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Sammanfattning 

Bakgrund: Företag söker att minimera sina transportkostnader. Ett sätt att uppnå detta 

är genom att lokalisera sitt lager där transportarbetet minimeras. Uppsatsens fallföretag 

ProfilGruppen AB har en tredjepartslogistiker, ÅGL Logistik, vars lager har fungerat 

som ProfilGruppens huvudsakliga lager och omlastningspunkt i över 30 år. Lagret har 

legat på samma plats under hela denna period och det är därför intressant att undersöka 

huruvida en lämpligare lokalisering är möjlig eller ej.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beräkna lokaliseringen av en terminal enligt 

tyngdpunktsmetoden. Syftet är även att utifrån denna lokalisering ta hänsyn till andra 

faktorer för att kunna argumentera för en teoretiskt välgrundad lokalisering samtidigt 

som hänsyn tas till praktiska omständigheter. 

Metod: Denna uppsats är en fallstudie på ProfilGruppen AB. Studien innefattar både en 

kvantitativ och en kvalitativ metod. Uppsatsen bygger på en deduktiv forskningsansats 

och det empiriska materialet är insamlat genom intervjuer samt tillhandahållet från 

Profilgruppen. Den teoretiska  referensramen är uppbyggd av både litteratur och 

vetenskapliga artiklar.  

Slutsats: Uppsatsen visar att lokaliseringen av ÅGL:s lager är den mest lämpade av de 

framtagna alternativen enligt tyngdpunktsmetoden och påverkande faktorer.  

Nyckelord: Tyngdpunktsmetoden, Terminallokalisering, Påverkande faktorer 
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1 Inledning 
etta kapitel inleds med en företagsbeskrivning av ProfilGruppen AB i Åseda. Här 

presenteras en kort inledande historik om företaget samt deras marknad och 

ambitioner. Vidare beskrivs bakgrunden till uppsatsen följt av en problemdiskussion 

som sedermera mynnar ut i två problemformuleringar och ett syfte. 

 

1.1 Företagsbeskrivning 
ProfilGruppen AB är ett svenskt företag lokaliserat i småländska Åseda. De har sedan 

starten år 1981 utvecklat och tillverkat kundanpassade profiler och komponenter i 

aluminium. Företaget har för närvarande ungefär 350 medarbetare och har en affärsidé 

som bygger på ”kvalitetstänkande, effektivitet, kundfokus och inte minst 

entreprenörskap” (ProfilGruppen, 2014). 

ProfilGruppen har vuxit mer än marknadsgenomsnittet de senaste åren och har som 

målsättning att göra det även de närmaste åren. Detta genom att öka marknadsnärvaron. 

ProfilGruppens huvudmarknad är Västeuropa och de har säljkontor i Sverige, Danmark, 

Norge och Tyskland. Omsättningen uppgick år 2012 till 786 miljoner kronor med en 

exportandel på 49 procent (ProfilGruppen, 2014). 

ProfilGruppen levererar i huvudsak till företag inom el-, transport-, bygg- och 

interiörbranschen samt den allmänna företagsindustrin. Av dessa går störst andel till 

transport- och byggindustrin (ProfilGruppen, 2014). 

ProfilGruppens produktion är förlagd till olika byggnader. De tre aluminiumpressarna 

Max, Eva och Mia är uppdelade i två olika byggnader. Max är den största och nyaste av 

pressarna och är placerad i en egen anläggning. Eva och Mia är placerade i den äldsta av 

ProfilGruppens byggnader. Efter pressning av aluminiumet vidareförädlas profilerna 

efter kundspecifikation. En del av denna vidareförädling sker i anslutning till pressarna 

och en annan sker i andra byggnader. Antingen skickas profilerna till en annan 

avdelning på företaget eller till underleverantörer. Detta ger upphov till många interna 

transporter som till största del sker med flakväxlare men i vissa fall ombesörjs med 

hjullastare. ProfilGruppen äger inte själva några flakväxlare utan detta sköts av 

tredjepartslogistikern ÅGL Logistik (benämns hädanefter ÅGL). ÅGL använder en 

flakväxlare, som är en lastbil till vilken nio olika flak används, enbart i transportarbetet 

åt ProfilGruppen
1
. 
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1.2 Bakgrund 

Att hålla lager är kostsamt. Björklund (2012) beskriver i sin bok Hållbara logistiksystem 

två typer av logistikkostnader som kan härledas till lagerkostnader. Dessa är 

lagerföringskostnader och lagerhållningskostnader. Lagerföringskostnaderna utgörs av 

de kapitalbindningskostnader en produkt bär under lagring samt riskkostnad, till 

exempel risk för inkurans. Lagerhållningskostnader är driftkostnaderna vid ett lager 

vilka exempelvis kan bestå av personalkostnader och kostnad för utrustning. Med 

hänsyn till dessa kostnader hade det optimala för företag varit att inte hålla lager, trots 

detta finns de.  

Enligt Björklund (2012) kan ett lager finnas på olika platser i ett distributionssystem 

samt inom varuförsörjning och produktion. Vid avsaknad av lager skulle all produktion 

ske först då efterfrågan uppstår hos kund, vilket skulle medföra oacceptabelt långa 

ledtider. Lagring möjliggör också att olika funktioner kan frikopplas från varandra och 

att oförutsedda händelser blir mer hanterbara. 

Frazelle (2001) argumenterar i sin bok World-Class Warehousing and Material 

Handling för att oavsett hur väl en supply chain styrs med hjälp av initiativ som supply 

chain integration, Efficient Consumer Response, quick response och Just-in-time-

leveranser kommer den aldrig att vara så välkoordinerad att lagerbehovet helt kan 

elimineras.  

I studiens fallföretag tillämpas två olika lagerbyggnader, ett varm- och ett kallager som 

tillhandahålls av en tredjepartslogistiker, ÅGL. Dessa lager fungerar som 

ProfilGruppens omlastningspunkt och huvudsakliga lager vilket i enlighet med Jonsson 

och Mattssons (2011) och Björklunds (2012) definitioner hädanefter kommer definieras 

som en terminal. Efter att ÅGL hämtat produkter från ProfilGruppen transporteras de 

till ÅGL:s terminal för mellanlagring där de sedan lagerhålls tills de åter tas in i 

produktionen. ÅGL fungerar i dagsläget även som ProfilGruppens slutliga 

utlastningspunkt varifrån produkter levereras till kund. Detta innebär att ÅGL 

lagerhåller både icke färdigställda produkter som åter ska in i produktionen samt 

fungerar som ProfilGruppens färdigvarulager
2
. 
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1.3 Problemdiskussion 

Var ett företag väljer att lokalisera en ny anläggning är enligt Nahmias (2013) ett 

komplext och strategiskt viktigt beslut. Även Durmus och Turk (2012) skriver i 

tidskriften European Planning Studies att lokalisering av terminal är ett av de viktigaste 

besluten vid optimering av logistiksystem. Vidare argumenterar Björklund (2012) för att 

lokalisering av terminal påverkar hur långa transporter som krävs. Långa transporter är 

kostsamma ur ett ekonomiskt perspektiv och har en negativ inverkan på miljön.  

För att avgöra var en ny anläggning bör lokaliseras kan flera olika metoder av 

matematisk eller analytisk karaktär användas. En av de matematiska metoderna, 

tyngdpunktsmetoden, beskrivs av Grant et al. (2006) som en metod där hänsyn tas till 

transportkostnader och kan användas för att lokalisera terminalen på den plats där 

transportkostnader minimeras. Vidare skriver Nahmias (2013) att tyngdpunktsmetoden 

är en metod som beräknar den optimala lokaliseringen av en ny anläggning. 

Tyngdpunktsmetoden kritiseras dock av Ballou (1973) som menar att den inte kan 

identifiera den optimala lokaliseringen sett till alla förutsättningar. Något som även 

Grant et al. (2006) instämmer i. Även Nahmias (2013) trycker på att flera olika faktorer 

behöver tas hänsyn till i beräkningarna.  

Kallagret som ProfilGruppen använder är den äldsta av de två byggnaderna och är i 

dåligt skick. Enligt Fredrik Hasselby
3
 måste en ny lösning ses över inom en överskådlig 

framtid. Därför är ProfilGruppen lämpade att använda som företag i studier om 

terminallokalisering. För att lokalisera den mest fördelaktiga positionen för en ny 

terminal till ProfilGruppen är tyngdpunktsmetoden en lämplig grund att utgå från men 

metoden bör även kompletteras med ytterligare påverkande faktorer. 
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1.4 Problemformuleringar 

Problemformulering 1 

Var är den mest lämpade lokaliseringen av ProfilGruppens terminal enligt 

tyngdpunktsmetoden? 

 

Problemformulering 2 

Var är den mest lämpade lokaliseringen av ProfilGruppens terminal enligt 

tyngdpunktsmetoden med hänsyn tagen till andra påverkande faktorer? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beräkna lokaliseringen av en terminal enligt 

tyngdpunktsmetoden. Syftet är även att utifrån denna lokalisering ta hänsyn till andra 

faktorer för att kunna argumentera för en teoretiskt välgrundad lokalisering samtidigt 

som hänsyn tas till praktiska omständigheter. 

 

1.6 Avgränsningar 
ProfilGruppens terminal fungerar huvudsakligen som mellanlagrings- och 

omlastningspunkt för transporter inom Åseda. Av denna anledning kommer enbart 

noder inom Åseda inkluderas i uppsatsen. Eftersom enbart noder inom Åseda inkluderas 

i uppsatsen kommer endast de faktorer som påverkar lokaliseringen inom Åseda att tas i 

beaktning. 
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1.7 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. De två problemformuleringarna följs av var sin 

teori, empiri och analys. Resultatet från de två analyserna vägs samman i ett tredje 

analyskapitel i syfte att besvara uppsatsens andra problemformulering. Nedan 

presenteras en tabell som illustrerar hur uppsatsen är disponerad. 

Kapitel 1 Inledning Detta kapitel inleds med en företagsbeskrivning 
av ProfilGruppen AB, samt en bakgrund. 
Slutligen förs en problemdiskussion som 
utmynnar i två problemformuleringar samt ett 
syfte. 

 

Kapitel 2 Metod I detta kapitel presenteras de 
ställningstaganden och metodval som ligger till 
grund för uppsatsen. 

 

Kapitel 3 Teori - problemformulering 1 Detta kapitel inleds med teori om 
tyngdpunktsmetoden. Vidare presenteras 
empiriskt insamlat material och sex stycken 
tyngdpunktsberäkningar.  

Empiri - problemformulering 1 

Analys - problemformulering 1 

 

Kapitel 4 Teori - problemformulering 2 I detta kapitel presenteras teori gällande 
faktorer som påverkar terminallokalisering. 
Empiriskt material samlas in via intervjuer och i 
analysavsnittet övervägs varje faktors relevans.  

Empiri - problemformulering 2 

Analys - problemformulering 2 

 

Kapitel 5 Analys I det avslutande analyskapitlet analyseras de 
påverkande faktorer som tagits fram i kapitel 4 
tillsammans med resultatet av analysen som 
presenteras i kapitel 3. 

 

Kapitel 6 
 
 

Slutsats 
 
 

I slutsatsen besvaras de båda 
problemformuleringarna genom att analyserna 
sammanställs. De lokaliseringar som enligt 
analyserna är lämpligast presenteras.  

Tabell 1: Disposition  
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2 Metod 
etta kapitel syftar till att teoretiskt presentera möjliga metodval för att sedan 

argumentera för de angreppssätt som kom att användas i uppsatsen. Inledningsvis 

presenteras uppsatsens vetenskapliga synsätt, forskningsmetod och vetenskapliga 

angreppssätt. Vidare följer uppsatsens undersökningsdesign, hur data samlats in samt 

hur urvalsprocessen gått till. Slutligen redogörs för de bedömningskriterier som styrker 

uppsatsens trovärdighet och de forskningsetiska överväganden som tagits hänsyn till. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Epistemologisk, eller kunskapsteoretisk, frågeställning beskrivs i Bryman och Bell 

(2005) som vad som kan betraktas som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. Ur 

en epistemologisk frågeställning går det urskilja två ståndpunkter. Positivism är en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som talar för en användning av naturvetenskapliga 

metoder vid studier av den sociala verkligheten. Utöver detta går åsikterna isär 

beträffande vad olika forskare och författare tycker att termen bör innefatta. Bryman 

och Bell (2005) menar att det är svårt att definiera vad positivism innebär. Detta 

eftersom det i litteraturen används på olika sätt. Det finns de forskare som menar att 

positivism faller under en deskriptiv kategori som då beskriver en filosofisk ståndpunkt. 

Det finns även de forskare som menar att positivism snarare är ett nedsättande uttryck 

som beskriver en ytlig form av datainsamling. Den andra ståndpunkten är hermeneutik, 

även kallat tolkningsperspektivet. Hermeneutik uppkom som ett alternativ till det under 

många decennier ledande alternativet, positivismen. Utgångspunkten inom hermeneutik 

är att skillnad görs på människan och ett naturvetenskapligt studieobjekt. Forskaren ser 

alltså inte människans handlingar som något objektivt utan snarare som subjektiva 

handlingar i en social kontext. Den hermeneutiska forskaren strävar efter att finna en 

mening med människans agerande och koncentrerar sig på att skapa sig en förståelse för 

människans handlande snarare än att försöka förklara det mänskliga beteendet (Bryman 

& Bell, 2005). 

Under uppsatsens gång har ett positivistiskt synsätt tillämpats. Motivet bakom detta är 

avsikten att tillämpa naturvetenskapliga metoder vid studien. Hermeneutiken är inte 

lämpad för denna uppsats då fokus inte är på mänskliga handlingar utan koncentreras 

istället på teoretiska metoder. 

 

D 
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2.2 Forskningsmetod  

Bryman och Bell (2005) beskriver två typer av forskningsstrategier, kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Vid kvalitativ forskning ligger fokus på att skapa förståelse för 

den sociala verkligheten. Även om åsikterna går isär kring vad kvalitativ forskning 

innebär anses det generellt vara forskning där fokus inte ligger på kvantifierbara 

variabler och siffror utan forskning med syfte att tolka den sociala verklighet som 

undersökningen riktar sig mot. Etnografi, kvalitativa intervjuer och fokusgrupper är 

exempel på metoder för insamling av kvalitativ data. Inom kvalitativ forskning är 

kopplingen mellan teori och praktik mångtydig. Detta innebär att forskningen styrs av 

teoretiska problemformuleringar, strategin för insamlingen av data styrs i sin tur av teori 

och resultat vilket forskningen ämnar inkludera i redan existerande relevanta teorier 

(Bryman & Bell, 2005). En kvalitativ forskningsmetod lämpar sig enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) bäst när undersökningen inte berör siffror och andra 

kvantitativa variabler. Vidare hävdar Eriksson och Wiedersheim-Paul att kvalitativ 

forskning är lämplig då syftet med forskningen är att förstå meningen eller betydelsen 

av ett fenomen eller problem.  

Bryman och Bell (2005) skriver att en kvantitativt baserad undersökning syftar till att 

forskaren gör en undersökning som baseras på kvantitativ data, med detta avses 

variabler som är möjliga att kvantifiera och koda som exempelvis kön eller ägande. Med 

detta menas att det kan göras tydlig skillnad på olika kategorier som män och kvinnor 

eller bilägare och icke bilägare (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). En kvantitativ 

undersökning utgår från en av forskaren formulerad hypotes som sedan testas (Bryman 

& Bell, 2005). En kvantitativ undersökning baseras på siffror vilket gör att forskaren 

inte strävar efter att inkludera åsikter utan fokuserar på objektiv data. Resultatet blir ett 

mått, till exempel ett genomsnittsvärde, en variation eller ett samband (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Vid genomförandet varierar utformningen av 

undersökningsdesignen beroende på forskarens preferenser och syftet med 

undersökningen (Bryman & Bell, 2005).  

Den första problemformuleringen besvarades genom tillämpandet av en kvantitativ 

undersökning. Motivet bakom valet av den kvantitativa undersökningen var för att 

kunna svara på den första problemformuleringen behövde data samlas in i form av 

siffervärden, så som avstånd och transporterad volym. För att svara på den andra 

problemformuleringen tillämpades en kvalitativ undersökningsmetod. Den kvalitativa 

metoden genomfördes i form av kvalitativa intervjuer med personal på ProfilGruppen 
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och ÅGL. Intervjuerna syftade till att ta fram faktorer som påverkar var terminalen ska 

lokaliseras. 

 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt  
Vid bedömningen av förhållandet mellan teori och forskning finns enligt Bryman och 

Bell (2005) två angreppssätt, deduktion och induktion. Deduktion beskrivs som ett 

synsätt som grundar sig i att forskaren utgår från redan känd fakta och teorier och 

skapar därefter en eller flera hypoteser som ligger till grund för forskningen. 

Beträffande hypotesformulering är det viktigt att dessa hypoteser innehåller variabler 

som går att undersöka samt att resultatet av forskningen kan omvandlas till handlingar 

(Bryman & Bell, 2005). Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) är en deduktiv 

utgångspunkt bäst förenlig med en objektiv syn på verkligheten och lämpar sig bäst vid 

kvantitativa undersökningar. Även Bryman och Bell (2005) styrker att ett deduktivt 

synsätt är förenligt med ett kvantitativt angreppssätt. En deduktiv undersökning beskrivs 

ofta som linjär även om det finns undantag. Dessa undantag kan exempelvis bero på att 

nya teorier framkommit under tiden som forskaren genomfört sin undersökning 

(Bryman & Bell, 2005). 

Induktion beskrivs enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) som ett perspektiv där 

forskaren istället för att utgå från teorin, som vid ett deduktivt synsätt, anser teorin vara 

ett resultat av forskningen. Forskaren utgår från observationer och undersökningens 

resultat för att därefter skapa teorier baserade på detta resultat. Enligt Bryman och Bell 

(2005) är ett induktivt synsätt förenligt med en kvalitativ undersökning, ett påstående 

som styrks av Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011). Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2011) menar även att ett induktivt synsätt är förenligt med en subjektiv syn på 

verkligheten. 

Metoden som tillämpas för att besvara den första forskningsfrågan är av kvantitativ art 

vilken är förenlig med ett deduktivt synsätt. Den andra problemformuleringen är av 

kvalitativ art kombinerat med resultatet av den första kvantitativa forskningsfrågan. Den 

empiri som samlas in till den andra forskningsfrågan är baserad på en teoretisk grund 

vilket även det är förenligt med ett deduktivt synsätt.  
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2.4 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen är det ramverk som styr undersökningens insamling och analys 

av empiriskt material. Den påverkar även ställningstaganden gällande hur avgörande till 

exempel generaliseringar och kausala samband mellan undersökta variabler är. 

Undersökningsdesignen definierar även hur en forskare går tillväga i en undersökning, 

exempelvis vilka metoder för datainsamling som bör användas och vilka verktyg som 

används vid analysen (Bryman & Bell, 2005). 

Vid genomförandet av en undersökning finns det flera olika tillvägagångssätt. Exempel 

på vedertagna undersökningsdesigner inom företagsekonomisk forskningsmetod är 

tvärsnittsdesignade undersökningar, longitudinella undersökningsdesigner och 

fallstudier. En undersökning av tvärsnittsdesign innebär att forskaren observerar ett 

antal variabler inom flera studieobjekt vid en enda tidpunkt. En longitudinell 

undersökningsdesign syftar till att undersökningen baseras på flera variabler inom ett 

antal företag vid flera olika tidpunkter för att identifiera förändring. En fallstudie är en 

undersökning som är starkt knuten till en specifik plats (Bryman & Bell, 2005). 

I denna uppsats används en fallstudie. En fallstudie är en undersökning som är knuten 

till en specifik plats, ofta ett företag eller andra typer av organisationer. Forskningen 

syftar till en djupgående undersökning av det specifika fallet (Bryman & Bell, 2005). 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) styrker detta påstående och hävdar även att det 

valda fallet granskas ur flera olika perspektiv. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) 

lyfter även fram att resultatet av en fallstudie är konkret och lätt att beskriva då det 

baseras på observationer och kontakt med människor och situationer ur verkligheten. 

Fallstudien som forskningsmetod används som hjälpmedel i fyra olika syften, vid 

formulering av hypoteser, vid skapande av ny teori, metod för förändringsarbete samt 

ett illustrativt hjälpmedel (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) lyfter fram tre vanliga särdrag för en fallstudie och dessa är 

studie av historiska förlopp, fokus på aktörens roll samt att fallstudier ofta ger en god 

bild av verkligheten. En fallstudie anses ofta förenlig med en kvalitativ undersökning då 

många av metoderna för datainsamling som ofta används vid en fallstudie, till exempel 

etnografi eller semi- och ostrukturerade intervjuer, anses höra ihop med en kvalitativ 

undersökning (Bryman & Bell, 2005). Bryman och Bell (2005) hävdar dock att en 

fallstudie även går att genomföra i form av en kvantitativ undersökning eller till och 

med en kombination av kvalitativa- och kvantitativa utgångspunkter. En fallstudie kan i 

många aspekter likna andra typer av undersökningar men en stor skillnad är att vid en 
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fallstudie koncentrerar sig forskaren endast på det specifika fallet som undersökningen 

syftar till att belysa.  

