
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project - first cycle 
 
 
 
 
 
 
 
Industriell organisation och ekonomi 
Industrial organization and economy 
 
Ruttoptimering;  
en jämförelse mellan mänsklig erfarenhet och optimeringsprogram. 
 
Åsa Andersson 

Abdiqafar Ismail 

 

 



Ruttoptimering; en jämförelse mellan mänsklig erfarenhet och optimeringsprogram 
Åsa Andersson 
Abdiqafar Ismail  2017-06-07 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET 
Avdelningen för informationssystem och teknologi 

Examinator: Leif Olsson, leif.olsson@miun.se 
Handledare: Klas Gustavsson, klas.gustavsson@miun.se 
Författare: Abdiqafar Ismail, abis1400@student.miun.se 
Författare: Åsa Andersson, asan1400@student.miun.se 
Utbildningsprogram: Civilingenjör industriell ekonomi, 300 hp 
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi 
Termin, år: 6, 2017 

  



Ruttoptimering; en jämförelse mellan mänsklig erfarenhet och optimeringsprogram 
Åsa Andersson 
Abdiqafar Ismail  2017-06-07 

iii 
 

Sammanfattning 
 

Ruttoptimering avser att optimera rutter för fordon med minsta möjliga 
resursåtgång. När fordonet ska besöka ett flertal givna platser är ett 
ruttoptimeringsverktyg förmånligt att använda. Denna studie syftar till att 
jämföra den mänskliga erfarenheten mot ett ruttoptimeringsprogram. Detta har 
gjorts genom att jämföra hur en lastbilschaufför har kört en rutt mot hur ett 
GIS-verktyg räknat fram den optimerade färdvägen av samma rutt. Sedan 
jämfördes om det fanns skillnader och vilken av rutterna som var kortast, räknat 
i kilometer. Data har hämtats från ett stort fraktföretag. För att nå syftet har 10 
rutter undersökts i programmet ArcGIS Online som använder algoritmen 
tabusökning. En kommersiell beräkningsmetod har använts då det bygger på 
heuristiska metoder som är betydligt snabbare än exakta metoder. Expertsystem 
bygger på erfarenhet som experter har samlat på sig genom åren, de ger 
rekommendationer baserade på sannolikhetsresonemang istället för definitiva 
svar, dessa system sätts ofta in i GIS för att förbättra resultat och 
beräkningstider i systemen. Studien resulterade i en förbättring på 60 % av 
rutterna. Målet med denna undersökning var att visa om ett optimeringsprogram 
hittar en bättre rutt än experten. För att verifiera resultaten i studien gjordes en 
hypotesprövning vilket gav en signifikansnivå på över 85%. Chauffören har 
kört dessa rutter i flera år vilket gör att rutterna är optimerade i en viss mån 
redan innan studien gjordes. Det har inverkat på resultatet som gett ett lågt 
medelvärde av den procentuella skillnaden, jämfört med tidigare 
undersökningar. En annan faktor kan vara att koordinaterna i datan från 
företaget inte helt stämde med den verkliga placeringen av stoppen på rutterna. 

 

Nyckelord: Ruttoptimering, GIS, heuristik, handelsresandeproblem, 
tabusökning, expertsystem.  
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Abstract 
 

Route optimization aims to optimize routes for vehicles with regards to 
resource usage. Especially when the vehicle needs to visit multiple customers 
on the route, a route optimization tool is beneficiary. The purpose of this study 
is to compare human experience with a route optimization program. This is 
done by comparing how a truck driver makes his routes to the route a GIS-tool 
has calculated and then see which of the routes was shorter, measured in 
kilometers. The data for this study was gathered from a big shipping company. 
In order to achieve the purpose of this study 10 routes were analysed by a GIS 
program called ArcGIS. The algorithm used by ArcGIS in route optimization is 
tabu search, this type of program was used because it is based on heuristic 
methods that is much faster than exact methods. Expert systems are based on 
knowledge from experts that have been accumulated during many years of 
experience. Providing recommendations based on probability reasoning instead 
of absolute answer. These kind of systems is often used in GIS programs to 
improve results and calculation time. The aim of this study was analyze if a 
optimization program finds a better route than the expert. This study shows an 
improvement of 60% of the analyzed routes. To verify the results of this study 
an hypothesis test was made which gave a level of significance by more than 85 
%. The routes were optimized to a certain extent even before the study was 
done due to the driver already being familiar with the routes in question. 
Because of this the results of this study were lower compared to other similar 
studies. Another reason may be that the coordinates given to us did not always 
correspond perfectly with actual location of the stops. 

 

Key words: Route optimization, GIS, heuristic, travelling salesman problem, 
tabu search, expert system 
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Terminologi 
 

VRP    Veichle Routing Problem, fordonsplaneringsproblem. 

 

Heuristisk metod  Metoder att lösa ett problem approximativt som tar för 
lång tid att räkna ut exakt. 

 

TSP    Travelling Salesman Problem, handelsresandeproblem. 

 

GIS    Geografiskt Informations System. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  

Ruttoptimering går bland annat ut på att optimera rutter för fordon som kör ut 
från en terminal och besöker ett antal givna platser för att sedan återvända till 
utgångspositionen med minsta möjliga resursåtgång. Att använda så lite 
resurser som möjligt eller minimera körsträckan kan i sin tur leda till 
kostnadsbesparingar och är något alla företag inom till exempel varuleverans 
eller sophämtning strävar efter. Datoriserade system för ruttoptimering 
effektiviserar rutter och minskar antalet fordonskilometer med 5-10 % jämfört 
med manuell ruttplanering [1]. Hajghasema och Abbas shojaieb såg att ett 
transportföretag med begränsad lastningskapacitet kunde sänka kostnaderna 
med hjälp av ett ruttoptimeringssystem [2]. 
Ett system som används vid ruttoptimering är GIS. GIS står för geografiskt 
informationssystem. I en GIS-databas går det att samla in, sortera, lagra, 
analysera och visa geografisk information. GIS som ruttoptimeringsverktyg kan 
hjälpa till att hitta den optimala rutten för fordon [3]. Behovet av IT- och GIS 
system kommer att öka för rutt- och transportplanering anser Flisberg, 
Rönnqvist et.al[4]. GIS används mycket inom samhällsplanering men enligt 
Papinski och Scott finns det inget verktyg som lägger vikt vid samma saker som 
människan gör. Detta betyder att algoritmer som baseras på ”kortaste vägen” 
inte representerar de beslut som människan tar vid bestämmande av en rutt [5].  
 
