall 1 endast är baserad på den försämrade ruttdragningen som de övriga 
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fallens bivillkor orsakat, och inte på eventuella väntetider som transportbilarna tvingas 
göra mellan de olika stoppen längs rutten.  
 
Servicetiden är den tid som varje stopp hos kund samt varje start från terminalen tar i mån 
av tid. Denna är satt till 20 minuter för alla stopp och varierar således endast beroende på 
hur många lastbilar som används i ruttningen, då antalet kunder är desamma i alla olika 
fall.  
  
Sedan kan även analys av antal iterationer, antal nyttjade bilar samt fyllnadsgrad ge en 
talande beskrivning av hur komplex ruttoptimeringen blev för algoritmen. Desto fler 
iterationer en algoritm behöver för att hitta, som i detta fall, en lägsta möjlig kostnad, 
desto svårare är algoritmens uppgift att lösa.  
  
Antalet transportbilar som nyttjas i de olika fallen varierar inte markant. Detsamma gäller 
fyllnadsgrad, som i värsta fallet är 91,8 % i fall 3, och som i det mest fyllda fallet uppgick 
till en fyllnadsgrad om 98.8% i fall 8. Bör nämnas är att denna procentsats redan tagit 
säkerhetsmarginaler i beaktning, vilket betyder att den faktiska fyllnadsgraden i praktiken 
inte motsvarar dessa siffror. Istället är dessa siffror baserade på en maximal fyllnadsgrad 
inklusive säkerhetsmarginal.   
  
Väntetiden är den totala tiden som lastbilarna väntar vid respektive nod eller lastplats. 
Algoritmen har som primära uppdrag att kostnadsminimera över alla noders 
upphämtningar, vilket gör att vissa rutter ändå blir som mest effektiva med viss väntetid 
vid varje lastplats. Ett typiskt ruttschema ur ett godtyckligt fall såg ut som följande:  
 

 
Figur 9. Körschema på en exempelrutt som illustrerar en framtvingad väntetid 

Som synes ovan så beräknas 20 minuters lasttid vid varje kund, alltså varje lastplats eller 
nod, samt vid terminalen. Lasttiden vid terminalen används som en tidsbuffer som ger 
utrymme för köbildning, felkörningar etc. Mellan varje kund är beräknad körtid enligt 
algoritmens kartfunktion, men här hamnar även väntetiden. Så mellan kund 4 och 5 så är 
egentligen den verkliga körtiden endast 8 minuter, men eftersom första tillåtna lasttiden 
hos kund 5 är först vid 10:20 så tvingas lastbilen vänta några minuter.  
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Figur 10. Antal iterationer från fall 1 

I figur 10 visas hur kostnadseffektiv den internt utvecklade ruttoptimeringsalgoritmen är 
över antal iterationer. I Y-led visas alltså totalkostnad för alla rutter, och i X-led visas 
antal iterationer det krävts att uppnå detta resultat. Som vi ser i figur 12 samt i tabell 2 
ovan så krävs 70 iterationer innan lägsta totalpris uppnås. Som tidigare nämnt så slutar 
algoritmen sin ruttoptimering när den inte uppnått ett förbättrat resultat på 300 iterationer.   

 
 
Figur 11. Upphämtningsrutter fall 1          Figur 12. Upphämtningsrutter fall 1 inzoomad 

	
 
I figur 11 och 12 ser vi hur rutterna visuellt ser ut. I figur 11 visas hela området, medan i 
figur 12 så ser vi en inzoomad karta på det område med mest koncentrerad trafik.  
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Figur 13. Antal iterationer från fall 4 

I fall 4, där alla kunder väljer 30 minuter tidsfönster, ser vi i figur 13 att antal iterationer 
som krävs innan en lägsta kostnad uppnås nu är 197 iterationer. Detta i direkt jämförelse 
med fall 1, där antal iterationer som krävdes var runt 70. Detta kan inte säkert antas vara  

Figur 14. Upphämtningsrutter fall 4  Figur 15. Upphämtningsrutter fall 4 

 
en globalt optimum utan snarare än ett lokalt minimum, då komplexiteten i 
ruttoptimerarens uppgift är för komplex för att inom rimlig tid hitta ett globalt minimum. 
Internt har Företaget accepterat att inte alltid hitta ett globalt optimum, då detta är för 
resurs- och tidskrävande.  
 
