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Bakgrund: Hydroware Elevation Technology AB är ett företag som är specialiserat på 

och har lång erfarenhet av styr- och drivteknik för hydrauliska hissar. Företagets 

huvudsakliga fokus är att bygga om befintliga hissar men det erbjuder även 

nyproduktion. Denna uppsats fokuserar på Hydrowares tyska marknad och utgår från 

företagets förutsättningar och önskemål för att komma fram till ett förslag till lokalisering 

av ett nytt DC för just denna marknad.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Hydrowares inleverans av material 

och distribution av hydrauliska hissar för försäljning på den tyska marknaden fungerar 

för att kunna identifiera hur det kan fungera bättre. Vidare är syftet att med hjälp av 

tyngdpunktsmetoden identifiera förläggningsplatsen för Hydrowares DC för den tyska 

marknaden. Slutligen är syftet att ta reda på var Hydroware ska förlägga sitt DC för den 

tyska marknaden med hänsyn tagen till såväl påverkningsbara faktorer som 

tyngdpunktsmetodens utfall, vilka kommer att behandlas i uppsatsens teoriavsnitt.  

 

Metod: Denna uppsats är en fallstudie som har genomförts på Hydroware. Uppsatsen 

bygger på en deduktiv forskningsansats och såväl en kvalitativ som kvantitativ 

forskningsstrategi. Det empiriska materialet grundar sig på intervjuer och internt material 

medan den teoretiska referensramen bygger på såväl böcker som vetenskapliga artiklar.  

 

Slutsats: Uppsatsen visar att Hydrowares inleverans av material och distribution inte 

fungerar så bra som det skulle kunna fungera och att det därmed råder 

förbättringspotential. Vidare identifierar uppsatsen ett område, inom vilket Hydroware 

ska förlägga sitt DC i enlighet med tyngdpunktsmetoden. Slutligen är det 

rekommenderbart för Hydroware att förlägga sitt DC i Hannover med hänsyn tagen till 

påverkningsbara faktorer och tyngdpunktsmetodens utfall.  
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Abstract 

Title: Location of DC – A case study at Hydroware Elevation Technology AB 
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Background: Hydroware Elevation Technology AB is a company that specializes in and 

has extensive experience in high-tech systems for hydraulic lifts. The company's main 

focus is to repair existing lifts, but it also offers new construction. This paper focuses on 

Hydrowares German market and the paper is based on the company's conditions and 

requests in order to locate a new DC for this market.  

 

Purpose: The purpose of this thesis is to describe the ingoing deliveries of material to 

Hydroware and its distribution of hydraulic lifts to the German market. Furthermore, the 

purpose is to use the Center of gravity method in order to identify the location of a DC on 

the German market. Finally, the purpose is also to identify the location of a DC with 

consideration taken to the result of the Center of gravity method and to the influential 

factors which are handled in the theoretical framework of this thesis.   

 

Method: This thesis is a case study conducted at Hydroware. The thesis is founded on a 

deductive reasoning and on a qualitative as well as a quantitative research design. The 

empirical material is based on interviews and on internally written material while the 

theoretical framework is based on books and scientific articles.  

 

Conclusions: This thesis shows that the ingoing deliveries of material to Hydroware and 

its distribution of hydraulic lifts to the German market do not function as well possible. 

Due to this, potential of improvements was identified. Furthermore, the thesis identifies 

an area within which Hydroware, according to the Center of gravity method, should 

locate its DC. Finally, Hydroware is recommended to locate its DC in the city of 

Hannover with consideration taken to influential factors and to the result of the Center of 

gravity method.  
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1. Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel ges först en presentation av fallföretaget som sedan följs 

av en bakgrundsbeskrivning rörande det valda problemområdet. Vidare följer en 

problemdiskussion med inriktning på lokalisering av distributionscenter som sedan leder 

fram till en problemformulering och ett syfte. Kapitlet avslutas med en grafisk bild över 

uppsatsens disposition, vilken syftar till att ge en tydlig bild över uppsatsens upplägg.    

 

1.1 Företagsbeskrivning 

Hydroware Elevation Technology AB (hädanefter Hydroware) grundades år 1998 i 

Alvesta av förtagets ägare och VD Kjell Johansson genom ett ”management buy out” 

från Schindler1. Företaget är specialiserat på och har lång erfarenhet av styr- och 

drivteknik för hydrauliska hissar på grund av företagets ursprung i före detta Devehissar 

och vidare i företaget Schindler, där Hydrowares anställda erhöll den kompetens som de 

sedan förde med sig till Hydroware2. Sedan år 2006 är Hydroware certifierat enligt 

kvalitetsledningssystemet SS-EN ISO 9001:2000, vilket gäller utveckling och produktion 

av kompletta driv- och styrsystem för hydrauliska hissar3. År 2008 och 2009 erhöll 

Hydroware titeln som Gasellföretag, en titel som företgets goda tillväxt bidrog till4. 

Enligt Hydrowares årsredovisning för år 2011 var företagets omsättning ca 117 miljoner 

kronor och Hydroware har en tillväxt på ca 30 procent per år5. I dagsläget har Hydroware 

ca 55 anställda på sitt huvudkontor i Alvesta och där förekommer såväl administration 

som produktion, lager och distribution (Fransson, Ekonomichef, 2013-01-29).  

 

Hydrauliska hissar har en livstid på cirka 30 år och förekommer i såväl personhissar som 

i lasthissar världen över. Hydrowares huvudsakliga fokus är att bygga om redan 

befintliga hissar och att förse dessa med nya system som är mer energieffektiva och 

utrymmesbesparande. Renoveringen sker till följd av att många komponenter på en hiss 

aldrig slits ut utan enbart behöver moderniseras efter hand. Vid sidan om 

                                                 
1 http://www.hydroware.se/sv/historik/, 2013-01-23, 09:00 
2
 http://www.hydroware.se/sv/om-hydroware/, 2013-01-23, 09:15 & http://www.hydroware.se/sv/historik/, 2013-01-23, 09:00 

3 http://www.hydroware.se/sv/kvalitet-och-miljo/, 2013-01-23, 09:30 
4 http://www.hydroware.se/sv/gasellforetag/, 2013-01-23, 09:45 
5 http://www.hydroware.se/sv/om-hydroware/, 2013-01-23, 09:15 

http://www.hydroware.se/sv/historik/
http://www.hydroware.se/sv/om-hydroware/
http://www.hydroware.se/sv/historik/
http://www.hydroware.se/sv/kvalitet-och-miljo/
http://www.hydroware.se/sv/om-hydroware/
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renoveringsfokuset är hydraulhissar attraktiva för nyproduktion och således finns det 

möjligheter för Hydroware att expandera ytterligare inom detta område. År 2012 

levererade Hydroware 1600 hissystem till sina kunder. Företagets kunder är hissföretag 

och hisserviceföretag världen över men förekommer främst i norra Europa. (Fransson, 

Ekonomichef, 2012-12-14; Johansson, VD, 2012-12-14; Johansson, Inköpschef, 2013-

04-03; Paulsson, Försäljningschef, 2013-04-03) 

 

1.2 Bakgrund 

I dagsläget finns Hydrowares leverantörer främst i Sverige, Italien, Tyskland och 

Schweiz medan dess kunder främst finns i Sverige, Storbritannien, Spanien, Norge, 

Danmark och Tyskland. För vidare information om Hydrowares försäljningsfördelning, 

se bilaga 1. Hydrowares största marknad är den svenska marknaden. Företaget upplever 

dock enligt Fransson (Ekonomichef, 2013-01-29) en viss mättnad på just den svenska 

marknaden. Björnland et al. (2003) skriver att lägre tillväxttakt gör det nödvändigt för 

företag att stärka sitt fokus mot nya kunder och marknader. Till följd av den mättnad som 

upplevs på den svenska marknaden berättar Fransson (Ekonomichef, 2013-01-29) och 

Paulsson (Försäljningschef, 2013-04-03) att Hydroware därför är månt om att stärka sitt 

fokus på den tyska marknaden, den marknad som Hydroware bedömer har starkast 

tillväxtprognos. Således vill Hydroware vidareutveckla sin redan existerande kundbas 

och etablera sig ytterligare i Tyskland. Den starka tillväxtprognosen för den tyska 

marknaden grundas i det stora antal hydraulhissar som återfinns där och som kommer att 

bli i behov av renovering. Detta renoveringsbehov uppstår till följd av att hydraulhissar i 

genomsnitt fungerar i 30 år. I början av år 2013 upprättade Hydroware ett dotterbolag i 

den tyska staden Gelsenkirchen, vilket var ett steg i att försöka växa sig starkt på den 

tyska marknaden.  

 

Kundernas allt mer betydande roll i försörjningskedjan ställer enligt van Weele (2010) 

fler och hårdare krav på samtliga involverade i en sådan kedja. För att kunna stå sig väl i 

den konkurrens som råder på marknaden måste varje företag utveckla 

konkurrenskraftighet och fördelar i jämförelse med sina konkurrenter. Enligt Grant et al. 

(2006) kan företag använda sina logistikprocesser för att utveckla konkurrenskraftighet. 
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En av ett logistiksystems kärnprocesser utgörs av dess distributionsaktiviteter. Enligt 

Jonsson och Mattsson (2005) innebär distribution de aktiviteter som sker från det stadie 

då en produkt är fysiskt tillgänglig att distribuera till dess att produkten är på plats hos 

kund. I en försörjningskedja är således en leverantörs distribution, en kunds inleverans av 

material, se figur 1 (van Weele, 2010).  

 

Figur 1 - Egenillustrerad bild över ett företags inleverans av material och distribution. 

 

Distribution innehåller aktiviteter som transportplanering, transport, lastning och 

lossning, lagring samt produktkonfigurering och installation. Effektiv distribution kan 

leda till konkurrenskraftighet för de företag som involveras i försörjningskedjan (Grant et 

al., 2006). Jonsson och Mattson (2005) hävdar att företag kan använda ett 

distributionscenter (hädanefter DC) för att kunna möta de krav som kunderna har och 

därmed bli starka på marknaden. Om ett företag använder sig av ett DC kan det låta DC:t 

ta emot samtliga leveranser och sedan lasta om dessa så att kunden enbart får en leverans. 

Genom att upprätta ett DC för den tyska marknaden menar Johansson (VD, 2012-12-14) 

att Hydroware kan bli mer konkurrenskraftigt på just denna marknad och därmed stärka 

sin ställning där.  

 

1.3 Problemdiskussion 

En marknad blir, enligt Colbert (2009), mättad i samma stund som det uppstår ett 

utbudsöverskott i förhållande till den volym som efterfrågas av kunderna. Ett sådant 

överskott kan grundas i avtagande efterfrågan, vilken i sin tur kan ha olika 

bakomliggande anledningar. Fransson (Ekonomichef, 2013-01-29) berättar att efterfrågan 

på Hydrowares hydraulhissar i huvudsak har avtagit till följd av det stora antal 
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hissrenoveringar som har genomförts i Sverige sedan företagets start. Det finns således 

inte tillräckligt många hissar kvar att renovera i Sverige för att efterfrågan på den svenska 

marknaden ska hålla en hög nivå. För att kunna fortsätta sin tillväxt, har Hydroware valt 

den tyska marknaden som sitt nya marknadsfokus. 

 

Då Hydrowares nuvarande DC är lokaliserat i Alvesta, i enlighet med figur 2, så 

förekommer det i dagsläget en del onödiga transporter mellan företagets leverantörer, 

Hydroware och vidare till företagets kunder vilket Johansson (VD, 2012-12-14), påpekar. 

Dessa onödiga transporter blir särskilt tydliga med Hydrowares tyska marknad i åtanke. 

Hydroware har nämligen såväl leverantörer som kunder i Tyskland. Vidare återfinns 

alltså Hydrowares enda distributionspunkt i Alvesta. Det är således till och från Alvesta 

som samtliga inleveranser av material och utleveranser av hissorders sker, oavsett från 

vilken leverantör materialet kommer ifrån och till vilken kund hissen ska levereras. Det 

finns alltså potential för Hydroware att minska det geografiska avståndet och den 

onödiga transporten till flertalet kunder, i synnerhet till de tyska kunderna, genom att 

upprätta ett nytt DC.  

 

Figur 2 - Egenillustrerad geografisk bild över de länder i vilka Hydrowares huvudsakliga kunder och 

leverantörer samt huvudkontor är representerade. (Baserad på ”Hydrowares Leverantörer år 2012” och 

”Hydrowares Kunder år 2012”). 
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Såväl Grant et al. (2006) som Björnland et al. (2003) menar att företag kan använda sina 

logistikprocesser för att skapa konkurrensfördelar och därigenom kunna stå sig bättre på 

marknaden. Det finns alltså möjligheter för Hydroware att anpassa sin logistik på ett 

sådant sätt att den stödjer företagets etableringsstrategi och fokus på den tyska 

marknaden. Enligt Chase et al. (2006) utgör lokaliseringen av ett logistiksystems 

anläggningar en viktig faktor i möjligheten till att skapa konkurrenskraft. Grant et al. 

(2006) menar att företag kan förbättra sina marknadserbjudanden och därigenom sin 

konkurrenskraft genom att förlägga sina anläggningar på lämpliga geografiska ställen. 

 

Enligt Nahmias (2009) är lokalisering av nya anläggningar ett komplext och strategiskt 

viktigt beslut för företag att ta. En metod som kan hantera ett företags lokaliseringsbeslut 

är tyngdpunktsmetoden. Tyngdpunktsmetoden tar, enligt Lumsden (2012), hänsyn till ett 

företags samtliga leverantörer och kunder. Med tanke på att samtliga av Hydrowares 

leverantörer och kunder tas i beaktning, skulle det därmed kunna vara möjligt för 

företaget att lokalisera var det ska förlägga sitt DC för den tyska marknaden med hjälp av 

denna metod. Men kan tyngdpunktsmetoden verkligen lokalisera den optimala 

förläggningsplatsen för Hydrowares DC för den tyska marknaden?  

 

Ballou (1973) anser att tyngdpunktsmetoden inte kan lokalisera en anläggnings optimala 

förläggningsplats med hänsyn tagen till ett företags samtliga kriterier, vilket även Grant 

et al. (2006) instämmer i. Enligt Lumsden (2012) tar tyngdpunktsmetoden hänsyn till 

transportarbetet, transportkostnaderna samt miljöpåverkan och det är utifrån någon av 

dessa faktorer som metoden lokaliserar var DC:t i fråga ska förläggas. Enligt Johansson 

(VD, 2012-12-14) och Fransson (Ekonomichef, 2012-12-14) är dessa faktorer viktiga för 

Hydroware att ta hänsyn till vid sin lokalisering. Om lokaliseringen av DC:t för den tyska 

marknaden kan optimeras, bör företaget kunna undvika de onödiga transporterna till och 

från Alvesta och därmed också kunna undvika onödiga transportkostnader såväl som 

onödig miljöpåverkan. Andra viktiga faktorer att ta i beaktning är enligt Johansson (VD, 

2012-12-14) och Fransson (Ekonomichef, 2012-12-14) bland annat geografisk närhet till 

de tyska kunderna och kundservice. Nahmias (2009) påpekar just vikten av att ta hänsyn 
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till andra faktorer, utöver de som beaktas i tyngdpunktsmetoden, när ett 

lokaliseringsbeslut ska tas.  

 

Geografisk närhet till kunderna är, enligt Chase et al. (2006) viktigt för uppfyllandet av 

kundtillfredställelsen. Björnland et al. (2003) menar att korta geografiska avstånd i 

logistiksystem kan bidra med fördelar så som korta leveranstider, hög leveranssäkerhet, 

hög tillgänglighet och stor flexibilitet. Det skulle alltså kunna vara möjligt för Hydroware 

att öka sina kunders tillfredställelse genom de fördelar som kortare geografiska avstånd 

kan ge. Vidare skriver Grant et al. (2006) att kundtillfredställelse är viktig för 

kundlojaliteten och för konkurrenskraftighet mot konkurrenterna rörande kundvärvning. 

Skapandet av kundlojalitet och kundvärvning kan tänkas vara viktigt för Hydroware för 

att lyckas med dess etableringsstrategi på den tyska marknaden. Företaget har enligt 

Fransson (Ekonomichef, 2013-01-29) erfarit att tyska hissföretag och hisserviceföretag 

har en tendens att föredra Hydrowares tyska motsvarigheter framför Hydroware. Detta 

fenomen kan bero på att tyska kunder uppskattar geografisk närhet och de fördelar som 

sådan närhet kan ge.   

 

Abrahamsson (1992) skriver att förändringar i distribution kan medföra fördelar sett ur 

såväl ett logistiskt perspektiv som ur ett marknadsföringsperspektiv. Genom att förlägga 

ett DC så att de geografiska avstånden till kunderna minskar, kan effektiviteten i 

logistiksystemet förbättras genom kortare transporter, snabbare leveranstider och mindre 

miljöpåverkan. Ur ett marknadsföringsperspektiv kan ett närbeläget DC göra företaget i 

fråga mer tillgängligt på den marknad som det fokuserar på att nå ut till. Då Hydroware, 

som tidigare nämnts, använder sin anläggning i Alvesta som sitt enda DC, råder det 

uppenbara förbättringsmöjligheter på denna front. Dessutom vill företaget komma 

närmre den tyska marknaden så att kundbasen i Tyskland kan expandera ytterligare. 

Dessa effektiviseringsmöjligheter, i kombination med etableringsstrategin, gör en 

förändring av Hydrowares inleverans av material och distribution till en potentiell 

lösning. Utöver de kundfördelar som kan erhållas genom kortare geografiska avstånd och 

välplacerade anläggningar kan företag, enligt Abrahamsson (1992), dessutom uppnå 

kostnadseffektivitet och flexibilitet. 
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Det kan således tänkas att en förändring av Hydrowares inleverans av material och 

distribution genom upprättandet av ett DC för den tyska marknaden kan bringa fördelar 

för företaget. Dock leder detta vidare till andra frågor, så som var DC:t för den tyska 

marknaden bör placeras för att förbättra Hydrowares inleverans av material och 

distribution och för att uppfylla företagets önskningar rörande DC:ts lokalisering. 

 

1.4 Problemformulering 

Problemformulering 1: 

 Hur fungerar Hydrowares inleverans av material och distribution av hydrauliska 

hissar till den tyska marknaden?  

 

Problemformulering 2: 

 Var ska Hydrowares DC för den tyska marknaden förläggas enligt 

tyngdpunktsmetoden? 

 

Problemformulering 3: 

 Vilken är den rekommenderade förläggningsplatsen för Hydrowares DC för den 

tyska marknaden med hänsyn tagen till påverkningsbara faktorer och 

tyngdpunktsmetodens utfall? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Hydrowares inleverans av material och 

distribution av hydrauliska hissar för försäljning på den tyska marknaden fungerar för att 

kunna identifiera hur det kan fungera bättre. Vidare är syftet att med hjälp av 

tyngdpunktsmetoden identifiera förläggningsplatsen för Hydrowares DC för den tyska 

marknaden. Slutligen är syftet att ta reda på var Hydroware ska förlägga sitt DC för den 

tyska marknaden med hänsyn tagen till såväl påverkningsbara faktorer, vilka kommer att 

behandlas i uppsatsens teoriavsnitt, som till tyngdpunktsmetodens utfall.   
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1.6 Disposition  

Uppsatsen är indelad i sex stycken huvudkapitel som börjar med detta inledningskapitel 

och som därefter följs av ett metodkapitel. Vidare är uppsatsen uppdelad efter de tre 

problemfrågorna där respektive teori, empiri och analys redogörs. Slutligen besvaras 

problemfrågorna i ett gemensamt slutsatskapitel.  

1. Inledning 

 Företagsbeskrivning 

 Bakgrund 

 Problemdiskussion 

 Problemformulering 

 Syfte 

 Disposition 

2. Metod 

 Företags- och ämnesval 

 Undersökningsdesign 

 Forskningsansats 

 Forskningsstrategier 

 Datainsamling 

 Operationalisering 

 Forskningens kvalitet 

 Forskningsetiska aspekter 

3. Hur fungerar Hydrowares inleverans av material och distribution av hydrauliska hissar till den 

tyska marknaden? 

 Teori: kundkrav, transportplanering, distributionsstruktur, konsolidering, ruttplanering, transport, 

transportslag och leveransserviceelement  

 Empiri: Hydrowares tyska marknad, inleverans av material och distribution samt leveransservice 

 Analys: av nulägesbeskrivningen 

4. Var ska Hydrowares DC för den tyska marknaden förläggas enligt tyngdpunktsmetoden? 

 Teori: terminallokalisering, tyngdpunktsmetoden, transportarbete, transportkostnad, 

miljöpåverkan 

 Empiri: data angående Hydrowares leverantörer och tyska kunder  

 Analys: tyngdpunktsberäkning, känslighetsanalys 

5. Vilken är den rekommenderade förläggningsplatsen för Hydrowares DC för den tyska 

marknaden med hänsyn tagen till påverkningsbara faktorer och tyngdpunktsmetodens utfall? 

 Teori: påverkningsbara faktorer  

 Empiri: påverkningsbara faktorer  

 Analys: påverkningsbara faktorer, tyngdpunktsmetodens utfall och DC:ts rekommenderade 

förläggningsplats 

6. Slutdiskussion 

 Problemfrågorna besvaras 

 Egen kritik till uppsats 

 Förslag till fortsatt forskning 

Figur 3 - Grafisk illustration över uppsatsens disposition. 
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2. Metod 

Syftet med uppsatsens andra kapitel är att beskriva hur studien är genomförd. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av företags- och ämnesvalet och sedan följer en presentation 

av undersökningsdesign och forskningsansats. Därefter redogörs uppsatsens 

forskningsstrategier, datainsamlingsmetod och uppsatsens operationalisering. Kapitlet 

avslutas med en presentation av de kvalitetskriterier som uppsatsen ska uppfylla samt 

forskningsetiska aspekter. 

 

2.1 Företags- och ämnesval 

Efter att tidigare utfört en studie med en mängd olika företag hade författarna till denna 

uppsats därför som ambition att få ett nära samarbete med ett och samma företag. Dels 

för att studera ett fall närmare och mer ingående och dels för att det är en nyttig 

erfarenhet inför det stundande arbetslivet. För att hitta en samarbetspartner utgick 

författarna från svensktnaringsliv.se och företag som redan hade exjobb presenterade på 

sina hemsidor. Därefter studerades potentiella samarbetspartners hemsidor och 

intresseförfrågningar skickades ut till de företag som bedömdes som intressanta. 

Grundkriteriet var att företaget skulle ha sitt huvudkontor i närområdet och ha ett 

intressant problem inom ramarna för Civilekonomprogrammets logistikinriktning.  

 

Efter att ha varit i kontakt med en handfull potentiella samarbetspartners föll lotten på 

Hydroware, vars huvudkontor finns i Alvesta. Författarna blev intresserade av 

Hydroware då företaget är ett växande företag och det då finns många möjligheter för 

företaget att utvecklas. Efter mötet med Hydrowares VD och Ekonomichef fick 

författarna ett positivt intryck av företaget och det verkade finnas goda möjligheter för att 

få ut ett givande samarbete med det. Hydroware vill i större utsträckning etablera sig på 

den tyska markanden och i samråd med företagets VD och Ekonomichef togs därmed 

beslutet att undersöka vart företaget ska lokalisera sitt DC för den tyska marknaden. 

Ämnet ansågs som intressant och därför som ett utmärkt tillfälle att fördjupa sig 

ytterligare inom detta område. Framförallt så kändes det som en bra möjlighet att hjälpa 

företaget att lösa ett praktiskt problem.  
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2.2 Undersökningsdesign 

Valet av undersökningsmetod i denna uppsats föll på fallstudien. Detta val grundades på 

att denna typ av metod möjliggör för en djupgående undersökning av det valda objektet. 

Författarna till denna uppsats ansåg att en djupgående undersökning var nödvändig för att 

kunna utreda var Hydrowares DC ska lokaliseras. Vidare är en av uppsatsens 

problemfrågor en hur-fråga vilket enligt Yin (2007) gör fallstudien, vars centrala tendens 

är att försöka belysa ett beslut, till en fördelaktig metod. Yin (2007) beskriver också att 

fallstudien möjliggör för insamling och hantering av olika empiriska material, vilket 

utgör ytterligare en anledning till varför författarna till denna uppsats valde denna 

undersökningsmetod.  

 

Yin (2007) skriver att fallstudien ställer krav på forskarens färdigheter. En fallstudies 

kvalitet är beroende av att forskaren i fråga kan ställa bra frågor, är en god lyssnare, är 

flexibel, har en klar bild över studiens frågeställningar och inte låter sig styras av skeva 

uppfattningar. Det är med andra ord inte lätt att genomföra en fallstudie då denna 

undersökningsmetod ställer fler och större krav på forskarens egenskaper än andra 

undersökningsmetoder. Fallstudien är inte schematisk och rutinmässig i samma 

utsträckning som övriga undersökningsmetoder. Med vetskapen om vilka kvaliteter som 

ställs på forskare som tillämpar fallstudien som undersökningsmetod, konstaterades det 

sammantaget att denna undersökningsdesign lämpar sig väl för denna uppsats. 

 

2.3 Forskningsansats 

Enligt Bryman och Bell (2003) samt Alvesson och Sköldberg (2008) kan 

forskningsansatsen uttryckas som det sätt som forskaren förhåller sig till teori och empiri. 

Vid diskussioner angående forskningsansats har det framkommit att induktion och 

deduktion är de två idealtyperna. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att deduktion är 

den typ av angreppssätt som innebär att teorin är utgångspunkten för den vidare forskningen. 

I korthet betyder detta att lämplig teori utger grunden för hypotesbildandet och att hypotesen 

sedan prövas genom empirisk undersökning. Denna uppsats tillämpar en deduktionsansats 

för att författarna utifrån teoretiska källor skaffade sig den kunskap som behövdes för att 
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kunna utforma och genomföra de empiriska undersökningarna. Således är denna uppsats i 

linje med hur deduktion beskrivs teoretiskt.  

 

2.4 Forskningsstrategier 

2.4.1 Kvalitativ metod 

I denna uppsats användes främst en kvalitativ metod för att samla in data. Enligt Bryman 

och Bell (2003) är den kvalitativa forskningsmetoden flexibel och fokuserar på helheten. 

Den kvalitativa metoden går att använda för att erhålla intressanta åsikter från 

respondenten och forskaren har även möjlighet att se mönster i svaren. På så sätt ges 

forskaren en möjlighet att se och förstå sammanhanget från respondentens perspektiv. 

När en kvalitativ metod används ligger betoningen på insamling av data i form av ord 

men kan även inkludera en viss mängd siffror vid behov. Problemfråga två kunde inte 

besvaras med hjälp av den kvalitativa metoden då den datainsamling som gjordes för 

denna fråga enbart var av numerisk karaktär. Den kvalitativa metoden lämpade sig för 

problemfråga ett och tre, då författarna till denna uppsats redan från början behövde 

förstå Hydrowares nuvarande situation och varför företaget ville lokalisera ett nytt DC 

för den tyska marknaden samt var DC:t skulle lokaliseras. Författarna ville även fördjupa 

sig i företagets lokaliseringsproblem vilket Holme och Solvang (1997) anser att den 

kvalitativa metoden kan hjälpa till med. Dessutom skriver Holme och Solvang (1997) att 

en studie som använder den kvalitativa metoden kan kompletteras till dess att 

datainsamlingen anses vara komplett. Då det var komplicerat för författarna till denna 

uppsats att i ett tidigt skede veta om datainsamlingen var komplett, var det fördelaktigt 

med en kvalitativ metod. Då kunde författarna komplettera sin datainsamling under 

uppsatsens gång.  

 

Grönmo (2006) skriver att de vanligaste tillvägagångsätten vid en kvalitativ 

forskningsmetod är intervjuer och observationer. Fördelen med dessa tillvägagångssätt är 

att bortfallet blir mindre än vid användning av enkäter. Författarna använde sig av 

semistrukturerade intervjuer då de hade förutbestämda frågeområden och huvudfrågor 

om Hydrowares nuvarande inleverans av material och distribution och hur företaget hade 

velat ha det i framtiden att förhålla sig till. Därefter svarade respondenten så utförligt som 



  

 

 

 

12 
 

möjligt och följdfrågor ställdes sedan på respondentens svar. Detta är i enlighet med hur 

Bryman och Bell (2003) beskriver semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 

intervju innebär att det finns specifika teman att ta upp men att det inte finns någon 

specifik ordningsföljd att ställa frågorna efter. Frågorna som ställs och dess ordningsföljd 

beror istället på respondenten.  

 

För denna uppsats användes främst personliga intervjuer som gjordes på Hydrowares 

huvudkontor i Alvesta. Enligt Bryman och Bell (2003) är fördelarna med personliga 

intervjuer att det är lättare att fånga respondentens förtroende vilket i sin tur möjligtvis 

kan ge längre och mer ingående svar. En annan fördel med personliga intervjuer är att 

personen som utför intervjun kan läsa och tolka respondentens ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. För att underlätta de personliga semistrukturerade intervjuerna använde 

författarna till denna uppsats intervjuguider. En intervjuguide för semistrukturerade 

intervjuer ska, enligt Bryman och Bell (2003), innehålla en mer eller mindre strukturerad 

lista över vilka frågeställningar som ska beröras under intervjun. De intervjuguider som 

användes vid de semistrukturerade intervjuerna innehöll frågeområden om Hydrowares 

nuvarande inleverans av material och distribution samt om hur företaget vill ha sin 

framtida distribution till de tyska kunderna. Frågorna som ställdes till respondenterna 

under de semistrukturerade intervjuerna hade en stark koppling till uppsatsens 

problemformuleringar och hade formulerats på ett sådant sätt att det gavs utrymme för 

reflektion för respondenterna, vilket Bryman och Bell (2003) anser är av betydande vikt. 

Innan de personliga semistrukturerade intervjuerna ägde rum så skickades intervjuguiden 

i förväg ut till respondenterna för att ge dessa möjlighet att förbereda sig. Dock 

påpekades det att intervjuguiden endast var en riktlinje och att intervjun önskades bli 

djupare än så. Detta kan tros ha ökat chansen att få mer utförliga svar under respektive 

intervju. Intervjuguiderna finns tillgängliga i bilaga 2. 

 

2.4.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ forskning är den metod där det, enligt Bryman och Bell (2003) och Eliasson 

(2010), läggs tyngd på insamling av numeriska data och på kvantifiering av densamma 

vid analys. En studie innehållande siffror kan öka förståelsen för det valda ämnet. 
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Grönmo (2006) beskriver kvantitativ forskning som systematisering av den typ av 

information som är relevant för de problemställningar som är givna för studien i fråga. 

Vidare lämpar sig kvantitativ metod vid problemställningar som har för avsikt att ge 

översikt över större populationer och där fokus ligger på fördelningar eller jämförelser. 

Kvantitativ analys handlar således inte enbart om mekaniskt räknande, det förekommer 

även tolkningsmoment. Denna uppsats bestod till viss del av insamling av numerisk data 

då tyngdpunktsmetoden användes för att räkna ut lokaliseringen av Hydrowares DC för 

den tyska marknaden. Således besvarades problemfråga två med hjälp av den kvantitativa 

metoden. I problemfråga tre inkluderades hänsyn tagen till flertalet faktorer vid 

terminallokalisering och då blev en kvantitativ metod svår att använda, eftersom det var 

tvunget att ställa olika variabler mot varandra. Problemfråga ett krävde endast en 

beskrivning av Hydroware nuvarande inleverans av material och distribution, vilket inte 

heller kunde göras med hjälp av den kvantitativa metoden.  

 

De vanligast förekommande insamlingsmetoderna vid kvantitativ forskning är, enligt 

Eliasson (2010), enkät- och intervjuundersökningar. Genom valet av insamlingsmetod 

menar Bryman och Bell (2003) att fokus ligger på att identifiera indikatorer på de 

begrepp som är aktuella för studien i fråga. Den kvantitativa forskningen innehåller fyra 

fokusområden, vilka utgörs av: mätning, replikation, generalisering och kausalitet. Syftet 

med dessa fokusområden är huvudsakligen att identifiera små skillnader mellan 

undersökningsobjekten, att möjliggöra för upprepning av studiens genomförande, att 

generalisera studiens resultat samt att tydliggöra samband för att förklara resultatet.     

 

2.4.3 Sammanfattning av val av forskningsstrategi 

 

Problemfråga: Val av metod: 

Problemfråga 1 Kvalitativ metod 

Problemfråga 2 Kvantitativ metod 

Problemfråga 3 Kvalitativ metod 
Tabell 1- Sammanfattning av val av forskningsstrategi 
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2.5 Datainsamling 

Det finns olika metoder enligt Esaiasson et al. (2007) att samla in data på. Dels kan 

datainsamlingen ha en teoretisk karaktär och dels en empirisk karaktär. Bryman och Bell 

(2003) diskuterar såväl primär- som sekundärdata. Primärdata är data som forskaren till 

den aktuella studien själv samlar in, medan sekundärdata är befintlig data som andra 

forskare sedan tidigare har samlat in. Vid insamling av data används det, enligt Esaiasson 

et al. (2007) vanligtvis, intervjuer, enkäter, observationer och litteraturstudier. Vilket 

tillvägagångssätt som används beror på rapportens syfte och om rapporten är av 

kvalitativ eller kvantitativ art. Då denna uppsats är en fallstudie finns det enligt Yin 

(2007) inga exakta riktlinjer på vilka datainsamlingsmetoder som ska användas. Istället 

anser Yin (2007) att rapporter sannolikt får en bättre kvalitet desto fler 

datainsamlingsmetoder som används, då olika insamlingsmetoder kan styrka samma sak. 

Genom användningen av flertalet olika informationskällor, något Yin (2007) kallar 

triangulering, kan uppsatsens reliabilitet och validitet öka. I denna uppsats kombinerades 

intervjuer med skriftligt material från såväl internt som externt håll, vilket är i linje med 

styrkan i fallstudiens datainsamling. 

 

2.5.1 Val av intervjupersoner 

När första kontakten med Hydroware togs, intervjuades inledningsvis företagets VD, 

Kjell Johansson, och Ekonomichef, Lars Fransson, för att få en inblick i företaget. Lars 

Fransson kom senare att bli författarnas kontaktperson på företaget och det var således 

via honom som kontakuppgifter och information om vilka som arbetar och är ansvariga 

för företagets leverantörer och kunder erhölls. Intervjuobjekten blev således utvalda 

genom, vad Bryman och Bell (2003) benämner som ett snöbollsurval. Snöbollsurval 

innebär att forskaren får kontakt med ett antal respondenter och de hjälper sedan 

forskaren att få kontakt med ytterligare respondenter som är relevanta för studien. Vad 

som framkom ur de personliga intervjuerna utgjorde således denna uppsats primära data 

och empiriska material. Se tabell 2 för sammanfattning av uppsatsens intervjuobjekt.  
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Position: Namn: Datum: 

Ekonomichef Lars Fransson 2012-12-14, 2013-01-29, 

2013-02-26, 2013-03-20, 

2013-04-03, 2013-04-12, 

2013-04-17 

VD Kjell Johansson 2012-12-14, 2013-02-26,  

2013-04-17 

 

Inköpschef Leif Johansson 2013-04-03, 2013-04-22 

 

Försäljningschef Erik Paulsson 2013-04-03, 2013-04-22 

 

Transportbokare Bengt-Ove Ragnarsson 2013-04-03 

VD, Transportör X − 2013-03-21 

Tabell 2 - Grafisk illustration över uppsatsens intervjupersoner. 

