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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Globalisering har gjort försörjningskedjan till ett komplicerat nätverk med många 

påverkande faktorer. I försörjningskedjan är valet av anläggningars position viktigt för att 

företag ska behålla sin konkurrenskraft. Valet av lagerlokalisering har stor påverkan på ett 

företags framgång.   

Problem: Lagerlokalisering är en komplex process med många faktorer som påverkar, att 

praktiskt tillämpa existerande modeller är komplicerat. Det saknas ett konceptuellt ramverk 

för lagerlokalisering.   

Syfte: Syfte med examensarbetet är att skapa en konceptuell modell för beslutsfattandet för 

lagerlokalisering för mindre företag, att finna relevanta faktorer samt att praktiskt göra en 

förstudie för ett företag med verksamhet i Norra Europa. Beräkningar i rapporten är på 

transportkostnad, lagerkostnad, personalkostnad. Transporttid och kultur är två inre faktorer 

som tas hänsyn till.   

Metod: Metodiken i arbetet sker genom en omfattande litteraturstudie, kvalitativa intervjuer 

med företaget och externa företag för förståelse och beräkningar. Beräkningar grundas i 

tyngdpunktsmodellen.  

Avgränsningar: Casestudien är en förstudie med jämförelse mellan Sverige, Polen och 

Holland. Fokus ligger på lagerlokalisering, således är inte lagereffektivitet inkluderad. 

Resultat: Ett konceptuellt ramverk presenteras med 3 huvudfaktorer; Strategi, Ekonomi och 

Miljö som leder till att beslut kan tas kring lagerlokalisering och flera inre faktorer. 

Huvudfaktorerna visar generella faktorer som lagerlokalisering måste ta hänsyn till. De inre 

faktorerna är faktorer som ett företag måste prioritera vilka som ska analyseras.  Resultatet av 

casestudien visar att transportkostnad är den största kostnadsposten samt att personalkostnad 

och lagerkostnad är stora poster i Sverige men relativt sett små vid lagerlokalisering i Polen. 

Optimala platsen för Hydroscand att placera ett centrallager är i nuläget, enligt 



 

tyngdpunktsmetoden, i Örebro men med hänsyn till omsättningstillväxt i Östeuropa förflyttas 

tyngdpunkten mot Stockholm. Det är stor skillnad i kulturen mellan Polen och Sverige vilket 

visar på att det krävs annat ledarskap i Polen.   

Slutsats: Ett konceptuellt ramverk har gjorts som är applicerbar även praktiskt. Ramverket 

står inte för sig själv utan kräver kompetens inom lagerlokalisering samt övriga modeller. Den 

ger en bra grund för lagerlokalisering. Casestudien resulterar i material som ger grund till 

beslut om fortsatta analyser med lagerlokalisering.  

Praktisk påföljd: Studien resulterar i ett ramverk som är praktiskt användbart för personer 

och företag som ska se över lagerlokalisering samt redovisar en jämförelse mellan tre olika 

länder. Ramverket och studien ger en bra grund för fortsatta analyser.   

Fortsatta studier: Fortsatt forskning bör ske inom praktiskt tillämpbara metoder för valet av 

lagerlokalisering. Att reda i vilka modeller som lämpas i olika stadier för företag? Vilka 

modeller används praktiskt av företag?.    

 

Nyckelord 

Försörjningskedja, Lagerlokalisering, Tyngdpunktsmodellen, Konceptuell ramverk, 

komplexitet 
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ABSTRACT 

Background: Globalization has made the supply chain into a complex network with many 

different factors involved. The design of the supply chain and warehouse location is important 

for the competitiveness of a business. Choosing warehouse location has a major impact on a 

company’s success.  

Problem: The decision-making of the warehouse location is a complex process with many 

influential factors which implicates that effectively applying existing models is 

complicated. There is lack of a conceptual framework for the decision-making of choosing 

warehouse location. 

Objective: The aim for this study is to create a conceptual model for decision-making of 

choosing warehouse location, finding the key factors and to do a real-life feasibility study for 

a company with operations in Northern Europe. Calculations are made on the transportation 

cost, inventory cost, personnel cost. Transportation and culture are two internal factors also 

taken into account. 

Methodology: The methodology of the study is through a literature review, qualitative 

interviews with the case company, and other companies for understanding and 

calculations. Calculations are based on the gravity model. 

Boundaries: The case study is a feasibility study with comparisons between Sweden, Poland 

and Holland. The focus is on warehouse location, thus warehouse efficiency is not included. 

Results: A conceptual framework is presented with three main factors: Strategy, Economics 

and Environment. The main factors are general factors whereas the internal factors are more 

specific. The main factors are always taken into consideration while the internal factors must 

be prioritized, since there are too many.  The further a company is to making the decision; 

more internal factors must be taken into account.  The outcome of the feasibility study shows 



 

that the transportation costs are the largest cost unit for all of the countries. Personnel and 

inventory cost are major cost units in Sweden, but relatively small in Poland. The Optimal 

location for a central warehouse to the case company is currently Örebro, according to the 

gravity model. As sales grow in Eastern Europe, the optimal location is moved towards 

Stockholm. There are differences in culture between Poland and Sweden, which indicates the 

need for different leadership style in Poland. 

Conclusion: A conceptual framework has been made that can be applied to a real case.  The 

framework requires some understanding of the process of choosing location for a warehouse 

since it does not stand on its own. There are other models to be use by combining this 

framework with others. The framework gives a good basis in the decision-making process of 

choosing warehouse location. The case study results in material that provides the basis for 

decisions on further analysis of warehouse location. 

Practical implications: The study results in a framework that is practical for individuals and 

companies to review warehouse location, and presents a comparison of three different 

countries. The framework and the study provide a good basis for further analysis. 

Further research: Further research should be done within practically applicable methods for 

the selection of warehouse location. To find out which models apply at different stages of 

business? What models are used in practice by companies? 
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1 Introduktion 

Försörjningskedjan har gått från att vara inhemsk till global under de senare åren med alla 

dess utmaningar som detta innebär (Meixell & Gargeya, 2005). Globalisering skapar stora 

påfrestningar för företag. Längre försörjningskedjor, ledtider och mer komplexa nätverk är 

faktorer som globalisering har medfört.  Att behålla en konkurrenskraftig försörjningskedja är 

en kontinuerlig process som ständigt behöver ses över. Globalisering ger nya villkor som 

tvingar aktörer till att ta beslut som gynnar hela försörjningskedjan och därmed slutkund. Med 

globaliseringen ökar också antalet faktorer som påverkar placeringen av anläggningar. Det är 

otroligt viktigt för företag att placera anläggningar på rätt ställe, i rätt tid och till rätt kostnad.   

Försörjningskedjan påverkar ett företags konkurrenskraft. Det är viktigt att försörjningskedjan 

är optimerad på alla möjliga sätt för att öka den totala vinsten. Det har skett en markant 

ökning för betydelsen hur en försörjningskedja designas genom att företag har insett att 

möjligheterna att få ökat värde för kunden (Korpela, Lehmusvaara, & Tuominen, 2001). Den 

ökade medvetenheten för vilken påverkan som försörjningskedjan har på en organisations 

konkurrenskraft, vinst och strategisk fördel har gjort försörjningskedjan till ett strategiskt 

verktyg. Logistik och transport har skiftat från att vara en kostnadsbärare till att vara en 

strategisk viktig komponent för att uppfylla en organisations primära mål med hög 

kundservice, konkurrenskraftig prissättning, flexibilitet och kvalitet.   

Beslut kring var anläggningar ska lokaliseras är strategiskt viktiga för företag. Faciliteterna 

blir strategiska punkter i försörjningskedjan genom att vara fysiska positioner mellan 

leverantör och kunder (Swink & Powell Robinson, 1997). Lokalisering är en vital del för 

försörjningskedjan och att lokalisera en anläggning på en ineffektiv placering kan resultera i 

överdrivna transportkostnader och produktionskostnader, oavsett hur bra informationsflödet, 

lagereffektivitet och/eller transportplanering är (Bogataj, Grubbström, & Bogataj, 2011). 

Nyligen har globalisering skiftad mot ”Just in time”-produktion och fokuserade fabriker, ökad 

kundservice samt fler uppköp av företag vilket medför att flera företag måste se över sitt 

försörjningskedjenätverk.  

Det finns idag ett fåtal teoretiska ramverk som ser över hur försörjningskedjan ska designas. 

Schoenherr (2009) tar upp en sammanställning av artiklar om ”Logistics and Supply Chain 

Management” varpå det saknas ramverk för specifikt lagerlokalisering. Det är komplext med 

lagerlokalisering eftersom det finns många faktorer som påverkar. För beslutsfattande i 

försörjningskedjan finns det ramverk men för lagerlokalisering saknas det. Varje företag är 

unikt och det finns inte ett praktiskt ramverk som möjliggör att enklare få klarhet i vilka 

faktorer som ska tas hänsyn till för att optimera lagerlokalisering.  

Sammanfattningsvis saknas ett konceptuellt ramverk för lagerlokalisering.   
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2 Syfte 

Syftet för denna uppsats är uppdelad i två, dels ett teoretiskt syfte och ett mer praktiskt syfte. 

Det teoretiska syfte ämnar till att skapa en konceptuell teoretisk modell för lagerlokalisering.  

Det praktiska syftet är att göra en casestudie om lagerlokalisering tillsammans med ett 

företag. Caseuppgiften är en förstudie som består av att utvärdera vilka de viktigaste 

faktorerna är vid lagerlokalisering och med uppgifter från Hydroscand beräkna kostnaden för 

tre olika positioner för potentiella lager i Sverige, Polen och Nederländerna. Genom 

casestudien kan det sedan dras paralleller till det teoretiska ramverkets applicerbarhet. 

3 Problemformulering 

Undersökningen ämnar att svara på följande frågeställningar: 

1. Vilka teoretiska faktorer påverkar lagerlokalisering? 

2. Hur ska ett teoretiskt ramverk för lagerlokalisering se ut? 

3. Hur fungerar det teoretiska ramverket i praktiken? 

4 Avgränsningar 

Studien kommer omfatta en teoretisk studie av faktorer som påverkar lagerlokalisering. 

Verkliga casestudien är en förstudie med en jämförelse att placera ett lager i antingen Sverige, 

Polen eller Holland. 

Faktorer som tas hänsyn till i casestudien är transportkostnad, personalkostnad, lagerkostnad, 

kultur och närhet till kund (transporttid). Dessa faktorer är framtagna tillsammans med 

caseföretaget.   

Lagereffektivitet, ruttplanering behandlas inte i detta examensarbete. 

5 Metod 

Problemlösningsmetodiken kan delas in i 4 olika steg, se Figur 1. Först gjordes en omfattande 

litteraturstudie vilket ledde till en teoretisk logistisk förståelse samt en bild över 

problematiken i form av faktorer, mer om dessa kommer i kapitlet ”Teoretisk Referensram”. 

Steg 2 var insamling av information hos caseföretaget som gav beräkningsunderlag samt en 

förståelse för verksamheten. Att förstå verksamheten är grunden för att motivera vilka 

faktorer som är relevanta. Steg 3 innebär att beräkningarna görs tillsammans med empiri och 

välgrundade antaganden som ger resultat. Detta är principen för hur 

problemlösningsmetodiken har skett under examensarbetets gång. Rapportskrivning har skett 

löpande under studien.  Nedan ges en mer detaljerad bild av litteraturstudien samt 

empiriinsamlingen.     
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Figur 1 - Schematisk bild av problemslösningsmetodiken 

5.1  LITTERATURSTUDIE 

En omfattande litteraturstudie görs dels genom sökningar på äldre examensarbetet, Google 

Scholar samt artiklar via KTH Bibliotekets databaser. Tre kursböcker inom logistik, 

produktionsekonomi samt supply chain management används. Sökord som används är 

”Supply Chain Management”, ”Supply Chain Complexity”, ”Supply Chain Key Factors”, 

”Warehouse key factors”, ”Supply Chain Key design factors”, ”Key design Factors 

warehousing”, ”Conceptual framework”. Efter samtal med handledaren på KTH 

rekommenderas ett fåtal specifika tidskrifter, inriktade mot logistik, där sökningen sker. 

Artiklar som använts i examensarbetet kommer till exempel från International Journal of 

Physical Distribution & Logistics Management, International Journal of production 

economics och The International Journal of Logistics Management. Även äldre 

examensarbeten ses över för att skapa en bild av hur problematiken lösts tidigare samt för att 

skapa en bild över problemområdet. Relevant teori kan läsas i kapitlet ”Teoretisk 

Referensram”.  

5.2 EMPIRI 

För att lösa frågeställningen har det insamlats information från Hydroscand Group, speditörer 

och NCC Property Development. För att lösa uppgiften har även ett antal antaganden gjorts. 

Dessa kan läsas under kapitlet ”Beräkningar”. Nedan beskrivs mer ingående insamling inför 

intervjuer och beräkningar.   

INTERVJUER 

Marie Pfister, Logistikchef Hydroscand, är examensarbetarens kontaktperson och ansvarig åt 

Hydroscand. Med Marie Pfister hålls kontinuerlig kontakt under projektet och flera 

diskussioner har skett tillsammans med henne.  Ett flertal semistrukturerade intervjuer ordnas 

med nyckelpersoner inom Hydroscand. Semistrukturerade intervjuer hålls för att skapa 

förståelse för verksamheten, praktisk logistik och beräkningsunderlag. De semistrukturerade 

intervjuerna inspelades för att få bättre kvalitet och tillförlitlighet. Efter intervjuerna 

sammanställdes materialet och skickades tillbaka till intervjuobjekten för kontroll. Av 
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anonymitetsskäl har vissa företagsnamn utelämnats ur rapporten.  Personerna som intervjuats 

är:  

Marie Pfister, Manager Logistics, Hydroscand AB 

Peter Bergendahl, Technical Director, Hydroscand AB 

Jörgen Winberg, Strategisk inköpare, Hydroscand AB 

Ronny Collin, Purchase and logistics, Hydroscand AB (Örebro) 

Per Schultz, Materialanskaffare & Lagerchef, Hydroscand AB (Örebro) 

Kjell Wendel, Säljare, Speditör.   

Anna Waltersson, Chef Sjötransporter, Speditör. 

Richard Helgesson, Account Manager, NCC Property Development AB.  

 

Utöver de semistrukturerade intervjuerna har studien skett delvis utifrån Hydroscands 

huvudkontor för att kunna skapa en djupare förståelse för verksamheten, där har det även 

skett diskussioner med medarbetare på huvudkontoret för ytterligare information.  

Sverige, Polen och Nederländerna har valts av Hydroscand. Genom samtal med handledaren 

valdes städerna Stockholm, Szczecin och Rotterdam till analysobjekt i respektive land.   

För att ta reda på totala volymen som omfattar Hydroscand Group har kontakt tagits med 

chefer i varje land som har lager. Kontakter utanför Sverige har gjorts med frågor via mail (Se 

Bilaga 2). Frågorna behandlar lagerverksamheten, transportvolymer samt kostnader. 

Kontaktade personer är ansvariga för Hydroscands verksamhet i följande länder Sverige, 

Finland, Norge, Estland, Frankrike och England.  

5.3 BERÄKNINGAR 

Stor del av beräkningsunderlaget är informationen som Hydroscand har försett. Detta innebär 

att beräkningar byggs på respektive lands ansvariges uppfattning av hur stora volymerna är.  

En teoretisk tyngdpunktsanalys används i detta examensarbete. Tyngdpunktsanalysen är en 

del i arbetet som sedan jämförs mot transporttid, omsättningstillväxt och kultur. Att ta fram 

nyckeltal har varit en stor del av examensarbetet för att beräkna kostnader som är korrekta. 

Chopra & Meindl (2010) har använt enheten $/tonmile vid sitt förslag av tyngdpunktsanalys. 

Hydroscands produkter är väldigt varierande i både vikt och volym. Exempel på produkter är 

kopplingar, små och tunga, och slangar som varierar i både vikt och volym. Detta medför att 

enbart vikt inte speglar ett bra sätt att beräkna Hydroscand transportkostnader. Genom att 

använda antal pall som enhet skulle vara rimligt eftersom det största transportflödet på 

casebolaget. Denna studie arbetade fram enheten 
  

        
. Med detta innebär att ett snitt 

beräknas för kostnaden att skicka en pall sträckan en mil. Genom beräkningar av antal pall 

skulle det ge ett bättre nyckeltal för att beräkna transportkostnaderna. Det visade sig vara svårt 

att beräkna antal pall utan vikt vilket medförde att en snittvikt per pall beräknades. Mer om 

detta under ”Beräkningar”.     
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För varje butik som Hydroscand har, har det tagits fram latitud och longitud-koordinater där 

antal mil beräknas. För att beräkna transportkostnader behöver dels längd, pall och kostnad. 