 
I figur 14 och 15 ser vi den nya rutten med fall 4’s begränsningar i form av 30 minuters 
tidsfönster. Vi ser även från tabell 14 att den faktiska körtiden för alla bilar är totalt 27,3% 
högre än i fall 1.  
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5.1.1 Ruttkostnader och antal stopp i enskilda fall 

 
 
 

Rutt Antal stopp Ruttkostnad (SEK) Ruttid (h) 
Snittkostnad 

/stopp 

1 5 1550,32 4,43 310,06 
2 4 1550,88 4,43 387,72 

3 4 1550,52 4,43 387,63 
4 4 1613,17 4,61 403,29 

5 4 1550,50 4,43 387,62 
6 4 1550,46 4,43 387,61 

7 4 1550,52 4,43 387,63 
8 5 1550,29 4,43 310,06 

9 4 1550,57 4,43 387,64 
10 4 1550,43 4,43 387,61 

11 3 1550,56 4,43 516,85 
12 2 1704,57 4,87 852,29 

13 3 1789,93 5,11 596,64 
Tabell 3: Rutt kostnad, antal stopp, ruttid och snittkostnad/stopp i Fall 1  
  
 
I varje enskilt fall så går det även att bryta ner ruttkostnaden per rutt. I fall 1, som visas i 
tabell 3 ovan, så körs 13 rutter. Av de rutter som rör sig längst bort från terminalen, alltså 
rutt 12 och 13 i detta fall, så är ruttkostnaden något högre än övriga på grund av den långa 
körtiden. Dock ser vi att ruttoptimeraren hittar sitt mest tillgängliga optimum när de övriga 
11 rutterna har väldigt snarlika ruttider. Av dessa 11 så har 10 rutter en ruttkostnad på 
exakt 1550 kr, om öresutjämningen alltid sker nedåt.  
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5.2 Regressionsanalys 
	

 Koefficienter  P-värde 
Volym 53,9214899 9,8635 ∗ 10*+, 
Flexibilitet 98,9888361 3,1162 ∗ 10*./ 
Distans i km från hubb 1,32376765 8,0547 ∗ 10*23 

Tabell 4: Regressionsanalys 
	

R-kvadrat 0,88570298 
Observationer 350 

Tabell 5: Regressionsanalys, förklaringsgrad och antal observationer	
 
Resulterande funktion från regressionsanalys: 
 

𝑦 = 53,921𝑥7 + 98,989𝑥+ + 1,323𝑥, 
 

 
Figur 16: Visualisering över volym, kostnad och regressionsmodellenskostnad 
 

	
Figur 17: Visualisering över flexibilitets, kostnad och regressionsmodellenskostnad	
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Figur 18: Visualisering över distans, kostnad och regressionsmodellenskostnad	
 
I tabell 4 illustreras resultat från regressionsanalysen. Utifrån analysen kan koefficienter 
användas för att beskriva hur stor inverkan variablerna (volym=𝑥7, flexibilitet=𝑥+ och 
distans i km från terminal=𝑥,) har på responsvariabeln (kostnaden =𝑦). Ekvationen      
𝑦 = 53,921𝑥7 + 98,989𝑥+ + 1,323𝑥, illustrerar samband mellan variablerna och 
responsvariablerna.  
 
I tabell 5 finns resultat för förklaringsgraden “R-kvadrat”. Denna förklarar hur väl 
regressionsmodellen stämmer överens med verkligheten. I denna analys resulterar 
förklaringsgraden i 0,89. P-värdet på samtliga förklarande variabler är väldigt låg (mindre 
än 0,05) vilket betyder att variablerna har stor inverkan på responsvariabeln och 
regressionsmodellen anses signifikant. I tabell 5 finns även antalet observationer som 
tagits med i regressionsanalysen, dessa är observationer från de olika simulerade fallen 
förutom fall 1 som inte har en flexibilitet vald och därför inte kan vara med i analysen.  
 
I figur 16, 17 och 18 illustreras sambandet mellan kostnaden och varje variabel för sig. 
Den orangea linjen visar regressionsmodellens framtagna kostnad. Figurerna visar hur väl 
vår modell passar in med de simulerade resultaten. 
 
5.2.1 Residual analys 
	

 
Figur 19: Residualer volym 
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Figur 20: Residualer flexibilitet 
 

	
Figur 21: Residualer distans 
 

	
Figur 22: Normalfördelning av residualerna 
 
I figur 19, 20 och 21 illustreras residualerna mellan den faktiska kostnaden och den 
framtagna kostnaden med regressionsmodellen för varje variabel. Figur 22 är en 
normalfördelningsplott för att se om residualerna är normalfördelade.  
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5.3 Resultatutvärdering 
För att utvärdera hur ruttoptimerarens lösning och resultatekvationen stämmer överens 
med verkligheten har dessa utvärderats genom individuellt uppsatta rutter.  
 