Valet av fallstudie grundar sig i att ställda problemformuleringar besvaras på bästa sätt 

vid en djupgående studie där problemet åskådliggörs ur flera perspektiv. Viss kritik mot 

fallstudier presenteras i Bryman och Bell (2005) där de ställer sig frågande inför hur ett 

enda fall kan vara representativt och därmed generaliserbart. I denna uppsats användes 

väl grundade och vedertagna teorier i genomförandet av en tyngdpunktsberäkning som 

är applicerbara på andra företag, därför hävdar författarna att tillvägagångssättet för 

denna uppsats är generaliserbart. 

 

2.5 Datainsamling 

Vid en undersökning kan data samlas in på flertalet olika sätt och klassificeras 

vanligtvis i två olika kategorier, primär- eller sekundärdata. Primärdata är data som 

forskarna själva tar fram till sin undersökning. Detta innebär att data som samlas in är 

anpassad specifikt för den undersökning forskarna ämnar göra samt att data inte 

påverkats av tidigare forskares vinklingar. Vid insamling av primärdata kan forskaren 

bland annat använda sig av intervjuer eller enkäter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). I denna uppsats kommer primärdata erhållas genom intervjuer. 

Syftet med en intervju är för intervjuaren att samla in information från intervjuobjektet 

(Bryman & Bell, 2005). En forskningsintervju kan utformas på flertalet olika sätt men 

Bryman och Bell (2005) lyfter fram tre olika typer som de lägger störst vikt vid. Dessa 

är strukturerade-, semi-strukturerade- och ostrukturerade intervjuer. 

Vid genomförandet av en strukturerad intervju utgår intervjuaren från ett schema med 

frågor som fastställts innan intervjun genomförs. Syftet med detta är att samtliga 

intervjuer genomförs efter samma förutsättningar och i samma kontext. Det innebär att 

svaren på frågorna blir mer jämförbara, förutsatt att frågorna formulerats på samma sätt 

och ställts i samma ordning i samtliga intervjuer. Frågorna i en strukturerad intervju bör 

vara väldigt specifika i syfte att få svar som är möjliga att kategorisera (Bryman & Bell, 

2005). Vid en semi-strukturerad intervju utgår intervjuaren från en lista av på förhand 

bestämda teman eller områden som intervjun ämnar beröra. Dessa teman är relativt 

specifika men intervjupersonen blir inte styrd på samma sätt som vid en strukturerad 

intervju utan frågorna som ställs är mindre specifika och av mer öppen karaktär. 

Intervjuaren har vid en semi-strukturerad intervju möjligheten att ställa följdfrågor som 
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kan antas relevanta för undersökningen baserat på intervjuobjektets tidigare svar 

(Bryman & Bell, 2005). En ostrukturerad intervju liknar en semi-strukturerad i den 

bemärkelsen att intervjuaren och intervjuobjektet har större frihet under intervjun än de 

har vid en strukturerad intervju. Vid genomförandet av en ostrukturerad intervju utgår 

forskaren från ett eller flera teman som intervjuobjektet sedan får associera helt fritt 

utifrån medan intervjuaren ställer följdfrågor på de svar som anses relevanta att följa 

upp (Bryman & Bell, 2005). 

De intervjuer som använts för datainsamling i denna uppsats är semi-strukturerade. 

Valet föll på semi-strukturerade då dessa lämnar utrymme för viss associationsfrihet 

men intervjuaren har samtidigt möjlighet att styra intervjun i den riktning denne önskar.  

Det material som en forskare inte själv samlat in utan redan finns tillgängligt och 

samlats in av någon annan kallas för sekundärdata. Sekundärdata samlas in genom till 

exempel böcker, artiklar eller andra former av tillhandahållet material (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). 

I denna uppsats har sekundärdata samlats in genom facklitteratur, vetenskapliga artiklar 

samt data om interna transporter tillhandahållen från ProfilGruppen. Den databas som 

användes var Business Source Premier och de vanligaste sökorden var warehousing, 

factories location och center of gravity approach. 

 

2.6 Urval 
Urval handlar om hur många intervjuer som genomförts vid datainsamlingen, samt hur 

intervjupersonerna valts ut. Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två olika metoder 

för att göra ett urval, dels sannolikhetsurval och dels icke-sannolikhetsurval. Syftet med 

ett sannolikhetsbaserat urval är att få ett representativt resultat. Icke-sannolikhetsurval 

syftar till att täcka upp alla typer av urval som inte utgår från sannolikhetsprinciper. 

Därför ingår ett stort antal urval i kategorin icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 

2005). 

 

Författarna bakom denna uppsats hade varit i kontakt med ProfilGruppen tidigare och 

hade redan etablerade kontakter på företaget vilket innebar att ett bekvämlighetsurval 

tillämpades vid val av företag. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer det 

studieobjekt som är lättast att få tillgång till (Bryman & Bell, 2005). I denna uppsats 

kommer ett icke-sannolikhetsbaserat urval att användas, mer specifikt snöbollsurval. 
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Utgångspunkten i detta urval är att forskaren kontaktar en eller ett fåtal personer som 

kan antas relevanta för undersökningen. Därefter hänvisas forskaren vidare till 

ytterligare relevanta respondenter av de initiala kontaktpersonerna. Under 

genomförandet av studien utgick författarna från sin initiala kontaktperson Fredrik 

Hasselby för att sedan hänvisas vidare till relevanta respondenter för undersökningen. 

Valet av snöbollsurval grundar sig i att författarna söker efter specifik data för det fall 

som undersöks.  

I tabellen nedan presenteras respondenterna samt datum för intervjuerna.  

Respondent Tjänst Datum för intervjun 

Fredrik Hasselby 

 

Logistikinköpare, 

ProfilGruppen AB 

2014-05-08 

Tage Johansson Inköpare,  

ProfilGruppen AB 

2014-05-12 

Stefan Isaksson Kvalitetsutvecklare, 

ProfilGruppen AB 

2014-05-08 

Conny Ekelund Utlastningsansvarig på 

ProfilCenter, 

ProfilGruppen AB 

2014-05-08 

Roland Svensson Verkställande direktör, 

ÅGL Logistik AB    

2014-05-12 

Tabell 2: Sammanställning av respondenter 

 

2.7 Bedömningskriterier för forskningen 
För att styrka hållbarheten och understryka betydelsen av forskningens resultat finns det 

bedömningskriterier som bör tas i beaktande. De olika bedömningskriterierna har olika 

benämningar beroende på om undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ men 

innerbörden är snarlik (Bryman & Bell, 2005).  

De kvalitativa bedömningskriterierna är tillförlitlighet, som delas upp i fyra delkriterier, 

samt äkthet. De fyra delkriterier som tillförlitlighet delas upp i är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2005).  
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Bedömningskriteriet tillförlitlighet överväger huruvida de möjliga beskrivningar av den 

sociala verkligheten som finns tydligt framgår. Under de omständigheter det finns flera 

olika uppfattningar om den sociala verklighetens natur gäller det för forskaren att 

presentera en undersökning som accepteras av andra individer. För att öka 

sannolikheten att resultatet accepteras bör forskningen samt rapporteringen av resultatet 

göras enligt de arbetsmetoder som är vedertagna inom forskningsområdet (Bryman & 

Bell, 2005). 

Överförbarhet är ett bedömningskriterium som tar i övervägande ifall resultatet av en 

kvalitativ forskning, som ofta görs i en viss kontext, kan överföras till en annan kontext. 

Alternativt överföras till den redan undersökta kontexten vid en annan tidpunkt 

(Bryman & Bell, 2005).  

 

Pålitlighet är ett kriterium som används för att bedöma hur väl forskaren redogör för 

faserna i forskningsprocessen. Forskarens dokumentation av till exempel intervjuer eller 

hur problemformuleringen skapats granskas av andra forskare inom samma område för 

att granska kvaliteten på det underlag som sedan används i den teoretiska slutsatsen 

(Bryman & Bell, 2005). 

Bedömningskriteriet möjlighet att styrka och konfirmera påvisar att det inte är möjligt 

att inom kvalitativ forskning uppnå en fullständigt objektiv bild av samhället. Forskaren 

måste därför undvika att låta resultatet påverkas av sina egna värderingar (Bryman & 

Bell, 2005). 

Äkthet är ett bedömningskriterium som syftar till att säkerställa att de uppfattningar som 

representeras i en studerad grupp presenteras på samma sätt som de förekommer i 

verkligheten. Äkthet syftar även till huruvida undersökningen skapar förståelse för de 

inblandade och hjälper dem förstå den miljö de befinner sig i. Vidare ämnar äkthet även 

hjälpa undersökningspersonerna att förstå hur andra individer i samma miljö tolkar sin 

omgivning samt hur de har möjlighet att påverka sin sociala situation (Bryman & Bell, 

2005).   

De kvantitativa bedömningskriterierna är reliabilitet, replikation och validitet. 

Bedömningskriteriet reliabilitet tar i beaktan om resultatet av en genomförd 

undersökning är slumpmässigt och baserat på tillfälligheter. Med god reliabilitet avses 

att om en undersökning skulle genomföras av andra forskare men med samma 
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tillvägagångssätt, skulle samma resultat uppnås. Reliabiliteten påvisar styrkan i ett 

resultat då ett resultat som inte beror på tillfälligheter eftersträvas. Ett resultat som 

innefattar slump eller tillfälligheter riskerar att ligga till grund för felaktiga mått och 

resulterar i felaktiga tolkningar (Bryman & Bell, 2005).  

Replikerbarhet är ett bedömningskriterium som liknar reliabiliteten, även detta 

kriterium syftar till konsekvenserna av att undersökningen görs om. Replikerbarhet 

syftar till huruvida det är möjligt för en annan forskare att genomföra samma 

undersökning efter samma struktur och tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2005). För att 

uppnå god reliabilitet och replikerbarhet i denna uppsats presenteras tillvägagångssättet 

tydligt dokumenterat och tillämpade metoder beskrivs på ett sätt som gör det möjligt att 

följa arbetsgången.  

Validitet är ett kriterium som används för att bedöma huruvida slutsatserna som dragits 

av en undersökning är sammanhängande. Validitet delas upp i fyra olika typer av 

validitet, nedan presenteras de två som tillämpas i denna undersökning.  

Begreppsvaliditet är ett kvantitativt inriktat kriterium som fokuserar på hur väl måtten 

för givna begrepp speglar det som begreppet ämnar beskriva. De mått som forskaren tar 

fram i sin undersökning ska alltså spegla de begrepp som de antas beskriva (Bryman & 

Bell, 2005).  

Extern validitet visar i vilken omfattning som resultatet av en undersökning är 

generaliserbart och kan appliceras på andra fall, utöver den specifika 

undersökningskontexten. Inom kvalitativ forskning motsvaras extern validitet av 

bedömningskriteriet överförbarhet (Bryman & Bell, 2005). I Bryman och Bell (2005) 

framförs även kritik mot generaliserbarheten i fallstudier och de ställer sig frågande till 

hur ett enda fall skall kunna vara representativt och kunna användas på ett generellt 

plan. De tar dock upp att flertalet forskare hävdar att teoretisk generaliserbarhet kan 

uppnås även då endast ett fall studeras. Detta genom att teorier generaliseras för att 

kunna tillämpas på andra organisationer än det studerade fallföretaget. Denna fallstudie 

är därför tillämplig på andra organisationer med problem liknande de som återfinns på 

ProfilGruppen och är därmed generaliserbar.  

För att säkerställa uppsatsens kvalitet har följande bedömningskriterier tagits hänsyn 

till. Genom att tydligt presentera tillvägagångsättet vid genomförandet av uppsatsen 

uppfylls de kvalitativa bedömningskriterierna överförbarhet och pålitlighet samt de 



 

 

 

15 

kvantitativa bedömningskriterierna replikerbarhet och extern validitet. Överförbarhet 

och extern validitet uppnås då uppsatsens tillvägagångsätt presenteras så att det kan 

appliceras på andra likartade fall. Replikerbarhet uppfylls då en tydlig redogörelse av 

tillvägagångsättet möjliggör genomförandet av undersökningen efter samma struktur 

och tillvägagångsätt. En tydlig redogörelse av tillvägagångsättet möjliggör också för 

andra forskare att granska underlaget för de slutsatser som dras vilket uppfyller 

bedömningskriteriet pålitlighet.  Bedömningskriterierna begreppsvaliditet och äkthet 

uppnås i denna uppsats genom att intervjusvaren återgivits samt att en sammanställning 

av intervjun framarbetas och presenteras för de som lämnat berörd information. Detta 

gör att informanterna får möjlighet att kommentera eventuella faktafel innan 

publicering. 

 

2.8 Forskningsetiska överväganden 
Etiska diskussioner i samhällsvetenskapliga undersökningar handlar ofta om hur 

studieobjekt som innefattas av undersökningen behandlas samt om det finns aktiviteter 

som bör eller inte bör genomföras gemensamt med studieobjekten. Inom svensk 

forskning finns det etiska principer som bör följas vid genomförandet av en forskning. 

Bryman och Bell (2005) tar upp fem etiska principer som bör tas hänsyn till. 

Informationskravet är den första principen, den innebär att forskaren ska informera 

aktuella och berörda personer om forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

undersökningspersonerna måste vara i kännedom om att deltagandet i forskningen är 

frivilligt och kan avbrytas om de så önskar. Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

innebär att undersökningspersonerna ska behandlas med hög konfidentialitet, detta för 

att obehöriga ej skall kunna ta del av personuppgifter. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som samlats in under forskningen enbart får användas till tänkt ändamål i 

forskningen. Falska förespeglingar innebär att forskarna inte får ge 

undersökningspersonerna felaktig eller vilseledande information om forskningen 

(Bryman & Bell, 2005).  

För att följa dessa fem etiska principer inleddes intervjuerna med att syftet med 

undersökningen presenterades och intervjuobjektet får information om sitt valfria 

deltagande. Genom att information om undersökningen förmedlats tydligt undviks att ge 

falska förespeglingar. Vidare har intervjuobjektet möjlighet att lämna information 

anonymt. I dessa fall behandlas informationen konfidentiellt och vid publicering går det 

därför ej att identifiera intervjuobjektet. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) lyfter 
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ytterligare en aspekt inom etiken och det är plagiat och tendensiösa tolkningar. Plagiat 

innebär att en forskare kopierar existerande forskning utan att referera och presenterar 

den som sin egen. Under uppsatsens gång har det genomgående refererats enligt 

Harvardmetoden. På så sätt presenteras tydligt vad som är egna antaganden och vad som 

är sedan tidigare existerande forskning. 

 

2.9 Analysmodell 

När resultatet av en undersökning ska analyseras är en tydlig analysmodell ett 

användbart redskap. En analysmodell är ett hjälpmedel för att skapa en struktur i sin 

analys och säkerställa att analysen innefattar de delar som anses relevanta för att få 

undersökningen att spegla syftet. Vid val av analysmodell är det möjligt att använda sig 

av befintliga modeller alternativt konstruera egna modeller anpassade efter det egna 

behovet. Exempel på befintliga analysmodeller är ”7 why” och SWOT-analys. ”7 why” 

innebär att forskaren utgår från sin ursprungliga frågeställning och därefter ifrågasätter 

varför något är på ett visst sätt fram till dess att ursprungsproblemet är identifierat. En 

SWOT-analys är ett verktyg för att identifiera ett företags styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot (Björklund och Paulsson, 2012). 

Eftersom befintliga modeller inte passade behovet för denna uppsats kommer istället en 

egenkonstruerad modell användas som utgångspunkt. Denna analysmodell presenteras 

nedan.  
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  Var är den mest lämpade lokaliseringen 

av ProfilGruppens terminal enligt 

tyngdpunktsmetoden? 

 

Var är den mest lämpade lokaliseringen 

av ProfilGruppens terminal enligt 

tyngdpunktsmetoden med hänsyn tagen 

till andra påverkande faktorer? 

Teoretisk referensram 

 Begreppsförklaring 

 Terminallokalisering 

 Tyngdpunktsmetoden 

 Symboler 

 

Teoretisk referensram 

 Påverkande faktorer vid 

terminallokalisering 

 

 

Empiriskt material 

Underlag för tyngdpunktsmetoden 

 Noder 

 Transporterad volym 

 Transportkostnad 

 

Empiriskt material 
Underlag för påverkande faktorer 

 Sammanställning av intervjuer 

 
 

 

Analys 

 Presentation av tyngdpunktsberäkningar 

 

 

 

  

Analys 

 Sortering och utvärdering av relevanta 

påverkande faktorer 

 

 

Analys 

 Val av lokalisering genom 

tyngdpunktsberäkningar och påverkande 

faktorer 

 

 

Slutsats 

 Problemformulering 1 och 2 besvaras 

 

 

Figur 1: Analysmodell 



 

 

 

18 

Utifrån inledningskapitlets problemdiskussion formulerades två forskningsfrågor. För 

att besvara den första forskningsfrågan samlades relevant teori in, denna teori styrde 

sedan de empiriska data som samlats in. Analysen av det empiriska materialet gjordes 

sedan utifrån den tidigare insamlade teorin. För att besvara den andra forskningsfrågan 

sammanställdes relevanta teorier som låg till grund för insamlingen av empiriskt 

material. Under insamlingen av det empiriska materialet kom intervjuobjekten att få ta 

hänsyn till de befintliga teorierna och på så sätt ställdes det empiriska materialet mot 

teorin. Därefter genomfördes en analys där en avvägning mellan framtagen teori och 

empiri gjordes. Avslutningsvis kom resultaten från de båda analyskapitlen att 

kombineras för att ligga till grund för det tredje analyskapitlet där den andra 

problemformuleringen analyseras. Detta mynnade sedan ut i en gemensam slutsats för 

hela uppsatsen. 

 

2.10 Metodsammanfattning 

Metodsammanfattning 

Vetenskapligt synsätt Positivistiskt 

Forskningsmetod Kvantitativ 

Kvalitativ 

Vetenskapligt angreppssätt Deduktiv 

Undersökningsdesign Fallstudie 

Datainsamling Primärdata 

Sekundärdata 

Datakällor Tillhandahållen data från ProfilGruppen  

Semi-strukturerade intervjuer 

Urval Snöbollsurval 

Bekvämlighetsurval 

Bedömningskriterier för forskningen Extern validitet 

Överförbarhet 

Pålitlighet 

Replikerbarhet 

Begreppsvaliditet 

Äkthet 

Forskningsetiska överväganden Informationskravet 

Anonymitetskravet 

Samtyckeskravet 

Nyttjandekravet 

Falska förspeglingar 

Analysmodell  
Tabell 3: Metodsammanfattning 
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3 Var är den mest lämpade lokaliseringen av 
ProfilGruppens terminal enligt tyngdpunktsmetoden? 

 detta kapitel presenteras teori, empiri och en analys kopplat till uppsatsens första 

problemformulering. Teoriavsnittet omfattar terminallokalisering och 

tyngdpunktsmetoden ur tre perspektiv, transportarbete, transportkostnad samt 

miljöpåverkan. Efter teoriavsnittet följer ett empiriavsnitt där aktella noder med 

tillhörande koordinater presenteras följt av transporterade volymer och ProfilGruppens 

kostnadskalkyl för interna transporter. Kapitlet avslutas med ett analysavsnitt där 

tyngdpunktsberäkningarna genomförs. 

 

3.1 Teori 

Detta avsnitt inleds med teori om terminallokalisering som översiktligt presenterar 

tillvägagångssättet för lokalisering av en ny terminal. Vidare följer teori om 

tyngdpunktsmetoden. Slutligen presenteras tyngdpunktsmetoden och hur den används ur 

tre olika perspektiv; transportarbete, transportkostnad och miljöpåverkan. 

 Begreppsförklaringar 3.1.1

Terminal 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) är en terminal en anläggning där transportflöden 

omfördelas. Björklund (2012) styrker detta samt tillägger att terminalen möjliggör 

omlastning mellan olika transportslag. Vidare hävdar Jonsson och Mattsson (2011) att 

lagerhållning eller annan värdeadderande aktivitet kan förläggas till terminalen.  

Lumsden (2012) styrker detta påstående gällande värdeadderande aktiviteter och 

presenterar sortering som exempel på en värdeadderande aktivitet som är möjlig att 

utföra inom en terminal. En terminal kan utformas på ett flertal olika sätt beroende på 

funktionen den ämnas fylla (Lumsden, 2012). Slutligen väljer Lumsden (2012) att 

beskriva terminal enligt följande definition ”En terminal är en punkt i ett 

materialflödessystem där man ställer samman och delar upp materialflöden”.    