Kostnaden har beräknats genom att ta prisuppgifter från en speditör och därifrån beräkna ett 

snitt på kr/pallmil. Tyngdpunktsanalysen beskrivs mer i slutet av kapitlet ”Teoretisk 

Referensram”.  

6 Validitet och Reliabilitet 

Reliabilitet bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant informationen bearbetas 

medan validitet är beroende av vad vi mäter och om detta är ut klarat i frågeställningen 

(Holme & Solvang, 1997). Hög reliabilitet fås om olika oberoende mätningar ger samma 

resultat. Det viktigaste sättet är att vara noggrann och uppmärksam under 

forskningsprocessen.  

Genom att studera verkligheten och samtal med personer som arbetar i logistikbranschen som 

jämförs med en teoretisk referensram skapas validitet. För att säkerställa validiteten använder 

denna studie sig av triangulering, vilket innebär att flera informationskällor används samt 

metoder för att validera och analysera de observationer som gjorts. Litteraturstudien har lett 

till ett teoretiskt ramverk. Via intervjuer skapas en övergripande bild av lokalisering som 

tillsammans med beräkningar ger ökar validiteten. Litteraturstudien är gjord med sökningar 

inom logistik och Supply Chain Management, intervjuer är gjorde på ett caseföretag som 

arbetar med logistik samt ett speditörsbolag.  Intervjupersonerna är noga utvalda och från 

olika företag fås kvalitativ bild av lagerlokalisering. Intervjuerna har spelats in, sammanfattats 

samt efterkontrollerats av intervjuobjektet.   

Reliabiliteten har ökats genom att beräkningsunderlaget är grundat i statistik från 

caseföretaget. Det är flera parametrar som finns inkluderade i beräkningarna och vissa 

uppgifter är statistik från företaget och vissa uppgifter har blivit framtagna till 

examensarbetaren. För det teoretiska ramverkets tillförlitlighet har litteraturstudien fokuserat 

på ämnena logistik och Supply Chain Management. Det föreligger en risk i tillförlitligheten 

med modellen eftersom den inte testats i praktiken på mer än ett företag. För att få bättre 

generaliserbarhet i den teoretiska modellen är det fördelaktigt om den appliceras på flera 

företag.   

7 Kritik 

Ramverket grundas på en litteraturstudie gjord av en person. Detta medför en begränsning i 

omfattning av litteraturstudien. Många av faktorerna som påverkar är självstående 

forskningsområden vilket gör att lagerlokalisering väldigt komplext. 

För att utnyttja modellen fullt ut behöver användaren vara påläst inom logistik och Supply 

Chain Management. Modellen tar upp generella faktorer för att göra en praktisk 

lagerlokalisering men tar inte upp olika praktiskt tillämpbara modeller för kostnadsanalys 
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eller praktiskt tillvägagångssätt. Med tanke på detta är det bra med kännedom om vilka 

logistiska modeller som kan användas för att beräkna på exempelvis logistiska kostnader. 

Casestudien visar endast ett sätt att utföra lagerlokalisering praktiskt med 

tyngdpunktsmodellen.  

Caseuppgiften var att göra en förstudie kring lagerlokalisering. Uppgifterna som används är 

från ett företag som arbetar med främst distribution av produkter. Det är svårt att dra generella 

slutsatser från information från ett företag. Empirin är grundad från data, statistik och från att 

ansvariga för respektive lager fått svara på vilka transportmängd som kommer in. Hur 

personerna tagit fram dessa data framgår inte av studien. Det är inte klart om dessa bygger på 

erfarenhet eller statistik. Studien ämnade till att utförda beräkningar som stod för 80 % av 

leverantörsflödet men uppgifterna som kom in täckte cirka 60 %.  

Metoden som använts med semistrukturerade intervjuer ger utrymme för tolkning av 

resultaten men en djupare förståelse för vad som sägs. Intervjuerna har gjorts ansikte mot 

ansikte men insamling från länder utöver Sverige har skett via mailkontakt.  

Ramverket är testat för endast ett företag. Det praktiska fallet innebar även att alla delar av 

ramverket inte testades med tanke på att vissa delar inte gavs ut. Det skulle vara intressant att 

se hur ramverket appliceras till fler företag för att testa dess tillämpbarhet. 

Att välja att räkna på antal pall kan vara svårt att motivera då de flesta speditörer använder sig 

av främst vikt för prissättning. Detta medför att vikt ändå har räknats med. Fördelen med att 

beräkna vikt är att vikten är ett enhet som inte varierar. Antal pall kan variera beroende på 

vikt och volym. Liknande studier som ska göras bör utnyttja vikt, alternativt att man väljer 

specifikt pallflödet. Att blanda in fler faktorer än vad som krävs ska undvikas om det går.   

8 Definitioner 

Transport - Transport är förflyttningen av en produkt från ett ställe till ett annat genom stegen 

i försörjningskedjan (Chopra & Meindl, 2010) 

Transporttid – Tid från hämtning av gods till leverans av gods. Med transporttid på 1 dag 

menas att speditören hämtar dag 0 och levererar dag 1, det vill säga hämtas godset på måndag 

levereras det på tisdag. 

Pall – Europapall, om inget annat sägs.  

Pallplats – Ytan som en europapall tar upp. Flera pallar kan få plats på en pallplats beroende 

på storlek och vikt på godset.  

Supply Chain – Försörjningskedjan 

Östländer – Ryssland, Estland, Lettland, Litauen samt Vitryssland.  
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9 Teoretisk Referensram 

Nedan diskuteras relevanta logistikteorier med modeller för att skapa en bra bild över 

litteraturen inom logistik idag. Teoriavsnittet som presenteras har rubrikerna ”Supply Chain 

Management”, ”Supply Chain Komplexitet”, ”Supply Chain faktorer”, ”logistik”, ”lager”, 

”kultur”.   

9.1 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Supply Chain, försörjningskedjan, består av alla inblandade parter, direkt eller indirekt, som 

uppfyller en kunds begäran (Chopra & Meindl, 2010). Försörjningskedjan mål att maximera 

det totala värdet över hela kedjan ((Manuj & Sahin, 2011),(Chopra & Meindl, 2010)). Genom 

att implementera supply chain management fås högre kundnöjdhet och bättre finansiella 

resultat (Ou, Liu, Hung, & Yen, 2010). Chopra & Meindl (2010) belyser också vikten av att 

affärsstrategin ska sammanfalla med försörjningskedjans strategi. En effektiv 

försörjningskedja skall möjliggöra företagets konkurrensstrategi genom rätt balans av 

reaktionsförmåga, responsiveness, och lågkostnadsfokus, efficiency. För att hitta balansen har 

ett ramverk tagits fram där försörjningskedjan utvärderas i tre olika steg. Först steget är att 

analysera försörjningskedjan utifrån hög eller låg osäkerhet, implied demand uncertainty. 

Analysen behandlar delar som produkttyp, mognad, innovationsgrad. Den aktuella 

försörjningskedjan utvärderas därefter utifrån sex faktorer. Dessa utgör centrala delar i ett 

företags försörjningskedja och visar om den präglas av responsiveness eller efficiency. 

Slutligen matchas försörjningskedjans karaktär mot marknadskrav för att identifiera om en 

lämplig balans uppnåtts, strategic fit. Ramverket illustreras i Figur 2. 
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Figur 2 - Chopra & Meindls (2007) ramverk för utvärderande av försörjningskedjan 
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Försörjningskedjan ska anpassas till produktens livscykel. Vid introduktionen då osäkerheten 

är väldigt hög ska en responsiv försörjningskedja tillämpas och när produkten blivit mogen 

ska en mer kostnadsfokuserad strategi tillämpas. Bulk-produkter med stabilt och förutsägbart 

behov kan utnyttjas med kostnadsfokus medan produkter som är svåra att förutse behovet på 

och som har kort produktlivscykel kan utnyttjas med ett mer responsivt fokus. Beroende på 

hur en produkt utvecklas bör även försörjningskedjan utvecklas därefter.  

SUPPLY CHAIN KOMPLEXITET 

Anledning till att ta upp Supply Chain komplexitet är att visa bakgrunden till varför det 

behövs ett ramverk och påvisa hur många faktorer det finns som påverkar lagerlokalisering. 

Supply Chain komplexiteten skapar en osäkerhet som behöver tas hänsyn till.  

Globalisering har medfört ökad komplexiteten genom att försörjningskedjan blivit större och 

därmed ökar bland annat ledtider, transportnoder, lager, teknologier, transportmetoder samt 

att valuta och importavgifter spelar större roll (Manuj & Sahin, 2011). Ökade 

kundförväntningar skapar också komplexitet med avseende på produktlivscykel, ökad 

kundservice och lägre förväntade kostnader vid beslutsfattande i försörjningskedjan. För att få 

en effektiv försörjningskedja måste olika avdelningar, affärsenheter, supportfunktioner 

integreras där var och en har bra definierade roller i uppfyllandet av försörjningskedjans mål. 

En faktor som även ska vara med i totala analysen är relationer mellan exempelvis företag och 

kunder. Det är viktigt att vara nära varandra i försörjningskedjan. Manuj & Sahin (2011) 

menar på att strategier för att minska komplexiteten genom förenklingar av nätverksstruktur, 

globala expansioner och omstruktureringar är tidiga startpunkter för att hantera 

komplexiteten. Genom att simplifiera kan komplexiteten minska men inte elimineras. Genom 

att bredda utbildningen till ledningsgrupper och ansvariga i försörjningskedjan skapas en 

bättre förståelse för helheten och skapar mer systemorienterade ledare som är bättre 

förberedda att hantera de multifaktoriella problemen kopplade till ökad komplexitet.   

SUPPLY CHAIN FAKTORER  

(Bhatnagar & Teo, 2009) menar på att det finns fyra faktorer för försörjningskedjans 

prestation; lager, transporter, information och byggnader (se Figur 3). Alla dessa påverkar 

hållbarheten på försörjningskedjan.  
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Bhatnagar & Teo (2009) menar att försörjningskedjor med lång ledtid och stora orderstorlekar 

leder till fortplantning av variation. Det går att minska kostnaderna genom bättre 

prognostisering, snabbare transportmetoder, balans mellan orderstorlek och lager och 

informationsdelning i försörjningskedjan. Dessa fokuserar på tre av deras fyra faktorer, 

nämligen transporter, lager och information. Med avseende på den fjärde faktorn 

anläggningar; om varje anläggning optimerar lokalt kommer försörjningskedjan inte kunna 

utnyttja kopplingarna mellan olika anläggningar och försörjningskedjans kostnader stiger. 

I enlighet med Chopra & Meindl (2010) mäts försörjningskedjan med avseende på 

lagerbyggnader med två dimensioner. Första dimensionen är att se till kundens behov är 

tillfredsställda och andra dimensionen är kostnaden att tillgodose kundens behov. När företag 

tittar på att ändra på utformandet av försörjningskedjan med avseende på lagerbyggnader 

finns fyra frågor att svara på: 

1. Byggnadens roll: Vilken roll har varje enskild byggnad? Vilka processer ska göras i 

varje byggnad? 

2. Lokalisering: Var ska dessa byggnader vara placerade? 

3. Kapacitet: Vilken kapacitet ska varje byggnad ha? 

4. Marknad och behov: Vilka marknader ska varje byggnad förse? Vilka leverantörer ska 

tillgodose behovet för varje byggnad? 

Det är viktigt för företag  att identifiera den strategiska roll som en anläggning ska ha vid 

beslutsfattande i försörjningskedjan. Det finns olika sätt att klassificera vilken roll en byggnad 

har i försörjningskedjan. Chopra & Meindl (2010) föreslår ett klassificeringsramverk av Kasra 

Figur 3 - Bhatnagar & Teo (2009)’s logistiska drivare 
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Ferdows (1997) för vilka strategiska roller byggnader i försörjningskedjan ska ha. Nedan 

beskrivs 6 olika klassificeringar (Ferdows, 1997).  

Offshore - Lågkostnad för export. En offshore anläggning startas för att producera specifika 

produkter till en låg kostnad. Produkterna exporteras sedan för förädling eller försäljning. 

Investeringar är låga i offshoreanläggningar.  

Source – lågkostnad för global produktion. Skillnaden med Sourceanläggning är att de är mer 

strategiska än offshore. Ledningen kan styra över inköpsfunktion, produktion, process, 

logistik och produktändringar. Anläggningen har samma möjlighet att producera en produkt 

eller del som den bästa fabriken i företagets försörjningskedja. Sourceanläggningar placeras 

ofta där produktionskostnad är relativt låg, infrastruktur är relativt bra och det finns 

kompetent arbetskraft.  

Server – Regional produktion. Syftet är att tillgodosebehovet för en region eller marknad. 

Server byggs för skatteincitament, lokala krav, eller hög logistisk kostnad att tillgodose 

behovet från annan ort. Den har mer befogenhet än Offshore att göra mindre ändringar i 

produkter för den lokala marknaden men har inte mandat att göra mer. 

Contributor – Regional produktion med utvecklingskompetens. Syftet är att tillgodose 

behovet för en regional eller nationell marknad men har visst ansvar för produkt- och 

processutveckling samt inköp. Contributor konkurrerar mot företagets kärnanläggningar och 

testar nya processer, IT och produkter. Anläggningar har utvecklat egen kompetens, 

forskning, teknik och produktion.  

Outpost – Regional produktion med lokala kompetenser. Syftet är att få information. Outpost 

placeras med fördel i områden där mer väl utvecklade leverantörer, konkurrenter, 

forskningslaborationer eller kunder finns.      

Lead – leder forskning och utveckling. Lead-anläggning skapar nya produkter, processer och 

teknologier för hela nätverket. Lead-anläggningar placeras ofta där kompetens och 

teknologier är väl utvecklat.  

Chopra & Meindl (2010) föreslår ett ramverk för beslutsfattande i nätverksdesign, det vill 

säga beslut var och hur byggnader ska placeras i en försörjningskedja, se Figur 4. Ramverket 

är ett omfattande ramverk som tar hänsyn till många olika faktorer ett företag kan stöta på vid 

anläggningslokalisering. Författarna syftar till att ledare behöver ta hänsyn till alla faktorer för 

att behålla en konkurrenskraftig försörjningskedja.    
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Figur 4 - Ramverk för beslutsfattande av byggnader i försörjningskedjan (Chopra & Meindl, 2010) 

Ett företag med prisfokus ska ha låga kostnader som fokus för sina byggnader medan företag 

som satsar mer på responsivitet ska fokusera med lokal närvaro. Det finns även 

makroekonomiska faktorer som bör ses över. Exempel på makroekonomiska faktorer är 

skatter, importavgifter, skattefria zoner, valuta risk, politisk stabilitet, infrastrukturens 

mognad med flera som kan spela en mycket stor roll i var man väljer att placera sina 

byggnader. Lagerkostnader och transportkostnader ökar med fler lagerbyggnader. 

Transportkostnaderna minskar när antalet lagerbyggnader ökar. Den totala logistikkostnaden 

är summan av transportkostnaderna, lagerkostnad och byggnadskostnaden.  

Chopra & Meindl (2010) poängterar också vikten av att i praktiken inte glömma bort 

tidsperspektivet av byggnader, kulturella konsekvenser, livskvalitets aspekter, tariffer och 

skatteincitament.  

Stock, Greis & Kasarda (1999) har skapat ett konceptuellt ramverk för logistik (se Figur 5). 

De faktorer som är viktiga är strategi, struktur och logistik integration. Författarna menar på 

att det traditionella sättet att se på logistik, som uppdelat på transport, lager, lagerhantering 

och materialplanerare, är inte framgångsrikt utan att företag ska uppmärksamma den nya 

rollen som logistik har fått genom att den även påverkar konkurrensstrategin. Det poängteras 

att balans ska finnas mellan val av strategi, struktur och logistik. Genom att integrera logistik 

med andra funktioner och skapa balans mellan miljö, strategi, struktur och logistisk kapacitet 

fås bättre prestanda för företaget.     
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Figur 5 – Stock, Greis & Kasarda (1999) faktorer som påverkar 

Ledare inom försörjningskedjan måste göra avvägningar mellan transportkostnader mot 

lagerkostnader och transportkostnader mot transporttid.        

9.2   LOGISTIK 

Det finns flera olika definitioner av logistik. Detta arbete tar främst hänsyn till det som menas 

med transport.   

TRANSPORT 

Transport är förflyttningen av en produkt från ett ställe till ett annat genom stegen i 

försörjningskedjan (Chopra & Meindl, 2010). Transporter är viktig i försörjningskedjan 

eftersom produkter produceras och konsumeras sällan på samma ställe och kostnaden för 

transporter är en signifikant del av försörjningskedjans kostnader. Försörjningskedjor 

använder sig av sju olika sätt att transportera gods; flyg, paket, lastbil, järnväg, sjö, rörledning 

och intermodala transporter.  

FLYGTRANSPORT 

Flygtransporter är snabba men dyra. Flygtransporter är värdefullt vid små högvärdes 

produkter, till exempel lättviktiga elektriska komponenter, och/eller tidskänsliga produkter.  