 
1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med rapporten är att jämföra den mänskliga erfarenheten mot ett 
ruttoptimeringsprogram. Ruttoptimeringsprogram och experter prioriterar 
ibland väldigt olika, speciellt i stadstrafik. Studiens syfte är att undersöka och 
diskutera skillnaden mellan dessa då det inte finns någon tidigare forskning 
kring detta. 
Kan ett program idag, hitta bättre rutter genom en stad än en erfaren 
lastbilschaufför? Undersökningen jämför hur en lastbilschaufför kör en rutt, 
mot rutten ett GIS-verktyg räknat ut. Vilken av rutterna är kortast, räknat i 
kilometer? Rapporten undersöker inte tid- och kostnadsaspekterna för rutterna 
då detta inte ryms i studien. Resultatet borde visa på kortare sträckor efter 
optimeringen. 
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1.3 Företagsbeskrivning 

Sundfrakt AB är ett modernt maskin-och logistikföretag beläget i 
Västernorrland, där huvudkontoret ligger i Sundsvall. De erbjuder olika typer 
av logistiktjänster som är ett av deras huvudaffärsområden, bland annat 
insatsvaror till industrin, miljötransporter samt specialgodstransporter. 
Sundfrakt AB startades år 1961 genom en sammanslagning av 4 mindre 
lastbilscentraler med motivet att kunna utnyttja fordonspark och administrativa 
resurser på ett bättre sätt. Sundfrakt AB har idag ett antal helägda dotterbolag, 
bland annat Alltank AB, Delta terminal AB och Åkerigrus m.m. De disponerar 
över ca 300 fordon och maskiner samt har 500 medlemmar som jobbar för 
företaget. [6] 
 
 
1.4 Uppdrag och konkretiserat mål 

I dagsläget tar Sundfrakt AB hand om tömningen av återvinningsstationer i 
Sundsvalls kommun och tömmer containrar med bland annat kartong, plast etc. 
Totalt finns det 36 återvinningsstationer i Sundsvalls kommun, varje dag 
tömmer chauffören mellan 9-28 stationer. Chauffören har ett schema för vilka 
stationer som ska tömmas vilka dagar, men bestämmer själv i vilken ordning 
dessa ska tömmas. Chaufförens rutt jämförs mot optimerad rutt procentuellt för 
att kunna se eventuella skillnader. 
Studien avgränsas till Sundsvalls kommun och tömning av containrar med 
kartong där antalet körda kilometer studeras. Endast ett optimeringsprogram 
används för att jämföras mot chaufförens rutter 

 

1.5 Översikt 

I kapitel 2 beskrivs teorin om optimering, ruttplanering och 
handelsresandeproblemet samt de olika algoritmerna för att lösa dessa problem. 
Här redogörs också om logistik och mänsklig erfarenhet. Tidigare forskning 
som rapporten stödjer sig på avhandlas även i detta kapitel. Kapitel 3 tar upp 
hur resultatet har tagits fram och verifierats. Kapitel 4 presenterar resultatet. I 
kapitel 5 analyseras resultatet samt eventuella felkällor och förslag på vidare 
forskning diskuteras. 

 

1.6 Författarnas bidrag 

Författarna har i samma utsträckning varit delaktiga och har gemensamt 
framställt och utvecklat rapporten. 
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2 Teori 
 

2.1 Logistik  

Den globalt växande marknaden har lett till att konkurrensen hårdnat genom 
ökade krav på leveranser, kvalité och kostnad. Idag finns det stort behov av 
kunskaper inom logistik. Logistik handlar om att koordinera och styra ett 
företags resurser [7].  

Enligt Pewe [7] utgör material, varuhantering och fysisk distribution hälften av 
de totala kostnaderna i många företag. Målet inom logistik är att ha ett effektivt 
flöde, som har blivit en betydande konkurrensfaktor idag. Detta uppnås genom 
att effektivisera material- och varuflödet, vilket bidrar till ökad lönsamhet för 
företagen i form av lägre kostnader och bättre service till kunderna.  

Logistik delas upp enligt Pewe [7] i fem huvudområden och dessa är:  

 Produktionslogistik  
 Inköpslogistik 
 Förpackningslogistik 
 Kvalitets och miljösäkring  
 Fysisk distribution  

 

2.2 Optimering 

Ordet optimering härstammar från latinets ”optimus” som innebär att göra 
något så bra som möjligt. Tanken är att kunna fatta ett beslut utifrån ett givet 
problem, ett definierat mål och de begränsningar som finns. Optimering handlar 
om att finna det bästa möjliga beslutet med hjälp av matematiska modeller och 
metoder, och kan även användas för att analysera tekniska och ekonomiska 
problem. Målet med optimeringsmodellen är att få insikt om tänkbara lösningar 
till problemet. [8]  
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2.2.1 Ruttoptimering 

Det finns flera olika typer av ruttplaneringsproblem. Vid det klassiska 
ruttplaneringsproblemet bestäms rutter för ett antal fordon med målsättningen 
att tillfredsställa kundernas behov. Rutten både startar och slutar i en så kallad 
depå. Rutten ska inkludera alla kunder och vara så kostnadseffektiv som 
möjligt. Klassisk ruttoptimering är baserad på algoritmerna för 
handelsresandeproblemet (Travelling Salesmen Problem), vars syfte är att 
minimera körsträcka (kilometer) [8]. Ruttoptimering ger enligt Persson bäst 
resultat i stadstrafik och tätbebyggda områden [9]. Det är ett komplext problem 
eftersom det är svårt att hitta en exakt lösning, detta på grund av att antalet 
möjliga lösningar är oändligt redan vid få besökspunkter. För att förenkla dessa 
problem och lättare lösa dem kan man använda sig av heuristiska metoder [10]. 

 

2.3 GIS 

GIS som ord började att användas i början av sextiotalet i Kanada, då betydde 
det Geographical Information System [11] och användes för att få översikt över 
hur fastigheterna och marken användes. Idag är det ett mjukvaruverktyg där 
man samlar in, lagrar, analyserar och visar upp data som är kopplad till verkliga 
geografiska platser. All data i en GIS-databas måste vara kopplad till verkliga 
koordinater men sedan kan data sparas som punkter, linjer, polygoner eller 
pixlar beroende på vilken sorts information det handlar om. På grund av att all 
data är kopplad till verkliga koordinater kan man snabbt skriva ut kartor med 
väsentlig information. Det är också lätt att koppla ihop olika databaser med 
varandra och få fram nya samband på ett snabbt sätt [3]. Med GIS kan ett 
företag se och styra sina resurser i och kring fabriken. Företaget får en 
översiktsbild och kan optimera sina flöden i fabriken och till kunder. 
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2.4 Ruttplaneringsproblem 

Ruttplaneringsproblem kan ha olika problemformuleringar. Dessa är [1]:  

 Ett antal kunder efterfrågar en kombination av varor i kända mängder  
 Kunderna är utspridda i ett nätverk av vägar med kända avstånd, 

uttryckta i tex. tid eller kilometer.  
 Kunderna skall försörjas från en eller flera depåer med fordon som kan 

besöka en eller flera kunder i samma rutt.  
 Ett bestämt antal fordon med viss kapacitet finns till förfogande.  