Navsystem 

Navsystem innebär att ett större antal ingående och utgående trasporter sammanstrålar 

och sedan omfördelas i navet, som är en knutpunkt mellan olika noder. Det är önskvärt 

att lokalisera navet i närheten av leverantörer och kunder för att minimera 

transportarbetet (Jonsson & Mattsson, 2011). Lumsden (2012) beskriver navsystemets 

funktion i fem steg. Inledningsvis levereras mindre lastenheter till navet.  Steg två 

innebär att godset sorteras och omlastas och/eller samlastas i navet. De nästkommande 

två stegen som Lumsden (2012) presenterar innebär vidare transporter från ett nav till 

ett annat nav där godset sedan sorteras och omlastas och/eller samlastas. Avslutningsvis 

levereras godset till slutmottagare.      

I 
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 Terminallokalisering 3.1.2

Var ett företag väljer att lokalisera en ny byggnad är enligt Nahmias (2013) ett komplext 

och strategiskt viktigt beslut att ta. Samtidigt menar Lumsden (2012) att effektiviteten i 

ett distributionssystem i stor utsträckning beror på var godset sammanställs och bryts, 

samt på var terminalen är lokaliserad. Då ett beslut om lokalisering av en 

produktionsenhet, terminal eller distributionsbrytpunkt ska fattas bör flera faktorer tas 

hänsyn till. Exempelvis styrs avgörandet av geografisk belägenhet, infrastruktur och 

ekonomiska förhållanden. Det vanligaste tillvägagångssättet är att tillämpa kvantitativa 

metoder. Lumsden (2012) menar att den mest använda kvantitativa metoden för 

terminallokalisering är att beräkna en tyngdpunkt baserat på kunders behov i ett 

distributionsområde, tyngdpunktsmetoden. Nahmias (2013) beskriver denna metod som 

ett tillvägagångssätt för att beräkna den optimala lokaliseringen av en ny anläggning. 

Lumsden (2012) menar dock att om många yttre faktorer vägs in i beslutet måste dessa 

ställas mot varandra vilket gör det svårare att enbart tillämpa en kvantitativ metod. 

 Tyngdpunktsmetoden 3.1.3

Den vanligaste metoden för att placera en terminal är enligt Lumsden (2012) att den 

placeras i distributionsområdets tyngdpunkt. Denna metod går under namnet 

tyngdpunktsmetoden och syftar till att det totala transportarbetet för distributionen ska 

minimeras. En förutsättning för att denna metod ska vara tillämplig är att kostnaden per 

tonkm för att flytta godset ska vara lika oavsett var i distributionsområdet godset finns 

och oavsett hur stora mängder som ska flyttas.  

Tyngdpunktsmetoden kan användas om utgångspunkten är i en definierad efterfrågan 

från ett antal kunder (n). Förutsättningarna för att tyngdpunktsmetoden ska kunna 

tillämpas 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. Generellt finns det dock inga 

begränsningar i antalet konsumenter (n – kunder) och antalet producerande enheter (m – 

leverantörer) till terminalen (Lumsden, 2012). 

Det finns tre olika metoder, eller aspekter, av tyngdpunktsmetoden. Dessa är 

transportarbete, transportkostnader och miljöpåverkan. De tar var och en hänsyn till 

olika parametrar i beräkningen av den, för tillvägagångssättet, optimala lokaliseringen 

(Lumsden, 2012). 
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3.1.3.1 Transportarbete 

För att lokalisera terminalen kan en kvantitativ metod tillämpas. Den kvantitativa 

metoden byggs i en första ansats utifrån det direkta transportarbetet (tonkm eller 

kubikmeterkm), att distribuera godset från terminalen till kunderna, för vilken den 

kvantitativa metoden är en viktig och objektiv komponent. Utifrån kundernas behov ska 

godset, i bestämda mängder (Vki), förflyttas i de olika relationerna till de olika 

kundernas positioner (Xki, Yki). Godsvolymen kan även uttryckas i andra kvantitativa 

termer, exempelvis antal passagerare, containrar eller pallar (Lumsden, 2012).  

Flera leverantörer – En terminal – Flera kunder  

Metoden är anpassningsbar för att den ska vara tillämpbar i ett system där både 

insamling från flera leverantörer och distribution till flera kunder sker. Ett exempel på 

sådant system är distribution av livsmedel, varorna anländer från ett flertal leverantörer 

för att sedan levereras till ett flertal kunder. Navsystem har i regel samma funktion 

oavsett om passagerare eller gods transporteras. Navets (terminalens) lokalisering blir 

då avgörande för hur stort det totala transportarbetet blir. 

I metoden ska ett flertal leverantörer (m) med geografisk position (Xlj, Ylj) leverera till 

ett flertal kunder (n) med geografisk position (Xki, Yki) via en terminal. Det som 

påverkar metodens resultat är volymen av transporterat gods. Samtliga noder i systemet, 

oavsett om det är kunder eller leverantörer, är av samma vikt för beräkningarna. Den 

riktning som godset transporteras, till eller från terminalen, saknar betydelse. Den 

volym gods som levereras från leverantörerna (∑Vlj) motsvarar den volym gods som 

kunderna (∑Vki) i sin tur ska leverera (Lumsden, 2012). Formeln nedan samt alla 

efterföljande formler härleds från Lumsden (2012). 

∑   

   

  ∑   

 

   

 

Formel 1 

Efter att transporterad volym beräknats, och därmed kundernas och leverantörernas 

relativa betydelse, kan terminalens geografiskt optimala lokalisering (X, Y) identifieras. 

Den totala betydelsen av kunderna och leverantörerna ska ha samma vikt som den 

relativa betydelsen av terminalen. Som ovan nämnts ska hela den mängd gods som 

transporteras till terminalen (∑Vlj) också transporteras från terminalen (∑Vki) vilket gör 

att terminalen viktas dubbelt (Lumsden, 2012).  
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{
  (∑    ∑      ∑           ∑         

  (∑     ∑     ∑(       )   ∑         
 

 

                                            

                                

                               
Formel 2 

Omformulering av ovan nämnda samband leder genom att koordinaterna tas fram till att 

den optimala lokaliseringen (X, Y) baserat på transportarbete fastställs för terminalen 

enligt Formel 3 nedan (Lumsden, 2012).  

{
 
 

 
    

∑          ∑         

∑    ∑   

  
∑          ∑         

∑    ∑   

 

 

        

        
Formel 3 

 

3.1.3.2 Transportkostnader 

Vid lokalisering av en terminal är det direkta transportarbetet, att samla in och  

distribuera gods, ett viktigt och objektivt kriterium att utgå från. Olika storlekar och  

typer av fordon kommer att användas i relationerna mellan leverantörerna till följd av 

att olika mängder gods och/eller passagerare förflyttas i relationerna. Anledningen till 

detta är att aktörerna söker att minska kostnaderna i varje relation genom att anpassa 

kapaciteten till behovet. Detta innebär att aktörerna måste inbegripa  

transportkostnaderna från leverantörerna (Tlj) till terminalen och från terminalen till  

kunderna (Tki). Kostnaderna förutsätts vara rörliga till sin struktur (kostnad/tonkm eller 

kubikmeterkm). I relationerna från leverantör respektive till kund kan storleken på 

kostnaderna dock variera. Kostnaden för varje relation är normalt framförhandlad med  

hänsyn tagen till kapacitet och beläggning (Lumsden, 2012). 
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Flera leverantörer – En terminal – Flera kunder 

I ett navsystem är metoden anpassningsbar för att kunna användas då gods levereras 

från flera leverantörer till flera kunder via en terminal.  

I metoden levererar flera leverantörer (Xlj, Ylj) till ett flertal kunder (Xki, Yki) via en 

terminal. Samtliga noder i systemet, oavsett om det är kunder eller leverantörer, är av 

samma vikt för beräkningarna. Den riktning som godset transporteras, till eller från 

terminalen, saknar betydelse. Den volym gods som levereras från leverantörerna (∑Vlj) 

motsvarar den volym gods som kunderna (∑Vki) i sin tur ska leverera. Den 

transportkostnad som gäller i relationen mellan en leverantör och terminalen (Tlj) 

påverkar den relativa betydelsen av respektive leverantör (Tlj * Vlj). På samma sätt 

påverkar även den transportkostnad som gäller i relationen mellan en kund och 

terminalen (Tki) den relativa betydelsen av varje kund (Tki * Vki). Först då de olika 

nodernas relativa betydelse bestämts kan terminalens geografiskt optimala lokalisering 

(X, Y) med hänsyn till transportkostnaden identifieras. Ovan nämns att samma mängd 

gods som levereras in till terminalen (∑Vlj) också levereras ut från den (∑Vkj). Detta 

medför att terminalens transportkostnader viktas på samma sätt oavsett om godset 

transporteras till eller från terminalen {∑(       )   ∑        } (Lumsden, 2012). 

{
  [∑(       )   ∑        ]  ∑(           )  ∑             

  [∑(       )   ∑        ]  ∑              ∑             
 

        

        

                                            

                                                       
Formel 4  

Omformulering av ovan nämnda samband leder genom att koordinaterna tas fram till att 

den optimala lokaliseringen (X, Y) baserat på transportkostnader fastställs för 

terminalen enligt Formel 5 nedan (Lumsden, 2012).  

{
 
 

 
   

∑(            )   ∑               

∑(        )   ∑          

  
∑(            )   ∑               

∑(        )   ∑          

 

 

          
          

Formel 5 
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3.1.3.3 Miljöpåverkan 

Då tyngdpunktsmetoden används med hänsyn till transportkostnaden är målet att 

minimera transportkostnaderna. På samma sätt kan metoden användas för att nå andra 

mål, exempelvis att minimera miljöpåverkan. Leverantörernas och kundernas relativa 

betydelse i navsystemet avgörs då utifrån hur miljön påverkas per vikt och avstånd 

(tonkm eller kubikmeterkm) (Lumsden, 2012).  

{
 
 

 
   

∑(           )  ∑             

∑(       )  ∑         

  
∑(           )  ∑             

∑(       )  ∑         

 

 

         
         

                                                                 
                                                                       

Formel 6 

  



 

 

 

25 

 Sammanställning av formler 3.1.4

Nedan sammanställs de formler som presenteras i 3.1 Teori. 

Benämning Formel 

Formel 1 
∑   

   

  ∑   

 

   

 

Inlevererad volym till nod är lika med utlevererad volym från nod 

Formel 2 

{
  (∑    ∑      ∑           ∑         

  (∑     ∑     ∑(       )   ∑         
 

Den relativa betydelsen av varje kund och leverantör påverkar terminalens 

optimala lokalisering 

Formel 3 

{
 
 

 
    

∑          ∑         

∑    ∑   

  
∑          ∑         

∑    ∑   

 

Tyngdpunktsmetoden med hänsyn tagen till transportarbete 

Formel 4 

{
  [∑(       )   ∑        ]  ∑(           )  ∑             

  [∑(       )   ∑        ]  ∑              ∑             
 

Den relativa betydelsen av varje kund och leverantör påverkar terminalens 

optimala lokalisering 

Formel 5 

{
 
 

 
   

∑(            )   ∑               

∑(        )   ∑          

  
∑(            )   ∑               

∑(        )   ∑          

 

Tyngdpunktsmetoden med hänsyn tagen till transportkostnader 

Formel 6 

{
 
 

 
   

∑(           )  ∑             

∑(       )  ∑         

  
∑(           )  ∑             

∑(       )  ∑         

 

Tyngdpunktsmetoden med hänsyn tagen till miljöpåverkan 
Tabell 4: Sammanställning av formler 

 Symboler 3.1.5

Enligt teori i Value stream mapping, som är ett verktyg inom Lean production, används 

vedertagna symboler för att illustrera aktiviteter och enheter inom en process (Serrano et 

al., 2008). Nedan förklaras de symboler som används. 

 Produktionsenhet 

 Terminal 

 Flöde 

Figur 2: Symboler inom Value stream mapping 
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3.2 Empiri 

Detta avsnitt presenterar insamlad empiri för besvarandet av uppsatsens första 

problemformulering ”Var är den mest lämpade lokaliseringen av ProfilGruppens 

terminal enligt tyngdpunktsmetoden?”. Inledningsvis presenteras de noder som 

tyngdpunktsberäkningarna baseras på. I Tabell 6 illustreras även nodernas koordinater 

vilka används för att beräkna avstånden mellan noderna. Vidare presenteras i Tabell 7 

de transporterade volymerna mellan de olika noderna i navsystemet. Dessa volymer 

illustreras även i en flödeskarta som åskådliggör hur godset transporteras mellan 

noderna. Slutligen presenteras en kostnadskalkyl som illustrerar hur mycket 

ProfilGruppens interna transporter beräknas kosta. 

 Noder 3.2.1

ProfilGruppens produktion är förlagd till ett flertal olika byggnader spridda över Åseda. 

Produktionen sker till stor del i byggnader som drivs i egen regi men även av 

medleverantörer. Den produktionsstruktur som tillämpas på ProfilGruppen skapar ett 

behov av interna transporter och mellanlagring. I nuläget har en tredjepartslogistiker 

anlitats som sköter de interna transporterna, mellanlagringen och färdigvarulagringen. 

Nedan presenteras en satellitbild över samtliga noder i Åseda. 

 
Figur 3:Satellitbild över Åseda (Hämtad från eniro.se modifierad av författarna) 
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För att tydliggöra förkortningar och för att redogöra för respektive nods funktion 

sammanställs denna information i Tabell 5 nedan. 

Förkortning Fullständigt namn Funktion 

PGE ProfilGruppen Extrusions Tillverkande enhet tillhörande 

ProfilGruppen 

PC Profilcenter Tillverkande enhet tillhörande 

ProfilGruppen 

Max Press Max Tillverkande enhet tillhörande 

ProfilGruppen 

ÅGL KL ÅGL Logistik kallager Tredjepartslogistiker, mellan- 

och färdigvarulagring 

ÅGL VL ÅGL Logistik varmlager Tredjepartslogistiker, 

färdigvarulagring 

Bredhälla Bredhälla Aluminiumförädling AB Tillverkande enhet, 

medleverantör 

FFS FFS Mekaniska AB Tillverkande enhet, 

medleverantör 

Combi Combi Plåt & Vent AB Tillverkande enhet, 

medleverantör 

FT FT Produktion AB Tillverkande enhet, 

medleverantör 

PGM ProfilGruppen Manufacturing Tillverkande enhet tillhörande 

ProfilGruppen 
Tabell 5: Beskrivning av noder 

I Tabell 6 nedan presenteras GPS-koordinaterna för respektive nods utlastningspunkt. 

Koordinaterna används för att beräkna avstånden mellan noderna. Avstånden utgör 

sedan, tillsammans med volymerna i Tabell 7, variablerna i tyngdpunktsmetoden då 

transportarbetet ska beräknas.  

Noder Latitud Longitud 

PGE 57,166292 15,373714 

PC 57,167781 15,371482 

MAX 57,168909 15,368242 

ÅGL Varmlager 57,166047 15,362331 

Bredhälla 57,167234 15,362513 

FFS 57,165652 15,359359 

Combi 57,16628 15,35893 

FT 57,16614 15,35702 

PGM 57,167699 15,333631 
Tabell 6: GPS-koordinater 
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 Transporterade volymer 3.2.2

I Tabell 7 nedan presenteras de volymer, i enheten kilogram, som under år 2013 

transporterats mellan de olika noderna i ProfilGruppens navsystem. Dessa volymer togs 

fram genom att data tillhandahölls av ProfilGruppen. Data erhölls i form av ett Excel-

dokument som innehöll samtliga av ProfilGruppens transporter under perioden 2013-

01-01 till 2013-12-31. I syfte att endast beakta de interna transporter inom Åseda som 

var relevanta för denna uppsats behandlades och sorterades datan. I den data som erhölls 

har samtliga noder en kod. För att möjliggöra detta arbete tillhandahöll ProfilGruppen 

även en lista över 113 medleverantörers koder. Under arbetets gång identifierades ett 

flertal noder vars kodning inte fanns med i listan över medleverantörer, för att kunna 

avkoda dessa hölls kontinuerlig kontakt med ProfilGruppens systemutvecklare, Tomas 

Lord. I den data som erhölls var hela det årliga godsflödet uppdelat i kollin. För att 

kunna tillämpa tyngdpunktsberäkningarna behövde datan sorteras om från de dryga 80 

000 Excel-raderna datan ursprungligen bestod av till exakta flöden mellan de noder 

inom Åseda som ingår i ProfilGruppens navsystem. Detta navsystem använder 

terminalen som mellanlagringspunkt och dess noders godsflöden påverkar därför enligt 

tyngpunktsmetoden lokaliseringen av terminalen. De transporterade volymerna avgör 

därmed nodernas relativa betydelse, hur stor vikt respektive nod bär i 

tyngdpunktsberäkningen.  

Till 
Max 
  
  

PGE 
  
  

PC 
  
  

ÅGL  
varmlager 
  
  

ÅGL 
kallager 

  

Bredhälla 
  
  

Combi 
  
  

FFS 
  
  

FT 
  
  

PGM 
  
  

  

Från 

Max X 3 247 342 44 746 - 4 558 296 73 596 - 56 335 136 356 1 148 970 

PGE - X 903 150 27 986 4 677 827 519 264 - 15 856 664 761 351 696 

PC - - X - 860 558 1 749 - - 1 324 567 059 

ÅGL  
varmlager 

- - - X 96 011 - - - - - 

ÅGL  
kallager 

- - - - X - - - - - 

Bredhälla - - - - 11 204 X - 985 - 41 508 

Combi - - - - - - X - - - 

FFS - - 4 651 - - - - X - - 

FT - - - - 20 893 - 5 367 - X - 

PGM - - 24 183 10 310 1 787 357 188 - - - X 

Tabell 7: Transporterade volymer (kg) under perioden 2013-01-01 till 2013-12-31 
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Efter att flödena mellan noderna sammanställts kan en flödeskarta enligt nedan 

presenteras. Denna flödeskarta syftar till att ge en överblick över hur godsen flödar i 

navsystemet. 

 

 Transportkostnader 3.2.3

De interna transporterna mellan noderna sköts av tredjepartslogistikern ÅGL. 

ProfilGruppen tillhandahöll en kostnadskalkyl för deras interna transporter. Enligt 

denna kostnadskalkyl används två olika kostnader för transporterna som tillämpas 

beroende på mellan vilka noder transporten körs. Mellan Press Max och PGE, samt för 

transporter mellan PGE och PC räknar ProfilGruppen med en kostnad på 0,065 SEK per 

kilo. Samtliga transporter som går via ÅGL beräknas kosta 0,125 SEK per kilo. 

Transporter från ÅGL till produktionsenheter eller medleverantörer beräknas även de 

till 0,125 SEK per kilo. För fullständig kostnadskalkyl se bilaga 7.5 Tillhandahållen 

kostnadskalkyl för ProfilGruppens interna transporter.    

Nedan presenteras en tabell över de beräknade transportkostnader, som tillhandahållits 

av ProfilGruppen, mellan respektive nod. 

Figur 4: Översiktsbild över transporterade volymer (kg) under perioden 2013-01-01 till 2013-12-31 

Combi 
Bredhälla 

41508 

985 

ÅGL 

VL  
FFS 

4651 

 

1749 

132

4 

PC 

 

860558 

PGM 

2418

3 

1787357 

35169

6 

27986 

PGE 

51926

4 

467782

7 

66476

1 

15856 

90315

0 

MAX 

136356 56335 

3247342 

114897

0 

44746 

7359

6 

4558296 

FT 

5367 

ÅGL KL  

20893 

567059 

96011 

1120

4 

10310 

188 
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Transportlänk Kostnad 

Max och PGE 0,065kr/kg 

PGE och PC 0,065kr/kg 

PGE och ÅGL 0,125kr/kg 

ÅGL och PGM 0,125kr/kg 

ÅGL och FT Produktion 0,125kr/kg 

ÅGL och FFS Mekaniska 0,125kr/kg 

ÅGL och Combi  0,125kr/kg 

ÅGL och Bredhälla 0,125kr/kg 

Tabell 8: Kostnadskalkyl 

 Miljöpåverkan 3.2.4

ProfilGruppens gods transporteras enbart med ett slags transportfordon inom Åseda. 

Detta gör att miljöpåverkan varierar linjärt med transportarbetet och är därmed 

minimerad när transportarbetet är minimerat. Vid tyngdpunktsberäkning för minimerad 

miljöpåverkan tilldelas variabeln för miljöpåverkan värdet 1 då den är konstant för 

samtliga tonkm inom Åseda
4
.   

