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Abstract

Improvements within Textilias logistics department

Sofie Lehtisalo, Jesper Söderbäck

To improve the company's market position and reduce the cost, an improvement of
the logistics 
department of the company has been proposed. The work has through studies and
observations 
contributed to a conclusion that the transports of the company spend a lot of their
time in traffic 
congestions. This leads to higher costs for the business, worse sustainability and a
larger 
environmental impact.

To reduce this impact, a proposal of change has been presented for the company. The
schedule 
for the logistics has been changed and some larger customers with regular tours of
deliveries 
have been transferred from day to night schedule. This way the customers' goods
arrives in the 
morning of the delivery day. The improvement of the logistics department will lead to
better 
sustainability, less impact on the environment, higher customer satisfaction and cost
eduction 
for the company, as the transport unhindered can make their deliveries during the
night.

The report additionally presents a calculation of costs, where the potential reduce of
costs and 
moreover the advantages of implementing these improvements are shown.
Furthermore, a 
presentation plan for the implementation is included in the report, as one way of how
the 
company may approach the execution. This includes the important aspects that might
be 
significant when implementing the exchange of the old schedule to a new and
improved on.

Keywords: Environmental impact, improvement, logistics, plan of implementing,
reduce of cost, 
schedule, sustainability
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Sammanfattning 
 
För att förbättra organisationens marknadsposition och reducera kostnaderna för 
verksamheten har ett förändringsarbete genomförts inom företagets logistikavdelning. Arbetet 
har genom undersökningar och observationer bidragit till slutsatsen om att organisationens 
transporter står mycket av sin tid i kö, vilket leder både till högre kostnader för verksamheten, 
sämre hållbarhet och större miljöpåverkan. 
 
För att reducera detta har således ett förbättringsförslag presenterats för organisationen där 
transportens schema har förändrats och många större kunder med ett flertal och regelbundna 
leveransturer har förflyttats från dag till nattkörning och på det viset finnas tillgängliga för 
kunden direkt på morgonen av leveransdag. Detta tror sig leda till bättre hållbarhet, mindre 
miljöpåverkan, högre kundnöjdhet och kostnadsreduceringar för organisationen då 
transporterna obehindrat kan utföra sina leveranser under natten. 
 
Rapporten presenterar även en kostnadskalkyl för att påvisa den eventuella 
kostnadsreduceringen som nämns ovan och även kunna konstatera de fördelar som finns i att 
genomföra förbättringarna för organisationen. En presentation av en implementeringsplan är 
även inkluderad i förändringsarbetet som ett led i hur organisationen ska gå till väga och vad 
som är viktigt att tänka på vid genomförande av att byta det nuvarande schemat, till ett 
förändrat och nyare schema.  
 
 
Nyckelord: Förbättringar, hållbarhet, implementeringsplan, kostnadsreducering, 
miljöpåverkan, schema, transport.  
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Vi vill rikta ett stort tack till Textilia, som har låtit oss undersöka och givit förslag till 
förbättringar inom deras organisation. Vi vill även tacka Hans Lundin, vår handledare, på 
Textilia som har varit till stor hjälp med sin kunskap och sitt stöd i vårt examensarbete.  
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Ett stort tack till alla medarbetare hos Textilia, som med entusiasm har varit behjälpliga vid 
våra undersökningar och observationer och bidragit till att arbetet har förts framåt.  
 
 
Stockholm,  Maj 
 
 
Sofie Lehtisalo  Jesper Söderbäck  
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1. Introduktion 
1.1 Inledning 
Textilservicebranschen (2017) består av ungefär 300 företag som tillsammans har 5000 
medarbetare, där majoriteten är småföretagare med tio eller färre medarbetare. Branschen har 
en stark tillväxt där de samlade rörelseintäkterna under 2010-2015 steg med 24 %.  
 
Idag är en av de stora samhällsfrågorna miljö och genom att medvetandet kring olika 
miljörisker ökar, har en effektiv miljöanpassning blivit nödvändigt i varje företags 
handlingsprogram och samtidigt även ett viktigt konkurrensmedel. I textilservicebranschen 
ingår återvinning i varje steg av de tjänster som företagen erbjuder, där exempelvis skadade 
plagg lagas (Tvätteriförbundet, 2017).  
 
Textilia (2017) arbetar med hållbar textilservice i form av miljömedvetenhet, ständiga 
förbättringar i den egna arbetsmiljön och att samtidigt uppfylla alla tänkbara kvalitetskrav. 
Textilia tror på att allting hänger ihop och att det krävs ett helhjärtat engagemang för att 
kunna upprätthålla en hållbar utveckling och en hållbar textilservice. 

1.2 Bakgrundsbeskrivning 
Textilia arbetar med tvättning och distribution av arbetskläder till bland annat vård, hotell och 
industri. Företaget har 400 anställda och de finns belägna på sex orter i Sverige vilka är 
Boden, Rimbo, Långsele, Örebro, Karlskrona och Göteborg.  
 
Textilia är Sveriges största leverantör av textilservice till sjukvården och kunderna där är ett 
antal olika landsting, men även inom industri och hotellnäringen, som nämndes ovan, finns 
det kunder runt om i hela Sverige. Varje dag tvättar och levererar företaget omkring hundra 
ton textilier runt om i landet. På årsbasis är omsättningen omkring 500 mkr (Textilia, 2017).   
 
Efter att ha genomfört studier kring vilket område hos organisationen som är i mest behov av 
förändring, där bedömningskriterierna var att projektet skulle vara genomförbart, hållbart, 
förändringsbart och att dessa förändringar skulle vara i både organisationen samt dess kunder 
största intresse. Den förändring som görs ska även gynna organisationen både gällande 
kostnadsreducering och även konkurrensmässigt gentemot andra organisationen på 
marknaden och ska således stärka Textilias position på marknaden. 
 
Efter analysen av fem olika områden hos organisationen vilka var transport, packning av 
varor, sortering av varor, förvaring av varor där skåp behövs och lokal, var bedömningen att 
det valda området att genomföra förbättringsarbete på skulle vara inom Textilias transport. 
Detta då området uppfyller samtliga ovannämnda kriterier och skulle både kunna gynna 
organisationen kostnadsmässigt samt stärka deras marknadsposition. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att genom undersökningar som görs via observationer och annan 
datainsamling, inom det valda förbättringsområdet transport, kunna se över hur processen kan 
förändras och således förbättras för att ge organisationen en bättre marknadsposition. Arbetet 
ska leda till bättre hållbarhet, mindre påverkan på miljö samt kostnadsmässigt vara mer 
fördelaktigt för organisationen och dess verksamhet. För att kunna påvisa detta är syftet också 
att ta fram en kalkyl för att styrka vilka besparingar som skulle kunna göras. 
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Följande frågeställningar kommer att användas: 
1. Hur kan Textilias transporter förbättras?  
2. Hur leder förbättringen till bättre hållbarhet? 
3. Hur gör detta att organisationen har en mindre påverkan på miljön? 
4. Vilka besparingar blir det som en följd av dessa förbättringar? 

1.4 Antaganden, avgränsningar och begränsningar 

1.4.1 Antaganden 
Ett antagande har varit att det under natten är mindre kö och således har detta bidragit till den 
förändring som senare i rapporten kommer att presenteras. Ytterligare ett antagande som i 
rapporten har tagits är den beräknade snitthastigheten för uträkningar som genomförts. Dessa 
antaganden har gjorts då det inte funnits möjlighet att kunna beräkna den specifika 
snitthastigheten för organisationens transport och således har ett antagande varit tvunget att 
tas. 

1.4.2 Avgränsningar 
Arbetet kring förändringsarbetet kommer endast att beröra den aktuella organisationen 
Textilia och kan eventuellt anpassas för implementering hos annan organisation. Ytterligare 
avgränsningar i arbetet har gjorts till att endast beröra Textilias organisation i Rimbo.  
 
Arbetet kommer att gå in mer detaljerat på verksamhetens avdelning logistik där transporten 
av organisationens varor sker till och från dess kunder. De beräkningar som kommer ligga till 
grund för förändringsarbetet och även den kostnadskalkyl som presenteras i rapporten 
avgränsas till att endast beröra månaden mars för organisationen. 
 
I förändringsarbetet som senare i rapporten kommer att presenteras finns det även 
avgränsningar i vilka kunder som påverkas av dessa förändringar, då arbetet måste följa de 
regler och lagar som finns i Stockholms Stad gällande miljözoner och tung trafik. Dessa 
kunder som kommer bli berörda av förändringsarbetet har i arbetet valts att hålla anonyma, 
varav de inte kommer kunna urskilja vilka som berörs av förändringarna eller inte.  

1.4.3 Begränsningar 
Arbetet har begränsningar i form av att lagar och regler gällande Stockholms Stad miljözoner 
måste följas, det vill säga att inte samtliga transporter kan förändras de är berörda av dessa 
miljözoner och regler kring tung trafik. Begränsningar finns även gällande vilka av 
organisationens kunder där förändringar skulle kunna genomföras, då många kunder är 
beroende av ett flertal eller specifika leveranser av varor under överensstämda tider.   
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2. Teori 
2.1 Den teoretiska bakgrunden 
I rapporten har ämnen som processledning, organisationskultur, organisationsförändring och 
områden vilka behandlas inom dessa ämnen tagits i beaktning, varav dessa presenteras som 
teorier för studien.  

2.1.1 Processledning  
Processledning har som Bergman och Klefsjö (2012 s. 463) berättar utvecklats genom 
drivkraften att ständigt vilja förbättra en organisations samtliga processer och arbetssättet kan 
sammanfattas i stegen att organisera för förbättringar, förstå processen, observera processen 
samt att förbättra processen kontinuerligt.  
 

1. Organisera för förbättringar – För att nå framgång är det viktigt att som en 
organisation vara processfokuserad, där de viktigaste processerna fastställs och 
riktlinjer för ledningen av dessa processer dras. Ledningen i organisationen ska även 
utse processägare, som har det strategiska ansvaret för att processen både utvecklas 
och förbättras (Bergman & Klefsjö, 2012 s. 464). 
 

2. Förstå processen – Innan arbete kan påbörjas med att förbättra processen måste denna 
förstås. Det räcker ibland inte, som Bergman och Klefsjö (2012 s.465) förklarar, att 
fråga utan det krävas en aktiv samverkan för att förstå processen ordentligt. Det är 
viktigt att vara systematisk med den nuvarande processens beskrivning för att kunna 
fånga förbättringsmöjligheter och detta kan göras genom att kartlägga processen i ett 
flödesschema, där aktiviteterna identifieras. 

 
3. Observera processen – För att genomföra förbättringar måste fakta om hur processen 

tidigare har betett sig användas som grund och av den anledningen ska processresultat 
mätas på olika vis. Det är väsentligt att mäta processens förmåga gällande kvalitet, 
resursförbrukning och tidshållning för att kunna välja väsentliga förbättringar 
(Bergman & Klefsjö, 2012 s.468).  

 
4. Förbättra processen kontinuerligt – Vid processledning är det som Bergman och 

Klefsjö (2012 s. 468) berättar viktigt att utgå från helhetsperspektivet på 
organisationen och då förbättra kvaliteten, effektiviteten och anpassningsförmågan i 
processerna. Ett viktigt steg för att göra detta är genom att förenkla, då de flesta 
processerna är för komplexa, och skapa flödeseffektivitet där onödiga väntetider 
plockas bort, flaskhalsar hittas och variation minskas för att få ett jämnare flöde i 
processerna.  

2.1.2 Processer 
En process är som Bergman och Klefsjö (2012 s. 457) förklarar ett nätverk av aktiviteter som 
upprepas och vars syfte är att skapa värde åt antingen en extern eller intern kund. Dessa 
handlar främst om koordination mellan människor som samverkar och deras kompetens. 
 
Processer brukar struktureras utefter vilken uppgift processen har och vilken typ av kund som 
den i första hand ska skapa värde åt. Man kan då skilja mellan tre olika typer av processer, 
vilka är huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser.  

• Huvudprocess – har som uppgift att uppfylla externa kunders behov och förädla 
produkterna som organisationen erbjuder. 
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• Stödprocess – har som uppgift att tillhandahålla resurser till huvudprocesserna och har 
interna kunder i organisationen. 

• Ledningsprocess – har som uppgift till att besluta om organisationens mål och 
strategier samt stödja förbättringar av organisationens processer och har även dem 
interna kunder (Bergman & Klefsjö, 2012 s.458). 

2.1.3 Organisationskultur 
Alvesson (2009 s. 7) berättar att den kulturella dimensionen av en organisation är central för 
alla aspekter i verksamheten, även om kulturfrågor inte får stor uppmärksamhet i 
organisationen. Det präglar hur medarbetare i företaget tänker, känner, värderar och reagerar 
på idéer samt åsikter som är kulturella, vilket betyder gemensamma för gruppen.  
 
Forslund (2013 s. 131) fastslår att kultur handlar om mönster i hur en viss grupp människor 
tänker, pratar och agerar och det handlar även om gemensamma värderingar och 
föreställningar. Att intressera sig av alla de olika symboler, såsom strategi, struktur samt 
bokföring, som finns både i och runt omkring organisationen innefattar även i definitionen av 
kultur.  

2.1.4 Organisationsförändring 
Alvesson och Sveningsson (2012 s. 234) berättar att det finns olika typer av 
organisationsförändringar och för att fastställa dessa brukar förändringens omfattning, rytm 
och tempo samt ursprung diskuteras. 
 
Det finns flertal olika anledningar till varför organisationer förändras, vanligtvis använder 
man sig av olika drivkrafter och menar att dessa ligger till grund för 
organisationsförändringar. Exempel på sådana drivkrafter är politiska, teknologiska, 
kulturella, demografiska, ekonomiska, framväxten av nya kunskapsformer samt förändrade 
konkurrens- och branschförhållanden (Alvesson & Sveningsson, 2012 s.232). 

2.1.5 Involvering av medarbetare 
Vid förbättringsarbeten är de viktigaste intressenterna organisationens anställda eftersom det 
är de som genomför majoriteten av projekten och därför måste dessa vara aktivt involverade i 
arbetet med förbättringar. I Six Sigma försäkrar man sig om medarbetarnas involvering 
genom träningskurser, engagerade roller och ansvar, skapa förbättringsmetodologier och 
feedback på både processens prestanda och graden av förbättring (Magnusson, Kroslid & 
Bergman 2003 s.37). 
 
Magnusson et al. (2003 s. 37) berättar även att involvering av medarbetare även är starkt 
kopplad till kulturfrågor och förändringshantering. Ett viktigt element i att involvera 
medarbetarna i organisationen är att ge utvalda personer på alla nivåer av organisationen 
engagerade roller och ansvar i förändringsarbetet.  

2.1.6 Kommunikation 
Att definiera kommunikation är inte det lättaste då det handlar om ett begrepp som det finns 
många olika tolkningar kring. Det som dock kan konstateras relativt samstämmigt är att det är 
något mer komplext än information och för att det ska kunna klassas som kommunikation så 
handlar det om en process mellan två eller flera människor där målet är att få till något 
gemensamt. Det är dock noterbart att detta mål inte behöver uppnås för att det ska kunna 
klassas om kommunikation (Heide, Johansson & Simonsson 2013, s. 24 – 26).  
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I teori kring kommunikation så nämns det om två stora och grundläggande synsätt. Det ena 
innebär en överföring av ett budskap och det andra innebär en delning av budskap. 
Överföringen av budskapet har kritiserats och ansetts lite gammalmodig då det hävdas att det 
inte är något som sker gemensamt (Heide, et al, 2013, s. 27). Bland det mest kännetecknande 
för en delningskommunikation är att den är meningsskapande och tvåvägs (Heide, et al, 2013, 
s. 29).  
 
Att definiera organisationskommunikation är inte heller det lättaste. Under lång tid har 
forskning och diskussioner kring detta fokuserat på den interna kommunikationen inom 
organisationer men det kan vara en lite väl endimensionell bild av det hela. Numera menas det 
ofta att bilden är mer komplex än så. Vissa menar således att organisationskommunikation är 
ett särskilt sätt att beskriva och förklara organisationer. Med det menas till exempel att ett 
kommunikationsperspektiv kan läggas på olika organisationsprocesser och genom det förklara 
dessa (Heide, et al, 2013, s. 63 – 65).  

2.1.7 Hörnstensmodellen 
Modellen, vilken presenteras i figur 1, har tjänat som värdegrund och genomsyrat hela arbetet.  

 
Figur 1. Illustration av hörnstensmodellen efter Bergman & Klefsjö (2012 s.40). Bilden illustrerar de fyra 
hörnstenarna samt att kunden alltid ska vara i centrum.    
 
Ytterst kortfattat kan de olika delarna i hörnstensmodellen innebära följande;  

• Arbeta med processer vilket innebär att man arbetar med sammanhängande aktiviteter 
som upprepas. 

• Basera beslut på fakta är att samtliga beslut underbyggs med information som 
exempelvis statistik.  

• Arbeta ständigt med förbättringar handlar om att ständigt utvecklas. Detta kan 
illustreras med förbättringscykeln som innehåller stegen planera - gör - studera - lär. 

• Skapa förutsättningar för delaktighet handlar om att samtliga medarbetare ska få 
möjlighet att påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. 