 

        Figur 1 Illustration av ett ruttplaneringsproblem.[8] 

Syftet med ruttplanering är att maximera eller minimera målfunktioner. 
Målfunktionerna utgör grunden för rutternas utformning menar Lumsden [1]. 
Målfunktioner som ska minimeras är total körsträcka, antalet rutter och antal 
fordon. Målfunktioner som ska maximeras är högt kapacitetsutnyttjande av 
fordon, utlevererad mängd varor och antalet besökta kunder. Optimering på 
dessa rutter görs för att få lägsta möjliga kostnad. Det finns en risk att 
målfunktioner kan motverka varandra [1]. Komplexiteten inom ruttplanering 
ökar när antalet kunder blir fler, vilket gör att det blir svårare att finna lämpliga 
rutter. För att kunna lösa detta problem har ett antal matematiska metoder som 
kräver datorstöd tagits fram [12]. Ett exempel på det är GIS som används för att 
effektivisera rutter. Vid klassisk ruttplanering har man utgått från att den 
kortaste vägen är den bästa vägen, vilket inte alltid är fallet [13].  
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2.4.1 Handelsresandeproblem 

Det finns ett flertal problemställningar som kan definieras som 
handelsresandeproblem, detta på grund av att det är enkelt att formulera 
problemet men svårt att finna en optimal lösning. Handelsresandeproblemet 
eller Travelling Salesman Problem är ett väl studerat problem inom 
optimeringslära. Lundgren m.fl. definierar handelsresandeproblemet på följande 
sätt: [8]  

”En handelsresande ska besöka n städer. Varje stad ska besökas exakt en gång 
och handelsresanden ska bestämma en tur som startar i hemstaden, besöker 
alla städer, och sedan återkommer till hemstaden. Målet är att minimera den 
totala körsträckan.” 

Handelsresandeproblem grundar sig i att ett fordon som börjar från en 
distributionscentral, sedan besöker ett flertal kunder utspridda geografiskt och 
därpå återvänder till distributionscentralen. Metoden används för att minska 
antalet kilometer under en rutt. [10] En variant av handelsresandeproblemet är 
när man delar upp besökspunkterna på flera fordon, det kallas då 
fordonsplaneringsproblem eller vehicle routing problem (VRP)[14]. 
 

Ett sätt att formulera TSP är genom en så kallad Hamiltontur, en sekvens av 
bågar som börjar och slutar på samma nod. Denna metod används för att hitta 
lägsta totala kostnad. [8] 

I dagsläget går det att lösa stora handelsresandeproblem på ett optimalt sätt, 
men lösningstiden kan bli problematiskt lång i praktiken. Inom 
handelsresandeproblemet skiljs de symmetriska och de asymmetriska fallen åt. 
Skillnaden mellan dessa två fall är att vid asymmetriska fall används riktade 
bågar och vid symmetriska fall används oriktade bågar. Vid asymmetriska fall 
bestäms bågkostnaderna mellan två noder av bågens riktning, vilket betyder att 
samma båge kan ha två olika kostnader beroende på riktningen. [8] 
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Modell för asymmetriska handelsresandeproblem formuleras på följande 
sätt[8]:   

 = 
1,  å      ℎ  å   , ∈ , ∈

0,
 

N är mängden av noder i nätverket. Varje nod i nätverket har en inkommande 
och utgående båge.  

Min  z   =    ∑ ∑ ∈                        

Bivillkor:  

                      ∑ ∈  = 1,    i  

                      ∑ ∈  = 1,    j  

                     ∑ ∑ ∈  ≤ | | − 1, ⊂ , | | ≥2  

                      0,1 , i ;  

cij är kostnaden(längden) för bågen mellan nod i och nod j. De två första 
bivillkoren ser till det finns exakt en ingående och en utgående båge i varje nod, 
ett så kallat tillordningsvillkor. Tredje villkoret i modellen förklarar att det kan 
vara högst | | − 1 bågar som går mellan noderna i varje delmängd S, där S står 
för en icke-tom äkta delmängd av N. Om nätverket innehåller | | mängd bågar 
uppstår en så kallad subtur, dvs turer som förbinder en delmängd av noder. 

 

2.4.1.1 Dijkstras algoritm för kortaste vägen 

Dijkstras algoritm beräknar den billigaste vägen från nod  till nod  i ett 
nätverk som utgörs av nodmängden N och bågmängden B. Algoritmen startar 
med att dela upp nodmängden i mängden A och D. Där A = {avsökta noder} = 
∅ och D ={ej avsökta noder}=N. Noden  markeras med (  , ) =  (− ,0), 
där   står för föregående nod och  står för nodpris. Detta innebär att noden 
saknar föregångare samt att nodpriset = 0. Övriga noder tilldelas initialt 
nodpris  = ∞. Därefter identifieras den nod i  D som har lägst nodpris  

 =  min
 ∈

. För att sedan undersöka alla bågar (  , )   som har utgått från 

noden . Om villkoret (  , )  <  uppfylls så har en billigare väg från  
till  hittats genom . När alla noder är avsökta avbryts algoritmen. Det som 
kännetecknar Dijkstras algoritm är att ( ≥ 0), det vill säga att nätverket 
innehåller icke-negativa bågkostnader, däremot om algoritmen innehåller både 
negativa och positiva bågkostnader kallas den för Fords algoritm. [8]  
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2.4.2 Heuristiska metoder 

Heuristiska metoder används som lösningsmetod vid svåra optimeringsproblem, 
exempelvis heltalsproblem eller kombinatoriska problem. Fördelen med 
heuristiska metoder är att de åstadkommer en godtagbar lösning inom en kort 
tid. Nackdelen är att det är svårt att avgöra hur pass optimal lösningen är samt 
att det finns en risk att den genererade lösningen ej är användbar. Heuristik 
härstammar från grekiska verbet ”heuriskein” som motsvarar svenskans ” att 
upptäcka”. Heuristik är en del av gruppen icke-optimerade algoritmer där 
konstruktiv heuristik, lokalsökningsalgoritm, metaheuristik och 
approximationsalgoritmer är de vanligaste heuristiska typerna. 
Approximationsalgoritm är en klass under heuristiken som ger garanti på hur 
stor avvikelse målfunktionsvärdet är från optimum. Nackdelen med denna klass 
är att resultatet ofta blir av dålig kvalitet. De andra heuristiska typerna beskrivs 
närmare nedan. [8] 