 

2.5.2 Val av skriftligt material 

Det skriftliga material som användes till denna uppsats var främst företagsinterna 

dokument innehållande information om Hydrowares kunder och leverantörer. Dessa 

företagsinterna dokument var en typ av information som Saunders et al. (2009) kallar 

sekundärdata. Dokumenten innehöll information om antalet kunder och leverantörer, var 

respektive kund och leverantör finns geografiskt samt leveransfrekvens och kostnad av 

inköp och försäljning. Dessa dokument användes främst för att skapa en bild över hur 

Hydrowares situation såg ut under år 2012 och för att i ett slutskede kunna lokalisera var 

dess nya DC ska förläggas. Vidare användes även empiri i form av Hydrowares 

årsredovisning, hemsida och övriga företagsinterna dokument innehållande information 

om dess organisation och marknad. Dokumenten sökte författarna antingen upp själva 

eller så försedde Hydroware författarna med dessa. Sammantaget utgjorde det skriftliga 

materialet en stor och god informationsbas för denna uppsats och det skriftliga materialet 

fungerade även som ett bra komplement till de övriga insamlingsformerna. 
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2.5.3 Litteraturval 

Till uppsatsens teoretiska referensram gjorde författarna en fördjupning i relevant teori 

som berörde det valda ämnet. Denna litteratur inhämtades från såväl böcker som 

vetenskapliga artiklar och utgjorde därmed denna uppsats sekundärdata. Källorna valdes 

ut från Linnéuniversitetets Universitetsbibliotek och databaserna OneSearch och Google 

Scholar. De vanligaste sökorden som användes vid sökning efter böcker och 

vetenskapliga artiklar var: distribution, consolidation, transportation, 

leveransserviceelement, facility location, center of gravity method, environmental 

impact, influential factors. Dessutom kombinerades sökorden sinsemellan för att 

optimera träffarna. De kriterier som togs i åtanke vid valet av litteratur var: erkända 

författare inom ämnet, publicerad i vetenskaplig tidskrift och rekommendationer från 

examinator och handledare.  

 

2.6 Integrering av teoretiska begrepp 

För att kunna uppfylla syftet med denna uppsats och besvara den andra 

problemformuleringen, har teoretiska begrepp formats om till mätbara variabler. Patel 

och Davidsson (2011) skriver att det är viktigt att göra teorin observerbar och förståelig 

för respondenten. Till följd av detta gjorde författarna antaganden som berör 

genomförandet av tyngdpunktsmetoden. För att underlätta för läsaren, presenteras dessa 

antaganden under punkt 4.2.1. Denna punkt återfinns i kapitlet rörande problemfråga 2, i 

vilket tyngdpunktsberäkningen genomförs och det är först då som operationaliseringen 

utförs.  

 

Till följd av att problemfråga 1 ställde krav på en beskrivning av Hydrowares inleverans 

av material och distribution, behövde författarna observera de teoretiska begrepp som de 

behövde förstå för att genomföra en sådan beskrivning. De teoretiska begreppen 

integrerades i intervjuguiderna som ämnade att mynna ut i ett empiriskt underlag. I ett 

senare skede ställdes teorin mot empirin och därigenom kunde författarna, genom en 

analys, identifiera hur Hydowares inleverans av material och distribution fungerar.  
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Rörande problemfråga 3, användes de påverkningsbara faktorerna som framkom ur teorin 

som underlag i såväl empirin som i analysen. I analysen ställdes teori och empiri från 

problemfråga 2 och problemfråga 3 mot varandra och mynnade ut i en slutsats där en 

rekommenderad förläggningsplats för Hydrowares DC presenterades.  

 

2.7 Forskningens kvalitet 

En fallstudie måste, enligt Yin (2007) uppfylla en uppsättning kvalitetskriterier. Dessa 

kvalitetskriterier utgörs av begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet.  

 

2.7.1 Begreppsvaliditet 

I denna uppsats tillämpades begreppsvaliditeten genom användningen av flertalet källor 

vid data- och informationsinsamlingen. Författarna lät även nyckelinformanter ta del av 

och läsa igenom utkast till uppsatsen innan denna publicerades. Dessa strategier är, enligt 

Yin (2007) användbara vid förstärkningen av en studies begreppsvaliditet.  

 

2.7.2 Intern validitet 

Esaiasson et al. (2007) menar att intern validitet avser giltiga slutsatser av beskrivande 

eller förklarande natur. Genom att författarna till denna uppsats reflekterade och 

diskuterade olika samband och effekter som hade potential att kunna påverka studiens 

slutsatser, motverkades risker för ogiltiga samband och felaktiga slutsatser. Yin (2007) 

beskriver falska samband och effekter som det främsta hotet mot en studies interna 

validitet.  

 

2.7.3 Extern validitet 

Yin (2007) menar att extern validitet handlar om huruvida en studies resultat kan 

generaliseras utöver den aktuella studien, vilket är en beskrivning som Esaiasson et al. 

(2007) ger medhåll i. Problemet med extern validitet är särskilt förekommande bland 

fallstudier då kritiker hävdar att ett enda fall utgör en svag grund för generalisering. En 

fallstudies resultat kan dock generaliseras analytiskt, vilket innebär att teorier utvecklas 
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samt generaliseras och kan tillämpas på andra organisationer utöver den som utgör det 

aktuella fallet. Fallstudien i denna uppsats kan alltså vara till hjälp för andra 

organisationer med problem liknande Hydrowares. 

 

2.7.4 Reliabilitet 

Enligt Yin (2007) handlar reliabilitet om huruvida det är möjligt att genomföra samma 

studie igen och komma fram till samma resultat, vilket även Svenning (2003) instämmer 

i. Syftet med reliabilitet är att minimera fel och skevheter i studien. Författarna till denna 

uppsats beskrev sitt tillvägagångssätt och dokumenterade sina intervjuer för att minska 

risken för feltolkningar och säkerställa hög reliabilitet. De intervjuguider som användes 

vid intervjutillfällena är presenterade i bilaga 2.  

 

2.8 Forskningsetiska aspekter 

Forskningsetiska aspekter handlar enligt Bryman och Bell (2003) bland annat om 

integritet, konfidentialitet, frivillighet och anonymitet. I Sverige är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, anonymitetskravet och falska förspeglingar 

några exempel på etiska principer. En respondent ska därmed behandlas på ett bra sätt 

och vill respondenten vara anonym så ska den således få vara det. De intervjuade 

respondenterna på Hydroware såväl som företaget som sin helhet, fick i denna uppsats 

frågan om de ville vara anonyma eller inte. Informationen behandlades sedan därefter, 

vilket är i linje med anonymitets- och konfidentialitetskravet. Innan intervjuerna med 

respektive respondent blev respondenterna informerade om vad för huvudsakligt ämne 

som intervjun skulle beröra och fick således veta vad som skulle tas upp på intervjun. På 

så sätt hade respondenten tid att förbereda sig och även att kommentera om det var något 

som upplevdes som för stötande att diskutera. Detta är i linje med informationskravet 

som Bryman och Bell (2003) tar upp.  

 

För att säkerhetsställa att de intervjuade respondenterna på Hydroware har uppfattats av 

denna uppsats författare på ett korrekt sätt har det även getts möjlighet för uppsatsens 

respondenter på Hydroware att läsa igenom empiridelarna före publicering. Detta har 
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dels gjorts för att undvika feltolkningar från författarnas sida och dels för att undvika att 

sekretessbelagt material ska spridas. Bryman och Bell (2003) skriver att de involverade 

måste få information om rapportens syfte samt vilka moment som ingår, vilket 

Hydroware i det här fallet har fått ta del av. Företaget blev informerat om vad för 

information och vilka delar som behövdes vara klara till respektive seminarium vilket i 

sin tur främjade samarbetet. Samarbetet med Hydroware var frivilligt från deras sida, 

vilket är i enlighet med samtyckeskravet. Författarna till denna uppsats hade även 

aspekten falska förespeglingar i åtanke under arbetets gång och har inte medvetet 

vilselett företaget eller gett det falsk information.  

 

Då ingen förutbestämd ersättning från Hydroware erhölls, kunde författarna till denna 

uppsats arbeta självständigt. Därmed kunde denna uppsats utformas på ett sätt utan några 

specifika krav på resultat eller innehåll från Hydrowares sida. På grund av tydlig 

information såväl före som efter intervjuer med respektive respondent kan det anses att 

denna uppsats har en relativt hög forskningsetik.   
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2.9 Sammanfattning av metodkapitel 

 
 

Figur 4 - Grafisk illustration av uppsatsens metod. 
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3. Hur fungerar Hydrowares inleverans av material och 

distribution av hydrauliska hissar till den tyska marknaden? 

Detta kapitel innehåller teori, empiri och analys rörande problemfråga ett. Teoriavsnittet 

innehåller de begrepp som är viktiga att förstå för att vidare kunna beskriva Hydrowares 

inleverans av material och distribution av hydrauliska hissar till den tyska marknaden. 

De begrepp som presenteras är kundkrav, transportplanering, distributionsstruktur, 

konsolidering, ruttplanering, transport, transportslag och leveransserviceelement. 

Kapitlet fortsätter sedan med den empiriska beskrivningen av Hydrowares inleverans av 

material och distribution av hydrauliska hissar till den tyska marknaden. Därefter följer 

en analys av kapitlet.  

 

3.1 Teoretisk referensram 

3.1.1 Kundkrav 

Ett företag måste, enligt Anderson et al. (2006) skapa värdeerbjudanden efter den typ av 

kunder som det har som målsättning att nå ut till. Olhager (2000) menar att ett företags 

erbjudande värderas utifrån hur väl kundernas behov uppfylls. Anderson et al. (2006) 

hävdar att företaget, förutom sitt värdeerbjudande, måste vara medvetet om vilka värden 

dess konkurrenter erbjuder för att därigenom positivt kunna överraska kunderna och 

attrahera dessa. Det är på dessa grunder som goda kundrelationer sedan kan byggas. 

Företagets värdeerbjudande är, enligt Kaplan och Norton (1999), av central betydelse för 

att vidare kunna förstå de faktorer som ligger bakom hur stor marknadsandel, 

återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundtillfredställelse och kundlönsamhet företaget 

har.  

 

Företagsledningen måste, enligt Simons (2000) identifiera företagets kunder och de 

marknadssegment inom vilka det strävar efter att konkurrera på. För att kunna öka eller 

bibehålla sin marknadsandel är det enligt Kaplan och Norton (1999) viktigt för företaget 

att behålla sina existerande kunder. En målsättning som många företag har, är att öka sin 

kundbas inom sitt marknadssegment. För att attrahera nya kunder kan företag, genom 

diverse satsningar, tillhandahålla olika erbjudanden. Det är enligt Olve et al. (1999) 
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viktigt för företag att säkerställa att kunderna är nöjda med företagets värdeerbjudande. 

Dessutom hävdar Helgesen (2006) att det finns ett positivt samband mellan 

kundtillfredställelse och kundlojalitet och vidare mellan kundlojalitet och lönsamhet. 

Vidare skriver Simons (2000) att företag med tillfredställda och lojala kunder är 

lönsamma över tid.  

 

3.1.2 Transportplanering 

Transportplanering innebär, enligt Jonsson och Mattsson (2005), den planering som 

föregår extern transport. Coyle et al. (2011) menar att transportplanering blir särskilt 

viktig i en global kontext till följd av långa avstånd, långa transporttider och krav på 

leveransservice. Jonsson och Mattsson (2005) skriver att transportplanering innefattar 

beslut rörande hur transporter från leverantör, mellan logistiksystemets anläggningar och 

vidare till kund ska ske. Transportplanering grundas i beslut rörande 

distributionsnätverkets struktur, vilket går under benämningen strategisk 

transportplanering. Beslut rörande leveranskonsolidering och ruttplanering går istället 

under benämningen operativ transportplanering. Coyle et al. (2011) menar att den 

operativa transportplaneringen måste vara i linje med företagets strategi, bidra med rätt 

kundservicenivå samt inte medföra för hög risk.   

 

3.1.3 Distributionsstruktur 

Begreppet distributionsstruktur definieras som ”den design med vilken distributionen 

organiseras och administreras avseende materialflöde och därtill kopplade resurser i 

distributionssystemet”. (Abrahamsson, 1992, s. 21) 

 

Den mest traditionella typen av distributionsstruktur är, enligt Lumsden (2012) och 

Saunders (1997), byggd på direktleverans mellan producerande och konsumerande 

enheter. Vidare bidrar denna traditionella struktur ofta till ineffektiv och kostsam 

transport. Ineffektiviteten uppstår till följd av de många transportrelationer som krävs vid 

direktleverans. Vid planering av distributionsstruktur är målet normalt att minimera 

logistikkostnaderna och effektivisera flödet med avseende på transport (Brockmann, 

1999; Gümüs & Bookbinder, 2004). Lumsden (2012) menar att en minskning av antalet 
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transportrelationer kan bidra till kostnadsbesparingar och utifrån detta har andra 

distributionsstrukturer, utöver den traditionella direktleveransstrukturen, uppkommit.  

 

Ett sätt att påverka ett logistiksystems nätverk och distributionsstruktur är genom 

ifrågasättandet av dess anläggningar och huruvida nyetableringar bör göras eller ej 

(Gümüs & Bookbinder, 2004; Jonsson & Mattsson, 2005). Lumsden (2012) beskriver att 

upprättandet av samlastningsterminaler och distributionsanläggningar på vägen mellan 

leverantör och kund möjliggör för färre transportrelationer. Samlastningsterminaler och 

distributionsanläggningar bidrar dessutom till distributionsstrukturer med ökad 

kundfokusering och vidare till effektivisering av materialflöden. Brockmann (1999) 

beskriver kundfokusering som en viktig bidragande faktor till ett företags framgång. Med 

kundfokus innefattas kraven på kompletta leveranser som stämmer överens med kundens 

beställning och som anländer på utsatt tid. Genom distributionsanläggningar kan 

samlastning bidra till uppfyllandet av de krav som kunderna ställer på företagen i dagens 

logistiksystem. Vidare skriver Gümüs och Bookbinder (2004) att samlastning via 

distributionsanläggningar kan minska transportkostnaden inom logistiksystemet medan 

transporttiden kan förlängas genom väntetid och därigenom påverka leveransservicen. 

 

3.1.4 Konsolidering 

Konsolidering av leveranser innebär samordning av småsändningar från flera avsändare 

till större flöden (Abrahamsson & Sandahl, 1996; Gümüs & Bookbinder, 2004; Hall, 

1987; Jonsson & Mattsson, 2005). Abrahamsson och Sandahl (1996) och Cooper (1983) 

menar att samordningsfunktionen är en av distributionsystemens viktigaste funktioner då 

den möjliggör för effektivisering och kostnadsbesparing rörande transport. Tanken med 

samordningsfunktionen är att samordningen ska ske så tidigt i transportkedjan som 

möjligt och vidare att brytningen av densamma ska ske så nära kunden som möjligt 

(Abrahamsson & Sandahl, 1996).  

 

Hall (1987) beskriver terminalkonsolidering som en form av konsolidering inom vilken 

leveranser såväl bryts som konsolideras i en distributionsanläggning, såsom ett DC. I en 

sådan anläggning finns såväl sorteringsmöjligheter, omlastningsmöjligheter och 
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konsolideringsmöjligheter. För att optimera utnyttjandet av de möjligheter som 

terminalkonsolidering kan ge, bör distributionsanläggningen, enligt Jonsson och 

Mattsson (2005) förläggas centralt i de områden där det finns närhet till viktiga 

leverantörer och kunder. 

 

3.1.5 Ruttplanering 

Ruttplanering är en viktig ingrediens i ett företags transportplanering till följd av den 

transportineffektivitet och de kostnader som den kan medföra om den inte utförs väl 

(Coyle et al., 2011). Crainic (2003) menar att en förutsättning för att ett logistiksystem 

ska vara effektivt är välplanerade rutter inom detsamma. Vid ruttplanering tas beslut 

rörande transportens utformning och vidare tas hänsyn till faktorer som 

trafikförhållanden och kundkrav. Vanligtvis genomförs ett företags ruttplanering av den 

transportör som är avtalad att sköta företagets transporter. Southworth och Peterson 

(2000) diskuterar en viktig förutsättning för välplanerade rutter och vidare för effektiv 

distribution. Avgörande för denna planering är identifieringen av ett logistiksystems 

viktiga geografiska punkter. Sådana viktiga punkter kan inkludera utgångspunkt, 

samordningspunkt och slutdestination för en leverans. 

 

3.1.6 Transport 

För att förflytta en produkt från ett ställe till ett annat ställe i ett logistiksystem så krävs 

det, enligt Chu (2005), någon form av transport. Att planera ett företags transport är såväl 

en viktig aspekt som ett praktiskt problem för den logistikansvarige. Transporter är 

avgörande för ett logistiksystems funktion eftersom produkter ska transporteras mellan 

leverantören och företaget och slutligen göras tillgängliga på marknaden för kunden. 

Storhagen (2003) anser att en produkt som stannar på den geografiska plats som den 

producerats på har ett begränsat värde. En potentiell köpare kan inte använda sig av 

produkten om den inte transporteras till rätt plats för köparen i fråga och därför har 

transport av produkter en stor betydelse. Vid transporter förekommer det, enligt Lumsden 

(2012), aktiviteter så som lastning, förflyttning, omlastning och lossning. Vid lastning så 

lastas godset enligt Jonsson och Mattsson (2005) först på en pall och därefter på 

transportmedlet och vid lossning så tas först pallen ut från transportmedlet för att sedan 
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levereras till kund. Vid både lastning och lossning används likadan utrustning då många 

av aktiviteterna är desamma. Vid såväl lastning som omlastning är det viktigt att 

kapaciteten som finns på pallen och själva transportmedlet utnyttjas till fullo, då det ger 

en högre fyllnadsgrad (Zuniga et al., 2010). 

 

3.1.7 Transportslag 

För transport mellan leverantör och företag används det enligt Storhagen (2003) främst 

transportmedel såsom järnvägs-, väg-, sjöfarts- och flygtrafik. Om ett företag använder 

mer än ett transportmedel så kallas det för intermodala transporter. Användningen av 

intermodala transporter har ökat då det kan främja transporteffektiviteten i 

försörjningskedjan. 

 

Det vanligaste sättet att transportera produkter såväl kort- som långväga är, enligt Konur 

och Toptal (2012), med hjälp av vägtransport. De ökade kraven på snabba och effektiva 

transporter är de främsta faktorerna till att vägtransportsektorn har växt. Jonsson och 

Mattsson (2005) beskriver vägtransporter som nästintill det enda transportslaget som kan 

erbjuda transporter direkt från leverantörens till kundens anläggning, vilket beror på att 

vägnätet är väl utbyggt. Övriga transportslag kan i undantagsfall även erbjuda dessa 

transporter men transporterar främst produkterna mellan terminaler. Vägtransporter är 

mer flexibla än andra transportslag då det är enkelt att samlasta gods av olika storlekar 

och vikt och det är nästan alltid är möjligt att skräddarsy en egen transportrunda. Konur 

och Toptal (2012) anser att det är viktigt att utnyttja fordonets fulla kapacitet för att 

effektivisera vägtransporterna då det har stor negativ påverkan på miljön. Vid små 

volymer och högfärdiga produkter konkurrerar vägtransporterna främst med flygtrafiken 

och vid stora och lågvärdiga produkter konkurrerar vägtransporterna främst med järnväg 

(Jonsson och Mattsson, 2005). 

 

3.1.8 Leveransserviceelement 

Att erbjuda kunderna bra produkter har, enligt Björnland et al. (2003), blivit en 

självklarhet för merparten av alla företag inom samtliga branscher. Denna utveckling har 

medfört att dagens företag konkurrerar med mer än enbart fysiska produkter. Företags 
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erbjudanden kan inkludera leveransservice som i sin tur skapar mervärde för kunderna. 

Leveransservicens viktigaste egenskap är att kunderna ska erhålla mervärde utöver den 

fysiska produkt som de köper. Genom att hålla hög leveransservice kan ett företag stärka 

sin konkurrenskraft och därigenom öka sina marknadsandelar (Mourtzis et al., 2008). 

 

Begreppet leveransservice är, enligt Björnland et al. (2003), ett samlingsnamn på 

kundernas uppfattning rörande kvaliteten på de logistikaktiviteter som företag utför. I 

företag omfattar leveransservice olika element som är olika betydelsefulla beroende på 

bransch, konkurrensmiljö, geografiska förhållanden och kundernas preferenser (Vickery 

et al., 2003). Bland be vanligaste elementen inom leveransservice återfinns leveranstid, 

leveransprecision, leveranssäkerhet och leveransflexibilitet (Björnland et al., 2003; 

Mattsson, 2012).  

 

3.1.8.1 Leveranstid 

Leveranstid är det mest klassiska leveransserviceelementet och innebär, enligt Björnland 

et al. (2003) och Mattsson (2012), den tid som förlöper från mottagen kundorder tills att 

leveransen är disponibel för användning av kunden. Björnland et al. (2003) menar att 

leveranstiden innehåller två variabler som är avgörande för leveransservicen: 

leveranstidens varighet samt huruvida utlovad leveranstid uppfylls eller ej. 

Leveranstidens varighet påverkas i huvudsak av två delar: företagets processer och 

beläggning. Processledtiden kan bestå av orderbehandlingstid, väntetid, förberedelsetid, 

tillverkningstid, lastningstid samt utleveranstid. Beläggningen kan påverkas av aktuell 

orderstock eller tillgång på transportresurser. 

 

3.1.8.2 Leveransprecision 

Leveransprecision innebär att en leverans sker vid avtalad leveranstidpunkt (Vickery et 

al., 2003; Li et al., 2005). Detta element lämpar sig väl vid mätningar av leveransförmåga 

för företag som levererar mot kundorder (Mattsson, 2012). Björnland et al. (2003) och 

Robb et al. (2008) skriver att merparten av dagens kunder prioriterar god 

leveransprecision framför kort leveranstid. Genom god övervakning av leveranserna, kan 

leveransprecisionen främjas. Sådan övervakning sker lämpligen på elektronisk väg där 
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streckkodsavläsning sker på flertalet ställen på vägen fram till varumottagning hos 

kunden.  

 

3.1.8.3 Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerhet är det leveransserviceelement som avser att rätt produkt, i rätt kvalitet, 

levereras i rätt kvantitet (Vickery et al., 2003). Fel som kan påverka leveranssäkerheten 

negativt är, enligt Björnland et al. (2003), administrativa fel, plockfel, leveransfel, 

produktskador eller felaktigt emballage. Leveranssäkerhet kan mätas genom att jämföra 

antal kundorder utan anmärkning från kund med totalt antal levererade kundorder 

(Mattsson, 2012).  

 

3.1.8.4 Leveransflexibilitet 

Leveransflexibilitet är ett element som innebär ett företags förmåga att på kort sikt och 

med knappa resurser anpassa sin verksamhet till förändrade förutsättningar och 

förhållanden (Slack, 2005). De förändrade förutsättningarna kan röra ändrade önskemål i 

leveranstid, leveranskvantitet eller innehåll i den levererade produkten (Björnland et al., 

2003). Mattsson (2012) påpekar svårigheterna i att på ett konkret sätt mäta 

leveransflexibilitet. Ett mått som accepterats är dock jämförelsen mellan antal 

orderändringar som accepterats utan konsekvenser och det totala antalet mottagna 

önskemål om orderändringar.  
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3.2  Empiri 

3.2.1 Hydrowares tyska marknad 

Johansson (VD, 2013-02-26) förklarar att Tyskland har utvecklats till en av världens 

viktigaste hissmarknader. Hydrowares förhoppning är att expandera ytterligare på den 

tyska marknaden och att öka den försäljning som företaget genererade till denna marknad 

år 2012. Av det totala antal hissar som Hydroware sålde under år 2012, såldes 69 st till 

kunder på den tyska marknaden. Målet är att sälja 150 st hydraulhissar på den tyska 

marknaden år 2013 och att försäljningen sedan ska öka ytterligare så att försäljningsmålet 

på 300 st hydraulhissar för år 2014 kan uppnås. De kunder i Tyskland, till vilka 

Hydroware levererade hissar under år 2012 är i enlighet med tabell 3 och återfinns 

geografiskt i enlighet med figur 5.  

 

Kund på plats Geografisk 

plats 

Antal levererade  

hissar (st) 

Kund A Wunstorf 5 

Kund B Wertigen 2 

Kund C Stuttgart 5 

Kund D Sprockhövel 2 

Kund E Gelsenkirchen 10 

Kund F Ellerbek 2 

Kund G Elmenhorst 16 

Kund H Hamburg 15 

Kund I Berlin 1 

Kund J Mainz 5 

Kund K Aschheim 6 

 Totalt: 69 

Tabell 3 - Redogörelse av i vilka orter Hydrowares tyska kunder återfanns år 2012 samt det antal 

hissleveranser som Hydroware genomförde till varje ort. (Baserad på ”Hydrowares Tyska Kunder år 

2012”). 
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Figur 5 - Översiktsbild rörande lokaliseringen av Hydrowares kunder i Tyskland, till vilka försäljning 

skedde år 2012.  Utsatt på kartan är även Alvesta, där Hydroware har sitt huvudkontor. (Baserad på 

”Hydrowares Tyska Kunder år 2012” och skapad med hjälp av Google Maps).  

 

Fransson (Ekonomichef, 2013-02-26) förklarar att Hydroware upplever att de tyska 

kunderna, i jämförelse med de svenska kunderna, lägger större vikt vid närhet till 

företaget samt vid god kunduppföljning från företagets sida. Således måste Hydroware 

sköta sin försäljning på olika sätt i Sverige och i Tyskland. För att komma närmre den 

tyska marknaden har Hydroware valt att starta ett dotterbolag i Gelsenkirchen, Tyskland, 

och även placera två säljare där med start under år 2013. Dessa säljares arbetsuppgifter 

kommer i första hand att utgöras av värvning av nya kunder. Dessutom kommer 

uppgifterna att bestå av kunduppföljning i form av kundbesök, vilket är ett steg i att 

stabilisera kundlojaliteten efter de tyska kundernas behov. Vidare beskriver Johansson 

(VD, 2013-02-26) Hydrowares befintliga tyska kunder som återkommande och lojala. 

Hydroware kan dock inte, enligt Paulsson (Försäljningschef, 2013-04-03) behandla den 

tyska marknaden på samma sätt som företaget har gått tillväga på den svenska 

marknaden.  

 

Hydrowares konkurrens på den tyska marknaden utgörs, enligt Johansson (VD, 2013-04-

17) i första hand av en schweizisk hisstillverkare och därefter av företagets tyska 
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motsvarigheter och vidare av italienska hisstillverkare. Paulsson (Försäljningschef, 2013-

04-03) berättar att företagets svårigheter på den tyska marknaden utgörs av problemet 

med att få Hydroware att synas i jämförelse med dess tyska motsvarigheter. Hydroware 

har sedan företagets start deltagit på hissmässan Interlift som hålls i Tyskland, vilket är 

ett sätt för företaget att marknadsföra sig. Johansson (VD, 2013-02-26) menar att 90 

procent av Hydrowares marknadsföring utgörs av företagets deltagande i Interlift. På 

mässan kan Hydroware, Johansson (VD, 2013-02-26) och Paulsson (Försäljningschef, 

2013-04-03) träffa sina kunder och leverantörer såväl som sina konkurrenter och genom 

mässan kan företaget dels skapa nya kontakter samtidigt som det kan värna om sina 

redan existerande kontakter. Genom mässan kan företaget alltså skapa bättre 

förutsättningar för framtida samarbete och offertförfrågningar. Dock upplever 

Hydroware, enligt Johansson (VD, 2013-02-26), att svenska hisstillverkare har ett 

försprång på den tyska marknaden i jämförelse med sina italienska motsvarigheter. Detta 

försprång beror på att svenska hisstillverkare anses leverera högre kvalitet än italienska 

hisstillverkare och därigenom har svenska hisstillverkare fått ett bättre rykte i Tyskland.  

 

3.2.2 Hydrowares inleverans av material och distribution 

Hydrowares produktionsplanering börjar då dess tyska kunder ber om offert på en order 

som slutkunden i sin tur har offererat Hydrowares kund. Offerterna byggs upp efter så 

kallade ”kosttabeller”, vilka kan förklaras som formulär i vilka de tyska kunderna 

beskriver sina slutkunders krav och förutsättningar, så som mått och vikt, på hissarna. 

När offertern har accepterats och ordern har registrerats i Hydroware, använder företaget 

samma ”kosttabell” för att initiera sin produktionsplanering. Produktionsplaneringen 

ligger under inköpsfunktionens ansvar och sker kontinuerligt. Med ”kosttabellen” som 

underlag, identifierar Hydroware materialbehovet för ordern. (Fransson, Ekonomichef, 

2013-02-26; Johansson, Inköpschef, 2013-04-03) 

 

Då materialbehovet är fastställt, beställs materialet hos Hydrowares leverantörer, vilket 

Johansson (Inköpschef, 2013-04-03) berättar. År 2012 gjorde Hydroware sina inköp från 

leverantörer i länder enligt tabell 4. Hydrowares huvudsakliga inköp görs således från 

svenska leverantörer och vidare redovisas den procentuella inköpsfördelningen mellan 
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länder med leverantörer i tabell 4. Fördelningen återfinns geografiskt i enlighet med figur 

6. 

Land Inköpsfördelning 

Sverige 81,50% 

Italien 11,08% 

Tyskland 3,47% 

Schweiz 1,61% 

Österrike 0,90% 

Belgien 0,82% 

Tjeckien 0,24% 

Frankrike 0,18% 

Finland 0,17% 

Storbritannien 0,03% 

Tabell 4 - Redogörelse av den procentuella inköpsfördelningen som Hydroware hade under år 2012. 

(Baserad på ”Hydrowares Leverantörer år 2012”). 

 

 

Figur 6 - Geografisk fördelning av Hydrowares leverantörer, från vilka inköp gjordes under år 2012. 

(Baserat på ”Hydrowares Leverantörer år 2012” och skapad med hjälp av Google Maps.) 

 

Hydrowares inköpsfrekvens ser olika ut beroende på artikel och leverantör, vilket 

Johansson (Inköpschef, 2013-04-03) berättar. Visst material kan företaget lagerhålla då 

det vet att materialet i fråga kommer att användas inom en snar framtid då materialet är 

standardiserat, medan annat material är orderspecifikt och köps då enbart in en gång. 
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Hydrowares lager omsätts, enligt Fransson (Ekonomichef, 2013-02-26) ca sex gånger per 

år, således är den genomsnittliga liggtiden för ett material två månader. 

 

Johansson (Inköpschef, 2013-04-03) och Paulsson (Försäljningschef, 2013-04-03) 

berättar att Hydrowares styrelse sätter försäljningsprognoser på årsbasis som 

huvudsakligen baseras på föregående års resultat. Prognoserna sätts vanligtvis med viss 

försiktighet, trots att Hydroware sedan företagets start har haft en stark tillväxt. Med 

hjälp av dessa prognoser kan företaget planera sina inköp och således få ner kostnaderna 

för dessa. För vissa leverantörer läggs beställningar regelbundet medan andra 

leverantörer erhåller beställningar mer sällan. Detta beror bland annat på om 

beställningen innehåller förädlat eller icke-förädlat material. Johansson (VD, 2013-02-

26) förklarar att företaget använder olika leverantörer beroende på om inköpen berör 

förädlat eller icke-förädlat material.  

 

Då materialbehovet är fastställt och materialet är beställt hos Hydrowares leverantörer, 

köper företaget även transporten mellan leverantörens utlastningsplats och Hydrowares 

inlastningsplats av en transportör (Johansson, Inköpschef, 2013-04-03). Enligt 

Ragnarsson (Transportbokare, 2013-04-03) är det transportören som sköter 

transportplaneringen och bestämmer hur rutterna ska se ut. Valet av transportör beror på 

mellan vilka platser som materialet ska transporteras. Olika transportörer är nämligen 

specialiserade på olika rutter. Oavsett vilka rutter och vilken transportör som väljs, består 

transporten främst av vägtrafik och transportmedlet är lastbil. Samtliga leveranser 

transporteras till Hydrowares DC i Alvesta. Johansson (VD, 2013-02-26) påpekar dock 

att Hydroware föredrar mindre transportörer från närområdet kring Alvesta då dessa 

framstår som mer tillförlitliga och billigare.  

 

Lossningen av inleveranserna sköter personal på Hydroware och de utför även kontroll 

och ankomstrapportering. Efter lossning bearbetas materialet antingen direkt i 

produktionen eller förflyttas till Hydrowares lager i väntan på att användas. Se bilaga 3 

för en mer ingående beskrivning om händelseförloppet i Alvesta. När materialet har 

bearbetats i produktionen samordnas det med det kompletterande materialet som har 
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legat på lagret och väntat. (Johansson, VD, 2013-02-26) När ordern är komplett och redo 

för utleverans kontaktar Hydroware den tyska kundens transportör och informerar denne. 

Om kunden inte har angett en given transportör, kontaktar Hydroware en lokalt belägen 

transportör och ber denne att utföra transporten från Alvesta till kundens anläggning. Det 

är transportören som sköter transportplaneringen och bestämmer hur rutten mellan 

Hydroware och dess tyska kund ska se ut. Oavsett vilka rutter och vilken transportör som 

levererar hissar till Hydrowares tyska kund, består transporten av vägtrafik och 

transportmedlet är lastbil. (Ragnarsson, Transportbokare, 2013-04-03) När leveransen har 

anlänt till den tyska kundens anläggning har kunden som standard 24 månaders garanti 

på leveransen. Slutligen skickas en faktura till den kund som lagt ordern på hissen. Om 

kunden är i behov av service och support, kan den vända sig till Hydrowares 

supportavdelning i Alvesta. (Johansson, VD, 2013-02-26) 

 

3.2.3 Hydrowares leveransservice 

Utöver hissar av hög kvalitet, menar Johansson (VD, 2013-04-17) att Hydroware kan 

erbjuda sina tyska kunder snabbare leveranstid än dess konkurrenter. Denna egenskap är 

därmed en del av det värdeerbjudande som Hydroware erbjuder sina tyska kunder och ett 

av företagets viktigaste konkurrensmedel. Trots att Hydroware redan erbjuder korta 

leveranstider till de tyska kunderna, råder det potential för dessa att förkortas ytterligare. 

Vidare erbjuder Hydroware även stor flexibilitet rörande expressorders och ändringar i 

orders under tillverkningens gång. Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17) menar att denna 

flexibilitet är en av de större anledningarna till varför hissmarknaden väljer Hydroware 

som leverantör. I dagsläget mäter inte Hydroware dess leveransflexibilitet då det anses 

vara svårmätt.    

 

Från den punkt då en tysk kund har lagt en hissbeställning, krävs det tidsmässigt i 

genomsnitt fyra till fem veckor för Hydroware att beställa hem lämpligt material och att 

tillverka hissen i fråga, vilket Johansson (VD, 2013-04-17) och Paulsson 

(Försäljningschef, 2013-04-22) berättar. Därefter tar transporten från Alvesta till kund i 

Tyskland ca fyra till fem arbetsdagar, oavsett till var i Tyskland leveransen ska 

transporteras. Det datum då ordern är disponibel för kund bestäms i samband med att 
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Hydroware accepterar kundens order. Den tidsåtgång som krävs från lagd kundorder till 

disponibel order beror i huvudsak på hur omgående materialet till ordern kan beställas. 

Hydroware är beroende av hur snabbt dess leverantörer kan leverera det material som 

efterfrågas för respektive order och en del leverantörer presterar bättre än andra. Såväl 

Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17) som Johansson (VD, 2013-04-17), Johansson 

(Inköpschef, 2013-04-03) och Paulsson (Försäljningschef, 2013-04-22) tror att det finns 

potential för Hydroware att reducera transporttiden till de tyska kunderna, från det stadie 

då de tyska kundordersen är disponibla på företagets utlastningsplats i Alvesta. En sådan 

reduktion skulle kunna ske genom en geografisk förändring av den plats där ordersen 

görs disponibla.  

 

Hydroware har ett uttalat mål rörande sin leveransprecision till kund som är 98 procent. 