• Sätt kunderna i centrum innebär att organisationen försöker sätta sig in i kundernas 
agerande och förstå situationer från deras synvinkel. Det kan göras på olika sätt bland 
annat genom marknadsundersökningar. Det innebär även att kvalitet beror mycket på 
hur kunden upplever produkterna och här kommer även konkurrenternas produkter in i 
bilden (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40 – 50). 
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2.2 Begreppsdefinitioner 

2.2.1 Hållbarhet 
Frostenson, Kroslid & Bergman (2015 s. 9) berättar om en av de mest citerade delen från 
Brundtlandrapporten om att hållbar utveckling är den som tillfredsställer dagens behov utan 
att behöva äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det 
handlar således om att lämna ifrån sig planeten till kommande generationer i minst lika bra 
skick som den var när den ärvdes. Idag ser man hållbar utveckling som bestående av tre olika 
delar vilka är miljö, samhälle och ekonomi.  
 
Grundtanken är då att de mellan dessa tre områden måste råda balans eftersom de hänger 
samman i organisationen. När två eller tre av dessa delar hamnar i konflikt emellan står 
organisationen inför ett hållbarhetsproblem. De tre olika områden kan bestå av många olika 
delar nedan presenteras exempel på dessa. 

• Miljö: Klimatförändringar, biologisk mångfald, försurning, markanvändning, 
energianvändning, transporter och avfall. 

• Samhälle: Hygien, hälsa, säkerhet, sjukdomar, mänskliga rättigheter, utbildning, 
mångfald, jämlikhet, rättvisa, fattigdom och svält. 

• Ekonomi: Intäkter, kostnader, resultat, tillgångar, skulder, skatter, bidrag och bistånd 
(Frostenson et al., 2015 s.10). 

2.3 Verktyg 

2.3.1 Datainsamling 
Ett av de viktigaste stegen vid ett program för kvalitetsförbättring är att samla in data att ha 
som faktaunderlag, då det är viktigt att ha ett ordentligt beslutsunderlag för den aktuella 
frågan som behandlas. Man måste ha klart för sig vad syftet för datainsamling är, då det är 
slöseri att samla in data om man inte vet vad materialet ska användas till, därför är det viktigt 
att ställa frågorna vilket är kvalitetsproblemet? Och vilka fakta behövs för att belysa 
problemet? När dessa frågor är besvarade kan man samla in data och efterhand göra en tablå 
där varje observation representeras (Bergman & Klefsjö, 2012 s.235) 

2.3.2 Uppdelning 
Uppdelning kan som Bergman och Klefsjö (2012 s. 247) berättar användas för att få fram 
orsaker till variation när det finns flera olika källor och måste dela upp dess i delgrupper och 
illustrerar varje grupp för sig. Om de olika historgramen skiljer sig mycket åt emellan de olika 
grupperna, kan man ha funnit orsaken till problemet. Vid illustration och analys av data är det 
viktigt att man undviker att blanda data med olika ursprung och genom att använda sig av 
uppdelning kan man få viktigt information för sitt förbättringsarbete.  

3.3.3 Konsekvensanalys 
Ett strukturerat vis att redovisa för och nackdelar för ett förslag till förändring är via en 
konsekvensanalys. Denna strukturerar både analysen och beslutsunderlaget genom att 
identifiera och analysera syftet med åtgärden och de konsekvenser som förväntas medföras av 
den. Den kan kortfattat ses som en utvärdering som genomförs innan beslutet kring huruvida 
förändringen ska genomföras eller ej sker (Lindstedt, Ingelsson & Engleryd 2003 s.8). 

2.4 Tidigare forskning och arbeten 
De forskningsarbeten och studier som har varit direkt aktuella för det i rapporten berörda 
ämnet är Bock (2016 s. 1) som beskriver tidskritiska dirigeringar på en given väg med 
restriktioner för deadline, samtidigt som man försöker minimera den totala färdigställda tiden. 
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Han berättar även att det kan finnas destinationer med flexibla av- och upphämtningsplatser 
som därmed gör det möjligt med leverans av varor innan den definierade leveranstiden. Detta 
berör rapporten avsevärt då det som hos organisationen ska förbättras är transporter som är 
både tidskritiska och följer en given väg med kunder och hos många av dessa kunder finns det 
även flexibla av- och upphämtningsplats för varorna som gör det möjligt att dessa kan 
levereras tidigare.  
 
En studie har även gjorts där det beskrivs att de miljövänliga aspekterna av industriella 
aktiviteter har höjt oron hos många firmor och deras intressenter. Därför har organisationer 
blivit tvungna till att ta detta i beaktning för deras produkter, tjänster och processer. Ett grönt 
tankesätt har framkommit som en filosofi och operativ inriktning för att minimera det 
ekologiska avtrycket från organisationers produkter och tjänster samtidigt som 
miljöeffektiviteten höjs i arbetet och att man parallellt fortfarande ska nå sina finansiella mål. 
Eftersom Lean är verksamhetsstyrning som förespråkar att eliminera all typ av slöseri inom 
alla delar av organisationen och dess leverantörs nätverk, blir deras sammanstötning med ett 
grön tankesätt naturlig (Garza-Reyes, Villarreal, Kumar & Molina Ruiz 2016, s.1).  
 
Denna tidigare forskning visar på en tydlig inriktning av att förändringen som sker ska vara 
sammanlänkad med hållbarhet, vilket det i rapporten också är. Att förändringen inte endast 
ska gynna organisationen kostnadsmässigt, utan genom att eliminera slöseri även kunna bidra 
till bättre miljöpåverkan och hållbarhet. 
 
Garza- Reyes et al. (2016 s. 2) förklarar vidare att transport- och logistikföretag inte har haft 
ett systematisk tillvägagångsätt för att kombinera Lean och miljö i deras organisationer. 
Studien visar därför hur de olika modellerna kan kombineras för att förbättra miljön samtidigt 
som kostnaderna för transporterna reduceras. Studien fokuserar därför mest på att optimera 
resursutnyttjande, vägar, kostnader, tid och distans samtidigt som de har koldioxidutsläpp i 
åtanke.  
 
Denna studie stämmer väl överens med hur arbetet kring förbättringsarbete hos den i 
rapporten valda organisationen kan komma att se ut, där både kvalitetsverktyg och 
miljöarbete sammankopplas för att uppnå det bästa möjliga resultat. Önskemålet med 
förbättringen är också att minska kostnaderna och få en bättre marknadsposition samtidigt 
som en stark hållbarhetsfokus ständigt finns med i arbetet, vilket även syns tydlig i den studie 
som gjorts av Garza-Reyes et al (2016). 
 
Garza-Reyes et al. (2016 s.8) berättar att trafikstockningar skapas när låga hastigheter orsakas 
av mycket trafik eller små vägar och både och på grund av vägarbeten eller olyckor. 
Trafikstockningar i sin tur har inverkan på både transport effektiviteten samt miljöpåverkan. 
Genom att undvika trafikstockningar, via nattkörningar, ökas effektiviteten och 
hållbarhetsnivån på transportens turer och fler kunder kan även läggas på en tur. Genom att 
öka transportens hastighet till nivåer mellan 56km/h och 105km/h kommer skapa avsevärda 
förminskningar av koldioxid-, kväveoxid- och partikelutsläpp. Dessa utsläpp kan minskas 
mellan 25 % och 70 %.  
 
Att forskningen kring detta påvisar en tydlig förbättring av både miljöpåverkan och hållbarhet 
är en viktig aspekt att ta in i beaktning samt är direkt kopplad till det i rapporten önskas ges 
som resultat. Detta kan även ligga till grund för att påvisa huruvida köer påverkar miljön och 
vad en eventuell förändring av transporterna skulle kunna bidra till för organisationens 
hållbarhet och miljötänk. 
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Motormännen (2014) presenterar även ett arbete utfört hos Volvo där köer anses vara det 
stora miljöhotet. Artikeln påvisar att en bil i kö släpper ut dubbelt så mycket koldioxid än en 
som kör i en jämn hastighet. De påpekar att en exakt siffra på en sänkning av 
koldioxidutsläpp, om trafikstockningarna minskar, är omöjligt att säga. Men ger som exempel 
att om ett antagande kring att alla fordon köar i genomsnitt två procent av körsträckan 
motsvarar det ett utsläpp, kopplat till just kö, på 600 000 ton koldioxid per år. Detta 
framkommer från beräkningar där en genomsnittlig modern dieselbil vid en konstant hastighet 
på 50 km/h förbrukar ungefär 0,41 l/km. Vid den hastigheten går 80 % av bränsleförbrukning 
åt till framdrivningen och 20 % går till kringförbrukare som klimatanläggning, stereo osv. Vid 
en kösituation behöver bilen ungefär den dubbla mängden bränsle samtidigt som 
kringförbrukarna drar i stort lika mycket vid kökörning som vid körning i en konstant 
hastighet. 
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3. Metod 
3.1 Kvalitativ fallstudie 
Rapporten är en kvalitativ fallstudie som är ämnad för organisationen Textilia och dess 
process kring transporter. Eftersom att studien är intresserad av en specifik process liksom att 
studier har tillåtit observationer och intervjuer som forskningsmetoder, så är det en form av 
fallstudie, då den som Denscombe (2016 s.91) berättar, fokuserar på ett särskilt fenomen i 
avsikt att ge en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller 
processer som förekommer i det särskilda fallet.  
 
Datainsamlingen har bestått av både kvalitativ och kvantitativ data. Kvantitativ data som 
Denscombe (2016 s. 350) förklarar är i form av siffror, vilket i rapporten har presenteras som 
körtider för transporterna och kvalitativ data som Denscombe (2016 s.383) beskriver är ord 
och bilder, där orden kan vara talade eller skrivna och bilderna observerade eller kreativt 
producerade. I rapporten har detta genomförts i form av intervjuer, observationer samt 
kartläggning av processen.  

3.1.1 Urval 
Urvalet till de kvalitativa intervjuerna valdes ut slumpmässigt då de utfördes under samma tid 
som observationer och intervjuarna hade ingen roll i vilka som valdes ut till att bli 
intervjuade. Likadant gällde för observationerna då valet gjordes slumpmässigt för 
observatörerna och personerna där observationerna genomfördes hos samt vilken observatör 
som skulle observera vilken person. Urvalet gjordes från en känd population, vilket är de 
medarbetare som arbetar med transporten hos organisationen och mer specifikt chaufförerna 
av transporterna (Denscombe, 2016 s.68).  

3.2 Datainsamlingsmetoder 
Datainsamlingen har i det här arbetet varit av en blandad art. För att kunna definiera 
problemet så har observationer och kvalitativa intervjuer genomförts. Detta för att få en bra 
bild av vad som är grundproblemet och hur det sedan skulle kunna gå vidare med denna i 
datainsamling och sedermera analys. Kortfattat har således den inledande fasen utgjorts av 
kvalitativ inhämtad data och sedan har mät-fasen utgjorts av kvantitativ insamling i form av 
inhämtad data i form av siffror från Textilia. 

3.2.1 Intervjuer 
Vid datainsamlandet har det således genomförts intervjuer med två chaufförer den 18 april 
2017. De intervjuer som genomförts inom studien har varit semistrukturerade med ett i förväg 
valt tema, som varit transporterna i organisationen, med få tillhörande frågeställningar som 
Vad gör ni för att få flyt i transporterna? Hur använder ni er av eco-driving? och På vilka 
grunder är schemat konstruerat? (Denscombe, 2016 s.266). 
 
En strukturerad intervju har även genomförts med produktionsledaren för transport 14 
februari 2017, där en intervjuguide användes och svaren bandades in för senare transkribering 
vilket benämns av Denscombe (2016 s.266). Vid detta intervjutillfälle fanns det svar som 
spelades in och det transkriberade resultatet av intervjun med både frågor och svar finns 
presenterade som bilaga 5 på s. A22 i rapporten. 

3.2.2 Observation 
Den 18 april 2017 utfördes sammanlagt fyra observationer hos organisationen och 
arbetsplatsen i Rimbo. Inför observationerna skapades ett enkelt observationsschema i form 
av tabellen nedan för att på en förståelse för hur de olika delarna hänger ihop vilket benämns 
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av Patel och Davidson (2011 s.91). Observationerna verkade som en grund för att skapa en 
tydligare bild av organisationen, dess processflöden samt exempel på aktiviteter som sker 
under dagens gång. 
 
Tabell 1. Exempel på observationsschema som användes vid datainsamling. Egen tabell. 

OBSERVATIONER DATUM 
Nr Tidslag Aktivitet Duration 
    
Not: Tabellen visar på hur observationsschemat ser ut samt hur det har använts vid 
insamlandet av data 
 
Under arbetets gång har även observationer skett på ett ytterst ostrukturerat vis genom en 
rundvandring av organisationens verksamhetslokal, där en närmare dokumentation inte skett 
utan denna skapade en underliggande förståelse hos författarna. 

3.2.3 Kvantitativ datainsamling 
Den kvantitativa datainsamlingen har i stort genomförts genom att erhålla data från Textilias 
loggar. Således har data hämtats från Textilias system för körjournaler. Dessa har avsett mars 
månad 2017 och den insamlade datan är den som kopplas samman chaufförernas körtider med 
fordonsutnyttjande. Datan har sedan sammanställts i enklare tabeller som presenteras under 
resultat (Denscome, 2016 s.350).  
 
Vid analyserandet av den data som erhållits via informationsloggarna i organisationens 
system har framförallt en sammanställningen mellan chaufförer och rutter gjorts. Rent konkret 
innebär detta att data har sammanställts i tabeller för respektive chaufför under en månads tid. 
Tabellerna visar på den körtid de haft under den valda tiden, det vill säga hur länge de har 
varit ute på vägarna. Denna tid jämförs sedan med en schablontid över den optimala tiden för 
sträckan. Resultatet har bedömts som tid i kö. Kortfattat har chaufförernas tider jämförts med 
ett ideal för att få fram den tid de står i kö.  
 
Den optimala tid som har använts baseras på beräkningar och uppskattningar som gjorts i 
arbetet. Officiella körtider mellan Rimbo och de olika kunderna varierar en del beroende på 
vald källa. För att skapa en sådan rimlig bild som möjligt har både Eniro, Hitta.se samt 
Google Maps använts för att erhålla information. De värden som erhållits därifrån har en 
medelhastighet som befunnit sig inom spannet mellan cirka 66 km/h till cirka 81 km/h. För att 
illustrera denna brist har båda tiderna tagits med i rapporten. Det vill säga den optimala tiden 
att köra sträckan på med en medelhastighet på 66 km/h kommer att presenteras likväl som 
data för en medelhastighet på 81 km/h. En ytterligare förutsättning att ta i beaktande är att 
tunga fordon är begränsad till 90 km/h på motorväg (Transportstyrelsen, 2017). 

3.3 Dataanalys 
Vid insamlandet av teori och sedan när detta kopplas samman med det resultat som i 
rapporten presenteras, har författarna valt att använda sig av arbetssättet abduktion. Detta 
betyder att utifrån ett enskilt fall har författarna formulerat ett hypotetiskt mönster som ska 
förklara mönster, ett förslag till en teoretisk djupstruktur som i nästa steg prövar denna teori. 
Den ursprungliga teorin eller hypotesen kan därför utvecklas och utvidgas för att senare bli 
mer generell. Riskerna med att arbeta på detta vis är att alla forskare eller författare är färgade 
av sina tidigare erfarenheter och att arbetet således inte påbörjas förutsättningslöst. Arbetet 
kanske då väljs ut utifrån tidigare erfarenheter och en hypotetisk teori kan väljas som utesluter 
andra tolkningar (Patel & Davidson, 2011 s.24). 
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Presentationen av data har (framför allt i bilagor) valts att presenteras i tabellform då detta har 
bedömts skapa en mer översiktlig bild och illustrerar det som önskas belysas i arbetet. Det 
som framför allt har använts är en korrelationstabell, en tabell som jämför två värden för att 
på ett visuellt fördelaktigt sätt visa på skillnaderna (Denscombe, 2016, s. 369 – 370). De två 
värden som således har jämförts är den optimala tid för körtiden på körsträckan mot den reella 
tid som finns dokumenterad från organisationen på körsträckan. 

3.4 Arbetets genomförande 
Som övergripande arbetssätt har det för arbetet används av Lean Six Sigma. Lean och Six 
Sigma är förvisso två fristående program för att arbeta med förbättringar. Grunden i dem är att 
minska på slöseri och variation i och med att det skapar onödiga kostnader för företagen. I 
arbetet har den sammanfattande beskrivningen av det som kallas Lean Six Sigma av Isaksson 
och Taylor (2014) valts till att vara vägledande för arbetet som ska genomföras.  
 
”Maximising stakeholder value creation by minimising waste and variation, while respecting 
minimum requirements for all stakeholders” (Isaksson & Taylor, 2014) 
 
Benämningen överensstämmer i och med att slöseriet med att fastna i en trafikstockning och 
den variation som skapas i och med att kö inte alltid uppstår och det således inte går att 
förutse exakta tider (vilket skapar variation) ska genom arbetet minskas. Att det sker med 
minsta möjliga resurskrav från intressenterna är en självklarhet.  
 