PAKET 

Denna transport är företag som levererar paket, mindre sändningar. Exempel på företag är 

UPS och FedEx. De utnyttjar flyg, järnväg, lastbil för att leverera tidsokänsliga varor.  

LASTBILSTRANSPORT 

Lastbil är dyrare än järnväg men har möjligheten att leverera dörr till dörr och är ett relativt 

snabbt transportsätt. Generellt kan man dela in lastbilstransporter i full lastbil (TL, truckload) 

och ej full lastbil (LTL, less than truckload). Med TL menas ofta dörr till dörr leverans, 

direktleverans, med full lastbil och utnyttjar skalfördelar. Lastbil med släp blir relativt billigt. 

LTL utnyttjas när företag inte kan fylla lastbilen och speditören utnyttjar sitt transportnätverk 
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för att få skalfördelar. Speditören har till exempel distributionscentraler i geografiska orter där 

man sampackar för leverans till ett annat geografiskt område. På detta sätt effektiviseras 

lastbilens utrymme och skalfördelar nås. Speditören samlar till exempel in flera transporter 

från kunder i Stockholm och lastar om i en distributionscentral till lastbilar som åker till 

kunder till exempel norrut eller söderut till en annan distributionscentral där det 

sampackas/ompackas ytterligare .  

JÄRNVÄGSTRANSPORT 

Järnväg kan bära stora, tunga produkter med hög densitet över långa distanser. Transporttiden 

kan dock vara lång. Produkter som transporteras med järnväg är tunga, lågvärdes produkter 

som inte är tidskänsliga. Kol är ett exempel på en produkt som ofta transporteras med järnväg. 

Ofta är transporttiden en liten del av den totala tiden det tar att skicka med järnväg. Ett 

problem med järnväg är att transporten ofta inte är planerad utan den åker när den är fylld, 

vilket kan medföra stora förseningar. 

SJÖTRANSPORT 

Sjötransport är bra att utnyttja vid stora laster till ett lågt pris för tidsokänsliga produkter. 

Sjötransport är det vanligaste transportsättet och det billigaste. Sjötransporter tar lång tid. I de 

flesta fall kräver sjötransport ytterligare transporter till och från hamnar, samt sampackning 

via containrar vilket kan leda till förseningar.  

RÖRLEDNING 

Rörledning används främst för icke förädlad bensin eller naturgas och är i denna studie inte 

relevant att beskriva ytterligare.  

INTERMODALTRANSPORT 

Med intermodala transporter menas att flera transportsätt utnyttjas för att flytta en produkt till 

destinationen. En vanlig intermodal transport är lastbil/järnväg. Intermodala transporter 

används nästan alltid vid globala transporter eftersom anläggningar är sällan direktanslutna 

till hamnar vilket medför att man måste utnyttja lastbil, järnväg eller sjö.  

9.3  TRANSPORTMODELLER  

Chopra & Meindl (2010) tar upp sex olika transportmodeller; Direktleverans, Direktleverans 

med mjölkrundor/samhämtning (”milk runs”), Central Distributionscentral, 

Distributionscentral med mjölkrundor, distributionscentral till omlastningscentral och 

skräddarsytt nätverk. Direktleverans är när man levererar direkt från leverantör till köpare 

utan några lager eller liknande mellan. Fördelar är att det är icke-komplext och kort 

transporttid. Direktleverans kan användas när kunden köper in tillräckligt stora ordrar att det 

går att köra fulla lastbilar eller containrar. Direktleverans med TL ger relativt billiga 

transporter men stora lager, på grund av att orderstorlekarna är stora. Det blir även hög 

mottagningskostnad eftersom varje leverantör skickar en TL. För att exemplifiera fås med 50 

leverantörer även 50 mottagningar med fulla lastbilar.  

Direktleverans med mjölkrundor/samhämtning är en rutt där antingen en leverantör skickar 

till flera kunder eller flera leverantörer skickar till en kund. Rutten åker och hämtar gods till 



 

14 

 

hos olika leverantörer och levererar till en kund. Med detta transportsätt slipper företag 

lagerbyggnader och transporterna konsolideras. Transportkostnaderna kan på så sätt minska. 

Detta är bra när leverantörerna eller kunderna är geografiskt nära varandra och behöver 

frekvent påfyllning av små ordrar. 

Central distributionscentral innebär att leverantören inte skickar direkt till kund utan skickar 

via en distributionscentral (med eller utan lager) till respektive kund. Köparen har delat in 

geografiska regioner och det finns en distributionscentral i varje region. 

Distributionscentralen kan antingen vara en lagerplats eller omlastning. Med 

distributionscentraler fås minskade försörjningskedjekostnader när leverantörerna är långt 

ifrån varandra. Leverantören skickar en stor order med alla produkter som ska till flera kunder 

och på så sätt nås skalfördelar i det ingående transportflödet tills transporten är nära slutkund.  

Lagerhantering vid DC är bra när orderstorleken på ingående transportflöde är större än 

summan av utgående transportflöde till de kunder som DC levererar till. DC utan lager 

(omlastningscentral) är bra när orderstorleken är stor på ingående transportflöde och summan 

av utgående transportflöde till en kund är tillräckligt stor (TL). Omlastningscentraler kan 

minska kostnaden i försörjningskedjan genom små lager och att produktflödet är snabbt. Det 

är dock komplext att koordinera och synkronisera transporterna för att få en effektiv 

omlastningscentral.  

Distributionscentral med mjölkrundor innebär att utgående transportflöde från DC kan gå via 

mjölkrundor vilket är fördelaktigt när kunden inte har tillräckligt stort eget flöde. Med detta 

menas att ingående transporter får skalfördelar och genom sampackning till flera kunder i DC 

fås skalfördelar även ut till kunderna som annars inte har tillräckligt stora ordervolymer 

enskilt. Detta är ännu mer komplicerat än bara DC eftersom även mjölkrundorna måste ordnas 

och koordineras. 

Distributionscentral till omlastningscentral innebär att transporten från DC går med lastbilar 

till en omlastningscentral där det delas in i mindre leveranser med mindre lastbilar för lokal 

distribution. Fördelarna med denna metod är att billigast möjliga transportval sker de längre 

sträckorna och sedan är det bara slutskedet som sker med mindre, dyrare alternativ. Detta 

alternativ kan utnyttjas till en responsiv försörjningskedja där ett lokalt geografiskt område 

inte har tillräckligt stort behov att motivera en egen DC men kan nyttja en närliggande DC.  

Skräddarsytt nätverk är en kombination av ovanstående modeller som minimerar 

totalkostnaden och ökar responsiviteten i försörjningskedjan. Detta är det mest komplexa med 

tanke på att varje order ska ske på bäst lämpad transportmetod för att minimera kostnader 

både för transporter och lager. Denna modell kräver investeringar i informationssystem för att 

hantera och koordinera transporterna.   

9.4  TREDJEPARTSLOGISTIK 

För ett företag, som arbetar med tredjepartslogistik, är dess uppgift att se till att koordinera 

och konsolidera transportflödet för bästa logistiska flöde (Cheong, Bhatnagar, & Graves, 

2007). Ett sätt att göra detta på är att utnyttja distributionscentraler för att konsolidera 
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transportflödet. En transporthub kan exempelvis vara en DC. Var transporthubar placeras och 

dess effektivitet kommer i sin tur spela en stor roll för ledtiden hos ett företag som anlitar 

trepartslogistikföretagets tjänster. Det kommer att påverka transporttiden eftersom dessa 

konsolideringshubar sällan är raka vägen.  

Tredjepartslogistik har gått från att ha setts som en kostnad som behöver reduceras till att vara 

en strategiskt viktig faktor för företag (Skjoett-Larsen, 1999). Tredjepartslogistik påverkar 

marknadstäckning, servicegrad och flexibiliteten till kunderna. Det finns idag flera 

definitioner och grader av engagemang. Det finns företag som endast ser logistiken som en 

kostnad och ständigt letar efter billigaste alternativet. En intressant aspekt är även 

tredjepartslogistikens påverkan på logistiska flöden. Det finns idag stor konkurrens på 

logistikmarknaden och globala transporter kräver samarbete mellan rederier, speditörer, 

hamnar, järnvägsbolag. Strategisk litteratur rekommenderar företag att prioritera 

kärnkompetens  och outsourca resten (Skjoett-Larsen, 1999). Med detta innebär att logistik 

ofta beslutas genom ett make-or-buy beslut. Detta innebär att det är flera faktorer som inte tas 

hänsyn till. Fokus inom logistikens tredjepartshantering börjar skifta från att ses som en 

kostnadsbärare till ett strategisk beslut med faktorer som transporttid, flexibilitet och 

kundserviceförmåga. Skjoett-Larsen (1999) menar på att tredjepartslogistik är ett strategisk 

beslut och menar att lågkostnad inte är det enda som bör ses över utan en kombination av 

leveransförmåga och effektivitet också ska kontrolleras. Det är vitalt i ett nära samarbete 

mellan parter att det finns bra informationsflöden och ledningsengagemang (Bowersox, July-

August 1990).  

TRANSPORTKOMPLEXITET 

När den globala försörjningskedjan ökar blir det mer komplext med transporterna. Om man 

ska samlasta transporter för att utnyttja skalfördelar ökas transporttiden och komplexiteten 

eftersom samlastning är inte klar förrän alla produkter nått samlastningscentralen (Bhatnagar 

& Teo, 2009). I och med globalisering, kundanpassade produkter och kortare 

produktlivscykler blir distributionen en vital del för att bygga framgång (Hilletofth, Hilmola, 

& Claesson, 2011).  

Sjötransporter kan ske på två olika sätt, antingen med full container (FCL, Full Container 

Load) eller med mindre än full container (LCL, Less Than Container Load) (Creazza, Dallari, 

& Melacini, 2010).  Därför är det möjligt att optimera flödet genom konsolideringshubbar 

antingen vid leverantörernas hamn, mottagarens hamn eller både ock. Fem olika 

konfigurationer jämförs i artikeln för logistikflödet, se Figur 6.  
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Figur 6 - Transportkonfigurationer (Creazza, Dallari, & Melacini, 2010) 

Den första konfigurationen ger kortast ledtid till RW, desto fler transitnoder desto längre 

ledtid. Konfiguration två och fem har längst ledtid. Creazza, Dallari, & Melacini (2010) 

påvisar även att risken för förseningar ökar med antalet noder samt att den operationella 

komplexiteten ökar från konfiguration 1 till 5. Analysen för vilken konfiguration som bör 

användas är beroende på årligt behov och behov per lageranläggning. Med högt behov per 

lageranläggning är konfiguration 1 mest lämpad, medan högre årligt behov, ger att högre 

konfiguration ska användas. En slutsats som noteras är att konfiguration fem inte är lämplig 

oavsett scenario som författarna testade. Det utesluter inte att konfiguration kan vara lämplig 

utan endast att den inte är mest kostnadseffektiv.  

Teorin med transportmodeller är anmärkningsvärd för att den påvisar komplexiteten i 

transportflödet på ett effektivt sätt. Att tänka på är att artikeln påvisar vad som är mest 

kostnadseffektivt, vilket inte behöver vara bästa alternativet. Det finns ytterligare exempel på 

hur transportkomplexitet kan påvisas. Ett exempel är att jämföra skillnaden mellan att ha en 

terminal och att inte ha det. Med 4 leverantörer och 8 kunder utan terminal ger 32 relationer 

medan med en terminal fås 12 relationer (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006). 
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9.5   LAGER 

Traditionellt sett finns det två strategier med distribution av produkter till marknader: 

Centraliserat och decentraliserat (Hilletofth, Hilmola, & Claesson, 2011). Central distribution 

leder ofta till högre service grad till lägre kostnad med nackdelen att kunder får vänta längre. 

Decentraliserad distribution leder ofta till kortare ledtider och högre flexibilitet medan det ofta 

blir fler produkter i lager.  

Var ett företag placerar sina anläggningar har blivit mer långsiktigt och osäkert (Current, 

Ratick, & ReVelle, 1997). Konsekvensen av långsiktigheten ger en osäkerhet med till 

exempel behov, kapacitet och transportsätt. Det är svårt att förutse behovet fem till tio år 

framåt vilket påverkar valet av anläggning.  

Det finns fördelar och nackdelar med ett centrallager. 4 fördelar tas upp som 

kostnadsbesparing är minskade lager, minskade transportkostnader och kvantitetsrabatt 

(Schneider & Watson, 1997). Schneider & Watson (1997) menar att med ett centrallager kan 

lager aggregeras och säkerhetslagret behöver inte vara lika stort eftersom variansen inte blir 

lika stor. Med minskade transportkostnader menas att ett centrallager kräver effektiv 

distribution och besparingar kan göras även genom att aggregera ordrar. Ordersärkostnaden 

blir inte lika stor. Med inköp till ett lager och ordrar från ett lager kan troligtvis mängdrabatter 

utnyttjas. Några andra fördelar tas upp i Tabell 1 (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006).   

Tabell 1 – Fördelar centrallager 

Lägre kostnader för levererande företaget Ökad service för köpande företaget 

Lägre fasta kostnader för personal, lager och 

administration eftersom antalet lager minskar. 

Säkrare ledtider (högre leveranspålitlighet) – 

beror på att centrallager möjliggör bredare 

sortiment. 

Minskade kostnader för kapitalbindning – endast 

ett säkerhetslager 

Differentiering - Skräddarsydda 

distributionslösningar för enskilda kunder.  

Styrningen och kontrollen av det fysiska flödet 

blir enklare – skalfördelar.  

Kundinformation – Säkrare och snabbare 

leveransbesked till kunderna tack vare bättre 

kontroll då alla artiklar är samlade.  

Inlärningsvinster – snabbare in- och utfasning av 

nya produkter 

 

 

9.6   KULTUR 

Detta avsnitt kommer att behandla nationell kultur för att kunna se på skillnader i kulturen 

och därmed förstå påverkan på lagerlokalisering i avseende på ledningsperspektivet. Det finns 

flera olika sätt att definiera kultur och är svårt att mäta kultur på. Kultur definieras i denna 

studie som: 

”the collective programming of the mind which distinguishes the members of one category of 

people from another” (Hofstede, The Business of International Business is Culture, 1994) 
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HOFSTEDE’S FEM KULTURDIMENSIONER 

En erkänd modell att jämföra skillnaden i olika länders kulturer är att använda Hofstedes fem 

kulturdimensioner. Dessa är “Power Distance Index” (PDI), ”Individualism” (INV), 

“Masculinity (MAS)”, “Uncertainty Avoidance Index (UAI)” och “Long-Term Orientation 

(LTO)”. Det finns kritiker mot detta sätt att mäta kultur men i denna studie anses det vara 

relevant för att påvisa skillnaden mellan kulturer. Det är inte avgörande för ett beslutsfattande 

men viktigt att vara medveten om skillnaden. Nedan följer en förklaring av de fem olika 

dimensionerna. 

POWER DISTANCE INDEX 

Med PDI menas till vilken grad personer utan makt accepterar och förväntar sig att makt är 

distribuerad ojämlikt i en organisation eller institution. I kulturer med låg PDI förväntas 

maktrelationen att vara demokratisk och inkluderande medan kulturer med hög PDI förväntas 

maktrelationen att vara mer auktoritär. 

INDIVIDUALISM 

Individualism brukar sättas i kontrast mot kollektivism där individualism speglar samhällen 

där individer är mer frisläppta och tänker på sig själv och närmsta familjen. Kollektivism 

speglar samhällen där individen från födseln blir integrerad i en grupp (ofta familj 

inkluderande farbröder, farföräldrar) som skyddar dem och förväntar sig obestridlig lojalitet.  

MASCULINITY 

Masculinity, eller maskulinitet, ställs mot femininitet där maskulinitet står för traditionella 

manliga värden såsom konkurrens, självsäkerhet, ambition samt rikedom. Femininitet står för 

traditionella kvinnliga värden såsom relationer och livskvalité.  

UNCERTAINTY AVOIDANCE INDEX 

UAI, osäkerhetsundvikande, står för ett samhälles tolerans med osäkerhet. Samhällen som 

programmerar sina medborgare att vara bekväma med osäkerhet eller ostrukturerade 

situationer. Osäkerhet menas situationer som är nya, okända, överraskande och annorlunda. 

Samhällen med hög UAI försöker minimera risken med strikta lagar och regler medan 

samhällen med låg UAI försöker ha få lagar och regler.  

LONG-TERM ORIENTATION 

LTO, långsiktigt tidsperspektiv, ställs mot Short-term orientation, kortsiktigt perspektiv, 

innebär att samhällen har värden som förknippas med sparsamhet och uthållighet. Samhällen 

med kortsiktigt tidsperspektiv värderar respekt av tradition, uppfylla sociala skyldigheter och 

personlig stabilitet.  