 

2.4.2.1 Konstruktiv heuristik 

Konstruktiv heuristik som metod går ut på att hitta en tillåten lösning till 
delproblemet och bygger successivt vidare på det. Bland konstruktiv heuristik 
ingår ”Nearest Neighbour” som är en av de enklaste metoderna inom 
konstruktiv heuristik.[8] 

Clark & Wright algoritm: Är en effektiv heuristisk metod som utvecklades på 
1960-talet med mål att förbättra ruttplanering. Metoden bygger på att välja 
rutter som främjar ekonomiska besparingar. Det sker genom att rutterna byggs 
upp sekventiellt [1]. Metoden utgår från att det förekommer en centraldepå och 
flertalet kringliggande noder. Genom iteration av algoritmen hittas en 
kombination av rutter som leder till en ekonomisk besparing [15].  

 

Figur 2 Direkt rutt till varje kund med Clark & Wright.[1] 
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Svepmetoden: En metod som bygger på att fördela kunderna med ett 
geografiskt svep som utgångspunkt, exempelvis medsols i relation till 
terminalen [16]. Med svep menas någon form av område. Svepmetoden pågår 
tills det att någon av de föreliggande restriktionerna är uppfyllda, tex. att 
fordonet är fullastat. Fördelar med svepmetoden är att den är snabb och 
lättförklarlig [1]. 

 

Figur 3 Svepmetoden.[1] 

 

Slingmetoden: Bestäms utifrån något specifikt kriterium för valet, tex. 
lastkapacitet. Detta innebär att fordonen tilldelas rutter på ett sådant sätt att 
lastkapaciteten blir fullt utnyttjad. [1] 

 

Figur 4 Slingor som rutter.[1] 

 

 

2.4.2.2 Metaheuristik 

Lokalsökningsmetoden bygger på att genomföra en iterativ förbättring av de 
optimala lösningarna. Detta sker genom att omforma den tillåtna lösningen på 
ett systematiskt sätt med syfte att hitta en ny lösning med ett bättre 
målfunktionsvärde. Processen upprepas tills en lösning har uppnåtts. Resultat 
som fås blir ett lokalt optimum. Metoden bygger på att hitta en initialt tillåten 
lösning och systematiskt förbättra lösningen. På senare år har en ny klass 
metoder tagits fram, så kallat metaheuristik. Metaheuristik är en 
vidareutveckling av lokalsökningsalgoritm med avsikt att hitta flera lokala 
optimum och bättre lösningar. Metoden guidar och modifierar 
lokalsökningsalgoritmen. Bland metaheuristiken finns metoder som 
tabusökning (Tabu search) och Simulated annealing.  
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Tabusökning 
Tabusökningsmetoden bygger på att omplacera sig till lösningar som har sämre 
målfunktionsvärde genom sammanlänkning med lokalsökningsmetoden. På det 
sättet uppnås en global dimension av lösningar med möjlighet till flera lokala 
optimum. Metoden grundar sig i samma princip som lokalsökningsalgoritmen 
men skillnaden är att lokalsökningalgoritmen inte har något minne. 
Lokalsökningsalgoritmen tar inte hänsyn till de föregående iterationerna medan 
tabusökningsmetoden förbjuder algoritmen att komma tillbaka till 
ursprungspositionen. Minnet utgör den viktigaste komponenten i 
tabusökningsmetoden och delas upp i två olika typer. Det korta minnet som ser 
till det inte sker vissa byten under en viss tid. Tiden bestäms av tabulistans 
längd. Den långa minnet lagrar statistik och anger hur lösningarna har sett ut. 
Tabulistan gör det möjligt att förflytta sig från det tillfälliga lokala optimumet 
och hejda cykling. Det går att utnyttja både dynamiska och statiska tabulistor. 
Den statiska tabulistan är den mest använda och anger i detalj antalet 
iterationer.   
Den statistik som tagits fram av den långa minnet kan nyttjas på två olika sätt, 
genom intensifiering eller diversifiering. Med intensifiering menas att variabeln 
definieras till det värde som variabeln oftast varit under processens gång. 
Diversifiering är när variabeln ges det ovanligaste värdet och betyder att 
förflyttning sker till områden som har inte sökts igenom tidigare.[8] 

 

 

Figur 5 Algoritmbeskrivning av tabusökning.[8] 
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2.5 Hypotesprövning 

Ett stickprov görs när det finns ett stort urval av data att undersöka, men endast 
en liten del av detta väljs ut för att representera hela mängden. Endast denna 
delen av datan analyseras. Det som undersöks måste gå att säga ja eller nej till. 
För att sedan undersöka om den del som valts ut och testats är representativt för 
hela mängden görs en stickprovsundersökning. Denna undersökning ska visa 
hur hela mängden är fördelad. Exempel på stickprovsundersökningar är 
punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning. Vid punktskattning och 
intervallskattning måste en relativt stor delmängd undersökas för att kunna 
representera hela mängden. Vid hypotesprövning kan ett litet stickprov göras 
för att undersökas mot hela mängden. Det görs genom att ställa två hypoteser 
emot varandra, dvs nollhypotesen mot den alternativa hypotesen. Nollhypotesen 
skrivs så att den går emot resultatet av undersökningen och den alternativa 
skrivs så att den håller med resultatet. Detta görs för att kunna förkasta 
nollhypotesen och då kunna säga att resultatet stämmer med en viss 
signifikansnivå. För att undvika problem vid förkastningen av en hypotes måste 
hänsyn tas till vad nollhypotesen beskriver, om den ligger på båda sidor ett 
önskat värde eller bara på ena sidan (se figur nedan). Sedan undersöks var i 
fördelningen nollhypotesen är, för att få en signifikansnivå. Signifikansnivån är 
sannolikheten att nollhypotesen inträffar och räknas ut när nollhypotesen 
undersöks. [17] 

 

Figur 6 Fördelningar; tvåsidig och ensidig.[17] 
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2.6 Mänsklig erfarenhet 