Leveransprecision beräknas utifrån hur exakt Hydroware möter det datum som bestämts 

vara den tidpunkt då ordern i fråga ska vara disponibel för kund på företagets 

utlastningsplats i Alvesta. Vidare förklarar Johansson (VD, 2013-04-17) att detta mål ger 

utrymme för orders att vara disponibla maximalt fyra dagar tidigare än utsatt datum 

respektive maximalt en dag senare än utsatt datum. I dagsläget lever Hydroware inte upp 

till sitt uttalade mål rörande leveransprecision utan uppfyller enbart ca 95 procent i 

leveransprecision. Paulsson (Försäljningschef, 2013-04-22) tillägger att Hydroware har 

bättre leveransprecision till sina svenska kunder än till sina tyska kunder och att 

leveransprecisionen till Tyskland skulle kunna förbättras. 

 

Vid diskussion om Hydrowares leveranssäkerhet, berättar Johansson (VD, 2013-04-17) 

att företaget har som mål att 95 procent av alla levererade orders ska innehålla rätt 

material och ha rätt funktion. Vid de fall där Hydroware levererar orders med fel innehåll 

och/eller fel funktion, beror felet i huvudsak på två faktorer. Dessa faktorer är fel typ av 

förberedning av ordern och interna montagefel. Merparten av felen i de orders som 

Hydroware levererar till sina kunder identifieras inte förrän hissen har installerats på 

plats hos kunderna. I dagsläget har Hydroware ca 92 procents leveranssäkerhet.  
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3.3 Analys 

3.3.1 Hydrowares tyska marknad 

Som tidigare nämnts, upplever Hydroware en mättnad på den svenska marknaden. Med 

anledning av denna mättnad och med tanke på att Björnland et al. (2003) skriver att 

företag bör hantera mättnad med nytt marknadsfokus, har Hydroware troligtvis tagit ett 

bra beslut rörande en satsning på en ny marknad. Det kan vara viktigt för företaget att 

fokusera sin satsning på en marknad med goda expansionsmöjligheter. Till följd av att 

Hydrowares huvudsakliga försäljning berör hissrenoveringar, beror företagets främsta 

expansionsmöjligheter på en viss marknad på förekomsten av hissar på marknaden i 

fråga och vidare på när dessa kan tänkas bli i behov av renovering. Det kan även finnas 

möjligheter för Hydroware att expandera via nyproduktion av hydraulhissar, denna 

försäljning är dock inte lika beroende av marknadens förutsättningar som försäljningen 

av renoveringar. 

 

Enligt den statistik som berör Hydrowares försäljningsfördelning, utgjorde den tyska 

marknaden år 2012 enbart en bråkdel av företagets totala försäljning. Det kan således 

antas att företagets ringa försäljning till den tyska marknaden under föregående år, kan 

påvisa på utrymme för expansion och ökad försäljning inför framtiden. Vidare beskrev 

Fransson (Ekonomichef, 2013-02-26) den tyska marknaden som en marknad med goda 

expansionsmöjligheter till följd av det stora antal hissar som kommer att behöva 

renoveras där inom en överskådlig framtid. Även detta faktum kan tänkas utgöra en 

indikation på att efterfrågan av hissrenoveringar på den tyska marknaden existerar och att 

Hydrowares utbud kan lämpa sig väl för att möta just den tyska efterfrågan. Således kan 

det tros att det utbudsöverskott som Colbert (2009) skriver om, inte finns på den tyska 

hissmarknaden.  

 

Simons (2000) förklarar att det är viktigt för ett företag att identifiera sina kunder för att 

kunna konkurrera på den marknad där företaget har sitt fokus. Hydroware har identifierat 

sina tyska kunder och därigenom kunde Johansson (VD, 2013-02-26) förklara 

skillnaderna mellan svenska och tyska kunder och menade att de tyska kunderna har 



  

 

 

 

36 
 

större krav på nära relationer än de svenska. Tyska kunder grundar sin tillit och lojalitet 

på relationens egenskaper. Således är det troligt att tyska hisskunder baserar sina val av 

hisstillverkare på hur väl hisstillverkaren vårdar relationen till sina kunder. En anledning 

till varför Hydroware valde att förlägga ett dotterbolag i tyska Gelsenkirchen var, enligt 

Fransson (Ekonomichef, 2013-02-26), förhoppningen om att komma den tyska 

marknaden närmre och för att därigenom kunna vårda de tyska kundrelationerna bättre 

samt öka kundtillfredställelsen. Helgesen (2006) skriver om kundtillfredställelse som en 

viktig ingrediens för kundlojaliteten. Till följd av att Hydroware redan i dagsläget har en 

lojal och återkommande tysk kundbas, skulle företaget kunna använda dotterbolaget i 

Gelsenkirchen för att öka tillfredställelsen hos de existerande kunderna och vidare för att 

kunna skapa relationer med nya kunder. Kaplan och Norton (1999) skriver att företag kan 

öka sina marknadsandelar genom diverse satsningar och anpassning av sina 

värdeerbjudanden. Hydrowares satsning på upprättandet av ett dotterbolag i 

Gelsenkirchen kan således tänkas utgöra en sådan satsning som har potential att 

expandera företagets kundbas ytterligare. En möjlig användning av dotterbolaget skulle 

kunna vara att förlägga en supportavdelning där så att Hydrowares tyska kunder inte 

behöver vända sig till Alvesta vid behov av support och service. På så sätt skulle 

företaget komma sina tyska marknad närmre, vilket troligtvis skulle uppskattas av såväl 

existerande som potentiella kunder. Genom ett mer attraktivt värdeerbjudande, 

exempelvis genom en närmre belägen supportavdelning, skulle Hydroware kunna öka 

sina kunders tillit och lojalitet i större utsträckning, vilket kan antas vara det Anderson et 

al. (2006) menar att goda kundrelationer sedan kan byggas vidare på.   

 

Grant et al. (2006) menar att just kundernas lojalitet är viktig för ett företags 

konkurrenskraftighet och således skulle ökad kundlojalitet kunna förbättra Hydrowares 

konkurrenssituation i Tyskland. Hydroware skulle kunna fortsätta att utnyttja hissmässan 

Interlift som ett forum för att visa hur väl företaget vårdar sina tyska kunder och 

därigenom kunna attrahera nya kunder. Det faktum att Interlift anordnas i just Tyskland 

skulle i sådana fall vara till fördel för Hydroware med tanke på att detta läge antas locka 

många av den tyska hissbranschens aktörer och att Hydrowares fokus har blivit större på 

just denna marknad. 
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3.3.2 Hydrowares inleverans av material och distribution  

Enligt uppgifter rörande Hydrowares leverantörer, gjordes företagets huvudsakliga inköp 

under år 2012 från svenska leverantörer. Till följd av denna inköpsfördelning kan det 

tänkas att företagets DC i Alvesta är geografiskt välplacerat då företagets hela inleverans 

av material skickas dit. Jonsson och Mattsson (2005) skriver att transportplanering bland 

annat innefattar beslut rörande hur transporter från leverantör, mellan logistiksystemets 

anläggningar och vidare till kund ska ske. Då Hydrowares fokus har varit just den 

svenska marknaden, har företagets transportplanering antagligen varit effektiv utifrån de 

förutsättningar och fokus som har funnits. 

 

Det bör dock påpekas att Hydroware enligt uppgifter rörande sina leverantörer, även 

gjorde viktiga inköp från leverantörer utanför Sverige år 2012. Coyle et al. (2011) menar 

att god transportplanering blir särskilt viktig i en global kontext och således är 

transportplaneringen i Hydrowares fall en viktig planeringspunkt. Med Hydrowares 

inköp från utländska leverantörer kan det diskuteras huruvida företagets 

transportplanering är optimerad och vidare om Hydrowares DC i Alvesta är fördelaktigt 

placerat eller ej. Till följd av DC:ts placering i Alvesta, förekommer det en del 

transporter i Hydrowares inleverans av material som skulle kunna effektiviseras. En 

potentiell lösning för ett effektivare materialflöde skulle enligt Gümüs och Bookbinder 

(2004) samt Jonsson och Mattsson (2005) kunna baseras på ifrågasättandet av de 

anläggningar som används i flödet ifråga. I Hydrowares fall, skulle således placeringen 

av företagets DC i Alvesta kunna ifrågasättas.  

 

Southworth och Peterson (2000) menar att rätt ruttplanering är en förutsättning för 

effektiv distribution. Det är Hydrowares transportörer, oavsett om transporten sker i 

företagets inleverans av material eller i dess distribution, som sköter företagets 

ruttplanering och således kan det antas att ruttplaneringen är så effektiv som möjligt med 

de givna förutsättningarna som råder. Om Hydroware skulle strukturera om sin 

distributionsstruktur, skulle dess transportörer vara tvungna att planera om rutterna för att 

upprätthålla effektiviteten. Hydroware använder enligt Johansson (VD, 2013-02-26) 

lastbilstransportörer för att transportera materialet från sina leverantörer till sitt DC i 
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Alvesta. Enligt Storhagen (2003) finns det andra transportmöjligheter såsom båt-, tåg- 

och flygtrafik. Därmed finns det potential för Hydroware att byta ut sin 

lastbilstransportör till en annan transportör av annat transportslag. En möjlighet för 

Hydroware skulle kunna vara att använda flygtrafik till de leveranser som företaget 

beställer från leverantörer utanför Sverige. Dock ska det påpekas att det ska vara små 

volymer av material i leveransen för att det ska vara kostnadseffektivt att använda detta 

transportsätt (Jonsson & Mattson, 2005). Konur och Toptal (2012) samt Zuniga et al. 

(2010) anser att det är viktigt att utnyttja fordonets fulla kapacitet för att effektivisera 

transporten. Det kan antas att Hydroware i bättre utstäckning skulle kunna utnyttja sin 

fyllnadsgrad på den del av transportmedlet som företaget köper in sig på för att bli mer 

kostnadseffektivt. Om företaget anpassar sina inköp i den mån det är möjligt, kan 

kostnaden per inköpt artikel minska. Dessutom kan företagets miljöpåverkan influeras 

positivt till följd av färre transporter även från företagets leverantörer till Alvesta.  

 

När inleveranserna av materialet har anlänt till Alvesta flyttas en del material direkt till 

produktionen medan en del material väntar på att samordnas och komplettera en viss 

order. Genom att konsolidera det förädlade materialet med det kompletterande materialet, 

menar Johansson (VD, 2013-02-26) att Hydrowares kunder enbart behöver ta emot en 

leverans per beställning, vilket är en ingrediens i den leveransservice som Hydroware 

erbjuder. Coyle et al. (2011) menar att ett företags kundservicenivå kan påverkas av 

företagets transportplanering och att det är viktigt att transportplaneringen är i linje med 

företagets strategi. Med detta i åtanke, använder Hydroware DC:t i Alvesta som 

konsolideringspunkt så att dess kunder enbart behöver ta emot en leverans per 

beställning. Vad som kan diskuteras är snarare huruvida DC:ts placering är i linje med 

företagets strategi som innebär etablering och expansion på den tyska marknaden?   

 

Abrahamsson och Sandahl (1996) samt Cooper (1983) skriver att samordning möjliggör 

för effektivisering och kostnadsbesparing rörande ett företags transport. Som tidigare 

nämnts, går det att identifiera ineffektivitet i transporten i Hydrowares inleverans av 

material och med Hydrowares tyska marknad i åtanke går det att identifiera ineffektivitet 

och kostsam transport till följd av företagets distributionsstruktur, en struktur som 
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Lumsden (2012) och Saunders (1997) beskriver som en traditionell struktur. I 

Hydrowares fall återfinns materialflödets och distributionsstrukturens enda 

samordningspunkt i företagets DC i Alvesta vilket öppnar för onödigt transportarbete och 

tillhörande kostnader. Till följd av detta kan det alltså finnas möjlighet till förbättring i 

såväl effektivitet som kostsamhet i företagets distribution av hydrauliska hissar till dess 

tyska kunder. Detta skulle kunna genomföras genom en omstrukturering av 

distributionsstrukturen, vilket Brockmann (1999) samt Gümüs och Bookbinder (2004) 

förklarar.   

 

Coyle et al. (2011) menar att ett företags transportplanering, vilken inkluderar beslut 

rörande distributionsstruktur, bör vara i linje med företagets etableringsstrategi. 

Hydroware borde alltså upprätta en distributionsstruktur som är i linje med det fokus på 

den tyska marknaden, vilket Johansson (VD, 2013-02-26) berättar att företaget har 

beslutat att ha. Då Hydrowares nuvarande distributionsstruktur har utformats med den 

svenska marknaden som huvudfokus, kan denna struktur ifrågasättas med företagets nya 

etableringsstrategi i åtanke. Hydrowares marknadsfokus har skiftat till den tyska 

marknaden och det kan därför tänkas att ett DC i Alvesta inte är optimalt beläget med 

hänsyn tagen till transporteffektivitet och kostnad. Lumsden (2012) menar att en 

omstrukturering av ett företags distributionsstruktur i form av upprättandet av ett DC kan 

effektivisera det transportarbete som krävs i företagets distribution. I likhet med detta 

utlåtande, skulle Hydroware utöver det DC som företaget har i Alvesta i dagsläget, kunna 

upprätta ett nytt DC på annan plats och därigenom eliminera hela eller delar av det 

onödiga transportarbete som dess distribution till den tyska marknaden medför i 

dagsläget. Dessutom förklarar Lumsden (2012) att upprättandet av ett DC utöver 

påverkan på distributionen kan påverka ett företags inleverans av material. En sådan 

påverkan berör framförallt dessa aktiviteters effektivitet. Då Hydroware har såväl 

flertalet leverantörer som kunder i Tyskland medför företagets DC i Alvesta att det råder 

möjlighet för förbättring både i företagets inleverans av material från dess leverantörer 

och i företagets distribution till dessa kunder. 
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Ytterligare en anledning till att ifrågasätta Hydrowares nuvarande distributionsstruktur är 

de skillnader mellan företagets svenska och tyska kunder som Johansson (VD, 2013-02-

26), Fransson (Ekonomichef, 2012-02-26) och Paulsson (Försäljningschef, 2013-04-03) 

menar finns. Med ett DC som är placerat relativt långt ifrån den tyska marknaden råder 

det potential till förbättring med tanke på kundfokus. Brockmann (1999) och Lumsden 

(2012) menar att kundlojalitet grundas i ett tydligt kundfokus och således beror de tyska 

kundernas lojalitet mycket på goda möjligheter till kundservice och kunduppföljning. 

Den tyska marknaden har därför ett stort behov av närhet till Hydroware, ett behov som 

Fransson (Ekonomichef, 2013-02-26) menar att de svenska kunderna inte har i samma 

utsträckning. Det skulle alltså vara möjligt för Hydroware att skapa större lojalitet hos 

dess tyska kunder genom att planera om den nuvarande distributionsstrukturen och öka 

fokus på den tyska marknaden. 

 

3.3.3 Hydrowares leveransservice 

Till följd av att leveranstiden är ett av Hydrowares främsta konkurrensmedel, kan det 

tänkas att det är av stor vikt att detta leveransserviceelement fungerar väl i företagets 

värdeerbjudande till dess kunder. Den tid som förlöper från att Hydroware har mottagit 

kundernas orders tills att dessa orders är disponibla för kunderna, är beroende på de 

faktorer som Björnland et al. (2003) inkluderar under begreppet processledtid. Den tid 

som krävs från det stadie då kundernas orders är disponibla tills att dessa orders är på 

plats hos kunderna, kan tänkas vara beroende på företagets tillgång av transportresurser, 

vilket Björnland et al. (2003) benämner som en del av den beläggningsfaktor som kan 

påverka en leveranstid.  

 

Såväl Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17) som Johansson (VD, 2013-04-17), 

Johansson (Inköpschef, 2013-04-03) och Paulsson (Försäljningschef, 2013-04-22) tror att 

det finns potential för Hydroware att förbättra företagets leveranstid till dess tyska 

kunder. Denna förbättring skulle i sådana fall kunna ske genom en reducering av den tid 

det tar att transportera de tyska kundernas orders från den plats där dessa orders görs 

disponibla. Genom att ifrågasätta Alvesta och det faktum att detta är den plats där de 

tyska kundernas orders görs disponibla i dagsläget, kan det tänkas att en alternativ 
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distributionsstruktur skulle kunna reducera transporttiden till Hydrowares tyska marknad. 

Denna reducering skulle i sådana fall kunna härstamma från ett geografiskt närmre 

beläget DC, i vilket de tyska kundernas orders istället skulle göras disponibla. Till följd 

av ett närmre geografiskt beläget DC för de tyska kunderna, kan det antas att Hydrowares 

tillgång till transportresurser skulle kunna öka och att denna ökning skulle kunna påverka 

företagets beläggning och vidare dess leveranstid. Det råder således förbättringspotential 

av Hydrowares värdeerbjudande till dess tyska kunder till följd av att leveranstiden till 

dessa kunder skulle kunna reduceras. Detta kan ses som en viktig förbättringspotential till 

följd av företagets etableringsstrategi. 

 

Till följd av att kort leveranstid utgör en viktig ingrediens i Hydrowares 

konkurrenskraftighet, kan det antas att företaget inte tillhör den merpart av företag 

Björnland et al. (2003) och Robb et al. (2008) skriver om, vilka är företag som prioriterar 

god leveransprecision framför kort leveranstid. Denna prioritering kan i sig utgöra en 

potentiell anledning till varför företaget inte uppfyller det mål som finns uppställt rörande 

dess leveransprecision, ett mål som grundas på samma mått som Vickery et al. (2003) 

och Robb et al. (2008) skriver om.  

 

Med tanke på att Hydroware uppfyller sämre leveransprecision till dess tyska kunder, i 

förhållande till dess svenska kunder, kan företagets distributionsstruktur återigen 

ifrågasättas. Till följd av att företagets tyska kundorders måste transporteras från Alvesta 

till plats hos kund, används internationella transportörer i företagets distribution. Det kan 

antas att om de tyska kundernas orders istället skulle kunna göras disponibla på en plats 

som är geografiskt närmre den tyska marknaden, skulle dessa kunders orders kunna 

transporteras via lokala tyska åkerier istället. Vidare kan det tänkas att lokala åkerier 

transporterar mindre volymer än internationella motsvarigheter och att lokala åkerier 

därigenom har bättre övervakning av sina leveranser. Björnland et al. (2003) och Robb et 

al. (2008) menar att bättre övervakning kan generera bättre leveransprecision.  

 

Ytterligare anledningar som kan tänkas ligga bakom företagets prestationer rörande dess 

leveransprecision är hur väl kommunikationen inom företaget fungerar. Hydroware mäter 
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leveransprecision på samma sätt som Vickery et al. (2003) och Li et al. (2005) beskriver 

och den leveranstidpunkt som företagets kunder blir lovade, bestäms då företaget 

accepterar kundernas orders. I de fall då leveransprecisionen inte uppfylls, kan det 

således tros att den bakomliggande anledningen kan ha att göra med att den 

kommunikation som krävs mellan företagets inköpsavdelning, produktionsavledning, 

försäljningsavdelning och transportbokning inte är tillräckligt välfungerande.  

 

Rörande den typ av leveranssäkerhet som Vickery et al. (2003) beskriver, uppnår 

Hydroware inte sitt uppsatta mål. Detta beror delvis på de faktorer som Björnland et al. 

(2003) tar upp, det vill säga olika typer av interna fel. Vidare kan det tänkas att 

leveranssäkerheten har potential att förbättras på likartat sätt som företagets 

leveransprecision skulle kunna förbättras, det vill säga genom förbättrad intern 

kommunikation.    

 

Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17) berättade att Hydroware är flexibla gentemot dess 

kunder då företaget godkänner såväl expressorders och ändringar i redan lagda orders 

under tillverkningens gång. Detta är i linje med vad Slack (2005) och Björnland et al. 

(2003)  skriver att leveransflexibilitet innebär. I och med att Hydroware anser sig vara 

leveransflexibla kan det tänkas gynna företaget positivt. Fransson (Ekonomichef, 2013-

04-17) nämnde att det är leveransflexibiliteten som är en anledning till varför kunder 

generellt väljer Hydroware som sin hissleverantör. Då Hydroware i dagsläget inte mäter 

sin leveransflexibilitet för att det anses vara svårt, finns det potential att faktiskt börja 

mäta denna för att se om företaget verkligen är leveransflexibelt eller ej. Om företaget då 

inte anses vara så leveransflexibla gentemot sin tyska marknad så kan det tänkas att det 

finns potential att förbättra denna flexibilitet.  
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4. Var ska Hydrowares DC för den tyska marknaden förläggas 

enligt tyngdpunktsmetoden? 

Detta kapitel innehåller teori, empiri och analys rörande problemfråga två. 

Teoriavsnittet innehåller begrepp som terminallokalisering och tyngdpunktsmetoden. 

Tyngdpunktsmetoden är indelad i följande avsnitt; transportarbete, transportkostander 

och miljöpåverkan. Därefter fortsätter kapitlet med en empiridel där data från 

Hydroware presenteras. Slutligen redovisas tyngdpunktsmetodens beräkningar i 

analyskapitlet.  

 

4.1 Teoretisk referensram 

4.1.1 Terminallokalisering 

En viktig ingrediens i ett företags transportplanering är, enligt Melo et al. (2008), beslut 

rörande förläggningsplats av anläggningar i dess nätverk för materialflöde och 

distribution. Korrekta beslut av denna typ är avgörande för ett logistiksystems funktion 

och konkurrenskraftighet. Lumsden (2012) menar att transporteffektiviteten i ett 

logistiksystem i stor utsträckning beror på lokaliseringen av dess terminaler och i vilka av 

dessa logistiksystems materialflöde bryts samt konsolideras. Vidare förklarar Klose och 

Drexl (2005) att terminallokaliseringsbeslut förkommer i alla typer av branscher.  

 

Klose och Drexl (2005) menar att terminallokalisering är ett problem som har 

förekommit under lång tid och att dess förekomst har bidragit till utvecklingen av de 

terminallokaliseringsmodeller som finns att tillgå i dagsläget. Lumsden (2012) skriver att 

valet av modell är beroende av vad som ska beaktas vid lokaliseringen.  

 

4.1.2 Tyngdpunktsmetoden 

Tyngdpunktsmetoden kan komma väl till hands när ett företag ska beräkna var det ska 

förlägga sitt lager, produktionsenhet, terminal eller sitt DC (Olhager, 2000). 

Tyngdpunktsmetoden är lätt att använda och den klarar av att hantera många leverantörer 

och kunder på samma gång. Dock kan inte tyngdpunktsmetoden alltid välja den optimala 

placeringen med hänsyn tagen till ett företags samtliga kriterier för lokalisering, vilket 
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har varit känt sedan länge. (Ballou, 1973) Enligt Grant et al. (2006) tar 

tyngdpunktsmetoden främst hänsyn till transportkostnaderna och det är utifrån dessa som 

metoden lokaliserar var anläggningen ska förläggas. På den plats som 

transportkostnaderna från leverantören till kunden är minimerade kommer således 

företagets anläggning att förläggas. Enkelt förklarat så kommer troligtvis anläggningen 

att placeras i mitten av företagets leverantörer och kunder. De data som behövs för att 

kunna genomföra tyngdpunktsmetoden är enligt Olhager (2000) kvantiteter och priser på 

tillgång och efterfrågan samt transportkostnader och avstånd. Men det är inte bara 

transportkostnaderna som är viktiga att ta hänsyn till utan även geografi, tid och 

kundservicegrad (Grant et al., 2006).  

 

Tyngdpunktsmetoden kan användas för att lokalisera var en anläggning ska förläggas om 

utgångspunkten är en definierad efterfråga från ett antal kunder. En förutsättning för att 

kunna använda metoden är att samtliga involverade enheters positioner kan placeras i ett 

koordinatsystem (Xi, Yi) och att samtidigt endast en terminal (X, Y) ska placeras och 

användas i det totala systemet för att distribuera gods. Antalet konsumenter (n) och 

producerade enheter (m) till terminalen är däremot i det generella fallet helt obegränsat. 

Vid tyngdpunktsmetoden kan lokaliseringen för en terminal antingen beräknas på 

transportarbete, transportkostnad eller miljöpåverkan. (Nahmias, 2009; Lumsden, 2012) 

Nedan följer teori för tyngdpunktsmetoden med hänsyn tagen till faktorerna; 

transportarbete, transportkostnader och miljöpåverkan. För respektive faktor presenteras 

olika varianter på tyngdpunktsmetoden beroende på om endast kunderna ska beaktas eller 

om leverantörerna också ska inkluderas.   

 

4.1.3 Tyngdpunktsmetoden för transportarbete 

Lumsden (2012) beskriver transportarbete som en viktig och objektiv komponent, runt 

vilken det går att utföra terminallokalisering enligt tyngdpunktsmetoden. Genom att 

utföra tyngdpunktsberäkning med hänsyn tagen till transportarbete, menar De Grangea et 

al. (2009) att transportarbetets inverkan på logistiksystemets sociala faktorer kan 

utvärderas och därefter förbättras. Det transportarbete som förkommer inom 

logistiksystem utgörs, enligt Huang et al. (2012), i stor utsträckning av den transport som 
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behövs till systemets distribution. Vidare förklarar såväl Lumsden (2012) som Nahmias 

(2009) transportarbete som en aktivitet som är avgörande för att bedriva distribution från 

en terminal till kunder. Transportarbetet sker utifrån kundernas behov och de efterfrågade 

godsvolymerna levereras till de olika kundernas positioner. Godsvolymerna kan 

uttryckas i flertalet olika kvantitativa termer, såsom antal pallar eller antal containrar. 

 

4.1.3.1 En terminal – flera kunder  

En terminal ska fungera som centrum för distributionen för kunderna inom området. Med 

hjälp av en terminal ska transportarbetet minimeras utifrån kundens behov av gods. Om 

de olika kunderna ges en vikt motsvarande sin efterfrågan av gods (Vki) och förläggs 

geografiskt hos kunden (Xki, Yki) ges varje kunds position en given betydelse (Xki × Vki × 

Yki × Vki) för terminalens lokalisering. Därmed har varje kund en varierande betydelse 

för terminalens lokalisering beroende på storleken av dess godsbehov. När terminalen har 

lokaliserats kommer kundernas totala efterfrågebehov av gods (∑Vki) att distribueras ut. 

Således motsvarar terminalen kundernas totala behov (∑Vki) och kommer därmed att 

förläggas geografiskt i den antagna lokaliseringen av terminalen (X,Y). Den relativa 

betydelsen av terminalen är således kopplad till denna viktning (X × ∑Vki). (Nahmias, 

2009; Lumsden, 2012) 

 

Då kundens relativa betydelse är bestämd kan terminalens geografiskt optimala läge (X, 

Y) beträffande transportarbete fastställas. Den relativa betydelsen för terminalen ska ha 

samma storlek som kundernas totala betydelse. För den optimala lokaliseringen måste en 

koordinat i taget beräknas. (Nahmias, 2009; Lumsden, 2012)  

 

X = 
∑(       )

∑   
 

 

Y = 
∑(       )

∑   
 

Figur 7 - Beräkningsformel för tyngdpunktsmetod med en terminal och flera kunder. (Lumsden, 2012) 

 

Vki = Volymen från terminal till kund i. 

Xki = X-koordinat för kund i. 

Yki = Y-koordinat för kund i. 

i = 1,.....,n 
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Lokaliseringen och etableringen av en terminal är en process som endast sker en gång. 

Efter hand så kan godsbehovet hos de olika kunderna förändras vilket kommer att 

påverka den optimala lokaliseringen utifrån tyngdpunktsmetoden. Därför ska den 

erhållna lokaliseringen enligt metoden endast tas som en indikation på ett lämpligt ställe 

för var en terminal ska förläggas och därmed inte som ett krav. (Nahmias, 2009; 

Lumsden, 2012)  

 

4.1.3.2 Flera leverantörer – en terminal – flera kunder 

Tyngdpunktsmetoden kan anpassas till ett systems förutsättningar och även ta hänsyn till 

om systemet i fråga är ett så kallat navsystem, där insamling från flera leverantörer och 

distribution till flera kunder är ett faktum. I ett navsystem är terminallokaliseringen helt 

avgörande för transportarbetet och vidare för uppbyggnaden av effektiv 

distributionsstruktur. (Nahmias, 2009; Lumsden, 2012) 

 

I ett navsystem ska ett antal leverantörer med geografisk position (Xlj, Ylj) leverera till 

flera kunder med geografisk position (Xki, Yki) via en terminal eller ett DC. Med hänsyn 

tagen till lokaliseringsmetoden, kan leverantörerna jämföras med vanliga kunder med 

enda undantaget att godset levereras in till terminalen och inte ut från densamma. 

Summan av godsvolymen från samtliga leverantörer (∑Vlj) motsvarar summan av 

samtliga kunders behov av utleverans (∑Vki). Allt gods som går in till terminalen, går 

också ut från terminalen. (Nahmias, 2009; Lumsden, 2012)  

 

 

X = 
∑(       ) ∑(       )

∑    ∑   
 

 

Y = 
∑(       ) ∑(       )

∑    ∑   
 

Figur 8 - Beräkningsformel för tyngdpunktsmetod med flera leverantörer, en terminal och flera kunder. 

(Lumsden, 2012) 

 

Vki = Volymen från terminal till kund i. 

Xki = X-koordinat för kund i. 

Yki = Y-koordinat för kund i. 

i = 1,.....,n 

Vki = Volymen från leverantör j till terminal. 

Xki = X-koordinat för leverantör j. 

Yki = Y-koordinat för leverantör j. 

j = 1,.....,m 
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Med transportarbetet i åtanke kan terminalens geografiskt optimala läge (X,Y) fastställas 

då kundernas och leverantörernas relativa betydelse är känd. Den relativa betydelsen för 

terminalen ska ha samma storlek som kundernas och leverantörernas totala betydelse. 

(Nahmias, 2009; Lumsden, 2012) 

 

4.1.4 Tyngdpunktsmetoden för transportkostnader 

Det direkta transportarbetet att insamla och distribuera gods är enligt Huang et al. (2012) 

ett viktigt kriterium att ta i beaktning vid terminallokalisering. Beroende på den mängd 

gods som förflyttas inom försörjningskedjan kommer olika typer av fordon att användas. 

Skälet till detta är att transportkostnaderna ska hållas nere. Transportkostnaderna utgör en 

stor del av priset för en produkt som finns tillgänglig på marknaden. Vidare påpekar 

Lumsden (2012) att transportkostnaderna från leverantörerna (Tlj) till terminalen och från 

denna till kunderna (Tki) måste inbegripas vid lokaliseringen av en terminal. Dessa 

kostnader förutsätts vara rörliga till sin struktur (kostnad/tonkm eller kubikmeterkm), 

däremot kan storleken variera i försörjningskedjan. Normalt är denna rörliga 

transportkostad framförhandlad beroende på de specifika förhållanden som finns i 

försörjningskedjan beträffande kapacitet och förläggning.  

 

4.1.4.1 En terminal – flera kunder  

I detta fall kan en terminal fungera som centrum för distributionen för ett antal kunder 

inom ett område. Utifrån kundens behov av gods ska den totala transportkostanden 

minimeras. Om de olika kunderna ges en vikt motsvarande sin efterfrågan och 

transportkostnad (Vki × Tki) som geografiskt förläggs hos kunden (Xki, Yki) kommer varje 

kund att ges en bestämd men varierande betydelse för lokaliseringen av terminalen (Xki × 

Vki × Tki, Yki × Vki × Tki). Beroende på behovet av gods och transportkostanden så 

kommer varje kund således få en varierande betydelse för terminalens lokalisering. 

(Lumsden, 2012) 

 

Från terminalen kommer således kundernas totala behov (∑Vki) att distribueras. Således 

motsvarar terminalens betydelse denna totala transportkostnad {∑(Vki × Tki)} och 

kommer att förläggas i den antagna lokaliseringen (X,Y). Terminalens relativa betydelse 
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är kopplad till denna viktning {X × ∑(Vki × Tki)}. När kundernas nya relativa betydelse är 

fastlagd så kan terminalens geografiskt optimala läge (X,Y) vad beträffande 

transportkostnaderna fastställas. Då alla utleveranser går från terminalen, ska terminalens 

relativa betydelse ha samma vikt som kundernas totala betydelse. (Lumsden, 2012)  

 

X = 
∑(           )

∑(       )
 

 

Y = 
∑(           )

∑(       )
 

Figur 9 - Beräkningsformel för tyngdpunktsmetod med en terminal och flera kunder. (Lumsden, 2012) 

 

4.1.4.2 Flera leverantörer – en terminal – flera kunder  

Om lokaliseringen rör en terminal som ska användas för insamling av material från flera 

leverantörer och för distribution till ett flertal kunder, kan kostnaderna i 

tyngdpunktsberäkningen anpassas till de uppgifter som finns att tillgå, för att 

lokaliseringen ska kunna ske. Terminallokaliseringen kommer således att bli helt 

avgörande för den totala transportkostnaden. Ett antal leverantörer (Xlj, Ylj) kommer via 

terminalen kunna leverera till ett flertal kunder (Xki, Yki) och således kommer den 

samlade volymen gods från samtliga leverantörer (∑Vlj) motsvara kundernas samlade 

behov av utleverans (∑Vki). Följaktligen så kommer allt gods som kommer in till 

terminalen också att gå ut från den. Den existerande transportkostanden för varje enskild 

relation (Tlj) påverkar den relativa betydelsen av varje leverantör (Tlj × Vlj). När 

leverantörernas och kundernas relativa betydelse är fastlagd så kan terminalens 

geografiskt optimala läge (X,Y) vad beträffande transportkostnaderna fastställas. 

(Lumsden, 2012)  

  

Vki = Volymen från terminal till kund i. 

Tki = Rörlig transportkostnad per tonkm till kund i. 

Xki = X-koordinat för kund i. 

Yki = Y-koordinat för kund i. 

i = 1,.....,n 
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X = 
∑(           ) ∑(           )

∑(       ) ∑(       )
 

 

Y = 
∑(           ) ∑(           )

∑(       ) ∑(       )
 

 

 

Figur 10 - Beräkningsformel för tyngdpunktsmetod med flera leverantörer, en terminal och flera kunder. 

(Lumsden, 2012) 

 

4.1.5 Tyngdpunktsmetoden för miljöpåverkan 

Sedan mitten på 1990-talet har miljörelaterade frågor enligt Aronsson och Huge Brodin 

(2006) och Kohn och Huge Brodin (2008) fått mer uppmärksamhet världen över. Det 

fysiska materialflödet påverkar miljön på olika sätt och ett logistiksystems miljöpåverkan 

härstammar till stor del från den transport som sker inom systemet. Förändringar av 

distributionen inom ett logistiksystem kan bidra till såväl positiv som negativ 

miljöpåverkan, beroende på förändringens utformning. Enligt Jonsson och Mattsson 

(2005) blir därmed val och genomförande av externa transporter en viktig aspekt att 

beakta då det påverkar miljön genom bland annat utsläpp, buller, trängsel, däckslitage 

och infrastrukturbelastning. Såväl produkterna och förpackningarnas utformning 

påverkar genomförandet av transporterna men innebär även en miljöpåverkan då 

förbrukningen sedan övergår i avfall.  

 

Vid transporter så påverkas miljön enligt Naturvårdsverket (2001) direkt genom utsläpp 

av avgaser och avdunstning från bränslen till luft, vatten eller mark. Dessutom sker 

utsläpp till vatten och mark, enligt Jonsson och Mattsson (2005), via spill, läckage, 

olyckshändelser, underhåll/tvätt och även som ett resultat av normal drift via exempelvis 

däckslitage och avnötning av bottenfärg. Dessa faktorer påverkar miljön och kan ge 

upphov till miljöhot såsom växthuseffekt, försurning, brutna kretslopp, exploatering av 

Vki = Volymen från terminal till kund i. 

Tki = Rörlig transportkostnad per tonkm  

         till kund i.  

Xki = X-koordinat för kund i. 

Yki = Y-koordinat för kund i. 

i = 1,.....,n 

Vlj = Volymen från leverantör j till terminal. 

Tlj = Rörlig transportkostnad  

        per tonkm för leverantör j. 

Xlj = X-koordinat för leverantör j. 

Ylj = Y-koordinat för leverantör j. 

j = 1,.....,m 
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natur och tätortsspecifika problem (Naturvårdsverket, 2001; Jonsson & Mattsson, 2005). 