Det övergripande arbetssättet/metoden som har fått utgöra ramar och riktlinjer är det, från 
början hämtat från Six Sigma, beprövade DMAIC.  

3.4.1 DMAIC 
DMAIC är den arbetsgång som används inom Six Sigma vilket även kommer att användas i 
detta arbete, vilket presenterades ovan. DMAIC är förkortningar och betyder helt enkelt 
Define, Measure, Analyze, Improve, Control, i figur 2 illustreras denna arbetsgång kortfattat, 
då med de svenska översättningarna av varje steg.  

 
Figur 2. Illustration av DMAIC med svensk benämning som presenterad av Bergman och Klefsjö (2012 s.577).   
 
Arbetet har följt de fem steg om finns inom DMAIC där arbetet påbörjades genom att 
definiera processen och dens egenskaper. Därefter fastställdes inmatningsfaktorer för dessa 
som tydliggjorde att en faktor var återkommande på samtliga egenskaper och blev fokus för 
förändringsarbetet. I överenskommelse med organisationen valdes det även att införas 
datainsamling via observationer, intervjuer och inhämta data i form av siffror från Textilia 
under månaden mars. För att analysera datan ytterligare och påfinna eventuell lösning genom 
att skapa ett stapeldiagram med en uppdelning emellan de olika förarna för att påvisa 
skillnader i kötider. I rapporten har verktygen uppdelning och datainsamling använts för att 
analysera datan. 
 
Efter att ha analyserat den insamlade datan presenteras i rapporten en lösning tillsammans 
med en kostnadskalkyl för att påvisa skillnader i kostnader som medförs i genomförandet av 

DeXiniera	 Mät	 Analysera	 Förbättra	 Överaka	
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förändringen. Avslutningsvis presenteras en implementeringsplan vilket rekommenderas av 
Magnusson et al. (2003 s.184-186). När lösningen har blivit implementerad i organisationen 
ska egenskaperna hos processerna övervakas för att se till att förbättringsmålen uppnås, 
eftersom fallstudien har genomförts under en begränsad tid ges detta endast som förslag hur 
det efter implementering kan gå tillväga. Därefter kan det beräknas hur mycket av 
kostnaderna som har sparats till följd av lösningen (Magnusson et al., 2003 s.186-187). 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Detta kan innebära att mycket sortering behöver genomföras och det är någonting som går 
igen i rapporten. De citat och kommentarer som har varit väsentliga för arbetets resultat har 
återgivits i rapporten och en strävan av att endast ta det nödvändigaste i beaktning har gjorts 
(Patel & Davidson, 2011 s.107).  

3.5.1 Reliabilitet 
Studien har en viss reliabilitet då både produktionsledare och ett antal olika chaufförer har 
gett liknande bild till de båda författarna vilket skapar en ytterst enhetlig bild av hur 
situationen ser ut. Det ska dock nämnas att det kan finnas ett viss mått av att problemet har 
blivit en kulturellt vald sanning och att den föds genom den dagliga kommunikation som sker 
på arbetsplatsen (Alvesson, 2015) Det som dock talar emot detta är vad som också har 
framkommit i de små observationer som har gjorts av författarna samt de faktiska siffror som 
studerats.  
 
Genom att den data som sedermera har erhållits från organisationen kommer direkt från deras 
system så skulle det vara möjligt att genomföra denna studie vid ett annat tillfälle av andra 
författare och komma fram till ett liknande resultat.  

3.5.2 Validitet 
En relativt lång period har valts för att se till att enskilda händelser inte ska få för stor 
betydelse och dessutom har en månad där väderleken har haft ytterst liten påverkan valts. 
Detta har gjorts för att säkerställa att yttre påverkan eller andra liknande, oförutsedda 
situationer har inträffat. I visst samråd med organisationen har detta val genomförts. Den 
hjälpen har tagits för att få insikt om sådana problem som eventuellt har uppstått som orsakat 
försämringar som inte har med processen i sig att göra. Hit kan sjukdomar och 
fordonsproblem räknas.  
 
Utifrån den information som erhållits i den inledande kvalitativa fasen av arbetet bedöms den 
insamlande datan ha relativt hög validitet i och med att det är den data som är möjligt att 
erhålla inom området men även för att den i sammanhanget är relativt omfattande.  

3.6 Etiska ställningstagande 

3.6.1 Information 
Samtliga involverade i rapporten har informerats om tillvägagångsättet, syftet och 
användandet av det insamlande materialet.  

3.6.2 Samtycke 
Samtycke inhämtades främst från organisationen, Textilia och handledaren hos organisationen 
och samtycke kring inspelning har genomförts vid de tillfällen det varit aktuellt. Alla 
involverade har medverkat frivilligt. 
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3.6.3 Konfidentialitet 
Samtliga medverkande personer och kunder till företaget har i rapporten hanterats 
konfidentiellt och det nämns inga namn i rapporten. Organisationen namn har skrivits ut då 
detta har en betydande roll för arbetet. 

3.6.4 Nyttjande 
Endast författarna har haft tillgång till inspelat material och transkriberingen har efter 
skapandets fått setts över och stämts av med respektive person och allt material ska efter 
rapportens genomförande förstöras.  

3.6.5 Objektivitet 
Ingen tidigare relation finns emellan intervjuare och de olika respondenterna som deltagit. 
Författarna har varken någon tidigare relationen till organisationen eller till branschen i stort. 

3.7 Metoddiskussion 
Att använda DMAIC och Hörnstensmodellens som övergripande arbetsgång och styrd 
värdering är en viktig del av arbetet. Hörnstensmodellen är en viktig grund i offensiv 
kvalitetsutveckling och dessa värderingar använts genom hela arbetets gång. Metodiskt har 
den inte utgjort en stor del, utan det primära syftet har varit att visa på vad som i arbetet är 
viktigt och vilka aspekter som ska beaktas och bedömas för att skapa en hållbar plan.  
 
Genom att grundproblemet från början behövde definieras och mycket av arbetet därefter var 
datainsamling samt analys av dessa data utgjorde ramverket DMAIC en god grund för arbetet. 
Förbättringar och uppföljning till förändringarna består här i förslag till hur Textilia ska kunna 
gå vidare och arbeta med detta framöver.  
 
Att det klassas som just en fallstudie blir naturligt med tanke på studiens art och vad som har 
ansetts nödvändigt i den. Det finns ramar att hålla sig efter och det kombineras flera olika 
metoder för datainsamling vilket också är karakteristiskt för en fallstudie. Den stora fördelen 
med att använda sig av en fallstudie är framför allt att det oftast handlar om en enskild enhet 
som studeras vilket har varit väldigt tydligt i det här fallet. Det ligger också stort fokus på att 
få en helhetssyn på just denna enhet vilket har varit lämpligt i den här studien då vissa 
enskilda sakers påverkan för helheten har varit svåra att fastställa. Ett området som dock gör 
en fallstudie till riskabel är hur trovärdigheten i den generaliserings som görs, hanteras och 
kanske underbyggs (Denscombe, 2016, s. 104). I den här studien så finns det flera antagande 
som säkerligen kan ifrågasättas på ett eller annat sätt, om huruvida trovärdiga de är. Fokus i 
en fallstudie är också ofta processorienterat och kanske inte speciellt resultatinriktat vilket 
stämmer rätt bra överens med det här arbete. Processer gås igenom men entydiga resultat kan 
vara svåra att finns utan fortsatt forskning/fortsatt arbete 
 
Andra ramverk eller metoder skulle ha kunnat användas tydligare, till exempel de olika 
LEAN-värderingarna. Genom studerade artiklar kändes det ändamålsenligt att använda sig av 
Lean Six Sigma och DMAIC samlat. 

3.7.1 Datainsamling 
Datainsamlingen av rapporten har resulterat i en kombination av kvalitativ och kvantitativ 
data är för resultatets del en stor fördel, då många aspekter således har kunnat täckas in. Det 
kvalitativa genomfördes för att skapa en översiktlig bild av problemet och detta var 
nödvändigt då bakgrundsinformationen om organisationen och dess dagliga verksamhet var 
ytterst begränsad. Intervjuer och observationer skapade då att en klar bild om vad som 
behövde förbättras.  
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Att sedan analysera datan var en viktig del för att kunna underbygga ett beslut på fakta, precis 
som hörnstensmodellen starkt påtalar. Att genomföra antingen en kvalitativ eller kvantitativ 
studie hade inte varit optimal då de parametrar som vi nu fått med inte påvisats på annat vis. 
Annan data hade kunnat införskaffats men inom ramen för arbetet urvalet som gjorts ansetts 
vara lämpligt.  

3.7.2 Dataanalys 
Tabellerna som presenteras i rapporten är optimala för att på ett enkelt vis påvisa skillnaderna 
i idealtid och faktiskt tid. De har utformats på ett enkelt sätt för att skapa en tydlig och klar 
bild. Detta val har gjorts för att belysa det som arbetet vill fokusera på.  
 
Gällande den beräknade tiden för snitthastighet så utgörs denna av antaganden som förvisso 
är ganska noga övervägda men som ändå är antaganden. Dessa har gjorts utifrån data som är 
möjlig att komma åt offentligt, det vill säga olika typer av GPS-verktyg, samt att lastbilar har 
en begränsad högsta hastighet. Detta har dock gjorts medvetet för att den tid i kö som 
redovisas inte ska bli större än vad som är fallet, den tid som redovisas i kö bör därför kunna 
konstateras vara i underkant. För att få så optimal data som möjligt hade det bästa varit att 
mäta den faktiska tiden för varje sträcka under ett flertal gånger utan köbildningar, vilket inte 
har varit möjligt att genomföra inom ramen för arbetet.  

3.7.3 Reliabilitet och validitet 
Överlag har nödvändiga åtgärder för att säkerställa dessa två aspekter vidtagits. Framförallt 
har intervjuer gjorts av fler personer med olika respondenter som samtliga har lett till 
likartade svar varvid det kan konstateras att det bör var en realistisk bild. Den data som 
erhållits har varit det som varit möjligt att få fram. Det har dock bedömts vara rimligt och 
annan typ av datainsamling hade, som tidigare diskuterades, inte varit möjligt inom ramen för 
arbetet.  

3.8.4 Etiska överväganden 
Som redovisats har alla krav följts för att skapa ett etiskt korrekt arbete. När det gäller 
objektivitet och anonymitet har det varit en strävan att utgå från det som, i arbetet, är relevant 
för rapporten och förslaget till förändring. I rapporten har information gällande 
organisationens kunder inte namngetts, på grund av sekretesskäl samt strävan efter att 
bibehålla anonymitet.  
 
Förutsättningarna har också varit goda för objektivitet då det inte funnits någon koppling 
mellan författarna och organisationen sedan tidigare, det har inte kommit upp något under 
arbetets gång som försvårat detta heller.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 19	

4. Resultat 
 
4.1 Lagar och regler 
Textilia i Rimbo verkar till allra störst del i Stockholmsområdet och det finns därav lagar och 
regler som organisationen behöver förhålla sig till. Under detta avsnitt presenteras dessa. 

4.1.1 Stockholms trafikregler för tung trafik 
Om ett fordon är längre än 12 meter berättar Stockholms stad (2017) att det endast är tillåtet 
att köra på vägar som tillåter tung trafik. De vägarna tillåter fordon som är högst 24 meter 
långa med lasten inräknad. Dessa vägar finns i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter, 
paragraf 16 färdvägsförteckning A. Denna förteckning berör även de särskilda vägar för tung 
trafik där det får köras dygnet runt. På gatumark i Stockholms stad får du inte köra tunga 
fordon mellan klockan 22.00 och 06.00. I figur 3 visas en karta över tung trafik i Stockholm 
Stad. 
 

 
Figur 3. Tung trafik-karta (Stockholms Stad, 2017) 

4.1.2  Stockholms miljözoner 
I likhet med andra städer i Europa har Stockholm problem med dålig luftkvalitet på grund av 
för stora utsläpp från bland annat trafiken. För att förbättra miljön lokalt infördes i Stockholm 
1996 miljözonen, där man ställer miljökrav på fordonen för att de ska tillåtas köra inom 
miljözonen (Stockholms stad, 2008 s. 6). 
 
Stockholms stad (2008 s. 6) berättar att miljözonen idag omfattar Södermalm, Kungsholmen, 
Vasastaden, Norrmalm, Östermalm och Ladugårdsgärdet. Undantagna genomfartsleder är 
Essingeleden med anslutande del av Drottningholmsvägen till Tranebergsbron, Söderleden, 
Klarastrandsleden, Stadsgårdsleden, Långholmsgatan, Västerbron och Götgatan. Även 
Klarastrandskopplet, Kungsbrokopplet, Kungsbron mellan Kungsbrokopplet och 
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Terminalslingan, Riddarfjärdsavfarten, Riddarfjärdspåfarten, Södra Järngraven och 
Terminalslingan är undantag. I figur 4 visas en karta över miljözonerna i Stockholms stad.  

 
Figur 4. Karta över miljözonen (Stockholm Stad, 2008 s.6) 
 
De regler gällande miljözonen som gäller från 1 januari 2007 och tillsvidare gäller alla tunga 
lastbilar och bussar utrustade med teknik för drift endast med diesel och med en totalvikt över 
3,5 ton (Stockholms stad, 2008 s.48).  
 

• Alla fordon får köra sex år i miljözonen räknat från första registreringsår, med 
undantag av de fordon som uppfyller euro-2 och euro-3 de får färdas i åtta år från 
första registrering.  

• Fordon som är certifierade i eller uppfyller euro-4 får färdas i miljözonen till och med 
2016. 

• Fordon som är certifierade i eller uppfyller euro-5 får färdas i miljözonen till och med 
2020. 

• Miljözonsdekal är frivilligt (Stockholms stad, 2008 s.48). 
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4.2 Definiera 
Ett stort problem, både kostnadsmässigt och gällande organisationens hållbarhet, är den tid 
som transporterna spenderar i kö. Sofie (observation, 2017) kunde under iakttagelser ta reda 
på att detta är det problem som chaufförerna anser tar mycket av deras arbetstid. Som förare 
A och B berättar är det vad som anses vara det värsta med arbetet och därför är ett stort 
problem även gällande chaufförernas arbetsmiljö som således kan förbättras. 
 
”Värsta med arbetet är köerna” – Förare A (personlig kommunikation, 18 april 2017) 
 
”Idag var det mycket mindre köer än vad det brukar vara” Förare B (personlig 
kommunikation, 18 april 2017) 
 
”Vi försöker ju komma iväg tidigt på morgonen, då hinner man med den första turen innan de 
värsta köerna börjar” – Förare B (personlig kommunikation, 18 april 2017) 
 
Produktionsledaren för transport (personlig kommunikation, 14 februari 2017) berättar att 
transporterna i dagsläget måste åka flera turer fram och tillbaka från fabriken till 
verksamhetens olika kunder och på grund av de turer samt tider när turerna genomförs 
hamnar transporterna i Stockholmstrafikens köer. På det viset blir transporterna mindre 
effektiva, mer kostsamma och mindre hållbara samt miljövänliga för organisationen. 
 
Sofie (observation, 2017) kunde urskilja de viktigaste egenskaperna hos organisationens 
process kring transport, vilka presenteras i tabell 2. 
 
Tabell 2. Egenskaper och krav som har identifierats som viktiga för processen. Egen tabell. 

Egenskaper för processen kring transport 

1. Kostnadsmässigt bra för organisationen 

2. Leverera varor i tid till kund 

3. Hållbara 

4. Bidra till organisationens miljöarbete 

Not: Tabellen beskriver de olika egenskaperna som processen för transport har inom 
organisationen 
 
Utefter de observationer som utförts av Sofie och Jesper (observation, 2017) har ett nuläge av 
processen och hur den ser ut idag skapats. För organisationen finns det 9 förare som vardera 
kör två turer per dag med leveranser till företagets kunder, vilket sammanlagt blir 18 turer 
varje dag. Chaufförerna arbetar i två skift, där fem kör på morgon med första turen från ca 
03.00 medan fyra kör på eftermiddag med första turen från kl. 13.00 . Organisationen har 
även en förare som under dagen kör i en mindre transportbil och levererar till företagets 
kunder. Organisationen använder sig även ett externt transportföretag som levererar varor till 
de ställen där chaufförerna, med sina stora transporter, i dagsläget inte kan ta sig fram. 
 
En definiering av samtliga kunder som Textilia transporterar varor till har, utifrån schemat, 
samlats för att kunna påvisa antal kunder samt hur många turer dessa har i veckan. Textilia 
har 154 kunder där de flesta får leverans en gång i veckan och några få större kunder får 
leveranser 10-14 ggr i veckan. Dessa större leveranser körs vanligtvis ensamma i en transport 
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och i vissa fall används även släp. En tabell på samtliga av Textilias kunder och deras antal 
turer i veckan finns presenterade mer detaljerat i bilaga 2 på s. A10.  
 
Utifrån organisationens schema över transporter kan det urskiljas att det på eftermiddagen 
transporteras till färre men större kunder, vilka även får ett flertal leveranser under en vecka. 
Detta schema går att urskilja i sin helhet med samtliga turer i bilaga 3 på s. A12. 
 