 

 

 

  

                                                 
4
 Fredrik Hasselby Inköpare ProfilGruppen AB, samtal 2014-05-08 



 

 

 

31 

3.3 Analys 

I detta avsnitt kopplas 3.1 Teoretisk referensram och 3.2 Empiri samman i en analys. 

Analysen omfattar sex tyngdpunktsberäkningar där hänsyn tas till tre olika aspekter, 

transportarbete, transportkostnader samt miljöpåverkan. Inledningsvis presenteras 

förutsättningarna för beräkningarna följt av de sex tyngdpunktsberäkningarna.  

Nedan presenteras sex tyngdpunktsberäkningar där syftet är att beräkna lokaliseringen 

av en terminal utifrån tre olika aspekter. De tre aspekterna är transportarbete, där 

beräkningarna bygger på det arbete som krävs för att transportera godsvolymerna,  

transportkostnad, där även kostnaden för transporter vägs in i beräkningarna, samt 

miljöpåverkan, där transporternas påverkan på miljön vägs in i beräkningarna. I 

uppsatsens fallföretag finns i nuläget flöden som ej går via terminalen. För att ta fram 

ett resultat som är applicerbart på fallföretaget genomfördes beräkningar med data där 

de flöden som ej går via terminalen uteslutits. I syfte att säkerställa generaliserbarhet 

genomfördes även beräkningar där samtliga flöden antogs gå via terminalen och därmed 

inkluderades i beräkningarna.  

Samtliga noder viktades lika i beräkningarna och det hade heller ingen betydelse för 

beräkningarna om transporterna gick till eller från terminalen. Modellen är anpassad 

efter att inleverans till terminalen kommer från leverantörer och utleveranser från 

terminalen går till kunder. I denna fallstudie kan dock samma nod både leverera in till 

terminalen och vara mottagare för dess utleveranser. Eftersom ingen skillnad görs 

mellan in- och utleveranser skapar detta inte några komplikationer. 

 Transportarbete inklusive direktflöde 3.3.1

I teoriavsnitt 3.1.3.1 Transportarbete redogörs för vilka variabler som krävs för att 

genomföra en tyngdpunktsberäkning med avseende på transportarbete. De variabler som 

tas upp är koordinaterna för de noder vars godsflöde transporteras till eller från 

terminalen samt volymen på detta godsflöde. Koordinaterna i Tabell 9 nedan är hämtade 

från empiriavsnitt 3.2.1 Noder. Godsflödets volymer är i sin tur hämtade från 

empiriavsnitt 3.2.2 Transporterade volymer.   
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Nod Koordinat 

Y 

Koordinat 

X 

Volymer till 

terminal     (kg) 

Volymer från 

terminal     (kg) 

Max 57,168909 15,368242 9 265 641 0 

PGE 57,166292 15,373714 7 160 540 3 247 342 

PC 57,167781 15,371482 1 430 690 976 730 

ÅGL 

Varmlager 

57,166047 15,362331 96 011 38 296 

Bredhälla 57,167234 15,362513 53 697 594 797 

Combi 57,16628 15,35893 0 5 367 

FFS 57,165652 15,359359 4 651 73 176 

FT 57,16614 15,35702 26 260 802 441 

PGM 57,167699 15,333631 1 822 038 2 109 233 

Summa   19 859 528 7 847 382 

Tabell 9: Koordinater och volymer för transportarbete inklusive direktflöde 

 

{
 
 

 
    

∑          ∑         

∑    ∑   

  
∑          ∑         

∑    ∑   

 

Formel 3 

Genom att tillämpa Formel 3 ovan på de empiriskt insamlade värden som presenteras i 

Tabell 9 beräknades den optimala lokaliseringen av terminalen enligt 

tyngdpunktsmetoden med avseende på transportarbete inklusive direktflöde. I Tabell 10 

presenteras koordinaterna för denna optimala lokalisering.  

X-koordinat 15,36514301 

Y-koordinat 57,16751069 

Tabell 10: Koordinaterna för lokaliseringen enligt tyngdpunktsmetoden transportarbete inklusive direktflöde 

Nedan markeras koordinaterna från Tabell 10 ut i en satellitbild över Åseda. Den röda 

cirkeln motsvarar den beräknat optimala lokaliseringen för terminalen.  

 
Figur 5: Lokalisering för tyngdpunktsberäkning transportarbete inklusive direktflöde (Hämtad från eniro.se 

modifierad av författarna) 
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 Transportarbete exklusive direktflöde 3.3.2

I teoriavsnitt 3.1.3.1 Transportarbete redogörs för vilka variabler som krävs för att 

genomföra en tyngdpunktsberäkning med avseende på transportarbete. De variabler som 

tas upp är koordinaterna för de noder vars godsflöde transporteras till eller från 

terminalen samt volymen på detta godsflöde. Koordinaterna i Tabell 11 nedan är 

hämtade från empiriavsnitt 3.2.1 Noder. Godsflödets volymer är i sin tur hämtade från 

empiriavsnitt 3.2.2 Transporterade volymer. 

Nod Koordinat 

Y 

Koordinat 

X 

Volymer till 

terminal     (kg) 

Volymer från 

terminal     (kg) 

Max 57,168909 15,368242 6 018 299 0 

PGE 57,166292 15,373714 6 257 390 0 

PC 57,167781 15,371482 1 430 690 73 580 

ÅGL 

Varmlager 

57,166047 15,362331 96 011 38 296 

Bredhälla 57,167234 15,362513 53 697 594 797 

Combi 57,16628 15,35893 0 5 367 

FFS 57,165652 15,359359 4 651 73 176 

FT 57,16614 15,35702 26 260 802 441 

PGM 57,167699 15,333631 1 822 038 2 109 233 

Summa   15 709 036 3 696 890 

Tabell 11: Koordinater och volymer för transportarbete exklusive direktflöde 

{
 
 

 
    

∑          ∑         

∑    ∑   

  
∑          ∑         

∑    ∑   

 

Formel 3 

Genom att tillämpa Formel 3 ovan på de empiriskt insamlade värden som presenteras i 

Tabell 11 beräknades den optimala lokaliseringen av en terminal enligt 

tyngdpunktsmetoden transportarbete inklusive direktflöde. I Tabell 12 presenteras 

koordinaterna för denna optimala lokalisering.  

X-koordinat 15,36249628 

Y-koordinat 57,16752478 

Tabell 12: Koordinaterna för lokaliseringen enligt tyngdpunktsmetoden transportarbete exklusive direktflöde 
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Nedan markeras koordinaterna från Tabell 12 ut i en satellitbild över Åseda. Den röda 

cirkeln motsvarar den beräknat optimala lokaliseringen för terminalen. 

 
Figur 6: Lokalisering för tyngdpunktsberäkning transportarbete exklusive direktflöde (Hämtad från eniro.se 

modifierad av författarna) 

  Transportkostnad inklusive direktflöden 3.3.3

I teoriavsnitt 3.1.3.2 Transportkostnad redogörs för vilka variabler som krävs för att 

genomföra en tyngdpunktsberäkning med avseende på transportkostnad. De variabler 

som tas upp är koordinaterna för de noder vars godsflöde transporteras till eller från 

terminalen, volymen på detta godsflöde samt ProfilGruppens beräknade 

transportkostnader. Koordinaterna i Tabell 13 nedan är hämtade från empiriavsnitt 3.2.1 

Noder. Godsflödets volymer är i sin tur hämtade från empiriavsnitt 3.2.2 Transporterade 

volymer. Transportkostnaderna är hämtade från empiriavsnitt 3.2.3 Transportkostnader. 

Nod Koordinat 

Y 

Koordinat 

X 

Volymer till 

terminal     (kg) 

Volymer från 

terminal     (kg) 

Kostnader 

(SEK/kg) 

Max 57,168909 15,368242 6 018 299 0 0,1250 

Max–>PGE 57,168909 15,368242 3 247 342 0 0,0650 

PGE 57,166292 15,373714 6 257 390 3 247 342 0,1250 

PGE–>PC 57,166292 15,373714 903 150 0 0,0650 

PC 57,167781 15,371482 1 430 690 976 730 0,1250 

ÅGL 

Varmlager 

57,166047 15,362331 96 011 38 296 0,1250 

Bredhälla 57,167234 15,362513 53 697 594 797 0,1250 

Combi 57,16628 15,35893 0 5 367 0,1250 

FFS 57,165652 15,359359 4 651 73 176 0,1250 

FT 57,16614 15,35702 26 260 802 441 0,1250 

PGM 57,167699 15,333631 1 822 038 2 109 233 0,1250 

Summa   19 859 528 7 847 382  

Tabell 13: Koordinater och volymer för transportkostnad inklusive direktflöde 
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{
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Formel 5 

Genom att tillämpa Formel 5 ovan på de empiriskt insamlade värden som presenteras i 

Tabell 13 beräknades den optimala lokaliseringen av en terminal enligt 

tyngdpunktsmetoden transportarbete inklusive direktflöde. I Tabell 14 nedan 

presenteras koordinaterna för denna optimala lokalisering.  

X-koordinater 15,36481067 

Y-koordinater 57,16744648 

Tabell 14: Koordinaterna för lokaliseringen enligt tyngdpunktsmetoden transporkostnad inklusive direktflöde 

Nedan markeras koordinaterna från Tabell 14 ut i en satellitbild över Åseda. Den röda 

cirkeln motsvarar den beräknat optimala lokaliseringen för terminalen. 

 
Figur 7: Lokalisering för tyngdpunktsberäkning transportkostnad inklusive direktflöde (Hämtad från eniro.se 

modifierad av författarna) 
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 Transportkostnad exklusive direktflöden 3.3.4

I teoriavsnitt 3.1.3.2 Transportkostnad redogörs för vilka variabler som krävs för att 

genomföra en tyngdpunktsberäkning med avseende på transportkostnad. De variabler 

som tas upp är koordinaterna för de noder vars godsflöde transporteras till eller från 

terminalen, volymen på detta godsflöde samt ProfilGruppens beräknade 

transportkostnader. Koordinaterna i Tabell 15 nedan är hämtade från empiriavsnitt 3.2.1 

Noder. Godsflödets volymer är i sin tur hämtade från empiriavsnitt 3.2.2 Transporterade 

volymer. Transportkostnaderna är hämtade från empiriavsnitt 3.2.3 Transportkostnader. 

Nod Koordinat 

Y 

Koordinat 

X 

Volymer till 

terminal     (kg) 

Volymer från 

terminal     (kg) 

Kostnader 

(SEK/kg) 

Max 57,168909 15,368242 6 018 299 0 0,125 

PGE 57,166292 15,373714 6 257 390 0 0,125 

PC 57,167781 15,371482 1 430 690 73 580 0,125 

ÅGL 

Varmlager 

57,166047 15,362331 96 011 38 296 0,125 

Bredhälla 57,167234 15,362513 53 697 594 797 0,125 

Combi 57,16628 15,35893 0 5 367 0,125 

FFS 57,165652 15,359359 4 651 73 176 0,125 

FT 57,16614 15,35702 26 260 802 441 0,125 

PGM 57,167699 15,333631 1 822 038 2 109 233 0,125 

Summa   15 709 036 3 696 890  

Tabell 15: Koordinater och volymer för transportkostnad exklusive direktflöde 

{
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Formel 5 

Genom att tillämpa Formel 5 ovan på de empiriskt insamlade värden som presenteras i 

Tabell 15 beräknades den optimala lokaliseringen av en terminal enligt 

tyngdpunktsmetoden transportarbete inklusive direktflöde. I Tabell 16 nedan 

presenteras koordinaterna för denna optimala lokalisering.  

X-koordinater 15,36249628 

Y-koordinater 57,16752478 

Tabell 16: Koordinaterna för lokaliseringen enligt tyngdpunktsmetoden transportkostnader exklusive direktflöde 

  



 

 

 

37 

Nedan markeras koordinaterna från Tabell 16 ut i en satellitbild över Åseda. Den röda 

cirkeln motsvarar den beräknat optimala lokaliseringen för terminalen. 

 
Figur 8: Lokalisering för tyngdpunktsberäkning transportkostnad exklusive direktflöde (Hämtad från eniro.se 

modifierad av författarna) 

 Miljöpåverkan inklusive direktflöden 3.3.5

I teoriavsnitt 3.1.3.3 presenterades de variabler som ingår vid beräkning av 

terminallokalisering med avseende på att minimera miljöpåverkan. De variabler som tas 

upp är koordinaterna för de noder vars godsflöde transporteras till eller från terminalen, 

volymen på detta godsflöde samt en variabel för dessa transporters miljöpåverkan. 

Eftersom samma transportmedel används för samtliga transporter inom det berörda 

området är variabeln för miljöpåverkan konstant. Detta gör att lokaliseringen som 

minimerar miljöpåverkan är identisk med lokaliseringen som minimerar 

transportarbetet.   

Nod Koordinat 

Y 

Koordinat 

X 

Volymer till 

terminal     (kg) 

Volymer från 

terminal     (kg) 

Miljöpåverkan 

Max 57,168909 15,368242 9 265 641 0 1 

PGE 57,166292 15,373714 7 160 540 3 247 342 1 

PC 57,167781 15,371482 1 430 690 976 730 1 

ÅGL 

Varmlager 

57,166047 15,362331 96 011 38 296 1 

Bredhälla 57,167234 15,362513 53 697 594 797 1 

Combi 57,16628 15,35893 0 5 367 1 

FFS 57,165652 15,359359 4 651 73 176 1 

FT 57,16614 15,35702 26 260 802 441 1 

PGM 57,167699 15,333631 1 822 038 2 109 233 1 

Summa   19 859 528 7 847 382  

Tabell 17:Koordinater och volymer för miljöpåverkan inklusive direktflöde 
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Formel 6 

Genom att tillämpa Formel 6 ovan på de empiriskt insamlade värden som presenteras i 

Tabell 17 beräknades den optimala lokaliseringen av en terminal enligt 

tyngdpunktsmetoden miljöpåverkan inklusive direktflöde. I Tabell 18 nedan presenteras 

koordinaterna för denna optimala lokalisering.  

X-koordinat 15,36514301 

Y-koordinat 57,16751069 

Tabell 18: Koordinaterna för lokaliseringen enligt tyngdpunktsmetoden miljöpåverkan inklusive direktflöde 

Nedan markeras koordinaterna från Tabell 18 ut i en satellitbild över Åseda. Den röda 

cirkeln motsvarar den beräknat optimala lokaliseringen för terminalen. 

 

Figur 9: Lokalisering för tyngdpunktsberäkning miljöpåverkan inklusive direktflöde (Hämtad från eniro.se 

modifierad av författarna) 

 Miljöpåverkan exklusive direktflöden 3.3.6

I teoriavsnitt 3.1.3.3 presenterades de variabler som ingår vid beräkning av 

terminallokalisering med avseende på att minimera miljöpåverkan. De variabler som tas 

upp är koordinaterna för de noder vars godsflöde transporteras till eller från terminalen, 

volymen på detta godsflöde samt en variabel för dessa transporters miljöpåverkan. 

Eftersom samma transportmedel används för samtliga transporter inom det berörda 

området är variabeln för miljöpåverkan konstant. Detta gör att lokaliseringen som 

minimerar miljöpåverkan är identisk med lokaliseringen som minimerar 

transportarbetet.   
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Nod Koordinat 

Y 

Koordinat 

X 

Volymer till 

terminal     (kg) 

Volymer från 

terminal     (kg) 

Miljöpåverkan 

Max 57,168909 15,368242 6 018 299 0 1 

PGE 57,166292 15,373714 6 257 390 0 1 

PC 57,167781 15,371482 1 430 690 73 580 1 

ÅGL 

Varmlager 

57,166047 15,362331 96 011 38 296 1 

Bredhälla 57,167234 15,362513 53 697 594 797 1 

Combi 57,16628 15,35893 0 5 367 1 

FFS 57,165652 15,359359 4 651 73 176 1 

FT 57,16614 15,35702 26 260 802 441 1 

PGM 57,167699 15,333631 1 822 038 2 109 233 1 

Summa   15 709 036 3 696 890  

Tabell 19: Koordinater och volymer för miljöpåverkan exklusive direktflöde 

 

{
 
 

 
   

∑(           )  ∑             

∑(       )  ∑         

  
∑(           )  ∑             

∑(       )  ∑         

 

 

         
         

                                                                 
                                                                       

Formel 6 

Genom att tillämpa Formel 6 ovan på de empiriskt insamlade värden som presenteras i 

Tabell 19 beräknades den optimala lokaliseringen av en terminal enligt 

tyngdpunktsmetoden miljöpåverkan exklusive direktflöde. I Tabell 20 nedan presenteras 

koordinaterna för denna optimala lokalisering.  

X-koordinat 15,36249628 

Y-koordinat 57,16752478 

Tabell 20: Koordinaterna för lokaliseringen enligt tyngdpunktsmetoden miljöpåverkan exklusive direktflöde 
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Nedan markeras koordinaterna från Tabell 20 ut i en satellitbild över Åseda. Den röda 

cirkeln motsvarar den beräknat optimala lokaliseringen för terminalen. 

 
Figur 10: Lokalisering för tyngdpunktsberäkning miljöpåverkan exklusive direktflöde (Hämtad från eniro.se 

modifierad av författarna) 

 Sammanställning av tyngdpunktsberäkningar 3.3.7

Nedan presenteras en sammanställning av de sex olika tyngdpunktsberäknade 

lokaliseringarna av terminalen. Respektive lokalisering har givits en färgkodad 

markering. 

 
Figur 11: Sammanställning av tyngdpunktsberäkningar (Hämtad från eniro.se modifierad av författarna) 
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Nedan förklaras markeringarna i Figur 11 med avseende på färgkodning samt 

förtydligande av exakt koordinatposition. 

Tabell 21: Förklarande tabell tillhörande Figur 11 

  Genomsnittlig tyngdpunktsberäkning inklusive direktflöde 3.3.8

Nedan sammanställs de tyngdpunksberäkningar där direktflöde har inkluderats. Genom 

att beräkna medelvärdet av dessa tyngdpunktsberäkningar har en genomsnittlig 

tyngdpunkt tagits fram.  

Tyngdpunktsberäkning X-koordinat Y-koordinat 

Transportarbete inklusive 

direktflöde 

15,36514301 57,16751069 

Transportkostnad inklusive 

direktflöde 

15,36481067 57,16744648 

Miljöpåverkan inklusive 

direktflöde 

15,36514301 57,16751069 

Genomsnittlig tyngdpunkt 15,36503223 

 
57,16748929 

 
Tabell 22: Genomsnittlig tyngdpunktsberäkning inklusive direktflöde 

  

Tyngdpunktsberäkning Färgkod X-koordinat Y-koordinat 

Transportarbete inklusive 

direktflöde 

Gul 15,36514301 57,16751069 

Transportarbete exklusive 

direktflöde 

Blå 15,36249628 57,16752478 

Transportkostnad inklusive 

direktflöde 

Röd 15,36481067 57,16744648 

Transportkostnad exklusive 

direktflöde 

Blå 15,36249628 57,16752478 

Miljöpåverkan inklusive 

direktflöde 

Gul 15,36514301 57,16751069 

Miljöpåverkan exklusive 

direktflöde 

Blå 15,36249628 57,16752478 
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I Figur 12 nedan markeras koordinaterna för den genomsnittliga tyngdpunkten ut. 

Koordinaterna hämtas från Tabell 22. 

 
Figur 12: Genomsnittlig tyngdpunkt med direktflöden inkluderade (Hämtad från eniro.se modifierad av författarna) 

 Genomsnittlig tyngdpunktsberäkning exklusive direktflöde 3.3.9

Nedan sammanställs de tyngdpunksberäkningar där direktflöde har exkluderats. Genom 

att beräkna medelvärdet av dessa tyngdpunktsberäkningar har en genomsnittlig 

tyngdpunkt tagits fram. 

Tyngdpunktsberäkning X-koordinat Y-koordinat 

Transportarbete exklusive 

direktflöde 

15,36249628 57,16752478 

Transportkostnad exklusive 

direktflöde 

15,36249628 57,16752478 

Miljöpåverkan exklusive 

direktflöde 

15,36249628 57,16752478 

Genomsnittlig tyngdpunkt 15,36249628 57,16752478 
Tabell 23:Genomsnittlig tyngdpunktsberäkning exklusive direktflöde 

I Figur 13 nedan markeras koordinaterna för den genomsnittliga tyngdpunkten ut. 

Koordinaterna hämtas från Tabell 23. 

 
Figur 13: Genomsnittlig tyngdpunkt med direktflöden exkluderade (Hämtad från eniro.se modifierad av författarna) 
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4 Var är den mest lämpade lokaliseringen av 
ProfilGruppens terminal enligt tyngdpunktsmetoden med 
hänsyn tagen till andra påverkande faktorer? 

etta kapitel inleds med ett teoriavsnitt som behandlar de faktorer som bör tas 

hänsyn till vid terminallokalisering. I empiriavsnittet som följer presenteras 

insamlad data från de intervjuer som genomförts. Slutligen kopplas teorin och empirin 

samman i en analys. 