I Tabell 6 nedan så verifieras prismodellen genom att manuellt beräkna ruttens kostnad 
och jämföra med prismodellens beräknade kostnad. Den validerade rutten som illustreras 
nedan innehåller tre kunder med minsta möjliga tidsflexibilitet. Alltså har alla kunder valt 
ett specifikt tidsfönster om trettio minuter. Den manuella beräkningen av ruttens kostnad 
har gjorts genom att beräkna tidsåtgången vid resa till respektive kund, samt tiden det tar 
att lasta och sedan lossa godset på terminalen. Denna tid har sedan multiplicerats med 
timkostnaden för en lastbil för att få en total ruttkostnad.  
 
I valideringstabellen har varje kunds specifika volym, flexibilitet och distans använts, 
vilket gett en kostnad Y för varje enskild kund. Prissättningsmodellen har alltså använts 
för att beräkna varje kunds enskilda upphämtningskostnad. Alltså är ”totala ruttens pris 
m.h.a prissättningsmodellen” summan av alla Y från varje kund (437 kr + 430 kr + 444 kr 
= 1312 kr). Summeringen av dessa kostnader ger den totala kostnaden för rutten, vilket i 
sin tur jämförts med den manuella beräkningen för att prissätta rutten. Som vi ser så är det 
manuellt beräknade priset och modellens beräknade pris väldigt snarlika 1312 kr vs 1283 
kr, även i detta mest krävande och avvikande fall när alla kunder hade minsta möjliga 
tidsflexibilitet.  
 
 
VALIDERING     

RUTT - MINSTA TIDSFLEXIBILTET 

Kund 1    
 Volym 

(pallar) 
Flexibilitet Distans 

(km) 
 2 3 24,6 

Y = 437,3548 107,842 296,967 32,5458 

Kund 2    
 Volym 

(pallar) 
Flexibilitet Distans 

(km) 
 2 3 19,6 

Y= 430,7398 107,842 296,967 25,9308 

Kund 3    
 Volym 

(pallar) 
Flexibilitet Distans 

(km) 
 2 3 30,2 

Y = 444,7636 107,842 296,967 39,9546 

TOTALA RUTTENS PRIS M.H.A 
PRISSÄTTNINGSMODELLEN 

  

1312,8582    

    

MANUELLT BERÄKNAT PRIS   

1283,333333   
Tabell 6: Validering av prismodell. Priser i SEK.   
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6. Diskussion och slutsatser 
6.1 Analys av data 
	
När den första uppsättningen data analyserades var den första insikten att beställd volym 
varierade stort under veckans alla dagar, med sin största volym under början på veckan, 
måndag och tisdag, för att sedan successivt bli mindre och mindre när veckan närmade sig 
sitt slut. Detta, i kombination med vetskapen om när och hur e-handelskonsumenter gjorde 
sina beställningar gjorde att man snabbt kunde bilda sig en uppfattning om hur den typiska 
e-handeln ser ut. Att konsumenter lägger sina beställningar under samma timmar som 
Företaget vill leverera, alltså med majoritet mellan 17-22 på kvällen och till stor del på 
helgerna när e-handlarens lager håller stängt, gör att volymfördelning blir asymmetrisk 
över veckans alla dagar. Ett framtidsscenario av hur e-handelsdistributionen till 
konsument bör alltså även innehålla leveranser under helger. Detta sätter press på e-
handlaren själv, som i dagsläget ofta endast har öppet sin lagerverksamhet under 
veckodagar mellan tex. 08:00 - 16:30. Detta gör att hela den stora massa av orders som 
läggs kvällstid inte börjar packas förrän morgonen därpå. Skulle istället e-handlaren skjuta 
sitt lagers öppettider till att matcha konsumentens konsumtionstider skulle 
leveransupplevelsen förbättras markant. Att istället ha öppet lagret 16 - 23 skulle göra att 
Företaget kan få ner sina leveranstider avsevärt, genom att köra linjetrafiken några timmar 
senare under natten men fortfarande distribuera ut samtliga mottagna paket i landets alla 
verksamma städer kvällen därpå.  
 