 
Figur 5. Processbeskrivning för logistiken på Textilia (processen kartlagd av författarna). Figuren visar på hur 
flödet ser för organisationens huvudprocess. Egen figur. 
 
Efter de observationer som genomfördes hos organisationen av Sofie och Jesper (observation, 
2017) har en tydligare bild kring hur processen kring transporten i verksamheten ser ut 
skapats.  
 
Som figur 5 visar börjar transporten med att packa ut varorna, i burar, till transporten för att 
sedan efter en tids körning leverera detta till kund. Väl hos kund tar transporten med sig tvätt 
tillbaka till anläggningen som efter en tids transport kan avlastas hos Textilia. Vid chaufförens 
andra tur för dagen kan det förekomma eventuella väntetider på att kunna packa ut burarna i 
bilen, då dessa inte har färdigpackats i ett tidigare led. 

4.3 Mät 
Inmatningsfaktorerna för processens egenskaper presenteras i tabell 3. I tabell 3 kan det 
tydligt urskiljas att det finns en gemensam faktor för samtligt egenskaper som anses viktiga 
för processen, vilken är tid i kö. Att transporterna av organisationens varor står i kö påverkar 
kostnaderna för verksamheten, tiden då varorna levereras till kund, företagets hållbarhet samt 
deras miljöarbete. 
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Tabell 3. Egenskaper och inmatningsfaktorer för processen kring transport. Egen tabell 
Egenskaper och inmatningsfaktorer för processen kring transport 

Egenskaper Inmatningsfaktorer 

1. Kostnadsmässigt bra för organisationen Tid i kö & drivmedel 

2. Leverera varor i tid till kund Tid i kö & tid när leveransen utförs på 
(dagtid) 

3. Hållbara Tid i kö, drivmedel, fordon 

4. Bidra till organisationens miljöarbete Tid i kö, drivmedel, fordon 

Not: Samtliga egenskaper tillsammans med varje egenskaps inmatningsfaktorer visas i 
tabellen 
 
Av den anledningen har det valts att genomföra ett förändringsarbete för att reducera den tid 
som transporterna av organisationens leverans av varor står i kö. Den data som således har 
behövts mäta för att genomföra arbetet är hur mycket tid transporterna spenderar i kö. Viktig 
information har då varit hur lång de olika förarnas turer var i km och hur lång tid det tog för 
dem att köra detta, d.v.s. deras körtid under dagen. Datan har valts ut att samlas in under mars 
månad, då det under denna månad är minst helgdagar, vilket anses ge ett bättre resultat för 
förbättringsprojektet.  

4.3.1 Tid i kö 
Det första som har gjorts är att ta fram konkreta siffror på hur lång körsträcka varje chaufför 
åker varje dag, under mars månad. Denna körsträcka har sedan legat som grund för beräkning 
av hur lång körtiden bör vara, som sedan har jämförts med den körtid som chauffören denna 
dag hade. Skillnaderna visas i en sammanställning i tabell 4 och mer utförligt för varje förare 
och varje dag i bilaga 1 på s. A1. Skillnaden mellan den beräknade tiden och den för föraren 
specifika tiden är då beräknat vara den tid som föraren spenderar i kö. I den datainsamling 
som genomförts hos organisationen är tiderna för körning och arbete separata, vilket har lett 
till att en beräkning av tid i kö har varit möjlig. 
 
Tabell 4. Sammanställning tid i kö, månad mars. Egen tabell. 

Tid i kö för MARS 
Förare Tid i kö 

 66 km/h 70 km/h 80 km/h 
Förare 1 1 h 48 min 5 h 37 min 14 h 8 min 
Förare 2 4 h 8 min 8 h 16 min 17 h 34 min 
Förare 3 3h 23 min 7 h 22 min 16 h 20 min 
Förare 4 2 h 11 min 7 h 7 min 18 h 9 min 
Förare 5 8 h 58 min 13 h 46 min 24 h 29 min 
Förare 6 - 28 min 3 h 52 min 13 h 35 min 
Förare 7 36 min 4 h 29 min 13 h 11 min 
Förare 8 - 2 h 28 min 15 min 6 h 31 min 
Förare 9 -2 h 21 min 2 h 23 min 13 h 1 min 
 16 h 51 min 68 h 7 min 136 h 58 min  
Not: visar tid i kö för tre olika medelhastigheter på de olika sträckorna. Dessa kommer från 
antaganden som presenterats tidigare i arbetet.  
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5. Analys och diskussion 
5.1 Analysera 
Det lades fokus tidigt i arbetet på att problemet för processen var just köer. Detta med ett väl 
underbyggt stöd i data utifrån de observationer som har redovisats men för den skull ska det 
inte bortses från att andra alternativ skulle kunna påverka själva transportprocessen och 
effektiviteten där. Detta styrks under av Bergman och Klefsjö (2012 s. 468) som berättar 
förbättringar ska genomföras efter att insamlad fakta kring hur processen tidigare har betett 
sig redan gjorts och därmed ligger som grund för förändringen. Det finns dock en hel del 
begräsningar i förändringen, en del av dessa kring regler och lagar har tagits upp. Detta gör att 
det som har framkommit i resultatet är något som är unikt för placeringen av den här 
organisationen. Det innebär att en organisation inom samma eller liknande bransch på annan 
ort hade haft andra möjligheter att förändra transporterna, till exempel med andra körtider 
eller färre men större transporter. Det ska dock kommas ihåg att vid en sådan placering av 
verksamhet hade kanske inte tid i kö utgjort samma problem. 
 
Det resultatet med all önskvärd tydlighet visar på är att tid i kö är ett problem som orsakar 
variation och slöseri för organisationen på många sätt och att det genom detta skulle kunna 
vara gynnsamt att genomföra en förbättring inom området 
 
Både den kvalitativa studien och den datainsamling som har gjorts av mer kvantitativ art har 
visat på att det är ett problem att chaufförer sitter i kö och att det gör både att kunder och 
företaget i slutändan inte är så nöjda som de skulle kunna vara. Detta är en anledningen till 
varför organisationens förändras, vilket Alvesson och Svenningsson (2012 s. 232) förklarar 
även vanligtvis sker på grund av olika drivkrafter, vilket i detta fall är ekonomiska samt 
konkurrens- och branschförhållanden. Den data som under insamlandet har förekommit visar 
på skillnader i tider i kö. De två förare som det skiljer mest emellan är förare 8 och förare 5 
som illustreras i figur 6. Som är relevant för förståelsen av den insamlade datan är att förare 8, 
som presenteras i bilaga 1 på s. A1, endast arbetade hälften av den månad datan har 
framkommit ur. Resterande förare visar på ett resultat av ständigt förekommande tid i kö på 
många av de turer som organisationens transporter använder sig utav. Diagrammet visar hur 
tiden i kö skiljer sig åt beroende på vilken medelhastighet det räknas på.. 
 
Tabell 1 på s.14 visar den sammanställda tiden, som chaufförerna under mars 2017, sitter i kö. 
Beroende på vilket antagande om medelhastighet som används kan denna tid variera från 
knappt 17 timmar till nästan 137 timmar under en månads tid. Förvisso är detta ett stort spann 
och det visar på att stor mängd tid läggs ned på detta. Sanningen över hur mycket tid som 
spenderas i trafikstockningar ligger rimligen någonstans emellan dessa världen. Det är dock 
bra att illustrera hur mycket det kan skilja beroende på vad rimlig medelhastighet är. Arbetet 
belyser att framför allt en viss förare har mycket tid i kö. Denna förares turer har varit möjliga 
att ändra varvid fokus har lagts där. De andra förarna har också mycket tid i kö. Vissa av de 
turerna går också till stora kunder vilket gör att det förslag som tagits fram även bör påverka 
dess tider positivt. Tid i kö är sammanfattningsvis ett stort problem för organisationen då de 
förlorar pengar av att förarna sitter i kö samtidigt som kunderna får vänta längre på att få sina 
varor levererade vilket även kan bidra till sämre kundnöjdhet.  
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Figur 6. Stapeldiagram baserat på den data som presenterades i Tabell 4, egen figur. Observera att förare 6, 8, 
och 9 hade negativa värden i tabellen varvid de visas som 0 i detta diagram.  
 
Tiden i kö är baserad på tre olika medelhastigheter. I metodavsnittet finns detta beskrivet. 
Men det går att se att det finns en hel del brister i dessa antaganden. Det bygger på olika data 
över hastigheten som kan hållas. Det ska kommas ihåg att det även finns 
hastighetsbegränsningar för tunga fordon på motorvägen som även de kan spela in över den 
hastighet som kan hållas. Denna tid är således ett antagande varvid just tre tider är bra att visa 
för läsaren så att denne kan bilda sig en egen uppfattning. Hur detta kan preciseras diskuteras 
i fortsatt forskning.  
 
Eftersom figur 6 har delat upp tid i kö på vardera föraren i organisationen kan det urskiljas ett 
mönster. Som tydligt visas i figuren ovan har förare 5 högst tid i kö. Detta går att se oavsett 
vilken medelhastighet som hålls. Genom att kolla på schemat, som visas i bilaga 3 på s. A12, 
kan det därför upptäckas att denna kör till färre men större av organisationens kunder. Ett 
samband kan då kopplas till att dessa turer ökar risk för att stå i kö, varvid det är önskvärt att 
skapa en förbättring på dessa turer. De begränsningar som finns i att genomföra förändringar i 
organisationens transport är Stockholms trafikregler för tungtrafik samt stadens miljözon som 
presenterades i teoriavsnittet.  

5.2 Förbättra 
Som i den tidigare presenterade datan kunde urskilja har föraren med längst sammanlagda tid 
i kö många större kunder på sitt leveransschema för sina transporter. Utifrån detta som 
utgångsläge har ytterligare kunder som är större med flertal leveranser i veckan tagits fram för 
att kunna urskilja möjligheterna till nattkörning, för att således inte hamna i köer. Detta har 
gjorts med grund i att förarna redan idag gör mycket för att undvika de värsta köerna som 
nedan citat visar. 
 
”Vi ringer ju och pratar med varandra om det har hänt något eller om det är något speciellt 
stopp någonstans, det gör vi ju för att de andra ska kunna ta en annan väg om det är möjligt” - 
Förare B (personlig kommunikation, 18 april 2017) 
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Tabell 5. Förteckning över de kunder som eventuellt kan bytas till nattkörning. Egen tabell. 
Kunder som eventuellt kan bytas till nattkörning 

Kund Tur/vecka Dagar 
Kund 17 2 Mån & Fre 
Kund 25 11 Mån – Fre 
Kund 1 14 Mån – Fre 
Kund 2 10 Mån - Fre 
Kund 14 10 Mån – Fre 
Kund 15 4 Mån, Tis, Tors, Fre 
Kund 141 1 Fre 
Kund 154 5 Mån - Fre 
Not: Tabellen visar på organisationens kunder vilka det finns möjlighet för att byta 
transporterna till nattkörning. Kundernas turer/vecka tillsammans med leveransdagar finns 
även presenterade i tabellen 
 
För att kunna genomföra denna förändring måste schemat att förändras för Textilias 
transporter och detta kan även leda till att färre turer samt chaufförer behöver användas för 
leverans av organisationens varor. Ett nytt schema för transporterna där de kunder som 
presenteras i tabell 5 förflyttas till nattkörning med samtliga av sina turer presenteras i bilaga 
4 på s. A17.  
 
Efter genomgång av det, i organisationen, nuvarande körschema har en förnyad version av 
schemat med tillhörande nattkörning utformats. Det nya schemat visar på ett mindre antal 
förare än det som nuvarande används och detta beror främst på att transporten kan 
sammanställa olika kunder på en och samma leverans. När effekterna av att stå i kö 
försvinner, frigörs mer tid för transporterna att ta sig runt till fler kunder och således krävs det 
inte lika många chaufförer som innan. Förslaget till ett nytt schema, med nattkörning, finns 
presenterad som bilaga 4 på s. A17. 
 
Genom att byta ut det nuvarande schemat till ett förändrat schema med nattkörningar istället 
för eftermiddagsturer, gör att många kunder får sina varor i tid utan att behöva vänta in en 
leverans under dagen. För organisationen bidrar det även till en kostnadsreducering då det inte 
behövs lika många förare för att leverera varorna samt blir en kortare körtid då 
trafikstockningar undviks. Som schemat visar har samtliga eftermiddagsturer från det 
nuvarande schemat, presenterat i bilaga 3 på s. A12, ersätts av nattkörning istället med en 
mindre förare och samma antal förare under dagsturerna. Baserat på att ett antal, större kunder 
ger möjligheten till leverans under natten, har ett schema för detta skapats. Schemat bygger 
kundernas varor finns på plats morgonen av leveransdag vilket gör att Textilia frigör tid under 
dagarna och köbildning undviks. Som det har presenterats kort så berörs även andra delar av 
Textilias verksamhet av detta i och med att till exempel packning behöver ändra om sin 
struktur och göra i ordning varorna i tid. Förhoppningen är således att detta skapar en mindre 
tidspress hos arbetarna, då leveranser inte sker under samma tid som skiften för packning. En 
förhoppning finns även att detta leder till tidsbesparingar som mer kan ses som 
synergieffekter av ett nytt schema, mer än att det handlar om ett specifikt fokusområde. Det 
nya schemat med nattkörningar presenteras som bilaga 4 på s. A17 i rapporten. 
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Valet av att endast förflytta de åtta kunder som visas ovan är på grund av de restriktioner som 
finns inom Stockholm gällande tung trafik och stadens miljözoner. Tidigare förklarat i 
rapporten finns det bestämmelser i att tung trafik inte får vistas i Stockholms stad mellan 
kl.22.00 och kl.06.00, vilket skapar begränsningar i vilka kunder som kan omplaceras i 
schemat till att köra under natten. 
 
Förslaget till förbättring är i sig ganska tydligt och grundar sig på ett antagande i att det är 
bättre att undvika köerna genom att köra på natten. Detta har således gjort att förslaget som 
har arbetats fram handlar om att lägga om turerna till att ske under natten. Detta förslag har 
således blivit det som i arbetet lagts störst fokus vid just av de anledningarna och de 
begräsningar som funnits. Det hade dock varit möjligt att möjligtvis tänka sig en annan 
planering av vägar och hur det körs till de olika kunderna. Dock har det i intervjuer 
framkommit att det redan finns ett etablerat sätt att lösa problem på om det uppstår. Som 
citatet under resultat visar så sker idag kommunikation i stor utsträckning vid eventuella 
problem som är oförutsedda. Rutinen är förvisso inget som är initierat från företaget i sig utan 
ett eget etablerat arbetssätt från förarna. Situationen är sådan i Stockholmsområdet att det för i 
organisationen använda transport inte finns många alternativa vägar där chauffören 
oundvikligen hamnar i någon typ av köbildning. Sker någon allvarligare störning på de 
trafikleder som används kommuniceras detta genom chaufförerna. Dessutom finns det inte 
något tydligt sätt att se exakt när på dagen (förutom nattetid) när vissa vägar är mindre 
belastade än andra. 
 
Något som också är viktigt att påpeka är att även bränsleförbrukningen skulle minska i och 
med att mindre tid spenderas i kö samt användningen av mindre antal fordon hos 
verksamheten. I en studie av Garza-Reyes et al. (2016) som presenteras i teoriavsnittet 
berättar författarna att det kan sparas uppemot 75 % av bränslet genom att köra en sträcka i 
jämnare hastighet jämfört med att behöva göra flera inbromsningar under samma distans. 
Detta skulle kunna ge en både miljömässig men även ekonomisk förbättring. Som 
Motormännen (2014) även förklarar kommer en förbättring ske av koldioxidutsläppen där de 
beräknar att dessa, utan kökörning, minskar med 50 % på just de sträckorna. De olika 
artiklarna visar på olika minskningar av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen, men 
sammantaget kan detta påvisa på en minskning. 

5.2.2 Miljö 
Det förbättringsförslag som presenteras i rapporten bidrar till att skapa en bättre 
miljöpåverkan för Textilia genom att: 

• En bil försvinner från körschemat vilket skapar mindre koldioxidutsläpp och 
bränsleförbrukningen. 

• Koldioxidutsläppen på de sträckor där förarna i nuläget har hamnat i trafikstockningar 
och som sedan förflyttas till det nya schemat, som presenteras i bilaga 4, sänks 50 %. 
Detta baseras med stöd av artikeln från Motormännen (2014) som presenterar att 
kökörning ökar bränsleförbrukningen och således även koldioxidutsläppen.  

• De turer som förflyttas till nattschema kan ta fler kunder på en tur och därmed skapa 
mindre bränsleförbrukning och mindre koldioxidutsläpp. 

5.2.3 Hållbarhet 
Som tidigare nämns i rapporten består hållbarhet av tre delar varav dessa är miljö, samhälle 
och ekonomi. Nedan kommer förbättringarna som är en följd till de förändringar som 
genomförs, inom samtliga av dessa områden, att presenteras. 

• Miljö: se tidigare kapitel 4.4.2 i rapporten. 
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• Samhälle: Man bidrar till att skapa jämnare trafikflöde genom att förflytta delar av sin 
transport till nätterna och även en säkrare trafik genom att en viss tung trafik avlägsnas 
från stora vägar under dagtid. 