Att uppmärksamma är att det finns en skillnad på kulturen i de baltiska länderna jämfört med 

västerländsk kultur. Ett exempel på detta är att det finns en allmän uppfattning att kundservice 

är stödtjänster som utvecklats av företag i branschen eller lånat från konkurrenter (Johnson, 

Blome, & Grimm, 2007). Den grundläggande strategin är ju fler tjänster som finns desto 

bättre varpå tjänsterna som erbjuds inte är grundad i vad kunden efterfrågar eller företagets 

vinst.  
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9.7  TYNGDPUNKTSMODELLEN 

Metoden som detta examensarbete behandlar är tyngdpunkts/gravitationsmodellen. Det är en 

metod som är bra anpassad för lokalisering av centrallager för att få en bra balans mellan 

transporter till olika marknader (Olhager, 2000). Centrallagret skall då lokaliseras till 

marknadernas gemensamma tyngdpunkt. Modellen är bra för att identifiera geografisk 

position på ett lager inom ett område(Chopra & Meindl, 2010). Gravitationsmodellen används 

för att ta reda på geografisk position för att minska transportkostnaderna från leverantör till 

kund. Modellen förutsätter att marknad och leverantör kan bli placerade i ett koordinatsystem. 

Distanserna är beräknade mellan två punkter i koordinatsystemet samt transportkostnaderna 

antas öka linjärt med kvantitet. Nedan följer de matematiska ekvationerna som används för att 

beräkna tyngdpunktsmodellen. 

                                                           

                                                                                             

                                                             . 

                                                              

 

                     

  

                         

 

   

 

I denna uppsats används longitud- och latitudkoordinater för att få reda på      .    är 

beräknad för kostnaden att transportera en pall en mil. Mer detaljerat hur det kvantifierats 

kommer längre ned i rapporten.    är antalet pall som skickas till butikerna och    är längd 

från lager till butik.   

9.8  SAMMANSTÄLLNING OCH TEORETISK MODELL 

Tabell 2 visar en litteratursammanställning av vilka faktorer som påverkar lagerlokalisering. 

Faktorer sammanställda i tabellen av Hilmola & Lorentz (2011) baseras på deras 

litteratursammanställning av flera författare.  
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Tabell 2 - Sammanställning av faktorer som påverkar lager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns mycket forskning på området och ett 

flertal modeller finns för att underlätta beslutsfattandet av lagerlokalisering. Det finns 

forskning och litteratur om lokaliseringsmodeller och beslutsfattande vid designen av 

försörjningskedjan. Det finns ett par faktorer som upprepas inom de flesta modeller. Det som 

går att urskilja är olika nivåer i teorin. En modell föreslås, se Figur 7, för att underlätta 

beslutsfattandet kring lagerlokalisering. Modellen är simplifierad med de viktigaste teoretiska 

faktorerna är inkluderade. Modellen är främst riktad mot mindre till medelstora företag som 

inte har kompetensen eller tiden att genomföra grundlig analys alternativt större företag som 

vill göra en förundersökning. Modellen utnyttjar olika nivåer och är generellt anpassad för att 

flera företag ska kunna utnyttja den. Den konceptuella modellen är uppbyggd genom tre 

huvudfaktorer; Strategi, Ekonomi, Miljö. Analysen av huvudfaktorerna leder till att beslut ska 

Författare Faktorer 

(Chopra & Meindl, 2010) Övergripande: Konkurrensstrategi i strategisk 

”fit”.  

6 drivare: Anläggningar, transport, information, 

lager, inköp, pris,  

Lednings rekommendationer:  

infrastruktur, tidsperspektivet av byggnader, 

kulturella konsekvenser, livskvalitets aspekter, 

tariffer och skatteincitament (se Figur 3) 

(Bhatnagar & Teo, 2009) Lager, Transporter, Information, Byggnader 

(Stock, Greis, & Kasarda, 1999) Strategi – Konkurrensstrategi, Geografiskt 

omfattning, 

Struktur – Nätverksorganisation, geografisk 

spridning 

Integrerad Logistik. 

Hänvisar även till ”Fit” mellan 

konkurrensstrategi, struktur och logistik för ökad 

prestation för företaget.    

(Hilmola & Lorentz, 2011) Kostnader: Transportkostnader, 

investeringskostnad, uppstartskostnad, 

skatteavgifter, rörliga kostnader, personalkostnad,   

Politik: Skatt, skatteincitament, fackförbund, 

lagar & regleringar, infrastruktur (hamnar, 

järnväg, motorväg, elnät, telenät), nationell 

kultur, handelspolitik, utbildning,  

Miljö: miljöaspekter, miljöregler, 

naturkatastrofer   

Framtid: potentiell expansion i marknaden,    

Geografi: Ledtid, Leverantörstillgänglighet, 

kundtillgänglighet, närhet till kund, etablerade 

företag i området, konkurrens, nuvarande 

anläggningar, storlek av marknad,  

Risker: Valutarisker, myndigheter, lagar,     

Personal: tillgänglighet av kompetent personal, 

livskvalité, klimat, kriminalitet, trafikstockning, 

levnadskostnad,  
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fattas. Vid sidan av huvudfaktorerna står exempel på inre faktorer som påverkar 

lagerlokaliseringen. Dessa är för att exemplifiera huvudfaktorerna och ge rikt visning till vad 

dessa innebär.    

 

  

  

Figur 7 - Konceptuell Modell för lagerlokalisering 

 

Med lagerlokalisering föreslås i att den övergripande affärsstrategin ska sammanfalla med 

försörjningskedjans strategi. Utifrån vilken strategi som ett företag har går det att utreda olika 

övergripande förslag på hur konfigurationen ska se. Strategi finns inom flera olika kategorier 

exempelvis lager-, logistik-, inköp-, information-, byggnads- och affärsstrategi. Teoretiskt ska 

alla dessa kategoriers strategi sammanfalla med affärsstrategin. Den strategiska nivån 

behandlar exempelvis riktlinjer för vilka krav som ställs på globala marknader samt 

affärsplaner på tillväxt. Att ta reda på vad syftet är med försörjningskedjan och vilka mål som 

företaget har, är viktigt för att kunna göra bra fortsatta analyser. Centralisering, 

decentralisering och byggnaders roller är exempel på faktorer som ligger på den strategiska 

nivån. Transportkomplexitet och transportmetoder är strategiska punkter inom 

logistikstrategin. Med denna strategiska nivå är syftet att dels lyfta fram potentiella 

geografiska förslag samt underlätta för beslutsfattandet senare i processen av 

lagerlokalisering.  

Genom att tidigt i processen identifiera vilken roll byggnaden kommer att spela underlättar 

för vilka prioriteringar som krävs i den fortsatta analysen. Är syftet med lagret att endast vara 

ett lågkostnadslager eller är syftet att det ska vara forskning och/eller produktion också vid 

lagret. Detta har betydelse för hur kostnaderna motiveras vid beslutsfattandet. Är det även 
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forskning alternativt produktion av strategisk betydelse krävs det hög kompetent personal 

vilket ger till följd att det är intressant att veta vilka utbildningar/universitet som finns i 

närheten. 

Nästa nivå är ”Ekonomi”. I enlighet med teorin finns flertalet faktorer som upprepas vid 

lagerlokalisering. Två viktiga ekonomiska poster är transportkostnader och lagerkostnader. 

Begreppet Logistikkostnad är ett generellt begrepp som i denna modell medvetet valts på 

grund av att det finns olika faktorer som kan inkluderas i beräkning av logistiska kostnader. 

Logistikkostnader kan innebära kostnader som ordersärkostnad, mottagningskostnad, 

transportkostnad, lagerkostnad, personalkostnad med flera. Totalkostnad är att en 

kostnadsanalys inkluderande till exempel personalkostnad, utrustningskostnad, flyttkostnad. 

Fördelen med Logistikkostnad är att ett företag kan bestämma vad de viktigaste 

kostnadsposterna är. Lagerkostnader definieras olika beroende på om ett företag vill köpa 

eller hyra, lagereffektivitet med flera. Det som är väsentligt är att parterna inblandade i 

beslutsfattandet är medvetna om vilka kostnadsposter som är inräknade. Ett exempel är att 

lagerkostnader senare i denna studie är kostnaden för att hyra. Skatteincitament finns även 

med på den ekonomiska nivån. Tyngdpunktsmodellen kan användas för att beräkna 

transportkostnader samt att geografiskt få en optimal matematisk tyngdpunkt.  

”Miljö” måste analyseras och inkluderas vid beslutsunderlaget. ”Miljö” är mjuka faktorer som 

inte direkt påverkar ”Ekonomi”. Att analysera exempelvis politisk stabilitet, infrastruktur 

(både vägar och kommunikationsinfrastruktur), närhet till marknad, kultur samt livskvalité 

kan behövas beroende på vilka prioriteringar och strategi företaget har. Det kan finnas ökade 

risker med att placera ett lager i ett politiskt instabilt land eller i ett land som ofta har 

naturkatastrofer. Information är ett mjukt värde som har stor betydelse. Beroende på vilken 

affärsstrategi ett företag har finns också informationsstrategi. Informationsstrategin ska 

sammanfalla med affärsstrategin och det är viktigt genom koordinering av transporter att ha 

ett omfattande informationssystem. Främst vid centralisering är det essentiellt med 

investeringar i informationssystemet då det är många parter inblandade i koordineringen av 

logistikflödet. Ett annat exempel på inre faktorer inom ”Miljö” är hög livskvalitet. Med hög 

livskvalitet innebär att det finns faktorer runt arbetsplatsen som påverkar att personal vill 

arbeta där. Detta är varierande beroende på individer. Ett exempel kan vara att placera ett 

lager i en storstad.   

Ett beslut fattas efter en analys av ”Strategi”, ”Ekonomi” och ”Miljö”. Modellen kan 

användas till en förstudie, vilket beslut som fattas då är inte var lagerlokalen skall placeras 

utan endast vad nästa steg är. Modellen kan även användas till att besluta exakt position av 

lagerlokalisering. Vilket beslut som tas är beroende av hur stor analysen har varit och vilka 

faktorer som är inräknade. Viktigt är att processen inte avslutas utan att processen för 

lagerlokalisering upprepas. Det är ett fortlöpande arbete som behöver ses över kontinuerligt. 

Affärsstrategier är inte statiska processer utan är dynamiska och rörliga. Genom att se över 

sina strategier och affärsplaner kontinuerligt kan planering och kostnadseffektiva lösningar 

skapas. 
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10   Företagspresentation 

Nedan följer en presentation av caseföretaget Hydroscand. Företagspresentationen syftar till 

att ge läsaren en inblick för verksamheten samt grunden för denna studies empiri. Uppgifterna 

är tagna dels från företagets hemsida men även genom intervjuer, samtal och observationer 

efter att arbetat delvis från Hydroscands huvudkontor.  

10.1  OM HYDROSCAND 

Hydroscand är ett av de ledande företagen i Europa inom distribution och försäljning av slang 

och ledningskomponenter. Genom försäljning och distribution av slang och 

ledningskomponenter har Hydroscand vuxit och har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, 

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Vitryssland, England, Irland, Frankrike. 

Hydroscand har verksamhet i ett par andra länder också (Sydafrika, Kina) men för denna 

studie är det ovanstående länder som används. Verksamheten startades 1969 och har fortsatt 

att växa genom uppköp av mindre företag samt uppstartande av filialer. Idag finns 43 filialer i 

Sverige, 29 i Norge och expansionen har fortsatt till de baltiska länderna samt Ryssland där 

det totalt finns cirka 32 filialer. Det svenska bolaget Hydroscand AB har en omsättning på 

750 miljoner och 350 anställda och Hydroscand Group har en omsättning på 1,650 miljarder 

kronor med 800 anställda.    

10.2  HYDROSCANDS TIDSAXEL 

1969: Hydroscand AB grundas i en källare i Örby i södra Stockholm.  

Under mitten av 70-talet etablerades fler filialer genom uppköp av ett litet företag i 

Linköping. Under kommande decennier startades fler filialer och är idag 42 butiker i Sverige. 

1978: Verksamheten startar i Norge genom uppköp av ett litet företag.  

Idag finns ca 30 filialer i Norge.  

1994: 25årsjubileum. Samtidigt startas ett separat företag för att utveckla Hydroscands 

monteringsmaskiner.  

1997: Verksamhet i Finland startas. Idag ca 7 filialer.    

2000: Verksamhet i Estland startas. Samt uppköp av distributören Slang och Maskin AB i 

södra Sverige. I Estland finns det idag ca 11 filialer. 

Hydroscand förvärvar Glogar GmbH i Österrike som idag startat två filialer samt startat 

företag i Tjeckien, Ungern och Rumänien.  

Under 2000-talet grundlades konceptet Hose Production Center som är den egna 

slagmonteringsanläggningar. Dessa finns idag i England, Danmark, Frankrike, Irland, Sverige 

och Finland.  

Vidare utvecklades konstruktionsavdelningen till Hydroscand Design and Test Center HDTC.  

2001: Verksamhet startas i Roskilde, Danmark. 

2002: Ett företag i Storbritannien förvärvades och öppnade två filialer i Gloucester och 

Redruth. Ett rörbockningsföretag köptes upp i Ängelholm. 

2003: Ett nytt huvudkontor byggdes för de baltiska länderna i Tallinn samt startade 

verksamhet i Lettland.  

2004: Slang och Maskin AB blir Hydroscand Slang och Maskin AB,  



 

24 

 

2006: Verksamhet startas i Ryssland med kontor i St. Petersburg. Idag är det 10 butiker i 

Ryssland. Satsning sker på Hydroform Design Light i Vansbro.  

2007: Hydroscand Automotive AB bildas i Göteborg med fokus på Automotive-branschen. 

Verksamhet i Litauern och Vitryssland startas. Hydroscand Special Hoses-divisionen startas i 

Motala.    

AFFÄRSIDÉ 

Hydroscands affärsidé lyder 

”Vi ska montera och distribuera slang och ledningskomponenter från en decentraliserad och 

kundnära organisation.”  

Affärsidén behandlar hur viktigt varumärket är samt att Hydroscand prioriterar kvalitet, miljö, 

produktsortiment och kund. Kunden är högt värderad och målet är att skapa långvariga 

relationer genom att ha marknadens bredaste sortiment med hög och jämn kvalitet.  

VISION 

Hydroscands vision lyder 

 

”Att vara marknadsledande - kundens första val - inom slang och ledningskomponenter.” 

STRATEGI 

Hydroscand har 3 centrala punkter: 

 Att fokusera på kundens behov och skapa varaktiga relationer.  

 Att utveckla ett gott ledarskap, hög kunskap och effektiva processer.  

 Att använda koncernens kompetens för att stärka vår "know-how", marknadsposition 

och våra kundrelationer.  

10.3  OM HYDROSCANDS BUTIKER 

Med en decentraliserad affärsstrategi ägs butikerna av Hydroscand men butikscheferna driver 

affären självständigt. Butiker har sedan ett bonussystem beroende på resultatet som varje 

enskild butik gör. En generell butikschef är därav en entreprenörsmänniska som driver 

butiken likt en franchise-verksamhet. Detta är en fördel då Hydroscand arbetar mot flera olika 

industrier och kan då få butikschefer inriktade mot olika industrier.  

Angående Hydroscands försörjningskedja är antalet butiker och geografisk positionering mer 

responsiv än lågkostnadsfokus, vilket även passar företagsstrategin. Flera av butikerna är 

placerade i anslutning med kund eller i närhet av kund. Närhet till kund är viktigt och 

potentiell placeringen av ett centrallager kommer att påverkas starkt av att kunderna ska 

kunna få produkter inom rimlig tid. Ett mål som Hydroscand gärna ser att det uppfylls är att 

transporttiden till kund inte ska försämras av ett centrallager. I Figur 8 visas geografisk 

placering av Hydroscands butiker. Figuren är med för att få en uppfattning om geografisk 

placering.   
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Hydroscand har även ytterligare expansionsplaner i Europa vilket bör viktas mot att 

marknaden i Sverige kan generaliseras och anses vara en relativt mogen marknad. 

Hydroscand tror på mer tillväxt i Norge och i Östeuropa.   

 

 

Figur 8 - Hydroscands butiker 

10.4  BAKGRUND TILL CENTRALLAGER 

Hydroscand AB har ett centrallager placerat vid huvudkontoret i Sköndal, Stockholm. Lagret 

fungerar som ett regionslager för Sverige, Danmark samt som ett centrallager för vissa 

artiklar. Konceptet som Hydroscand arbetar utefter är genom en decentraliserad lagerstrategi 

som speglas i ett flertal lager i norra Europa. Principen är att det finns ett lager för varje land 

som Hydroscand har verksamhet i.  