Enligt detta resonemang bör Företaget alltså insistera på att så många kunder som möjligt 
tillåter upphämtning under kvällstid, vilket gör att orders lagda under kvällen hämtas och 
distribueras till rätt stad redan samma natt för möjlig fas-3 leverans dagen efter. Om denna 
förändring skall ske genom ett rabatterat upphämtningspris för e-handlaren är dock värt att 
diskutera, då det egentligen är i e-handlarens bästa intresse att utforma sin 
affärsverksamhet efter kunden och således inte bör straffa Företaget. Så frågan blir 
egentligen hur Företaget för detta resonemang i samband med att branschen utvecklas. 
Samtidigt ställs Företaget inför en schemaläggningsproblematik vid ökat antal 
kvällsupphämtningar, då de i dagsläget nyttjar samma chaufförer vid både 
upphämtningsrutter samt vid fas-3 transporter senare på kvällen. Men allt eftersom 
Företaget fortsätter öka i storlek, kommer de ändå att behöva utöka sin fordons- och 
personalflotta och således kan schemaläggningsproblem lösas per automatik. Så för att ta 
denna förändring av öppettider i beaktning gjordes många av simuleringarna med 
avseende på hur ruttnätverket skulle komma att se ut om stor del av e-handlarna valde att 
istället ha lagret öppet kvällstid. Tack vare att detta togs i beaktning via de olika 
simuleringsfallen kunde prissättningsmodellen ta höjd för situationen när många e-
handlare lägger sina öppettider kvällstid.  
 
 
Eftersom Företaget befinner sig i en sådan stark tillväxtfas blir många av de problem som 
de idag står inför snabbt irrelevanta, då stora skalfördelar tillkommer desto mer 
verksamheten växer. När antalet leveransrutter och upphämtningsvolymer ökar kommer 
möjligheten att hitta en effektiv rutt bli större. Vad som syns i fallen där få 
tidsbegränsningar sätts på ruttoptimeraren är att den per automatik konformiterar varje 
enskild rutt till att bli ungefär lika dyr som övriga rutter i simuleringen.  
 
När företaget blir mer etablerat kommer ruttens längd i kilometer mätt spela mindre roll då 
fler kunder kan dela på samma bil (rutt) på ett kostnadseffektivt sätt. En faktor som 
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kommer spela en större roll är hur stor del av bilen ett företag tar upp i anspråk i form av 
volym. Därefter är den största faktorn som påverkar kostnaden för Företaget är vilken 
flexibilitet företaget har.  
 
Eftersom vissa kunder ligger med stort avstånd till terminalen är det intressant att se hur 
de simulerade begränsningarna påverkar rutterna till de mest avlägsna platserna. Som syns 
i både fall 1 och fall 4 så går två rutter upp till nordvästra hörnet på kartan, vilket i distans 
mätt är över 2,5 timmars körning enkel väg. I verkligheten hade detta aldrig tolererats, 
varken av Företaget eller kunderna, då kostnaden för dessa individuella rutter då plötsligt 
blir extremt mycket högre.  
 
Detsamma gäller kunden som ingår i denna rutt till nordvästa hörnet av kartan men som 
blir besökt på tillbakavägen. Denne skulle aldrig acceptera ett merkostnadspris bara för att 
dess tidsfönster råkar sammanfalla väl med när lastbilen återvänder från den avlägsna 
kunden i nordvästra hörnet av kartan.  
 
Detta sker då de simulerade tidsfönstren och skift för kunderna inte matchar varandra. Så i 
verkligheten skulle en individuell förhandling behöva ske för denna rutt.  
 
I många av de simulerade fallen utgår stora mängder väntetider. Detta sker för att 
bivillkoren i ruttoptimeraren är icke-flexibla och således tvingar lastbilen att stå still och 
vänta tills tidsfönstret tillåter lastning. Då detta inte på något sätt låter som en optimal rutt 
så är det enligt ruttoptimerarens beräkningar fortfarande det billigaste sättet att besöka alla 
kunder. I många fall är väntetiden inte så lång, men som värst så är den totala väntetiden i 
fall 4 totalt 23 timmar under rutternas alla upphämtningar. Det betyder att tidsfönstren 
som är slumpmässigt utvalda skapar 23 timmar av onödig stillaståendehet. Här fås alltså 
ett mått på hur kostsamt fullständig kontrollöshet över trafikplaneringen blir. När 
kunderna både får helt valfritt får välja sitt tidsfönster, samt ha extremt korta tidsfönster, 
så blir effekten att en väntetid om 23 timmar under upphämtningsrutterna utgår. Om denna 
väntetid jämt fördelas på de 50 simulerade kunderna blir alltså kostnadspåslaget 161kr (23 
timmars väntetid/50 kunder *350kr/h driftskostnad = 161) vilket motsvarar en 61,9% 
prisökning jämfört med att beräkna ruttkostnaden i fall 4 utan att ta väntetid i beaktning. 
Här fås alltså en slutgiltig indikation på hur kostsamt en okontrollerad trafikplanering kan 
komma att bli när kunderna helt självständigt sätter tidsfönstren.  
  