• Ekonomi: se tidigare kapitel 4.4.1 i rapporten. 

5.2.4 Konsekvensanalys 
För att påvisa eventuella effekter som kan påvisas för organisationens intressenter har en 
konsekvensanalys skapats och presenteras i tabell 6.  
 
Tabell 6. Konsekvensanalys. Egen tabell. 

Konsekvensanalys 
Vem Effekt 
Avdelning för packning Körschemat kommer att ändras till vad som 

bilaga 4 visar, vilket innebär att förarna 
börjar köra på söndag natt varje vecka. Detta 
innebär för personalen vid packningen att de 
varor som ska köras under söndag natt måste 
vara färdigpackade in i burar vid slutet av det 
sista skiftet på fredagen. Detta gör att det 
krävs en anpassning av deras schema så att 
detta överensstämmer med det nya 
körschemat, vilket i början även kan leda till 
ett visst dubbelarbete. 
 

Kunder till Textilia Till några av Textilias kunder kommer de 
dagsleveranser av varor som i nuläget finns 
att uteslutas och ersättas av nattkörning 
istället. Detta gör att kunder behöver kunna 
ta emot varorna vid en tidigare tidpunkt och 
det krävs även att avgående leverans tillbaka 
till textilia är klar att skickas iväg vid en 
tidigare tidpunkt är vad som i nuläget sker.  
 

Textilias chaufförer Den största effekten kommer att ske för de 
chaufförer som finns hos Textilia. För några 
förare kommer detta betyda ändrade 
arbetstider och en viss anpassning.  
 

Extern leverantör av transporttjänster hos 
Textilia 

Den tjänst som Textilia i nuläget hyr in av ett 
externt transportföretag skulle vid eventuellt 
förändring av schemat som presenteras i 
bilaga 4 kunna bidra till att dessa tjänster kan 
uteslutas ur Textilias kostnader.  
 
Detta gör även att den förare som inte längre 
behövs vid de större transporterna, skulle 
kunna köra dessa transporter. 

Not: Tabellen påvisar en konsekvensanalys med samtliga områden eller personer internt eller 
externt till organisationen som blir påverkade av förändringarna. Den visar även på vad det 
blir för effekt till samtliga intressenter som påverkas. 



	 29	

5.3 Sammanfattande analys 
Även om problem och lösningsförslag i det här fallet är unikt och anpassat för 
Stockholmsområdet är det inte något som hindrar att detta skulle kunna appliceras på fler 
orter i landet, kanske till och med inom Textilias verksamhet. Dock är det något som inte bör 
implementeras förrän just detta arbete har genomförts, studerats och noggrant utvärderats av 
organisationen för att se hur den fungerar och stämmer in i den aktuella verksamheten samt 
även om hur den uppfattas av medarbetarna. Det är betydande att påpeka att medarbetarnas 
involverande är viktigt för att få en gynnsam förändring, även om ett stort motstånd kan ske 
till en början. Det är medarbetarna som är organisationens viktigaste intressenter, vilket 
understryks av Magnusson et al. (2003 s. 37) som fortsättningsvis förklarar att det är dessa 
som genomför majoriteten av projekten och måste aktivt vara involverade av den 
anledningen. 
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6. Slutsatser 
Utifrån de frågeställningar som var uppställda från början så kommer dessa kort besvaras med 
vad som har framkommit i det här arbetet.  

6.1 Hur kan Textilias transporter förbättras? 
Genom att förändra transporternas körschema skulle en förbättring ske inom organisationens 
logistik avdelning. Detta då verksamheten kan anpassa sitt arbete mer optimalt gentemot 
kunderna och även frigöra tid, som i nuläget förbrukas genom att chaufförerna står i kö, vilket 
leder till en förbättring inom många områden hos organisationen.	 

6.2 Hur leder förbättringen till bättre hållbarhet? 
Den tid som chaufförerna har stått i kö under deras arbetstid har även varit en bidragande 
faktor till ökad bränsleåtgång, mer utsläpp och samtidigt även gjort de medverkande i det 
samhällsproblem, vilket köbildning, är. Genom att förändra schemat från dagskörningar till 
nattkörningar ser man på problemet från flertal olika aspekter och tar bort de bidragande 
faktorer som Textilia varit och därmed blir organisationen mer hållbar i sitt handlande.  
 
Förändringen skapar således en bättre hållbarhet för organisationen genom att de medvetet 
förändringar sina handlingar och därmed går ner både i antal transporter och även genom att 
undvika de trafikstockningar som både är ett stort samhällsproblem och som även orsakar 
högre koldioxidutsläpp. 

6.3 Hur gör detta att organisationen har en mindre påverkan på miljön? 
Genom att förändra det körschema som i nuläget används hos organisationen, kan man 
halvera sina utsläpp och få en jämnare hastighet, vilket också bidrar till mindre bränsleåtgång. 
Att inte kunna mäta bränsleåtgången mer exakt och göra en jämförelse kring hur detta i 
framtiden kommer att te sig är således en brist i huruvida organisationens förändringar skapar 
en mindre påverkan på miljön. Med det i åtanke bidrar även nattkörningar till att stora 
köbildningar undviks och chaufförerna kan köra enligt eco-driving mer effektivt och på det 
viset få en mindre påverkan på miljön.  

6.4 Vilka besparingar blir det som följd av dessa förbättringar? 
De besparingar som kan ges är dels att kostnaden för de berörda turerna minskas men de kan 
bli än större om den chaufför som görs tillgänglig tar över tredjepartslogistiken. Beräkning för 
den summan finns dock inte med i det här arbetet och de besparingar som i realisationen då 
kan bli som följd för arbetet är i rapporten inte korrekt presenterade. Arbetet har således visat 
en bedömning av de besparingar som förbättringarna tror skapas hos verksamheten för att 
således vara en vägvisare i hur organisationen ska följa upp den implementering som krävs. 
 
Utifrån det syfte som var uppsatt samt ovan frågeställningar så har det här arbetet bidragit till 
ett underlag för beslutsfattande hos organisationen. Det ska dock kommas ihåg att det krävs 
ett gediget arbete från Textilia för att genomföra och implementera detta och att dokumentet 
ifråga ska ses som ett förslag för att underlätta för ett framtida beslutsfattande inom 
verksamheten. 
 
Kostnadskalkylen som påvisar den reducering av kostnad som förbättringen inom Textilias 
logistik avdelningen kommer att potentiellt leda till presenteras i tabell 7. 
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Tabell 7. Kostnadskalkyl egen tabell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not: En kostnadskalkyl där kostnaderna för lönerna som är direkt kopplade till transporterna i 
organisationen har beräknats på de två olika scheman, det nuvarande och den föreslagna 
förändringen. En jämförelse har sedan gjorts emellan de två för att påvisa en skillnad i 
kostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande	schema

Förare arbetstimmar/vecka timlön beräknad	månadslön	mars

Förare	1 38 631,58 24000

Förare	2 38 631,58 24000

Förare	3 38 631,58 24000

Förare	4 38 631,58 24000

Förare	5 38 631,58 24000

Förare	6 38 631,58 24000

Förare	7 38 631,58 24000

Förare	8 38 631,58 24000

Förare	9 38 631,58 24000

Summa: 216000

Nytt	schema	

Förare arbetstimmar/vecka timlön OB-tillägg beräknad	månadslön	mars

Förare	1 36 631,58 62,39 24982,92

Förare	2 36 631,58 62,39 24982,92

Förare	3 36 631,58 62,39 24982,92

Förare	4 38 631,58 24000,04

Förare	5 38 631,58 24000,04

Förare	6 38 631,58 24000,04

Förare	7 38 631,58 24000,04

Förare	8 38 631,58 24000,04

Summa: 194948,96

Skillnad 21051
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7. Förslag på fortsatt forskning/arbete 
För fortsatt arbete inom området finns det relativt mycket mer att utforska. Vid just denna 
rapport har stort fokus lagts på ett ganska isolerat område. Det vill säga att den har fokuserat 
att få fram ett sätt att effektivisera och förbättra transporterna genom att ändra om en del av 
det befintliga schemat till nattkörningar.  
 
För att se över andra effektiviseringsåtgärder skulle en djupare insyn i företaget kunna skapas. 
I dagsläget loggas mycket av chaufförernas aktiviteter och den data som framställs skulle 
eventuellt analyseras på annat vis. En eventuell studie kring användning av delleveranser i 
form av hubbar där transporterna använder sig av mellanlastning. Detta skulle kunna leda till 
andra förbättringar inom organisationen och då även omfatta fler av Textilias områden för att 
skapa en mer effektiv utnyttjande av organisationens maskiner. 
 
En mer realistisk och faktisk datainsamling skulle kunna genomföras för att få fram exakta 
färdtider. Detta arbeta bygger på flera antaganden, men med mer resurser, framförallt i form 
av tid, skulle en mer verifierad verklighet kunna skapas.  
 
En idé är att även utveckla eco-driving konceptet. Utbildning görs idag inom företaget men 
kanske är det möjligt att följa upp detta än mer med direkt feedback. Det är tveksamt om det 
skulle uppfylla alla av parametrarna som sattes upp som kriterier för just det här arbetet men 
det skulle säkerligen gå att få vinster i och med att drivmedelutnyttjandet eventuellt skulle 
minska.  
 
Ett intressant komplement till den nuvarande verksamheten skulle också kunna vara att 
utrusta samtliga bilar med GPS-sändare. Dessa sändare skulle sedan kopplas till en mottagare 
på stationen vilket skulle möjliggöra en tydlig överblick för produktionsledaren. GPS-
sändarna skulle då även kunna användas som loggar av exakta körtider och på så vis tydligt 
kunna redovisa den tid som spenderas i kö. En aspekt som dock är viktig att ta med är hur 
förarna skulle uppleva sin integritet vid en sådan typ av kontroll. Känslan av att vara 
övervakad hela tiden ska inte underskattas varvid kommunikation med dem är av yttersta vikt. 
Det som dock hade varit en logisk början är att införskaffa en GPS-enhet och installera den i 
en av bilarna. Denna bil får sedan utnyttjas av en frivillig chaufför eller om samtliga vill 
prova på det. Utefter detta skulle sedan en utvärdering kunna skapas för att på sikt införa detta 
i större utsträckning.  
 
Att även kunna beräkna den exakta sträckan i kö, via GPS-sändaren, kunna göra en exakt 
beräkning av drivmedelsåtgången och då även kunna se över den exakta miljöpåverkan vore 
en bra studie för fortsatt forskning. Det ska dock kommas ihåg att det idag används ett 
alternativ (HVO) som redan har låg miljöpåverkan men det är inget som hindrar att det ändå 
kan förbättras.  
 
Förutsatt att förändringen implementeras finns det uppföljning i form av mätning och 
övervakning att genomföra hos organisationen för att säkerställa en förbättring av processen, 
vilket berörs tidigare i rapporten.  

7.1 Övervaka 
Det viktigaste att kontrollera är den tid som spenderas i kö. Det finns givetvis flera sätt att 
kontrollera detta på men med utgångspunkt i det arbete som genomförts och det som 
informationen baserats på kan ett förslag vara att jämföra de siffror som presenterats för mars 
2017 i tabell 4 med samma beräkningar som utförs för mars 2018. Att förändringen kommer 
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ta tid är varvid det anses lämpligt att ha ett mål för övervakning som ligger relativt långt fram 
i tiden. Det finns mer sätt att övervaka förändringen på men det kräver även mer behandling 
av äldre data. Den data som presenterats i detta arbete är endast baserad på mars månad under 
2017. Motivering och anledning till det har presenterats tidigare.  
 
Den mest uppenbara övervakningen förutom presenterad är att se över andra månader likväl 
för att se att förändringen genererar effekt över tid och att den är verksam över året. Då det 
även har diskuterats att en viktig grund för arbetet är hållbarhet skulle även 
bränsleförbrukning kunna mätas och redovisas. Det krävs dock att detta loggas tydligt hur 
mycket bränsle som går åt. Denna loggning skulle vara en översyn över antalet förbrukade 
liter. Om endast bränslekostnaden ses över kan det finnas för många parametrar vilka är 
osäkra i exempelvis drivmedelspris och annat liknande. Detta gör det svårare att direkt 
härleda den (eventuellt) minskade kostnaden till det genomförda förbättringsarbetet.  
 
Även kostnader bör följas upp och för att säkerställa att förbättringar har skett och att dessa 
någorlunda stämmer överens med den kalkyl som presenteras i tabell 6 på s.27.  
 
För att ta reda på hur marknadspositionen har förändrats efter genomfört arbete skulle det vara 
möjligt att genomföra en undersökning hos de berörda kunderna om hur de upplever den nya 
logistiken. Viktigt är dock att de nya rutinerna har hunnit sätta sig ett tag för att kunna få en 
rättvis bedömning, risken är annars att eventuell förändringstveksamhet återspeglas i 
resultatet.  
 
Slutligen är det viktigt att väga samman dessa parametrar för att säkerställa att det blivit en 
lyckad förbättring och det är då av yttersta vikt att kunna påtala detta för personal som 
påverkats direkt eller indirekt av förändringen. Det ska dock påpekas att det inte är något som 
är klart i och med att ett bra resultat har uppnåtts utan konstant övervakning/mätning är 
nödvändig och som metodavsnittet presterade så är DMAIC en cyklisk arbetsgång som 
således hela tiden börjar om.  

7.2 Implementeringsplan 
Inledning 
Vid implementeringen av en stor förändring, som denna, är det viktigt att tänka på 
organisationskulturen. Att förändra processen stör den organisationskultur som finns hos 
organisationen i dagsläget, vilket kan skapa oro. Det är därför viktigt att vara tydlig i varför 
förändringen sker och vilka fördelar det finns med att arbeta på det nya viset.  
 
Målsättningar 
Målet med projektet är att:  

• Minska organisationens kostnader 
• Minska organisationens miljöpåverkan 
• Bidra till en bättre hållbarhet 
• Få högre kundnöjdhet 
• Ha mindre variation i processen 

 
Aktiviteter för implementering 
De aktiviteter som anses vara viktiga vid implementeringen av förändringen hos 
organisationen presenteras i tabell 8. 
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Tabell 8. Aktiviteter för implementering. Egen tabell. 
Aktivitet Kort beskrivning 

Informationsträff för samtliga medarbetare Samtliga medarbetare behöver ha en klar och 
tydlig bild av förändringsarbetet och hur de 
blir påverkade av det. 

Förarna får ge önskemål kring turer Önskemål får ges huruvida förarna vill köra 
natt eller dag, där ett schema sedan fastställs 

Pilotstudie med en förare och vissa utvalda 
turer 

För att utvärdera effekten och se över 
potentiell förbättring kan en pilotstudie verka 
som ett första steg i förändringen 

Regelbundna möten  För att se hur processens förändring fortskrider 
och för att diskutera eventuella problem som 
framkommit 

Uppföljning/mätning Kontrollera och mäta den tid som förarna 
spenderar i kö, för att se eventuell förbättring 
eller försämring. 

Not: De olika aktiviteterna presenteras i tabellen tillsammans med en kort beskrivning av 
aktivitetens innehåll som genomförs vid en implementering. 
 
Personalresurser 
För att fastställa det nya körschemat i organisationen krävs det åtta chaufförer där tre kör natt 
och fem kör under dagen. Produktionsledaren av transport, som har stort förtroende hos de 
anställda, är ansvarig för att implementera förändringen och samtidigt även ansvarig över 
uppföljningen för att kunna presentera de förbättringar som har skett för ledningen. Det är 
även viktigt att engagera ytterligare en produktionsledare, som är ansvarig för personalen vid 
packning av varorna, då dessa starkt berörs av förändringen. Även denna produktionsledare 
skulle ansvara för uppföljning inom sitt område, genom att presentera hur deras arbete har 
påverkats. 
 
Tidsplan 
Då förändringsarbetet till att införa nattkörningar hos Textilia kommer att presenteras och 
bestämmas kring under juni månad har det valts att i implementeringsplanen introducera två 
olika tidsplaner, ena som påbörjas direkt efter avslutat arbete och en annan som påbörjas 
senare. En faktor till detta är att organisationens många medarbetare har semester under de 
närmaste månaderna, vilket betyder att en implementering därför inte är optimal och kan 
bemöta motstånd när ordinarie personal väl är tillbaka efter sommarledighet.  
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Tabell 9.  Förslag på tidsplan för implementering. Egen tabell. 
Förslag på tidsplan för implementering 

Tidsplan 1 Tidsplan 2 Aktivitet 
Juni Augusti Informationsträff för medarbetarna i 

organisationen, förarna får ge förslag till 
önskade turer. Föra en dialog med de berörda 
kunderna 

Juli September Schemat för transporterna förändras och de 
nya turerna börjar gälla 

Augusti Oktober Regelbundna möten för att få synpunkter på 
förändringarna 

September November Dialog med organisationernas kunder för att 
höra deras synpunkter kring förändringarna 

Oktober – Februari December - Februari Eventuella problem diskuteras och blir lösta, 
turerna fortgår utan regelbundna möten om 
inte sådana önskas 

Mars Mars Uppföljning av tiden som förarna spenderar i 
kö, sammanställning av kundernas synpunkter 
på förändringarna och uppföljning av 
kostnaderna för att se hur dessa är i 
jämförelse med kalkylen 

Not: Tabellen visar på en eventuell tidsplan för när implementering av förändringen skulle 
genomföras i organisationen. Den visar två olika tidsspann, medan aktiviteterna är fasta. 
 