Erfarenhet ökar sannolikheten för att ta ett bra beslut [18]. Vid beslut av bästa 
körsträcka är det dock inte bara kortast distans som är viktigt. Antal 
trafiksignaler och stopp, mängden trafik på en viss körsträcka och hur pass 
direkt på mål rutten är spelar en viktig roll i beslutet [19]. Så ju mer erfarenhet 
du har av vägnätet du kör på desto bättre väg väljer du för din rutt. Men bättre 
behöver inte betyda kortast sträcka eller tid mellan start och mål, utan är 
beroende på personliga preferenser [19]. Ett system där mänsklig erfarenhet tas 
tillvara och används är expertsystem. Expertsystem är ett programstöd som 
bygger sin expertis på experter med mångårig erfarenhet i ämnet. Den 
kunskapsbasen använder programmet sedan för att föreslå svar på frågor inom 
ämnet. Generellt ger expertsystem rekommendationer baserade på 
sannolikhetsresonemang istället för att ge definitiva svar. Autocorrect på 
mobilen och automatisk kundtjänst på nätet är exempel på expertsystem, där 
problemet är för komplext för att lösa utan initial expertguidning. Ett annat 
exempel är komplexa ruttoptimeringssystem baserade på experters preferenser 
[20]. Det är något som Flisberg med flera också uppmärksammat, att den 
kortaste vägen inte alltid är den bästa vägen för ett lastbilsekipage, utan 
chaufförer föredrar breda vägar med få backar och kurvor. De har därför gjort 
ett ruttoptimeringsprogram som inkluderar dessa egenskaper, och flera, som 
chaufförerna prioriterar när de själva väljer rutt. Fler och fler företag i Sverige 
använder detta optimeringsverktyg [4]. Expertsystem är begränsade i sin 
användning då de endast kan resonera kring det ämne databasen baseras på och 
att de inte känner igen kontexten förrän reglerna i databasen appliceras [21]. 
 

2.7 Tidigare forskning 

GIS ses oftast som ett kartverktyg men är egentligen en sorts databas där all 
data kopplas till en koordinat. Detta gör att olika datasorter kan samlas och 
visas upp på samma ställe. Vilket ger en bättre överblick och nya samband kan 
ses. En annan fördel är att det är enkelt att ta fram nya kartor och läsa ut hur 
geografin spelar roll i olika problem. Nackdelen med GIS är att uppbyggnaden 
av databasen tar mycket tid vilket höjer kostnaden för systemet. Utbildning 
behövs i systemet för att kunna använda alla dess funktioner till fullo. GIS ger 
ett ramverk för forskaren att ställa sina frågor, men svaret måste forskaren själv 
analysera fram. Enligt DeBats och Gregory ökar GIS den analytiska förmågan 
för forskaren genom att summera stora mängder komplex data i tid och rum. [3] 
GIS kan med hjälp av tidskartor ge ny och viktig information vid till exempel 
järnvägsinfrastrukturfrågor enligt Ficzere, Ultmann och Török [22]. Vopӗnka, 
Kašpar och Marušák har gjort ett optimeringsverktyg i ArcGIS för att optimera 
skogsindustrins avverkningsprocess och effektiviserade hela processen genom 
att kunna visualisera och simulera problemen i GIS-verktyget. [23] 
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Laporte har undersökt de olika algoritmerna som finns för Vehicle Routing 
Problem, eller fordonsplaneringsproblem, de exakta och de heuristiska. Enligt 
honom kan de exakta algoritmerna endast lösa små problem men att flera av de 
approximativa metoderna fungerar tillfredsställande. [14] Han har även 
undersökt handelsresandeproblemet, de exakta och heuristiska metoderna. Han 
menar att TSP är ett av de mest studerade kombinatoriska 
optimeringsproblemen och idag kan man lösa stora problem exakt [24].  

Javid och Azad har beräknat ett supply chain distribution network exakt och 
sedan jämfört resultatet mot det resultat de fick när de använde en heuristisk 
metod. De kom fram till att den heuristiska metoden är effektivare. [25] 
Solomon har undersökt flera olika heuristiska metoder mot varandra i ett 
fordonplaneringsproblem med tidsfönsteraspekt. Enligt honom så fungerar alla 
metoder bra och stabilt men vissa metoder, speciellt konstruktiv heuristik för 
handelsresandeproblem, fungerar bättre på den typen av problem [26].  

Expertsystem är ett programstöd för att lösa problem eller ta beslut. Det bygger 
på information och regler som experter i ämnet lärt sig genom år av erfarenhet. 
Istället för att ha experten framför sig kan programmet användas. Kunskapen 
om hur ett beslut ska tas eller hur problemet bör lösas kallas strategisk kunskap. 
Denna strategiska kunskap laddas in i ett system och blir då ett expertsystem 
[27]. Optimeringsmodeller och en del heuristiska algoritmer tar vid komplexa 
problem lång tid att köra och ger enligt Chang, Pongsanone och Ernest ibland 
sämre lösningar än ett regelbaserat expertsystem. De gjorde ett expertsystem 
baserat på endast två regler och jämförde det mot fjorton olika 
optimeringsmodeller. De kom fram till att deras expertsystem oftast hade bättre 
lösningar än algoritmerna och framförallt betydligt kortare körtid [28]. Dhingra 
och Jain menar att det är inte lätt att studera alla faktorer som identifierar den 
bästa vägen mellan två ställen, till exempel distans, tid och komfort etc. De 
gjorde en undersökning för att utveckla expertsystem som innehåller alla 
faktorer och begränsningar som kunskapsbas med mål att hitta den bästa vägen. 
Dhingra och Jain kom fram till att expertsystem ger de mest bekväma vägarna 
snabbt men det kan ta mycket längre tid om inte all information finns 
tillgänglig. Den viktigaste aspekten inom expertsystem är byggandet av 
reglerna/preferenserna [29]. 
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3 Metod 
 

För att besvara problemet har data från Sundfrakt använts som visar; när 
lastbilen kört (datum och tid), hur lång totaldistansen är på varje rutt, vilka 
återvinningsstationer den stannat på och vid vilket klockslag det var, 
information om hur mycket det fanns i containern samt koordinater för alla 
återvinningsstationerna. Koordinaterna för varje återvinningsstation har lagts in 
i ArcGIS Online och programmet har ombetts att välja den optimala rutten via 
dessa punkter med start och mål på återvinningsanläggningen. Sedan har en 
vägbeskrivning tagits ut som detaljerat beskriver hur bilen ska köra rutten. Det 
är dessa beskrivningar som undersökts mot historisk data från Sundfrakt. 
Jämförelsen sker endast på antalet körda kilometer. Valet att använda ett GIS 
program beror på att antalet stopp ger komplexa lösningsalgoritmer som tar 
väldigt lång tid att lösa. Därför används ett kommersiellt optimeringsprogram 
som förlitar sig på heuristiska metoder. 