Eftersom tillgången av lastbilar markant överträffar efterfrågan av lastbilar av 
ruttoptimeraren i de olika simuleringarna blir den egentliga frågan aldrig att filosofera 
kring den optimala lastbilsmängden. Detta då det i verkligheten ser precis ut som sådant 
för Företaget, alltså att antalet lastbilar att tillgå från tredjepartsåkerier långt överstiger 
efterfrågan.  
  
Som syns i tabell 3 i resultatdelen så gör avsaknaden av tidsfönster i fall 1 att 
ruttkostnaderna blir väldigt snarlika varandra. Detsamma gäller I fall 2 och 6 där 
tidsfönster inte heller existerar. Då blir utfallet liknande det som illustrerat ovan i tabell 3, 
alltså att många av rutterna blir exakt lika dyra. Det betyder alltså att ruttoptimeraren har 
enklare att hitta en kostnadsoptimal lösning, utifrån de givna bivillkoren och inom 
godkänt många iterationer, alltså totalt 6000 iterationer vid varje enskild simulering eller 
när ett förbättrad pris inte uppnåtts på 300 iterationer. 
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6.2. Varians i volymer  
	
Som tidigare nämnt har vissa veckodagar större volymer än andra. Det blir problematiskt 
att prissätta upphämtningarna när samma kund har olika volymer olika dagar. I 
upphandlingarna om en kund tvingas trafikplaneringen alltid runda upp det förväntade 
antalet pallar, för att alltid säkerställa att volymen som hämtas får plats. Uppstår 
situationen att samma kund har 5 pall på måndagar och tisdagar men bara 2 pall resten av 
veckan behövs prissättningen sättas utefter hur många pallar som upphämtningen tar höjd 
för att det ska finnas i upphämtningen. Är kundens volymer så varierande att vi alltid 
måste skicka kapacitet för 5 pall skall 5 pall också vara det som räknas med i priset. Kan 
vi räkna med 5 pall två dagar och 2 pall resterande av dagarna får priset sättas olika per 
dag eller som ett medelvärde av priset för olika volymer olika dagar.   
 
6.3 Matematisk modell  
	
Idag är det inte möjligt att göra om upphämtningarna varje dag beroende för Företaget på 
grund av att det krävs att kunden förbereder upphämtning och beroende på deras 
öppettider på lager samt processer föredrar kunder en satt tid som är förhandlad. Företaget 
får idag inte information om volymen av paket för varje dag från sina kunder vilket gör att 
det blir svårt att optimera bilarna maximalt, systemet bör därför alltid byggas robust och 
alltid räknas på maximal volym en kund kan anta eller en något lägre fyllnadsgrad så att 
Företaget alltid kan gå med alla paket.  Detta för att säkerställa kundnöjdheten men även 
att konsumenterna fortsätter använda Företagets tjänst då det levererar snabbt. 
 
Vår modell bygger på den faktiska kostnaden det kostar Företaget att göra 
upphämtningarna om de var optimerade rutter för varje dag, inte exakt hur Företaget bör 
prissätta upphämtningarna gentemot kunder. Vår modell kan därför inte anpassas direkt 
utan ger mer en värdering av distans, volym eller flexibilitet som spelar störst roll för 
Företagets kostnader av upphämtningar.  
 
I denna studie har vi valt att bara analysera Stockholm som marknad, lokalisering av 
kunden är utvalda utifrån möjliga utfall som skulle kunna representera andra marknader 
också. Dock kan vissa omständigheter kosta mer vilket bör tas hänsyn till innan modellen 
implementeras på en ny marknad, till exempel marknadens skatter, regler och trafik kan ha 
en stor inverkan, men även om marknaden har centrerade lagerområden eller om framtida 
kunder kommer vara väldigt utspridda. 
 
6.4 Regressionsanalys 
Regressionsmodellen resulterade i en förklaringsgrad på 0,89. Vi anser att 0,89 är ett bra 
resultat för förklaringsgraden och vår modell beskriver sambanden mellan variablerna och 
kostnaden, dock finns det en felmarginal då förklaringsgraden inte är exakt 1. Kostnaden 
regressionsmodellen tar fram bör därför ses som en indikation på vad en upphämtning 
kommer att kosta Företaget och inte en faktisk kostnad. 
 