I de båda tidsplanerna är aktiviteterna detsamma och den största skillnaden är således vilka 
månader de börjar på. En annan stor skillnad emellan de olika tidsplanerna är att i den första 
tidsplanen finns det längre tid för anpassning under oktober till februari månad där eventuella 
oväntade problem kan uppkomma som behöver lösas. 
 
Det förslag som organisationen rekommenderas till att använda sig utav är förslag nr 2, som 
presenteras i tabell 9 på då det är viktigt att alla medarbetare känner sig involverade i 
förändringsarbetet och att en ny organisationskultur skapas och bibehålls på arbetsplatsen. I 
det första förslaget finns det för stor risk av att en delning skapas emellan ledning och 
medarbetare då de kan få en känsla av att inte inkluderas på arbetsplatsen och dess 
förändringar. 
 
Uppföljning/mätning  
Det viktigaste att uppfölja och fortsätta mäta är att kontrollera den tid som förarna spenderar i 
kö. Eftersom arbetet med förändringen är baserad på mars månad är rekommendationerna att 
därför att ha denna månad som jämförelse för åren framöver. Det är även viktigt att följa upp 
kostnaderna för att säkerställa att dessa överensstämmer med den kalkyl som tidigare 
presenteras, Det är även viktigt att mäta kundnöjdheten hos de berörda kunderna för att kunna 
säkerställa hur marknadspositionen har förändrats för organisationen. 
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Bilaga 1 – körtider 
 
Tabell 10 Körtid för förare 1 med jämförelse av optimal tid och reell tid som påvisar på tid i kö 

	
	
	
	
	
	
	
	

Förare:	1
Datum Veckodag Sträckan	i	km	 Medelhastighet Medelhastighet Medelhastighet Förarens	körtid

66 70 81 66 70 81
01-mars onsdag 241 66 70 81 3,65 3,44 2,98 4,09 0,44 0,65 1,11
02-mars torsdag
03-mars fredag
04-mars lördag
05-mars söndag
06-mars måndag 242 66 70 81 3,67 3,46 2,99 3,55 -0,12 0,09 0,56
07-mars tisdag 269 66 70 81 4,08 3,84 3,32 4,3 0,22 0,46 0,98
08-mars onsdag 213 66 70 81 3,23 3,04 2,63 3,52 0,29 0,48 0,89
09-mars torsdag 230 66 70 81 3,48 3,29 2,84 3,39 -0,09 0,10 0,55
10-mars fredag 113 66 70 81 1,71 1,61 1,40 1,39 -0,32 -0,22 -0,01
11-mars lördag
12-mars söndag
13-mars måndag 247 66 70 81 3,74 3,53 3,05 4,05 0,31 0,52 1,00
14-mars tisdag 275 66 70 81 4,17 3,93 3,40 4,08 -0,09 0,15 0,68
15-mars onsdag 210 66 70 81 3,18 3,00 2,59 3,37 0,19 0,37 0,78
16-mars torsdag 254 66 70 81 3,85 3,63 3,14 4,03 0,18 0,40 0,89
17-mars fredag 282 66 70 81 4,27 4,03 3,48 4,09 -0,18 0,06 0,61
18-mars lördag
19-mars söndag
20-mars måndag 232 66 70 81 3,52 3,31 2,86 3,42 -0,10 0,11 0,56
21-mars tisdag 159 66 70 81 2,41 2,27 1,96 3,07 0,66 0,80 1,11
22-mars onsdag 66 70 81 0,00 0,00 0,00
23-mars torsdag 231 66 70 81 3,50 3,30 2,85 3,41 -0,09 0,11 0,56
24-mars fredag 259 66 70 81 3,92 3,70 3,20 4,17 0,25 0,47 0,97
25-mars lördag
26-mars söndag
27-mars måndag 230 66 70 81 3,48 3,29 2,84 3,36 -0,12 0,07 0,52
28-mars tisdag 157 66 70 81 2,38 2,24 1,94 3,04 0,66 0,80 1,10
29-mars onsdag 210 66 70 81 3,18 3,00 2,59 3,28 0,10 0,28 0,69
30-mars torsdag 231 66 70 81 3,50 3,30 2,85 3,35 -0,15 0,05 0,50
31-mars fredag 114 66 70 81 1,73 1,63 1,41 1,49 -0,24 -0,14 0,08

1,80 5,61 14,14
1	h	48	min 5	h	37	min 14	h	8	min

Beräknad	körtid Skillnad	i	körtid	
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Tabell 11 Körtid för förare 2 med jämförelse av optimal tid och reell tid som påvisar på tid i kö 

	
	
	

Förare:	2
Datum Veckodag Sträckan	i	km	 Medelhastighet Medelhastighet Medelhastighet Beräknad	körtid Förarens	körtid

66 70 81 66 70 81
01-mars onsdag 229 66 70 81 3,47 3,27 2,83 3,52 0,05 0,25 0,69
02-mars torsdag 261 66 70 81 3,95 3,73 3,22 4,08 0,13 0,35 0,86
03-mars fredag 169 66 70 81 2,56 2,41 2,09 3,16 0,60 0,75 1,07
04-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06-mars måndag 160 66 70 81 2,42 2,29 1,98 2,42 0,00 0,13 0,44
07-mars tisdag 202 66 70 81 3,06 2,89 2,49 3,5 0,44 0,61 1,01
08-mars onsdag 228 66 70 81 3,45 3,26 2,81 4,03 0,58 0,77 1,22
09-mars torsdag 241 66 70 81 3,65 3,44 2,98 3,52 -0,13 0,08 0,54
10-mars fredag 171 66 70 81 2,59 2,44 2,11 3,13 0,54 0,69 1,02
11-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13-mars måndag 166 66 70 81 2,52 2,37 2,05 2,46 -0,06 0,09 0,41
14-mars tisdag 208 66 70 81 3,15 2,97 2,57 3,43 0,28 0,46 0,86
15-mars onsdag 229 66 70 81 3,47 3,27 2,83 3,46 -0,01 0,19 0,63
16-mars torsdag 243 66 70 81 3,68 3,47 3,00 3,49 -0,19 0,02 0,49
17-mars fredag 173 66 70 81 2,62 2,47 2,14 3,09 0,47 0,62 0,95
18-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-mars måndag 155 66 70 81 2,35 2,21 1,91 2,17 -0,18 -0,04 0,26
21-mars tisdag 202 66 70 81 3,06 2,89 2,49 3,36 0,30 0,47 0,87
22-mars onsdag 261 66 70 81 3,95 3,73 3,22 4,15 0,20 0,42 0,93
23-mars torsdag 241 66 70 81 3,65 3,44 2,98 3,52 -0,13 0,08 0,54
24-mars fredag 175 66 70 81 2,65 2,50 2,16 3,23 0,58 0,73 1,07
25-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27-mars måndag 179 66 70 81 2,71 2,56 2,21 2,58 -0,13 0,02 0,37
28-mars tisdag 209 66 70 81 3,17 2,99 2,58 3,45 0,28 0,46 0,87
29-mars onsdag 269 66 70 81 4,08 3,84 3,32 4,27 0,19 0,43 0,95
30-mars torsdag 244 66 70 81 3,70 3,49 3,01 3,58 -0,12 0,09 0,57
31-mars fredag 170 66 70 81 2,58 2,43 2,10 3,03 0,45 0,60 0,93

4,13 8,27 17,56
4	h	8	min 8	h	16	min 17	h	34	min

Skillnad	i	körtid
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Tabell 12 Körtid för förare 3 med jämförelse av optimal tid och reell tid som påvisar på tid i kö 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Förare:	3
Datum Veckodag Sträckan	i	km	 Medelhastighet Förarens	körtid

66 70 81 66 70 81
01-mars onsdag 44 66 70 81 0,67 0,63 0,54 0,51 -0,16 -0,12 -0,03
02-mars torsdag 227 66 70 81 3,44 3,24 2,80 4,07 0,63 0,83 1,27
03-mars fredag 257 66 70 81 3,89 3,67 3,17 4,06 0,17 0,39 0,89
04-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06-mars måndag 269 66 70 81 4,08 3,84 3,32 4,13 0,05 0,29 0,81
07-mars tisdag 145 66 70 81 2,20 2,07 1,79 2,56 0,36 0,49 0,77
08-mars onsdag 44 66 70 81 0,67 0,63 0,54 0,58 -0,09 -0,05 0,04
09-mars torsdag 144 66 70 81 2,18 2,06 1,78 2,45 0,27 0,39 0,67
10-mars fredag 257 66 70 81 3,89 3,67 3,17 4,01 0,12 0,34 0,84
11-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13-mars måndag 275 66 70 81 4,17 3,93 3,40 4,22 0,05 0,29 0,82
14-mars tisdag 130 66 70 81 1,97 1,86 1,60 2,27 0,30 0,41 0,67
15-mars onsdag 248 66 70 81 3,76 3,54 3,06 3,57 -0,19 0,03 0,51
16-mars torsdag 150 66 70 81 2,27 2,14 1,85 2,41 0,14 0,27 0,56
17-mars fredag 259 66 70 81 3,92 3,70 3,20 4,09 0,17 0,39 0,89
18-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-mars måndag 276 66 70 81 4,18 3,94 3,41 4,3 0,12 0,36 0,89
21-mars tisdag 147 66 70 81 2,23 2,10 1,81 2,47 0,24 0,37 0,66
22-mars onsdag 256 66 70 81 3,88 3,66 3,16 4,12 0,24 0,46 0,96
23-mars torsdag 160 66 70 81 2,42 2,29 1,98 3,29 0,87 1,00 1,31
24-mars fredag 258 66 70 81 3,91 3,69 3,19 3,52 -0,39 -0,17 0,33
25-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27-mars måndag 270 66 70 81 4,09 3,86 3,33 4,29 0,20 0,43 0,96
28-mars tisdag 147 66 70 81 2,23 2,10 1,81 2,45 0,22 0,35 0,64
29-mars onsdag 245 66 70 81 3,71 3,50 3,02 3,42 -0,29 -0,08 0,40
30-mars torsdag 150 66 70 81 2,27 2,14 1,85 2,55 0,28 0,41 0,70
31-mars fredag 261 66 70 81 3,95 3,73 3,22 4,02 0,07 0,29 0,80

3,38 7,37 16,34
3	h	23	min 7	h	22	min 16	h	20	min

Skillnad	i	körtidBeräknad	körtid
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Förare:	4
Datum Veckodag Sträckan	i	km	 Medelhastighet Medelhastighet Medelhastighet Beräknad	körtid Förarens	körtid

66 70 81 66 70 81
01-mars onsdag 213 66 70 81 3,23 3,04 2,63 3,18 -0,05 0,14 0,55
02-mars torsdag 281 66 70 81 4,26 4,01 3,47 4,15 -0,11 0,14 0,68
03-mars fredag 276 66 70 81 4,18 3,94 3,41 4,21 0,03 0,27 0,80
04-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06-mars måndag 197 66 70 81 2,98 2,81 2,43 3,27 0,29 0,46 0,84
07-mars tisdag 243 66 70 81 3,68 3,47 3,00 4,03 0,35 0,56 1,03
08-mars onsdag 248 66 70 81 3,76 3,54 3,06 4,07 0,31 0,53 1,01
09-mars torsdag 280 66 70 81 4,24 4,00 3,46 4,4 0,16 0,40 0,94
10-mars fredag 302 66 70 81 4,58 4,31 3,73 4,59 0,01 0,28 0,86
11-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13-mars måndag 198 66 70 81 3,00 2,83 2,44 3,28 0,28 0,45 0,84
14-mars tisdag 266 66 70 81 4,03 3,80 3,28 4,16 0,13 0,36 0,88
15-mars onsdag 246 66 70 81 3,73 3,51 3,04 3,47 -0,26 -0,04 0,43
16-mars torsdag 280 66 70 81 4,24 4,00 3,46 4,3 0,06 0,30 0,84
17-mars fredag 268 66 70 81 4,06 3,83 3,31 4,27 0,21 0,44 0,96
18-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-mars måndag 154 66 70 81 2,33 2,20 1,90 2,55 0,22 0,35 0,65
21-mars tisdag 276 66 70 81 4,18 3,94 3,41 4,43 0,25 0,49 1,02
22-mars onsdag 246 66 70 81 3,73 3,51 3,04 3,54 -0,19 0,03 0,50
23-mars torsdag 278 66 70 81 4,21 3,97 3,43 4,21 0,00 0,24 0,78
24-mars fredag 248 66 70 81 3,76 3,54 3,06 4,14 0,38 0,60 1,08
25-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27-mars måndag 158 66 70 81 2,39 2,26 1,95 2,54 0,15 0,28 0,59
28-mars tisdag 232 66 70 81 3,52 3,31 2,86 3,5 -0,02 0,19 0,64
29-mars onsdag 255 66 70 81 3,86 3,64 3,15 3,59 -0,27 -0,05 0,44
30-mars torsdag 280 66 70 81 4,24 4,00 3,46 4,36 0,12 0,36 0,90
31-mars fredag 266 66 70 81 4,03 3,80 3,28 4,17 0,14 0,37 0,89

2,18 7,11 18,15
2	h	11	min 7	h	7	min 18	h	9	min

Skillnad	i	körtid

Tabell 13 Körtid för förare 4 med jämförelse av optimal tid och reell tid som påvisar på tid i kö 
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Förare:	5
Datum Veckodag Sträckan	i	km	 Medelhastighet Medelhastighet Medelhastighet Beräknad	körtid Förarens	körtid

66 70 81 66 70 81
01-mars onsdag 241 66 70 81 3,65 3,44 2,98 4,29 0,64 0,85 1,31
02-mars torsdag 260 66 70 81 3,94 3,71 3,21 4,3 0,36 0,59 1,09
03-mars fredag 276 66 70 81 4,18 3,94 3,41 4,37 0,19 0,43 0,96
04-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06-mars måndag 266 66 70 81 4,03 3,80 3,28 4,48 0,45 0,68 1,20
07-mars tisdag 269 66 70 81 4,08 3,84 3,32 5,06 0,98 1,22 1,74
08-mars onsdag 239 66 70 81 3,62 3,41 2,95 4,32 0,70 0,91 1,37
09-mars torsdag 262 66 70 81 3,97 3,74 3,23 4,43 0,46 0,69 1,20
10-mars fredag 277 66 70 81 4,20 3,96 3,42 5,01 0,81 1,05 1,59
11-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13-mars måndag 268 66 70 81 4,06 3,83 3,31 4,41 0,35 0,58 1,10
14-mars tisdag 269 66 70 81 4,08 3,84 3,32 4,3 0,22 0,46 0,98
15-mars onsdag 241 66 70 81 3,65 3,44 2,98 4,2 0,55 0,76 1,22
16-mars torsdag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17-mars fredag 275 66 70 81 4,17 3,93 3,40 4,48 0,31 0,55 1,08
18-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-mars måndag 270 66 70 81 4,09 3,86 3,33 4,34 0,25 0,48 1,01
21-mars tisdag 272 66 70 81 4,12 3,89 3,36 4,51 0,39 0,62 1,15
22-mars onsdag 274 66 70 81 4,15 3,91 3,38 4,29 0,14 0,38 0,91
23-mars torsdag 259 66 70 81 3,92 3,70 3,20 4,24 0,32 0,54 1,04
24-mars fredag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27-mars måndag 266 66 70 81 4,03 3,80 3,28 4,42 0,39 0,62 1,14
28-mars tisdag 269 66 70 81 4,08 3,84 3,32 4,53 0,45 0,69 1,21
29-mars onsdag 240 66 70 81 3,64 3,43 2,96 4,18 0,54 0,75 1,22
30-mars torsdag 259 66 70 81 3,92 3,70 3,20 4,22 0,30 0,52 1,02
31-mars fredag 274 66 70 81 4,15 3,91 3,38 4,32 0,17 0,41 0,94

8,97 13,76 24,48
8	h	58	min 13	h	46	min24	h	29	min

Skillnad	i	körtid

Tabell 14 Körtid för förare 5 med jämförelse av optimal tid och reell tid som påvisar på tid i kö 
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Förare:	6
Datum Veckodag Sträckan	i	km	 Medelhastighet Medelhastighet Medelhastighet Beräknad	körtid Förarens	körtid