Hydroscand har en uttalad decentraliserad affärsstrategi och varje land har ett eget bolag 

under huvudbolaget Hydroscand Group. Hydroscand Group har vuxit och det nuvarande 

centrallagret har kapacitetsproblem. Detta har uppmärksammats tidigare och för ca 3 år sedan 

anlitades en konsult för att utvärdera var ett centrallager kunde placeras men beslutet togs 

aldrig. Polen var ett land där det potentiellt var möjligt att placera ett centrallager. Hydroscand 

vill gärna att hänsyn tas att landskulturen passar in samt räkna på vilka kostnader som uppstår. 

Det som framkom av konsultens arbete var att kostnaden för att bygga ett lager i Polen var 
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ungefär detsamma som att bygga i Sverige, men marken var billigare. Det som är fördelaktigt 

med Polen är den låga personalkostnaden.  

För tillfället är de största marknaderna Sverige och Norge som tillsammans står för ca 75 % 

av Hydroscand Groups totala omsättning. Det har gått bra för bolaget under årens lopp och 

det sker flera större förändringar kontinuerligt. 

För att visa logistiskt hur fördelningen ser hur för centrallagret i Sköndal visas, i Figur 9, 

fördelning av typ av inkommande gods. Det som bör noteras är att detta endast är procent av 

totala antalet sändningar. Av alla sändningar som kommer in till centrallagret är 41 % på pall. 

Detta säger dock ingenting om den procentuella viktfördelningen 

 

Figur 9 -  Centrallagret i Sköndals inflöde, procentuell andel av typ av inkommande gods 

10.5  HYDROSCANDS KUND 

Det finns generellt sätt två olika kunder, privatperson/ småföretagare och företagskund. Inom 

Hydroscand brukar man lättsamt förklara en typisk småföretagare som ”en bonde kommer in 

till en av Hydroscands butiker med sin trasiga slang från sin 10 år gamla traktor, han lägger 

upp den på disken och Hydroscand ska då förse honom med en ny.” Kunden är i många fall 

egenföretagare med behov av att snabbt få en ny slang för att själv kunna fortsätta att arbeta. 

Hydroscand behöver vara nära kunderna för att förse dem med slang. Det viktiga för kunden 

är att de får rätt slang snabbt för att kunna fortsätta arbeta. Det är också viktigt med hög 

leveransprecision, detta för att kunderna ska återvända till Hydroscand. Det är svårt att 

prognostisera behovet bland annat för att behovet är till stor del till eftermarknaden. 

Prognoser baseras på historiskt data. Själva monteringen som Hydroscand gör på plats i 

butiken är att mäta upp slangen och förse den med två kopplingar  

Den andra typen av kund är större företagskunder. Med dessa har Hydroscand etablerat 

verksamhet i närhet av dessa och tillverkar för kunden. Monteringen som Hydroscand gör mot 

större företagskunder är i grunden densamma som mot en egenföretagare, men det sker 

genom en produktionsorienterad miljö. I dessa fall finns det färdiga produktionslinor för att 

7% 

41% 
26% 

26% 

Typ av sändning inflöde 
centrallager, procentuell andel  

[2011-01-01 - 2011-08-31] 

½pall pall pkt S-pall 
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tillgodose kundens behov. Ett exempel på vilken bransch Hydroscands företagskunder är 

Automotivebranschen.  

10.6  HYDROSCANDS PRODUKTER 

Hydroscand har ett väldigt brett produktsortiment med artiklar med lång produktlivscykel. 

Produktsortimentet består av högtrycksslang, industrislang, kopplingar, slangklämmor, 

ventiler, mätinstrument, rör med mera. Detta medför att det finns tusentals produkter i 

varierande storlek och vikt. Produkter har lång livscykel och risken för inkurans är inte stor då 

slangarna inte förstörs eller blir utdaterad av att ligga i lager 1 år. 

10.7  INKÖP & LEVERANTÖRER 

Hydroscand använder sig av leverantörer runt om i världen. De större ligger i Kina, Korea, 

Tjeckien, Österrike, Italien, England, Sverige och Tyskland. Idag är antalet aktiva 

leverantörer cirka 150. Hydroscand arbetar med sina leverantörer för att få långvariga 

relationer som leder till kortare och jämnare ledtider.  

Inköpsfunktionen är delvis decentraliserad. Med detta menas att varje land, och vissa större 

filialer, har egna inköpare och får direktleveranser från leverantören. Vissa avtal är dock 

centrala och inköpschefen på huvudkontoret i Sverige förhandlar med hela koncernens 

belopp. En fördel som Hydroscand ser med central styrning av lagerverksamheten är att 

leverantörerna får en kund och därmed fås skalfördelar för Hydroscand.  

10.8  HYDROSCAND LAGER OCH ORDER 

Hydroscand har sitt centrallager i samma byggnad som huvudkontoret i Sköndal i Stockholm. 

Övriga lager är placerade i Oslo, Tallinn, Gloucester och Åbo (se Figur 10). Det finns även ett 

par mindre lager som i denna studie inte tas i beaktning. Tabell 3 visar var lagret är placerat, 

vilken typ av lager det är samt vilka marknader som varje lager förser.  

Tabell 3 - Hydroscands lager 

Stad Typ av Lager Förser Land 

Stockholm, SE Centrallager Sverige, övriga länder, 

Danmark 

Oslo, NO Regionslager Norge 

Tallinn, EST Regionslager Estland, Lettland, Litauen, 

Ryssland, Vitryssland 

Gloucester, UK Regionslager Storbritannien, Irland 

Åbo (Turku), FI Regionslager Finland 

 

Butikerna beställer material via ett affärssystemprogram från centrallagret. Detta medför att 

centrallagrets kunder är Hydroscands butiker. Konceptet som Hydroscand arbetar utefter är 

med beställningspunktssystem med max- och miniminivåer på strategiska artiklar. Detta 

koncept arbetas med både i butiker och i centrallagret.  
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På centrallagret sker beställning via beställningspunktssystem. När en artikel når en viss nivå 

triggas en order till materialplaneraren på huvudkontoret. Materialplanerarna tar emot ordern, 

gör rimlighetsbedömning och skickar ordern till leverantören. När leverantören har tagit emot 

order skickas en orderbekräftelse tillbaka. Inköp av artiklar är därmed styrd med uträknade 

minimi- och maxnivåer i lagret.  

. 

  

Figur 10 - Hydroscands butiker och lager 

 

10.9 HYDROSCAND SPEDITÖRER 

Hydroscand använder sig i dagsläget av ett flertal speditörer. Figur 11 visar de olika 

speditörernas viktdistribution av transportflödet ut från centrallagret, på grund av 

anonymitetsskäl står inte företagsnamnen med. Att notera är att detta endast är för 

centrallagret i Sverige.  

Det totala transportflödet hos Hydroscand består av transporter från leverantörer i Europa och 

Asien, varpå de största leverantörerna ligger i Tjeckien, Turkiet, Kina och Sydkorea. I Italien 

finns det flera leverantörer som tillsammans ger ett större flöde. Från Italien samkoordineras 

transporterna via intermodal transport med järnväg och lastbil. Turkiet, Kina och Sydkorea 

har sjötransporter.  
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Figur 11 - Hydroscand speditörer 

10.10 TRANSPORTTID 

Detta examensarbete fokuserar inte till att optimera lagerprocessen eller materialprocessen i 

ett lager utan det som är av vikt är att veta att transporter från och till ett potentiellt 

centrallager kan leverera till sina kunder inom rimlig tid. Detta innebär att det kommer att 

vara transportflödet ut ur ett lager som analyseras för att majoriteten av kunderna inte ska få 

sämre transporttiden än vad de har idag.  

Karta över transporttiden från de tre potentiella lagerplaceringarna i Stockholm, Rotterdam 

och Szczecin finns med i Bilaga 1. Dessa analyseras senare i arbetet.   

  

36% 

47% 

15% 

2% 

Speditörs(vikt)fördelning  ut 
från centrallager Sköndal 
[2011-01-01 - 2011-09-09] 

Speditör 1 Speditör 2 Speditör 3 Övriga 
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11   Intervjuer 

Nedan följer vad som framkommit av intervjuerna med externa företag. Sjötransport och 

Landtransport är intervjuer från två personer som arbetar inom respektive område för en 

speditör. Speditören har valt att vara anonym i arbete. Under rubriken ”NCC Property 

Development” återfinns sammanställningen från intervjun med Richard Helgesson på NCC 

Property Development.   

11.1  SJÖTRANSPORT 

Stora hamnar i Stockholmsområdet är Frihamnen, Södertälje hamn och i Gävle. I Polen är de 

största hamnarna Gdansk och Gdynia. Transportflödet, containertrafiken från Asien till 

Europa, sker genom samlastning vid diverse olika hamnar. Vilka hamnar som båten stannar 

vid beror på vilken rutt rederiet som tillhandahåller transporten kör. Men principiellt sker det 

via större hamnar på vägen och slutar i Rotterdam, Antwerpen eller Bremerhaven. De tre 

sistnämnda hamnarna är stora transportnoderna för containertrafiken till Europa. I 

Rotterdam/Antwerpen/Bremerhaven lastas containrarna om och åker via så kallade ”feeder”-

båtar till respektive hamn i Östersjöområdet. Generellt inom sjötransport brukar man prata om 

LCL och FCL transporter. Det som är viktigt att tänka på med LCL är antalet kunder som 

finns vid samlastning. Ju fler kunder som finns desto oftare går transporter och hela containrar 

kan köra.  

En aspekt som kan tänkas på är att speditörer hyr en container. Det innebär att en container 

som hyrs i Shanghai kommer att färdas med gods till Sverige och sedan ställas i en tom depå 

för att sedan fyllas med exportvaror tillbaka till Shanghai.  

Skillnaden i lastkapacitet i en container jämfört med landtransport (med lastbil) är att det går 

att lasta mer på en lastbil. En lastbil med släp tar uppskattningsvis 50 % mer än en container.  

De stora riskerna med sjötransporter är främst vädret som ger avvikelser och förseningar. I 

enstaka fall ger mänskliga faktorer förseningar. Det blir säkrare med FCL-transport eftersom 

containern stängs vid utskeppningshamn och öppnas inte förrän vid kund. LCL-transporter 

har större risk för avvikelser då den öppnas och omlastas tillsammans med annat gods flera 

gånger. En 20-fotscontainer rymmer 11 pallplatser och en 40-fotscontainer rymmer 22 

pallplatser. 

En annan risk med förseningar på längre sträckor är om förseningarna medför att godset inte 

hinner åka med feederoperatören. Antalet avgångar per vecka är beroende av antalet 

feederoperatörer. I Antwerpen är det till exempel en avgång per vecka.  

11.2  LANDTRANSPORTER 

Med landtransporter syftar denna studie till lastbilstransporter och järnvägstransporter.  

En speditör har ett nätverk av transportnoder (exempelvis terminaler) för landtransporter i 

Sverige. Detta medför att skalfördelar kan nås genom att speditören kan fylla lastbilar och 



 

31 

 

därmed minska kostnader. En terminal är en distributionscentral (omlastningscentral). 

Speditören har delat in Sverige i 26 distrikt med ungefär en terminal i varje distrikt.  

Det finns olika typer av transporter inom Sverige, allt från brev, paket, pall till lastbilar. Inom 

Sverige kör speditörer normalt direktleveranser (dörr till dörr) från 1000 kg medan utrikes 

kräver 2500 kg. Övriga körs via terminaler och omlastningar.  

Prissättning skiljer mellan speditörer och pall/paket. Det är antingen vikt eller volym som 

spelar roll vid transportkostnaden.  

Om man ser till Sveriges demografi är snittsträckan till kunden från Stockholm ca 36 mil.  

Speditör 1 har för tillfället ett koncept där samlastning sker via intermodal transport med 

järnväg och lastbil genom Europa. Även med landtransporter är det billigare att åka till orter 

där det ofta sker transporter. Är balansen att fler transporter åker till Oslo än från Oslo blir det 

billigare att åka från Oslo. När det gäller Stockholm-Polen är balansen för närvarande sådan 

att det är något billigare att skicka fulload från Sverige än från Polen. Det är likadant med 

Stockholm-Holland , det är någon billigare med export än import när det gäller fulla ekipage. 

Tullavgifter finns till länder som inte är inom EU. En speditör arbetar ständigt med 

ruttplanering. Gods som ska till från Polen till Kiruna kan åka via omlastningscentral i Malmö 

och sedan uppåt i landet beroende var övriga transporter ska till. Det är onödigt att åka via 

Stockholm om godset ska söderut. Bra logistiklägen i Sverige är Örebro och Jönköping, det är 

flera stora företag som har sina centrallager där. 

11.3  NCC PROPERTY DEVELOPMENT 

Intervju med Richard Helgesson 2011-10-24 14:00 

NCC Property Development köper mark och bygger bland annat logistikanläggningar som 

sedan hyrs ut. NCC Property Development använder kompetensen inom koncernen och 

utnyttjar en logistisk plattform för sina projekt. En potentiell kund måste ta ett beslut innan de 

kommer till NCC om de vill äga eller hyra eftersom NCC Property Developments verksamhet 

är att hyra medan NCC Construction bygger.   

NYPRODUKTION 

Prisuppgifter för att bygga en enkel byggnad med lager och litet kontor kan delas in i lageryta 

och kontorsyta. Lagerytan kostar cirka 5000 per kvadratmeter. Den största osäkerhetsfaktorn 

är markberedningen som står för cirka 1500 kr per kvadratmeter. Om man bygger kontoret 

med entresol med svensk standard kostar det cirka 10 000 kr per kvadratmeter. Den billigaste 

marken i kommuner, som vill ha företagsverksamhet, i glesbygden kostar ungefär 100 

kr/kvm. För en stor anläggning på 20 000 kvm kan byggherrekostnader komma upp till ca 10 

miljoner. Byggherrekostnader inkluderar arkitektkostnader, geoteknikundersökning, VA-

anslutningar, bygglov, besiktning, projektledning med mera. Sedan tillkommer även 

räntekostnader. En simulering på att bygga ett lager på 10 000 kvm kostade ungefär 65 

miljoner. 
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Höjden på lagerbyggnaderna som priserna behandlar om är 10 meter takhöjd, vilket anses 

vara höglager. Med nyproduktioner kostar det inte mycket mer det byggs 6 eller 10 meter. Det 

går att bygga högre men då tillkommer extra kostnad. Det finns företag som har automatlager 

med högre i tak.    

Det är viktigt att kommunen där ett företag planerar ett lager är positiva till företag och 

näringsverksamhet, alla kommuner vill inte ha industricentra. Med flera företag i ett kluster 

kan ge synergieffekter genom att kommunen vill satsa på till exempel infrastrukturen. Att 

även tänka på vid nyproduktion med NCC fås även ”green building”, miljöcertifikat vilket ger 

lägre elförbrukning. NCC brukar räkna med att en nyproduktion kan minska elkostnaderna 

med 25%, om man jämför med äldre hus.  

HYRA LAGER 

Rosersberg, Jordbro, Brunne är några exempel på logistik-/industricenter som NCC Property 

Development har. Rosersberg ligger norr om Stockholm och där har markägarna 

privatfinansierat en motorvägsavfart. Posten flyttar från Tomteboda till Rosersberg och 

kommer bygga en kombiterminal, vilket gynnar alla. Jordbro kan vara mer intressant för 

Hydroscand som för tillfället är placerad söder om stan. 

Prisuppgifter att hyra lager brukar väldigt generellt i glesbygd (Eskilstuna) vara ca 500 

kr/kvm/år för 20 000 kvm. I Stockholmsområdet är det ca 700 kr/kvm/år (Jordbro och 

Rosersberg) för 20 000 kvm. Göteborgstrakten ligger prismässigt mellan dessa med ca 550 

kr/kvm/år för 20 000kvm. Hyreskontrakten brukar gälla för en längre period i ungefär 10 år. 

Det kan även ske KPI-ökning på hyran med 3-4 % per år. Hyran är ”kallhyra”. Sedan 

tillkommer försäkring och el etc. Cirka 50-100 kr per kvm per år brukar generellt kunna 

beräknas vara uppvärmning, försäkring och andra övriga kostnader.  

Enligt undersökningar kring procentuella andel av företag som hyr eller köper lagerbyggnader 

i Sverige är det ungefär 50% som äger och 50% som hyr. På kontinenten är det fler som hyr. 

Tendensen i Sverige är att fler hyr än äger. Ett företag binder mycket kapital i en 

nyproduktion som annars skulle kunna läggas på att förbättra verksamheten. 

Angående tidsplanering tar det cirka 3-6 månader att ta fram ett hyreskontrakt. Hyresvärdet är 

ungefär 10 miljoner per år (för 20 000 kvm i glesbygd), vilket ger att kontraktet i sin helhet 

handlar om mer än 100 miljoner kronor. När NCC är överens med hyresvärden och ett 

hyreskontrakt skrivs räknar vi med att själva produktionstiden tar ca 1 år från att första 

spadtaget tas.  

11.4  TILLÄGG TILL INTERVJUER  

Vissa uppgifter som behövdes för att beräkningar framkom inte av intervjuerna. 