 

4.1  Teori 

I detta teoriavsnitt presenteras faktorer som kan påverka beslutet om var terminalen 

lokaliseras. 

 
 Påverkande faktorer vid terminallokalisering 4.1.1

Lumsden (2012) skriver att de kvantitativa metoder, som presenteras i uppsatsens tredje 

kapitel, ger en rekommenderad lämplig plats för lokalisering av en ny terminal. 

Samtidigt kritiseras metoderna då de enbart kan ta hänsyn till en kvantitativ parameter 

åt gången. Lumsden (2012) menar fortsättningsvis att det finns flera andra faktorer som 

inte är av kvantitativ art som också bör tas hänsyn till. Dessa faktorers betydelse 

varierar mellan olika fall och varje lokalisering är därför unik (Lumsden, 2012).  

Grant et al. (2006) skriver att de faktorer som påverkar beslutet om var en ny terminal 

bör förläggas kan delas in i ett mikro- och ett makroperspektiv. Makroperspektivet 

behandlar de faktorer som avgör inom vilket geografiskt område som den nya 

terminalen bör förläggas. Dessa faktorer syftar bland annat till att underlätta anskaffning 

av material och förbättra företagets marknadserbjudande genom förbättrad service och 

minskade kostnader. Ur ett makroperspektiv går det att identifiera tre olika 

lokaliseringsstrategier, dessa är marknadspositionering, produktionspositionering eller 

en tredje som är en kombination av de båda. 

Mikroperspektivet behandlar de faktorer som avgör var, inom det geografiska område 

som fastställts, den nya terminalen bör förläggas. Dessa faktorer är mer specifika än de 

som ingår i makroperspektivet. Vid lokalisering av en terminal hävdar Lambert och 

Stock (1993) samt Grant et al. (2006) att följande faktorer bör tas hänsyn till:  

 Kvalitet på och utbud av transportfordon som betjänar terminalen 

 Kvalitet och kvantitet av tillgänglig arbetskraft 

 Lön på arbetskraft 

 Kostnad och kvalitet på industriområdets mark 

 Expansionsmöjligheter 

D 
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 Skattestruktur 

 Byggregler 

 Rådande omständigheter för områdets miljö 

 Byggnadskostnad 

 Kostnad och tillgänglighet till resurser 

 Lokal monetär kostnad 

 Lokala skatteregler 

Vidare presenterar Lumsden (2012) flera olika faktorer som bör tas hänsyn till. En av 

dessa faktorer är att terminalen ska lokaliseras där det finns tillgänglighet till 

infrastruktur. Även Ruffler (2008) menar att närhet till en bra infrastruktur är av vikt då 

det förbättrar effektiviteten och leder till kostnadsminskningar. Lumsden (2012) tar 

även upp möjlighet till expansion som en viktig faktor att ta hänsyn till, något som även 

Lambert och Stock (1993) och Grant et al. (2006) understryker. Nedan presenteras 

samtliga av de faktorer som Lumsden (2012) anser relevanta vid terminallokalisering. 

 Tillgång på byggnader 

 Tradition 

 Utrymme för expansion 

 Personliga kontakter 

 Närhet till marknad 

 Möjlighet att ge service 

 Tillgång till infrastruktur 

 Utökad marknad 

 Närhet till konkurrenter 

 Närhet till storstad eller industricentra 

 Möjlighet att få bidrag 

 Möjlighet att få lån 
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4.2 Empiri 

I detta empiriavsnitt presenteras en sammanställning av de fem intervjuer som 

genomförts på ProfilGruppen och ÅGL. Vidare följer en tabell där respondenternas 

rangordning av påverkande faktorer redogörs. 

 Sammanställning av intervjuer 4.2.1

I detta stycke presenteras en sammanställning av de intervjuer som genomförts. 

Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen och utfördes enligt den intervjuguide som 

presenteras i bilaga 7.2 Intervjuguide. Valet av intervjupersoner baserades på ett 

snöbollsurval. Respondenterna för undersökningen är personer som hänvisats till av 

Fredrik Hasselby. 

 De personer som intervjuades var: 

 Fredrik Hasselby, Logistikinköpare för ProfilGruppen AB 

 Tage Johansson, Inköpare för ProfilGruppen AB 

 Stefan Isaksson, Kvalitetsutvecklare för ProfilGruppen AB 

 Conny Ekelund, Utlastningsansvarig på ProfilCenter för ProfilGruppen AB 

 Roland Svensson, Verkställande direktör för ÅGL Logistik AB 

Förtydligande: Vid några av intervjuerna beskrev respondenten faktorer med andra ord 

än de som återfinns i den teoretiska referensramen. Dessa svar har därför omformulerats 

för att möjliggöra konsekvent användning av de begrepp som återfinns i teorin. De 

faktorer som omformulerats är positionering och närhet som hädanefter kommer 

benämnas transportavstånd samt byggnadens utformning, utlastningsmöjligheter, 

terminalens funktion och lätthanterlighet av gods som hädanefter benämns lagerlayout. 

Respondenterna använde under intervjuerna begreppet lager för det som i uppsatsens 

teori benämns terminal, i syfte att upprätthålla en konsekvent terminologi valde 

författarna att ersätta begreppet lager med terminal. De ursprungliga svaren kan läsas i 

bilaga 7.3 Intervjuer.  

Vilka faktorer anser du påverkar valet av lokalisering av en ny terminal? 

Respondenterna nämnde sammanlagt nio olika faktorer som de anser påverkar 

terminallokaliseringen. Den faktor som återkom mest frekvent var transportavstånd 

vilket samtliga respondenter ansåg relevant för terminallokalisering. Vidare hävdade tre 

av respondenterna att lagerlayouten bör övervägas. Värt att överväga ansågs även den 

befintliga lösningen, infrastruktur, transportkostnad, expansionsmöjligheter, företag i 

närområdet, lastbilarnas körrutter samt kommunala riktlinjer (Bilaga 7.3 Intervjuer).     
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Varför anser du att dessa faktorer är relevanta? 

Transportavstånd: Transportavstånd ansågs relevant av flertalet olika anledningar. 

Enligt respondenterna påverkar transportavståndet kostnaden för att transportera gods. 

Ett kortare transportavstånd påverkar dels kostnaden direkt då längre sträckor innebär 

högre kostnader. Transportavståndet ansågs även ha en  indirekt kostnadseffekt då 

längre transporter ökar risken för godsskador. Möjligheten att använda alternativa 

transportsätt ansågs även vara en positiv effekt av kortare transportavstånd (Bilaga 7.3 

Intervjuer). 

Lagerlayouten: Lagerlayouten var enligt respondenterna nödvändig att överväga då en 

terminal med ett linjärt flöde och gott om utrymme minskar tiden för hantering av gods. 

Ett linjärt flöde ansågs minska hanteringstiden eftersom ProfilGruppen arbetar enligt 

First in first out-metoden. Vidare påpekades möjligheten att inkludera insatsmaterialets 

godsmottagning i lagerverksamheten då dessa funktioner i nuläget är åtskiljda. 

Möjligheten till omlastning av gods ansågs även vara av relevans då ProfilGruppen 

mellanlagrar merparten av sina produkter. Det påpekades även att ProfilGruppen 

levererar produkter till kunder på ett antal olika sätt vilket ställer krav på att terminalen 

ska kunna betjäna de fordonstyper som används för transporter (Bilaga 7.3 Intervjuer). 

Befintlig lösning: Syftet med att omplacera terminalen är i slutänden att minska 

kostnaderna för ProfilGruppens interna transporter. Därför måste kostnaderna för att 

upprätta en ny terminal jämföras med den eventuella kostnadsbesparing som kan göras 

vid omplacering av terminalen (Bilaga 7.3 Intervjuer).  

Infrastruktur: Infrastrukturen ansågs viktig då transportfordonen måste kunna ta sig till 

terminalbyggnaden för att möjliggöra upphämtning och avlämning av gods (Bilaga 7.3 

Intervjuer). 

Transportkostnad: Transportkostnaden är en kombination av tiden för godshantering 

samt sträckan som godset transporteras. En av respondenterna hävdade därför att det 

inte räckte att överväga var och en för sig utan att hela transportkostnaden bör 

övervägas (Bilaga 7.3 Intervjuer). 

Expansionsmöjligheter: För att undvika risken att begränsa sin kapacitet och därmed 

riskera att förlora kunder ansågs möjligheten att expandera vara en relevant faktor. 

Vidare påpekades även att ÅGL:s expansionsmöjligheter bör övervägas vid jämförandet 

av den befintliga lösningen och en eventuell omlokalisering av terminalen. 
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Företag i närområdet: För att inte riskera begränsningar i transportfordonens 

framkomlighet bör företag i närområdet och deras transporter övervägas då utrymmet på 

vägarna i ProfilGruppens närområde är begränsat (Bilaga 7.3 Intervjuer). 

Lastbilarnas körrutter: Vid terminallokaliseringsbeslutet bör närheten till villaområden 

och skolor övervägas då buller- och utsläppsnivåer regleras. Av vikt i detta 

sammanhang är att undvika att lastbilar trafikerar tätbebyggelse då detta inte bara 

utsätter människor för direkt fara utan att företag dessutom riskerar att stöta sig med 

befolkningen och därmed hamna i onåd hos dessa (Bilaga 7.3 Intervjuer). 

Kommunala riktlinjer: Det finns en kommunal detaljplanering upprättad för hur 

industrierna tillåts expandera. Detta begränsar möjligheterna för att upprätta terminaler 

till platser angivna av kommunen. Dessa platser, som är angivna av kommunen samt av 

intresse för ProfilGruppen, är grusplanen i anslutning till PGE och PC, skogen mellan 

Press MAX och PC samt kommunens förrådsområde på Hammarvägen 2 (Bilaga 7.3 

Intervjuer). Nedan presenteras en satellitbild där de ovan angivna markytorna är 

utmarkerade. 

Figur 14: Tillgängliga markytor enligt kommunens detaljplan (Hämtad från eniro.se modifierad av författarna) 

Nedan förklaras markeringarna i Figur 12 med avseende på färgkodning. 

 

Vilka faktorer anser du mest avgörande för lokaliseringsbeslutet?  

Fyra av fem respondenter rankade avståndet som den viktigaste faktorn, den femte 

respondenten rankade transportkostnad, där avståndet är en påverkande faktor, högst.  

Tillgängliga markytor Färgkod 

Skogen mellan Press MAX och PC Gul 

Grusplanen i anslutning till PGE och PC Blå 

Kommunens förrådsområde på Hammarvägen 2 Röd 
Tabell 24: Förklarande tabell till Figur 14 
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I teorin nämns även följande faktorer (de faktorer som inte tagits upp av 

intervjuobjektet), anser du att dessa är relevanta för lokaliseringsbeslutet? 

De faktorer som hämtats från teorin och ansågs relevanta var kvalitet på och utbud av 

transportfordon som betjänar terminalen, kvalitet och kvantitet av tillgänglig 

arbetskraft, kostnad och kvalitet på industriområdets mark, expansionsmöjligheter, 

byggregler, rådande omständigheter för områdets miljö, byggnadskostnad, kostnad och 

tillgänglighet till resurser, tillgång på byggnader, tradition, personliga kontakter, 

närhet till marknaden, möjlighet att ge service och tillgång till infrastruktur (Bilaga 7.3 

Intervjuer). Antalet respondenter som ansåg respektive faktor relevant presenteras i 

bilaga 7.4 Sammanställning av relevanta faktorer.  

Varför anser du att dessa faktorer är relevanta? 

Kvalitet på och utbud av transportfordon som betjänar terminalen: Beroende på vilken 

typ av lagerlayout som tillämpas ställs olika krav på fordonen för att möjliggöra 

lastning. Transporter genomförs på ett antal olika sätt, till exempel i helpallar eller 

containrar, detta kräver fordon som kan hantera dessa förutsättningar och därmed ställs 

även krav på att terminalen kan betjäna dessa fordon (Bilaga 7.3 intervjuer).   

Kvalitet på och utbud av arbetskraft: För en effektiv hantering av godset, vilket minskar 

tidsåtgången samt risken för godsskador, krävs kompetent personal som sköter 

godshanteringen. Utbudet av arbetskraft i Åseda är begränsat (Bilaga 7.3 intervjuer).  

Kostnad och kvalitet på industriområdets mark: Eftersom det finns en befintlig lösning 

måste alla kostnader för att upprätta en ny terminal övervägas och sättas i förhållande 

till den möjliga kostnadsbesparingen (Bilaga 7.3 intervjuer). 

Expansionsmöjligheter: För att inte begränsa företagets utvecklingspotential bör 

möjligheten att utvidga terminalen övervägas. Detta för att behålla tillräckligt stor yta 

för effektiv hantering av godset vid ökade lagernivåer. Att tvingas upprätta extra 

lagerutrymme på annan plats än i anslutning till terminalen är inte önskvärt (Bilaga 7.3 

intervjuer). 

Byggregler: Regelverket för hur byggnader upprättas påverkar kostnaden för att flytta 

terminalen och bör därmed precis som med övriga kostnadsfaktorer sättas i förhållande 

till den befintliga lösningen (Bilaga 7.3 intervjuer). 
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Rådande omständigheter för områdets miljö: Nivåer för buller och avgasutsläpp 

regleras vilket gör att företagen i Åseda tvingas ta hänsyn till närliggande villaområden 

och sträva efter att genomföra sina transporter så att de inte stör befolkningen (Bilaga 

7.3 intervjuer). 

Byggnadskostnad: I likhet med andra faktorer som påverkar de totala kostnaderna för att 

upprätta en ny terminal bör en kalkyl upprättas för att jämföra kostnadsbesparingen med 

den befintliga lösningen (Bilaga 7.3 intervjuer). 

Kostnad och tillgänglighet till resurser: Respondenterna hävdar att avstånd är faktorn 

med störst inverkan. Vidare menar de att samtliga transportavstånd bör övervägas, även 

de från leverantörer (Bilaga 7.3 intervjuer). 

Tillgång på byggnader: Eftersom det finns en befintlig terminal bör dess placering 

övervägas i förhållande till den optimala. Det är dessutom möjligt att kostnaden för att 

köpa en byggnad är lägre än att upprätta en ny. Faller valet på att köpa en redan 

upprättad byggnad bör det övervägas huruvida den kan anpassas efter ProfilGruppens 

behov (Bilaga 7.3 intervjuer). 

Tradition: Samarbetet med ÅGL går långt tillbaka i tiden och ProfilGruppen är i 

dagsläget beroende av det samarbetet. För att motivera en förändring av den situationen 

ställs stora krav på kostnadsbesparingen av att omplacera terminalen och ersätta ÅGL 

(Bilaga 7.3 intervjuer). 

Personliga kontakter: I enlighet med det uppbyggda samarbetet med ÅGL så ställs det 

stora krav på kostnadsbesparingen för att ersätta den befintliga lösningen och de 

tillhörande kontakterna (Bilaga 7.3 intervjuer).  

Närhet till marknaden: I enlighet med övriga avstånd bör avståndet till marknaden 

övervägas vid terminallokaliseringen (Bilaga 7.3 intervjuer). 

Möjlighet att ge service: Att öka servicenivån anses vara en av huvudorsakerna till 

omlokalisering av terminalen. Detta då kunder ställer krav på snabba leveranser. Vidare 

är det önskvärt att kunna hantera transporter av till exempel reservdelar och då är 

snabba flexibla transporter ett krav (Bilaga 7.3 intervjuer). 
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Tillgång till infrastruktur: För att en terminal för ProfilGruppens räkning ska fungera 

optimalt krävs att transportfordonen har god tillgång till tillfartsvägar. Dessutom kräver 

ProfilGruppens datorsystem internetuppkoppling (Bilaga 7.3 intervjuer). 

 Respondenters rangordning av påverkande faktorer vid 4.2.2
terminallokalisering 

I Tabell 25 nedan sammanställs de svar respondenterna lämnade efter att de ombetts 

rangordna de faktorer de funnit mest relevanta. Den faktor som respondenterna 

värderade högst tillskrevs siffran 4, den näst högst värderade faktorn siffran 3, den 

tredje högst värderade faktorn siffran 2 och slutligen fick den fjärde högst värderade 

faktorn siffran 1. 

Påverkande faktor Fredrik 

Hasselby 

Tage 

Johansson 

Stefan 

Isaksson 

Conny 

Ekelund 

Roland 

Svensson 

Transportavstånd  4 4 3 1 

Lagerlayout 3  3 4  

Befintlig lösning 2     

Transportkostnad 4     

Kvalitet på och utbud av 

transportfordon som 

betjänar terminalen 

 3 1 2 3 

Kostnad och kvalitet på 

områdets mark 

    2 

Möjlighet att ge service   2 1 4 

Expansionsmöjligheter  2    

Rådande omständigheter 

för områdets miljö 

 1    

Tabell 25: Respondenternas rangordning av påverkande faktorer vid terminallokalisering 
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4.3 Analys 

I följande avsnitt görs en utvärdering av de påverkande faktorer som tagits upp i 

intervjuerna samt de faktorer som presenteras i den teoretiska referensramen där 

irrelevanta faktorer sorteras bort. Efter att de relevanta faktorerna tagits fram 

presenteras en rangordning enligt respondenternas preferenser.   

 Utvärdering av relevanta faktorer 4.3.1

I följande stycke presenteras de faktorer som tagits upp i empiriavsnittet och anses 

relevanta med en tydlig koppling till påverkan på lokaliseringsbeslutet. Detta innebär att 

de faktorer som ingen av respondenterna ansett vara relevanta inte kommer att beröras i 

detta avsnitt. En sammanställning av respondenternas ställningstaganden avseende 

respektive faktors relevans återfinns i bilaga 7.4 Sammanställning av relevanta faktorer. 

Vidare övervägs om respondentens svar kan kopplas till terminallokalisering eller om 

dennes argument inte berör lokaliseringsbeslutet. 

Vid övervägande om faktorernas relevans kommer två kriterier att beaktas, huruvida 

respondentens motivering kopplas till terminallokalisering samt antalet respondenter 

som anser faktorn relevant. Övervägandet beträffande respondentens motivering görs 

för att identifiera huruvida respondenten tydligt kopplat faktorn till lokalisering av 

terminal och därmed kan motivera faktorns relevans. Vad beträffar kriteriet antalet 

respondenter som anser faktorn relevant krävs för förkastande av faktorn att det tydligt 

framgår att det första kriteriet inte uppfylls. Eftersom den beräknade tyngdpunkten 

baserats på noder inom Åseda kommer även de faktorer som kan antas vara konstanta 

oavsett lokalisering inom detta begränsade område att bortses från.  

Faktorerna som berörts under intervjuerna och som respondenterna ansett relevanta 

presenteras i Tabell 26:1-26:5 nedan. I tabellerna presenteras även motiveringar till 

varför respondenterna anser faktorn relevant, antalet respondenter som anser faktorn 

relevant samt författarnas ställningstagande till huruvida kopplingen mellan motivering 

och påverkan på lokalisering framgår tydligt.  
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Påverkande faktorer 

vid 

lokaliseringsbeslut 

Respondenternas 

motiveringar till faktorns 

relevans vid 

lokaliseringsbeslut 

Antal 

respondenter 

som finner 

faktorn 

relevant 

Anser författarna att 

respondenternas motiveringar  

är tillräckligt tydliga för att 

acceptera faktorns relevans  

vid ett lokaliseringsbeslut 

Transportavstånd – Kostnader 

– Möjliggör alternativa 

transportsätt 

5 Ja 

Lagerlayouten – Minska hanteringstid 

genom en linjär lagerlayout 

– Möjlighet till omlastning 

av gods 

– Betjäna olika fordonstyper 

3 Ja 

Den befintliga 

lösningen 

– Kostnadsbesparingen som 

uppnås genom den optimala 

lokaliseringen måste vägas 

mot kostnaden en ny 

byggnad medför 

1 Ja 

Transportkostnad – Kombination av kostnad 

för hantering och transport 

av gods och båda dessa  

hantering och transporter, ta 

hänsyn till båda 

1 Ja 

Tabell 26:1 Påverkande faktorer vid lokaliseringsbeslut 
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Påverkande faktorer 

vid 

lokaliseringsbeslut 

Respondenternas 

motiveringar till faktorns 

relevans vid 

lokaliseringsbeslut 

Antal 

respondenter 

som finner 

faktorn 

relevant 

Anser författarna att  

respondenternas motiveringar  

är tillräckligt tydliga för att  

acceptera faktorns relevans 

 vid ett lokaliseringsbeslut 

Företag i närområdet – Begränsar framkomlighet 1 Nej, företag vill undvika att placera 

sina terminaler i närheten av 

tätbebyggelse eftersom den trafik en 

terminal medför inte är önskvärt i 

dessa områden. Industriområden är 

därför en lämplig lokalisering för en 

terminal. Eftersom industriområden 

består av företag är det svårt att 

undvika att ha företag i sin närhet. 