66 70 81 66 70 81
01-mars onsdag 214 66 70 81 3,24 3,06 2,64 3,19 -0,05 0,13 0,55
02-mars torsdag 284 66 70 81 4,30 4,06 3,51 4,26 -0,04 0,20 0,75
03-mars fredag 227 66 70 81 3,44 3,24 2,80 3,31 -0,13 0,07 0,51
04-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06-mars måndag 262 66 70 81 3,97 3,74 3,23 4,18 0,21 0,44 0,95
07-mars tisdag 233 66 70 81 3,53 3,33 2,88 4,45 0,92 1,12 1,57
08-mars onsdag 235 66 70 81 3,56 3,36 2,90 3,48 -0,08 0,12 0,58
09-mars torsdag 297 66 70 81 4,50 4,24 3,67 4,3 -0,20 0,06 0,63
10-mars fredag 277 66 70 81 4,20 3,96 3,42 4,18 -0,02 0,22 0,76
11-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13-mars måndag 215 66 70 81 3,26 3,07 2,65 3,42 0,16 0,35 0,77
14-mars tisdag 249 66 70 81 3,77 3,56 3,07 3,41 -0,36 -0,15 0,34
15-mars onsdag 270 66 70 81 4,09 3,86 3,33 4,05 -0,04 0,19 0,72
16-mars torsdag 227 66 70 81 3,44 3,24 2,80 3,42 -0,02 0,18 0,62
17-mars fredag 232 66 70 81 3,52 3,31 2,86 3,4 -0,12 0,09 0,54
18-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-mars måndag 230 66 70 81 3,48 3,29 2,84 3,38 -0,10 0,09 0,54
21-mars tisdag 284 66 70 81 4,30 4,06 3,51 4,28 -0,02 0,22 0,77
22-mars onsdag 230 66 70 81 3,48 3,29 2,84 3,34 -0,14 0,05 0,50
23-mars torsdag 282 66 70 81 4,27 4,03 3,48 4,27 0,00 0,24 0,79
24-mars fredag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27-mars måndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28-mars tisdag 229 66 70 81 3,47 3,27 2,83 3,37 -0,10 0,10 0,54
29-mars onsdag 231 66 70 81 3,50 3,30 2,85 3,38 -0,12 0,08 0,53
30-mars torsdag 298 66 70 81 4,52 4,26 3,68 4,31 -0,21 0,05 0,63
31-mars fredag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,47 3,87 13,58
-28	min 3	h	52	min	 13	h	35	min

Skillnad	i	körtid

Tabell 15 Körtid för förare 6 med jämförelse av optimal tid och reell tid som påvisar på tid i kö 
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Förare:	7
Datum Veckodag Sträckan	i	km	 Medelhastighet Medelhastighet Medelhastighet Beräknad	körtid Förarens	körtid

66 70 81 66 70 81
01-mars onsdag 244 66 70 81 3,70 3,49 3,01 3,43 -0,27 -0,06 0,42
02-mars torsdag 227 66 70 81 3,44 3,24 2,80 3,37 -0,07 0,13 0,57
03-mars fredag 296 66 70 81 4,48 4,23 3,65 4,19 -0,29 -0,04 0,54
04-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06-mars måndag 231 66 70 81 3,50 3,30 2,85 3,52 0,02 0,22 0,67
07-mars tisdag 279 66 70 81 4,23 3,99 3,44 5,41 1,18 1,42 1,97
08-mars onsdag 211 66 70 81 3,20 3,01 2,60 3,23 0,03 0,22 0,63
09-mars torsdag 279 66 70 81 4,23 3,99 3,44 4,32 0,09 0,33 0,88
10-mars fredag 355 66 70 81 5,38 5,07 4,38 5,13 -0,25 0,06 0,75
11-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13-mars måndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14-mars tisdag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15-mars onsdag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16-mars torsdag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17-mars fredag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-mars måndag 209 66 70 81 3,17 2,99 2,58 3,45 0,28 0,46 0,87
21-mars tisdag 227 66 70 81 3,44 3,24 2,80 3,27 -0,17 0,03 0,47
22-mars onsdag 224 66 70 81 3,39 3,20 2,77 3,29 -0,10 0,09 0,52
23-mars torsdag 224 66 70 81 3,39 3,20 2,77 3,3 -0,09 0,10 0,53
24-mars fredag 228 66 70 81 3,45 3,26 2,81 3,32 -0,13 0,06 0,51
25-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27-mars måndag 227 66 70 81 3,44 3,24 2,80 3,3 -0,14 0,06 0,50
28-mars tisdag 278 66 70 81 4,21 3,97 3,43 4,27 0,06 0,30 0,84
29-mars onsdag 209 66 70 81 3,17 2,99 2,58 3,15 -0,02 0,16 0,57
30-mars torsdag 279 66 70 81 4,23 3,99 3,44 4,39 0,16 0,40 0,95
31-mars fredag 260 66 70 81 3,94 3,71 3,21 4,24 0,30 0,53 1,03

0,60 4,48 13,18
36	min 4	h	29	min 13	h	11	min

Skillnad	i	körtid

Tabell 16 Körtid för förare 7 med jämförelse av optimal tid och reell tid som påvisar på tid i kö 
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11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030
3131
3232
3333
3434
3535
3636
3737

AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM

Förare:	8
Datum Veckodag Sträckan	i	km	 Medelhastighet Medelhastighet Medelhastighet Beräknad	körtid Förarens	körtid

66 70 81 66 71 81
01-mars onsdag 256 66 70 81 3,88 3,66 3,16 4,41 0,53 0,75 1,25
02-mars torsdag 224 66 70 81 3,39 3,20 2,77 3,27 -0,12 0,07 0,50
03-mars fredag 112 66 70 81 1,70 1,60 1,38 1,53 -0,17 -0,07 0,15
04-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06-mars måndag 213 66 70 81 3,23 3,04 2,63 3,15 -0,08 0,11 0,52
07-mars tisdag 294 66 70 81 4,45 4,20 3,63 5,02 0,57 0,82 1,39
08-mars onsdag 409 66 70 81 6,20 5,84 5,05 2,44 -3,76 -3,40 -2,61
09-mars torsdag 223 66 70 81 3,38 3,19 2,75 3,26 -0,12 0,07 0,51
10-mars fredag 210 66 70 81 3,18 3,00 2,59 4,16 0,98 1,16 1,57
11-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13-mars måndag 212 66 70 81 3,21 3,03 2,62 3,18 -0,03 0,15 0,56
14-mars tisdag 212 66 70 81 3,21 3,03 2,62 3,25 0,04 0,22 0,63
15-mars onsdag 258 66 70 81 3,91 3,69 3,19 4,09 0,18 0,40 0,90
16-mars torsdag 222 66 70 81 3,36 3,17 2,74 3,1 -0,26 -0,07 0,36
17-mars fredag 296 66 70 81 4,48 4,23 3,65 4,26 -0,22 0,03 0,61
18-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-mars måndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21-mars tisdag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22-mars onsdag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23-mars torsdag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24-mars fredag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27-mars måndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28-mars tisdag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29-mars onsdag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30-mars torsdag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31-mars fredag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2,47 0,25 6,34
	-	2	h	28	min 15	min 6	h	31	min

Skillnad	i	körtid

Tabell 17 Körtid för förare 8 med jämförelse av optimal tid och reell tid som påvisar på tid i kö 
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11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
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2222
2323
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2525
2626
2727
2828
2929
3030
3131
3232
3333
3434
3535
3636
3737

AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM

Förare:	9
Datum Veckodag Sträckan	i	km	 Medelhastighet Medelhastighet Medelhastighet Beräknad	körtid Förarens	körtid

66 70 81 66 70 81
01-mars onsdag 229 66 70 81 3,47 3,27 2,83 3,18 -0,29 -0,09 0,35
02-mars torsdag 296 66 70 81 4,48 4,23 3,65 4,17 -0,31 -0,06 0,52
03-mars fredag 274 66 70 81 4,15 3,91 3,38 3,52 -0,63 -0,39 0,14
04-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06-mars måndag 211 66 70 81 3,20 3,01 2,60 3,35 0,15 0,34 0,75
07-mars tisdag 232 66 70 81 3,52 3,31 2,86 4,06 0,54 0,75 1,20
08-mars onsdag 243 66 70 81 3,68 3,47 3,00 3,41 -0,27 -0,06 0,41
09-mars torsdag 225 66 70 81 3,41 3,21 2,78 3,39 -0,02 0,18 0,61
10-mars fredag 234 66 70 81 3,55 3,34 2,89 3,3 -0,25 -0,04 0,41
11-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13-mars måndag 228 66 70 81 3,45 3,26 2,81 3,23 -0,22 -0,03 0,42
14-mars tisdag 279 66 70 81 4,23 3,99 3,44 4,15 -0,08 0,16 0,71
15-mars onsdag 115 66 70 81 1,74 1,64 1,42 1,57 -0,17 -0,07 0,15
16-mars torsdag 286 66 70 81 4,33 4,09 3,53 4,25 -0,08 0,16 0,72
17-mars fredag 226 66 70 81 3,42 3,23 2,79 3,22 -0,20 -0,01 0,43
18-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-mars måndag 245 66 70 81 3,71 3,50 3,02 3,5 -0,21 0,00 0,48
21-mars tisdag 224 66 70 81 3,39 3,20 2,77 3,27 -0,12 0,07 0,50
22-mars onsdag 219 66 70 81 3,32 3,13 2,70 3,24 -0,08 0,11 0,54
23-mars torsdag 300 66 70 81 4,55 4,29 3,70 4,29 -0,26 0,00 0,59
24-mars fredag 261 66 70 81 3,95 3,73 3,22 4,05 0,10 0,32 0,83
25-mars lördag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26-mars söndag 66 70 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27-mars måndag 208 66 70 81 3,15 2,97 2,57 3,3 0,15 0,33 0,73
28-mars tisdag 241 66 70 81 3,65 3,44 2,98 3,56 -0,09 0,12 0,58
29-mars onsdag 245 66 70 81 3,71 3,50 3,02 4,18 0,47 0,68 1,16
30-mars torsdag 226 66 70 81 3,42 3,23 2,79 3,26 -0,16 0,03 0,47
31-mars fredag 231 66 70 81 3,50 3,30 2,85 3,2 -0,30 -0,10 0,35

-2,35 2,39 13,02
-2	h	21	min 2	h	23	min 13	h	1	min

Skillnad	i	körtid

Tabell 18 Körtid för förare 9 med jämförelse av optimal tid och reell tid som påvisar på tid i kö 
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Bilaga 2 – Antal kunder och deras turer/vecka 
	
Tabell 19 Antal kunder med deras alias och antal turer/vecka 

	

Alias Antal turer/vecka Alias Antal turer/vecka 
Kund 1 14 Kund 47 1 
Kund 2 10 Kund 48 1 
Kund 3 1 Kund 49 1 
Kund 4 2 Kund 50 1 
Kund 5 2 Kund 51 1 
Kund 6 1 Kund 52 1 
Kund 7 11 Kund 53 1 
Kund 8 4 Kund 54 1 
Kund 9 1 Kund 55 1 

Kund 10 1 Kund 56 1 
Kund 11 1 Kund 57 1 
Kund 12 1 Kund 58 1 
Kund 13 1 Kund 59 1 
Kund 14 10 Kund 60 2 
Kund 15 4 Kund 61 1 
Kund 16 1 Kund 62 1 
Kund 17 2 Kund 63 1 
Kund 18 10 Kund 64 1 
Kund 19 2 Kund 65 1 
Kund 20 1 Kund 66 1 
Kund 21 1 Kund 67 1 
Kund 22 1 Kund 68 1 
Kund 23 1 Kund 69 1 
Kund 24 1 Kund 70 1 
Kund 25 11 Kund 71 1 
Kund 26 1 Kund 72 1 
Kund 27 2 Kund 73 1 
Kund 28 1 Kund 74 1 
Kund 29 1 Kund 75 1 
Kund 30 1 Kund 76 1 
Kund 31 1 Kund 78 1 
Kund 32 2 Kund 79 1 
Kund 33 2 Kund 80 1 
Kund 34 1 Kund 81 1 
Kund 35 1 Kund 82 1 
Kund 36 1 Kund 83 1 
Kund 37 1 Kund 84 1 
Kund 38 1 Kund 85 1 
Kund 39 1 Kund 86 1 
Kund 40 1 Kund 87 1 
Kund 41 1 Kund 88 1 
Kund 42 2 Kund 89 1 
Kund 43 1 Kund 90 1 
Kund 44 1 Kund 91 1 
Kund 45 2 Kund 92 1 
Kund 46 1 Kund 93 1 

 1 Kund 94 1 
Kund 95 1 Kund 141 1 
Kund 96 1 Kund 142 1 
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Kund 97 1 Kund 143 1 
Kund 98 1 Kund 144 1 
Kund 99 1 Kund 145 1 
Kund 100 1 Kund 146 1 
Kund 101 1 Kund 147 1 
Kund 102 1 Kund 148 1 
Kund 103 1 Kund 149 1 
Kund 104 1 Kund 150 1 
Kund 105 1 Kund 151 1 
Kund 106 1 Kund 152 1 
Kund 107 1 Kund 153 1 
Kund 108 1 Kund 154 5 
Kund 109 1   
Kund 110 1   
Kund 111 1   
Kund 112 1   
Kund 113 1   
Kund 114 1   
Kund 115 1   
Kund 116 1   
Kund 117 1   
Kund 118 1   
Kund 119 1   
Kund 120 1   
Kund 121 1   
Kund 122 1   
Kund 123 1   
Kund 124 1   
Kund 125 1   
Kund 126 1   
Kund 127 1   
Kund 128 1   
Kund 129 1   
Kund 130 1   
Kund 131 1   
Kund 132 1   
Kund 133 1   
Kund 134 1   
Kund 135 1   
Kund 136 1   
Kund 137 1   
Kund 138 1   
Kund 139 1   
Kund 140 1   

Summa 233 
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Bilaga 3 – Körschema 
	
Tabell 20 Körschema måndag för samtliga förare  

Schema Måndag 
Förare 1 Förare 2 Förare 3 Förare 4 Förare 5 

Tur 1 Tur 1 Tur 1 Tur 1 Tur 1 
Kund 1 Kund 8 Kund 18 Kund 14 släp Kund 27 
Kund 2 släp Kund 9  Kund 154 Kund 7 
 Kund 10 Tur 2  Kund 82 
Tur 2 Kund 11 Kund 19 Tur 2  
Kund 3 Kund 12 Kund 20 Service Tur 2 
Kund 4 Kund 13 Kund 21  Kund 28 
Kund 5  Kund 22  Kund 29 
Kund 6 Tur 2 Kund 23  Kund 30 
 Service Kund 24  Kund 31 
     

Förare 6 Förare 7 Förare 8 Förare 9  
Tur 1 Tur 1 Tur 1 Tur 1  
Kund 7 Kund 14 släp Kund 2 Kund 18  
     
 Kund 15 Kund 1 Kund 26  
Tur 2     
Kund 1 Tur 2 Tur 2 Tur 2  
 Kund 16 Kund 25 Kund 7  
 Kund 17    
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Tabell 21 Körschema tisdag för samtliga förare  
Schema Tisdag 

Förare 1 Förare 2 Förare 3 Förare 4 Förare 5 
Tur 1 Tur 1 Tur 1 Tur 1 Tur 1 
Kund 18 Kund 34 Kund 8 Kund 2 Kund 14 släp 
 Kund 35 Kund 46  Kund 154 
Tur 2 Kund 36 Kund 47 Tur 2  
Kund 32  Kund 37 Kund 48  Tur 2 
Kund 33 Kund 38 Kund 49 Kund 61 Kund 1 
 Kund 39 Kund 50 Kund 62  
 Kund 40 Kund 51 Kund 63  
 Kund 41 Kund 52 Kund 64  
  Kund 53 Kund 65  
 Tur 2 Kund 54 Kund 25 hämta 

släp 
 

 Kund 42 Kund 55   
 Kund 43 Kund 56   
 Kund 44 Kund 57   
  Kund 58   
  Kund 59   
     

Förare 6 Förare 7 Förare 8 Förare 9  
Tur 1 Tur 1 Tur 1 Tur 1  
Kund 14 släp Kund 7 Kund 2 Kund 18  
Kund 15 Kund 45 Kund 1   
     
Tur 2 Tur 2 Tur 2 Tur 2  
Kund 7 Kund 1 Kund 60 Kund 25  
     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 A14	

Tabell 22 Körschema onsdag för samtliga förare  
Schema Onsdag 

Förare 1 Förare 2 Förare 3 Förare 4 Förare 5 
Tur 1  Tur 1  Tur 1  Tur 1 Tur 1 
Kund 66 Kund 82 Kund 14 släp Kund 2 Kund 18 
Kund 67 Kund 8 Kund 154   
Kund 68 Kund 83  Tur 2 Tur 2 
Kund 69 Kund 84 Tur 2 Kund 101 Kund 1 
Kund 70 Kund 85 Kund 99 Kund 102 Kund 5 
Kund 71 Kund 86 Kund 100 Kund 103  
Kund 72   Kund 104  
Kund 73 Tur 2  Kund 105  
Kund 74 Kund 87    
Kund 75 Kund 88    
Kund 76 Kund 89    
Kund 77 Kund 90    
Kund 78 Kund 91    
Kund 79 Kund 92    
Kund 80 Kund 93    
Kund 81 Kund 94    
 Kund 95    
 Kund 96    
 Kund 97    
 Kund 98    
     

Förare 6 Förare 7 Förare 8 Förare 9  
Tur 1 Tur 1 Tur 1 Tur 1  
Kund 2 Kund 18 Kund 14 släp Kund 7  
Kund 1   Kund 106  
 Tur 2 Tur 2   
Tur 2 Kund 7 Kund 25 hämta 

extra 
Tur 2  

Kund 25   Kund 1  
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Tabell 23 Körschema torsdag för samtliga förare  
Schema Torsdag 