De olika trafikslagen som finns svarar för en betydande del av de utsläpp som sker och 

den miljöpåverkan som det leder till kan ske såväl lokalt, regionalt som globalt (Jonsson 

& Mattsson, 2005). En stor del av trafikslagens utsläpp står vägtransporterna för. Enligt 

Trafikverket (2013) står vägtransporterna för ca 30 % av Sveriges totala 

koldioxidutsläpp. Oavsett vilket transportslag som används är det, enligt Aronsson och 

Huge Brodin (2006), fördelaktigt om transportslagets kapacitet utnyttjas till fullo för att 

effektivisera transporten och för att miljöpåverkan ska bli mindre. Vidare beskriver Wu 

och Dunn (1995) att företag kan influera sin miljöpåverkan genom att ha sina 

anläggningar optimalt lokaliserade, att använda sig av bra teknologi och ha en bra 

struktur på sin logistik i försörjningskedjan. Detta innebär att företag ska använda sig av 

direkttransporter, ha kortare transportavstånd till såväl leverantörer som kunder och ha en 

maximal kapacitetsutnyttjning på transportmedlet. Slutligen konstaterar Aronsson och 

Huge Brodin (2006) att åtgärder har vidtagits och idag är transportsektorn betydligt mer 

energieffektiv och förorenar mindre än vad den gjorde för 10-20 år sedan. 

 

4.1.5.1 Flera leverantörer – en terminal – flera kunder  

Om miljöpåverkan ska minimeras vid terminallokalisering så kan volymerna från 

leverantörerna och till kunderna ges en relativ betydelse utifrån hur miljön påverkas per 

vikt och avstånd (tonkm eller kubikmeterkm). För det generella fallet utifrån 

miljöbelastning erhålls lokaliseringen av en terminal med flera leverantörer och flera 

kunder. (Lumsden, 2012) Se figur 11 för beräkningsformeln.   
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X = 
∑(           ) ∑(           )

∑(       ) ∑(       )
 

 

Y = 
∑(           ) ∑(           )

∑(       ) ∑(       )
  

 
 

 

 

Figur 11 - Beräkningsformel för tyngdpunktsmetod med flera leverantörer, en terminal och flera kunder. 

(Lumsden, 2012) 

 

  

Vki = Volymen från terminal till kund i. 

Mki = Rörlig miljöpåverkan i en relation 

för en kund i (kgCO2/tonkm). 

Xki = X-koordinat för kund i. 

Yki = Y-koordinat för kund i. 

i = 1,.....,n 

Vlj = Volymen från leverantör j till 

terminal. 

Mlj = Rörlig miljöpåverkan i en relation för 

en leverantör j (kgCO2/tonkm). 

Xlj = X-koordinat för leverantör j. 

Ylj = Y-koordinat för leverantör j. 

j = 1,.....,m 
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4.2 Empiri 

I bilaga 4 och bilaga 5 redovisas den empiriska data som är väsentlig för att i ett 

kommande skede kunna utföra beräkningar enligt tyngdpunktsmetoden utifrån 

Hydrowares förutsättningar. Bilaga 4 berör nödvändig data rörande Hydrowares tyska 

kunder år 2012 medan bilaga 5 berör nödvändig data rörande företagets leverantörer 

under samma tidsperiod.  

 

Den nödvändiga datan är kundernas respektive leverantörernas namn. Därefter 

presenteras kundernas och leverantörernas geografiska punkter via X- och Y-koordinater.  

Det antal leveranser som respektive tysk kund tog emot under år 2012 och det antal pallar 

som dessa leveranser krävde, presenteras för att i ett senare skede operationalisera 

beräkningsunderlaget. För att kunna operationalisera beräkningsunderlaget för 

leverantörerna, behövdes inte denna information. Slutligen presenteras respektive kunds 

och leverantörs totala fakturabelopp i svenska kronor, totala fraktkostnad i svenska 

kronor och totala miljöpåverkan i form av ett emissionsvärde (gram koldioxid per 

tonkilometer).  I de fall där data är ersatt med (−) har det inte gått att erhålla empirisk 

information. De kunder och leverantörer som berörs av detta är markerade med (*). I 

tabell 5 och tabell 6 visas det hur empirin i bilagorna presenteras.  

 

 

Tabell 5 - Empiri rörande Hydrowares tyska kunder år 2012 

 

 

Tabell 6 - Empiri rörande Hydrowares leverantörer år 2012 

 

  

Kundens namn: X-koordinat: Y-koordinat:

Antal 

leveranser:

Totalt 

antal 

pallar:

Totalt 

Fakturabelop:

Total 

Fraktkostnad: 

Total 

Miljöpåverkan:

Kund A 52,420753 9,443283 5 6 335000 12660 0,42

Kund B * 48,56179 10,679162 2 - 134000 - 0,42

Kund C * 48,811764 9,15217 5 - 335000 - 0,42

Leverantörens 

namn: X-koordinat: Y-koordinat:

Totalt 

Fakturabelopp:

Total 

Fraktkostnad:

Total 

Miljöpåverkan:

Leverantör 1 51,591267 0,026472 29854 3900 0,42

Leverantör 2 * 57,293331 15,128979 251681 - 0,42

Leverantör 3 * 57,293331 15,128979 11625 - 0,42
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4.2.1  Operationalisering och integrering av teoretiska begrepp 

För att tyngdpunktsmetoden ska ge så bra resultat som möjligt är det viktigt att endast 

kunder som potentiellt sätt kan få det bättre av ett DC ska ingå i beräkningarna. Därför 

valdes endast Hydrowares tyska kunder att inkluderas i beräkningarna då det är dessa 

kunder som företaget vill ska få det bättre.  

 

Hydroware kunde inte delge på tillräcklig detaljnivå vilken inleverans av material som 

användes till respektive tysk kundorder under år 2012. Med tanke på att 3,712 procent av 

Hydrowares försäljning år 2012 skedde till Tyskland, se bilaga 1, antog författarna i 

samråd med Hydroware att 3,712 procent av företagets totala inköp under samma år 

användes till orders som var ämnade för den tyska marknaden. Det är på detta 

omformade underlag som tyngdpunktsberäkningarna i denna uppsats sedan genomfördes 

på.  

 

Enligt Lumsden (2012) ska tyngdpunktsberäkning inkludera data rörande godsvolym. 

Författarna till denna uppsats valde, i samråd med Hydroware, att använda fakturabelopp 

som data i de beräkningar där volymvariabeln ingår. Vidare antogs det att ju högre 

fakturabelopp en order har, desto större volym har ordern i fråga. Således omformades 

det teoretiska begreppet volym (Vki och Vlj) till en variabel som passar just denna 

uppsats.   

 

Som en följd av de antaganden som gjordes angående volymvariabeln, omformade 

författarna även variabeln för den rörliga transportkostnaden (Tki och Tlj), vilken 

Lumsden (2012) beskriver. Hydroware angav den faktiska fraktkostnaden för respektive 

order som det underlag på vilket tyngdpunktsberäkningens transportkostnad grundes på. 

På några enstaka orders rörande inleverans av material från svenska leverantörer och 

utleverans av orders till tre tyska kunder kunde Hydroware inte delge den exakta 

transportkostnaden då denna var involverad i det totala fakturabeloppet för respektive 

order. För inleverans av material från de svenska leverantörerna använde författarna den 

genomsnittliga procentuella andelen av fakturabeloppet som transportkostnaden för de 

övriga ordersen utgjorde. Se bilaga 6 för underlaget till detta antagande. För de tyska 
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kunderna beräknades ett genomsnitt av transportkostnaden per pallplats som hade 

skickats till Tyskland under år 2012. Därefter räknade författarna ut det genomsnittliga 

antalet pallar som skickades till Hydrowares tyska kunder. Utifrån ett genomsnitt av de 

kända transportkostnaderna per pall, multiplicerades sedan det genomsnittliga antalet 

pallplatser med denna genomsnittliga kostnad. Således erhöll författarna ett underlag för 

beräkningen av transportkostnaden till de tyska kunderna enligt tyngdpunktsmetoden. Se 

bilaga 7 för underlaget till detta antagande. För de tyska kunderna och de svenska 

leverantörerna som författarna beräknade ett genomsnittligt data för är markerade i 

empirin och i bilagorna med en stjärna (*).   

 

För att styrka utfallet i tyngdpunktsmetoden beräkningar rörande transportkostnaden för 

utleverans av orders till de tyska kunderna valde författarna att göra en känslighetsanalys. 

I känslighetsanalysens första del slumpandes antal pallplatser mellan en och fyra stycken 

i de fall där uppgifter saknades. Anledningen till varför intervallet sattes mellan en och 

fyra stycken var att de orders till vilka information fanns, behandlade ett antal pallplatser 

inom detta intervall. Utifrån ett genomsnitt av de kända transportkostnaderna per pall, 

multiplicerades sedan de slumpade antalet pallplatser med denna genomsnittliga kostnad, 

se bilaga 12 för dessa beräkningar. I känslighetsanalysens andra del sattes antalet 

pallplatser till en i de fall där uppgifter saknades. Anledningen till detta var att författarna 

ville studera om utfallet skulle förändras om de tyska kundernas orders krävde färre 

pallplatser än det genomsnittliga antalet, se bilaga 13 för dessa beräkningar. I 

känslighetsanalysens sista del sattes antalet pallplatser till fyra i de fall där uppgifter 

saknades. Anledning till detta var att författarna ville studera om utfallet skulle förändras 

om de tyska kundernas orders krävde fler pallplatser än det genomsnittliga antalet, se 

bilaga 14 för dessa beräkningar. 
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4.3 Analys 

4.3.1 Terminallokalisering 

Enligt Melo et al. (2008) kan förutsättningarna för en förläggningsplats hjälpa ett företag 

att bli konkurrenskraftigt. Johansson (VD, 2013-02-26) berättar att Hydroware vill stärka 

sin konkurrenskraft på den tyska marknaden, se 3.2.1, och således kan det tänkas att 

beslutet om att etablera ett nytt DC i Tyskland för just den tyska marknad har varit 

välgrundat för Hydroware. Klose och Drexl (2005) menar att terminallokalisering är ett 

avgörande beslut och med detta i åtanke bör Hydroware därför ta ett välanalyserat sådant. 

Hydrowares beslut bör således grundas på en modell som tar hänsyn till de kriterier som 

företaget vill att lokaliseringen ska uppfylla, vilket är i enlighet med vad Lumsden (2012) 

skriver om lokaliseringsbeslut.    

 

4.3.2 Transportarbete 

Huang et al. (2012) beskriver att det transportarbete som förekommer inom ett 

logistiksystem utgörs i stor del av den transport som behövs till systemets distribution. I 

Hydrowares logistiksystem så förekommer det, som tidigare nämnts, en del onödiga 

transporter från Hydrowares leverantörer till Alvesta och vidare till Hydrowares tyska 

kunder. Det är således såväl i Hydrowares leverantörers distribution som i Hydrowares 

egen distribution som onödiga transporter sker. Enligt Lumsden (2012) kan 

tyngdpunktsmetoden ta hänsyn till dessa onödiga transporter vid en terminallokalisering. 

Såväl Lumsden (2012) som Nahmias (2009) förklarar att transportarbetet är nödvändigt 

för att ett företag ska kunna bedriva distribution från en terminal till sina kunder. Med 

Hydrowares onödiga transporter i åtanke kan det tänkas att en beräkning enligt 

tyngdpunktsmetoden med hänsyn tagen till transportarbetet kan hjälpa företaget att få 

kontroll på sitt problem. 

 

4.3.2.1 En terminal – flera kunder  

Beräkningarna som följer utgår ifrån en terminal och flera tyska kunder. Först 

återpresenteras beräkningsformeln och beskrivningen till denna är nu anpassad till den 

data som beräkningen kommer att grundas på. Efter återgivandet av formeln följer 
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beräkningar enligt denna formel där data är hämtad från bilaga 9. Beräkningarna 

resulterar i såväl en X-koordinat som en Y-koordinat vilka slutligen illustreras på en 

karta i figur 13.  

 

    
∑(       )

∑   
 

 

Y =  
∑(       )

∑   
 

Figur 12 - Beräkningsformel för tyngdpunktsmetoden med hänsyn till transportarbete för en terminal och 

flera kunder. (Omarbetad från Lumsden, 2012) 

 

   
           

       
             

 

   
           

       
             

 

  
Figur 13 - Översiktsbild rörande den potentiella lokaliseringen av Hydrowares DC i Golmbach. Utsatt på 

kartan är även Hydrowares tyska kunder. 

Vki = Fakturabelopp för Hydrowares kund i. 

Xki = X-koordinat för Hydrowares kund i. 

Yki = Y-koordinat för Hydrowares kund i. 

i = 1,.....,n 

 

Resultat:  
Golmbach, Tyskland 
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Vid beräkningen av tyngdpunktsmetodens transportarbete, där endast de tyska kunderna 

togs i beaktning, skulle ett potentiellt DC för Hydroware förläggas i Golmbach. Om 

Hydroware skulle förlägga sitt DC för den tyska marknaden där skulle företaget kunna 

reducera de onödiga transporter som förekommer i Hydrowares distribution. Det kan 

tänkas att lokaliseringen sker i Golmbach då detta är en central punkt bland Hydrowares 

tyska kunder när dessa kunders inköpsvolymer är viktade. Anledning till att utfallet sker 

så pass norrut i Tyskland, trots att flertalet av Hydrowares kunder är belägna i landets 

södra halva beror på att kund G och kund H utgjorde år 2012 ca 44 procent av 

Hydrowares försäljning till den tyska marknaden och således viktades dessa kunder tungt 

i beräkningen. Dessa kunder återfinns dels geografiskt nära varandra, dels i Tysklands 

norra del och dels geografiskt nära Golmbach, vilket kan antas vara bakomliggande 

anledningar till varför utfallet blev just Golmbach. 

 

4.3.2.2 Flera leverantörer – en terminal – flera kunder  

Beräkningarna som följer utgår ifrån flera leverantörer, en terminal och flera tyska 

kunder. Först återpresenteras beräkningsformeln och beskrivningen till denna är nu 

anpassad till den data som beräkningen kommer att grundas på. Efter återgivandet av 

formeln följer beräkningar enligt denna formel där data är hämtad från bilaga 9 och 

bilaga 11. Beräkningarna resulterar i såväl en X-koordinat som en Y-koordinat vilka 

slutligen illustreras på en karta i figur 15.  

 

X = 
∑(       ) ∑(       )

∑    ∑   
 

 

Y = 
∑(       ) ∑(       )

∑    ∑   
 

Figur 14 - Beräkningsformel för tyngdpunktsmetoden med hänsyn tagen till transportarbetet och flera 

leverantörer, en terminal och flera kunder. (Omarbetad från Lumsden, 2012) 

 

 

 

 

Xki = X-koordinat för Hydrowares kund i.  

Yki = Y-koordinat för Hydrowares kund i. 

Vki = Fakturabelopp för Hydrowares kund i. 

i = 1,....., n 

Xlj = X-koordinat för Hydrowares leverantör j. 

Ylj = Y-koordinat för Hydrowares leverantör j. 

Vlj = Fakturabelopp från Hydrowares leverantör j. 

j = 1,....., m 
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Figur 15 - Översiktsbild rörande den potentiella lokaliseringen av Hydrowares DC i Neustadt-Glewe. 

Utsatt på kartan är även Hydrowares leverantörer och tyska kunder. 

 

När Hydrowares leverantörer togs med i beaktning skulle DC:t för den tyska marknaden 

då förläggas till Neustadt-Glewe enligt tyngdpunktsberäkningen. Med tanke på att många 

av Hydrowares leverantörer återfinns i Sverige, kan det antas att detta är anledningen bakom 

varför detta utfall återfanns längre norrut än föregående utfall, i vilket endast företagets tyska 

kunder togs i beaktning. Anledningen till att DC:t inte lokaliseras ytterligare längre norrut 

kan bero på att merparten av Hydrowares svenska leverantörer återfinns i landets nedre 

halva och att såväl resterande leverantörer som Hydrowares tyska kunder befinner sig 

längre söderut i Europa. Därmed kan det antas att Neustadt-Glewe är beläget i mitten av 

Resultat:  
Neustadt-Glewe, 

Tyskland 
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Hydrowares leverantörer och tyska kunder vilket är i enlighet med vad Grant et al. (2006) 

skriver om tyngdpunktsmetodens utfall.  

 

4.3.3 Transportkostnader 

Huang et al. (2012) beskriver transportkostnader som viktiga att hålla nere då dessa 

kostnader utgör en stor del av priset på en produkt. För Hydroware kan denna faktor 

tänkas vara viktig att ta i beaktning vid lokaliseringsbeslutet av det nya DC:t. Detta är till 

följd av att företaget, som tidigare nämnts, har som målsättning att bli konkurrenskraftigt 

på den tyska marknaden för att vidare kunna expandera ytterligare på denna marknad. 

Om Hydroware skulle kunna erbjuda de tyska kunderna konkurrenskraftiga priser på sina 

hissar kan det tänkas att företagets etablering på denna marknad kan främjas.  

 

4.3.3.1 En terminal – flera kunder  

Beräkningarna som följer utgår ifrån en terminal och flera tyska kunder. Först 

återpresenteras beräkningsformeln och beskrivningen till denna är nu anpassad till den 

data som beräkningen kommer att grundas på. Efter återgivandet av formeln följer 

beräkningar enligt denna formel där data är hämtad från bilaga 9. Beräkningarna 

resulterar i såväl en X-koordinat som en Y-koordinat vilka slutligen illustreras på en 

karta i figur 17.  

 

X = 
∑(           )

∑(       )
 

 

Y = 
∑(           )

∑(       )
 

Figur 16 - Beräkningsformel för tyngdpunktsmetoden med hänsyn tagen till transportkostnaderna, en 

terminal och flera kunder. (Omarbetad från Lumsden, 2012) 

  

Xki = X-koordinat för Hydrowares kund i. 

Yki = Y-koordinat för Hydrowares kund i. 

Vki = Fakturabelopp för Hydrowares kund. 

Tki = Transportkostnad för Hydrowares kund.  

i = l,........,n 
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X = 
                

            
            

 

Y = 
                

            
 = 9,79966694 

 

  

Figur 17 - Översiktsbild rörande den potentiella lokaliseringen av Hydrowares DC i Wietze. Utsatt på 

kartan är även Hydrowares tyska kunder. 

 

Vid tyngdpunktsberäkning med Hydrowares tyska kunder och transportkostnaderna till 

dessa i åtanke lokaliserades företagets DC i Wietze. Det kan antas att lokaliseringen sker 

till Wietze till följd av att detta är en central punkt bland Hydrowares tyska kunder och 

att de volymer som kunderna köper är viktade. Lumsden (2012) skriver att varje kund får 

en varierande betydelse för DC:ts lokalisering beroende på dess efterfrågan samt på 

transportkostnaden till kunden i fråga. Det bör återigen nämnas att kund G och kund H 

utgjorde en stor del av Hydrowares tyska försäljning år 2012 och således har dessa 

kunder viktats tungt och därmed påverkat utfallet att bli just Wietze. Wietze återfinns 

geografiskt nära såväl kund G som kund H. Vidare kan det antas att Hydrowares 

Resultat:  
Wietze, Tyskland 
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transportkostnad är av fast karaktär och därmed viktades norrbelägna tyska kunder tyngre 

än söderbelägna tyska kunder. Således påverkades utfallet av den viktning som Lumsden 

(2012) beskrev som avgörande för ett DC:s lokalisering. Om Hydroware skulle förlägga 

sitt DC i Wietze skulle transportkostnaderna för Hydrowares distribution troligtvis 

reduceras. Denna reducering skulle i sådana fall ske till följd av att DC:t förläggs i en 

central punkt mellan företagets kunder och att avstånden till dessa då minskar, vilket 

skulle kunna påverka kostnaden för transporten till det lägre.   

 

4.3.3.2 Känslighetsanalys 

För att styrka utfallet i transportkostnadsberäkningarna med de tyska kunderna i åtanke 

valde författarna att göra en känslighetsanalys, vilken redovisas i bilaga 15. I tabell 7 

redovisas en sammanfattning av känslighetsanalysens utfall.  

 

Typ av värde: Utfall: 

Slumpade värden Winsen 

Låga värden Wedemark 

Höga värden Winsen 

Tabell 7 - Sammanfattning av känslighetsanalysens utfall 

 

Jämförelse mellan känslighetsanalysens utfall och tyngdpunktsberäkningens utfall: 

Efter utförd känslighetsanalys stärktes utfallet i den tyngdpunktsberäkning som utfördes 

på genomsnittlig data rörande de tyska kundernas transportkostnader. Utfallen i 

känslighetsanalyserna återfanns med marginella geografiska avstånd från Wietze. Således 

kan det tänkas att Wietze är en välgrundad indikation på var Hydrowares DC för den 

tyska marknaden ska förläggas med hänsyn tagen till företagets tyska kunder och 

transportkostnader till dessa.  
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4.3.3.3 Flera leverantörer – en terminal – flera kunder  

Beräkningarna som följer utgår ifrån flera leverantörer, en terminal och flera tyska 

kunder. Först återpresenteras beräkningsformeln och beskrivningen till denna är nu anpassad till 

den data som beräkningen kommer att grundas på. Efter återgivandet av formeln följer 

beräkningar enligt denna formel där data är hämtad från bilaga 9 och bilaga 11. 

Beräkningarna resulterar i såväl en X-koordinat som en Y-koordinat vilka slutligen 

illustreras på en karta i figur 19. 

 

 

X = 
∑(           ) ∑(           )

∑(       ) ∑(       )
 

 

Y = 
∑(           ) ∑(           )

∑(       ) ∑(       )
 

 

 

Figur 18 - Beräkningsformel för tyngdpunktsmetoden med hänsyn tagen till transportkostnaden,  flera 

leverantörer, en terminal och flera kunder. (Omarbetad från Lumsden, 2012) 

 

X = 
(               ) (                )

(             ) (            )
             

 

Y = 
(              ) (                )

(             ) (            )
             

 

Xki = X-koordinat för Hydrowares kund i. 

Yki = Y-koordinat för Hydrowares kund i. 

Vki = Fakturabelopp för Hydrowares kund i.  

Tki = Transportkostnad för Hydrowares kund i. 

i = 1,....., n 

Xlj = X-koordinat för Hydroware leverantör j. 

Ylj = Y-koordinat för Hydrowares leverantör j. 

Vlj = Fakturabelopp för Hydrowares leverantör j. 

Tlj = Transportkostnad för Hydrowares 

leverantör j. 

j = 1,....., m  
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Figur 19 - Översiktsbild rörande den potentiella lokaliseringen av Hydrowares DC i Bergen. Utsatt på 

kartan är även Hydrowares leverantörer och tyska kunder. 

 

Vid tyngdpunktsberäkning med Hydrowares leverantörer och tyska kunder samt 

transportkostnaderna från och till dessa i åtanke lokaliserades företagets DC till Bergen. 

Enligt Lumsden (2012) kommer terminallokaliseringen att bli helt avgörande för den 

totala transportkostnaden. Därmed kan det tänkas att vid lokaliseringen i Bergen skulle 

transportkostnaderna i Hydrowares logistiksystem kunna reduceras. Denna reducering 

skulle i sådana fall ske till följd av att DC:t förläggs i en central punkt mellan 

Hydrowares leverantörer och tyska kunder och att avstånden till samtliga av dessa då 

minskar, vilket skulle påverka kostnaden för transporten till det lägre. I jämförelse med 

den tyngdpunktsberäkning där utfallet blev Wietze (med hänsyn tagen till 

transportkostnader och endast de tyska kunderna), återfinns Bergen 25 kilometer längre 

norrut. Anledningen till varför detta utfall återfinns längre norrut kan bero på att 

Hydrowares leverantörer inkluderades i beräkningen och påverkade därmed utfallet, 

vilket kan tros bero på samma faktorer som identifierades vid jämförelsen mellan de 

olika utfallen i tyngdpunktsberäkningen där hänsyn togs till transportarbetet.  

Resultat:  

Bergen, Tyskland 
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4.3.3.4 Känslighetsanalys 

För att styrka utfallet i transportkostnadsberäkningarna med såväl Hydrowares 

leverantörer som dess tyska kunder i åtanke valde författarna att göra en 

känslighetsanalys, vilken redovisas i bilaga 16. I tabell 8 redovisas en sammanfattning av 

känslighetsanalysens utfall.  

  

Typ av värde: Utfall: 

Slumpade värden Bergen 

Låga värden Winsen 

Höga värden Bergen 

Tabell 8 - Sammanfattning av känslighetsanalysens utfall 

 

Jämförelse mellan känslighetsanalysens utfall och tyngdpunktsberäkningens utfall: 

Efter utförd känslighetsanalys stärktes utfallet i den tyngdpunktsberäkning som utfördes 

på genomsnittlig data rörande transportkostnader för Hydrowares leverantörer och tyska 

kunder. Utfallen i känslighetsanalyserna återfanns i två av tre fall i Bergen, det vill säga i 

samma geografiska punkt som blev utfallet i tyngdpunktsberäkningen som baserades på 

genomsnittlig data. Det tredje fallet i känslighetsanalysen återfanns ett marginellt 

geografiskt avstånd från Bergen. Således kan det antas att Bergen är en välgrundad 

indikation på var Hydrowares DC för den tyska marknaden ska förläggas med hänsyn 

tagen till företagets leverantörer, tyska kunder och transportkostnaderna till dessa.  

 

4.3.4 Miljöpåverkan 

Den miljöpåverkan som genereras i ett logistiksystem beror enligt Aronsson och Huge 

Brodin (2006) samt Kohn och Huge Brodin (2008) på systemets transport. Således kan 

det vara viktigt för Hydroware att se över den miljöpåverkan som företagets egna system 

genererar. Om Hydroware skulle lyckas med en reducering av sin miljöpåverkan, kan det 

antas att de miljöhot som Jonsson och Mattsson (2005) samt Naturvårdsverket (2001) 

skriver om kan minska. Denna reducering skulle kunna grundas i vad Wu och Dunn 

(1995) skriver om att en optimalt lokaliserad anläggning kan generera. Nedan följer 

beräkningen av tyngdpunktsmetoden med hänsyn tagen till miljöpåverkan. 
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4.3.4.1 Flera leverantörer – en terminal – flera kunder  

Beräkningen som följer utgår ifrån flera leverantörer, en terminal och flera tyska kunder. 

Först återpresenteras beräkningsformeln och beskrivningen till denna är nu anpassad till 

den data som beräkningen kommer att grundas på. Efter återgivandet av formeln följer 

beräkningen enligt denna formel där data är hämtad från bilaga 9 och bilaga 11. 

Beräkningarna resulterar i såväl en X-koordinat som en Y-koordinat vilka slutligen 

illustreras på en karta i figur 21. 

 

 

X = 
∑(           ) ∑(           )

∑(       ) ∑(       )
 

 

Y = 
∑(           ) ∑(           )

∑(       ) ∑(       )
  

 

 

 

 
Figur 20 - Beräkningsformel för tyngdpunktsmetoden med hänsyn tagen till miljöpåverkan, flera 

leverantörer, en terminal och flera kunder. (Omarbetad på Lumsden, 2012) 

 

X = 
                                  

                        
              

 

Y = 
                           

                        
              

Xki = X-koordinat för Hydrowares kund i. 

Yki = Y-koordinat för Hydrowares kund i. 

Vki = Fakturabelopp för Hydrowares kund i.  

Mki = Miljöpåverkan till Hydrowares kund i. 

i = 1,....., n 

Xlj = X-koordinat för Hydroware leverantör j. 

Ylj = Y-koordinat för Hydrowares leverantör j. 

Vlj = Fakturabelopp för Hydrowares leverantör j. 

Mlj = Miljöpåverkan från Hydrowares  

leverantör j. 

j = 1,....., m  
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Figur 21 - Översiktsbild rörande den potentiella lokaliseringen av Hydrowares DC i Neustadt-Glewe. 

Utsatt på kartan är även Hydrowares leverantörer och tyska kunder. 

 

Vid tyngdpunktsberäkning med hänsyn tagen till den miljöpåverkan som inleveranserna 

från Hydrowares leverantörer och Hydrowares distribution till dess tyska kunder orsakar, 

lokaliserades företagets DC till Neustadt-Glewe. Neustadt-Glewe är den geografiska 

plats i vilken Hydroware bör förlägga DC:t för den tyska marknaden om den 

miljöpåverkan som företagets logistiksystem genererar, ska minimeras. Hydroware kan 

tänkas besluta att förlägga DC:t i just Neustadt-Glewe till följd av att miljöpåverkan är en 

viktig faktor att ta hänsyn till i utformandet av ett logistiksystem, vilket Aronsson och 

Huge Brodin (2006) samt Kohn och Huge Brodin (2008) skriver.  

 

  

Resultat:  
Neuestadt-Glewe, 

Tyskland 
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4.3.5 Utfallsanalys  

 

 Utfall för: En terminal – 

Flera kunder 

Utfall för: Flera leverantörer - 

En terminal – Flera kunder 

Transportarbete Golmbach Neustadt-Glewe 

Transportkostnad Wietze Bergen 

Miljöpåverkan -  Neustadt-Glewe 

Tabell 9 - Sammanfattning av tyngdpunktsberäkningarnas utfall 

 

Då tyngdpunktsberäkningen inkluderade hänsyn tagen till Hydrowares 

distributionsrelaterade transportarbete, återfanns lokaliseringsplatsen för DC:t i 

Golmbach. Då beräkningen istället inkluderade företagets distributionsrelaterade 

transportkostnader, återfanns lokaliseringsplatsen för DC:t i Wietze. Wietze är beläget 

116 kilometer norrifrån Golmbach. Att beräkningarna genererade olika 

förläggningsplatser kan bero på att den transportkostnad som Lumsden (2012) beskriver 

som rörlig, kan antas vara av fast karaktär i Hydrowares fall. Om Hydrowares 

distributionsrelaterade transportkostnad skulle vara av rörlig karaktär kan det således 

tänkas att de kunder som återfinns i Tysklands södra delar, skulle viktas tyngre till följd 

av en högre transportkostnad i och med ett längre geografiskt avstånd från Alvesta. 

Därmed kan det tänkas att utfallet i tyngdpunktsberäkningen skulle ha lokaliserats längre 

söderut om transportkostnaden vore rörlig. 

 

Då tyngdpunktsberäkningen inkluderade hänsyn tagen till transportarbetet som återfinns i 

Hydrowares logistiksystem, föll lokaliseringsplatsen för DC:t på Neustadt-Glewe. 

Neustadt-Glewe är beläget ca 200 kilometer nordöst från den lokalisering som blev 

utfallet i tyngdpunktsberäkningen då hänsyn togs till logistiksystemets 

transportkostnader. I det senare fallet utgjorde Bergen förläggningsplatsen för DC:t. 

Anledningen till varför utfallet i beräkningen med transportkostnaderna återfanns längre 

söderut kan tänkas bero på att det är dyrare att transportera material från Hydrowares 

utländska leverantörer till Alvesta än vad det är att transportera material från företagets 

svenska leverantörer till samma destination. Således viktades de utländska leverantörerna 
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i tyngdpunksberäkningen med transportkostnaderna tyngre än vad de gjorde i 

beräkningen med transportarbetet.  

 

En jämförelse mellan utfallet i beräkningen där Hydrowares leverantörer, dess tyska 

kunder samt transportarbete ingick och utfallet i beräkningen där Hydrowares 

leverantörer, dess tyska kunder och miljöpåverkan ingick genomfördes. Det 

identifierades att utfallen i dessa båda beräkningar utgjordes av samma geografiska plats, 

Neustadt-Glewe. Detta sammanträffande kan tros bero på att miljöfaktorn var konstant 

genom hela beräkningen och därmed viktades variablerna på ett likvärdigt sätt som i 

beräkningarna där hänsyn togs till transportarbetet.  

 

Enligt Lumsden (2012) och Nahmias (2009) ska en lokaliseringsprocess endast ske en 

gång. Därför bör Hydrowares lokaliseringsbeslut vara välgrundat och genomarbetat så att 

lokaliseringsplatsen blir så bra som möjligt utifrån företagets förutsättningar. Utfallet i en 

tyngdpunktsberäkning ska, enligt Lumsden (2012) och Nahmias (2009) enbart ses som 

en indikation på en lämplig förläggningsplats och inte som ett krav. I 

tyngdpunktsberäkningarna rörande Hydrowares fall, identifierades fem olika 

förläggningsplatser för företagets DC. Således kan det tänkas att Hydrowares DC bör 

lokaliseras i närheten av det område, inom vilket samtliga utfall i 

tyngdpunktsberäkningarna återfanns.    

 

  



  

 

 

 

69 
 

5. Vilken är den rekommenderade förläggningsplatsen för 

Hydrowares DC för den tyska marknaden med hänsyn tagen 

till påverkningsbara faktorer och tyngdpunktsmetodens utfall? 

Detta kapitel innehåller teori, empiri och analys rörande problemfråga tre. 

Teoriavsnittet innehåller faktorer som kan påverka lokaliseringen av ett DC. Kapitlet 

fortsätter sedan med en empiridel angående vad Hydroware anser vara viktigt att ta i 

beaktning vid en sådan lokalisering. Slutligen sker en analys av kapitlet som är uppdelad 

i tre delar. Första delen av analysen tar enbart hänsyn till de påverkningsbara 

faktorerna medan andra delen av analysen även tar hänsyn till tyngdpunktsmetodens 

utfall. Därefter kommer en jämförelse mellan de både analyserna att mynna ut i en 

rekommenderad förläggningsplats.   

 

5.1 Teoretisk referensram 

5.1.1 Påverkningsbara faktorer vid terminallokalisering 

Det finns flertalet faktorer som påverkar lokaliseringen av ett logistiksystems 

anläggningar, enligt Badri (1999) och Nahmias (2009). Ett lokaliseringsbeslut bör inte 

enbart baseras på en kvantitativ beräkning utan kvalitativa faktorer måste även beaktas. 

Såväl Badri (1999) som Lumsden (2012), Nahmias (2009) och Schmenner (1980) 

beskriver geografisk närhet till systemets övriga anläggningar som en viktig faktor att ta 

hänsyn till. Det är troligt att en företagsledning vill integrera en ny anläggning med de 

befintliga anläggningarna för att bland annat kunna erhålla stordriftsfördelar, och om den 

nya anläggningen placeras nära de befintliga anläggningarna kommer även 

transportbehovet sinsemellan anläggningarna att minska (Badri, 1999; Nahmias; 2009; 

Schmenner 1980). Vidare skriver Badri (1999), Lumsden (2012) samt Melo et al. (2008) 

att geografisk närhet till konkurrenter, andra industrier och den egna marknaden också är 

viktiga faktorer att ta hänsyn till. Hamel et. al (1989) beskriver att geografisk närhet till 

sina konkurrenter kan underlätta för företagen att samarbeta med varandra. Genom ett 

samarbete kan nya idéer alstras såväl som att tid och kostnader kan sparas in. Yang och 

Lee (1997) beskriver att ett företag som är geografiskt nära sin egen marknad kan minska 

såväl sin transportsträcka som leveranstid. Utöver den geografiska närheten till 
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marknaden är dessutom marknadens storlek och dess förväntade tillväxt påverkningsbara 

faktorer vid terminallokalisering enligt Badri (1999), Lumsden (2012) och Melo et al. 

(2008). Melo et al. (2008) berättar att den förväntade tillväxten en viktig faktor att ta 

hänsyn till för att företagsledningen vill få så hög avkastning som möjligt på sitt 

investerade kapital.  

 

Melo et al. (2008) och Nahmias (2009) menar att vilken typ av anläggning som 

lokaliseringsbeslutet angår, är en påverkande faktor i sig. Om lokaliseringsbeslutet berör 

en producerande anläggning är närheten till råmaterial viktig. Tillgång på just råmaterial 

blir avgörande för en produktionsanläggning med hänsyn tagen till 

produktionseffektivitet. Tillgängligheten av råmaterial är en faktor som även Badri 

(1999), Lumsden (2012) och Schmenner (1980) tar upp. Vidare menar Melo et al. (2008) 

att om lokaliseringsbeslutet istället berör en lageranläggning är avstånden till leverantörer 

och kunder viktigare faktorer. Yang och Lee (1997) menar att korta avstånd till ett 

företags kunder är viktiga för att företaget ska kunna upprätthålla hög leveransservice. 