 

3.1 ArcGIS 

ArcGIS är ett amerikanskt program från esri.com som enligt företaget kan 
användas som; ett beslutsstöd, verksamhetsledning, fältarbetsstöd, 
kommunikationsstöd och ärende- och resurshanteringsstöd. Detta kan göras 
genom mobila enheter och appar via molnet, via stationära datorer och servrar 
eller genom andra varianter däremellan. Programmet som använts i 
undersökningen är ArcGIS Online där programvara och data ligger på esri.com 
och inloggning kan då göras från vilken enhet som helst för åtkomst av 
kartorna. Den bakomliggande algoritmen som används av 
ruttoptimeringsverktyget i ArcGIS Online är tabusökning. I denna studie har 
gratisversionen använts där rutterna har optimerats på köravstånd. Det går även 
att optimera på körtiden. Men i fullversionen kan användaren välja vilken 
algoritm som ska användas för optimeringen och därigenom få resultat som kan 
användas på problem med olika sorters bivillkor. [30]  
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3.2 Avvikelser 

För att få ett mått på hur mycket ruttoptimeringsprogrammet ändrat i rutten 
räknas antalet avvikelser från den faktiska rutten. Detta genom att;  

 Endast räkna varje avvikelse endast en gång. Vilket betyder att även om 
rutten först hoppar i ordningen och sen även går baklänges ska det inte 
räknas mer än en gång.  

 Det ska vara i rätt följd, även baklänges är avvikelser. Så om hela rutten 
är gjord i samma ordning fast åt andra hållet räknas detta som 
avvikelser. 

 Nästa nummer/stopp i ordningen är det nummer som kommer efter, om 
dessa nummer/stopp inte redan gjorts och då redan räknats som 
avvikelser, då är nästa nummer/stopp i ordningen det som kommer efter 
dessa. 

 

3.3 Uträkningar 

Ruttdistanserna hämtas dels direkt ur våra historiska data från företaget, den 
faktiska rutten som körts (Rh) och dels från vägbeskrivningarna från 
optimeringsprogrammet (Ro). För att se om optimeringsprogrammet förkortar 
distansen på den aktuella rutten dras den optimerade rutten bort från den 
historiska.  

− = Δ  

För att räkna ut den procentuella skillnaden (ε) divideras den historiska 
ruttlängden (Rh) igen med ovanstående formel. [17] 

−
=  % 
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3.4 Hypotesprövning 

För att verifiera resultatet görs en hypotesprövning på resultatet, som Papinski 
och Scott gjorde i sin analys av ruttval [5]. Denna stickprovsundersökning görs 
då delmängden är liten, relativt till mängden data som finns att tillgå och att 
utöka undersökningen finns det inte utrymme för i studien. Till att börja med 
antas att de är från samma fördelning och normalfördelade, genom att använda 
de procentuella skillnaderna mellan rutterna. Ekvationerna nedan används för 
att räkna fram medelvärde: 

=
∑

  (1) 

Varians:  

=
∑( )

 (2) 

Och standardavvikelse: 

= √   (3) 

Definiering av hypoteser 

Dessa värden används sedan för en hypotesprövning, där H0 är nollhypotesen, 
att medelvärdet av de procentuella skillnaderna är noll eller positiv. Vilket 
betyder att optimeringen ger längre rutter.  

H1 är den alternativa hypotesen som är att medelvärdet av de procentuella 
skillnaderna är negativt, alltså att optimeringen ger kortare rutter. 

 

: μ ≥ 0   (4) 

 

: μ < 0   (5) 

 

Genom antagandet att de procentuella skillnaderna är normalfördelade kan, 
enligt centrala gränsvärdessatsen, t-fördelningen användas. Där H0 antas som 
sann räknas t ut: 

 

=
√

   (6) 

 

För att få fram rätt signifikansnivå måste frihetsgraden räknas ut: 

ℎ = − 1   (7) 
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3.5 Kritisk granskning 

Validitet 
Denna studie har endast mätt körda kilometer och därifrån jämfört 
optimeringsprogram mot expert. För att få en bättre jämförelse skulle 
tidsåtgången ha inkluderats i undersökningen, men det rymdes inte i studien. En 
annan orsak varför tidsaspekten inte undersöktes var för att det finns många 
osäkra variabler som måste tas hänsyn till. Att urskilja alla dessa variabler kan 
vara problematiskt och tidskrävande, därför undersöktes bara antalet körda 
kilometer. 
Denna studies resultat gäller endast för lastbilskörning med många stopp i 
stadstrafiksmiljö.  
  
  
Reliabilitet  
De optimerade rutterna är uppmätta med hjälp av optimeringsprogrammet. 
Dock så är de historiska rutterna inte uppmätta mer än i vilken ordning stoppen 
gjorts, hur vägen körts mellan stoppen finns det ingen data kring. Vid närmare 
undersökning av koordinaterna från Sundfrakt visade det sig att placeringen av 
återvinningsstationerna inte stämde med verkligheten. Detta kan ha påverkat 
mätningarna som gjorts. En hypotesprövning har också gjorts för att visa 
tillförlitligheten av studiens resultat.   
  
  
Etiska och samhälleliga aspekter 
All data som använts i studien har hämtats från Sundfrakt AB. Den är därför 
redan bortkopplad från individen så författarna vet inte vem som utfört rutterna. 
Nyttan med studien är att ge en ny vinkel för hur optimeringsprogram kan 
närma sig preferenserna människan har, men ändå korta ner körsträckan på ett 
effektivt sätt. En annan nytta med studien är att visa för fler fraktföretag att 
ruttoptimeringsprogram i GIS är bäst tillämpad i stadskörning och kan förbättra 
flödet i företaget. Om ruttoptimeringsprogram appliceras på all lastbilstrafik 
kommer lastbilschaufförerna bli detaljstyrda och de positiva resultaten som 
syns i början kan slå tillbaka på företagen genom uppsägningar eller 
motarbetning från chaufförerna. 
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4 Resultat 
 

4.1 Optimeringsresultat 

Tabellen nedan visar de med hjälp av ArcGIS optimerade rutterna. För att 
enkelt se skillnaderna har stoppen numrerats utifrån chaufförens rutt som 
original. På varje kolumn markeras hur många stopp som skiljer sig gentemot 
chaufförens rutt. 

 

Tabell 1: Redovisar antalet avvikelser i varje rutt.  

Resultatet visar att antalet avvikelser för de optimerade rutterna ligger mellan 
6–18 stycken.  