Förare 1 Förare 2 Förare 3 Förare 4 Förare 5 
Tur 1 Tur 1 Tur 1 Tur 1 Tur 1 
Kund 4 Kund 18 Kund 8 Kund 14 släp Kund 2 
Kund 107  Kund 116 Kund 154  
Kund 27 Tur 2 Kund 117  Tur 2 
 Kund 108 Kund 118 Tur 2 Kund 128 
Tur 2 Kund 109 Kund 119 Kund 19 Kund 129 
Kund 1 Kund 110 Kund 120 Kund 129  
Kund 25 hämta 
släp 

Kund 111 Kund 121   

 Kund 112 Kund 122   
 Kund 113 Kund 123   
 Kund 114 Kund 124   
 Kund 115 Kund 125   
     

Förare 6 Förare 7 Förare 8 Förare 9  
Tur 1 Tur 1 Tur 1 Tur 1  
Kund 14 släp Kund 18 Kund 2 Kund 7  
Kund 15   Kund 1   
     
Tur 2 Tur 2  Tur 2 Tur 2  
Kund 7 Kund 25 Kund 1 Kund 60  
   Kund 127  
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Tabell 24 Körschema fredag för samtliga förare  
Schema Fredag 

Förare 1 Förare 2 Förare 3 Förare 4 Förare 5 
Tur 1 Tur 1 Tur 1 Tur 1 Tur 1 
Kund 2 Kund 17 Kund 18 Kund 142 Kund 14 släp 
   Kund 143 Kund 154 
Tur 2 Tur 2 Tur 2 Kund 144  
Kund 33 Kund 130 Kund 135 Kund 145 Tur 2 
Kund 32 Kund 131 Kund 136 Kund 146 Kund 45 
 Kund 132 Kund 137 Kund 147  
 Kund 133 Kund 138 Kund 148  
 Kund 134 Kund 42 Kund 149  
  Kund 139 Kund 150  
  Kund 140 Kund 151  
   Kund 152  
   Kund 153  
   Kund 25 hämta 

släp 
 

     
Förare 6 Förare 7 Förare 8 Förare 9  

Tur 1 Tur 1 Tur 1 Tur 1  
Kund 18 Kund 7 Kund 2 Kund 14 släp  
  Kund 1 Kund 15  
     
Tur 2 Tur 2 Tur 2 Tur 2  
Kund 25 Kund 1 Kund 141 Kund 7  
  Kund 60   
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Bilaga 4 – nytt schema för transporter 
	
Tabell 25 Nytt körschema söndag natt  

Schema	-	natt	 Söndag		
Förare	1	 Förare	2	 Förare	3	 Tur	1	

Kund	14	släp	 Kund	1	 Kund	25	
Kund	154	 Kund	2	släp	 	
	 	 	 	
Kund	141	 Kund	14	släp	 Kund	2	 Tur	2	
Kund	1	 Kund	15	 Kund	1	
	 	 	
Kund:		
	
Tabell 26 Nytt körschema måndag  

Schema	–	dag	 Måndag	
Förare	1	 Förare	2	 Förare	3	 Förare	4	 Förare	5	 Tur	1	

Kund	3	 Kund	8	 Kund	18	 Kund	27	 Kund	7	
Kund	4	 Kund	9	 Kund	25	

hämta	släp	
	 	

Kund	5	 Kund	10	 	 	 	
Kund	6	 Kund	11	 	 	 	
	 Kund	12	 	 	 	
	 Kund	13	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Kund	7	 	 Kund	19	 Kund	28	 Kund	18	 Tur	2	
	 	 Kund	20	 Kund	29	 Kund	7	
	 	 Kund	21	 Kund	30	 	
	 	 Kund	22	 Kund	31	 	
	 	 Kund	23	 	 	
	 	 Kund	24	 	 	
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Tabell 27 Nytt körschema måndag natt  

Schema	-	natt	 Måndag	
Förare	1	 	Förare	2	 Förare	3	 Tur	1	
Kund	1		 Kund	16	 Kund	14	släp	
Kund	2	 Kund	17	 Kund	154	
	 	 	 	
Kund	25	 Kund	14	släp	 Kund	2	 Tur	2	
Kund	1	 Kund	15	 Kund	1	
	 	 	
Kund:		
	
	
Tabell 28 Nytt körschema tisdag  

Schema	–	dag	 	 Tisdag	
Förare	1	 Förare	2	 Förare	3	 Förare	4	 Förare	5	 Tur	1	

Kund	18	 Kund	34	 Kund	8	 Kund	61	 Kund	7	
	 Kund	35	 Kund	46	 Kund	62	 	
	 Kund	36	 Kund	47	 Kund	63	 	
	 Kund	37	 Kund	48	 Kund	64	 	
	 Kund	38	 Kund	49	 Kund	65	 	
	 Kund	39	 Kund	50	 Kund	25	

Hämta	släp	
	

	 Kund	40	 Kund	51	 	 	
	 Kund	41	 Kund	52	 	 	
	 	 Kund	53	 	 	
	 	 Kund	54	 	 	
	 	 Kund	55	 	 	
	 	 Kund	56	 	 	
	 	 Kund	57	 	 	
	 	 Kund	58	 	 	
	 	 Kund	59	 	 	
	 	 	 	 	 	
Kund	7	 Kund	42	 		 Kund	32	 Kund	18	 Tur	2	
Kund	45	 Kund	43	 		 Kund	33	 	
Kund	60	 Kund	44	 	 	 	
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Tabell 29 Nytt körschema tisdag natt  
Schema	-	natt	 Tisdag	

Förare	1	 Förare	2	 Förare	3	 Tur	1	
Kund	2	 Kund	14	släp	 Kund	14	släp	
Kund	1	 Kund	154	 		
	 	 	 	
Kund	2	 Kund	25	 	 Tur	2	
Kund	1	 	 	
	 	 	
	
Tabell 30 Nytt körschema onsdag  

Schema	–	dag	 	 Onsdag	
Förare	1	 Förare	2	 Förare	3	 Förare	4	 Förare	5	 Tur	1	

Kund	66	 Kund	82	 Kund	7	 Kund	101	 Kund	18	
Kund	67	 Kund	8	 Kund	25	

hämta	släp	
Kund	102	 	

Kund	68	 Kund	83	 	 Kund	103	 	
Kund	69	 Kund	84	 		 Kund	104	 	
Kund	70	 Kund	85	 		 Kund	105	 	
Kund	71	 Kund	86	 		 	 	
Kund	72	 	 		 	 	
Kund	73	 	 		 	 	
Kund	74	 	 		 	 	
Kund	75	 	 		 	 	
Kund	76	 	 		 	 	
Kund	77	 	 		 	 	
Kund	78	 	 		 	 	
Kund	79	 	 	 	 	
Kund	80	 	 	 	 	
Kund	81	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 Kund	87	 Kund	99	 Kund	7	 Tur	2	
	 	 Kund	88	 Kund	100	 Kund	106	
	 	 Kund	89	 Kund	5	 	
	 	 Kund	90	 	 	
	 	 Kund	91	 	 	
	 	 Kund	92	 	 	
	 	 Kund	93	 	 	
	 	 Kund	94	 	 	
	 	 Kund	95	 	 	
	 	 Kund	96	 	 	
	 	 Kund	97	 	 	
	 	 Kund	98	 	 	
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Tabell 31 Nytt körschema onsdag natt  
Schema	-	natt	 Onsdag	

Förare	1	 Förare	2	 Förare	3	 	
Kund	14	släp	 Kund	25	 Kund	2	
Kund	154	 	 Kund	1	
	 	 	
	 	 	 	
Kund	1	 Kund	14	släp	 Kund	1	 	
Kund	2	 Kund	15	 	
	 	 	
Kund:	
	
	
	
Tabell 32 Nytt körschema torsdag  

Schema	–	dag	 	 Torsdag	
Förare	1	 Förare	2	 Förare	3	 Förare	4	 Förare	5	 Tur	1	

Kund	4	 Kund	7	 Kund	8	 Kund	108	 Kund	18	
Kund	107	 Kund	25	

hämta	släp	
Kund	116	 Kund	109	 	

Kund	27	 	 Kund	117	 Kund	110	 	
	 	 Kund	118	 Kund	111	 	
	 	 Kund	119	 Kund	112	 	
	 	 Kund	120	 Kund	113	 	
	 	 Kund	121	 Kund	114	 	
	 	 Kund	122	 Kund	115	 	
	 	 Kund	123	 	 	
	 	 Kund	124	 	 	
	 	 Kund	125	 	 	
	 	 	 	 	 	
Kund	19	 Kund	60	 Kund	128	 Kund	18	 Kund	7	 Tur	2	
Kund	126	 Kund	127	 Kund	129	 	 	
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Tabell 33 Nytt körschema torsdag natt  
Schema	-	natt	 Torsdag	

Förare	 Förare	2	 Förare	3	 	
Kund	2	 Kund	17	 Kund	14	släp	
Kund	1	 	 Kund	154	
Kund	25	hämta	släp	 	 	
	 	 	 	
Kund	1	 Kund	14	släp	 Kund	2		 	
Kund	25	 Kund	15	 Kund	1	
	 	 	
Kund:		
	
	
	
Tabell 34 Nytt körschema fredag 

Schema	–	dag	 	 Fredag	
Förare	1	 Förare	2	 Förare	3	 Förare	4	 Förare	5	 Tur	1	

Kund	18	 Kund	135		 Kund	142	 Kund	33	 Kund	7	
	 Kund	136	 Kund	143	 Kund	32	 	
	 Kund	137	 Kund	144	 	 	
	 Kund	138	 Kund	145	 	 	
	 Kund	139	 Kund	146	 	 	
	 Kund	140	 Kund	147	 	 	
	 Kund	42	 Kund	148	 	 	
	 	 Kund	149	 	 	
	 	 Kund	150	 	 	
	 	 Kund	151	 	 	
	 	 Kund	152	 	 	
	 	 Kund	153	 	 	
	 	 Kund	25	

hämta	släp	
	 	

	 	 	 	 	 	
Kund	130	 Kund	60	 	 Kund	7	 Kund	18	 Tur	2	
Kund	131	 Kund	45	 	 	 	
Kund	132	 	 	 	 	
Kund	133	 	 	 	 	
Kund	134	 	 	 	 	
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Bilaga 5 Intervjufrågor & svar (14 februari 2017) 
	
Översikt av organisationen 
S :Hur ser organisationens position ut på marknaden? Vilka konkurrenter finns det?  
H: Berensen och CWS Boco, det är dem två, stora som vi konkurrerar med. Det kontrakt vi 
har med vårdgivare 1 är det största i Europa men Berensen har mycket hotell och en del 
sjukvård. CWS Boco har också en hel del hotell.  
S: Vad jag har förstått det som har ni mycket vård? 
H: Ja det har vi, vi har mycket vård. Sen har vi militär också, som vi tvättar åt, det är Örebro 
och Boden. Vi har olika geografiska områden i Sverige. Berensen finns i Ockelbo, så vi har 
svårt att konkurrera i till exempel Gävleborg, eftersom de finns där och det blir långa sträckor 
för oss att sitta och köra. Det är där vi tappar ofta, i upphandlingar på att transporterna blir så 
pass dyra. CWS Boco har väl en del tvätterier, tror de har en i Märsta, som är ganska nybyggt.  
 
S: Vad är det som gör Textilia framgångsrikt?  
H: I de geografiska områdena vi har, kan vi säga att vi är mycket flexibla och vi har bra närhet 
till kunderna. Kundrelationerna jobbar vi stenhårt med, hela tiden och sedan lyhördheten till 
kunderna. Vi har ju en ganska bred kompetens i firman när det gäller att ta fram nya textilier 
och uppdatera oss hela tiden och ligga så långt fram som möjligt i miljö och hållbarhet. Det är 
den stora saken, det är det som man konkurrerar med nuförtiden. Allt ska vara så hållbart som 
möjligt hela tiden. 
 
S: Vad finns det för hot och möjligheter för organisationen?  
H: Hela textilia står och faller med Vårdgivare 1. Förlorar vi det kontraktet då försvinner den 
här fabriken direkt, de små kunder vi har räcker inte. Vi skulle minska väldigt mycket 
generellt över hela textilia. 
 
S: Hur ser verksamhetens huvudprocesser ut? (leverans, sortering, tvättning, vikning, 
paketering, leverans)  
H: Alla tvätterier har ju samma system, vi sorterar, tvättar, efterbehandlar alla textilier – plagg 
och bädd allt sånt där, vi packar och vi transporterar. I egen regi för det mesta. Sen har vi en 
egen tvätt i tvätten och dem sköter hotell och alla specialkunder, små grejer. 
 
S: Hur ser verksamhetens stödprocesser ut? (transport och specifika kundönskemål 
exempelvis) 
H: Ja vi har ju transporten, vi jobbar ju i båda ändar kan man säga – både in och ut. Där är det 
mycket specifika kundönskemål på nästan varje ställe. Var man hämtar och lämnar tvätten. Vi 
är väldigt avvägda på att behålla personal, som har kunskapen och rutinerna. Vi har också 
några underleverantörer som vi använder, framförallt innerstaden i Stockholm, det är inte 
optimalt att åka in med två tvätt säckar till Östermalm med en stor lastbil, det blir för bökigt. 
 
S: Vilken är den viktigaste anläggningen? och vad arbetar de främst med? 
H: Det är definitivt Rimbo, vi står för 45 % av omsättningen i hela Textilia. Det är ganska 
stort. Sen är det i fallande ordning Örebro, Långsele, Boden och Karlskrona är nog likvärdiga. 
Vi tvättar 40 ton tvätt per dag här. Om man tittar på Örebro tvättar de 20. Vi kör två skift här 
och tittar man på Örebro kör de ett skift. Det är samma sak med övriga grupper i övriga 
Sverige. Sen har vi Göteborg och de är lite speciella. För dem kör vi, har vi kontrakt med 
Göteborgs kommun. Där tvättar vi åt privatpersoner, vi tvättar åt 2500 privatpersoner. 
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S: Vilka lagar och förordningar har betydelse för verksamheten?  
H: Vi är ISO-certifierade, vi har väl tre certifieringar. Sen är det svanen och allt möjligt olika. 
Där är vi ganska styrda. De största är miljölagarna och även Stockholms stads miljöfrågor.  
S: Har ni olika kollektivavtal? 
H: Nej vi har IF metall allihopa.  
 
Medarbetare 
S: Hur många anställda finns det i verksamheten?  
H: I Rimbo jobbar vi ungefär 170 personer. Totalt är vi ca 400 i Textilia.  
 
S: Vad finns det för olika befattningar och kategorier?  
H: Ja det finns ju en ledning såklart, fallande med ekonomi VD och HR. Lokalt har vi 
platschefer, produktionsledare om vi säger fallande hierarki, samordnare som ligger under 
produktionsledare sen är det tvättbiträden, chaufförer och underhållningspersonal. 
 
S: Hur tas beslut i organisationen? 
H: Ekonomiska beslut är ju fallande. Är det förändringar så gör vi det i samråd med 
ledningsgruppen och med skyddsombud och facket. Facket är väldigt starka här. Och också i 
samråd med platschefen. Men oftast tar man det enskilt eller i samråd med varandra. Eftersom 
flödena är på ett sådant sätt att vi påverkar varandra ganska mycket, beroende på hur man gör 
får man tänka till innan man gör några förändringar. 
 
Transport 
S: Hur ser transporten av varor ut? 
H: Vi kör i burar och i säck. Det är de två varianterna vi levererar i. I burar har vi tre storlekar 
och säck har vi i olika färger.  
 
S: Hur många transporter har ni per dag? 
H: Turer har vi 19-20 turer per dag, 86 per vecka + specialbeställningar. Så vi har 260 
leveranspunkter har vi. Det är lite att pyssla med. Därför är det avvägt att man behåller 
personal. 
 
S: Vilka drivmedel har ni? 
H: I Rimbo kör vi uteslutet på HVO. Det är 100% förnyelsebart. Vi delar tank med Fridströms 
buss som finns i Rimbo. Det här är en av slagträna vi använder vid upphandlingar, det ger 
väldigt mycket. Vi sänker, jag räknade på det. De som tillverkar HVO påstår att de kan sänka 
92% CO2 halten, men vi har räknat på det litegrann och vi räknar med att om vi sänker vårt 
CO2 utsläpp med 75 % så går vi från 380 ton om året till 80 ton om året i utsläpp. Vi kör ju på 
lastbilar i olika euroklasser, från 4-6, vi håller på att byta ut dem kontinuerligt men i och med 
det här blev samtliga miljöbilar. 
 
S: Hur många lastbilar finns det? 
H: Vi har sju bilar i Rimbo, vi utnyttjar sex på dagarna och har en som reservbil då har vi.  
 
S: Vilka tider sker transporterna? 
H: Vi kör mellan 4:30 och 21:42 på dagarna.  
 
S: Hur lång tid tar en transport? 
H: Längden på en transport är allt mellan 3 timmar till 8 timmar. Det beror på vad det är för 	
	