Summationer av avvikelserna som illustreras i figurerna 17, 18 och 19 ”line fit plot” lika 
mycket över linjen som beskriver kostnaden modellen tagit fram som under. Som vi ser är 
linjen linjär och kostnaderna är fördelade med liknande antal observationer med liknande 
fördelning på båda sidor om de orangea sträcken. Detta tyder på att vår regressionsmodell 
beskriver verkligheten väl och är varken underskattad eller överskattad.  
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6.4.1 Residualanalys 
För att vår modell ska vara tillförlitlig ska residualerna ligga kring 0 och vara lika 
fördelade över och under nollsträcket. Residualerna ska även vara normalfördelade. Från 
graferna 20, 21 och 22 illustreras samtliga residualer för de olika variablerna volym, 
flexibilitet och distans. Samtliga residualanalyser har goda resultat kring 0 med några 
avvikelser där kostnaden varit väldigt hög. I figur 23 illustreras residualernas 
normalfördelning, plotten följer en linjär linje med några avvikelser även här.  
	
6.4 Prissättning 
	
Vår modell undersöker vad det kostar för Företaget att göra upphämtningar, för att 
säkerställa att företaget är lönsamma behöver vi addera en multipel som prismarginal. I 
enlighet med direktiv från Företaget har vi satt en prismarginal z som vi inte får presentera 
men som sätts in som en multipel i vår funktion.  
 
Då cut-off för sortering av paket till sista milen leveranser samt linjetrafik är vid 12.00 
respektive 21.00 får terminalen har väldigt mycket att göra från 11.00 och 20.00 behöver 
vi se till att kunder inte väljer upphämtningstider som kommer in mellan 11.00-12.00 eller 
20.00-21.00. Om kunden ändå väljer att ha ett tidsfönster som ligger under denna kritiska 
tid har vi valt att straffa priset med en straffavgift som ska kompensera för den extra 
arbetskraft Företaget behöver tas in för att klara sorteringen av pallarna. Straffavgiften är 
en funktion av volymen, kostnad av en anställd lagerarbetare samt genomsnittlig 
sorteringshastighet. Straffavgiften tillkommer endast om upphämtningen riskerar att 
komma in mellan 11.00-12.00 alternativt 20.00-21.00. Det dyrare priset kommer därför se 
till att kunden blir mindre benägen att välja just den tiden men kompenserar även 
Företaget ifall att det inte är förhandlingsbart från kundens sida. Denna straffavgift gör 
alltså att Företaget har tagit höjd i sin prissättning för att kunna hantera många sent 
inkomna leveranser, men även skapat ett incitament för varje kund att undvika denna sena 
leveranstid. Om kunden alltså ändå väljer att schemalägga sin upphämtning efter cut off-
tiden så har Företaget ekonomiska förutsättningar, tack vare sin straffavgift, att hantera 
dessa sent inkomna volymer med hjälp av personalförstärkning.  
 
6.5 Klimatpåverkan  
	
Idag står transportsektorn som Företaget verkar för en stor del av Sveriges totala utsläpp 
av växthusgaser. Samtidigt som krav ställs på leveransservice kvarstår miljön som en allt 
viktigare faktor att ta hänsyn till när det kommer till lojala konsumenter. Företag får även 
högre press att ansvara för att alla sina partners och leverantörer följer samma 
miljöstrategi som dem själva. För att Företaget ska bli det självklara valet för e-handlaren 
att leverera paket igenom och för e-handelsbolaget att samarbeta med kan det därför vara 
en god idé att förbättra deras strategi inom detta område. 
 
Optimering av rutter med flera stopp på en bil är ett sätt att minska miljöpåverkan. Idag 
klimatkompenserar även företaget vilket vi anser är en strategi de bör fortsätta med och 
utveckla ytterligare. För att fortsätta vara ett trendigt bolag med kundfokus som 
differentierar från konkurrerande stora företag såsom Postnord och DHL bör Företaget 
fundera kring hur de även tar sitt ansvar hållbarhet och miljön ytterligare. Samtidigt som 
kundservice och transparens värderas högt hos konsumenter är även miljön och hållbarhet 
viktiga faktorer. För Företaget att fortsätta verka inom miljösektor finns potential att 
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stärka sin position ytterligare genom att tidigt investera i mer grönare transporter 
exempelvis elbilar eller lastbilar som drivs av biodrivmedel. 
 
6.6 Förslag på framtida studier  
	
Med en större tidsram hade vi gärna fördjupat oss i olika kostnadsfaktorer på olika 
marknader och jämfört dessa mot varandra. Detta för att med en god analys indikera om 
modellen är generell för alla marknader eller om stora justeringar måste göras innan den är 
anpassningsbar på andra marknader.  
 