Informationen har då hittats via internetsökning. Nedan redovisas vilka uppgifter som tagits 

från annat håll än intervjuer. 
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LAGERHYRA 

Att hyra lager i Polen (Szczecin) kostar (Cushman & Wakefield, 2011)     

Headline: 3.00 - 3.90 EUR / m2/month  

Effective: 2.40 - 3.50 EUR / m2/month 

Med “headline” menas att den hyra som ska betalas ut efter förmånliga erbjudanden eller 

hyresfria perioder (Practical Law Company, 2011). Ett exempel är att ett hyreskontrakt på 5 år 

ger första året gratis hyra och därefter betalar 100 000 kr/år. Totalt blir det 400 000 kr för 5 år. 

Detta motsvarar ett snitt på 80 000 kr per år. 80 000 kr är den effektiva hyran medan 

”headline”-hyran är 100 000. I Figur 12 visas industrihyran för olika städer i Sverige, Polen 

och Nederländerna (Cushman & Wakefield, 2011)(Helgesson, 2011). Att notera i 

nedanstående diagram är att NCCs prissättning baseras på ett längre hyreskontrakt, cirka 10 

år. 

   

  

Figur 12 - Industrihyra 

 

PERSONALKOSTNAD 

Personalkostnaden i varje land påverkar totala kostnaden vilket därmed även påverkar 

lagerplaceringen. Enligt Svenskt Näringslivs årliga rapport om löner och arbetstid har Tabell 

4 tagits fram (Svenskt Näringsliv, 2010). I ”Lön för arbetad timme” ingår tidlön, 

prestationslön, skift- och övertidstillägg samt bonus och premie som utbetalas regelbundet. 
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”Total arbetskraftskostnad per arbetad timme” innebär att förutom ”lön för arbetad timme” 

ingår även ”lön för ej arbetad timme” (semester, helgdagar), oregelbunden bonus, 

naturaförmåner samt arbetsgivaravgifter enligt lag och avtal. Uppgifterna i Tabell 4 är 

baserade på ”total arbetskraftskostnad per arbetad timme”.   

 

Tabell 4 - Personalkostnad (Svenskt Näringsliv) 

Personalkostnad 
(Total 
arbetskraftskostnad 
per arbetad timme) 

2007 2008 2009 

Sverige 308 kr 310 kr 313 kr 

Nederländerna 269 kr 279 kr 286 kr 

Polen 63 kr  67 kr 71 kr 

 

Utifrån Tabell 4 har snittet på årlig tillväxt beräknats (se Tabell 5) för att beräkna kostnaden 

kommande år i. Tabell 5 visar på vad de teoretiska kostnaderna blir om den snittliga tillväxten 

fortsätter som tidigare år.   

 

Tabell 5 - Beräknad personalkostnad 

Personalkostnad 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

Sverige 316 kr 318 kr 321 kr 323 kr 326 kr 328 kr 

Nederländerna 295 kr 304 kr 314 kr 323 kr 333 kr 344 kr 

Polen 75 kr 80 kr 85 kr 90 kr 96 kr 102 kr 

Tillväxt Tillväxt 
2008 

Tillväxt 
2009 

Snittlig 
tillväxt 
(baserad på 
2008,2009) 

   

Sverige 100,65% 100,97% 100,81%    

Nederländerna 103,72% 102,51% 103,11%    

Polen 106,35% 105,97% 106,16%    

*Beräknade värden baserat på snittlig 
tillväxt 

    



 

35 

 

12   Beräkningar 

I detta avsnitt förklaras ingående hur beräkningarna har gjorts, samt diskussion för att 

motivera valen som gjorts genom studien.  

12.1 TYNGDPUNKTSMETODEN 

Tyngdpunktsmetoden har beskrivits teoretiskt i kapitlet ”Teoretisk Referensram”. För att 

kunna beräkna tyngdpunkten måste indata tas reda på. Att notera med tyngdpunktsmodellen 

är att den tar endast hänsyn till transportmodell med direktleverans. Möjligheten att optimera 

ruttplanering har inte tagits hänsyn till i modellen. Nedan visas de teoretiska indata som krävs 

samt egna definierade ekvationer som använts.     

12.2 ANTAGANDEN OCH EKVATIONER 

I Tabell 6 har det sammanställts ett flertal ekvationer, definitioner och antaganden för 

beräkningsdelen. Det står även en förklaring till flera av definitionerna och antagandena.  
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Tabell 6 - Ekvationer och antaganden 

Definitioner Förklaring  

      
Koordinater för antingen 

marknad eller leverantör n. 
 

   

Kostnad att transportera 1 

enhet 1 mil mellan 

anläggning och marknad eller 

leverantör n. 

 

   

Kvantitet mellan anläggning 

och marknad eller leverantör 

n. 

 

   

Längden mellan anläggning 

och marknad eller leverantör 

n. 

 

Ekvation 1: 

           
        

  

Beräkna längden, härstammar 

från Pythagoras sats. 
 

Ekvation 2: 

                         

 

   

 

 

Beräknar Total kostnad för 

transportflödet. I detta fall 

endast för utflöde. 

 

ANTAGANDEN 

1 Euro = 9 SEK 

1 Norsk krona = 1,17 SEK 

 

2 butiker i Sverige 

har samma kvot: 

omsättning per pall. 

 
Utflöde representeras av 1 

pall med     

Direktleverans från 

lager till butik 

 1 år = 226 arbetsdagar  

EGNA EKVATIONER   

     
          

                
 

Snittvikt per sändning 

transportflöde ut. 

Baserad på 8 

månaders 

sändningshistorik 

från Centrallager 

     
          

                
 

Snittvikt per sändning 

transportflöde in 

Baserad på 1 

månads statistik 

inflöde stor filial. 

        
       

   
 

Kostnad per mil i 

transportflöde ut 

Utnyttjat     för att 

beräkna milkostnad 

för 11 miltal mellan 

6-130. 

          
        

  
 

  
 

Snittkostnad per mil 

transportflöde ut. 

Medelvärdet av 

kostnaden per mil. 
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      har tagits reda på genom att använda latitud och longitudkoordinater (satellitkarta.se, 

2011). Genom företagets hemsida har butikerna lokaliserats (Hydroscand, 2011). Därefter har 

viss dubbelkoll gjorts mot Google Maps för att i enstaka fall bekräfta att staden är korrekt 

(Google, 2011).  

   har beräknats med enheten 
  

        
. Detta är viktigt för utslaget för transportkostnaderna i 

tyngdpunktsmodellen. Beräkningen för denna enhet förklaras enklast i 2 steg:  

Steg 1: Beräkna snittvikt på transportflödet ut. Har gjorts via sändningshistorik från 

centrallagret i Sköndal. Från sändningshistoriken har examensarbetaren räknat ut snittvikt per 

sändning genom att dela totala summan vikt med antal sändningar baserat på de första 8 

månaderna 2011.  

Steg 2: Speditörer prissätter ofta baserad på sträcka och vikt. För att beräkna på kostnaden har 

därför snittvikten (   ) antagits till kostnadsförebild för utflödet. För den beräknade 

snittvikten har dess viktgrupp använts för att beräkna en snittkostnad per mil. Speditörens 

prislista varierar med vikt och sträcka därför har vikten generaliserats till    . För att sedan ta 

hänsyn till miltal har snittkostnaden med     beräknats för 6 mil till 130 mil (med 11 elva 

steg). Medelvärdet av de 11 ekvationerna har antagits till   .    

   är kvantiteten som skickas från lager till butik. Kvantiteten i detta examensarbete har valts 

till antal pall. Genom mailkontakt med ansvariga per land har antal pall i inflöde per land 

fåtts. Sveriges inflöde består inte bara av inflödet till centrallagret utan även två separata 

transportflöden till 2 större filialer. För att beräkna det totala inflödet i Sverige har inflödet för 

den ena större butiken över en månad sammanställts och kvantifierats till ett år. Därefter har 

en kvot mellan omsättning och pall beräknats för att kvantifiera antal pall till den andra 

filialen. Ett antagande är att båda butikerna har samma omsättningen per pall. Inflödet till 

Sköndal har fåtts via utdrag från Hydroscand (lageransvarig). För att kunna jämföra detta med 

utflödet har ration 
   

   
 beräknats för att kunna se hur stor skillnad i antal pall det är mellan 

inflöde och utflöde. Omsättningen är given till varje filial. För att fördela antal pall på varje 

butik har en ration mellan totala omsättningen per land och totala antalet pall landet teoretiskt 

skickar ut beräknats. Med detta fås fördelningen av ett lands totala inflöde fördelat på varje 

enskild butik, med avseende på omsättning.  

   är given i formeln som härstammar från Pythagoras sats.  

                har därefter beräknats genom ekvation 2.  

För att sedan optimera denna lösning har Microsoft Excels problemlösare använts genom att 

minimera cellen för TC och variera     (Chopra & Meindl, 2010). Därefter har koordinaterna 

för Sköndal, Rotterdam och Szczecin satts in i ekvationen för att beräkna 

transportkostnaderna.  
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Hydroscand har även uttryckt att marknaden kan anses vara relativt mogen i Norden men inte 

i Östländerna. Därför har varje butiks omsättning i Östländerna ökats med 20-, 40- respektive 

60 procent. Detta har gjorts för att symbolisera att marknaden i Östländerna ökar. 

Vid beräkning av flera lager, vilket motsvarar nuläget, har kostnaden beräknats genom att 

tillsätta att alla butikers behov tillgodoses av det lagret som förser landet som butiken är 

placerad. Alla butiker i Sverige, Danmark och Frankrike förses från Sköndal, butiker i 

Östländerna förses från Tallinn.      

12.3  LAGERHYRA 

Lagerhyra var dels med i frågorna till ansvariga i övriga länder för en nulägesanalys. Då det i 

början av studien även var aktuellt för att titta på priser för att både bygga och hyra lager tog 

examensarbetaren kontakt med NCC Property Development för prisuppgifter. NCC Property 

Development arbetar främst med hyra av lager men kunde även delge simulation för 

kostnaden att bygga ett lager. Hyrorna som NCC Property Development delgav är lägre än 

andra hyror. Anledningen till detta är för att när NCC Property Development skriver 

hyreskontrakt är kontraktet oftast på ca 10 år. Det blir då ofta lägre hyra per månad men högre 

totalkostnad. För att på ett mer metodiskt sätt kunna analysera och jämföra hyror i olika 

länder har industrihyror även jämförts från en annan källa (Cushman & Wakefield, 2011).  

12.4  TRANSPORTTIDEN 

För att få en uppfattning av hur transporttiden skiljer sig mellan de olika potentiella 

lagerplaceringarna har Europa analyserats med hjälp av en speditörs turlista. Med 

utgångspunkt från en stad i Sverige, Nederländerna och Polen har transporttiden jämförts. 

Turlistan representerades genom att beräkna hur lång transporttiden är mellan olika 

postnummer. Studien har använt olika postnummer till städer i Europa för att få en bra bild av 

transporttiden från tre lagerplaceringar. I Bilaga 1 visas tre bilder på kartor för transporttider 

med utgångspunkt från respektive lands potentiella lagerplacering.  
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13   Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av beräkningar gjorda för transportkostnader, 

personalkostnad, lagerkostnad, transporttid, kultur och i slutet finns en sammanställning med 

kostnaden för tre olika scenarion.  

13.1 BERÄKNINGAR 

Beräkningarna är gjorda med tyngdpunktsmodellen. Att notera är att gjorda beräkningar i 

Tabell 7 är för scenariot att det endast finns ett lager och från detta lager går direktleverans till 

varje butik. Resultatet speglar tydligt de ökade transportkostnader vid placering av lagret i 

Polen och i Nederländerna. Kostnadsbilden i Tabell 7 visar transportkostnader ut från Örebro, 

Sköndal, Stargrad och Rotterdam. Tyngdpunktsmodellen resulterade i Örebro som den 

optimala lösningen i nuläget och beroende på omsättningstillväxt för marknaden i 

Östländerna förflyttas tyngdpunkten österut.  

Kolumnen med ”Optimal lösning” visar vad kostnaderna är för den optimala positionen och 

”Placering optimal lösning” visar vilken position det är rent geografiskt. Resultatet var en 

longitud och latitudkoordinat och närmaste stad/adress står med. Att notera är att dessa ligger 

i närheten av Örebro vilket även ses med den procentuella kostnadsökningen nederst i 

tabellen. För att exemplifiera hur Tabell 7 ska avläsas är transportkostnaden att ha ett lager i 

Szczecin vid en 40 % omsättningstillväxt i Östländerna 58 678 036 kr. Detta motsvarar en 

ökning på 44 % jämfört med Örebro. Den optimala lösningen skiljer sig inte särskilt mycket 

från Örebro. Med 60 % tillväxt i Östländerna skiljer det sig cirka 1 % från Örebro.   
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Tabell 7 - Transportkostnader ut (1 lager) 

Resultat Centrallager (1 lager)  

Förutsättning Örebro Sköndal Szczecin Rotterdam Optimal 

lösning 

Placering 

optimal 

lösning 

1. Ingen ökning 34 638 877 

kr 

36 730 219 

kr 

51 811 870 

kr 

87 138 409 

kr 

34 638 877 

kr 

Örebro 

2. 20 % 

Omsättningstill-

växt Östländer 

37 754 349 

kr 

39 088 858 

kr 

55 244 953 

kr 

93 336 823 

kr 

37 754 348 

kr 

Åsbyviken 

260 

715 92 

Stora 

Mellösa 

3. 40 % 

Omsättningstill-

växt Östländer 

40 869 821 

kr 

41 447 497 

kr 

58 678 036 

kr 

99 535 238 

kr 

40 647 796 

kr 

Vargarn 6, 

640 40 

Stora 

Sundby 

4. 60 % 

Omsättningstill-

växt Östländer 

43 985 293 

kr 

43 806 135 

kr 

62 111 119 

kr 

105 733 652 

kr 

43 422 045 

kr 

Stora Vad 1, 

63504 

Eskilstuna 

Procentuell kostnadsökning      

1. 0% 6% 50% 152% 0%  

2. 0% 4% 46% 147% 0%  

3. 0% 1% 44% 144% -1%  

4. 0% 0% 41% 140% -1%  

 

Beräkningar har även gjorts med avseende på flera lager som sedan jämförts med resultatet av 

ett lager. Detta fall har gjort på samma sätt som första tyngdpunktsberäkningen med 

skillnaden att butikerna förses från varje enskilt lager. Jämförelse på transportkostnad ut från 

flera lager och ett lager redovisas i Tabell 8. Här kan det tydligt visas att transportkostnaderna 

ökar med ett lager. Transportkostnaden ut beräknas öka med ungefär 50 % jämfört med flera 

lager. Att jämföra med att ha flera lager på transportkostnaderna är för att visa skillnaden i 

transportkostnad ut från lagret. Transportkostnaderna för flera lager är inkluderat i syfte att 

påvisa skillnader i transportkostnad mellan ett lager och flera lager. Det kan användas i en 

annan analys då avvägningar krävs mellan transportkostnader och lagerkostnader.    
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Tabell 8 - Transportkostnader ut (5 lager) 

Resultat Flera lager & Centrallager 

Förutsättning Flera lager  

(5 lager) 

Örebro,  

(1 lager) 

Sköndal  

(1 lager) 

 Szczecin  

(1 lager)  

Rotterdam 

(1 Lager) 

1. Ingen ökning 18 958 820 kr 34 638 877 kr 36 730 219 kr 51 811 870 kr 87 138 409 kr 

2. 20 % 

Omsättningstillväxt 

Östländer 

19 747 128 kr 37 754 349 kr 39 088 858 kr 55 244 953 kr 93 336 823 kr 

3. 40 % 

Omsättningstillväxt 

Östländer 

20 535 435 kr 40 869 821 kr 41 447 497 kr 58 678 036 kr 99 535 238 kr 

4. 60 % 

Omsättningstillväxt 

Östländer 

21 323 743 kr 43 985 293 kr 43 806 135 kr 62 111 119 kr 105 733 652 kr 

Procentuell kostnadsökning jmf 

Optimal lösning 1 lager (Örebro) 

    

1. -45% 0% 6% 50% 152% 

2. -48% 0% 4% 46% 147% 

3. -50% 0% 1% 44% 144% 

4. -52% 0% 0% 41% 140% 

Procentuell kostnadsökning jmf 

Flera lager (nuläge) 

    

1. 0% 83% 94% 173% 360% 

2. 0% 91% 98% 180% 373% 

3. 0% 99% 102% 186% 385% 

4. 0% 106% 105% 191% 396% 

13.2  KOSTNAD HYRA 

Kostnaden för att hyra ett lager under ett år är beräknade enligt Figur 13. Nedan följer 

kostnaden för att hyra ett lager från 10 000 kvadratmeter till 20 000 kvadratmeter i respektive 

stad. Anledningen till storleken är varierande är för att det är osäkert hur stort lagret behöver 

vara i förstudien hos caseföretaget. Det är flera faktorer som påverkar lagerstorleken som till 

exempel hur effektivt lagret är. Med NCC menas att det som kvantifierats är NCC Property 

Developments hyror i respektive område. Anledningen till att det redovisas två hyror för 

Stockholm är att NCC har kontrakt för en längre tid. Det ger vissa kostnadsfördelar per år.  
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Figur 13 - Årskostnader att hyra lager i respektive stad 

13.3   PERSONALKOSTNAD 

Personalkostnaden är ofta en stor kostnadspost som kan påverka valet mellan att placera ett 

lager i ett lågkostnadsland eller inte. För att beräkna personalkostnaden per år har 226 

arbetsdagar använts och 8 arbetstimmar per dag. Nedan, i Tabell 9, visas utslaget för 

personalkostnaden för en medarbetare i respektive land. Värdena är beräknade utifrån 

uppgifterna i Tabell 5. Det som kan konstateras är att Polen har fördelaktig personalkostnad 

medan Sverige och Holland har ungefär motsvarande personalkostnad.  