 

Tillgängligheten på arbetskraft är ytterligare en faktor som Badri (1999), Lumsden 

(2012), Nahmias (2009) och Schmenner (1980) tar upp som påverkande vid 

lokaliseringsbeslut. Yang och Lee (1997) menar att en del anläggningstyper har hög 

arbetskraftsomsättning och att det medför att en sådan anläggning måste lokaliseras i ett 

område med hög arbetskraftstillgång och god framtidsprognos rörande densamma. Andra 

anläggningstyper kräver snarare högkompetent arbetskraft och i lokaliseringsbeslut 

rörande sådana anläggningar blir därför faktorer som kan påverka värvningen av sådan 

arbetskraft viktiga. Goda arbetsförhållanden med hänsyn tagen till arbetstid och 

arbetsmiljö är exempel på sådana påverkande faktorer. Kirkham et al. (1998) menar att 

tillgång på rätt arbetskraft är en av de faktorer som har störst inverkan på en anläggnings 

överlevnad. Vidare skriver såväl Badri (1999) som Gosh och McLafferty (1982), Melo et 

al. (2008) samt Yang och Lee (1997) att ett lokaliseringsbeslut ofta inkluderar ett 

långsiktigt perspektiv och att den långsiktiga tillgången på arbetskraft därför blir en 

viktig faktor att ta hänsyn till. Trenden för befolknings- och inkomsttillväxten i området i 
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vilket det diskuteras att anläggningen i fråga ska lokaliseras, blir därför också en viktig 

påverkningsbar faktor i beslutstagandet. 

 

Badri (1999), Lumsden (2012), Nahmias (2009) och Schmenner (1980) beskriver 

tillgänglighet på infrastruktur och transport som andra beslutspåverkande faktorer vid 

terminallokalisering. Utan tillgång på välfungerande infrastruktur kan en anläggning, 

enligt Church et al. (2004) komma att lida brist på tillgångar såsom energi och diverse 

servicetjänster (polis, brandkår, ambulans), vilket kan påverka dess överlevnad. 

Tillgänglighet på transport inkluderar, enligt Badri (1999), Church et al. (2004) och 

Schmenner (1980) förutsättningar rörande tillgång av möjliga transportmedel och rutter 

samt till vilken grad transporttid och transportkostnad kan minimeras från den plats där 

anläggningen i fråga beslutas att lokaliseras.  

 

Såväl Badri (1999) som Lumsden (2012), Nahmias (2009) och Schmenner (1980) 

förklarar att tillgängligheten av mark är en påverkningsbar faktor i ett beslut rörande en 

anläggnings lokalisering. Lumsden (2012) förklarar att tillgången av mark är viktig med 

hänsyn tagen till eventuell framtida utbyggnad av den anläggning som 

lokaliseringsbeslutet angår. Med andra ord är valet av anläggningsplats viktig för 

möjligheterna till framtida expansion. Vidare menar Yang och Lee (1997) att kostnaden 

för marken i fråga också är en viktig påverkningsbar faktor.  

 

Lumsden (2012) och Schmenner (1980) skriver att ekonomiska förhållanden är viktiga 

att ta hänsyn till vid terminallokalisering. Vidare menar Badri (1999) och Nahmias 

(2009) att kostnadsminimering nödvändigtvis inte är det viktigaste ekonomiska 

förhållandet att beakta utan att andra faktorer såsom beskattningsnivå, möjlighet till lån 

och bidragsmöjligheter är lika betydelsefulla. Den beskattningsnivå som återfinns inom 

ett specifikt geografiskt område kan, enligt Ertuğrul och Karakaşoğlu (2008), attrahera 

företag genom potentiella framtida skatteintäkter och därigenom påverka företags 

lokaliseringsbeslut. Vidare skriver Daskin et al. (2005) att beskattningsnivån dessutom 

kan påverka ett företags transport- och lagerhållningsmöjligheter. I likhet med 

variationen i beskattningsnivå mellan olika områden, varierar även möjligheten för 
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företag att ta lån och erhålla bidrag mellan olika platser och således blir dessa möjligheter 

också viktiga att ta hänsyn till vid anläggningslokalisering. 

 

Terminallokalisering är vidare ett viktigt beslut till följd av dess långsiktighet. 

Långsiktigheten uppstår till följd av de stora kapitalinvesteringar som ofta är en 

nödvändighet vid upprättandet av nya terminaler. Således måste ett 

terminallokaliseringsbeslut ta hänsyn till såväl nuvarande omständigheter som till 

framtiden och eventuella framtida förändringar. Eventuella framtida förändringar 

inkluderar ofta osäkra faktorer såsom kundernas efterfrågan. Sådana osäkra faktorer kan 

dock ofta prognostiseras på förhand och prognosen kan användas i beslutsfattande 

rörande terminallokalisering. (Melo et al., 2008; Snyder, 2006) 
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5.1.2 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Typ av påverkningsbar faktor: Källa:  

Geografisk närhet till logistiksystemets 

övriga anläggningar 

Badri (1999); Lumsden (2012); Melo et al. (2008); 

Nahmias (2009); Schmenner (1980) 

Geografisk närhet till konkurrenter 

 

Badri (1999); Lumsden (2012); Melo et al. (2008) 

Geografisk närhet till andra industrier 

 

Badri (1999); Lumsden (2012); Melo et al. (2008) 

Geografisk närhet till marknaden 

 

Badri (1999); Lumsden (2012); Melo et al. (2008) 

Marknadens storlek 

 

Badri (1999); Lumsden (2012); Melo et al. (2008) 

Marknadens förväntade tillväxt 

 

Badri (1999); Lumsden (2012); Melo et al. (2008) 

Typ av terminal som ska lokaliseras 

 

Melo et al. (2008); Nahmias (2009) 

Tillgänglighet till råmaterial 

 

Badri (1999); Lumsden (2012); Schmenner (1980) 

Tillgänglighet till arbetskraft Badri (1999); Kirkham et al. (1998); Lumsden 

(2012); Nahmias (2009); Schmenner (1980);  

Yang & Lee (1997) 

Trend för inkomst- och befolkningstillväxt Badri (1999); Gosh & McLafferty (1982); Melo et 

al. (2008); Yang & Lee (1997) 

Tillgänglighet till infrastruktur Badri (1999); Church et al. (2004); Lumsden (2012); 

Nahmias (2009); Schmenner (1980) 

Tillgänglighet till servicetjänster Church et al. (2004) 

Tillgänglighet till transport Badri (1999); Church et al. (2004); Lumsden (2012); 

Nahmias (2009); Schmenner (1980) 

Tillgänglighet till mark Badri (1999); Lumsden (2012); Nahmias (2009); 

Schmenner (1980); Yang & Lee (1997) 

Möjlighet till expansion 

 

Lumsden (2012) 

Ekonomiska förhållanden Badri (1999); Daskin et al. (2005); Ertugrul & 

Karakaşoğlu (2008); Lumsden (2012);  

Nahmias (2009); Schmenner (1980) 

Framtida förändringar 

 

Melo et al. (2008); Snyder (2006) 

Tabell 10 - Sammanfattning av påverkningsbara faktorer vid terminallokalisering. 
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5.2 Empiri 

5.2.1 Påverkningsbara faktorer vid terminallokalisering 

Hydrowares DC för den tyska marknaden kommer enbart att ha för avsikt att samordna 

de leveranser som sker till företagets tyska kunder. Följaktligen förklarar såväl Fransson 

(Ekonomichef, 2013-04-17) som Johansson (VD, 2013-04-17), Johansson (Inköpschef, 

2013-04-22) och Paulsson (Försäljningschef, 2013-04-22) att tillgänglighet på 

råvarumaterial och geografisk närhet till andra industrier inte är faktorer som har någon 

betydande relevans för företagets lokaliseringsbeslut, utan att närheten till marknaden är 

en viktigare faktor. Det är därmed viktigt för Hydroware att befinna sig geografiskt nära 

sina tyska kunder. Detta beror på att företaget har upplevt att dess tyska kunder har en 

tendens att föredra Hydrowares tyska motsvarigheter framför Hydroware och därför vill 

företaget förlägga det nya DC:t för den tyska marknaden geografiskt nära dess befintliga 

kunder. Vidare berättar Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17) att DC:t även bör 

lokaliseras i det område som Hydroware har potentiellt störst möjlighet att öka sin 

försäljningsprognos, vilket även Johansson (Inköpschef, 2013-04-22) och Paulsson 

(Försäljningschef, 2013-04-22) instämmer i. Johansson (VD, 2013-04-17) talar om 

nödvändigheten av att beakta osäkra faktorer så som framtida efterfrågan och påstår 

vidare att prognostiserad befolkningstillväxt är en bra indikator på var efterfrågan på 

företagets hissar kommer att växa. De områden i Sverige som har störst 

befolkningstäthet, har generellt också störst behov av såväl nya hissar som renovering av 

redan befintliga hissar. Detta antagande kan även komma stämma överrens med den 

tyska marknaden.  

 

Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17) förklarar att Hydroware bör förlägga sitt nya DC i 

närheten av sitt befintliga dotterbolag, vilket återfinns i Gelsenkirchen. Om DC:t skulle 

förläggas inom samma region som dotterbolaget, skulle säljarna i Gelsenkirchen kunna 

åka inom DC:t med jämna mellanrum för att granska att allt står rätt till. Johansson (VD, 

2013-04-17) instämmer och berättar vidare att det vore fördelaktigt om DC:t skulle 

förläggas i närheten av Hydrowares dotterbolag med tanke på att anställda på företagets 

moderbolag kan komma att behöva besöka såväl dotterbolaget som DC:t på frekvent 
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basis. Därigenom skulle företaget kunna begränsa såväl kostnader och tidsåtgång för 

dessa besök. Av samma anledning, rörande kostnads- och tidsbegränsning, skulle det 

även vara fördelaktigt om DC:t skulle förläggas i närheten av en flygplats. Gelsenkirchen 

återfinns inom ett kort geografiskt avstånd till en av Tysklands flygplatser. Därefter talar 

såväl Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17) som Johansson (VD, 2013-04-17), Johansson 

(Inköpschef, 2013-04-22) och Paulsson (Försäljningschef, 2013-04-22) om att det är 

viktigt att DC:t förläggs i ett geografiskt område med utvecklad infrastruktur. Det måste 

vara lätt att ta sig till och från DC:t och det måste ligga i anslutning till autobahn då det är 

på denna väg som transporterna till och från DC:t kommer att ske.  

 

Om Hydrowares expansionsplaner för den tyska marknaden lyckas så funderar företaget 

enligt Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17) och Johansson (VD, 2013-04-17) på att i ett 

senare skede även etablera en produktionsanläggning för den tyska marknaden. Inom 

företaget råder det skilda meningar om var produktionsanläggningen i sådana fall skulle 

lokaliseras. Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17) anser att produktionsanläggning borde 

förläggas i närheten av företagets befintliga anläggningar i Tyskland, vilket i nuläget är 

dotterbolaget i Gelsenkirchen och för närvarande en okänd plats för DC:t. Företaget bör 

därför ta med en potentiell framtida produktionsanläggning i beaktning för DC:ts 

lokalisering, då en produktionsanläggning kanske är mer beroende av såväl liknande som 

andra påverkningsbara faktorer än vad ett DC:s lokalisering är. Johansson (VD, 2013-04-

17) menar istället att en framtida produktionsanläggning för den tyska marknaden likväl 

kan förläggas i ett annat land. Därför bör inte en potentiell produktionsanläggning tas 

med i DC:t lokaliseringsprocess.  

 

Johansson (VD, 2013-04-17), Johansson (Inköpschef, 2013-04-22) och Paulsson 

(Försäljningschef, 2013-04-22) hävdar att de platser på vilka Hydrowares konkurrenter 

har sina anläggningar inte spelar in i företagets lokaliseringsbeslut. Detta beror delvis på 

att det samarbete som förekommer hydraulhisstillverkare emellan inte sker i det dagliga 

arbetet utan snarare på ett strategiskt plan. Således skulle den typ av samarbete som 

förekommer mellan Hydroware och dess konkurrenter i dagsläget troligtvis inte främjas 

av korta geografiska avstånd. Dessutom är Hydrowares huvudkonkurrent på den tyska 
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marknaden, enligt Johansson (VD, 2013-04-17), en schweizisk hisstillverkare och vidare 

vill Hydroware inte förlägga sitt DC på schweizisk mark.  

 

Då Hydroware, enligt Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17) och Johansson (VD, 2013-

04-17), har för avsikt att förlägga sitt DC i en redan befintlig anläggning, är tillgänglighet 

av byggbar mark inte en faktor som spelar roll i företagets lokaliseringsbeslut. Om 

företaget hade velat bygga en ny anläggning hade denna faktor varit angelägen att beakta. 

Istället är det tillgängliga anläggningar och expansionsmöjligheterna i dessa som är 

viktiga att utvärdera innan ett beslut rörande DC:ts placering ska tas. På liknande sätt är 

faktorer som möjlighet till att få ta lån och bidragsmöjligheter inte lika viktiga att ta 

hänsyn till då förläggningen av DC:t ska ske i en redan befintlig anläggning. Ett nybygge 

skulle kräva en större kapitalinvestering och därigenom skulle lån och bidrag vara 

viktigare faktorer.  

 

Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17) och Johansson (VD, 2013-04-17) förklarar att de 

aktiviteter som är tänkta att ta plats i företagets DC för den tyska marknaden, inte 

kommer att ställa höga krav på god arbetskraftstillgång. Följaktligen är tillgänglighet på 

arbetskraft inte den faktor som Hydroware prioriterar högst i sitt beslutstagande rörande 

DC:ts lokalisering. Johansson (Inköpschef, 2013-04-22) och Paulsson (Försäljningschef, 

2013-04-22) tillägger dock att denna faktor inte bör ignoreras helt då det kan bli såväl en 

dyr som svår situation för Hydroware om det helt saknas tillgänglig arbetskraft i 

närområdet. Diverse servicetjänster är faktorer som Hydroware förutsätter att det finns 

tillgång till i det område där DC:t för den tyska marknaden ska förläggas. Vidare ses 

denna tillgång som en självklarhet och därmed ges denna faktor ingen särskild 

uppmärksamhet i lokaliseringsbeslutet.  
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5.2.2 Sammanfattning av empiri 

Typ av påverkningsbar faktor: Tas hänsyn till:  

Geografisk närhet till logistiksystemets 

övriga anläggningar 

Ja 

Geografisk närhet till konkurrenter 

 

Nej 

Geografisk närhet till andra industrier 

 

Nej 

Geografisk närhet till marknaden 

 

Ja 

Marknadens storlek 

 

Ja 

Marknadens förväntade tillväxt 

 

Ja 

Typ av terminal som ska lokaliseras 

 

Ja 

Tillgänglighet till råmaterial 

 

Nej 

Tillgänglighet till arbetskraft Nej 

Trend för inkomst- och befolkningstillväxt Ja 

Tillgänglighet till infrastruktur Ja 

Tillgänglighet till servicetjänster Nej 

Tillgänglighet till transport Ja 

Tillgänglighet till mark Nej 

Möjlighet till expansion 

 

Ja 

Ekonomiska förhållanden Nej 

 

Framtida förändringar 

 

Ja 

Tabell 11 - Sammanfattning av påverkningsbara faktorer 
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5.3 Analys 

5.3.1 Hänsyn tagen till påverkningsbara faktorer 

I likhet med vad Badri (1999), Lumsden (2012), Nahmias (2009) och Schmenner (1980) 

skriver om närhet mellan ett systems olika anläggningar, berättade Fransson 

(Ekonomichef, 2013-04-17) att Hydroware vill förlägga sitt DC för den tyska marknaden 

geografiskt nära sitt dotterbolag i Gelsenkirchen. Troligtvis grundas Hydrowares vilja om 

att förlägga DC:t i närheten av dotterbolaget, inte i huvudsak på förhoppningen om de 

stordriftsfördelar som Badri (1999), Nahmias (2009) och Schmenner (1980) menar att 

geografisk närhet mellan olika anläggningar kan ge. Snarare kan det antas att den 

huvudsakliga anledningen är att Hydroware vill komma närmre sina tyska kunder, vilket 

företaget kan tänkas göra genom att placera DC:t i närheten av Gelsenkirchen.  

 

Det kan tros att Hydroware, genom att förlägga sina anläggningar i anslutning till 

varandra skulle kunna generera synlighet i större utsträckning än om anläggningarna 

skulle vara lokaliserade på olika geografiska platser. Därigenom skulle företaget kunna 

nå ut till fler potentiella kunder i närområdet och i högre grad kunna uppfylla de framtida 

försäljningsmål som företaget har på den tyska marknaden. Melo et al. (2008) och Snyder 

(2006) skriver att framtida efterfrågan är en osäker faktor som bör tas i beaktning vid ett 

lokaliseringsbeslut. Anledningen till varför det kan tänkas vara viktigt för Hydroware att 

i stor utsträckning nå ut till potentiella kunder i området kring Gelsenkirchen beror på att 

denna stad återfinns i det så kallade Rehn-Ruhrområdet, vilket är det område i Tyskland 

som Nationalencyklopedin (2013) beskriver som det mest befolkningstäta i landet, se 

figur 22 nedan. För information rörande befolkningstätheten i Gelsenkirchen, se bilaga 

17.  Johansson (VD, 2013-04-17) beskriver att efterfrågan på hydraulhissar är beroende 

av befolkningstätheten. Således kan det antas att Rehn-Ruhrområdet är det område i 

Tyskland där efterfrågan på hydraulhissar är och kommer att förbli som störst inom en 

överskådlig framtid. Badri (1999), Lumsden (2012) och Melo et al. (2008) menar att 

förväntad tillväxt utgör en avgörande faktor i ett företags lokaliseringsbeslut och 

därigenom utgör Rehn-Ruhrområdet troligtvis en lämplig utgångspunkt för Hydrowares 

etableringssatsning på den tyska marknaden. Det kan således antas att Hydroware har 
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uppmärksammat problemet med osäkra faktorer och vill inkludera dessa i sitt 

lokaliseringsbeslut. 

 

 
Figur 22 – Översiktsbild av Rehn-Ruhrområdet, vilket återfinns inom det inringade området. 

 

Ytterligare en anledning till varför Hydroware kan tänkas erhålla fördelar genom att 

förlägga DC:t för den tyska marknaden i närheten av Gelsenkirchen och dotterbolaget, är 

att geografisk närhet mellan dessa anläggningar skulle kunna underlätta för företagets 

kvalitetskontroll. Enligt Fransson (Ekonomichef, 2013-01-29) utgörs Hydrowares 

värdeerbjudande av produkter av hög kvalitet och således kan det tänkas att just hög 

kvalitet är viktig att upprätthålla. Genom närhet anläggningarna emellan skulle tiden och 

kostnaden för kvalitetskontrollen troligtvis kunna minimeras.  

 

Enligt Hamel et al. (1989) kan ett företags samarbete med sina konkurrenter underlättas 

av geografisk närhet. Det bör dock nämnas att Hydrowares största konkurrent, enligt 

Johansson (VD, 2013-04-17), inte återfinns i Tyskland. Till följd av att företaget vill att 

DC:t för den tyska marknaden ska förläggas i just Tyskland, kan det därför vara svårt att 

kombinera denna förläggningsplats med närhet till denna viktiga konkurrent.  

 



  

 

 

 

80 
 

Angående geografisk närhet, menar Badri (1999), Lumsden (2012) och Melo et al. 

(2008) att det är viktigt att förlägga ett DC nära den egna marknaden. Paulsson 

(Försäljningschef, 2013-04-22) menar att det finns potential för Hydroware att förbättra 

företagets leveransservice till de tyska kunderna och att ett DC i Tyskland hade kunnat 

främja denna förbättring. Dessutom skulle ett DC som är närbeläget den egna marknaden 

kunna reducera Hydrowares transporter. Detta kan stärkas teoretiskt med vad Yang och 

Lee (1997) skriver om att geografisk närhet till marknaden kan generera. En reducering 

av transportsträckan till de tyska kunderna skulle troligtvis generera lägre 

transportkostnader samt förbättrad leveransservice. Därför kan det tänkas att geografisk 

närhet till de tyska kunderna är en faktor av betydande vikt för Hydroware att ta i 

beaktning vid sitt lokaliseringsbeslut. Såväl Hydrowares nuvarande tyska kundbas som 

den tyska hydraulhissmarknaden återfinns utspridd över landet och därigenom kan det 

antas att det potentiella DC:t för den tyska marknaden förläggs närmre kunderna oavsett 

var i Tyskland som det förläggs.  

 

Badri (1999), Lumsden (2012) och Melo et al. (2008) skriver även om vikten av att ett 

företag väljer att förlägga sina anläggningar i närheten av andra industrier. Då 

Hydroware, enligt Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17), Johansson (VD, 2013-04-17), 

Johansson (Inköpschef, 2013-04-22) och Paulsson (Försäljningschef, 2013-04-22) inte 

väljer att prioritera denna faktor vid Hydrowares lokaliseringsbeslut, kan det tänkas att 

företaget går miste om de fördelar som sådan närhet skulle kunna ge. Dessa fördelar 

skulle i huvudsak troligtvis beröra Hydrowares tillgänglighet på möjlig transport genom 

de frekventa rutter som kan tänkas ske till de befintliga industrierna i fråga. Enligt 

Nationalencyklopedin (2013) utgör Tysklands västra delar, i huvudsak Rehn-

Ruhrområdet, de mest industritäta områdena i Tyskland. Inom Rehn-Ruhrområdet 

återfinns Hydrowares dotterbolag i Gelsenkirchen och således kan det tänkas att området 

kring Gelsenkirchen utgör en fördelaktig placering för ett potentiellt DC för Hydrowares 

tyska marknad på denna punkt.  

 

Vidare berör Hydrowares lokaliseringsbeslut ett DC vilket, enligt Fransson 

(Ekonomichef, 2013-04-17) och Johansson (VD, 2013-04-17) medför att faktorer som 
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tillgänglig byggbar mark och möjligheter till lån och bidrag inte ses som viktiga då 

företaget vill förlägga DC:t i en redan befintlig anläggning. Då lokaliseringsbeslutet 

berör ett DC och ingen produktionsanläggning, existerar inte behovet av att lokalisera 

anläggningen i anslutning till de industrier som kan tänkas tillverka råvarumaterial till 

hydraulhissar. Således är geografisk närhet till andra industrier troligtvis ingen faktor 

som utgör någon större betydelse i optimeringen av Hydrowares lokaliseringsbeslut 

rörande dess DC för den tyska marknaden. Vidare till följd av att lokaliseringsbeslutet 

berör just ett DC, är tillgänglighet på arbetskraft i området där förläggningen potentiellt 

sker, heller inte någon faktor som Hydroware, enligt Fransson (Ekonomichef, 2013-04-

17), Johansson (VD, 2013-04-17), Johansson (Inköpschef, 2013-04-22) och Paulsson 

(2013-04-22) tar hänsyn till i någon större utsträckning. Denna prioritering stärks av vad 

Yang och Lee (1997) skriver om att vissa anläggningstyper har högre 

arbetskraftsomsättning än andra. Således kan det antas att Hydroware gör rätt i sin 

prioritering angående vilka faktorer som ska beaktas i lokaliseringsbeslutet.  

 

Det bör dock tilläggas att varken närhet till råmaterial eller tillgången på arbetskraft är 

faktorer som bör förbises helt och hållet. Detta beror på Hydrowares expansionsplaner 

som kan komma att kräva en separat produktionsanläggning för den tyska marknaden 

och vidare även ställa krav på tillgången av råmaterial och på kompetent personal i 

anläggningen. Således kan Yang och Lees (1997) teori om att lokalisera anläggningar i 

områden med goda framtidsprognoser rörande arbetskraftstillgång vara viktig för 

Hydroware att beakta. Till följd av att Rehn-Ruhrområdet, enligt Nationalencyklopedin 

(2013) utgör Tysklands befolkningstätaste område, är troligtvis tillgången på arbetskraft 

inom detta område god och vidare borde således detta område utgöra en fördelaktig plats 

att förlägga ett DC med potentiella framtida expansionsplaner. Kirkham et al. (1998) 

skriver att tillgång på rätt arbetskraft är en av de faktorer som har störst inverkan på en 

anläggnings överlevnad och därmed kan detta ses som ytterligare en anledning till varför 

Hydroware inte bör bortprioritera denna faktor helt.  

 

Enligt Badri (1999), Lumsden (2012), Nahmias (2009) och Schmenner (1980) är 

infrastruktur en beslutpåverkande faktor vid ett lokaliseringsbeslut. Detta är en faktor 
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som Hydroware, enligt  Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17), Johansson (VD, 2013-04-

17), Johansson (Inköpschef, 2013-04-22) och Paulsson (Försäljningschef, 2013-04-22), 

prioriterar i sitt beslut rörande DC:ts lokalisering för den tyska marknaden. Enligt 

Nationalencyklopedin (2013) har Tysklands västra delar en särskilt utvecklad 

infrastruktur, vilket således kan ses som en indikation på att Hydroware bör förlägga sitt 

DC i dessa delar. Vidare återfinns flera av Tysklands mest trafikerade flygplatser, enligt 

Nationalencyklopedin (2013), också i landets västra delar. Och med tanke på att 

Hydroware, enligt Johansson (VD, 2013-04-17), värdesätter att det potentiella DC:t för 

den tyska marknaden förläggs i närheten av goda flygförbindelser, kan detta således ses 

som ytterligare en indikation på att Hydroware ska förlägga DC:t just där. Dessutom 

återfinns Hydrowares dotterbolag i Gelsenkirchen och återfinns därmed också i 

Tysklands västra delar. Således kan detta vara ännu en anledning till varför DC:t bör 

lokaliseras i denna del av landet.   

 

Church et al. (2004) menar att ett DC, utan välfungerande infrastruktur, kan lida brist på 

diverse servicetjänster. Enligt Johansson (Inköpschef, 2013-04-22) förutsätter Hydroware 

att det finns tillgång på sådana servicetjänster inom det område där det potentiella DC:t 

för den tyska marknaden ska förläggas. Till följd av att Hydroware prioriterar 

välfungerande infrastruktur i sitt beslutstagande rörande DC:ts förläggning, kan det antas 

att företaget indirekt prioriterar servicetjänster som polis, brandkår och ambulans. 

 

Efter utförd analys där hänsyn togs till påverkningsbara faktorer, framkom det att 

Tysklands västra delar och i synnerhet Rehn-Ruhrområdet är att rekommendera som 

förläggningsområde för Hydrowares DC för den tyska marknaden. Gelsenkirchen 

återfinns inom detta område och till följd av att Hydroware prioriterar närhet till 

dotterbolaget, kan det antas att just Gelsenkirchen är mest rekommenderbart för 

Hydroware att förlägga sitt DC i.  
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5.3.2 Hänsyn tagen till påverkningsbara faktorer med utgångspunkt i 

tungpunktsmetodens utfall  

Enligt tyngdpunktsmetodens utfall ska DC:t för den tyska marknaden förläggas inom det 

område som är markerat i figur 23. Det är detta område, på vilket de påverkningsbara 

faktorerna appliceras i detta analysavsnitt.  

 

 
Figur 23 - Tyngdpunktsmetodens utfallsområde. 

 

Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17), Johansson (VD, 2013-04-17), Johansson 

(Inköpschef, 2013-04-22) och Paulsson (Försäljningschef, 2013-04-22) säger att det är 

viktigt för Hydroware att finnas nära sina befintliga tyska kunder. Brockmann (1999)  

beskriver kundfokusering som en viktig bidragande faktor till ett företags framgång, 

vilket blir särskilt viktigt i Hydrowares fall med tanke på att de tyska kunderna kräver en 

nära relation med företaget. Om Hydroware skapar en nära relation med sina nuvarande 

tyska kunder antas det att kundernas lojalitet gentemot företaget ökar. Detta kan kopplas 

till vad Simons (2000) skriver om lojala kunder. Lojala kunder kan hjälpa ett företag att 

bli lönsamt över tid. Därigenom kan närheten till den tyska marknaden tänkas främja 

Hydrowares lönsamhet. Genom geografisk närhet till den egna marknaden kan ett företag 

dessutom, enligt Yang och Lee (1997), minska såväl sin transportsträcka som sin 
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leveranstid. För Hydroware är det, enligt Johansson (VD, 2012-12-14 & 2013-04-17) 

viktigt att försöka reducera företagets onödiga transporter och leveranstid. Med tanke på 

att Hydroware önskar geografisk närhet till de befintliga kunderna, reducerad transport, 

leveranstid och kostnader, bör Hydroware förlägga sitt DC för den tyska marknaden 

inom tyngdpunktsmetodens utfallsområde. Var inom detta område är det mest 

fördelaktigt att förlägga DC:t i fråga? 

 

Till följd av att Hydroware värdesätter en fungerande infrastruktur kan det antas att 

samtliga utfall från de genomförda tyngdpunktsberäkningarna kan elimineras som 

rekommenderade förläggningsplatser för företagets DC. Denna eliminering antas på 

grund av att dessa utfall återfinns på geografiska platser i vilka infrastrukturen inte är så 

pass utvecklad som Hydroware önskar. Platserna är nämligen inte i direkt anslutning till 

varken autobahn eller flygplatser, vilka är faktorer som Hydroware, enligt Johansson 

(VD, 2013-04-17) anser som viktiga. Inom tyngdpunksmetodens utfallsområde är 

Hannover den plats som Nationalencyklopedin (2013) beskriver som en av Tysklands 

viktigaste trafikknutar. Således kan det tänkas att den plats inom tyngdpunktsmetodens 

utfallsområde som kan ha mest fördelaktig infrastruktur, med hänsyn tagen till 

Hydrowares önskemål, är just Hannover. Hannover återfinns nära de utfallspunkter i 

tyngdpunktsmetoden, i vilka Hydrowares transportkostnader minimeras. Detta kan ses 

som ytterligare en anledning till varför företagets DC med fördel kan förläggas i just 

Hannover.   

 

Fransson (Ekonomichef, 2013-04-17) och Johansson (VD, 2013-04-17) talar båda om 

vikten av att förlägga DC:t för den tyska marknaden i närheten av företagets redan 

befintliga dotterbolag. I de genomförda tyngdpunktsberäkningarna togs inte sådan närhet 

i beaktning och vidare påverkades tyngdpunktsmetodens utfall inte av denna faktor. 

Dotterbolagets förläggningsplats, Gelsenkirchen, inkluderas inte i tyngdpunktsmetodens 

utfallsområde utan återfinns utanför detta område. Samtliga utfall från 

tyngdpunktsmetoden tros inte ha särskilt goda förbindelser till Gelsenkirchen till följd av 

långa avstånd till såväl autobahn som till flygplats. Den plats inom tyngdpunktsmetodens 

utfallsområde som antas ha bäst förbindelser till Gelsenkirchen till följd av nära 



  

 

 

 

85 
 

anslutning till såväl autobahn som till flygplats är Hannover. Hannover är ju en av 

Tysklands viktigaste trafikknutar.  

 

Som tidigare nämnts är närhet till andra industrier inte av relevant betydelse vid 

lokaliseringsbeslutet för DC:t. Det bör dock påpekas att Hannover, enligt 

Nationalencyklopedin (2013), är en av Tysklands ledande industristäder, således antas 

det att Hannover är den plats inom tyngdpunktsmetodens utfallsområde som är mest 

fördelaktig som förläggningsplats med hänsyn tagen till denna faktor. Genom att förlägga 

DC:t i närheten av Hannover kan det således antas att Hydroware skulle kunna erhålla 

fördelar i form av tillgång till transport som kan tänkas ske till de befintliga industrierna i 

fråga. Sådana fördelar blir troligtvis viktiga till följd av att Hydrowares anläggning är ett 

DC, vilken är en typ av anläggning som kan antas vara i stort behov av transport. 

Dessutom kan närhet till befintliga industrier vara fördelaktigt för Hydroware till följd av 

företagets framtida expansionsplaner, vilka kan komma att generera en ny 

produktionsanläggning som i sin tur kan komma att ställa krav på råmaterial.  

 

Enligt Melo et al. (2008) ska ett lokaliseringsbeslut beakta marknadens storlek och dess 

förväntade tillväxt. Enligt bilaga 17 har Hannover högre befolkningstäthet än respektive 

utfall i tyngdpunktsmetoden. Till följd av Johanssons (VD, 2013-04-17) teori om 

sambandet mellan befolkningstäthet och behov av hissar kan det tänkas att behovet av 

såväl renovering av befintliga hissar som av nya hissar är större i Hannover än i 

tyngdpunktsmetodens respektive utfall. Därmed antas det att Hannover har den största 

marknaden i tyngdpunktsmetodens utfallsområde. Genom Hannovers höga 

befolkningstäthet, är tillgången på arbetskraft i detta område troligtvis god. Detta 

antagande, i kombination med att Hydrowares DC varken kommer att kräva stor eller 

högkompetent personal, gör att företaget troligtvis kommer att få tillgång till den 

arbetskraft som dess DC kan komma att behöva. 

 

Efter utförd analys där hänsyn togs till påverkningsbara faktorer med utgångspunkt i 

tyngdpunktsmetodens utfall, framkom det att Hannover är att rekommendera som 

förläggningsplats för Hydrowares DC för den tyska marknaden.   
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5.3.3 Jämförelse av utfallen   

Ur analysavsnitt 5.3.1 framkom det att Gelsenkirchen utgör en fördelaktig 

förläggningsplats för Hydrowares DC då hänsyn enbart togs till påverkningsbara 

faktorer. När de påverkningsbara faktorerna applicerades på tyngdpunktsmetodens 

utfallsområde, i analysavsnitt 5.3.2, framkom det att Hannover utgör en fördelaktig 

förläggningsplats. För att kunna besvara problemfrågan angående vilken 

förläggningsplats som är att rekommendera, måste dessa förläggningsplatser jämföras 

utifrån såväl de påverkningsbara faktorerna som de faktorer som ligger bakom 

tyngdpunktsmetodens utfallsområde.  

 

Vid jämförelse mellan Hannover och Gelsenkirchen och de faktorer som 

tyngdpunktsmetoden tar hänsyn till, se tabell 12, kan det konstateras att transportarbetet, 

transportkostnaderna och miljöpåverkan är minimerade inom tyngdpunktsmetodens 

utfallsområde. Hannover återfinns inom detta område och således kan det antas att 

Hydrowares transportarbete, dess transportkostnader och dess miljöpåverkan i största 

möjliga mån är minimerade där. Gelsenkirchen återfinns utanför tyngdpunktsmetodens 

utfallsområde och således antas det att dessa faktorer inte är minimerade där. Utifrån de 

faktorer som tyngdpunktsmetoden tar hänsyn till är det mest fördelaktigit för Hydroware 

att förlägga sitt DC i Hannover.  

 

Typ av 

påverkningsbar 

faktor: 

Tas hänsyn 

till: Hannover: Gelsenkirchen: 

Transportarbete Ja 

Inom det område 

i vilket 

transportarbetet 

minimeras 

Utanför det område 

i vilket 

transportarbetet 

minimeras 

Transportkostnad Ja 

Inom det område 

i vilket 

transportkostnad

en minimeras 

Utanför det område 

i vilket 

transportkostnaden 

minimeras 

Miljöpåverkan Ja 

Inom det område 

i vilket 

miljöpåverkan 

minimeras 

Utanför det område 

i vilket 

miljöpåverkan 

minimeras 
Tabell 12 - Sammanfattning av faktorerna i tyngdpunktsmetoden. 
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Jämförelsen mellan Hannover och Gelsenkirchen och de påverkningsbara faktorer som 

kan tas hänsyn till i Hydrowares lokaliseringsbeslut, sammanfattas i tabell 13. Med 

hänsyn tagen till Hydrowares befintliga anläggningar, är det tydligt att Gelsenkirchen har 

störst fördel på denna punkt. Hydrowares tyska dotterbolag återfinns i just Gelsenkirchen 

och därmed kan avståndet till detsamma anses som obefintligt. Från Hannover till 

dotterbolaget är det geografiskt avståndet således längre. Det bör dock påpekas att 

trafikförbindelserna till och från Hannover är goda och att detta kan tänkas väga upp 

nackdelen med det geografiskt längre avståndet till dotterbolaget.  