Fler simuleringar med fler variationer av olika fall, men även i bilars kapacitet, väntetider 
med mera skulle kunna undersökas ytterligare för att fler slutsatser med mindre risk för 
felmarginaler skulle kunna dras. Även kunder som ligger intressant till så som 
Morgongåva vore intressant att studera ytterligare just för att se vilka faktorer som spelar 
stor roll i kostnaderna. Egenskaper som vikt, villighet till anpassning är faktorer som 
också hade varit intressanta att undersöka hur dessa spelar roll på kostnaden Företaget.  
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7. Slutlig rekommendation  
	
Vår slutgiltiga rekommendation består av en prissättningsmodell som beräknar priset för 
varje kunds upphämtning. Priset bestäms utifrån kundens preferenser kring flexibilitet, 
volym samt distans från terminalen. Modellen är inte anpassad efter kunder som tar en hel 
lastbil själv (det vill säga 7 pall eller mer). Den är inte heller anpassad på mindre aktörer 
vars volymer inte fyller en hel pall. Modellen är till för att prissätta kunder med 
medelvolymer som kan ingå i en rutt tillsammans med någon eller flera andra kunder. I 
modellen ingår även en straffavgift som tillkommer om kunder väljer att ha en 
upphämtning som kommer in inom ett kritiskt tidsfönster för sortering på Företagets 
terminal, ovan benämnd efter cut-off tiden.  
 
Vi rekommenderar även att Företaget bör investera i en mer grön leveransstrategi för att 
skapa sig en konkurrenskraftig positionering på marknaden. Exempel på aktiviteter som 
kan ingå i en grönare leveransstrategi kan vara att skapa samarbeten med partners inom 
olika marknader där företagen tillsammans utvecklar innovationer som förbättrar 
transporters påverkan på miljön, investera i elbilar eller fordon som drivs av biodrivmedel.  
 
  



	

	 42	

8. Prissättningsmodell 
Nedan formel beskriver prissättningsmodell som vi föreslår att Företaget använder vid 
anskaffning av nya kunder.  
 

𝑦 = 𝑧 ∗ (53,921𝑥7 + 98,989𝑥+ + 1,323𝑥,) + ℎ 𝑥. 	
	

𝑑ä𝑟	ℎ(𝑥4) 	= 	120𝑥7, 𝑥. = 1,								
0, 𝑥. = 0  

 
𝑥7 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚, 𝑖	𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 
𝑥+ = 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡, 𝑑ä𝑟	1 = ℎ𝑒𝑙𝑎	𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡𝑒𝑡	𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑡, 2 = 2	𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟𝑠	𝑡𝑖𝑑𝑠𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟, 3

= 30	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟𝑠	𝑡𝑖𝑑𝑠𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 
𝑥, = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠	𝑖	𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟	𝑓𝑟å𝑛	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛 
ℎ 𝑥. = 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑜𝑚	𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛	𝑣ä𝑙𝑗𝑒𝑟	𝑎𝑡𝑡	𝑙𝑖𝑔𝑔𝑎	𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛	𝑓ö𝑟	𝑐𝑢𝑡 − 𝑜𝑓𝑓	𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛. 
𝑦	 = 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡	𝑖	𝑆𝐸𝐾 
z = Prismarginal (sekretessbelagd)  
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10. Appendix 
10.1. Tabeller 
 

Minimum 6468 

Maximum 4955429 

Sum 259237775 

Confidence level (99,0%) 191113,469 

Upper Bound 1548379,307 

Lower Bound 1166152,369 
Tabell 10.1.1. Statistisk analys av volymer, medelkunder 
 
10.2 Pseudokod 
Python 
 
# Felicia Olofsson & Henrik Eliasson IE13 
# Examensarbete Företaget 
 
#create a address_list with all addresses from locations textfile 
#create a pall_list with all addresses from volumes textfile 
#create a longitude_list with all addresses, longitudes and latitudes 
#counter for while loop and pop function with list that is decreasing 
n=1 
N=49 
 
address_list ← locations text file 
pall_list ← volumes text file 
longitude_list ← longitudes from locations text file 
latitude_lost ← latitudes from locations text file 
  
#create lists to save info in later 
data← empty list 
data_cars← empty list 
data_settings ← empty list 
   