Tabell 9 - Beräknad personalkostnad per år 

Arbetsdagar 226 

Antal timmar per 

dag 

8 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Personalkostnad 

Sverige 

571000 576000 580000 585000 590000 594000 

Personalkostnad 

Nederländerna 

534000 550000 567000 585000 603000 622000 

Personalkostnad 

Polen 

137000 145000 154000 164000 174000 184000 

13.4   TRANSPORTTID 

Nedan följer resultatet av transporttidsanalysen. Genom att utnyttja en speditörs turlista har en 

karta över transporttider skapats med utgångspunkt från varje potentiell centrallagerplacering. 

Sedan har butikernas placering jämförts med kartan och därefter delgivits transporttiden. 

Anledningen till att det är en butik färre i Szczecin är på grund av att det inte var möjligt att 

kolla upp transporttiden från Szczecin till en annan butik. En ”Grön” butik har transporttiden 

NCC 
Stockholm 

NCC Glesbygd Stockholm Szczecin Rotterdam 

10 000 kvm 7 000 000 kr  5 000 000 kr  10 008 000 kr 3 780 000 kr  5 400 000 kr  

15 000 kvm 10 500 000 kr 7 500 000 kr  15 012 000 kr 5 670 000 kr  8 100 000 kr  

20 000 kvm 14 000 000 kr 10 000 000 kr 20 016 000 kr 7 560 000 kr  10 800 000 kr 

 -   kr  

 5 000 000 kr  

 10 000 000 kr  

 15 000 000 kr  

 20 000 000 kr  

 25 000 000 kr  

Kostnad att hyra lager/år 



 

43 

 

1 och 2 dagar, en ”Gul” butik har transporttiden 3 dagar och en ”Röd” butik har 4 eller fler 

arbetsdagar i transporttid. För ett företag är ofta närhet till kund en viktig faktor, dels för 

kunden men även för att minimera lagernivåer. Om ett lager skulle placeras i Stockholm 

skulle transporttiden till 76 % av Hydroscands butiker vara acceptabelt. Från Szczecin skulle 

58 % vara acceptabla transporttider medan Rotterdam har 48 %. Det som kan noteras är att 

placera ett centrallager i Szczecin kan fungera om det finns mindre lager närmre kunden så att 

fler kunder får bättre transporttid. 

Tabell 10 - Transporttid fördelning mellan Stockholm, Szczecin och Rotterdam 

 Stockholm Szczecin Rotterdam 

Totalt Antal Butiker 121 120 121 

Andel "Gröna" Butiker (1-2 dagar) 45% 0% 12% 

Andel "Gula" Butiker (3 dagar) 31% 58% 36% 

Andel "Röda" Butiker" (4 dagar eller 

mer) 

24% 41% 52% 

13.5   KULTUR 

I Figur 14 visas de kulturella skillnader de olika länderna har med avseende på Hofstede’s 

fem kulturdimensioner. Figuren visar att skillnaderna mellan Sverige och Nederländerna inte 

är särskilt stora för de flesta dimensionerna. Det som skiljer sig märkvärt är Polen för tre 

kategorier; PDI, MAS och UAI. Detta innebär att Polen förväntar sig mer makt av sina chefer, 

traditionella manliga värden värdesätts högre än kvinnliga, samt att det förväntas finnas fler 

regler som styr. För ledningen kan det motsvara att det anställda förväntas vara underordnade 

sina chefer och lyda dem. Incitament till att arbete mer kan vara monetär belöning alternativt 

befordran.   

 

Figur 14 - Hofstedes kulturdimensioner med avseende på Sverige, Nederländerna och Polen (Hofstede, Geert 

Hofstede Cultural Dimensions, 2009) 
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13.6   SCENARION – EKONOMI 

För att tydligt kunna se skillnaden på olika alternativ har en Tabell 10 sammanställts. Tabell 

10 ska påvisa skillnaden på totala kostnaden då lageryta ökas och personalstyrkan ökas. 

Anledningen till att det endast är en jämförelse med ett lager är för att det är relevant för 

denna casestudie. Intresset att skapa denna tabell är för att visa på vilka kostnadsposter det är 

som påverkar beroende på var lagret placeras. Notera skillnaden i Szczecin jämfört med 

Örebro. Med ett stort lager och stor personalstyrka är det mer kostnadseffektivt att placera 

lagret i Polen. En annan aspekt är se till vilka de stora kostnadsposterna är samt att försöka 

minska dem. Exempelvis om ett beslut fattas att placera lagret i Sverige kan vara intressant att 

minska lagerytan och personalkostnad. Placeras ett lager i Polen ska fokus ligga på att arbeta 

för att minska transportkostnaden som är en stor kostnadspost i Polen, förslagsvis genom ett 

nära samarbete med en eller flera speditörer.  

 

Tabell 11 - Sammanställning av scenarion 

Scenario 1 - 1 lager, 10 000 

kvm, 20 arbetare 

Örebro (NCC 

Glesbygd) 
Stockholm Szczecin Rotterdam 

Transportkostnad 34 638 877 kr 36 730 219 kr 51 811 870 kr 87 138 409 kr 

Lagerkostnad 5 000 000 kr 10 008 000 kr 3 780 000 kr 5 400 000 kr 

Personalkostnad 11 600 000 kr 11 600 000 kr 3 080 000 kr 11 340 000 kr 

Totalkostnad 51 238 877 kr 58 338 219 kr 58 671 870 kr 103 878 409 kr 

Scenario 2 - 1 lager, 15 000 

kvm, 30 arbetare     

Transportkostnad 34 638 877 kr 36 730 219 kr 51 811 870 kr 87 138 409 kr 

Lagerkostnad 7 500 000 kr 15 012 000 kr 5 670 000 kr 8 100 000 kr 

Personalkostnad 17 400 000 kr 17 400 000 kr 4 620 000 kr 17 010 000 kr 

Totalkostnad 59 538 877 kr 69 142 219 kr 62 101 870 kr 112 248 409 kr 

Scenario 2 - 1 lager, 20 000 

kvm, 40 arbetare     

Transportkostnad 34 638 877 kr 36 730 219 kr 51 811 870 kr 87 138 409 kr 

Lagerkostnad 10 000 000 kr 20 000 000 kr 7 560 000 kr 10 800 000 kr 

Personalkostnad 23 200 000 kr 23 200 000 kr 6 160 000 kr 22 680 000 kr 

Totalkostnad 67 838 877 kr 79 930 219 kr 65 531 870 kr 120 618 409 kr 
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14   Diskussion 

I detta avsnitt sker diskussion kring den teoretiska modellen samt casestudien. Varje 

huvudfaktor (Strategi, Ekonomi, Miljö och Beslut) tas upp för vidare diskussion. Varje faktor 

diskuteras först ur ett mer akademiskt perspektiv och sedan ur caseföretagets perspektiv. Först 

presenteras den konceptuella modellen en gång till, se Figur 15.  

 

 

Figur 15 - Konceptuellt ramverk för lagerlokalisering 

 

Den teoretiska modell som föreslagits har tagit med de viktigaste faktorer vid 

lagerlokalisering och genom ett simplifierat sätt hjälper företag med lagerlokalisering. Det 

finns idag modeller som är komplicerade. Denna modell syftar till att ge ett grundläggande, 

enkelt sätt att få en överblick över lagerlokalisering. Det inkluderas inte matematiska 

modeller, utan syftet är att genom en strategisk nivå ge en inblick i vad som är viktiga faktorer 

i beslutsfattandet av lagerlokalisering. Den konceptuella modell som skapats utesluter inte att 

andra modeller används. Modellen är generell och ska ge grunden i beslutsfattande av 

lagerlokalisering. Det är viktigt att återkoppla till strategin så att besluten är väl förankrade 

hos ledning och affärsstrategin. I delen ”Miljö” finns det flera olika faktorer vilket också är 

sammankopplade med strategin. Ska det vara en hållbar försörjningskedja kan faktorer som 

transportlängd och naturkatastrofer lyftas fram, medan om marknad är prioriteras är närhet till 

marknad en faktor att lyfta fram.  

14.1 STRATEGI 

Konceptet ”Strategi” är det första faktorn som  spelar in vid lagerlokalisering. Det är stommen 

för att gå vidare i modellen. Detta återfinns även i övriga modeller att strategin för 

lagerlokalisering ska sammanfalla med affärsstrategin. Ur den teoretiska referensramen kan 
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flera faktorer som påverkar lagerlokalisering utses. Många av författare beskriver att förstå 

verksamhetens affärsstrategi är en betydande faktor som påverkar lagerlokalisering. Genom 

att förstå verksamhetens affärsstrategi kan sedan problemet med lokalisering brytas ned till 

olika ”inre” faktorer. Flera författare har liknande syn på vilka de inre faktorerna är. För att 

nämna några under ”Strategi” finns faciliteter, lager, information, transporter. Det finns 

därefter olika faktorer som påverkar valet av lagerlokalisering såsom äga/hyra, kapital, 

komplexitet, marknader, tillväxt, konkurrens, nuvarande lagerplaceringar, affärsstrategi med 

flera (se Figur 3). Alla dessa faktorer påverkar lagerlokalisering, men det är upp till varje 

företag att ta ställning vilka som prioriteras.  Bhatnagar & Teo (2009)s ramverk tar upp vilka 

avvägningar som ska göras mellan de fyra faktorer. Detta är beroende på vilken strategi som 

företaget har. För att klara av en centraliserad strategi behövs bra informationssystem för att 

kontrollera, mäta och förbättra flöden. Med ett centrallager behövs information om övriga 

butikers lager och prognoser. Med en decentraliserad strategi räcker det att varje lager har 

”sitt” lager under kontroll. Med central strategi minskas totala lagernivån genom att det är en 

säkerhetsnivå, efterfrågan kan aggregeras mot detta lager. Med en decentraliserad strategi 

behöver varje lager ha en egen säkerhetsnivå på alla produkter i sortimentet.  

Att det finns strategier för faciliteter (varje byggnads roll), lagerstrategi i form av 

centralisering/decentralisering, Informationsstrategi samt transportstrategi är viktigt för att 

veta var ett lager ska placeras och till vilket syfte. Alla dessa är samlade under ”Strategi” i den 

konceptuella modellen. Med detta menas att ett företag ska klargöra vilka strategier som finns 

innan en beräkningsanalys påbörjas för ”Ekonomi”. Ur strategierna kan flera olika faktorer 

prioriteras och därav få bättre beslutsunderlag. Strategi är viktigt för ett företag och det 

påverkar resterande kategorier. 

I caseföretaget är affärsstrategin att vara decentraliserat med fokus närhet till kund. Syftet var 

att göra en förstudie kring lagerlokalisering för att se över möjligheterna kring lagerlokalerna. 

Strategi är en känsligt område samt att inblicken kring strategi är för ledningen att avgöra, 

därav finns inte mycket att diskutera då den inblicken inte finns för examensarbetaren. 

Förstudien var fokuserad på huvudfaktorerna ”Ekonomi” och ”Miljö” utifrån preferenser från 

företaget. Det som kan nämnas är att tre länder hade utsetts att analyseras. Centralisering blev 

valt att gå vidare då det var av intresse för företaget att utreda vilka kostnadsbesparingar samt 

för att kunna göra en rättvis bedömning av de tre olika länderna.   

14.2 EKONOMI 

”Ekonomi” har en stor påverkan på var ett lager placeras och är med i det slutgiltiga beslutet. 

Beslut ska fattas för att vinsten i försörjningskedjan maximeras. Det som är anmärkningsvärt 

är att olika ekonomiska aspekter kan motiveras genom att det möjliggör för andra faktorer och 

beslut. Det kan till exempel påvisa konkurrenskraft som uppstår tack vare att en 

lagerplacering väljs, exempelvis för att det blir kortare transporttid till kund vilken i sin tur 

leder till ökad försäljning. Lagerlokalisering är unikt för varje företag och det är upp till 

företaget att prioritera faktorerna utefter egna förutsättning. Det är en matematisk 

optimeringsprocess att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen. Det finns ett par 

övergripande faktorer som påverkar. Hur ett företag väljer att gå tillväga för att beräkna 
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kostnaderna, samt vad de inkluderar är upp till företaget att avgöra vad som bör prioriteras. 

Det finns flera olika modeller i forskningen på olika nivåer inkluderande olika kostnader. 

Företag som ska göra beräkningar skall även veta om att det finns verktyg för 

totalkostnadsanalys.  

Denna studie baseras på kostnadsposterna transport, lager och personal på grund av tidsbrist 

att utföra en totalkostnadsanalys. Istället valdes andra faktorer inom kategori ”Miljö” att 

utredas. Angående beräkningar för ekonomi finns det flera olika matematiska modeller som 

tar hänsyn till olika faktorer. Beroende på hur nära ett företag är valet av lagerlokalisering bör 

modellerna bli mer avancerade. Att i en förstudie beräkna på samtliga kostnader anses inte 

vara lämpligt utan de större kostnadsposterna beräknas att jämförs. Desto närmre beslutet 

kommer desto mer korrekta beräkningar krävs. 

Denna studie valde att använda sig av tyngdpunktsmodellen som både beräkningar av 

transportkostnader och geografisk tyngdpunkt. Den antar att transportkostnader ökar linjär 

med kvantitet samt att positioner går att placera i ett koordinatsystem. Att beräkna kostnader 

med denna modell är inte helt exakt, det är en teoretisk modell och kostnaderna ska ses som 

en riktvisning och jämförelse mellan olika geografiska positioner. Modellen är bra vid 

centrallageranalys för geografiska positioner. I denna studie gav tydligt skillnaden mellan de 

olika potentiella lagerplaceringar.   

Innan beräkningar ska göras för den ekonomiska aspekten är det viktigt att strategin är klar, 

det vill säga att ett företag vet vilka faktorer som ska prioriteras. Det är upp till varje enskilt 

företag att bedöma vilka faktorerna som ska prioriteras. Vissa företag satsar på priskonkurrens 

medan andra satsar på service. Det är olika beroende på om det är premieföretag eller 

budgetföretag.  

ETT LAGER - CASEFÖRETAG 

En jämförelse mellan flera lager och ett lager visar att transportkostnaderna ökar med cirka 50 

% för ett lager. Det är inte helt rättvist med tanke på att det är endast transportkostnaden för 

utflödet som är beräknat med direkt transport till varje butik. Fördelar med centrallager såsom 

skalfördelar, minskat komplexitet, möjligheten att förbättra flödet, storlek mot leverantörer är 

inte med i beräkningarna. Sett till att det endast finns ett lager visar resultatet att det blir lägre 

transportkostnader om ett lager placeras i Örebro. Örebro är den optimala läget i 2 av 3 

scenarion. Det som är anmärkningsvärt är att desto större lager och fler medarbetare som 

arbetar där desto mer fördelaktigt är en placering i Polen. I scenariot med största lagret och 

flest medarbetare är det kostnadsfördelaktigt att placera lagret i Polen. Detta beräknat utan 

tillväxt i Östländerna. Desto mer tillväxt i Östländerna desto närmre österut kommer 

tyngdpunkten att hamna. För varje 20 % ökning i Östländerna förflyttades tyngdpunkten drygt 

3 mil österut. En sak att ha i baktanke är att tyngdpunktsmodellen oftast ger en hänvisning till 

vart, rent geografiskt, det är bäst att placera ett lager. Den tar endast hänsyn till en matematisk 

tyngdpunkt. I detta fall hamnade tyngdpunkten även i ett bra logistiskt läge. 

Transportkostnaderna som är beräknade i denna studie är för utflödet från ett centrallager. 

Inflödet till ett lager blir generellt billigare då fyllnadsgraden på transporter ökar. Inflödet är 

intressant att beräkna men de stora skillnaderna är i utflödet från ett centrallager eftersom det 
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är där det sker flest transporter och de dyraste transporterna. Det finns även andra fördelar 

med centrallager som att transportkomplexiteten minskar avsevärt. Genom att allt gods 

kommer in till ett och samma ställe är det mycket lättare att styra och kontrollera 

transportflödet. Antalet transportnoder minskar rejält.  