 

Till följd av att varken Hannover eller Gelsenkirchen återfinns geografiskt nära 

Hydrowares främsta huvudkonkurrent på den tyska marknaden, kan det antas att denna 

faktor inte medför fördelar till något av förläggningsalternativen. Nämnvärt är även att 

Hydroware inte tar hänsyn till denna faktor vid sitt lokaliseringsbeslut och därmed kan 

den inte heller ses som avgörande. 

 

Såväl Hannover som Gelsenkirchen återfinns i områden som är industrialiserade i stor 

utsträckning. Således väger varken Hannover eller Gelsenkirchen tyngst på denna punkt. 

Vidare värdesätter Hydroware inte närheten till andra industrier i någon större 

utsträckning och därmed kan denna faktor inte tänkas vara avgörande för företagets 

lokaliseringsbeslut.  

 

Hydroware vill inkludera den geografiska närheten till marknaden i sitt 

lokaliseringsbeslut rörande DC:t för den tyska marknaden. Till följd av att 

hissmarknadens storlek och närheten till densamma troligen beror på 

befolkningstätheten, kan det antas att såväl Gelsenkirchen som Hannover är fördelaktiga 

förläggningsplatser för Hydrowares DC. Till följd av att såväl Hannover som 

Gelsenkirchen har en hög befolkningstäthet, kan det alltså tänkas att hissmarknaden i 

respektive ort är stor. Hannover kan visserligen ses som det starkare alternativet eftersom 

befolkningstätheten där är en aning högre än i Gelsenkirchen.  Vidare råder det troligtvis 

stora möjligheter för Hydroware att värva nya tyska kunder kring såväl Hannover som 

kring Gelsenkirchen.  
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Hydrowares lokaliseringsbeslut rör ett DC för den tyska marknaden och därmed grundas 

beslutet utifrån de förutsättningar som en sådan anläggning medför. Typ av terminal som 

ska lokaliseras är således en faktor som Hydroware beaktar i sitt beslut men som 

troligtvis inte besitter någon avgörande kraft. Det råder varken fördel för Hannover eller 

Gelsenkirchen med hänsyn tagen till denna faktor. Till följd av att Hydrowares beslut 

berör just ett DC, är tillgänglighet till råmaterial ingen faktor som företaget tillägnar 

någon större betydelse. Med företagets eventuella framtida expansionsplaner för den 

tyska marknaden i åtanke, kan det dock påstås att tillgängligheten till råmaterial kan 

spela en större roll i ett senare skede. Både Hannover och Gelsenkirchen återfinns i 

områden som i stor utsträckning är industrialiserade, vilket kan indikera på att båda dessa 

platser kan vara fördelaktiga med hänsyn tagen till tillgänglighet på råmaterial. Således är 

denna faktor varken en faktor som beaktas av Hydroware eller som kan ha avgörande 

betydelse för jämförelsen mellan Hannover och Gelsenkirchen.  

 

Hydroware värdersätter inte tillgängligheten till arbetskraft i någon större utsträckning i 

sitt lokaliseringsbeslut eftersom DC:t i fråga inte kommer att ställa stora krav på hög 

arbetskraftstillgång. Genom antagandet att hög befolkningstäthet generar stor 

tillgänglighet till arbetskraft, kan det dock antas att såväl Hannover som Gelsenkirchen 

utgör områden med hög arbetskraftstillgång. Med Hydrowares eventuella 

expansionsplaner i åtanke och behovet av arbetskraft som dessa kan generera, kan 

Hannover visserligen ses som det starkare alternativet eftersom befolkningstätheten är 

något högre där än i Gelsenkirchen.  

 

Tillgänglighet till välutvecklad infrastruktur och tillgänglighet till goda 

transportmöjligheter är stor i såväl Hannover som i Gelsenkirchen. Hydroware 

värdesätter sådana tillgängligheter men till följd av att denna inte skiljer sig nämnvärt åt 

mellan förläggningsalternativen, är dessa faktorer troligtvis inte avgörande för företagets 

lokaliseringsbeslut. Vidare tar Hydroware för givet att tillgänglighet till servicetjänster 

återfinns i det område som DC:t förläggs, vilket det gör i såväl Hannover som i 

Gelsenkirchen och därmed är denna faktor inte heller avgörande för beslutstagandet.  
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Eftersom Hydroware vill förlägga sitt DC för den tyska marknaden i en redan befintlig 

anläggning, kan varken tillgängligheten till byggbar mark eller möjligheten till lån och 

bidrag anses som viktiga faktorer i företagets lokaliseringsbeslut. Vidare återfinns 

troligtvis befintliga anläggning i både Hannover och i Gelsenkirchen, vilket eliminerar 

denna faktor som avgörande i jämförelsen mellan dessa båda platsen. Hydroware antar 

att efterfrågan på hissar följer befolkningstillväxtens utveckling och eftersom företaget 

vill förlägga sitt DC nära den tyska hissmarknaden, ses trenden för befolkningstillväxten 

som en viktig faktor i företagets beslut rörande DC:ts förläggningsplats. Det är dock svårt 

att på förhand förutspå huruvida Hannover eller Gelsenkirchen kommer att ha störst 

befolkningstillväxt. Således är denna faktor inte jämförbar mellan 

förläggningsalternativen och därmed inte avgörande i företagets lokaliseringsbeslut. Se 

tabell 13 nedan för en sammanfattande jämförelse mellan Hannover och Gelsenkirchen, 

där hänsyn tas till de ovan nämnda påverkningsbara faktorerna.  
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Typ av 

påverkningsbar 

faktor: 

Tas hänsyn 

till:  
Hannover:  Gelsenkirchen: 

Geografisk närhet till 

logistiksystemets 

övriga anläggningar 

Ja 
Det är 25 mil till 

dotterbolaget. 

Dotterbolaget är lokaliserat i 

samma stad. 

Geografisk närhet till 

konkurrenter 
Nej 

Hydrowares största 

konkurrent är från Schweiz. 

Hydrowares största 

konkurrent är från Schweiz. 

Geografisk närhet till 

andra industrier 
Nej 

Är en av Tysklands ledande 

industristäder.  

Staden återfinns inom det 

område som är det 

industritätaste området i 

Tyskland. 

Geografisk närhet till 

marknaden 
Ja 

Hannover har en hög 

befolkningstäthet och således 

antas det att det finns en 

marknad där.  

Hannover har en hög 

befolkningstäthet och således 

antas det att det finns en 

marknad där. 

Marknadens storlek Ja 

Hög befolkningstäthet vilket 

antas generera en stor 

marknad. 

Hög befolkningstäthet vilket 

antas generera en stor 

marknad. 

Marknadens 

förväntade tillväxt 
Ja 

Hög befolkningstäthet vilket 

antas påverka den förväntade 

tillväxten till det högre. 

Hög befolkningstäthet vilket 

antas påverka den förväntade 

tillväxten till det högre. 

Typ av terminal som 

ska lokaliseras 
Ja 

Det är ett DC som ska 

lokaliseras och i Hannover 

antas det finnas goda 

förutsättningar för att 

lokaliseringen ska lyckas. 

Det är ett DC som ska 

lokaliseras och i 

Gelsenkirchen antas det 

finnas goda förutsättningar 

för att lokaliseringen ska 

lyckas. 

Tillgänglighet till 

råmaterial 
Nej 

Är en av Tysklands ledande 

industristäder och således kan 

det tänkas att tillgänglighet på 

råmaterial är god. 

Staden återfinns inom det 

område som är det 

industritätaste området i 

Tyskland och således kan det 

tänkas att tillgängligheten på 

råmaterial är god. 
Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Typ av 

påverkningsbar 

faktor: 

Tas  

hänsyn till:  
Hannover:  Gelsenkirchen: 

Tillgänglighet till 

arbetskraft 
Nej 

Staden har en hög 

befolkningstäthet vilket antas 

generera stor 

arbetskraftstillgång.  

Staden har en hög 

befolkningstäthet vilket antas 

generera stor 

arbetskraftstillgång.  

Trend för inkomst- 

och 

befolkningstillväxt 

Ja 

Hydroware tror att efterfrågan 

på deras hissar följer 

befolkningstillväxtens 

utveckling. 

Hydroware tror att efterfrågan 

på deras hissar följer 

befolkningstillväxtens 

utveckling. 

Tillgänglighet till 

infrastruktur 
Ja 

Staden är en av Tysklands 

viktigaste trafikknutar. 

Staden återfinns i Tysklands 

västra delar vilka har en 

särskilt utvecklad 

infrastruktur. 

Tillgänglighet till 

servicetjänster 
Nej 

Infrastukturen är välutvecklad 

i staden och således antas det 

att det finns en god 

tillgänglighet till diverse 

servicetjänster. 

Infrastukturen är välutvecklad 

i staden och således antas det 

att det finns en god 

tillgänglighet till diverse 

servicetjänster. 

Tillgänglighet till 

transport 
Ja 

Staden är en av Tysklands 

viktigaste trafikknutar och en 

av de ledande 

industristäderna och således 

kan det antas att det finns hög 

tillgänglighet på transport. 

Staden har en väl utvecklad 

infrastruktur och är 

industritätt och således kan 

det antas att det finns hög 

tillgänglighet på transport.  

Tillgänglighet till 

mark 
Nej 

Hydroware behöver inte 

tillgång till mark utan det 

behöver tillgång till en 

byggnad vilket antas finnas 

tillgängligt i Hannover. 

Hydroware behöver inte 

tillgång till mark utan det 

behöver tillgång till en 

byggnad vilket antas finnas 

tillgängligt i Gelsenkirchen. 

Möjlighet till 

expansion 
Ja 

Det är inte staden i sig som 

avgör om Hydroware kan 

expandera utan det är platsen 

i staden som avgör det.  

Det är inte staden i sig som 

avgör om Hydroware kan 

expandera utan det är platsen 

i staden som avgör det.  

Ekonomiska 

förhållanden 
Nej 

Hydroware behöver inte ha 

möjlighet till lån och bidrag. 

Hydroware behöver inte ha 

möjlighet till lån och bidrag. 

Framtida 

förändringar 
Ja 

Företaget är väl medvetet om 

framtida förändringar och tror 

att en hög befolkningstäthet 

genererar en hög marknad 

och förväntad tillväxt. 

Företaget är väl medvetet om 

framtida förändringar och tror 

att en hög befolkningstäthet 

genererar en hög marknad och 

förväntad tillväxt. 
Tabell 13 - Sammanfattning av påverkningsbara faktorer. 
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5.3.4 Sammanfattning av analys 

Efter utförd analys framkom det att Gelsenkirchen utgör den mest fördelaktiga 

förläggningsplatsen för Hydrowares DC för den tyska marknaden på följande punkt: 

geografisk närhet till logistiksystemets övriga anläggningar. På punkterna geografisk 

närhet till marknaden, marknadens storlek och marknadens förväntade tillväxt visade 

analysen ingen större skillnad mellan förläggningsplatserna. Dessa punkter baseras på 

förläggningsplatsernas befolkningstäthet, vilken inte skiljer sig nämnvärt åt mellan 

Gelsenkirchen och Hannover. Det ska dock påpekas att Hannover antas ha en liten fördel 

i förhållande till Gelsenkirchen till följd av en något högre befolkningstäthet. Hannover 

utgör den mest fördelaktiga förläggningsplatsen för DC:t på de punkter som inkluderas i 

tyngdpunktsmetoden, det vill säga minimerat transportarbete, minimerade 

transportkostnader och minimerad miljöpåverkan. På de övriga punkter som Hydroware 

beaktar i sitt lokaliseringsbeslut, framkom det ingen avgörande skillnad mellan de två 

förläggningsalternativen.  
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6. Slutdiskussion 

I det avslutande kapitlet presenteras först uppsatsens slutsatser för respektive 

problemformulering och därmed uppfylls uppsatsens syfte. Därpå framförs uppsatsens 

samhälleliga konsekvenser, författarnas egen kritik till uppsatsen och slutligen redogörs 

förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats 

6.1.1 Hur fungerar Hydrowares inleverans av material och distribution av 

hydrauliska hissar till den tyska marknaden? 

 

Allt material från Hydrowares samtliga leverantörer transporteras till företagets DC i 

Alvesta.  I Alvesta bearbetas materialet antingen direkt i produktionen eller förflyttas till 

Hydrowares lager i väntan på att användas. När materialet har bearbetats i produktionen 

samordnas det med det kompletterande material som har legat på lagret. Därefter 

transporteras hissordern till den tyska kunden. Såväl inleveransen av material från 

leverantör till Alvesta som distributionen från Alvesta till kund sköts av externa 

transportörer. Hydrowares inleverans av material och distribution av hydrauliska hissar 

till den tyska marknaden illustreras i figur 24. 

 
Figur 24 - Hydrowares inleverans av material och distribution av hydrauliska hissar till den tyska 

marknaden. 

 

Med hänsyn tagen till den nuvarande tyska marknaden, fungerar Hydrowares inleverans 

av material och distribution inte så bra som det skulle kunna fungera. Detta är till följd av 
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att samtliga inleveranser av material och all distribution går till och från företagets DC i 

Alvesta. Det råder därmed förbättringspotential med avseende på Hydrowares onödiga 

transporter, transportkostnader, miljöpåverkan och leveransservice.  

 

6.1.2 Var ska Hydrowares DC för den tyska marknaden förläggas enligt 

tyngdpunktsmetoden? 

 

Efter genomförda beräkningar enligt tyngdpunktsmetoden identifierades fem utfall var 

Hydrowares DC för den tyska marknaden ska förläggas. Utfallen var Golmbach, 

Neustadt-Glewe, Wietze, Bergen och återigen Neustadt-Glewe. De olika utfallen berodde 

på vilka faktorer som beaktades i respektive beräkning enligt tyngdpunktsmetoden. Då 

tyngdpunktsmetoden enbart är en matematisk beräkning som inte tar hänsyn till övriga 

omständigheter som kan vara viktiga, ska utfallen enbart ses som indikationer på 

lämpliga förläggningsplatser för Hydrowares DC. Med hänsyn tagen till detta, anser 

författarna till denna uppsats att Hydrowares DC ska förläggas i det område, inom vilket 

samtliga utfall i tyngdpunktsberäkningarna återfanns. I figur 25 illustreras de fyra olika 

utfallen och inom vilket område som DC:t för den tyska marknaden ska förläggas.  

 

  
Figur 25 - Tyngdpunktsmetodens utfallsområde.  
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6.1.3 Vilken är den rekommenderade förläggningsplatsen för Hydrowares DC för 

den tyska marknaden med hänsyn tagen till påverkningsbara faktorer och 

tyngdpunktsmetodens utfall? 

 

Efter genomförd studie identifierade författarna till denna uppsats vilka påverkningsbara 

faktorer som Hydroware anser som viktiga i sitt lokaliseringsbeslut. Dessa faktorer är 

geografisk närhet till logistiksystemets övriga anläggningar, geografisk närhet till 

marknaden, marknadens storlek, marknadens förväntade tillväxt, typ av terminal som ska 

lokaliseras, trend för inkomst- och befolkningstillväxt, tillgänglighet till infrastruktur, 

tillgänglighet till transport, möjlighet till expansion samt framtida förändringar. 

Dessutom värdesätter Hydroware tyngdpunktsmetodens utfall högt i sitt 

lokaliseringsbeslut.  

 

Med hänsyn tagen till de påverkningsbara faktorer som Hydroware anser vara viktiga att 

beakta i kombination med tyngdpunktsmetodens utfall, visade uppsatsens analys att 

Hannover är den plats som är mest fördelaktig för Hydroware att förlägga sitt DC i. 

Således är den rekommenderade förläggningsplatsen för Hydrowares DC för den tyska 

marknaden Hannover, vilket illustreras i figur 26. 

 

  
Figur 26 - Den rekommenderade förläggningsplatsen för Hydrowares DC för den tyska marknaden. 
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6.2 Samhälleliga konsekvenser 

De slutsatser som har dragits i denna uppsats kan tänkas medföra en del konsekvenser för 

samhället. Den rekommenderade förläggningsplatsen för Hydrowares DC för den tyska 

marknaden är Hannover, en plats som är mest rekommenderbar utifrån såväl 

påverkningsbara faktorer som tyngdpunktsmetodens utfall. Därigenom har uppsatsens 

slutsats beaktat företagets transporter och dess miljöpåverkan, vilka kommer att 

minimeras i största möjliga mån om DC:t förläggs i Hannover.  På så sätt kommer de 

negativa samhälleliga konsekvenserna som företagets miljöpåverkan orsakar, att 

reduceras. Om Hydroware upprättar sitt DC för den tyska marknaden på den 

förläggningsplats som rekommenderas i uppsatsens slutsats, kommer antalet 

arbetstillfällen i Hannover att öka. Med ett ökat antal arbetstillfällen, kan det potentiella 

DC:t därmed bidra med positiva samhälleliga konsekvenser i Hannover.  

 

6.3 Kritik till egen uppsats 

De företagsinterna material som författarna tagit del av under uppsatsens gång har så 

tydligt som möjligt försökt avspeglats i uppsatsens innehåll. Av sekretesskäl har inte allt 

material kunnat presenteras vilket troligtvis har gjort att detta material har tillgodosett 

författarna med mer information än vad som läsaren har kunnat ta del av. Trots att 

författarna inte kunnat förmedla allt material i klartext är förhoppningen att författarnas 

vetskap om innehållet i detta material har ökat uppsatsens kvalitet.  

 

Det empiriska materialet i denna uppsats samlades in via intervjuer med respondenter på 

fallföretaget Hydroware. Därigenom har uppsatsen endast berört Hydrowares perspektiv 

på lokaliseringsbeslutet. Förslagsvis hade författarna kunnat ta kontakt med Hydrowares 

tyska kunder för att undersöka hur dessa upplever Hydrowares distribution av 

hydrauliska hissar. På så sätt hade författarna kunnat erhålla information om ett närmre 

beläget DC för den tyska marknaden är nödvändigt för att ge dessa kunder bättre service. 

Genom kontakt med tyska kunderna hade även Hydrowares tillväxtprognos för denna 

marknad kunnat stärkas, vilket i sin tur hade kunnat stärka lokaliseringsbeslutet.  
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Från början ansåg författarna att tyngdpunktsmetoden var en bra metod att använda för 

att kunna lokalisera ett nytt DC för Hydrowares tyska marknad. I efterhand kunde 

författarna konstatera att så inte var fallet då den data som hade behövts för 

beräkningarna enligt den teoretiska referensramen inte gick att erhålla. Författarna 

använde ett annat underlag av data som de ansåg vara likvärdig med den data som teorin 

förespråkar. Vidare anser författarna att beräkningarnas utfall troligtvis inte förändrades 

nämnvärt vid användandet av det valda underlaget av data. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning som författarna till denna uppsats vill lyfta fram berör 

det underlag på vilket tyngdpunktsberäkningarna utfördes på. I denna uppsats utfördes 

beräkningarna på data från den försäljning som skedde till Hydrowares tyska kunder år 

2012. Förslaget är att istället basera beräkningarna på prognostiserade försäljningssiffror 

inför kommande år för att spegla en bättre framtidsbild.  

 

Förutsatt att Hydroware lyckas med sin etableringsstrategi på den tyska marknaden, kan 

det komma att bli aktuellt för företaget att även förlägga en tillverkningsenhet i Tyskland 

och på så sätt stärka sitt Tysklands-fokus ytterligare. Då skulle det bli nödvändigt ta 

ytterligare ett lokaliseringsbeslut, snarlikt det som togs rörande DC:t för den tyska 

marknaden. Således föreslår författarna att fortsatt forskning kan inkludera en 

undersökning om var Hydrowares tillverkningsenhet i Tyskland borde förläggas.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Hydrowares försäljningsfördelning 

Nedan redogörs den procentuella försäljningsfördelningen som Hydroware hade under år 

2012.  

 

Land med 

kunder 

Försäljnings-

fördelning 

Land med 

kunder 

Försäljnings- 

fördelning 

Sverige 61,733% Frankrike 0,131% 

Storbritannien 7,916% Belgien & 

Luxemburg 

0,126% 

Spanien 7,765% USA 0,120% 

Norge 6,037% Nya Zeeland 0,096% 

Danmark 5,087% Island 0,051% 

Tyskland 3,712% Litauen 0,043% 

Schweiz 2,724% Ungern 0,012% 

Nederländerna 2,434% Bulgarien 0,008% 

Finland 0,496% Estland 0,005% 

Israel 0,370% Rumänien 0,005% 

Turkiet 0,313% Slovenien 0,005% 

Australien 0,308% Slovakien 0,002% 

Italien 0,257% Polen 0,001% 

Österrike 0,243% Totalt 100% 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Datum: 2012-12-14 

Respondent: Kjell Johansson, VD, och Lars Fransson, Ekonomichef, Hydroware. 

Syfte med intervjun: Introduktion till Hydroware och det berörda ämnet. 

 Vilka upplägg erbjuder Hydroware rörande examensarbete? 

 Vilka krav ställer Hydroware på de som utför examensarbete i samarbete med 

Hydroware?  

 Hur ser Hydrowares organisation ut? 

 

Datum: 2013-01-29 

Respondent: Lars Fransson, Ekonomichef, Hydroware. 

Syfte med intervjun: Introduktion till problemområdet. 

 Var befinner sig i huvudsak Hydrowares leverantörer och kunder? 

 Varför vill Hydroware expandera ytterligare i Tyskland? 

 Hur ska etableringen genomföras? 

 

Datum: 2013-02-26 

Respondent: Kjell Johansson, VD, och Lars Fransson, Ekonomichef, Hydroware. 

Syfte med intervjun: Nulägesbeskrivning 

 Hur ser Hydrowares inleveranser av material ut? 

 Hur ser Hydrowares produktion ut?  

 Hur ser Hydrowares distribution till de tyska kunderna ut? 

 

Datum: 2013-02-26 

Respondent: Lars Fransson, Ekonomichef, Hydroware. 

Syfte med intervjun: Lokalisering av kunder och leverantörer 
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 Var befinner sig Hydrowares leverantörer och hur mycket köps in av 

respektive? 

 Var befinner sig Hydrowares tyska kunder och hur mycket säljs till respektive?  

 

Datum: 2013-03-20, 2013-04-03 

Respondent: Lars Fransson, Ekonomichef, Hydroware. 

Syfte med intervjun: transportkostander 

 Hur såg transportkostnaderna för Hydrowares inleveranser ut år 2012?  

 

Datum: 2013-03-21 

Respondent: VD, Transportör X 

Syfte med intervjun: Transportväg och miljöpåverkan 

 Var finns gränsstationerna för transport till och från Tyskland? 

 Hur påverkar Hydrowares transporter miljön? 

 

Datum: 2013-04-03 

Respondent: Leif Johansson, Inköpschef 

Syfte med intervjun: Nulägesbeskrivning och transportkostnader 

 Hur ser Hydrowares inleveranser av material ut? 

 Hur såg transportkostnaderna för Hydrowares inleveranser ut år 2012?  

 Hur ser Hydrowares distribution till de tyska kunderna ut? 

 

Datum: 2013-04-03 

Respondent: Erik Paulsson, Försäljningschef 

Syfte med intervjun: Nulägesbeskrivning och tyska marknaden 

 Var finns Hydrowares kunder? 

 Hur fungerar processen från kundbeställning till mottagning hos kund? 
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Datum: 2013-04-03 

Respondent: Bengt-Ove Ragnarsson, Transportbokare 

Syfte med intervjun: Transport 

 Hur sköts Hydrowares transporter?  

 Hur såg transportkostnaderna för Hydrowares utleveranser ut år 2012?  

 

Datum: 2013-04-12 

Respondent: Lars Fransson, Ekonomichef, Hydroware. 

Syfte med intervjun: Transport 

 Hur såg transportkostnaderna för Hydrowares utleveranser ut år 2012?  

 

Datum: 2013-04-17 

Respondent: Kjell Johansson, VD, och Lars Fransson, Ekonomichef, Hydroware. 

Syfte med intervjun: Leveransserviceelement och andra påverkningsbara faktorer 

 Hur ser Hydrowares leveransservice ut och hur kan den utvecklas? (leveranstid, 

leveransprecision, leveranssäkerhet, leveransflexibilitet) 

 Vad anser ni ska tas med i beaktning när Hydrowares DC ska lokaliseras?  

 

Datum: 2013-04-22 

Respondent: Leif Johansson, Inköpschef 

Syfte med intervjun: Påverkningsbara faktorer 

 Vad anser du ska tas med i beaktning när Hydrowares DC ska lokaliseras?  

 

Datum: 2013-04-22 

Respondent: Erik Paulsson, Försäljningschef 

Syfte med intervjun: Leveransserviceelement och andra påverkningsbara faktorer 

 Hur ser Hydrowares leveransservice ut och hur kan den utvecklas? (leveranstid, 

leveransprecision, leveranssäkerhet, leveransflexibilitet) 

 Vad anser du ska tas med i beaktning när Hydrowares DC ska lokaliseras?  
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Bilaga 3 - Hydrowares produktion 

I produktionens olika avdelningar monteras först ventil, styrnod, korgnod, stannplansnod 

och tablå. Ventilen märks med serienummer och pumpflöde för att underlätta kommande 

kontroll. Därefter monteras även hydraulskåpet och orderspecifika komponenter. 

Ytterligare dokumentation följer i form av serienummer tillhörande orderns kretskort. 

(Fransson, Ekonomichef, 2013-02-26) 

 

När ordern är slutmonterad följer ett testmoment som utförs enligt instruktion. Vid ett 

eventuellt underkänt resultat i testmomentet, flyttas hissen till den avdelning som 

ansvarar för den del som inte nådde rätt resultat. Avdelningen korrigerar då felet och 

hissen testas därefter på nytt. Efter godkänt testresultat packas ordern enligt erhållna 

specifikationer och kompletteras med det material som inte behövdes i 

produktionsprocessens monteringsmoment. Dessutom bifogas teknisk information och 

montageanvisningar så att ordern blir komplett. Testresultaten från föregående moment 

arkiveras tillsammans med den plocklista som tillhör ordern. Flödet från orderregistrering 

till fakturering redovisas grafiskt i figuren nedan. (Fransson, Ekonomichef, 2013-02-26) 
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Bilaga 4 – Empiri rörande Hydrowares tyska kunder år 2012 

I denna bilaga redovisas empirisk data rörande Hydrowares tyska kunder år 2012. Detta 

är baserat på interna dokument och på information från transportör X. 

 

 

 

  

Kundens namn: X-koordinat: Y-koordinat:

Antal 

leveranser:

Totalt 

antal 

pallar:

Totalt 

Fakturabelop:

Total 

Fraktkostnad: 

Total 

Miljöpåverkan:

Kund A 52,420753 9,443283 5 6 335000 12660 0,42

Kund B * 48,56179 10,679162 2 - 134000 - 0,42

Kund C * 48,811764 9,15217 5 - 335000 - 0,42

Kund D 51,363967 7,246913 2 5 134000 6150 0,42

Kund E 51,559677 7,080515 10 20 784000 20000 0,42

Kund F 53,644464 9,895336 2 4 134000 5800 0,42

Kund G 53,546775 10,535791 16 39 1072000 43842 0,42

Kund H * 53,644723 10,038376 15 - 1005000 - 0,42

Kund I * 52,452177 13,369031 1 - 67000 - 0,42

Kund J 49,951681 8,322873 5 9 335000 17587 0,42

Kund K 48,185302 11,720369 6 9 402000 15339 0,42

Summa: 92 4737000 121378
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Bilaga 5 – Empiri rörande Hydrowares leverantörer år 2012 

I denna bilaga redovisas empirisk data rörande Hydrowares leverantörer år 2012. Detta är 

baserat på interna dokument och på information från transportör X. 

 

Leverantörens 

namn: X-koordinat: Y-koordinat:

Totalt 

Fakturabelopp:

Total 

Fraktkostnad:

Total 

Miljöpåverkan:

Leverantör 1 51,591267 0,026472 29854 3900 0,42

Leverantör 2 * 57,293331 15,128979 251681 - 0,42

Leverantör 3 * 57,293331 15,128979 11625 - 0,42

Leverantör 4 57,964772 14,515912 171273 127 0,42

Leverantör 5 50,956164 7,011001 20010 874 0,42

Leverantör 6 52,412314 16,9301 6674 103 0,42

Leverantör 7 59,2 17,8 22389 301 0,42

Leverantör 8 * 58,052867 14,963787 12713 - 0,42

Leverantör 9 * 59,166442 16,705682 1410 - 0,42

Leverantör 10 48,345008 10,899353 171347 9937 0,42

Leverantör 11 56,64767 14,230126 533129 9063 0,42

Leverantör 12 * 55,611841 13,053568 3271 - 0,42

Leverantör 13 * 57,075498 13,25835 46475 - 0,42

Leverantör 14 * 56,909286 14,557355 185038 - 0,42

Leverantör 15 * 56,89921 14,556001 563 - 0,42

Leverantör 16 56,891457 14,76638 93672 1613 0,42

Leverantör 17 56,644491 14,224297 2286 311 0,42

Leverantör 18 * 56,909286 14,557355 48509 - 0,42

Leverantör 19 * 56,896366 14,551151 5554 - 0,42

Leverantör 20 * 56,89921 14,556001 2375 - 0,42

Leverantör 21 56,89921 14,556001 747631 190 0,42

Leverantör 22 * 56,89921 14,556001 6638925 - 0,42

Leverantör 23 55,535511 13,048371 1947768 6674 0,42

Leverantör 24 48,857993 2,381153 150977 1360 0,42

Leverantör 25 * 56,794813 14,346719 92813 - 0,42

Leverantör 26 52,142986 8,658911 284098 495 0,42

Leverantör 27 * 57,648255 11,921475 2040 - 0,42

Leverantör 28 56,070674 13,235188 48235 3081 0,42

Leverantör 29 57,741333 11,98983 6461 150 0,42

Leverantör 30 57,735603 12,003986 42330 523 0,42

Leverantör 31 59,27 18,049444 4961 129 0,42

Leverantör 32 48,535015 10,753715 1061877 95505 0,42

Leverantör 33 * 56,521295 14,975813 16563 - 0,42

Leverantör 34 49,173955 9,169973 899271 190 0,42

Leverantör 35 57,055844 13,786747 9489 881 0,42

Leverantör 36 * 56,184514 15,601743 10585 - 0,42

Leverantör 37 * 62,472945 17,415575 12500 - 0,42

Leverantör 38 45,534346 12,125899 919472 111218 0,42

Leverantör 39 45,482977 9,055924 40670 3921 0,42

Leverantör 40 57,689922 12,709269 322155 25 0,42

Leverantör 41 56,891457 14,76638 116829 980 0,42

Leverantör 42 * 57,649134 11,945591 19833 - 0,42

Leverantör 43 56,891457 14,76638 615969 11580 0,42

Leverantör 44 55,574961 12,930773 645875 4016 0,42

Leverantör 45 56,917841 14,000714 3905 100 0,42

Leverantör 46 66,62976 13,404882 75087 669 0,42

Leverantör 47 59,421071 17,858706 507935 2350 0,42

Leverantör 48 49,078126 9,55761 884117 49424 0,42
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Leverantörens 

namn: X-koordinat: Y-koordinat: Fakturabelopp: Fraktkostnad:

Total 

Miljöpåverkan:

Leverantör 49 * 59,28119 17,921513 4228 - 0,42

Leverantör 50 44,612056 10,638773 95823 5097 0,42

Leverantör 51 56,680664 16,563446 37078 324 0,42

Leverantör 52 59,421609 17,858661 33048 240 0,42

Leverantör 53 56,891457 14,76638 18588 355 0,42

Leverantör 54 59,348624 18,111072 381078 9551 0,42

Leverantör 55 46,877893 8,640549 964765 74454 0,42

Leverantör 56 60,342777 17,421389 62542 2170 0,42

Leverantör 57 57,689006 14,664878 894332 1098 0,42

Leverantör 58 51,461588 12,453108 2768 11221 0,42

Leverantör 59 59,432209 17,825315 593829 2295 0,42

Leverantör 60 45,184725 9,158207 2246840 73744 0,42

Leverantör 61 * 56,786684 14,452406 218069 - 0,42

Leverantör 62 56,868123 14,644148 3382 150 0,42

Leverantör 63 * 56,199118 14,951019 1037888 - 0,42

Leverantör 64 59,293983 18,014424 339005 999 0,42

Leverantör 65 * 55,613966 12,988023 183019 - 0,42

Leverantör 66 55,574961 12,930773 18166 247 0,42

Leverantör 67 * 57,953442 15,076305 1563 - 0,42

Leverantör 68 51,276396 4,36246 695769 40351 0,42

Leverantör 69 57,314699 13,88033 6936 450 0,42

Leverantör 70 56,901454 14,826499 1293676 17318 0,42

Leverantör 71 59,356978 18,016085 110981 1331 0,42

Leverantör 72 51,945089 4,384506 109639 14736 0,42

Leverantör 73 45,457915 9,161273 725718 9173 0,42

Leverantör 74 * 56,89921 14,556001 18125 - 0,42

Leverantör 75 51,559677 7,080515 15794 916 0,42

Leverantör 76 44,612056 10,638773 1099475 2606 0,42

Leverantör 77 59,602868 15,688843 658932 3868 0,42

Leverantör 78 57,624903 18,29072 17432 211 0,42

Leverantör 79 56,901454 14,826499 20785 160 0,42

Leverantör 80 58,264534 16,495562 10386 109 0,42

Leverantör 81 59,549513 16,693817 10467 400 0,42

Leverantör 82 * 56,794813 14,346719 14931 - 0,42

Leverantör 83 59,421751 17,859054 50109 1416 0,42

Leverantör 84 56,070674 13,235188 1482219 48489 0,42

Leverantör 85 63,152884 14,649593 1875 1598 0,42

Leverantör 86 59,241263 18,210509 23007 510 0,42

Leverantör 87 * 56,004061 14,145402 146251 - 0,42

Leverantör 88 * 59,451884 18,102207 4798 - 0,42

Leverantör 89 * 59,179181 17,575162 958243 - 0,42

Leverantör 90 56,902757 14,545752 3069 36 0,42

Leverantör 91 59,241378 17,856383 6878245 114324 0,42

Leverantör 92 * 57,388055 15,806297 57125 - 0,42

Leverantör 93 * 57,03405 14,24475 21369 - 0,42

Leverantör 94 57,28812 13,622935 8004 4603 0,42

Leverantör 95 59,421749 17,859194 1660 173 0,42

Leverantör 96 59,356086 17,911206 1335512 8933 0,42

Leverantör 97 * 56,89921 14,556001 10006 - 0,42
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Leverantörens 

namn: X-koordinat: Y-koordinat: Fakturabelopp: Fraktkostnad:

Total 

Miljöpåverkan:

Leverantör 98 60,298919 17,349711 237657 100 0,42

Leverantör 99 * 57,704319 11,992602 0 - 0,42

Leverantör 100 59,55762 16,745518 590305 6578 0,42

Leverantör 101 56,972118 14,500384 54835 646 0,42

Leverantör 102 57,689006 14,664878 47452 3115 0,42

Leverantör 103 47,36865 8,539183 156609 13097 0,42

Leverantör 104 47,36865 8,539183 284024 23752 0,42

Leverantör 105 45,893989 12,334745 23707 994 0,42

Leverantör 106 45,695491 9,739562 56406 1539 0,42

Leverantör 107 45,755951 8,478916 38069 3273 0,42

Leverantör 108 * 56,875177 14,734394 16570 - 0,42

Leverantör 109 57,338529 13,026748 1457 100 0,42

Leverantör 110 * 14,448682 12,00631 3625 - 0,42

Leverantör 111 62,411124 17,28185 71304 4983 0,42

Leverantör 112 * 57,002757 14,573297 1188 - 0,42

Leverantör 113 * 51,945641 4,384959 48901 - 0,42

Leverantör 114 45,584847 8,939971 994715 56878 0,42

Leverantör 115 59,20917 17,657929 2276308 57483 0,42

Leverantör 116 59,357918 17,875903 5947 210 0,42

Leverantör 117 57,010339 14,589993 283295 20418 0,42

Leverantör 118 56,074596 12,725744 236468 6116 0,42

Leverantör 119 59,605782 18,310847 232514 102 0,42

Leverantör 120 * 59,602868 15,688843 228509 - 0,42

Leverantör 121 * 58,545827 15,020239 8925 - 0,42

Leverantör 122 55,878996 12,875008 6220476 80922 0,42

Leverantör 123 59,44043 17,968359 211925 2500 0,42

Leverantör 124 58,747265 17,026655 11036 429 0,42

Leverantör 125 45,720738 8,816597 1671352 32267 0,42

Leverantör 126 57,495331 12,050695 208808 5772 0,42

Leverantör 127 49,668958 13,370453 217309 29853 0,42

Leverantör 128 59,433586 17,949663 8196 360 0,42

Leverantör 129 * 55,604981 13,003822 281582 - 0,42

Leverantör 130 56,122 12,935292 5025 612 0,42

Leverantör 131 55,604981 13,003822 6831 449 0,42

Leverantör 132 62,244747 25,747218 151289 14509 0,42

Leverantör 133 56,644491 14,224297 375477 503 0,42

Leverantör 134 56,23011 15,11521 5002097 26871 0,42

Leverantör 135 * 58,433394 15,586972 100000 - 0,42

Leverantör 136 45,818685 9,612566 7690 254 0,42

Leverantör 137 57,931161 14,913001 458215 1788 0,42

Leverantör 138 57,829781 15,271099 8066 647 0,42

Leverantör 139 57,931161 14,913001 3023 364 0,42

Leverantör 140 57,667671 14,989042 1976521 8953 0,42

Leverantör 141 * 55,370493 13,319946 7500 - 0,42

Leverantör 142 * 56,386061 15,107031 3882938 - 0,42

Leverantör 143 55,604981 13,003822 1154152 140 0,42

Leverantör 144 * 57,173399 14,068245 40500 - 0,42

Leverantör 145 59,491461 17,923497 90833 2730 0,42

Leverantör 146 * 59,362281 18,088329 4495428 - 0,42
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Leverantörens 

namn: X-koordinat: Y-koordinat: Fakturabelopp: Fraktkostnad:

Total 

Miljöpåverkan:

Leverantör 147 59,638865 16,5849 58001 501 0,42

Leverantör 148 * 55,602385 13,023496 20625 - 0,42

Leverantör 149 45,511956 9,079712 102134 3014 0,42

Leverantör 150 56,436877 15,358002 118276 15263 0,42

Leverantör 151 * 61,346957 17,071381 15451 - 0,42

Leverantör 152 57,414579 16,522197 37304 745 0,42

Leverantör 153 59,363071 17,872497 7495 220 0,42

Leverantör 154 59,241263 18,210509 5084463 17850 0,42

Leverantör 155 59,372901 17,856713 44969 455 0,42

Leverantör 156 57,295002 15,129174 1358635 247 0,42

Leverantör 157 45,613023 9,587333 306582 41395 0,42

Leverantör 158 59,40748 17,969754 573420 4077 0,42

Leverantör 159 44,846422 9,512868 1620273 54851 0,42

Leverantör 160 59,253996 17,878764 1001041 4710 0,42

Leverantör 161 45,710755 4,744282 8548 1603 0,42

Leverantör 162 * 57,741333 11,98983 73 - 0,42

Leverantör 163 56,984405 16,33701 31965 596 0,42

Leverantör 164 56,8465 13,923503 13486 172 0,42

Leverantör 165 * 57,34805 14,47431 413 - 0,42

Leverantör 166 * 46,302285 11,601485 3619 - 0,42

Leverantör 167 * 59,239584 18,19124 4250 - 0,42

Leverantör 168 60,732977 15,009833 4318 640 0,42

Leverantör 169 58,433494 15,009833 65322 1324 0,42

Leverantör 170 * 56,909286 14,557355 2750 - 0,42

Leverantör 171 58,030134 14,977343 275742 4290 0,42

Leverantör 172 48,147443 16,277922 812358 4959 0,42

Leverantör 173 * 55,604981 13,003822 5486 - 0,42

Leverantör 174 60,353688 17,497838 439022 11881 0,42

Leverantör 175 56,901454 14,826499 12228 110 0,42

Leverantör 176 59,31477 18,406534 36600 640 0,42

Leverantör 177 * 59,060009 16,027942 34065 - 0,42

Leverantör 178 57,771303 14,206354 75588 851 0,42

Leverantör 179 59,386391 15,923889 22079 350 0,42

Leverantör 180 * 56,785579 15,149942 58110 - 0,42

Leverantör 181 * 59,319645 18,27062 9939 - 0,42

Leverantör 182 48,128863 11,50896 33905 1966 0,42

Leverantör 183 57,64363 11,943015 13973 1163 0,42

Leverantör 184 59,421396 17,85883 1302099 12310 0,42

Leverantör 185 57,123796 12,286434 736012 12610 0,42

Leverantör 186 55,644241 13,472348 5506 343 0,42

Leverantör 187 53,585313 10,126011 10086 585 0,42

Leverantör 188 51,52578 7,52166 798 46 0,42

Leverantör 189 * 59,602868 15,688843 1612079 - 0,42

Leverantör 190 * 56,794813 14,346719 18625 - 0,42

Leverantör 191 59,391109 17,875248 82546 6937 0,42

Leverantör 192 56,619838 14,88458 119064 3002 0,42

Leverantör 193 55,926035 14,277094 300875 940 0,42

Leverantör 194 * 56,65 14,516667 28365 - 0,42

Summa: 89698390 1393299
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Bilaga 6 – Transportkostnadsandel av fakturabelopp, Sverige  

 

Land: Sverige (leverantörer) 

Total transportkostnad: 22 805,08 

Totalt fakturabelopp: 1 936 078,196 

Procentuell andel 

transportkostnad/fakturabelopp: 

0,011779008 = 1,1779008 % 

 

 

Bilaga 7 – Transportkostnadsandel av fakturabelopp, Tyskland  

 

Land: Tyskland (kunder) 

Total transportkostnad: 121378 

Antal pallar:  92 

Transportkostnad per pallplats: 121378/92 = 1319 kr 
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Bilaga 8 – Beräkningsunderlag Hydrowares Kunder år 2012 

Denna data är baserad på den empiriska data som författarna erhöll angående 

Hydrowares kunder år 2012, se bilaga 4. Underlaget har operationaliserats i enlighet med 

beskrivningen som redovisas i uppsatsens operationaliseringkapitel.  

 

 

 

 

 

 

  

Kundens namn:

X-koordinat 

(Xki):

Y-koordinat 

(Yki):

Antal 

leveranser:

Totalt 

antal 

pallar:

Totalt 

Fakturabelopp 

(Vki):

Total 

Fraktkostnad 

(Tki): 

Total 

Miljöpåverkan 

(Mki):

Kund A 52,420753 9,443283 5 6 335000 12660 0,42

Kund B * 48,56179 10,679162 2 4,28 134000 5646 0,42

Kund C * 48,811764 9,15217 5 10,7 335000 14115 0,42

Kund D 51,363967 7,246913 2 5 134000 6150 0,42

Kund E 51,559677 7,080515 10 20 784000 20000 0,42

Kund F 53,644464 9,895336 2 4 134000 5800 0,42

Kund G 53,546775 10,535791 16 39 1072000 43842 0,42

Kund H * 53,644723 10,038376 15 32,1 1005000 42345 0,42

Kund I * 52,452177 13,369031 1 2,14 67000 2823 0,42

Kund J 49,951681 8,322873 5 9 335000 17587 0,42

Kund K 48,185302 11,720369 6 9 402000 15339 0,42

Summa: 4737000 186307
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Bilaga 9 A – Beräkningar Hydrowares Kunder år 2012  

Dessa tabeller har sitt ursprung i den data som redovisas i bilaga 8. 

 

 
 

 

Bilaga 9 B – Beräkningar Hydrowares Kunder år 2012  

 

 
  

Kundens 

namn: (Xki × Vki): (Xki × Vki × Tki): (Vki × Tki): (Xki × Vki × Mki):

Kund A 17560952,26 222321655548,30 4241100000 7375599,947

Kund B * 6507279,86 42915510676,70 883730000 2733057,541

Kund C * 16351940,94 280386731298,18 5744245000 6867815,195

Kund D 6882771,578 42329045204,70 824100000 2890764,063

Kund E 40422786,77 808455735360,00 15680000000 16977570,44

Kund F 7188358,176 41692477420,80 777200000 3019110,434

Kund G 57402142,8 2516624744637,60 46998624000 24108899,98

Kund H * 53912946,62 2631113533651,85 49047015000 22643437,58

Kund I * 3514295,859 9270712476,04 176746000 1476004,261

Kund J 16733813,14 294297571605,25 5891645000 7028201,517

Kund K 19370491,4 297123967645,96 6166278000 8135606,39

Summa: 245847779,4 7186531685525,37 136430683000 103256067,3

Kundens 

namn: (Vki × Mki): (Yki × Vki): (Yki × Vki × Tki): (Yki × Vki × Mki):

Kund A 140700 3163499,805 40049907531,30 1328669,918

Kund B * 56280 1431007,708 9437495834,26 601023,2374

Kund C * 140700 3065976,95 52572306761,65 1287710,319

Kund D 56280 971086,342 5972181003,30 407856,2636

Kund E 329280 5551123,76 111022475200,00 2331471,979

Kund F 56280 1325975,024 7690655139,20 556909,5101

Kund G 450240 11294367,95 495167679751,58 4743634,54

Kund H * 422100 10088567,88 492352378247,64 4237198,51

Kund I * 28140 895725,077 2362922753,13 376204,5323

Kund J 140700 2788162,455 49035413096,09 1171028,231

Kund K 168840 4711588,338 72271053516,58 1978867,102

Summa: 1989540 45287081,29 1337934468834,73 19020574,14
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Bilaga 10 - Beräkningsunderlag Hydrowares leverantörer år 2012  

Denna data är baserad på den empiriska data som författarna erhöll angående 

Hydrowares leverantörer år 2012, se bilaga 5. Underlaget har operationaliserat i enlighet 

med beskrivningen som redovisas i uppsatsens operationaliseringkapitel.  

 

 
 

Leverantörens 

namn:

 X-koordinat 

(Xki):

Y-koordinat 

(Yki):

Totalt 

Fakturabelopp:

Procentuellt 

Fakturabelopp till 

Tyskland (Vlj):

Total 

Fraktkostnad:

Procentuell 

Fraktkostnad 

till Tyskland 

(Tlj):

Total 

Miljöpåverkan 

(Mlj):

Leverantör 1 51,591267 0,026472 29854 1108 3900 144,7680 0,42

Leverantör 2 * 57,293331 15,128979 248716 9232 2965 110,0608 0,42

Leverantör 3 * 57,293331 15,128979 11488 426 137 5,0854 0,42

Leverantör 4 57,964772 14,515912 171273 6358 127 4,7142 0,42

Leverantör 5 50,956164 7,011001 20010 743 874 32,4429 0,42

Leverantör 6 52,412314 16,9301 6674 248 103 3,8234 0,42

Leverantör 7 59,2 17,8 22389 831 301 11,1731 0,42

Leverantör 8 * 58,052867 14,963787 12563 466 150 5,5680 0,42

Leverantör 9 * 59,166442 16,705682 1393 52 17 0,6310 0,42

Leverantör 10 48,345008 10,899353 171347 6360 9937 368,8614 0,42

Leverantör 11 56,64767 14,230126 533129 19790 9063 336,4186 0,42

Leverantör 12 * 55,611841 13,053568 3232 120 39 1,4477 0,42

Leverantör 13 * 57,075498 13,25835 46475 1725 547 20,3046 0,42

Leverantör 14 * 56,909286 14,557355 182858 6788 2180 80,9216 0,42

Leverantör 15 * 56,89921 14,556001 556 21 7 0,2598 0,42

Leverantör 16 56,891457 14,76638 93672 3477 1613 59,8746 0,42

Leverantör 17 56,644491 14,224297 2286 85 311 11,5443 0,42

Leverantör 18 * 56,909286 14,557355 47938 1779 571 21,1955 0,42

Leverantör 19 * 56,896366 14,551151 5489 204 65 2,4128 0,42

Leverantör 20 * 56,89921 14,556001 2347 87 28 1,0394 0,42

Leverantör 21 56,89921 14,556001 747631 27752 190 7,0528 0,42

Leverantör 22 * 56,89921 14,556001 6560725 243534 78200 2902,7840 0,42

Leverantör 23 55,535511 13,048371 1947768 72301 6674 247,7389 0,42

Leverantör 24 48,857993 2,381153 150977 5604 1360 50,4832 0,42

Leverantör 25 * 56,794813 14,346719 91720 3405 1093 40,5722 0,42

Leverantör 26 52,142986 8,658911 284098 10546 495 18,3744 0,42

Leverantör 27 * 57,648255 11,921475 2016 75 24 0,8909 0,42

Leverantör 28 56,070674 13,235188 48235 1790 3081 114,3667 0,42

Leverantör 29 57,741333 11,98983 6461 240 150 5,5680 0,42

Leverantör 30 57,735603 12,003986 42330 1571 523 19,4138 0,42

Leverantör 31 59,27 18,049444 4961 184 129 4,7885 0,42

Leverantör 32 48,535015 10,753715 1061877 39417 95505 3545,1456 0,42

Leverantör 33 * 56,521295 14,975813 16368 608 195 7,2384 0,42

Leverantör 34 49,173955 9,169973 899271 33381 190 7,0528 0,42

Leverantör 35 57,055844 13,786747 9489 352 881 32,7027 0,42

Leverantör 36 * 56,184514 15,601743 10460 388 125 4,6400 0,42

Leverantör 37 * 62,472945 17,415575 12353 459 147 5,4566 0,42

Leverantör 38 45,534346 12,125899 919472 34131 111218 4128,4122 0,42

Leverantör 39 45,482977 9,055924 40670 1510 3921 145,5475 0,42

Leverantör 40 57,689922 12,709269 322155 11958 25 0,9280 0,42

Leverantör 41 56,891457 14,76638 116829 4337 980 36,3776 0,42

Leverantör 42 * 57,649134 11,945591 19599 728 234 8,6861 0,42

Leverantör 43 56,891457 14,76638 615969 22865 11580 429,8496 0,42

Leverantör 44 55,574961 12,930773 645875 23975 4016 149,0739 0,42

Leverantör 45 56,917841 14,000714 3905 145 100 3,7120 0,42

Leverantör 46 66,62976 13,404882 75087 2787 669 24,8333 0,42

Leverantör 47 59,421071 17,858706 507935 18855 2350 87,2320 0,42

Leverantör 48 49,078126 9,55761 884117 32818 49424 1834,6189 0,42
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Leverantörens 

namn:

 X-koordinat 

(Xki):

Y-koordinat 

(Yki):

Totalt 

Fakturabelopp:

Procentuellt 

Fakturabelopp till 

Tyskland (Vlj):

Total 

Fraktkostnad:

Procentuell 

Fraktkostnad 

till Tyskland 

(Tlj):

Total 

Miljöpåverkan 

(Mlj):

Leverantör 49 * 59,28119 17,921513 4178 155 50 1,8560 0,42

Leverantör 50 44,612056 10,638773 95823 3557 5097 189,2006 0,42

Leverantör 51 56,680664 16,563446 37078 1376 324 12,0269 0,42

Leverantör 52 59,421609 17,858661 33048 1227 240 8,9088 0,42

Leverantör 53 56,891457 14,76638 18588 690 355 13,1776 0,42

Leverantör 54 59,348624 18,111072 381078 14146 9551 354,5331 0,42

Leverantör 55 46,877893 8,640549 964765 35812 74454 2763,7325 0,42

Leverantör 56 60,342777 17,421389 62542 2322 2170 80,5504 0,42

Leverantör 57 57,689006 14,664878 894332 33198 1098 40,7578 0,42

Leverantör 58 51,461588 12,453108 2768 103 11221 416,5235 0,42

Leverantör 59 59,432209 17,825315 593829 22043 2295 85,1904 0,42

Leverantör 60 45,184725 9,158207 2246840 83403 73744 2737,3773 0,42

Leverantör 61 * 56,786684 14,452406 215500 7999 2569 95,3613 0,42

Leverantör 62 56,868123 14,644148 3382 126 150 5,5680 0,42

Leverantör 63 * 56,199118 14,951019 1025663 38073 12225 453,7920 0,42

Leverantör 64 59,293983 18,014424 339005 12584 999 37,0829 0,42

Leverantör 65 * 55,613966 12,988023 180863 6714 2156 80,0307 0,42

Leverantör 66 55,574961 12,930773 18166 674 247 9,1686 0,42

Leverantör 67 * 57,953442 15,076305 1545 57 18 0,6682 0,42

Leverantör 68 51,276396 4,36246 695769 25827 40351 1497,8291 0,42

Leverantör 69 57,314699 13,88033 6936 257 450 16,7040 0,42

Leverantör 70 56,901454 14,826499 1293676 48021 17318 642,8442 0,42

Leverantör 71 59,356978 18,016085 110981 4120 1331 49,4067 0,42

Leverantör 72 51,945089 4,384506 109639 4070 14736 547,0003 0,42

Leverantör 73 45,457915 9,161273 725718 26939 9173 340,5018 0,42

Leverantör 74 * 56,89921 14,556001 17912 665 213 7,9066 0,42

Leverantör 75 51,559677 7,080515 15794 586 916 34,0019 0,42

Leverantör 76 44,612056 10,638773 1099475 40813 2606 96,7347 0,42

Leverantör 77 59,602868 15,688843 658932 24460 3868 143,5802 0,42

Leverantör 78 57,624903 18,29072 17432 647 211 7,8323 0,42

Leverantör 79 56,901454 14,826499 20785 772 160 5,9392 0,42

Leverantör 80 58,264534 16,495562 10386 386 109 4,0461 0,42

Leverantör 81 59,549513 16,693817 10467 389 400 14,8480 0,42

Leverantör 82 * 56,794813 14,346719 14755 548 176 6,5331 0,42

Leverantör 83 59,421751 17,859054 50109 1860 1416 52,5619 0,42

Leverantör 84 56,070674 13,235188 1482219 55020 48489 1799,9117 0,42

Leverantör 85 63,152884 14,649593 1875 70 1598 59,3178 0,42

Leverantör 86 59,241263 18,210509 23007 854 510 18,9312 0,42

Leverantör 87 * 56,004061 14,145402 144528 5365 1723 63,9578 0,42

Leverantör 88 * 59,451884 18,102207 4798 178 470 17,4464 0,42

Leverantör 89 * 59,179181 17,575162 946956 35151 11287 418,9734 0,42

Leverantör 90 56,902757 14,545752 3033 113 36 1,3363 0,42

Leverantör 91 59,241378 17,856383 6878245 255320 114324 4243,7069 0,42

Leverantör 92 * 57,388055 15,806297 56452 2095 673 24,9818 0,42

Leverantör 93 * 57,03405 14,24475 21117 784 252 9,3542 0,42

Leverantör 94 57,28812 13,622935 8004 297 4603 170,8634 0,42

Leverantör 95 59,421749 17,859194 1660 62 173 6,4218 0,42

Leverantör 96 59,356086 17,911206 1335512 49574 8933 331,5930 0,42

Leverantör 97 * 56,89921 14,556001 9888 367 118 4,3802 0,42
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namn:
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(Xki):
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(Tlj):
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(Mlj):

Leverantör 98 60,298919 17,349711 237657 8822 100 3,7120 0,42

Leverantör 99 * 57,704319 11,992602 0 0 0 0,0000 0,42

Leverantör 100 59,55762 16,745518 590305 21912 6578 244,1754 0,42

Leverantör 101 56,972118 14,500384 54189 2011 646 23,9795 0,42

Leverantör 102 57,689006 14,664878 47452 1761 3115 115,6288 0,42

Leverantör 103 47,36865 8,539183 156609 5813 13097 486,1606 0,42

Leverantör 104 47,36865 8,539183 284024 10543 23752 881,6742 0,42

Leverantör 105 45,893989 12,334745 23707 880 994 36,8973 0,42

Leverantör 106 45,695491 9,739562 56406 2094 1539 57,1277 0,42

Leverantör 107 45,755951 8,478916 38069 1413 3273 121,4938 0,42

Leverantör 108 * 56,875177 14,734394 16375 608 195 7,2384 0,42

Leverantör 109 57,338529 13,026748 1457 54 100 3,7120 0,42

Leverantör 110 * 14,448682 12,00631 3582 133 43 1,5962 0,42

Leverantör 111 62,411124 17,28185 71304 2647 4983 184,9690 0,42

Leverantör 112 * 57,002757 14,573297 1174 44 14 0,5197 0,42

Leverantör 113 * 51,945641 4,384959 48325 1794 576 21,3811 0,42

Leverantör 114 45,584847 8,939971 994715 36924 56878 2111,3114 0,42

Leverantör 115 59,20917 17,657929 2276308 84497 57483 2133,7690 0,42

Leverantör 116 59,357918 17,875903 5947 221 210 7,7952 0,42

Leverantör 117 57,010339 14,589993 283295 10516 20418 757,9162 0,42

Leverantör 118 56,074596 12,725744 236468 8778 6116 227,0259 0,42

Leverantör 119 59,605782 18,310847 232514 8631 102 3,7862 0,42

Leverantör 120 * 59,602868 15,688843 225817 8382 2692 99,9270 0,42

Leverantör 121 * 58,545827 15,020239 8820 327 105 3,8976 0,42

Leverantör 122 55,878996 12,875008 6220476 230904 80922 3003,8246 0,42

Leverantör 123 59,44043 17,968359 211925 7867 2500 92,8000 0,42

Leverantör 124 58,747265 17,026655 11036 410 429 15,9245 0,42

Leverantör 125 45,720738 8,816597 1671352 62041 32267 1197,7510 0,42

Leverantör 126 57,495331 12,050695 208808 7751 5772 214,2566 0,42

Leverantör 127 49,668958 13,370453 217309 8067 29853 1108,1434 0,42

Leverantör 128 59,433586 17,949663 8196 304 360 13,3632 0,42

Leverantör 129 * 55,604981 13,003822 278265 10329 3317 123,1270 0,42

Leverantör 130 56,122 12,935292 5025 187 612 22,7174 0,42

Leverantör 131 55,604981 13,003822 6831 254 449 16,6669 0,42

Leverantör 132 62,244747 25,747218 151289 5616 14509 538,5741 0,42

Leverantör 133 56,644491 14,224297 375477 13938 503 18,6714 0,42

Leverantör 134 56,23011 15,11521 5002097 185678 26871 997,4515 0,42

Leverantör 135 * 58,433394 15,586972 98822 3668 1178 43,7274 0,42

Leverantör 136 45,818685 9,612566 7690 285 254 9,4285 0,42

Leverantör 137 57,931161 14,913001 458215 17009 1788 66,3706 0,42

Leverantör 138 57,829781 15,271099 8066 299 647 24,0166 0,42

Leverantör 139 57,931161 14,913001 3023 112 364 13,5117 0,42

Leverantör 140 57,667671 14,989042 1976521 73368 8953 332,3354 0,42

Leverantör 141 * 55,370493 13,319946 7412 275 88 3,2666 0,42

Leverantör 142 * 56,386061 15,107031 3837201 142437 45737 1697,7574 0,42

Leverantör 143 55,604981 13,003822 1154152 42842 140 5,1968 0,42

Leverantör 144 * 57,173399 14,068245 40023 1486 477 17,7062 0,42

Leverantör 145 59,491461 17,923497 90833 3372 2730 101,3376 0,42

Leverantör 146 * 59,362281 18,088329 4442476 164905 52952 1965,5782 0,42
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Leverantör 147 59,638865 16,5849 58001 2153 501 18,5971 0,42

Leverantör 148 * 55,602385 13,023496 20382 757 243 9,0202 0,42

Leverantör 149 45,511956 9,079712 102134 3791 3014 111,8797 0,42

Leverantör 150 56,436877 15,358002 118276 4390 15263 566,5626 0,42

Leverantör 151 * 61,346957 17,071381 15269 567 182 6,7558 0,42

Leverantör 152 57,414579 16,522197 37304 1385 745 27,6544 0,42

Leverantör 153 59,363071 17,872497 7495 278 220 8,1664 0,42

Leverantör 154 59,241263 18,210509 5084463 188735 17850 662,5920 0,42

Leverantör 155 59,372901 17,856713 44969 1669 455 16,8896 0,42

Leverantör 156 57,295002 15,129174 1358635 50433 247 9,1686 0,42

Leverantör 157 45,613023 9,587333 306582 11380 41395 1536,5824 0,42

Leverantör 158 59,40748 17,969754 573420 21285 4077 151,3382 0,42

Leverantör 159 44,846422 9,512868 1620273 60145 54851 2036,0691 0,42

Leverantör 160 59,253996 17,878764 1001041 37159 4710 174,8352 0,42

Leverantör 161 45,710755 4,744282 8548 317 1603 59,5034 0,42

Leverantör 162 * 57,741333 11,98983 72 3 1 0,0371 0,42

Leverantör 163 56,984405 16,33701 31965 1187 596 22,1235 0,42

Leverantör 164 56,8465 13,923503 13486 501 172 6,3846 0,42

Leverantör 165 * 57,34805 14,47431 408 15 5 0,1856 0,42

Leverantör 166 * 46,302285 11,601485 3576 133 43 1,5962 0,42

Leverantör 167 * 59,239584 18,19124 4200 156 50 1,8560 0,42

Leverantör 168 60,732977 15,009833 4318 160 640 23,7568 0,42

Leverantör 169 58,433494 15,009833 65322 2425 1324 49,1469 0,42

Leverantör 170 * 56,909286 14,557355 2718 101 32 1,1878 0,42

Leverantör 171 58,030134 14,977343 275742 10236 4290 159,2448 0,42

Leverantör 172 48,147443 16,277922 812358 30155 4959 184,0781 0,42

Leverantör 173 * 55,604981 13,003822 5421 201 65 2,4128 0,42

Leverantör 174 60,353688 17,497838 439022 16296 11881 441,0227 0,42

Leverantör 175 56,901454 14,826499 12228 454 110 4,0832 0,42

Leverantör 176 59,31477 18,406534 36600 1359 640 23,7568 0,42

Leverantör 177 * 59,060009 16,027942 33664 1250 401 14,8851 0,42

Leverantör 178 57,771303 14,206354 75588 2806 851 31,5891 0,42

Leverantör 179 59,386391 15,923889 22079 820 350 12,9920 0,42

Leverantör 180 * 56,785579 15,149942 57426 2132 684 25,3901 0,42

Leverantör 181 * 59,319645 18,27062 9822 365 117 4,3430 0,42

Leverantör 182 48,128863 11,50896 33905 1259 1966 72,9779 0,42

Leverantör 183 57,64363 11,943015 13973 519 1163 43,1706 0,42

Leverantör 184 59,421396 17,85883 1302099 48334 12310 456,9472 0,42

Leverantör 185 57,123796 12,286434 736012 27321 12610 468,0832 0,42

Leverantör 186 55,644241 13,472348 5506 204 343 12,7322 0,42

Leverantör 187 53,585313 10,126011 10086 374 585 21,7152 0,42

Leverantör 188 51,52578 7,52166 798 30 46 1,7075 0,42

Leverantör 189 * 59,602868 15,688843 1593090 59136 18989 704,8717 0,42

Leverantör 190 * 56,794813 14,346719 18406 683 219 8,1293 0,42

Leverantör 191 59,391109 17,875248 82546 3064 6937 257,5014 0,42

Leverantör 192 56,619838 14,88458 119064 4420 3002 111,4342 0,42

Leverantör 193 55,926035 14,277094 300875 11168 940 34,8928 0,42

Leverantör 194 * 56,65 14,516667 28031 1041 334 12,3981 0,42

Summa: 89451332 3320433 1640692 60902,49
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Bilaga 11A – Beräkningar Hydrowares leverantörer år 2012  

Dessa tabeller har sitt ursprung i den data som redovisas i bilaga 10. 

 

Leverantörens 

namn: (Xlj × Vlj): (Xlj × Vlj × Tlj): (Vlj × Tlj): (Xlj × Vlj × Mlj):

Leverantör 1 57172,43503 8276739,074 160429,0717 24012,42271

Leverantör 2 * 528951,3924 58216813,4 1016118,497 222159,5848

Leverantör 3 * 24431,8564 124246,7398 2168,607369 10261,37969

Leverantör 4 368519,9507 1737291,492 29971,50566 154778,3793

Leverantör 5 37848,77108 1227923,138 24097,63691 15896,48385

Leverantör 6 12984,56797 49644,67779 947,1949242 5453,518547

Leverantör 7 49199,91706 549716,5773 9285,752994 20663,96516

Leverantör 8 * 27072,2904 150738,513 2596,573102 11370,36197

Leverantör 9 * 3059,38785 1930,596109 32,62991729 1284,942897

Leverantör 10 307493,6198 113422539,4 2346106,539 129147,3203

Leverantör 11 1121043,141 377139719,3 6657638,686 470838,1193

Leverantör 12 * 6671,854891 9658,710888 173,6808333 2802,179054

Leverantör 13 * 98463,90953 1999274,236 35028,59031 41354,842

Leverantör 14 * 386282,5323 31258600,57 549270,6509 162238,6636

Leverantör 15 * 1174,326863 305,1370922 5,362765005 493,2172826

Leverantör 16 197817,5491 11844238,71 208190,1104 83083,37063

Leverantör 17 4806,643055 55489,42555 979,6085121 2018,790083

Leverantör 18 * 101267,7161 2146421,902 37716,5495 42532,44077

Leverantör 19 * 11592,73016 27970,93933 491,6120535 4868,946667

Leverantör 20 * 4957,095591 5152,206873 90,54970839 2081,980148

Leverantör 21 1579070,445 11136868,03 195729,748 663209,5867

Leverantör 22 * 13856898,58 40223583490 706926923,8 5819897,404

Leverantör 23 4015281,209 994741269,6 17911805,47 1686418,108

Leverantör 24 273813,2007 13822966,57 282921,2934 115001,5443

Leverantör 25 * 193366,2556 7845286,662 138133,8585 81213,82736

Leverantör 26 549885,2135 10103810,87 193771,2364 230951,7897

Leverantör 27 * 4314,044903 3843,296323 66,66804265 1811,898859

Leverantör 28 100393,5998 11481686,72 204771,6908 42165,31192

Leverantör 29 13848,23785 77106,98837 1335,386358 5816,259898

Leverantör 30 90719,35254 1761203,738 30504,63918 38102,12807

Leverantör 31 10914,70801 52264,86099 881,8097013 4584,177363

Leverantör 32 1913098,582 6782213022 139738558,3 803501,4046

Leverantör 33 * 34341,21746 248575,4685 4397,90823 14423,31133

Leverantör 34 1641472,818 11576979,49 235429,0902 689418,5835

Leverantör 35 20096,87579 657222,5017 11518,93401 8440,68783

Leverantör 36 * 21815,05341 101221,8478 1801,596928 9162,322432

Leverantör 37 * 28646,55411 156313,933 2502,10604 12031,55273

Leverantör 38 1554123,686 6416063122 140906012,4 652731,948

Leverantör 39 68664,30408 9993919,171 219728,7827 28839,00771

Leverantör 40 689878,794 640207,5209 11097,38926 289749,0935

Leverantör 41 246720,7537 8975108,892 157758,4644 103622,7166

Leverantör 42 * 41940,6028 364299,4312 6319,252449 17615,05318

Leverantör 43 1300810,038 559152674,6 9828411,929 546340,2161

Leverantör 44 1332403,021 198626541,4 3574029,343 559609,2688

Leverantör 45 8250,445957 30625,65539 538,0677632 3465,187302

Leverantör 46 185712,4287 4611848,74 69216,04911 77999,22003

Leverantör 47 1120357,388 97731015,66 1644719,861 470550,1029

Leverantör 48 1610666,701 2954959539 60209298,52 676480,0145
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Leverantörens 

namn: (Xlj × Vlj): (Xlj × Vlj × Tlj): (Vlj × Tlj): (Xlj × Vlj × Mlj):

Leverantör 49 * 9193,763255 17063,6246 287,8421402 3861,380567

Leverantör 50 158682,8419 30022895,24 672977,171 66646,79359

Leverantör 51 78011,60209 938236,177 16553,02021 32764,87288

Leverantör 52 72894,96921 649406,7017 10928,79699 30615,88707

Leverantör 53 39254,34071 517278,0001 9092,366893 16486,8231

Leverantör 54 839522,8072 297638640,2 5015089,148 352599,579

Leverantör 55 1678794,704 4639739452 98974999,83 705093,7758

Leverantör 56 140089,3194 11284250,72 187002,5093 58837,51417

Leverantör 57 1915136,767 78056684,72 1353059,97 804357,4422

Leverantör 58 5287,583478 2202402,882 42797,02528 2220,785061

Leverantör 59 1310060,17 111604549,9 1877846,235 550225,2715

Leverantör 60 3768528,1 10315883200 228304658,3 1582781,802

Leverantör 61 * 454257,1285 43318541,23 762829,2088 190787,994

Leverantör 62 7139,215063 39751,14947 699,0058291 2998,470326

Leverantör 63 * 2139647,133 970954752 17277046,09 898651,796

Leverantör 64 746147,513 27669298,69 466645,978 313381,9554

Leverantör 65 * 373371,8442 29881217,52 537297,0077 156816,1745

Leverantör 66 37475,41441 343598,5835 6182,614929 15739,67405

Leverantör 67 * 3323,65308 2220,732042 38,31924326 1395,934294

Leverantör 68 1324312,674 1983594087 38684350,72 556211,3229

Leverantör 69 14756,49 246492,409 4300,684001 6197,725802

Leverantör 70 2732479,125 1756558248 30870182,12 1147641,233

Leverantör 71 244527,8803 12081320,51 203536,651 102701,7097

Leverantör 72 211406,1066 115639208 2226181,727 88790,56477

Leverantör 73 1224574,96 416969929,2 9172658,473 514321,4832

Leverantör 74 * 37831,91147 299120,278 5257,019877 15889,40282

Leverantör 75 30228,06095 1027812,11 19934,41716 12695,7856

Leverantör 76 1820730,071 176127813,6 3947986,921 764706,6298

Leverantör 77 1457859,678 209319725,8 3511906,941 612301,0648

Leverantör 78 37287,68251 292049,0615 5068,105043 15660,82666

Leverantör 79 43901,7023 260740,9903 4582,325617 18438,71497

Leverantör 80 22462,62791 90885,58953 1559,878425 9434,303722

Leverantör 81 23137,07242 343539,2512 5768,968274 9717,570414

Leverantör 82 * 31106,83713 203224,6998 3578,226409 13064,8716

Leverantör 83 110527,195 5809521,582 97767,59325 46421,42191

Leverantör 84 3085006,761 5552739702 99031085,34 1295702,84

Leverantör 85 4395,440726 260727,6981 4128,516096 1846,085105

Leverantör 86 50593,21395 957790,2519 16167,6204 21249,14986

Leverantör 87 * 300455,0309 19216430,76 343125,6665 126191,113

Leverantör 88 * 10588,48518 184730,9478 3107,234546 4447,163774

Leverantör 89 * 2080207,789 871551813,3 14727338,2 873687,2714

Leverantör 90 6406,394621 8560,99326 150,4495337 2690,685741

Leverantör 91 15125535,55 64188339278 1083505169 6352724,931

Leverantör 92 * 120256,5682 3004220,726 52349,23411 50507,75866

Leverantör 93 * 44706,88382 418198,9209 7332,443003 18776,8912

Leverantör 94 17020,78626 2908228,729 50764,95318 7148,730227

Leverantör 95 3661,520636 23513,40676 395,7037138 1537,838667

Leverantör 96 2942530,801 975722498,4 16438457,52 1235862,937

Leverantör 97 * 20884,4317 91477,15236 1607,70514 8771,461314



  