Faktorn saknar dessutom stöd i 

teorin. 

Kommunala riktlinjer – Begränsar alternativen för 

terminallokalisering 

1 Ja 

Kvalitet på och utbud 

av transportfordon 

som betjänar 

terminalen 

– Betjäna fordon, krav på 

byggnader, möjliggöra 

lastning 

5 Ja 

Kvalitet och kvantitet 

av tillgänglig 

arbetskraft 

– Kompetent personal, 

minskar godsskador och 

hanteringstid 

– Utbudet i Åseda är 

begränsat 

4 Nej, inom det av 

tyngdpunktsberäkningen avgränsade 

området finns samma utbud av 

arbetskraft vilket gör att denna 

faktor inte påverkar lokaliseringen. 

Kostnad och kvalitet 

på industriområdets 

mark 

– Alla kostnader övervägs 

och jämförs med befintlig 

lösning 

3 Ja 

Expansionsmöjligheter – Inte begränsa 

utvecklingspotential 

– Behålla utrymme för 

hantering 

5 Ja 

Tabell 26:2 Påverkande faktorer vid lokaliseringsbeslut  
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Påverkande faktorer 

vid 

lokaliseringsbeslut 

Respondenternas 

motiveringar till faktorns 

relevans vid 

lokaliseringsbeslut 

Antal 

respondenter 

som finner 

faktorn 

relevant 

Anser författarna att  

respondenternas motiveringar 

 är tillräckligt tydliga för att 

 acceptera faktorns relevans 

 vid ett lokaliseringsbeslut 

Byggregler – Striktare reglering medför 

högre kostnad för 

nybyggnation  

2 Nej, argumenten för att 

byggregler är en relevant faktor 

motiveras med att kostnaden 

måste tas i beaktan. Denna 

problematik tas upp i 

byggnadskostnad.  

Rådande 

omständigheter för 

områdets miljö 

– Buller och avgaser 

regleras 

– Ta hänsyn till 

villaområden 

5 Ja 

Kostnad och 

tillgänglighet till 

resurser 

– Alla avstånd spelar roll 

och bör därför övervägas 

1 Nej, argumentet syftar på 

inleverans av insatsmaterial. 

Eftersom godsmottagningen 

sker i en byggnad skild från den 

terminal som ska lokaliseras 

saknar argumentet relevans för 

terminallokaliseringen. 

Lagertillgänglighet 2 Nej, argumentet som framförs 

handlar om lagertillgänglighet 

inom terminalen och saknar 

därför relevans för terminalens 

lokalisering. 

Skapar möjligheter för en i 

produktionstakten ständig 

tillförsel av material 

1 Nej. Eftersom tillförseln av 

material sker från 

godsmottagningen, som är 

placerad i en annan byggnad än 

terminalen, saknar argumentet 

relevans för 

terminallokaliseringen. 

Tabell 26:3 Påverkande faktorer vid lokaliseringsbeslut 
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Påverkande faktorer 

vid 

lokaliseringsbeslut 

Respondenternas 

motiveringar till faktorns 

relevans vid 

lokaliseringsbeslut 

Antal 

respondenter 

som finner 

faktorn 

relevant 

Anser författarna att 

respondenternas motiveringar 

är tillräckligt tydliga för att 

acceptera faktorns relevans 

vid ett lokaliseringsbeslut 

Tillgång på byggnader – Befintlig lösning bör 

övervägas 

– Överväga 

kostnadsbesparing vid köp 

av befintlig byggnad 

– Möjlighet att anpassa 

byggnaden påverkar 

4 Ja 

Tradition – I dagsläget är 

Profilgruppen beroende av 

ett långtgående samarbete 

med ÅGL 

3 Ja 

– Stora besparingskrav för 

att motivera förändring 

1 

Personliga kontakter – Sammankopplas med 

tradition 

2 Nej, personliga kontakter 

påverkar inte 

lokaliseringsbeslutet ur ett 

ekonomiskt perspektiv. De 

sociala aspekterna av att bryta 

personliga kontakter ökar dock 

kraven på den ekonomiska 

besparingen för att motivera att 

förändring genomförs. 

Tabell 26:4 Påverkande faktorer vid lokaliseringsbeslut 
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Påverkande faktorer 

vid 

lokaliseringsbeslut 

Respondenternas 

motiveringar till faktorns 

relevans vid 

lokaliseringsbeslut 

Antal 

respondenter 

som finner 

faktorn 

relevant 

Anser författarna att 

respondenternas motiveringar 

är tillräckligt tydliga för att 

acceptera faktorns relevans 

vid ett lokaliseringsbeslut 

Närhet till marknaden – Alla avstånd bör 

övervägas 

3 Nej. Eftersom uppsatsen är 

avgränsad till noderna inom 

Åseda kommer lokaliseringen 

av terminalen att vara inom 

Åseda. Närheten till marknaden 

är därför ej relevant i denna 

fallstudie.  

Möjlighet att ge 

service 

– Öka servicenivån 

– Önskvärt med flexibilitet 

5 Ja 

Tillgång till 

infrastruktur 

– Framkomlighet 

– Internetuppkoppling 

4 Ja 

Byggnadskostnad – Kostnad övervägs och 

jämförs med befintlig 

lösning 

5 Nej, eftersom kostnaden för 

industrimark behandlas i faktorn 

kostnad och kvalitet på 

industriområdets mark återstår 

endast kostnaden för själva 

byggnaden. Denna kostnad 

kommer att vara densamma 

oavsett var inom det avgränsade 

området byggnation sker. 

Tabell 26:5 Påverkande faktorer vid lokaliseringsbeslut 

De faktorer som väl motiveras och är av relevans vid lokaliseringsbeslutet kommer 

vidare att övervägas vid beslutet av terminallokalisering. Transportavstånd, lagerlayout, 

befintlig lösning, transportkostnad, kommunala riktlinjer, kvalitet på och utbud av 

transportfordon som betjänar terminalen, kostnad och kvalitet på områdets mark, 

expansionsmöjligheter, rådande omständigheter för områdets miljö, tillgång på 

byggnader, tradition, möjlighet att ge service samt tillgång till infrastruktur är de 

faktorer som kommer övervägas vid lokaliseringen av terminalen.    



 

 

 

57 

 Utvärdering av respondenternas rangordning 4.3.2

I Tabell 27 utvärderas respondenternas rangordning genom att den faktor som får högst 

värde vid summeringen som presenteras i kolumnen summa är den som respondenterna 

bedömer har högst inverkan på lokaliseringsbeslutet. 

Påverkande faktor Fredrik 

Hasselby 

Tage 

Johansson 

Stefan 

Isaksson 

Conny 

Ekelund 

Roland 

Svensson 

Summa Ranking 

Transportavstånd  4 4 3 1 12 1 

Lagerlayout 3  3 4  10 2 

Kvalitet på och utbud 

av transportfordon 

som betjänar 

terminalen 

 3 1 2 3 9 3 

Möjlighet att ge 

service 

  2 1 4 7 4 

Transportkostnad 4     4 5 

Kostnad och kvalitet 

på områdets mark 

    2 2 6 

Befintlig lösning 2     2 6 

Expansionsmöjligheter  2    2 6 

Rådande 

omständigheter för 

områdets miljö 

 1    1 9 

Tillgång på byggnader       Ej rankad 

Tradition       Ej rankad 

Tillgång till 

infrastruktur 

      Ej rankad 

Kommunala riktlinjer       Ej rankad 

Tabell 27: Respondenternas rangordning av faktorer 
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Enligt respondenternas rangordning av faktorerna, som presenteras i Tabell 27 ovan, är 

transportavstånd av högst relevans. Vidare rangordnades faktorerna i följande ordning: 

lagerlayouten, kvalitet på och utbud av transportfordon som betjänar terminalen, 

möjlighet att ge service, transportkostnad, befintlig lösning, kostnad och kvalitet på 

områdets mark, expansionsmöjligheter och rådande omständigheter för områdets miljö. 

Utöver de faktorer som rangordnats ovan ansågs även följande faktorer ha relevans vid 

terminallokaliseringen: kommunala riktlinjer, tillgång på byggnader, tradition samt 

tillgång till infrastruktur.    
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5 Analys 
 detta kapitel sammanfogas analyserna från kapitel 3 och 4 för att sedan ytterligare 

analyseras i syfte att besvara den andra problemformuleringen.  

5.1 Lokalisering av terminal 

För att lokalisera terminalen tas utgångspunkt i de tyngdpunktsberäkningar som gjordes 

i avsnitt 3.3. Dessa beräkningar syftar till att fastställa den lokalisering som optimerar 

transporter ur tre olika aspekter; transportarbete, transportkostnad samt miljöpåverkan. 

Resultatet av dessa tre beräkningar presenteras i Figur 15 nedan.  

 
Figur 15: Sammanställning av tyngdpunktsberäkningar (Hämtad från eniro.se modifierad av författarna) 

Nedan förklaras markeringarna i Figur 15 med avseende på färgkodning. 

Tabell 28: Förklarande tabell tillhörande Figur 15 

Vid lokaliseringen av terminalen begränsas möjligheten till tre lokaliseringar som är av 

intresse för upprättande av en ny terminal. Dessutom finns möjligheten att behålla den 

befintliga lösningen där ÅGL fungerar som ProfilGruppens terminal. Dessa fyra 

alternativa lokaliseringar av terminalen presenteras i Figur 16 nedan.  

I 

Tyngdpunktsberäkning Färgkod 

(Cirklar) 

Transportarbete inklusive direktflöde Gul 

Transportarbete exklusive direktflöde Blå 

Transportkostnad inklusive direktflöde Röd 

Transportkostnad exklusive direktflöde Blå 

Miljöpåverkan inklusive direktflöde Gul 

Miljöpåverkan exklusive direktflöde Blå 
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Figur 16: Sammanställning av tillgängliga lokaliseringar (Hämtad från eniro.se modifierad av författarna) 

Nedan förklaras markeringarna i Figur 16 med avseende på färgkodning. 

Möjliga lokaliseringar Färgkod (kvadrater) 

Skogen mellan Press MAX och PC Gul 

Grusplanen i anslutning till PGE och PC Blå 

Kommunens förrådsområde på Hammarvägen 2 Röd 

ÅGL Orange 

 

Nedan presenteras en satellitbild som illustrerar de enligt tyngdpunktsberäkningarna 

optimala lokaliseringarna samt de för ProfilGruppen tillgängliga markytor en terminal 

kan upprättas på. Den orangea kvadraten symboliserar inte tillgänglig markyta utan den 

av ProfilGruppen anlitade tredjepartslogistikern ÅGL:s position.  

 
Figur 17: Satellitbild som illustrerar tillgängliga markytor och optimala lokaliseringar enligt tyngdpunktsmetoden 

(Hämtad från eniro.se modifierad av författarna) 

  

Tabell 29: Förklarande tabell tillhörande Figur 16 
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Nedan förklaras markeringarna i Figur 17 med avseende på färgkodning. 

Möjliga lokaliseringar samt tyngdpunktsberäkningar Färgkod  

Skogen mellan Press MAX och PC Gul kvadrat 

Grusplanen i anslutning till PGE och PC Blå kvadrat 

Kommunens förrådsområde på Hammarvägen 2 Röd kvadrat 

ÅGL Orange kvadrat 

Transportarbete inklusive direktflöde Gul cirkel 

Transportarbete exklusive direktflöde Blå cirkel 

Transportkostnad inklusive direktflöde Röd cirkel 

Transportkostnad exklusive direktflöde Blå cirkel 

Miljöpåverkan inklusive direktflöde Gul cirkel 

Miljöpåverkan exklusive direktflöde Blå cirkel 

 Utvärdering av lokaliseringsalternativ 5.1.1

De faktorer utöver tyngdpunktsmetoden som påverkar lokaliseringsbeslutet är 

lagerlayout, kvalitet och utbud av transportfordon som betjänar terminalen, möjlighet 

att ge service, transportkostnad, befintlig lösning, kostnad och kvalitet för områdets 

mark, expansionsmöjligheter, rådande omständigheter för områdets miljö, kommunala 

riktlinjer, tillgång på byggnader, tradition samt tillgång till infrastruktur. Den faktor 

som rangordnades högst av respondenterna var transportavstånd, i 5.1.1 Utvärdering av 

lokaliseringsalternativ kommer denna faktor bortses från då transportavståndet är en av 

variablerna i tyngdpunktsmetoden och tas därmed redan hänsyn till. Motsvarande gäller 

faktorn transportkostnad eftersom den tas upp i tyngdpunktsberäkningen för 

transportkostnad. Som ovan nämnt är kommunala riktlinjer en faktor som begränsar 

antalet möjliga lokaliseringspunkter till tre markytor, samt ÅGL som presenteras i Figur 

14 ovan. Vidare i analysen kommer därför de påverkande faktorerna ställas i 

förhållande till dessa fyra lokaliseringar.  

Sett till faktorerna befintlig lösning och tillgång på byggnader används i dagsläget 

ÅGL:s terminal som är den enda befintliga byggnaden som går att tillämpa. De tre 

övriga alternativen skulle kräva att en ny terminal uppförs. Samarbetet mellan ÅGL och 

ProfilGruppen är långtgående och det finns starka traditioner mellan de båda företagen. 

Av faktorerna som tas upp i denna analys är tillgång till infrastruktur och rådande 

omständigheter för områdets miljö konstanta. Att de är konstanta innebär att 

förutsättningarna ur båda faktorers perspektiv inte varierar mellan de olika 

lokaliseringsmöjligheterna. Tillgång till infrastruktur varierar inte eftersom alla de 

tillgängliga lokaliseringarna ligger i anslutning till vägnätet. Rådande omständigheter 

för områdets närmiljö varierar inte eftersom de angivna lokaliseringarna har begränsats 

Tabell 30: Förklarande tabell tillhörande Figur 17 
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av kommunen och därför görs antagandet om att placeringen inte kommer störa 

närmiljön.  

Faktorn lagerlayout anses relevant av samtliga respondenter. Om terminalen skulle 

lokaliseras på någon av de tre fria markytorna finns goda möjligheter att själv utforma 

terminalen efter önskemål. Skulle beslutet istället falla på att fortsätta med den 

befintliga lösningen på ÅGL så finns redan en befintlig terminal med en existerande 

lagerlayout som enligt flera respondenter inte är optimal. Terminalen är dock gammal 

och enligt utsago måste situationen ses över inom en snar framtid
5

. Skulle en 

ombyggnation av ÅGL:s terminal bli aktuell finns även här goda möjligheter att utforma 

terminalen efter önskad lagerlayout. Samtidigt måste hänsyn tas till att terminalen ägs 

av ÅGL, ProfilGruppen kan därför inte själva bestämma lagerlayouten. Genom en 

nybyggnation där lagerlayouten utformas utefter ProfilGruppens önskemål skapas 

möjligheter för att säkerställa att samtliga önskade fordonstyper kan betjänas. Därför 

kan faktorn kvalitet på och utbud av transportfordon som betjänar terminalen antas 

konstant för samtliga lokaliseringsmöjligheter förutom ÅGL.  

I samband med intervjuerna påpekades att ProfilGruppen betalar ett fast pris för 

kommunens mark. Detta innebär att det enbart är kvaliteten på marken som tas hänsyn 

till i faktorn kostnad och kvalitet på områdets mark. ÅGL har redan en befintlig 

byggnad och kvaliteten på marken blir här irrelevant. Sett till de tillgängliga markytorna 

är skogen mellan Press MAX och PC den minst lämpade lokaliseringen då ytan är täckt 

av skog och omfattande arbete krävs för att göra marken bebygglig. Den näst mest 

lämpade ytan är kommunens förrådsområde på Hammarvägen 2 där det redan finns 

befintliga byggnader som inte uppfyller ProfilGruppens krav på terminalen. Den mest 

lämpade ytan sett till kvaliteten på marken är grusplanen i anslutning till PGE och PC 

som för närvarande står tom.  

Av de tre lokaliseringar för vilka nybyggnation övervägs är expansionsmöjligheterna 

identiska för både grusplanen i anslutning till PGE och PC och kommunens 

förrådsområde på Hammarvägen 2. Detta eftersom de ligger i anslutning till varandra 

och möjligheten att kombinera dessa två markytor gör att expansionsmöjligheterna är 

störst. Skogen mellan Press MAX och PC är den yta som besitter de klart sämsta 

förutsättningarna sett till expansionsmöjligheterna eftersom den ytan omges av vägar 

vilka begränsar möjligheterna för en eventuell expansion. På ytan där ÅGL:s terminal är 

                                                 
5
 Fredrik Hasselby Inköpare ProfilGruppen AB, samtal 2013-09- 11 
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belägen finns goda expansionsmöjligheter. Hänsyn bör dock tas till att terminalen står 

under ÅGL:s förfogande och att ProfilGruppen därmed inte kan expandera på egen 

hand. 

Enligt en av respondenterna ansågs närhet till terminalen vara en av de viktigaste 

faktorerna. Respondenten menade fortsättningsvis att det fanns ett samband beträffande 

terminalens närhet till noderna och terminalens servicenivå. Med avseende på faktorn 

möjlighet att ge service ur respondentens perspektiv har ÅGL de sämsta 

förutsättningarna eftersom terminalen inte ligger i direkt anslutning till någon av 

ProfilGruppens noder. Ur denna synpunkt är grusplanen i anslutning till PGE och PC 

den yta som är mest lämpad eftersom den ligger i anslutning till PGE, vilken är den 

produktionsenhet som har störst godsflöde, och PC. Därefter är skogen mellan Press 

MAX och PC den mest lämpade ytan följt av kommunens förrådsområde på 

Hammarvägen 2. För att göra ovanstående diskussion överskådlig sammanställs 

faktorernas förhållande till de möjliga lokaliseringarna i tabellen nedan.  
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Faktorer Grusplanen i 

anslutning till 

PGE och PC 

Skogen mellan 

Press MAX och 

PC 

Kommunens 

förrådsområde på 

Hammarvägen 2 

ÅGL 

Lagerlayout Goda möjligheter 

att forma layouten 

efter behov 

Goda möjligheter 

att forma layouten 

efter behov 

Goda möjligheter 

att forma layouten 

efter behov 

Den terminal som 

tillämpas är inte 

optimal. Den är 

gammal och 

ombyggnation är 

tänkbart 

Kvalitet på och utbud 

av transportfordon 

som betjänar 

terminalen 

Påverkas av vilken 

typ av terminal 

som upprättas 

Påverkas av vilken 

typ av terminal 

som upprättas 

Påverkas av vilken 

typ av terminal 

som upprättas 

I nuläget delvis 

begränsat 

Möjlighet att ge 

service 

Bäst möjligheter 

eftersom den ligger 

i anslutning till två 

producerande 

enheter 

Ligger i anslutning 

till en 

producerande enhet 

Ligger inte i direkt 

anslutning till 

någon 

producerande 

enhet. 

Sämst möjligheter 

eftersom det ligger 

längst från de 

producerande 

enheterna 

Befintlig lösning - - - Används i nuläget 

Kostnad och kvalitet 

på områdets mark 

Mest lämpad 

eftersom ytan 

består av en tom 

grusplan 

Minst lämpad 

eftersom ytan är 

täckt av skog och 

kräver omfattande 

arbete för att vara 

bebygglig 

Ett mellanting 

eftersom det är en 

grusplan men det 

finns byggnader på 

den som inte kan 

användas för 

ProfilGruppen 

- 

Expansionsmöjligheter Bäst möjligheter 

till expansion 

tillsammans med 

Kommunens 

förrådsområde på 

Hammarvägen 2 

eftersom dessa kan 

kombineras 

Sämst möjligheter 

till expansion 

eftersom ytan 

omges av vägar 

som begränsar 

möjligheterna.  

Bäst möjligheter 

till expansion 

tillsammans med 

Grusplanen i 

anslutning till PGE 

och PC eftersom 

dessa kan 

kombineras 

Goda möjligheter 

för expansion. Det 

problematiska är 

dock att 

Profilgruppen inte 

själva äger 

terminalen. 