 

 

 

 

 

 

Datum 15/3 17/3 18/3 20/3 22/3 24/3 25/3 27/3 29/3 31/3 
ordning 1 

3 
2 
25 
26 
24 
23 
22 
20 
21 
6 
4 
5 
9 
11 
10 
12 
8 
13 
18 
7 
19 
17 
14 
15 
16 
27 
28 
29 

1 
2 
3 
4 
20 
5 
6 
7 
11 
10 
9 
8 
18 
19 
17 
15 
12 
13 
14 
16 
21 
22 
 

1 
21 
20 
19 
17 
16 
15 
14 
7 
6 
2 
3 
4 
5 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
18 
22 

1 
20 
21 
19 
18 
6 
5 
4 
3 
2 
9 
8 
10 
7 
11 
13 
16 
15 
14 
12 
17 
22 
23 

1 
3 
2 
19 
20 
18 
17 
16 
14 
15 
4 
7 
6 
5 
13 
12 
9 
8 
10 
11 
21 
22 
23 

1 
2 
3 
4 
21 
5 
6 
7 
8 
12 
11 
10 
9 
19 
20 
18 
16 
13 
14 
15 
17 
22 
23 
24 

1 
19 
23 
18 
17 
21 
16 
15 
7 
8 
6 
2 
3 
4 
5 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
22 
20 
 

1 
3 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
18 
19 
20 
12 
17 
13 
16 
14 
15 
21 
22 
23 
 

1 
2 
23 
22 
24 
19 
18 
6 
20 
21 
5 
3 
4 
8 
10 
9 
11 
7 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
25 
26 
27  

1 
15 
2 
3 
4 
7 
6 
5 
13 
14 
12 
11 
10 
9 
8 
16 
17 
18 

Antal 
avvikelser 

18 
 

8  9  15  13  8  11  6  13  9  
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I tabellen nedan visas en jämförelse mellan de optimerade och historiska 
rutterna i distans och procentuell förändring för varje rutt.  

Datum 15/3 17/3 18/3 20/3 22/3 24/3 25/3 27/3 29/3 31/3 
Historisk 
rutt 

230,8 
km  

105,7 
km 

112,3 
km 

112,8 
km 

119,3 
km 

107,4 
km  

229,3 
km 

94,9 
km 

232,9 
km 

100,8 
km 

Optimerad 
rutt 

225,0 
km 

109,3 
km 

110,6 
km 

91,4 
km  

108,1 
km  

110,5 
km 

212,3 
km  

97,9 
km  

224,2 
km  

105,9 
km 

Förändring 
i km 

– 5,8 
km 

+3,6 
km 

– 1,7 
km 

– 21,4 
km 

– 11,2 
km  

+3,1 
km 

– 17 
km 

+3 
km 

– 8,7 
km 

+5,1 
km 

Förändring 
i procent  

– 2,5 
% 

+3,4 
% 

– 1,5  
% 

– 19  
% 

– 9,4  
% 

+2,9 
% 

– 7,4  
% 

+3,2 
% 

– 3,7 
% 

+5    
% 

Tabell 2:  Resultat av jämförelse mellan optimerad och historisk rutt.  

Resultatet visar att det är 60 % fördel för optimeringsprogrammet, då sex av tio 
rutter blir kortare efter optimering. 

 

Medelvärdet av optimeringen är 2,9 % kortare körsträcka än originalrutten (se 
ekvation 1 nedan). 

 

4.2 Signifikansnivå 

Med ekvationerna från teorikapitel 3.4, tillsammans med värdena ur tabell nr 2 
ovan räknas medelvärde, varians och standardavvikelse ut: 

 

=
, , , , , , , ,

= −2,9 (1) 

 

=
,

= 49,747  (2) 

 

= √49,747 = 7,05  (3) 

 

Genom att sedan använda ekvation nr 6 i teorikapitlet 3.4 räknas t ut: 

=
,
,

√

= −1,30  (6) 

För att sedan hitta rätt signifikansnivå behövs frihetsgraden, ekvation nr 7. Den 
ger frihetsgrad 9. Enligt tabellen för t-fördelningen ger värdet -1,30 och 
frihetsgraden 9 en signifikansnivå mellan 85 och 90%. Vilket betyder att H0, 
som betydde att optimeringen inte hjälpte, kan förkastas och att optimeringen 
sänker längden på rutten med 85% signifikansnivå. [17] 
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5 Analys 
 

Dessa resultat har vi fått fram genom att använda oss av en prövolicens från 
esri.com. Vi valde att använda verktyget ArcGIS Online för det var 
lättåtkomligt och förståeligt. På grund av att det är en gratisversion fanns inte 
alla verktyg tillgängliga, utan bara de enklaste. Detta kan ha påverkat vårt 
resultat något, oklart hur. Vi hade blivit lovade en fullversion av ett svenskt 
företag. Men det drog ut på tiden och för att kunna hålla vår deadline blev vi 
tvungna att fortsätta utan dem. Därför valde vi ArcGIS där vi hittade den 
bakomliggande algoritmen som är tabusökning, men företaget ville inte lämna 
ut exakt hur den fungerar eller om fler algoritmer används tillsammans med 
tabusökning. Vi har utgått från tabusökning när vi förklarat systemet. Oavsett 
hur algoritmen i vår optimering är uppbyggd har vi ändå besvarat vår 
problemformulering. Då denna var om människan eller en optimeringsalgoritm 
kan hitta den bästa rutten och jämföra distansskillnaderna, vilket vi anser att vi 
har gjort.  
 
Vi har inte undersökt tidsskillnaderna på rutterna, utan har valt att avgränsa oss 
till körda kilometer. Detta på grund av att tidsaspekten ger så många osäkra 
variabler i trafiken som är omöjliga att ta hänsyn till. En felkälla som vi 
upptäckt i vår data är att koordinaterna vi fått från Sundfrakt inte stämmer 
överens med placeringen av alla återvinningsstationer. En del av stoppen i 
optimeringsprogrammet ligger ca 200-500 meter bort från var 
återvinningsstationen faktisk ligger. Detta kan förlänga rutterna och minska 
skillnaden mellan den ej optimerade och optimerade rutten. En annan osäkerhet 
vi har i våra mätningar är hur de historiska rutterna är uppmätta. För att minska 
osäkerheten kring det hade vi kunnat följa med chauffören och mäta rutten för 
att få säkrare värden.  
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5.1 Detaljstudie av en rutt  

Bilderna nedan visar rutten den 20:e mars, hur vi antar att chauffören körde och 
den optimerade rutten. Vi vet bara i vilken ordning stoppen gjordes, inte hur 
chauffören kom dit. För att illustrera skillnaderna har vi lagt in ordningen i 
optimeringsverktyget och bett om den kortaste vägen mellan stoppen. 