 

 

 

xx 
 

 

Leverantörens 

namn: (Xlj × Vlj): (Xlj × Vlj × Tlj): (Vlj × Tlj): (Xlj × Vlj × Mlj):

Leverantör 98 531946,6824 1974586,085 32746,62494 223417,6066

Leverantör 99 * 0 0 0 0

Leverantör 100 1305033,812 318657100,8 5350400,18 548114,2009

Leverantör 101 114599,1692 2748033,071 48234,70089 48131,65108

Leverantör 102 101614,4674 11749558,93 203670,6774 42678,07631

Leverantör 103 275369,4084 133873767,8 2826210,328 115655,1515

Leverantör 104 499406,2976 440313667,9 9295465,838 209750,645

Leverantör 105 40386,88655 1490166,261 32469,74809 16962,49235

Leverantör 106 95676,795 5465793,328 119613,4062 40184,2539

Leverantör 107 64658,70804 7855629,557 171685,4176 27156,65738

Leverantör 108 * 34571,00759 250238,7813 4399,789056 14519,82319

Leverantör 109 3101,087828 11511,23802 200,7592141 1302,456888

Leverantör 110 * 1921,152242 3066,466362 212,2315629 806,8839415

Leverantör 111 165190,0426 30555030,38 489576,672 69379,81789

Leverantör 112 * 2484,116307 1290,945562 22,64707236 1043,328849

Leverantör 113 * 93181,33752 1992321,359 38353,9662 39136,16176

Leverantör 114 1683166,722 3553689021 77957682,31 706930,0232

Leverantör 115 5002970,769 10675183734 180296121,9 2101247,723

Leverantör 116 13103,4171 102143,757 1720,810979 5503,435183

Leverantör 117 599515,6168 454382574,1 7970178,429 251796,5591

Leverantör 118 492205,5417 111743415,9 1992763,638 206726,3275

Leverantör 119 514452,7169 1947841,455 32678,73333 216070,1411

Leverantör 120 * 499610,7321 49924621,61 837621,1294 209836,5075

Leverantör 121 * 19167,81009 74708,45659 1276,068004 8050,480236

Leverantör 122 12902687,55 38757410799 693595332,3 5419128,773

Leverantör 123 467597,4153 43393040,14 730025,6768 196390,9144

Leverantör 124 24066,18839 383241,5357 6523,563875 10107,79912

Leverantör 125 2836541,389 3397470398 74309176,69 1191347,383

Leverantör 126 445643,606 95482101,66 1660693,138 187170,3145

Leverantör 127 400655,1504 443983344,5 8938849,584 168275,1632

Leverantör 128 18081,80794 241630,8159 4065,560101 7594,359336

Leverantör 129 * 574354,7918 70718605,43 1271803,428 241229,0126

Leverantör 130 10468,32442 237813,5318 4237,438648 4396,696255

Leverantör 131 14099,57265 234995,8854 4226,166094 5921,820512

Leverantör 132 349557,018 188262349,4 3024549,998 146813,9476

Leverantör 133 789494,2757 14740931,84 260235,9308 331587,5958

Leverantör 134 10440685,4 10414077526 185204644,4 4385087,87

Leverantör 135 * 214349,6205 9372943,02 160403,8783 90026,8406

Leverantör 136 13079,07193 123315,7681 2691,386016 5493,210209

Leverantör 137 985347,6879 65398077,84 1128892,926 413846,0289

Leverantör 138 17314,8101 415843,5609 7190,820261 7272,220243

Leverantör 139 6500,673397 87835,01872 1516,196417 2730,282827

Leverantör 140 4230988,185 1406106982 24382933,41 1777015,038

Leverantör 141 * 15234,27421 49763,67078 898,7398898 6398,39517

Leverantör 142 * 8031455,795 13635463830 241823308,6 3373211,434

Leverantör 143 2382235,393 12380000,89 222641,9409 1000538,865

Leverantör 144 * 84939,8752 1503965,816 26305,34203 35674,74758

Leverantör 145 200588,606 20327167,92 341682,11 84247,21452

Leverantör 146 * 9789119,681 19241280634 324133107,9 4111430,266
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Leverantörens 

namn: (Xlj × Vlj): (Xlj × Vlj × Tlj): (Vlj × Tlj): (Xlj × Vlj × Mlj):

Leverantör 147 128402,3046 2387913,067 40039,5458 53928,96793

Leverantör 148 * 42067,64355 379456,8756 6824,47121 17668,41029

Leverantör 149 172545,5684 19304342,98 424159,8181 72469,13873

Leverantör 150 247780,7537 140383298,2 2487439,164 104067,9166

Leverantör 151 * 34770,5522 234904,2874 3829,110666 14603,63192

Leverantör 152 79503,37305 2198618,08 38293,72466 33391,41668

Leverantör 153 16515,66118 134873,4955 2272,010076 6936,577696

Leverantör 154 11180915,56 7408385205 125054477,7 4695984,537

Leverantör 155 99108,17225 1673897,386 28192,95264 41625,43234

Leverantör 156 2889531,976 26493078,46 462397,7229 1213603,43

Leverantör 157 519090,9731 797626053,2 17486805,32 218018,2087

Leverantör 158 1264509,028 191368570,8 3221287,467 531093,7918

Leverantör 159 2697267,142 5491822336 122458427,9 1132852,2

Leverantör 160 2201798,02 384951797,1 6496638,592 924755,1683

Leverantör 161 14504,10301 863042,863 18880,52085 6091,723265

Leverantör 162 * 154,3217962 5,728425076 0,099208397 64,81515442

Leverantör 163 67614,3215 1495866,794 26250,45912 28398,01503

Leverantör 164 28457,37609 181690,1017 3196,152827 11952,09796

Leverantör 165 * 868,5339233 161,1998962 2,810904576 364,7842478

Leverantör 166 * 6146,217169 9810,345997 211,8760661 2581,411211

Leverantör 167 * 9235,688104 17141,43712 289,357824 3878,989004

Leverantör 168 9734,534203 231261,3821 3807,838732 4088,504365

Leverantör 169 141686,7688 6963462,626 119169,027 59508,44291

Leverantör 170 * 5741,700789 6820,221865 119,8437433 2411,514331

Leverantör 171 593969,9342 94586623,37 1629957,004 249467,3724

Leverantör 172 1451873,094 267258011,5 5550824,61 609786,6994

Leverantör 173 * 11189,25243 26997,42825 485,5217603 4699,486019

Leverantör 174 983553,6737 433769516,4 7187125,275 413092,543

Leverantör 175 25827,76116 105459,9144 1853,3782 10847,65969

Leverantör 176 80584,572 1914431,56 32275,79843 33845,52024

Leverantör 177 * 73801,84083 1098549,257 18600,56027 30996,77315

Leverantör 178 162096,2564 5120478,094 88633,5919 68080,42767

Leverantör 179 48671,45175 632339,5011 10647,88566 20442,00974

Leverantör 180 * 121047,1566 3073396,991 54122,84325 50839,80579

Leverantör 181 * 21627,50597 93929,12355 1583,440419 9083,552509

Leverantör 182 60572,75379 4420473,58 91846,62394 25440,55659

Leverantör 183 29898,46889 1290733,645 22391,60936 12557,35693

Leverantör 184 2872068,696 1312383749 22086047,07 1206268,852

Leverantör 185 1560665,832 730521456,6 12788391,31 655479,6493

Leverantör 186 11372,72133 144799,3076 2602,233492 4776,542958

Leverantör 187 20061,92965 435648,8148 8130,004107 8426,010454

Leverantör 188 1526,284289 2606,160949 50,57974764 641,0394014

Leverantör 189 * 3524645,448 2484422759 41682939,8 1480351,088

Leverantör 190 * 38803,96098 315448,2639 5554,173827 16297,66361

Leverantör 191 181980,7437 46860303,56 789012,0987 76431,91236

Leverantör 192 250240,1886 27885325,24 492500,9718 105100,8792

Leverantör 193 624608,8034 21794350,05 389699,5389 262335,6974

Leverantör 194 * 58944,93229 730803,9861 12900,33515 24756,87156

Summa: 184880518,43 275323149536,13 4972331786,62 77649817,74
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Bilaga 11B – Beräkningar Hydrowares leverantörer år 2012 

 

Leverantörens 

namn: (Vlj × Mlj): (Ylj × Vlj): (Ylj × Vlj × Tlj): (Ylj × Vlj × Mlj):

Leverantör 1 465,4358016 29,33575367 4246,878387 12,32101654

Leverantör 2 * 3877,581926 139675,8465 15372835,41 58663,85554

Leverantör 3 * 179,1025152 6451,519503 32808,81534 2709,638191

Leverantör 4 2670,214579 92287,14251 435063,7387 38760,59985

Leverantör 5 311,963904 5207,569626 168948,5565 2187,179243

Leverantör 6 104,0503296 4194,244012 16036,10479 1761,582485

Leverantör 7 349,0534656 14793,2183 165286,4033 6213,151688

Leverantör 8 * 195,8621952 6978,190882 38854,56683 2930,84017

Leverantör 9 * 21,7174272 863,8200778 545,1050219 362,8044327

Leverantör 10 2671,368269 69324,2518 25571043,34 29116,18575

Leverantör 11 8311,694362 281610,6144 94739037,37 118276,458

Leverantör 12 * 50,3881728 1566,060572 2267,154568 657,74544

Leverantör 13 * 724,56384 22872,66902 464421,3103 9606,520988

Leverantör 14 * 2850,829363 98810,79782 7995927,857 41500,53508

Leverantör 15 * 8,6682624 300,417229 78,06041277 126,1752362

Leverantör 16 1460,383949 51344,24841 3074214,282 21564,58433

Leverantör 17 35,6396544 1207,021498 13934,24242 506,9490292

Leverantör 18 * 747,3725952 25904,20997 549053,2004 10879,76819

Leverantör 19 * 85,5757056 2964,821462 7153,521224 1245,225014

Leverantör 20 * 36,5906688 1268,128123 1318,041646 532,6138116

Leverantör 21 11655,86634 403959,0527 2849042,407 169662,8021

Leverantör 22 * 102284,327 3544882,778 10290029009 1488850,767

Leverantör 23 30366,48223 943412,2049 233719883 396233,1261

Leverantör 24 2353,791821 13344,61537 673678,8867 5604,738455

Leverantör 25 * 1429,951488 48845,5052 1981767,652 20515,11218

Leverantör 26 4429,201459 91314,43151 1677847,89 38352,06124

Leverantör 27 * 31,4302464 892,1307064 794,7814037 374,6948967

Leverantör 28 752,002944 23697,38176 2710191,825 9952,90034

Leverantör 29 100,7295744 2875,548745 16011,05541 1207,730473

Leverantör 30 659,941632 18861,73836 366177,2617 7921,930111

Leverantör 31 77,3439744 3323,846987 15916,17482 1396,015735

Leverantör 32 16555,08718 423877,8318 1502708630 178028,6893

Leverantör 33 * 255,1836672 9099,006859 65862,25125 3821,582881

Leverantör 34 14019,9946 306102,3141 2158878,401 128562,9719

Leverantör 35 147,9373056 4856,129058 158808,6289 2039,574204

Leverantör 36 * 163,075584 6057,769884 28108,05226 2544,263351

Leverantör 37 * 192,5882112 7985,796277 43575,6154 3354,034436

Leverantör 38 14334,93627 413866,6413 1708612075 173823,9894

Leverantör 39 634,061568 13671,46041 1989847,157 5742,013371

Leverantör 40 5022,525312 151982,4411 141039,7053 63832,62525

Leverantör 41 1821,410842 64037,2491 2329521,433 26895,64462

Leverantör 42 * 305,5562496 8690,595203 75487,20518 3650,049985

Leverantör 43 9603,203098 337629,8718 145130065,3 141804,5462

Leverantör 44 10069,4496 310013,731 46214962,13 130205,767

Leverantör 45 60,880512 2029,453897 7533,332865 852,3706367

Leverantör 46 1170,636365 37362,48175 927832,9708 15692,24234

Leverantör 47 7918,909824 336717,8152 29372568,46 141421,4824

Leverantör 48 13783,73768 313665,6882 575456993,6 131739,5891
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Leverantörens 

namn: (Vlj × Mlj): (Ylj × Vlj): (Ylj × Vlj × Tlj): (Ylj × Vlj × Mlj):

Leverantör 49 * 65,1366912 2779,400138 5158,566657 1167,348058

Leverantör 50 1493,918899 37841,58107 7159651,357 15893,46405

Leverantör 51 578,0608512 22796,85641 274175,0565 9574,679694

Leverantör 52 515,2315392 21907,96523 195173,6806 9201,345395

Leverantör 53 289,7943552 10188,60374 134261,3446 4279,213571

Leverantör 54 5941,158451 256192,2583 90828640,64 107600,7485

Leverantör 55 15041,07226 309436,0044 855198335,8 129963,1218

Leverantör 56 975,0547968 40444,78312 3257843,458 16986,80891

Leverantör 57 13942,99361 486838,8102 19842459,39 204472,3003

Leverantör 58 43,1542272 1279,533933 532955,9778 537,404252

Leverantör 59 9258,031642 392922,215 33473200,66 165027,3303

Leverantör 60 35029,13434 763819,1983 2090861319 320804,0633

Leverantör 61 * 3359,7312 115609,9985 11024717,43 48556,19935

Leverantör 62 52,7267328 1838,423997 10236,34481 772,1380787

Leverantör 63 * 15990,49644 569224,3239 258309444,4 239074,216

Leverantör 64 5285,223552 226691,0905 8406358,505 95210,258

Leverantör 65 * 2819,726515 87196,84008 6978425,893 36622,67283

Leverantör 66 283,2152064 8719,503676 79945,99019 3662,191544

Leverantör 67 * 24,087168 864,6321223 577,7125988 363,1454914

Leverantör 68 10847,31702 112669,0157 168758932,6 47320,9866

Leverantör 69 108,1350144 3573,689725 59694,91316 1500,949684

Leverantör 70 20168,92631 711987,0614 457696724,4 299034,5658

Leverantör 71 1730,238182 74219,32896 3666933,605 31172,11816

Leverantör 72 1709,315866 17844,06112 9760707,14 7494,505669

Leverantör 73 11314,23391 246792,3467 84033228,4 103652,7856

Leverantör 74 * 279,2552448 9678,189578 76521,18659 4064,839623

Leverantör 75 246,2347776 4151,116753 141145,9398 1743,469036

Leverantör 76 17141,25504 434195,0507 42001736,66 182361,9213

Leverantör 77 10273,01345 383742,1314 55097756,63 161171,6952

Leverantör 78 271,7718528 11835,48301 92699,29027 4970,902863

Leverantör 79 324,046464 11439,22518 67939,84617 4804,474574

Leverantör 80 161,9218944 6359,506305 25731,07127 2670,992648

Leverantör 81 163,1847168 6486,132856 96306,10064 2724,175799

Leverantör 82 * 230,036352 7857,778338 51335,80882 3300,266902

Leverantör 83 781,2193536 33218,66339 1746036,727 13951,83862

Leverantör 84 23108,3871 728199,6372 1310695032 305843,8476

Leverantör 85 29,232 1019,611673 60481,0805 428,2369026

Leverantör 86 358,6883328 15552,13598 294420,5967 6531,897113

Leverantör 87 * 2253,249331 75888,37523 4853650,49 31873,1176

Leverantör 88 * 74,8027392 3224,034927 56247,80294 1354,094669

Leverantör 89 * 14763,42282 617784,6376 258835354,8 259469,5478

Leverantör 90 47,2856832 1637,632907 2188,401606 687,805821

Leverantör 91 107234,5908 4559099,822 19347483279 1914821,925

Leverantör 92 * 880,1092608 33122,06754 827447,5421 13911,26837

Leverantör 93 * 329,2224768 11165,93304 104448,8175 4689,691876

Leverantör 94 124,7855616 4047,489511 691567,6574 1699,945595

Leverantör 95 25,880064 1100,469247 7066,949391 462,1970837

Leverantör 96 20821,16628 887933,8059 294432599 372932,1985

Leverantör 97 * 154,1578752 5342,67187 23401,75762 2243,922186
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Leverantörens 

namn: (Vlj × Mlj): (Ylj × Vlj): (Ylj × Vlj × Tlj): (Ylj × Vlj × Mlj):

Leverantör 98 3705,167693 153056,1635 568144,479 64283,58868

Leverantör 99 * 0 0 0 0

Leverantör 100 9203,091072 366929,8267 89595222,52 154110,5272

Leverantör 101 844,8281856 29167,45977 699421,685 12250,33311

Leverantör 102 739,7956608 25830,9836 2986805,636 10849,01311

Leverantör 103 2441,596954 49641,05524 24133527,18 20849,2432

Leverantör 104 4428,04777 90028,35771 79375683,86 37811,91024

Leverantör 105 369,6016128 10854,62297 400506,0628 4558,941645

Leverantör 106 879,3921024 20392,60453 1164982,186 8564,893904

Leverantör 107 593,5109376 11981,73663 1455706,235 5032,329385

Leverantör 108 * 255,2928 8956,154049 64828,22547 3761,584701

Leverantör 109 22,7152128 704,5365546 2615,23969 295,9053529

Leverantör 110 * 55,8448128 1596,405082 2548,117935 670,4901344

Leverantör 111 1111,657882 45741,678 8460790,609 19211,50476

Leverantör 112 * 18,3031296 635,0879612 330,0425117 266,7369437

Leverantör 113 * 753,40608 7865,844693 168180,5693 3303,654771

Leverantör 114 15508,00474 330097,8872 696939419,1 138641,1126

Leverantör 115 35488,55224 1492034,133 3183656120 626654,3358

Leverantör 116 92,7161088 3946,15278 30761,05015 1657,384167

Leverantör 117 4416,682368 153427,0591 116284847,5 64439,36483

Leverantör 118 3686,630707 111702,6633 25359399,91 46915,1186

Leverantör 119 3624,986266 158039,4497 598375,2861 66376,56889

Leverantör 120 * 3520,577357 131509,0129 13141306,39 55233,78542

Leverantör 121 * 137,507328 4917,602216 19166,8464 2065,392931

Leverantör 122 96979,70903 2972891,737 8930045452 1248614,53

Leverantör 123 3303,99552 141350,8991 13117363,44 59367,37764

Leverantör 124 172,0556544 6975,076829 111074,4715 2929,532268

Leverantör 125 26057,04622 546986,8465 655154064,3 229734,4755

Leverantör 126 3255,400243 93404,37008 20012506,49 39229,83543

Leverantör 127 3387,934234 107852,8939 119516468,2 45298,21544

Leverantör 128 127,7789184 5460,925057 72975,43372 2293,588524

Leverantör 129 * 4338,262656 134319,0366 16538305,39 56413,99537

Leverantör 130 78,34176 2412,794146 54812,50625 1013,373541

Leverantör 131 106,4980224 3297,336492 54956,31163 1384,881327

Leverantör 132 2358,656026 144592,4545 77873748,14 60728,83088

Leverantör 133 5853,836621 198254,0731 3701673,17 83266,71068

Leverantör 134 77984,69307 2806559,554 2799407093 1178755,013

Leverantör 135 * 1540,674509 57177,26293 2500210,76 24014,45043

Leverantör 136 119,890176 2743,93388 25871,12571 1152,45223

Leverantör 137 7143,755136 253654,3512 16835181,33 106534,8275

Leverantör 138 125,7521664 4572,31853 109811,7281 1920,373783

Leverantör 139 47,1297792 1673,443915 22611,03868 702,8464443

Leverantör 140 30814,753 1099722,921 365476812,9 461883,6269

Leverantör 141 * 115,5560448 3664,762564 11971,1668 1539,200277

Leverantör 142 * 59823,49847 2151798,681 3653232220 903755,4459

Leverantör 143 17993,69134 557111,3317 2895196,169 233986,7593

Leverantör 144 * 623,9745792 20900,54108 370069,9965 8778,227254

Leverantör 145 1416,122803 60433,03051 6124138,273 25381,87281

Leverantör 146 * 69259,97783 2982850,632 5863026296 1252797,266
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Leverantörens 

namn: (Vlj × Mlj): (Ylj × Vlj): (Ylj × Vlj × Tlj): (Ylj × Vlj × Mlj):

Leverantör 147 904,2587904 35707,24194 664051,8631 14997,04161

Leverantör 148 * 317,7635328 9853,31452 88878,4735 4138,392098

Leverantör 149 1592,309914 34423,13198 3851248,99 14457,71543

Leverantör 150 1843,97015 67427,85061 38202095,66 28319,69726

Leverantör 151 * 238,0498176 9675,80746 65368,20707 4063,839133

Leverantör 152 581,5842816 22878,69065 632696,4627 9609,050073

Leverantör 153 116,850048 4972,386029 40606,49327 2088,402132

Leverantör 154 79268,81196 3436965,27 2277305692 1443525,414

Leverantör 155 701,0846976 29807,30532 503433,4639 12519,06823

Leverantör 156 21181,6631 763002,5398 6995695,606 320461,0667

Leverantör 157 4779,736013 109106,9543 167651825,7 45824,92081

Leverantör 158 8939,847168 382492,5105 57885743,35 160646,8544

Leverantör 159 25260,70418 572147,0106 1164930860 240301,7444

Leverantör 160 15606,62961 664350,5894 116151868,2 279027,2476

Leverantör 161 133,2667392 1505,369029 89574,51524 632,254992

Leverantör 162 * 1,1225088 32,04449925 1,189491812 13,45868969

Leverantör 163 498,347136 19384,52892 428854,0131 8141,502144

Leverantör 164 210,2521344 6970,110057 44501,64348 2927,446224

Leverantör 165 * 6,3608832 219,212846 40,68590421 92,06939531

Leverantör 166 * 55,7512704 1539,994113 2458,077003 646,7975273

Leverantör 167 * 65,47968 2836,087081 5263,777622 1191,156574

Leverantör 168 67,3193472 2405,838474 57155,02346 1010,452159

Leverantör 169 1018,396109 36395,13219 1788707,194 15285,95552

Leverantör 170 * 42,3747072 1468,72299 1744,607916 616,8636557

Leverantör 171 4298,928077 153301,2389 24412425,13 64386,52034

Leverantör 172 12664,98616 490856,3259 90355890,04 206159,6569

Leverantör 173 * 84,5155584 2616,726852 6313,638547 1099,025278

Leverantör 174 6844,528589 285153,4582 125759153,7 119764,4524

Leverantör 175 190,6394112 6729,797713 27479,11002 2826,51504

Leverantör 176 570,60864 25006,96984 594085,5811 10502,92733

Leverantör 177 * 524,8352256 20028,63942 298128,7012 8412,028555

Leverantör 178 1178,447155 39860,56537 1259160,183 16741,43746

Leverantör 179 344,2204416 13050,7812 169555,7493 5481,328104

Leverantör 180 * 895,2943104 32294,42113 819957,9361 13563,65688

Leverantör 181 * 153,1289088 6661,33358 28930,43819 2797,760104

Leverantör 182 528,592512 14484,64304 1057059,121 6083,550077

Leverantör 183 217,8446592 6194,576268 267423,3264 2601,722032

Leverantör 184 20300,24425 863187,1691 394430960 362538,611

Leverantör 185 11474,72148 335674,7814 157123725,8 140983,4082

Leverantör 186 85,8407424 2753,515129 35058,19519 1156,476354

Leverantör 187 157,2447744 3791,100751 82324,51102 1592,262315

Leverantör 188 12,4411392 222,8048073 380,4436646 93,57801908

Leverantör 189 * 24836,91034 927767,5878 653957098,2 389662,3869

Leverantör 190 * 286,9569024 9802,119152 79684,17118 4116,890044

Leverantör 191 1286,925158 54771,68182 14103786,94 23004,10636

Leverantör 192 1856,255386 65784,71854 7330670,114 27629,58179

Leverantör 193 4690,7616 159453,4388 5563776,949 66970,44429

Leverantör 194 * 437,0145024 15104,74763 187269,8695 6343,994006

Summa: 1394582,05 48368307,24 72233166917,14 20314689,04
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Kundens 

namn:

Total 

Fraktkostnad 

(Tki): (Xki × Vki): (Xki × Vki × Tki): (Vki × Tki): (Yki × Vki): (Yki × Vki × Tki):

Kund A 12660 17560952,26 222321655548,30 4241100000,00 3163499,805 40049907531,30

Kund B 6595 6507279,86 42915510676,70 883730000,00 1431007,708 9437495834,26

Kund C 17147 16351940,94 280386731298,18 5744245000,00 3065976,95 52572306761,65

Kund D 6150 6882771,578 42329045204,70 824100000,00 971086,342 5972181003,30

Kund E 20000 40422786,77 808455735360,00 15680000000,00 5551123,76 111022475200,00

Kund F 5800 7188358,176 41692477420,80 777200000,00 1325975,024 7690655139,20

Kund G 43842 57402142,8 2516624744637,60 46998624000,00 11294367,95 495167679751,58

Kund H 48803 53912946,62 2631113533651,85 49047015000,00 10088567,88 492352378247,64

Kund I 2638 3514295,859 9270712476,04 176746000,00 895725,077 2362922753,13

Kund J 17587 16733813,14 294297571605,25 5891645000,00 2788162,455 49035413096,09

Kund K 15339 19370491,4 297123967645,96 6166278000,00 4711588,338 72271053516,58

Summa: 196561 245847779,4 7186531685525,37 136430683000,00 45287081,29 1337934468834,73

Bilaga 12 – Beräkningar för känslighetsanalys, Slumpade värden 

Hydrowares Kunder år 2012 

 

 

 

Bilaga 13 – Beräkningar för känslighetsanalys, Låga värden 

Hydrowares Kunder år 2012 

 

  

Kundens namn:

Total 

Fraktkostnad 

(Tki): (Xki × Vki): (Xki × Vki × Tki): (Vki × Tki): (Yki × Vki): (Yki × Vki × Tki):

Kund A 12660 17560952,26 222321655548,30 4241100000,00 3163499,805 40049907531,30

Kund B 2683 6507279,86 17459031864,38 359522000,00 1431007,708 3839393680,56

Kund C 6595 16351940,94 107841050499,30 2209325000,00 3065976,95 20220117985,25

Kund D 6150 6882771,578 42329045204,70 824100000,00 971086,342 5972181003,30

Kund E 20000 40422786,77 808455735360,00 15680000000,00 5551123,76 111022475200,00

Kund F 5800 7188358,176 41692477420,80 777200000,00 1325975,024 7690655139,20

Kund G 43842 57402142,8 2516624744637,60 46998624000,00 11294367,95 495167679751,58

Kund H 19785 53912946,62 1066667648777,78 19883925000,00 10088567,88 199602315505,80

Kund I 1319 3514295,859 4635356238,02 88373000,00 895725,077 1181461376,56

Kund J 17587 16733813,14 294297571605,25 5891645000,00 2788162,455 49035413096,09

Kund K 15339 19370491,4 297123967645,96 6166278000,00 4711588,338 72271053516,58

Summa: 151760 245847779,4 5419448284802,08 103120092000,00 45287081,29 1006052653786,23
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Bilaga 14 – Beräkningar för känslighetsanalys, Höga värden 

Hydrowares Kunder år 2012 

 

 

  

Kundens namn:

Total 

Fraktkostnad 

(Tki): (Xki × Vki): (Xki × Vki × Tki): (Vki × Tki): (Yki × Vki): (Yki × Vki × Tki):

Kund A 12660 17560952,26 222321655548,30 4241100000,00 3163499,805 40049907531,30

Kund B 10552 6507279,86 68664817082,72 1413968000,00 1431007,708 15099993334,82

Kund C 26380 16351940,94 431364201997,20 8837300000,00 3065976,95 80880471941,00

Kund D 6150 6882771,578 42329045204,70 824100000,00 971086,342 5972181003,30

Kund E 20000 40422786,77 808455735360,00 15680000000,00 5551123,76 111022475200,00

Kund F 5800 7188358,176 41692477420,80 777200000,00 1325975,024 7690655139,20

Kund G 43842 57402142,8 2516624744637,60 46998624000,00 11294367,95 495167679751,58

Kund H 79140 53912946,62 4266670595111,10 79535700000,00 10088567,88 798409262023,20

Kund I 5276 3514295,859 18541424952,08 353492000,00 895725,077 4725845506,25

Kund J 17587 16733813,14 294297571605,25 5891645000,00 2788162,455 49035413096,09

Kund K 15339 19370491,4 297123967645,96 6166278000,00 4711588,338 72271053516,58

Summa: 242726 245847779,4 9008086236565,71 170719407000,00 45287081,29 1680324938043,32
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Bilaga 15 – Känslighetsanalys, transportkostnad, en terminal - 

flera kunder 

 

För att styrka utfallet i transportkostnadsberäkningarna med de tyska kunderna i åtanke 

valde författarna att göra en känslighetsanalys, vilken följer nedan i tre delar: slumpade 

värden, låga värden och höga värden. 

 

Slumpade värden: 

I känslighetsanalysens första del slumpades transportkostnaderna för kund B, kund C, 

kund H och kund I. Data till dessa beräkningar är hämtad från bilaga 12. Beräkningarna 

resulterar i såväl en X-koordinat som en Y-koordinat vilka slutligen illustreras på en 

kartan nedan. 

 

X = 
                

            
            

 

Y = 
                

            
 = 9,81 

 

Översiktsbild rörande den potentiella lokaliseringen av Hydrowares DC i Winsen. Utsatt på kartan är även 

Hydrowares tyska kunder. 

Resultat:  

Winsen, Tyskland 
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Låga värden: 

I känslighetsanalysens andra del utgjordes transportkostnaderna för kund B, kund C, 

kund H och kund I av 1319 kronor vilket motsvarar det genomsnittliga priset för en 

pallplats. En pallplats var det lägsta antalet pallplatser per leverans som Hydroware 

levererade till en tysk kund år 2012. Data till dessa beräkningar är hämtad från bilaga 13. 

Beräkningarna resulterar i såväl en X-koordinat som en Y-koordinat vilka slutligen 

illustreras på en karta nedan. 

 

X = 
                 

            
 = 52,5547270148099 

 

Y = 
                

            
 = 9,75612641798485 

 

  

Översiktsbild rörande den potentiella lokaliseringen av Hydrowares DC i Wedemark. Utsatt på kartan är 

även Hydrowares tyska kunder. 

  

Resultat: 

Wedermark, Tyskland 



  

 

 

 

xxx 
 

Höga värden: 

I känslighetsanalysens andra del utgjordes transportkostnaderna för kund B, kund C, 

kund H och Kund I av 5276 kronor vilket motsvarar det genomsnittliga priset för fyra 

pallplatser. Fyra pallplatser var det högsta antalet pallplatser per leverans som Hydroware 

levererade till en tysk kund år 2012. Data till dessa beräkningar är hämtad från bilaga 14. 

Beräkningarna resulterar i såväl en X-koordinat som en Y-koordinat vilka slutligen 

illustreras på en karta nedan. 

 

X = 
                 

            
 = 52,765449428756 

 

Y = 
                

            
 = 9,84261231673162 

 

  

Översiktsbild rörande den potentiella lokaliseringen av Hydrowares DC i Winsen. Utsatt på kartan är även 

Hydrowares tyska kunder. 

 

  

Resultat:  

Winsen, Tyskland 
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Bilaga 16 – Känslighetsanalys, transportarbete, flera leverantörer - 

en terminal – flera kunder  

 

För att styrka utfallet i transportkostnadsberäkningarna med såväl Hydrowares 

leverantörer som dess tyska kunder i åtanke har författarna valt att göra en 

känslighetsanalys, vilken följer nedan i tre delar: slumpade värden, låga värden och höga 

värden. 

  

Slumpade värden: 

I känslighetsanalysens första del slumpades transportkostnaderna för kund B, kund C, 

kund H och kund I. Data till dessa beräkningar är hämtad från bilaga 11 och bilaga 12. 

Beräkningarna resulterar i såväl en X-koordinat som en Y-koordinat vilka slutligen 

illustreras på en karta nedan. 

 

X = 
(               ) (                )

(             ) (            )
             

 

Y = 
(              ) (                )

(             ) (            )
             

 

  

Översiktsbild rörande den potentiella lokaliseringen av Hydrowares DC i Bergen. Utsatt på kartan är även 

Hydrowares leverantörer och tyska kunder. 

Resultat: 

Bergen, Tyskland 
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Låga värden: 

I känslighetsanalysens andra del utgjordes transportkostnaderna för kund B, kund C, 

kund H och kund I av 1319 kronor vilket motsvarar det genomsnittliga priset för en 

pallplats. En pallplats var det lägsta antalet pallplatser per leverans som Hydroware 

levererade till en tysk kund år 2012. Data är hämtad från bilaga 11 och bilaga 13. 

Beräkningarna resulterar i såväl en X-koordinat som en Y-koordinat vilka slutligen 

illustreras på en karta nedan. 

 

X = 
(               ) (                 )

(             ) (            )
               

 

Y = 
(              ) (                )

(             ) (            )
  9,9755911 

 

  

Översiktsbild rörande den potentiella lokaliseringen av Hydrowares DC i Winsen. Utsatt på kartan är även 

Hydrowares tyska kunder. 

 

  

Resultat: 
Winsen, Tyskland 
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Höga värden: 

I känslighetsanalysens andra del utgjordes transportkostnaderna för kund B, kund C, 

kund H och kund I av 5276 kronor vilket motsvarar det genomsnittliga priset för fyra 

pallplatser. Fyra pallplatser var det högsta antalet pallplatser per leverans som Hydroware 

levererade till en tysk kund år 2012. Data är hämtad från bilaga 12 och bilaga 14. 

Beräkningarna resulterar i såväl en X-koordinat som en Y-koordinat vilka slutligen 

illustreras på en karta nedan. 

 

X = 
(               ) (                 )

(             ) (            )
              

 

Y = 
(              ) (                )

(             ) (            )
             

  

 

  
Översiktsbild rörande den potentiella lokaliseringen av Hydrowares DC i Bergen. Utsatt på kartan är även 

Hydrowares leverantörer och tyska kunder. 

  

Resultat: 

Bergen, Tyskland 
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Bilaga 17 – Befolkningstäthet  

I tabellen nedan presenteras befolkningstätheten för respektive ort som behandlas i 

uppsatsen. 

 

Stad: Befolkningstäthet: 

Golmbach
6
 62 invånare per km

2
 

Neustadte-Glewe
7
 75 invånare per km

2
 

Wietze
8
 127 invånare per km

2
 

Bergen
9
 78 invånare per km

2
 

Hannover
10

 2576 invånare per km
2
 

Gelsenkirchen
11

 2,446 invånare per km
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 http://www.orte-in-deutschland.de/17204-einwohnerentwicklung-von-golmbach.html, 2013-05-02, 11:00  
7 http://www.orte-in-deutschland.de/21567-gemeinde-neustadt-glewe.html, 2013-05-02, 11:00 
8 http://www.orte-in-deutschland.de/26152-einwohnerentwicklung-von-wietze.html, 2013-05-02, 11:00 
9 http://www.orte-in-deutschland.de/14311-einwohnerentwicklung-von-bergen-kreis-celle.htm, 2013-05-02, 11:00 
10 http://www.orte-in-deutschland.de/17873-stadt-hannover.html, 2013-05-02, 11:00 
11 http://www.orte-in-deutschland.de/16919-stadt-gelsenkirchen.html, 2013-05-02, 11:00 

http://www.orte-in-deutschland.de/17204-einwohnerentwicklung-von-golmbach.html
http://www.orte-in-deutschland.de/21567-gemeinde-neustadt-glewe.html
http://www.orte-in-deutschland.de/26152-einwohnerentwicklung-von-wietze.html
http://www.orte-in-deutschland.de/17873-stadt-hannover.html
http://www.orte-in-deutschland.de/16919-stadt-gelsenkirchen.html