Rådande 

omständigheter för 

områdets miljö 

Lokaliseringen 

ligger inom det av 

kommunen 

avgränsade 

industriområdet 

Lokaliseringen 

ligger inom det av 

kommunen 

avgränsade 

industriområdet 

Lokaliseringen 

ligger inom det av 

kommunen 

avgränsade 

industriområdet 

Lokaliseringen 

ligger inom det av 

kommunen 

avgränsade 

industriområdet 

Tillgång på byggnader Finns ingen 

byggnad 

Finns ingen 

byggnad 

Finns ingen 

byggnad 

Finns en terminal 

som används i 

nuläget 

Tradition Finns ingen 

tradition 

Finns ingen 

tradition 

Finns ingen 

tradition 

Har ett långtgående 

samarbete 

Tillgång till 

infrastruktur 

Tillgång till 

vägnätet 

Tillgång till 

vägnätet 

Tillgång till 

vägnätet 

Tillgång till 

vägnätet 
Tabell 31: Sammanställning av utvärderade lokaliseringsalternativen med tyngdpunktsmetoden exkluderad 
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 Val av lokaliseringspunkt  5.1.2
För att motivera en omlokalisering av terminalen ställs först och främst krav på att en 

kostnadsbesparing görs i form av minskade transportkostnader. Den lokalisering där 

transportkostnaderna minimeras är den som ligger på kortast avstånd från den 

framräknade lokaliseringen enligt tyngdpunktsmetoden. Transportavstånd var dessutom 

den faktor som rankades högst av respondenterna gällande vad som bör övervägas vid 

terminallokalisering på ProfilGruppen. 

Med hänsyn tagen till resultatet i tyngdpunktsmetoden, som presenteras i analyskapitel 

3.3.7 Sammanställning av tyngdpunktsberäkningar, är den befintliga lösningen med 

ÅGL som terminal den som är bäst lokaliserad för att minimera transportkostnaderna. 

Anledningen till detta är att det totala transportavståndet är kortare vid lösningen med 

ÅGL som terminal jämfört med övriga alternativ. Något som dock kan påverka de totala 

kostnaderna för transporterna är om hänsyn tas till hanteringstiden av godset. Övervägs 

hanteringstiden av godset är det fullt möjligt att ÅGL inte är den optimala lösningen 

eftersom det finns en lagerlayout som ProfilGruppen inte har möjlighet att anpassa på 

egen hand. Det är dock inte en omöjlighet att ProfilGruppen skulle kunna påverka ÅGL 

till att omstrukturera terminalens layout. En omstrukturering av ÅGL:s terminal skulle 

kunna innebära att hanteringstiden minskar vilket möjliggör en minskning av 

transportkostnaderna. En omstrukturering av lagret kan dock även innebära en ökning 

av transportkostnaderna under de omständigheter ÅGL tvingas öka priserna för 

transporter för att kompensera för de kostnader som uppkommer vid omstruktureringen.  

Vid nybyggnation av en terminal kan layouten anpassas efter ProfilGruppens behov och 

därmed effektivisera flödet inom terminalen. Terminalen kan även anpassas för att 

kunna betjäna samtliga transportslag som ProfilGruppen ämnar nyttja. Lagerlayouten 

samt kvaliteten på och utbud av transportfordon som betjänar terminalen är två faktorer 

som rankades högt av respondenterna gällande relevans vid terminallokalisering. En 

nybyggnation blir aktuell om terminalen lokaliseras på någon av de tre tillgängliga 

markytorna. Förutsatt att den befintliga lösningen måste ersättas och ÅGL:s lokalisering 

inte är tillgänglig anser författarna att grusplanen i anslutning till PGE och PC är den 

lokalisering som är mest lämpad. Detta eftersom av de tre tillgängliga markytorna är det 

grusplanen i anslutning till PGE och PC som bäst stämmer överens med de faktorer 

som prioriterades högt av respondenterna. Inledningsvis möjliggör lokaliseringen vid 

grusplanen i anslutning till PGE och PC ökade möjligheter att ge service eftersom 

terminalen placeras i direkt anslutning till två produktionsenheter. Möjlighet att ge 
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service prioriterades högt av tre av de fem respondenterna vilket resulterade i att faktorn 

rankades som den fjärde viktigaste att ta hänsyn till vid terminallokalisering. Vidare är 

det fördelaktigt att lokalisera terminalen på grusplanen i anslutning till PGE och PC 

eftersom det är den lokalisering med högst kvalitet på områdets mark samt har goda 

expansionsmöjligheter. Med hänsyn tagen till detta är den befintliga lösningen med 

ÅGL eller upprättandet av en ny terminal på grusplanen i anslutning till PGE och PC de 

två mest lämpade alternativen. Som tidigare nämnts är grusplanen i anslutning till PGE 

och PC fördelaktig med hänsyn till faktorerna lagerlayout, möjlighet att ge service samt 

expansionsmöjligheter. Skulle ProfilGruppen välja att upprätta en ny terminal på 

grusplanen i anslutning till PGE och PC så hävdar Fredrik Hasselby (2014-05-08) att 

resultatet av omlokaliseringen måste minska de totala transportkostnaderna i en sådan 

utsträckning att det motiverar en omlokalisering av terminalen. Förutom 

transportkostnaderna bör även övervägas att det redan finns en byggnad att nyttja hos 

ÅGL samt att det finns en stark tradition mellan företagen eftersom det är ett samarbete 

som sträcker sig långt tillbaka i tiden.  

Med hänsyn tagen till att respondenterna rankade transportavståndet som den enskilt 

viktigaste faktorn vid terminallokalisering lägger författarna stor vikt vid resultatet av 

tyngdpunktsberäkningen. Syftet med omlokaliseringen är att den skall vara 

kostnadsbesparande. Eftersom ÅGL ligger närmare de enligt tyngdpunktsmetoden 

optimala lokaliseringarna än grusplanen i anslutning till PGE och PC innebär detta att 

det inte finns någon minskning av transportkostnader att göra vid en omlokalisering. 

Vidare innebär lösningen med ÅGL att en ny byggnad inte behöver upprättas och nya 

arbetsmetoder inte behöver framarbetas. Baserat på detta anser författarna att den 

befintliga lösningen med ÅGL som terminal är den mest lämpade lokaliseringen. 
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6 Slutsats  
 detta avslutande kapitel presenteras slutsatser för uppsatsens två 

problemformuleringar. Vidare följer författarnas kritik till uppsatsen samt förslag till 

vidare forskning.  

6.1 Var är den mest lämpade lokaliseringen av ProfilGruppens 
terminal enligt tyngdpunktsmetoden? 
För att beräkna lokaliseringar av ProfilGruppens terminal enligt tyngdpunktsmetoden 

genomfördes tyngdpunktsberäkningar ur tre olika perspektiv; transportarbete, 

transportkostnad och miljöarbete. Därefter beräknades genomsnittliga tyngdpunkter för 

dessa tre perspektiv. Detta resulterade i att en  tyngdpunkt för transporter inklusive 

direktflöden samt en tyngdpunkt för transporter exklusive direktflöden togs fram. Dessa 

tyngdpunkter presenteras i analysavsnitt 3.3.8 Genomsnittlig tyngdpunktsberäkning 

inklusive direktflöde och 3.3.9 Genomsnittlig tyngdpunktsberäkning exklusive 

direktflöde. För att presentera ett tillvägagångssätt som även kan tillämpas i andra fall 

än på ProfilGruppen valde författarna att inkludera samtliga flöden i den valda 

tyngdpunkten. Vidare ansåg författarna att direktflöden även borde inkluderas i 

tyngdpunkten då en omlokalisering av ProfilGruppens terminal kan innebära att de 

flöden som idag inte går via terminalen omdirigeras så att de inkluderas i flödet via 

terminalen. Baserat på detta har författarna kommit fram till följande placering som den 

mest lämpade lokaliseringen av ProfilGruppens terminal enligt tyngdpunktsmetoden: 

 

Figur 18: Mest lämpad lokalisering enligt tyngdpunktsmetoden (Hämtad från eniro.se modifierad av författarna) 

I Tabell 32 nedan presenteras koordinaterna för den optimala lokaliseringen enligt 

tyngdpunktsmetoden. 

X-koordinat 15,36503223 

Y-koordinat 57,16748929 

Tabell 32: Koordinater för mest lämpad lokalisering enligt tyngdpunktsmetoden 

I 
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6.2 Var är den mest lämpade lokaliseringen av ProfilGruppens 
terminal enligt tyngdpunktsmetoden med hänsyn tagen till andra 
påverkande faktorer? 
Nahmias (2013) menar att tyngdpunktsmetoden är en metod som beräknar den optimala 

lokaliseringen av en ny terminal men understryker att flera olika faktorer behöver tas 

hänsyn till i beräkningarna. I syfte att vid lokaliseringen ta hänsyn till andra faktorer än 

enbart tyngdpunktsmetoden genomfördes fem intervjuer. Respondenterna redogjorde 

vilka faktorer de ansåg påverkar lokaliseringsbeslutet samt tog ställning till de faktorer 

som presenterats i teoriavsnitt 4.1.1 Påverkande faktorer vid terminallokalisering. 

Vidare rangordnade respondenterna vilka fyra faktorer de ansåg mest relevanta vid 

terminallokalisering. Därefter sorterade författarna de faktorer vars relevans väl 

motiverats av respondenterna och sammanställde sedan de faktorer som kvarstod efter 

sorteringen. Dessa faktorer presenteras i Tabell 33 nedan.  

Påverkande faktor Ranking 

Kommunala riktlinjer Överordnad andra faktorer 

Transportavstånd 1 

Lagerlayout 2 

Kvalitet på och utbud av 

transportfordon som betjänar 

terminalen 

3 

Möjlighet att ge service 4 

Transportkostnad 5 

Kostnad och kvalitet på 

områdets mark 

6 

Befintlig lösning 6 

Expansionsmöjligheter 6 

Rådande omständigheter för 

områdets miljö 

9 

Tillgång på byggnader Ej rankad 

Tradition Ej rankad 

Tillgång till infrastruktur Ej rankad 

Tabell 33: Rangordnade relevanta påverkande faktorer 

Med utgångspunkt i dessa faktorers inbördes rangordning prioriterades kommunala 

riktlinjer högst vilket begränsade lokaliseringen till tre tillgängliga markytor samt den 

befintliga lösningen, ÅGL. När hänsyn tagits till kommunala riktlinjer lades störst vikt 
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vid transportavståndet. Detta resulterade i att den beräknade tyngdpunkten, enligt 

respondenternas rangordning, har störst inverkan på lokaliseringsbeslutet. De 

tillgängliga lokaliseringarna samt den beräknade tyngdpunkten presenteras i Figur 19 

nedan.  

 
Figur 19: Möjliga lokaliseringar samt mest lämpade lokalisering enligt tyngdpunktsmetoden (Hämtad från eniro.se 

modifierad av författarna) 

Nedan förklaras markeringarna i Figur 19 med avseende på färg- och symbolkodning 

Möjliga lokaliseringar samt mest lämpad lokalisering enligt 

tyngdpunktsmetoden.  

Färg- och 

symbolkod  

Skogen mellan Press MAX och PC Gul kvadrat 

Grusplanen i anslutning till PGE och PC Blå kvadrat 

Kommunens förrådsområde på Hammarvägen 2 Röd kvadrat 

ÅGL Orange kvadrat 

Mest lämpad lokalisering enligt tyngdpunktsmetoden Röd cirkel 
Tabell 34: Kodning för lokalisering samt lämplig lokalisering enligt tyngdpunktsmetoden 
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Den befintliga lösningen, ÅGL, är lokaliserad cirka 100 meter från den mest lämpade 

lokaliseringen enligt tyngdpunksmetoden. Detta gör att ÅGL är mest lämpad enligt 

faktorerna transportavstånd och transportkostnad. Vidare är det fördelaktigt att behålla 

ÅGL med hänsyn tagen till faktorerna befintlig lösning, tillgång på byggnader och 

tradition samt att möjligheterna för expansion anses goda. Författarna anser därför att 

ÅGL är den mest lämpade lokaliseringen av terminalen med hänsyn tagen till 

tyngdpunktsberäkning samt andra påverkande faktorer. Denna lokalisering presenteras i 

Figur 20 nedan.  

 

Figur 20: Mest lämpade lokalisering enligt tyngdpunktsmetoden med hänsyn tagen till påverkande faktorer (Hämtad 

från eniro.se modifierad av författarna) 

6.3 Kritik till egen uppsats 

Inledningsvis ansåg författarna att tyngdpunktsmetoden var en god metod att tillämpa 

vid terminallokaliseringen på ProfilGruppen. Under uppsatsens gång 

uppmärksammades dock att de korta avstånden innebar att ett mer anpassat metodval 

hade tagit hänsyn till transportsträckan med avseende på vägsträckan snarare än 

fågelvägen. 

Under uppsatsens gång genomfördes fem intervjuer där fyra av respondenterna återfinns 

inom ProfilGruppens organisation. Genom att intervjua fler av aktörerna inom 

navsystemet skulle en högre grad av tillförlitlighet kunnat uppnås. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats syftade till att beräkna lokaliseringen av en terminal enligt 

tyngdpunktsmetoden samt att utifrån denna lokalisering ta hänsyn till andra faktorer. 

Författarna anser det intressant att forska vidare om hur stor del av 

transporteffektiviteten som styrs av lokaliseringen samt vilka andra faktorer som 

påverkar transporteffektiviteten.  
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7 Bilagor 
 

7.1 Tidsplan 

I tabellen nedan presenteras den tidsplanering som författarna utgått från vid 

genomförandet av uppsatsen. 

 Tidsplan C-uppsats VT-14 Handledning 

v.13  
 

 
 

v.14 Skriva inledning, problemdiskussion, problemformulering, 
syfte, avgränsning, tidsplan 

 

v.15 PM 1 9/4 
 

v.16 Skriva metod, struktur för teorikapitel, bearbeta rådata   

v.17 PM 2  

v.18 Skriva teori 28/4 

v.19 PM 3, Skriva empiri, utkast till analys 9/5 

v.20 PM 4, färdigställ uppsats, korrekturläsning  
 

v.21 Slutmanusgranskning, korrekturläsning 19/5 
 

v.22 Inlämning av uppsats  

v.23 Slutseminarium  
 

Tabell 35: Tidsplan 

  



 

 

 

II 

7.2 Intervjuguide  

 

Till att börja med vill vi klargöra att den här intervjun endast kommer genomföras med 

ditt samtycke och att du har rätt att avbryta den när helst du önskar. Du har även rätt att 

om så önskas förbli anonym samt neka till ljudinspelning av intervjun. Syftet med 

denna intervju är att klarlägga vilka faktorer som är relevanta vid en eventuell 

lokalisering av en ny terminal för ProfilGruppen.  Denna intervju kommer enbart att 

användas i detta syfte. Vi kommer även att återge våra anteckningar i samband med 

intervjun och om så önskas även skicka en skriftlig sammanställning av materialet för 

att ge dig möjlighet att kommentera de lämnade uppgifterna. 

Intervjufrågor 

1.1 Vilka faktorer anser du påverkar valet av lokalisering av en ny terminal? 

1.2 Varför anser du att dessa faktorer är relevanta? 

1.3 Vilka faktorer anser du mest avgörande för lokaliseringsbeslutet?  

2.1 I teorin nämns även följande faktorer (de faktorer som inte tagits upp av 

intervjuobjektet), anser du att dessa är relevanta för lokaliseringsbeslutet? 

2.2 Varför anser du att dessa faktorer är relevanta? 

3.1 Hur skulle du rangordna de fyra faktorer du funnit mest relevanta av de du 

hävdat relevanta i Fråga 1.1 och 2.1? Den viktigaste faktorn tillskriver du siffran 4, 

den näst viktigaste siffran 3, den tredje viktigaste siffran 2 och den fjärde viktigaste 

får följaktligen siffran 1.  

 

  



 

 

 

III 

Faktorer som nämns i teori:  

 Kvalitet på och utbud av transportfordon som betjänar terminalen 

 Kvalitet och kvantitet av tillgänglig arbetskraft 

 Lön på arbetskraft 

 Kostnad och kvalitet på industriområdets mark 

 Expansionsmöjligheter 

 Skattestruktur 

 Byggregler 

 Rådande omständigheter för områdets miljö 

 Byggnadskostnad 

 Kostnad och tillgänglighet till resurser 

 Lokal monetär kostnad 

 Lokala skatteregler 

 Tillgång på byggnader 

 Tradition 

 Utrymme för expansion 

 Personliga kontakter 

 Närhet till marknad 

 Möjlighet att ge service 

 Tillgång till infrastruktur 

 Utökad marknad 

 Närhet till konkurrenter 

 Närhet till storstad eller industricentra 

 Möjlighet att få bidrag 

 Möjlighet att få lån 

 

Vid genomförandet av intervjun ställdes frågorna 1.1 – 1.3 i den ordningen de 

presenterats. Frågorna 2.1 och 2.2 ställdes i kombination. Vid ett jakande svar på fråga 

2.1 ställdes fråga 2.2 som följdfråga till varje faktor som ansågs relevant.   



 

 

 

IV 

7.3 Intervjuer  

Sammanställning av intervju med Fredrik Hasselby, 

Logistikinköpare, ProfilGruppen AB 2014-05-08 

1.1 Vilka faktorer anser du påverka valet av lokalisering av en terminal? 

 Den befintliga lösningen 

 Transportkostnad vilket innefattar både bränsle och lönekostnad 

 Lagringssystemet 

 Utlastningsmöjligheter (tillgång till yta, möjlighet att sidolasta) 

 Expansionsmöjligheter 

 Andra företag i närheten 

 Körrutter för lastbilar (buller) 

 Kommunala riktlinjer 

 Godsmottagningsstruktur 

1.2 Varför anser du att dessa faktorer är relevanta? 

Den befintliga lösningen – Det finns redan en hubb placerad i Åseda som det går korta 

men frekventa transporter till. Dessa genererar dock en stor kostnad. Det bör göras en 

avvägning mellan befintlig kostnad och eventuella kostnadsbesparingar. 

Transportkostnad – De faktorer som spelar in i transportkostnaden är de för löner och 

bränsleförbrukning. Löner påverkas av tiden för godshantering och transport och 

bränsleförbrukningen påverkas av transportsträckan. Vid lokalisering av lager bör därför 

övervägas var dessa kostnader minimeras. Detta innebär att lagret bör placeras i närhet 

till de stora flödena.  

Lagerlayouten – I dagsläget mellanlagras alla tillverkade produkter innan de 

transporteras till nästa produktionsenhet. Därför bör lagret placeras där omlastning för 

vidare transport är möjlig. 

Utlastningsmöjligheter – Utleveranser av gods kräver möjlighet att lasta lastbilarna. 

Detta kräver tillgång på yta som möjliggör sidolastning av bilarna. 

Expansionsmöjligheter – Det är viktigt att det finns möjlighet att bygga ut lagret om så 

krävs. Vi vill inte behöva neka kunder på grund av bristande lagringsmöjligheter. 

Hänsyn bör även tas till tredjepartslogistikerns expansionsmöjligheter.  



 

 

 

V 

Andra företag i närheten – Vi måste ta hänsyn till andra företag i närheten och deras 

transporter. Detta då det kan begränsa framkomligheten för våra transporter.  

Körrutten – Hänsyn bör tas till huruvida transporter uppkommer i närhet av 

bostadsområden. Detta då det finns regler gällande buller, avgasutsläpp och allmän 

trivsel. 

Kommunala riktlinjer – Kommunen har en så kallad detaljplanering för industrin av en 

tioårsperiod, denna begränsar tillgången på mark. De platser vi har tillgång att bygga på 

är grusplanen i anslutning till PGE och PC, skogen mellan Press MAX och PC och 

kommunens förrådsområde på Hammarvägen 2. 

Godsmottagning – I dagsläget används flertalet lastmaskiner separat för in- och 

utleveranser vilka genererar en stor kostnad. Därför bör övervägas om 

godsmottagningen kan inkluderas i lagerbyggnaden. I dagsläget finns inte heller någon 

lastbrygga vilket kräver speciella fordon för transport av till exempel containrar. Därför 

bör möjligheten att bygga en lastbrygga övervägas.  

1.3 Vilka faktorer anser du mest avgörande för lokaliseringsbeslutet? 

 Transportkostnaderna då kostnaden för att upprätta ett nytt lager måste vägas 

mot eventuella besparingar i transportkostnaderna för det nya upplägget.  

2.1 I teori nämns även följande faktorer (de faktorer som inte tagits upp av 

intervjuobjektet), anser du att dessa är relevanta för lokaliseringsbeslutet 

och i så fall varför? 

 Kvalitet på och utbud av transportfordon som betjänar terminalen – Ja, speciella 

krav för vissa typer av transporter. T ex containertransporter kräver tillgång till 

SIMA-bilar. 

 Kvalitet och kvantitet av tillgänglig arbetskraft – Ja, det är svårt att locka 

personal till Åseda och det krävs kompetent personal för att hantera det 

transportupplägg som ProfilGruppen använder i dagsläget. Samtidigt så kan 

produktionsenheterna inte flyttas från Åseda. 

 Lön på arbetskraft – Endast vid lagerhållning utomlands. Inte relevant vid 

lokalisering i Åseda. 