 

Figur 7 Ej optimerad rutt, översikt. 

 
Figur 8 Optimerad rutt, översikt. 

 
För att se bättre har vi zoomat in och delat upp rutten i en norra del och en södra 
del. Den södra delen ser likadan ut i på bägge varianter, medan vi kan se 
skillnader i den norra delen. 
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Figur 9 Ej optimerad rutt, detalj södra delen. 

 

Figur 10 Optimerad rutt, detalj södra delen. 

 

 

Figur 11 Ej optimerad rutt, detalj norra delen.  

Ovan ses den norra delen av rutten som chauffören körde, vi kan se att han 
startar med att köra till Bergsåker och sedan fortsätter runt staden moturs.  
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Varför han inte stannar i Birsta på vägen till Bergsåker kan vi endast spekulera 
i. Det kan vara så att det känns bra att starta dagens aktiviteter genom att köra 
iväg långt från startpunkten och sedan långsamt ta sig tillbaka till målet, som är 
samma punkt som start. En annan orsak kan vara att undvika köra när det är 
som mest trafik på dessa vägar. Vi ser också att på grund av valet som gjordes i 
början av rutten blir slutet mycket fram-och-tillbaka körning, vilket utökar 
ruttlängden.  

 

Figur 12 Optimerad rutt, detalj norra delen. 

Ovan ser vi den norra delen av den optimerade rutten. Vi ser att det är färre 
fram-och-tillbaka slingor och att vi nu istället kör igenom staden. Vilket istället 
kan öka tiden rutten tar, men det är inte en aspekt vi har undersökt i denna 
rapport. 

 

5.2 Diskussion 

Studien gick ut på att jämföra den mänskliga erfarenheten mot ett 
ruttoptimeringssystem genom att besvara om ett optimeringssystem kan sänka 
antalet körda kilometer. Resultatet visar på att det är 60% förbättringsgrad av de 
rutter vi har undersökt, vilket ligger i linje med forskningen om 
ruttoptimeringssystem. Som vi skrev i inledningen så minskar  
datoriserade program antalet körda kilometer med 5-10%, detta stämmer inte 
helt med vår studie där medelvärdet på procentuell förbättring är 2,9%. 
För att verifiera dessa siffror har vi gjort en hypotesprövning där vi kunde 
bortse från nollhypotesen och bekräfta vårt resultat med 85% signifikansnivå. 
För att få säkrare resultat med förhoppningsvis högre signifikansnivå hade vi 
kunnat undersöka fler rutter än de vi har gjort. Resultatet är det vi hade 
förväntat oss att få då rutterna blev kortare med optimeringsprogrammet, men 
inte så mycket som det borde bli.  
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En viktig aspekt i denna undersökning är att chauffören kört rutterna i flera års 
tid och har därför genom tillämpning hittat korta vägar mellan 
återvinningsstationerna. Detta medför att vår studie får lägre procentuella 
skillnader än om det hade varit nya rutter som chauffören inte haft lika mycket 
erfarenhet kring. I vår studie kan chaufförerna rutterna då de kört dem i flera års 
tid, dock vet vi inte hur lång tid det tog för dem att lära sig rutterna och på så 
sätt optimera dem. Ett GIS-program kan i dessa fall, då rutterna är nya, ge en 
högre procentuell skillnad i antalet körda fordonskilometer. Denna 
inlärningsperiod kan ett GIS-verktyg minimera och på så vis spara pengar åt 
företaget, precis som Vopӗnka m. fl. gjorde för skogsindustrin. 
 
Våra studier visar på ett samband mellan ett ruttoptimeringssystem och 
minskade körda kilometer. I och med att vi bara undersökt antal kilometer och 
inte tidsåtgång borde programmet göra det bättre, men det gäller endast för 
körning i stadstrafik. Tidigare forskning visar på att om vi hade tagit med rutter 
som sträckt sig till andra städer där mycket av rutten skett på motorväg hade 
den procentuella skillnaden minskat avsevärt. Vi kan se genom avvikelserna i 
rutterna att optimeringsprogrammet har ändrat ordningen på alla rutter, men vi 
kan inte se om antalet avvikelser har något samband med de procentuella 
skillnaderna. 
Chauffören har andra preferenser och måste ta hänsyn till trafiken, därför väljer 
han ibland andra körsträckor än programmet, vilket stämmer överens med 
Flisbergs m.fl. tidigare studier. Hade studien utökats hade tiden också kunnat 
undersökas tillsammans med kostnaden. Vi har inte analyserat 
kostnadspåverkan på de nya rutterna men antar att kostnaden sänks tillsammans 
med körda kilometer. 
 
Till Sundfrakt säger vi ja, programmet fungerar för att hitta kortare rutter. Men 
då tidigare forskning visar att uppbyggnaden av databasen och utbildning i den 
är en tidskrävande och kostsam investering kan vi i dagsläget inte svara på om 
det är värt investeringen. 
Det Flisberg m.fl. kommit fram till i sin studie om experters preferenser är att 
ofta finns andra prioriteringar än bara kortaste vägen till målet och att få med 
dessa prioriteringar i verktygen är svårt då dels mycket extra data måste läggas 
in om vägar och omgivningar och sedan blir programmet stort och det kan ta 
lång tid att optimera ju fler variabler som ska tas hänsyn till. Att anpassa 
programmet till människan är svårt och de flesta matematiskt baserade program 
kan inte det idag. 
Ett expertsystem är baserat på mänsklig erfarenhet medan ett GIS-system är 
baserad på matematiska algoritmer. Det vi sett i vår undersökning är att GIS 
närmar sig mer ett expertsystem då flera heuristiska algoritmer och metoder 
läggs på varandra för att förenkla och förkorta beräkningarna för programmet. 
Vi har sett flera undersökningar till exempel: Flisberg m fl., Vopӗnka m fl. och 
Dhingra & Jain, där författarna har tagit fram optimeringsverktyg i GIS som har 
samma preferenser som experter.  
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5.3 Framtida forskning: 

För vidare studier i ämnet kan man; använda en fullversion av programmet för 
att kunna få säkrare resultat och djupare undersökningar av rutterna genom att 
jämföra olika algoritmers resultat. Undersöka tid- och kostnadsskillnader för att 
befästa marknadsvärdet av ett optimeringsprogram hos transportföretagen. Man 
kan fortsätta utveckla studierna genom att jämföra olika GIS-verktyg mot 
varandra, alternativt kvalitetssäkra de optimerade rutterna genom att testa dem i 
verkligheten och se hur de stämmer överens. 
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Bilaga A: Dokumentation av 
historiska rutter. 
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