FLERA LAGER-CASEFÖRETAG 

Med flera lager minskas transportkostnaderna rejält. Detta är för att det blir mycket närmre till 

varje butik. Med flera lager ökar dock lagerkostnader, kapitalbindning i lager, komplexitet, 

personalkostnaden med mera. Det som skulle vara intressant är att veta hur mycket de fasta 

lagerkostnaderna ökar med flera lager. Transportkostnader ut är det som jämförs och det 

framkommer tydligt att dessa kommer att minska genom flera lager.   

14.3 MILJÖ 

”Miljö” är en viktig del för att motivera valet av lagerplacering med tanke på att det är dessa 

faktorer som kan vara avgörande mellan valet av olika placeringar. Vilken risk är företag 

villiga att gå med på och till vilken kostnad.  Miljö är ett samlad faktor med många inre 

faktorer. Inre faktorer i Miljö är till exempel politik, naturkatastrofer, miljö, infrastruktur, 

transporttid, kultur och livskvalitet. Faktorer som inte direkt påverkar ekonomin hamnar i 

Miljö. Även här påverkar affärsstrategin vilka faktorer som ska prioriteras. Det finns faktorer 

som kan vara avgörande för ett beslut om lagerlokalisering medan andra faktorer kan förbises, 

beroende på vad ett företag prioriterar och vilket syfte lagerlokalen ska uppfylla. Ett företag 

som vill vara nära kund måste se över infrastruktur eftersom det kan vara avgörande för 

transporttiden, medan politisk stabilitet i landet inte behöver vara intressant för 

lagerplaceringen. I en global försörjningskedja blir lagerlokalisering mer komplext med fler 

”inre” faktorer som påverkar. Detta medför att företag behöver ta hänsyn till fler faktorer och 

göra riskbedömningar som tidigare inte har krävts.  

TRANSPORTTID - CASEFÖRETAG 

En annan aspekt som ska analyseras vid lagerlokalisering är transporttiden till kunden. Det är 

viktigt för Hydroscand att kunna förse sina kunder inom rimlig tid. Resultatet av 

transporttiden visar en tydlig skillnad beroende på var lagret placeras. Stockholm hade 

överlägset bättre transporttider jämfört med Szczecin och Rotterdam. Stockholm och Örebro 

antas ha samma transporttid eftersom transporttiden är beräknad i antal dagar. Att 

uppmärksamma för denna studie är att transporttiden är framtagen för en speditör. Det finns 

speditörer som är specialiserade på olika transportflöden eller regioner som påverkar 

transporttiden. Med andra ord kan transporttiden minska om ett företag aktivt arbetar för att 

minska transporttiden med olika speditörer. Ett alternativt sätt att beräkna transporttiden är att 

endast beräkna längden och beräkna ett snittsträcka som en lastbil kan köra. Det blir då 

teoretiskt och tar inte hänsyn till infrastruktur och geografi (såsom sjö, land). Genom att 

utnyttja en korrekt turlista fås verkligare transporttider med hänsyn till infrastruktur och 

geografi. Transporttider som beräknats i detta flöde är med en speditör som har ett bra flöde i 

Sverige, detta medför att det kommer att bli kortare transporttid i Sverige. Infrastrukturen i 

Polen inte är lika väl uppbyggd som i Västeuropa och Norden. Från Rotterdam är 

transporttiderna bra till Tyskland och södra Sverige vilket är anmärkningsvärt med tanke på 
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att Rotterdam ligger längre från södra Sverige än Szczecin. Från Polen tog det tre dagar till 

Sverige, även Malmö. Detta var förvånande på grund av kort geografisk sträcka, men kan 

skilja beroende på vilken speditör som används. Turlistan som använts baseras inte på 

direkttransporter. Med direkttransporter kan transporttiden minska. För att direkttransporter 

ska vara lönsamt krävs dock hög fyllnadsgrad och speditörer kräver ofta hög vikt för 

direkttransporter. Med andra ord är direkttransporter sällan ett alternativ i utflöde från ett 

centrallager till varje butik. Till större butiker är det möjligt men inte generellt. 

Transportkostnaderna som är beräknade kan alltså minska genom bättre ruttplanering med 

mjölkrundor och distributionscentraler. Att beräkna ruttplanering är relevant för företag som 

tillhandahåller transporterna själva men är inte relevant att beräkna när tredjeparts logistik 

utnyttjas.   

KULTUR -CASEFÖRETAG 

Kulturen i de olika länderna skiljer sig, det som kan tydas av Hofstedes fem 

kulturdimensioner är att kulturskillnaden i Polen. Sverige och Nederländerna har liknande 

värden men Polen har avskiljande värden. PDI har ett mycket högre värde i Polen vilket 

innebär att arbetare förväntar sig att ledare är auktoritära och accepterar hierarkiska system. 

Detta påverkar valet av medarbetare i ett lager placerat i Polen, det förväntas att ledaren styr 

och har kontroll. Individualismen är något lägre än i Sverige och Nederländerna vilket kan 

visa på lojalitet mot företaget. Det förväntas att företaget även ska ta hand om medarbetarna. 

Maskulinitet får ett högt värde i Polen, vilket tyder på att maskulina värden (ambition, 

konkurrens, rikedom) värderas mer än feministiska (relationer och livskvalitet). Ytterligare en 

aspekt är att skillnaden i könsroller är större och mindre flytande. Osäkerhetsundvikande får 

ett högre värde i Polen än övriga två länder. Detta visar på kulturen i Polen föredrar regler och 

strukturerade sociala sammanhang, samt visar på att anställda ofta stannar längre i företaget. 

Slutligen är långtidsorientering lika värderat som svensk kultur, relativt lågt. Detta menas att 

det är viktigt med personlig stabilitet, respekt för tradition och återgäldande av tjänster och 

gentjänster.  

Sammantaget finns det skillnader mellan kulturen i Sverige och Polen vilket inte behöver 

medföra nackdelar med att placera ett lager i Polen, men det är bra att känna till 

kulturskillnader för att förutse och förbereda företaget.    

14.4 BESLUT 

Det är otroligt viktigt att företag i ett tidigt skede bestämmer sig för vilken strategisk roll som 

lagret har. Detta är en faktor som  inte får förbises. Att räkna på kostnaden och jämföra mellan 

olika placeringar är en bra grund för att ta beslut om hur kommande analyser ska göras. Det 

krävs dock fortsatta analyser som kan vägas mot syftet/strategin med lagret, dvs vilken roll 

lagret ska ha i dagsläget samt långsiktigt. Med offshore förväntas att kostnaderna ska vara 

låga och det är det enda som eftersträvas medan med ”Lead” eftersträvas att kompetens och 

utveckling. Det är två syften som kan vara avgörande för var ett lager eller fabrik ska 

placeras. ”Lead” kräver att det finns kompetens och livskvalitet prioriteras högre än 

transportkostnaden. ”Offshore” kräver fokus på att minimera kostnaderna på personal och 

transporter för att få en så kostnadseffektivt som möjligt.  
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CASEFÖRETAG 

Att ta in alla olika delar med Strategi, Ekonomi, Miljö är viktigt eftersom det leder till ett bra 

beslut med rätt prioriteringar. En sammanställning av resultatet redovisas ännu en gång för att 

visa skillnaderna i den ekonomiska aspekten, se Tabell 12. I Tabell 12 redovisas kostnaderna i 

Stockholm, Szczecin, Rotterdam och Örebro. Örebro är med eftersom den beräknades till den 

optimala punkten i tyngdpunktsanalysen. Sammantaget är Örebro den optimala platsen för att 

minimera transportkostnader, medan Szczecin blir fördelaktigt för personalkostnad och 

lagerkostnad.    

Tabell 12 - Sammanställning av scenarion 

Scenario 1 - 1 lager, 10 000 

kvm, 20 arbetare 

Örebro (NCC 

Glesbygd) 
Stockholm Szczecin Rotterdam 

Transportkostnad 34 638 877 kr 36 730 219 kr 51 811 870 kr 87 138 409 kr 

Lagerkostnad 5 000 000 kr 10 008 000 kr 3 780 000 kr 5 400 000 kr 

Personalkostnad 11 600 000 kr 11 600 000 kr 3 080 000 kr 11 340 000 kr 

Totalkostnad 51 238 877 kr 58 338 219 kr 58 671 870 kr 103 878 409 kr 

Scenario 2 - 1 lager, 15 000 

kvm, 30 arbetare     

Transportkostnad 34 638 877 kr 36 730 219 kr 51 811 870 kr 87 138 409 kr 

Lagerkostnad 7 500 000 kr 15 012 000 kr 5 670 000 kr 8 100 000 kr 

Personalkostnad 17 400 000 kr 17 400 000 kr 4 620 000 kr 17 010 000 kr 

Totalkostnad 59 538 877 kr 69 142 219 kr 62 101 870 kr 112 248 409 kr 

Scenario 2 - 1 lager, 20 000 

kvm, 40 arbetare     

Transportkostnad 34 638 877 kr 36 730 219 kr 51 811 870 kr 87 138 409 kr 

Lagerkostnad 10 000 000 kr 20 000 000 kr 7 560 000 kr 10 800 000 kr 

Personalkostnad 23 200 000 kr 23 200 000 kr 6 160 000 kr 22 680 000 kr 

Totalkostnad 67 838 877 kr 79 930 219 kr 65 531 870 kr 120 618 409 kr 

 

Det som saknas i tabellen är ”Miljö”-aspekten med transporttid och kultur. Transporttiden är 

lätt att mäta och där fås den kortaste transporttiden till flest kunder från Stockholm. I arbetet 

har Örebro antagits till att ha motsvarande transporttid som Stockholm. Detta innebär för 

caseföretaget att transporttid kan slå ut de ekonomiska fördelarna med att placera ett lager i 

Polen. För att Nederländerna ska vara intressant för caseföretaget måste andra faktorer 

beaktas och analyseras för enligt resultatet finns det inte ekonomiska fördelar att placera ett 

lager i Rotterdam. Transportkostnaderna för utflödet blir för höga. Mellan Sverige och Polen 

är det en avvägning mellan hur stort lagret beräknas vara och hur närheten till kund viktas. 

Polen är fördelaktigt med ett stort lager och många arbetare men nackdelen att närhet till kund 

försämras jämfört med nuläget, med centrallager i Stockholm. Det sistnämnda kan lösas med 

att kvarhålla vissa lager men då behövs nya beräkningar för att motivera centrallagret Polen. 

En annan aspekt inom Miljö var att kulturen skiljer sig mellan Sverige och Polen. Att ha i 

åtanke med kultur är att det skiljer sig inom ett lands gränser. Hofstede tar endast upp en 
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generalisering av olika länder som fått mycket kritik och studien vill främst påvisa att företag 

ska uppmärksamma kulturskillnader.  

Examensarbetaren rekommenderar att en decentraliserad lagerstrategi analyseras med tanke 

på affärsstrategin att vara kundnära. Rekommendationen till caseföretaget är att analysera 

möjligheterna till att slå ihop några lager eftersom flera av lagrena finns på en begränsad 

geografisk yta. Detta kan medföra kostnadsbesparingar genom att skapa ett par större lager, 

samtidigt som närhet till kund inte försämras. Flera av lagrena i nuläget är geografiskt sett 

nära varandra och det kan vara lönsamt att slå ihop vissa för att minimera lagerkostnaderna. 

Om ett par år kan ytterligare en analys ske över huruvida centrallager är rätt strategi för en 

decentraliserad organisation. Det finns olika hybrida lösningar att analysera, exempelvis om 

ett inflödeslager kombinerat med ett par mindre lager skulle kunna ge skalfördelar av 

centrallager men samtidigt behålla en kundnära strategi.  
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15   Slutsats 

Det finns en stor komplexitet i beslutet av lagerlokalisering och varje företag har olika inre 

faktorer som påverkar lagerlokalisering. Syftet med studien var att undersöka och skapa ett 

konceptuellt ramverk för beslutsfattande av lagerlokalisering, att finna faktorer som påverkar 

lagerlokalisering och göra en förstudie på ett företag. Denna studie redovisar ett konceptuellt 

ramverk från den teoretiska litteraturstudien samt en förstudie med ett caseföretag. 

Huvudfaktorerna visar generella faktorer som beslutsfattare av lagerlokalisering ska ta hänsyn 

till. De inre faktorerna är faktorer som ett företag måste prioritera vilka som ska analyseras. 

Desto mer omfattande lagerlokaliseringen är desto fler faktorer måste prioriteras. Modellen 

utesluter inte att andra modeller används ramverket visar de grundläggande faktorerna inom 

lagerlokalisering. Strategi är det övergripande målet som ger riktlinjer för vilka inre faktorer i 

Ekonomi och Miljö som ska beaktas. Vilka inre faktorer som påverkar valet av 

lagerlokalisering är beroende på strategi och varje unikt företags förutsättningar.  

Uppsatsen syftar till att besvara följande tre frågor:  

1. Vilka faktorer påverkar lagerlokalisering? 

2. Hur ska ett teoretiskt ramverk för lagerlokalisering se ut? 

3. Hur fungerar det teoretiska ramverket i praktiken? 

Första frågan har utretts med en litteraturstudie där flera modeller, faktorer har teoretiskt 

applicerats och sammanställts i Tabell 2. Ur tabellen kunde ett antal huvudfaktorer urskiljas; 

Strategi, Ekonomi och Miljö samt inre faktorer. Inre faktorer är upp till enskilda företaget att 

prioritera men exempel är infrastruktur, transporttid, politik och naturkatastrofer. Modellen är 

användbar för mindre företag som ska reda i lagerlokalisering samt även för större företag vid 

förstudier. Det finns andra ramverk som lämpar sig bra i ett senare stadie vid lagerlokalisering 

men för förstudie och grund är ramverket väl applicerbart. 

Andra frågan är besvarad genom ett grafiskt ramverk med Strategi överst. Strategi leder till 

Ekonomi och Miljö. Dessa tre huvudfaktorer leder till Beslut. Utöver huvudfaktorerna finns 

flera inre faktorer att ta hänsyn inom varje huvudfaktor. Dessa är upp till användaren av 

ramverket att prioritera.  

Tredje frågan besvaras genom en casestudie. I casestudien är Strategi redan utförd av 

företaget. De övriga två huvudfaktorerna analyseras genom att inre faktorer prioriteras och 

analyseras. Detta ger en bra förstudie för att beslut kring hur företaget ska gå vidare. Praktiskt 

fungerar ramverket som ett övergripande ramverk för lagerlokalisering.  
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16   Fortsatta Studier 

Det finns mycket teori kring lagerlokalisering och många faktorer som påverkar beslutet. Det 

som saknas är bättre metoder för hur logistiker går tillväga praktiskt för att göra dessa 

bedömningar. Att forska kring praktiska nyckeltal inom logistik skulle vara intressant. Att 

reda i vilka modeller som lämpas i olika stadier för företag? Vilka modeller används praktiskt 

av företag? Att utreda vilka faktorer som påverkar lagerlokalisering i praktiken på företag 

genom en kvantitativ studie är en intressant frågeställning som bör utredas.     
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Bilaga 1 – Transporttider 

Ledtider i Europa från Stockholm 
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Ledtider från Rotterdam 
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Ledtider från Szczecin i Polen 
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Bilaga 2 - Utskickade Mailfrågor 

Inbound logistics: 
How many pallets per month (or year) do you receive and from where (which supplier)? 
The frequency of containers received/ordered? [containers/month or year] 
  
For me it’s interesting with the largest inbound flow, perhaps the 80/20-principle that 80 percent of 
the volume come from 20 percent of the suppliers is useful. It will easier for you to get the 
information. This information is used to analyze the demand for your region and the inbound 
logistics.    
  
Outbound Logistics: 
  
How many stores do you supply? 
In which countries (preferably also cities) are these stores placed? 
  
Warehouse: 
What is the value of your inventory? I propose that the value is calculated as the sum of (article *cost 
price).    
How large is the warehouse/inventory area? [square meters]. Height of the warehouse is also 
useful.   
How many storage positions are there for pallets? 
Is the area owned or leased? What is the annual cost for the area? 
   
How much safety inventory do you calculate with? [Monthly demand] 
How many personnel are working with logistics? What is standard payment for an employee working 
with logistics? [Per hour]. 
How many personnel are working with orders? 
  
What equipment is used in the warehouse (forklifts etc.)? What are the costs associated with the 
equipment? 
  
I know that it’s quite a lot of information but it is needed to do accurate calculations. The information 
will take some time to gather but it would be very helpful if the information is gathered no later than 
10th of November (the thesis is due at the end of December). Please answer so I know that you have 
received the information. 
  
I really appreciate the time taken to help me with my study, and I hope that I can contribute to 
making Hydroscand even more successful. 

  
  
Best Regards 
  
Jacob Malmerberg 
 