#Lists with possible shifts and flexibility combinations 
shift1flex2← ["08:00:00-10:00:00","08:30:00-10:30:00","09:00:00-11:00:00","09:30:00-
11:30:00"] 
shift1flex3←  ["08:00:00-08:30:00","08:30:00-09:00:00","09:00:00-09:30:00","09:30:00-
10:00:00","10:00:00-10:30:00","10:30:00-11:00:00","11:00:00-11:30:00"] 
shift2flex2← ["11:30:00-13:30:00","12:00:00-14:00:00","12:30:00-14:30:00","13:00:00-
15:00:00","13:30:00-15:30:00","14:00:00-16:00:00","15:00:00-17:00:00"] 
shift2flex3← ["11:30:00-12:00:00","12:00:00-12:30:00","12:30:00-13:00:00","13:00:00-
13:30:00","13:30:00-14:00:00","14:00:00-14:30:00","14:30:00-15:00:00","15:00:00-
15:30:00","15:30:00-16:00:00","16:00:00-16:30:00","16:30:00-17:00:00"] 
shift3flex2← ["17:00:00-19:00:00","17:30:00-19:30:00","18:00:00-20:00:00","18:30:00-
20:30:00","19:00:00-21:00:00"] 
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shift3flex3← ["17:00:00-17:30:00","17:30:00-18:00:00","18:00:00-18:30:00","18:30:00-
19:00:00","19:00:00-19:30:00","19:30:00-20:00:00","20:00:00-20:30:00","20:30:00-
21:00:00"] 
  
#loop to generate 50 different merchandisers with unique characteristics, save each in 
JSON file 
while n < 51 
     #generate a random address 
     k ← random number between 0 and N 
         longitude ← take out longitude at position k 
         latitude ← take out latitude at position k 
  
  
     #generate random volume 
     #from list using non-parametric bootstrap 
    order_volume← random choice in pall_list     
     #generate random timeslot, depending on preferred shift and flexibility has 
     #shift 1. early 8-11.30 

 #shift 2. daytime 11.30-17.00 
         #shift 3. evening 17-21 
         #flexibility 1. possible pick up all shift 
         #flexibility 2. possible pick up 2 hours in shift 
         #flexibility 3. decided timeslot 30 minutes for pick up 
     #generate random preferences for shift and flexibility 
         

preferred_shift← random number between 1 and 3 
        flexibility← random number between 1 and 3 
  
  
     #generate random time slot depending on generated preferred shift and 
flexibility 
     if preferred_shift=1 
             if flexibility=1 
                        time_slot← "08:00:00-11:30:00" 
             else if flexibility=2 
                        time_slot← random choice in list shift1flex2 
             else if flexibility=3 
                     time_slot← random choice in list shift1flex3 
      

if preferred_shift=2 
             if flexibility=1 
                        time_slot← "11:30:00-17:00:00" 
             else if flexibility=2 
                        time_slot← random choice in list shift2flex2 
  else if flexibility=3 
                        time_slot← random choice in list shift2flex3 
      

if preferred_shift=3 
             if flexibility=1 
                        time_slot← "17:00:00-21:00:00" 
             else if flexibility=2 
                     time_slot← random choice in list shift3flex2 
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             else if flexibility=3 
                        time_slot← random choice in list shift3flex3 
                      
     #divide timeslot to start and stop 
     start,stop← split time_slot at “-”  
 
 #add a day to be able to use it in our model 
     start_date← "01.01.2018"+"."+start 
             stop_date← "01.01.2018"+"."+stop 
  
     #convert to epoch time 
     pattern ←  '%d.%m.%Y.%H:%M:%S' 
     start ←  start_date converted to epoch time 
 stop ← stop_date converted to epoch time 
      
     
      
     #Save merchandiser info in a list 
     merchendiser_info = 
{"kund":n,"latitude":latitude,"longitude":longitude,"pallets":order_volume,"startTime":sta
rt,"endTime":stop} 
     #Add list with each merchandiser info in a list 
         data append merchendiser_info 
      
  
     n=n+1 
     N=N-1 
 
 
#create 50 cars to use in the simulation all with the same preferences 
for i in range(1,50): 
     cars_info← 
{"id":i,"pall":7,"startTime":1514790000,"endTime":1514836800,"costPerHour":550} 
     #add list of cars info in a dictionary 
         data_cars append cars_info 
  
  
#State the fixed settings 
settings ← {"tidsfonsterMarginal":1200,"servicetid":1200}   
data_settings←  settings 
  
#save as JSON file all information about settings, merchandisers and cars for this 
simulation 
with open simulering.json as outfile: 
     json dumps({'settings': data_settings, 'merchandisers': data, 
'cars':data_cars},outfile,indent=4 

 
 