 

 

 

VI 

 Kostnad och kvalitet på industriområdets mark – Ja, kostnaden för att bygga 

lager måste sättas i förhållande till den befintliga lösningen. Detta innefattar 

även att göra marken möjlig att bygga på.  

 Expansionsmöjligheter – Behandlades i fråga 1. 

 Skattestruktur – Nej, inte relevant 

 Byggregler – Ja, det har blivit dyrare att uppföra byggnader. Bör sättas i 

förhållande till befintlig lösning. 

 Rådande omständigheter för områdets miljö – Behandlas i fråga 1.  

 Byggnadskostnad – Ja, stor kostnad att bygga. Bör sättas i förhållande till 

befintlig lösning. 

 Kostnad och tillgänglighet till resurser – Ja, om hänsyn tas till möjligheten att 

komma åt produkter i det egna lagret. Påverkar beslutet om att använda befintlig 

byggnad eller bygga nytt.  

 Lokal monetär kostnad – Nej, inte relevant 

 Lokala skatteregler – Nej, inte relevant 

 Tillgång på byggnader – Ja, en befintlig hubb existerar, den bör sättas i 

förhållande till att bygga ett nytt lager.  

 Tradition – Ja, det finns en stark tradition som innebär sedan länge etablerade 

kontakter med tredjepartslogistikern. Det ställs stora krav på 

besparingsmöjligheten för att motivera en ny form av in-sourcing. 

 Personliga kontakter – Ja, bör övervägas på samma grund som tradition.  

 Närhet till marknad – Nej. (Om inte marknaden anses vara medleverantörerna. 

Då bör även deras transportbehov inkluderas i lagerlokaliseringsbeslutet.)  

 Möjlighet att ge service – Ja, det krävs möjlighet för lagerbyggnaden att hantera 

transporter med flera olika typer av fordon. Det bör även finnas möjlighet för 

snabba flexibla lösningar som till exempel leverans av reservdelar.  

 Tillgång till infrastruktur – Ja, det bör övervägas men ProfilGruppen har små 

möjligheter att själva påverka infrastrukturen. De rådande förutsättningarna 

kommer inte att påverka lokaliseringsbeslutet.  

 Utökad marknad - Enbart relevant vid lokalisering av kundhubbar. Ej relevant 

för lagerlokalisering inom Åseda.  

 Närhet till konkurrenter - Ej faktor på grund av att närheten till de egna 

fabrikerna prioriteras.  
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 Närhet till storstad – Nej, Inte relevant 

 Möjlighet att få bidrag – Nej, Inte relevant 

 Möjlighet att få lån – Nej, inte relevant 

3.1 Hur skulle du rangordna de fyra faktorer du funnit mest relevanta av de 

du hävdat relevanta i fråga 1.1 och 2.1? (Den viktigaste faktorn tillskriver 

du siffran 4, den näst viktigaste siffran 3, den tredje viktigaste siffran 2 och 

den fjärde viktigaste får följaktligen siffran 1.) 

4. Transportkostnad. 

3. Utlastningsmöjligheter. 

2. Lagerlayouten. 

1. Den befintliga lösningen 
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Sammanställning av intervju med Stefan Isaksson, 

Kvalitetsutvecklare, ProfilGruppen AB 2014-05-08 

1.1 Vilka faktorer anser du påverkar valet av lokalisering av en ny 

terminal? 

 Närhet 

 Utformning av byggnad 

1.2 Varför anser du att dessa faktorer är relevanta? 

Närhet – För att minska transportkostnaderna och för att minska tidsåtgången för 

transporter. Närhet skapar även möjlighet att använda andra transportsätt, exempelvis de 

truckar som används inom fabrikerna. 

Utformning av byggnad – Marken där byggnaden ska lokaliseras måste lämna 

möjligheter till att använda sig av en lagerlayout med linjärt flöde. Alltså att 

godsmottagningen sker på ena sidan av byggnaden och utlastningen sker på andra sidan. 

Godset flödar alltså rakt igenom byggnaden. Detta underlättar enligt intervjuobjektet 

tillämpningen av FIFO. 

 

1.3 Vilka faktorer anser du mest avgörande för lokaliseringsbeslutet? 

 Närhet 

2.1 I teorin nämns även följande faktorer (de faktorer som inte tagits upp av 

intervjuobjektet), anser du att dessa är relevanta för lokaliseringsbeslutet? 

 Kvalitet på och utbud av transportfordon som betjänar terminalen – Ja, 

transportskador minskar. 

 Kvalitet och kvantitet av tillgänglig arbetskraft – Ja, kompetent personal krävs 

eftersom det medför effektivare hantering av gods och därmed även mindre 

transportskador. 

 Lön på arbetskraft – Nej, inte relevant. 

 Kostnad och kvalitet på industriområdets mark – Ja. Det avspeglar sig i 

lagerkostnaden i form av avskrivning. Det beror sedan på över hur lång tid 

avskrivningen sker.  



 

 

 

IX 

 Expansionsmöjligheter – Det är möjligt att ProfilGruppen växer och att det 

därmed krävs mer utrymme. 

 Skattestruktur – Nej, inte relevant 

 Byggregler – Ja. Det är relevant. Viktigt att förhindra exempelvis takras. 

 Rådande omständigheter för områdets miljö – Ja, det är viktigt att det är 

lättillgängligt för lastbilstrafik.  

 Byggnadskostnad – Ja. Liksom vid kostnad av mark avspeglar sig kostnaden i 

avskrivningen. Bygg efter behov. 

 Kostnad och tillgänglighet till resurser – Ja. Sådan närhet till produktionshallen 

så att exempelvis ett rullande band kan tillämpas. En ständig tillförsel av 

material till produktionen anpassad efter produktionshastigheten.  

 Lokal monetär kostnad – Nej, inte relevant 

 Lokala skatteregler – Nej, inte relevant 

 Tillgång på byggnader – Ja. Men byggnaden måste iså fall vara 

anpassad/anpassningsbar efter ändamålet.  

 Tradition – Nej, inte relevant 

 Personliga kontakter – Nej, inte relevant 

 Närhet till marknad – Nej, inte relevant 

 Möjlighet att ge service – Ja. Viktigt att kunna ge service till kunden eftersom 

kunden vill få leverans så fort som möjligt. Kunden värderar snabbhet och god 

service. 

 Tillgång till infrastruktur – Ja. Viktigt att ha tillgång till vägnätet. 

 Utökad marknad – Nej, inte relevant 

 Närhet till konkurrenter – Nej, inte relevant 

 Närhet till storstad eller industricentra – Nej, inte relevant 

 Möjlighet att få bidrag – Ja. Värdefullt för ProfilGruppen att få bidrag för att 

bygga lager. 

 Möjlighet att få lån – Ja. Viktigt att få lån. 
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3.1 Hur skulle du rangordna de fyra faktorer du funnit mest relevanta av de 

du hävdat relevanta i fråga 1.1 och 2.1? (Den viktigaste faktorn tillskriver 

du siffran 4, den näst viktigaste siffran 3, den tredje viktigaste siffran 2 och 

den fjärde viktigaste får följaktligen siffran 1.) 

4. Närhet 

3. Utformning av byggnad 

2. Möjlighet att ge service 

1. Kvalitet på och utbud av transportfordon som betjänar terminalen  
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Sammanställning av intervju med Conny Ekelund, 

Utlastningsansvarig Profilcenter, ProfilGruppen AB 2014-05-08 

1.1 Vilka faktorer anser du påverkar valet av lokalisering av en ny 

terminal? 

 Avstånd 

 Lätthanterligt 

1.2 Varför anser du att dessa faktorer är relevanta? 

Avstånd – För att minska tidsåtgången för transporterna samt minimera risken för 

skador på godset. 

Lätthanterligt – Det behövs en lagerlayout med gott om utrymme för hantering av 

godset. Samt en lagerlayout med linjärt flöde för att minimera överflödig hantering av 

gods. 

1.3 Vilka faktorer anser du mest avgörande för lokaliseringsbeslutet? 

 Närhet 

2.1 I teorin nämns även följande faktorer (de faktorer som inte tagits upp av 

intervjuobjektet), anser du att dessa är relevanta för lokaliseringsbeslutet? 

 Kvalitet på och utbud av transportfordon som betjänar terminalen – Ja, 

utrustningen bör vara anpassad till det tänkta syftet.  

 Kvalitet och kvantitet av tillgänglig arbetskraft – Ja, personalens kompetens 

måste matcha arbetsuppgifterna 

 Lön på arbetskraft – Ingen uppfattning 

 Kostnad och kvalitet på industriområdets mark – Ja. Anser det relevant men 

vidhåller närhet som högre prioritet. 

 Expansionsmöjligheter – Ja för att kunna behålla en stor yta till hanteringen av 

godset. 

 Skattestruktur – Ingen uppfattning 

 Byggregler – Ingen uppfattning 

 Rådande omständigheter för områdets miljö – Ja, det är något som bör tas 

hänsyn till.  
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 Byggnadskostnad – Ja. Ska investeringen göras är det viktigt att den fyller de 

funktioner som krävs. 

 Kostnad och tillgänglighet till resurser – Ja. Det är viktigt att enkelt kunna 

komma åt de produkter som finns i lager.  

 Lokal monetär kostnad – Nej, inte relevant 

 Lokala skatteregler – Nej, inte relevant 

 Tillgång på byggnader – Ingen uppfattning  

 Tradition – Nej, inte relevant, anser att ProfilGruppen bör se till sin egen 

verksamhet i första hand. 

 Personliga kontakter – Ingen uppfattning 

 Närhet till marknad – Ja, förutsatt att hänsyn tas till medleverantörer. 

 Möjlighet att ge service – Ja. Är allting centrerat uppkommer service naturligt. 

Servicemöjligheter är en effekt av närhet. 

 Tillgång till infrastruktur – Ingen uppfattning 

 Utökad marknad – Ingen uppfattning 

 Närhet till konkurrenter – Företag i närområdet bör övervägas. 

 Närhet till storstad eller industricentra – Nej, inte relevant 

 Möjlighet att få bidrag – Ingen uppfattning 

 Möjlighet att få lån – Ingen uppfattning 

3.1 Hur skulle du rangordna de fyra faktorer du funnit mest relevanta av de 

du hävdat relevanta i fråga 1.1 och 2.1? (Den viktigaste faktorn tillskriver 

du siffran 4, den näst viktigaste siffran 3, den tredje viktigaste siffran 2 och 

den fjärde viktigaste får följaktligen siffran 1.) 

4. Lätthanterligt  

3. Närhet  

2. Kvalitet på och utbud av transportfordon som betjänar terminalen  

1. Möjlighet att ge service 
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Sammanställning av intervju med Roland Svensson, VD ÅGL, 

2014-05-12 

1.1 Vilka faktorer anser du påverkar valet av lokalisering av en terminal? 
 Närhet 

 Infrastruktur 

1.2 Varför anser du att dessa faktorer är relevanta? 

Närhet – Närhet i form av distans till kund anser jag vara en viktig faktor. Därigenom 

gör man sig också tillgänglig för denne. 

Infrastruktur – Det är viktigt att ha smidiga tillfartsvägar.  

1.3 Vilka faktorer anser du mest avgörande för lokaliseringsbeslutet? 
 Närhet. 

2.1 I teori nämns även följande faktorer (de faktorer som inte tagits upp av 

intervjuobjektet), anser du att dessa är relevanta för lokaliseringsbeslutet 

och i så fall varför?  

 Kvalitet på och utbud av transportfordon som betjänar terminalen – Ja. Det är 

viktigt att uppfylla kundkrav. Det är också viktigt för att underlätta arbetet. 

 Kvalitet och kvantitet av tillgänglig arbetskraft – Ja. Kvantitet är inte så viktigt 

men kvalitet på arbetskraften är av vikt. 

 Lön på arbetskraft – Nej. 

 Kostnad och kvalitet på industriområdets mark – Det är en kostnadsbit och 

påverkar men det innebär helt enkelt att man får ta ut en högre kostnad för 

kunden och är därmed ingenting som är avgörande för lokaliseringen. 

 Expansionsmöjligheter – Ja. Det är viktigt att det finns ytor för expansion. Det är 

inte önskvärt att bli tvungen att bygga ytterligare ytor några kilometer bort. 

 Skattestruktur – Nej. 

 Byggregler – Nej. 

 Rådande omständigheter för områdets miljö – Ja. Det är relevant att man inte 

placerar lagret för nära exempelvis bostadsområden, man vill inte stöta sig med 

samhällets befolkning. 

 Byggnadskostnad – Ja. Det är relevant. 
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 Kostnad och tillgänglighet till resurser – Ja. Det är relevant med anledning av 

tidsaspekten. 

 Lokal monetär kostnad – Nej, inte relevant 

 Lokala skatteregler – Nej, inte relevant. 

 Tillgång på byggnader – Ja. Det har en viss betydelse både om man ser det 

konkurrensmässigt och för egen del. 

 Tradition – Ja. Jag personligen tycker att tradition är av stor betydelse trots att 

det generellt känns som att folk värderar tradition allt lägre. 

 Personliga kontakter – Ja. Det blir ett bättre samarbete och underlättar även vid 

kundkontakt om man träffas personligen. 

 Närhet till marknaden – Ja. Generellt blir det kanske mindre viktigt med närhet 

till marknaden men för vår del är det viktigt med närhet till marknaden. 

 Möjlighet att ge service – Ja. Det är viktigt för oss som mindre företag att hålla 

korta ledtider och ta snabba beslut. 

 Tillgång till infrastruktur – Ja. För vår del som har våra kunder i vår direkta 

närhet så spelar inte infrastrukturen så stor roll. Samtidigt är transporter och 

kommunikation viktigt oavsett om kunderna är i närheten eller inte. 

 Utökad marknad – Nej, inte relevant. 

 Närhet till konkurrenter – Nej, inte relevant. 

 Närhet till storstad eller industricentra – Nej, inte relevant. 

 Möjlighet att få bidrag – Nej, inte relevant. 

 Möjlighet att få lån – Nej, inte relevant. 

3.1 Hur skulle du rangordna de fyra faktorer du funnit mest relevanta av de 

du hävdat relevanta i fråga 1.1 och 2.1? (Den viktigaste faktorn tillskriver 

du siffran 4, den näst viktigaste siffran 3, den tredje viktigaste siffran 2 och 

den fjärde viktigaste får följaktligen siffran 1.) 

4. Möjlighet att ge service. 

3. Kvalitet på och utbud av transportfordon. 

2. Kostnad och kvalitet på industrimark. 

1. Närhet.  
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Sammanställning av intervju med Tage Johansson, Inköpare, 

ProfilGruppen AB 2014-05-12 

1.1 Vilka faktorer anser du påverkar valet av lokalisering av en ny 

terminal? 

 Positionering 

1.2 Varför anser du att dessa faktorer är relevanta? 

Positionering –Lagrets positionering avgör sträckorna godset transporteras och lagret 

bör positioneras där de totala transporterna och därmed transportarbetet minimeras. 

ProfilGruppen har ett stort antal interna transporter vilket innebär att effekterna av en 

optimal positionering kan bli stora.  

1.3 Vilka faktorer anser du mest avgörande för lokaliseringsbeslutet? 
 Positionering 

2.1 I teorin nämns även följande faktorer (de faktorer som inte tagits upp av 

intervjuobjektet), anser du att dessa är relevanta för lokaliseringsbeslutet? 

 Kvalitet på och utbud av transportfordon som betjänar terminalen - Ja det kan 

påverka men det är beroende av vilken lagerlayout man väljer att använda.  

 Kvalitet och kvantitet av tillgänglig arbetskraft - Nej, det är inte relevant, lätt att 

hitta personal med rätt kompetens 

 Lön på arbetskraft - Nej, inte relevant 

 Kostnad och kvalitet på industriområdets mark - Nej, inte relevant, Det finns ett 

givet pris från kommunens sida för marken i området.  

 Expansionsmöjligheter - Ja, det bör övervägas då den befintliga markytan som 

ProfilGruppen förfogar över är maximalt utnyttjad.  

 Skattestruktur - Nej, inte relevant 

 Byggregler - Nej, inte relevant 

 Rådande omständigheter för områdets miljö - Ja, det bör övervägas då det ligger 

villaområde i närheten och klagomål på buller redan förekommit.  

 Byggnadskostnad - Ja. Kostnaden för en ny byggnad bör jämföras med att 

behålla dagens lösning. En kalkyl bör upprättas innan beslut fattas. 
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 Kostnad och tillgänglighet till resurser - Ja. Eftersom att positioneringen är 

viktig så bör alla avstånd övervägas.   

 Lokal monetär kostnad - Nej, inte relevant 

 Lokala skatteregler - Nej, inte relevant 

 Tillgång på byggnader - Ja. Det bör övervägas.    

 Tradition - Ja det bör övervägas då ett sammarbete med ÅGL har funnits länge 

och en förändring av detta skulle leda till en förändrad situation.  

 Personliga kontakter - Nej, inte relevant 

 Närhet till marknad – Ja. Eftersom att positioneringen är viktig så bör alla 

avstånd övervägas.  

 Möjlighet att ge service - Ja. Syftet med en eventuell ompositionering är att öka 

servicenivån och minimeras avstånden så förbättras servicen.  

 Tillgång till infrastruktur - Ja. ProfilGruppens datorsystem kräver 

internetuppkoppling.  

 Utökad marknad - Nej, inte relevant 

 Närhet till konkurrenter - Nej, inte relevant 

 Närhet till storstad eller industricentra – Nej, inte relevant 

 Möjlighet att få bidrag - Nej, inte relevant  

 Möjlighet att få lån - Nej, inte relevant. 

3.1 Hur skulle du rangordna de fyra faktorer du funnit mest relevanta av de 

du hävdat relevanta i fråga 1.1 och 2.1? (Den viktigaste faktorn tillskriver 

du siffran 4, den näst viktigaste siffran 3, den tredje viktigaste siffran 2 och 

den fjärde viktigaste får följaktligen siffran 1.) 

4. Avstånd 

3. Kvalitet på och utbud av transportfordon som betjänar terminalen 

2. Expansionsmöjligheter 

1. Rådande omständigheter för områdets miljö  
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7.4 Sammanställning av relevanta faktorer  

Faktor att överväga Fredrik 

Hasselby 

Tage 

Johansson 

Stefan 

Isaksson 

Conny 

Ekelund 

Roland 

Svensson 

1. Kvalitet på och utbud av 

transportfordon som 

betjänar terminalen 

 

Relevant 

 

Relevant 

 

Relevant 

 

Relevant 

 

Relevant 

2. Kvalitet och kvantitet av 

tillgänglig arbetskraft 

 

Relevant 

Inte 

Relevant 

 

Relevant 

 

Relevant 

 

Relevant 

3. Lön på arbetskraft Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Ingen 

uppfattning 

Inte 

Relevant 

4. Kostnad och kvalitet på 

industriområdets mark 

 

Relevant 

Inte 

Relevant 

 

Relevant 

 

Relevant 

Inte 

Relevant 

5. Expansionsmöjligheter Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant 

6. Skattestruktur Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Ingen 

uppfattning 

Inte 

Relevant 

7. Byggregler  

Relevant 

Inte 

Relevant 

 

Relevant 

Ingen 

uppfattning 

Inte 

Relevant 

8. Rådande omständigheter för 

områdets miljö 

 

Relevant 

 

Relevant 

 

Relevant 

 

Relevant 

 

Relevant 

9. Byggnadskostnad Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant 

10. Kostnad och tillgänglighet 

till resurser 

 

Relevant 

 

Relevant 

 

Relevant 

 

Relevant 

 

Relevant 

11. Lokal monetär kostnad Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

12. Lokala skatteregler Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

13. Tillgång på byggnader Relevant Relevant Relevant Ingen 

uppfattning 

Relevant 

14. Tradition Relevant Relevant Inte 

Relevant 

Inte Relevant Relevant 

15. Personliga kontakter  

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Ingen 

uppfattning 

 

Relevant 

16. Närhet till marknaden Inte 

Relevant 

 

Relevant 

Inte 

Relevant 

 

Relevant 

 

Relevant 

17. Möjlighet att ge service Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant 

18. Tillgång till infrastruktur  

Relevant 

 

Relevant 

 

Relevant 

Ingen 

uppfattning 

 

Relevant 

19. Utökad marknad Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Ingen 

uppfattning 

Inte 

Relevant 

20. Närhet till konkurrenter Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

21. Närhet till storstad eller 

industricentra 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

22. Möjlighet att få bidrag Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Ingen 

uppfattning 

Inte 

Relevant 

23. Möjlighet att få lån Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Inte 

Relevant 

Ingen 

uppfattning 

Inte 

Relevant 
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7.5 Tillhandahållen kostnadskalkyl för ProfilGruppens interna 
transporter 

 

 


