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Förord
Efter tre års studier vid högskolan i Gävle och programmet Industriell Ekonomi avslutas våra
studier med detta examensarbete. Arbetet handlar om lokalisering ur varuägarens perspektiv
med avseende på hållbarhet. Förhoppningsvis kan detta arbete visa att beslut angående
lokalisering kan grundas på fakta och att dessa beslut kan ha stor betydelse för involverade
parter.
Tack till
Vi vill ta tillfället i akt att tacka vår handledare Robin von Haartman för all hjälp och
vägledning vi fått under arbetets gång. Vi vill även tacka Jennie Johansson och CLIP för deras
engagemang under studien. Ett stort tack går också till företaget som valt att vara anonyma,
men ni vet vilka ni är!

Vi vill även tacka utbildningsansvarige Bo-Lennart Andersson för tre härliga år vid högskolan
i Gävle!
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Sammanfattning
Denna studie har använt sig av AHP-modellen för att analysera ett företags val av lokalisering
ur ett hållbarhetsperspektiv. AHP-modellen är en modell som underlättar vid beslut. Modellen
har använt sig av faktorer som har nämnts i tidigare skriftligt material. Modellen har sedan
applicerats på företaget för att undersöka deras val av lokalisering av terminal i Gävle. Syftet
med denna studie var att analysera AHP-modellen, ur varuägarens synpunkt, för lokalisering
av konsolideringspunkt/terminal ur ett hållbarhetsperspektiv samt att sedan applicera denna
modell på ett företag i Gävleregionen.

Företaget som används i denna studie är ett stort välkänt svenskt företag. De har lokaliserat en
terminal i Gävle där varor samlas ihop och sedan skickas till företagets centralförråd i ort A
och ort B. Ledtiden var en viktig faktor vid valet av lokalisering och den måste understiga en
dag. Platser som ansågs vara alternativ till Gävle var ort C, ort D och någon mer lokalisering
längre söderut i Sverige.

Slutsatsen påvisar att Gävle enligt företagets värderingar är den bästa platsen för deras
verksamhet. Gävle motsvarar alla företagets förväntningar. Ort C faller bort p.g.a. att ledtiden
inte kan hållas under en dag medan ort D inte har en hamn att tillgå.

Denna studie har kombinerat modellerna för att få ett hållbart synsätt vid
lokaliseringsprocessen. Det finns fortfarande svårigheter med att definiera vad som är
långsiktigt hållbart. Fortsatt forskning inom ämnet är att föredra för att kunna utveckla
modellen mot ett mer hållbart synsätt.

Nyckelord: Lokalisering, AHP-modell, logistik, hållbarhet, terminal.
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Abstract
This paper analyses the usage of the AHP-model to localize a freight consolidation center
from a sustainable perspective. The AHP-model is a model that makes decisions easier by
weighting various factors against each other according to given priorities. Once analyzed, the
AHP-model has been applied to a case company in order to evaluate its effect and eventually
see if the case companys localization decision was correct.

The case company in this paper is a large swedish company active both on the swedish market
and internationally. They have a freight consolidation center located in Gävle, Sweden with
the purpose of replenishing stock at company warehouses located in area A and area B. The
company requires a transport lead time of less than one day. When the company chose to
locate their freight consolidation center to Gävle, there were a few other options, namely area
C and area D as well as a thir option located too far south in Sweden.

The conclusion of this paper shows that Gävle is the best area for the freight consolidation
center out of the available options based on the companies priorities. Area C can not keep the
leadtime below one day and area D does not have a port available.

It is still hard to define what is sustainable on a long term perspective when it comes to
localization. Further research is therefore recommended in order to improve the model in a
sustainable manner.
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1 Inledning
1.1 Introduktion
I dagsläget finns det lokaliseringsmodeller som tar upp faktorer att beakta vid
lokaliseringsprocessen (Kayikci, 2010). Samhället och dess befolkning blir mer och mer
inriktade mot hållbara logistiksystem vilket gör att företag måste följa dessa mönster för att
hålla sig konkurrenskraftiga (Björklund, 2012). Dagens mest använda lokaliseringsmodell
anses enligt Alberto (2010) vara AHP-modellen som grundar sina beslut på att bryta ner
faktorer och sedan väga dessa mot varandra. Beslutsfattare har möjlighet att slå samman både
objektiva och subjektiva överväganden i beslutsprocessen vilket enligt Alberto (2010) är den
främsta orsaken till att modellen är så populär. Att stora företag därför kan dra nytta av en
sådan här beslutsmodell vid beslut om lokalisering underlättar givetvis för att komma fram till
ett bra beslut.
Företaget som använts i denna studie är ett internationellt högteknologiskt företag som är
välkänt i Sverige där det också grundades och idag har merparten av sin verksamhet.
Företaget är ett globalt företag som har cirka 4500 anställda uppdelat i 14 olika länder, med
majoritet i Sverige där det finns cirka 4000 anställda. Deras affärsidé främjar hållbar
utveckling och ses som kärnan av företaget. Företagets:s vision är att vara ett av de mest
innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen.
Hållbar utveckling och hållbara logistiksystem diskuteras mer och mer samtidigt som
konsumenter ställer krav på att företag och organisationer arbetar med detta (Björklund, 2012;
Ammenberg, 2013). Ämnet är väl diskuterat och förändringar måste göras för att fortsatta
generationer ska ha samma förutsättningar som nuvarande generationer till ett drägligt liv på
jorden (Ammenberg, 2013). Att ta hänsyn till ett hållbart synsätt vid lokalisering kan ge
långsiktiga fördelar.
Företaget har en terminal i Gävle. Terminalen sköts och ägs av DHL freights och tar emot
leveranser från leverantörer runt om i världen. Varorna från de olika leverantörerna packas
sedan om och skickas till företagets förrådscentraler i ort A samt ort B. Leveranserna från
terminalen till företaget sker dagligen. Vid akut behov av en vara skickas varan direkt från
leverantören till företagets förrådscentral.
Eftersom företaget är ett stort internationellt företag krävs det olika distributionsalternativ för
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att försörja både den egna verksamheten och kunder med material.
Gävle hamn som ligger strategiskt centralt i Sverige har goda expansionsmöjligheter och
redan nu en mycket stor yta. Hamnen har påbörjat ett arbete med att skapa möjlighet att ta in
större fartyg genom att gräva ut botten och etablera en servicestation till för båtar. Eftersom
företaget får in vissa leveranser från Asien underlättas lokaliseringsbeslutet när det finns en
hamn att tillgå relativt nära deras terminal.
Modellen som lyfts fram i denna studie kommer att byggas av tyngdpunktsmetoden och AHPmodellen men där fokus läggs på AHP-modellen. Tyngdpunktsmetoden används generellt för
att ta reda på vilken geografisk plats som är den teoretiskt mest effektiva platsen sett till antal
utförda fordonskilometer. När några alternativ till platser hittats används AHP-modellen för
att avgöra vilken av de föreslagna platserna som bäst uppfyller ställda krav och detta steget
analyseras djupare i denna studie. AHP-modellen är en modell som bryter ner olika kriterier
in i SUB-kriterier för att hitta den optimala lösningen på ett problem (Alberto, 2010). De
aspekter som AHP-modellen i detta fall baseras på kommer att hämtas från viktiga
fundamentala faktorer vid lokalisering men med extra avseende på hållbarhet. Vid testet av
modellen kommer företagets:s terminal i Gävle att användas.
Caset i denna studie har redan en lokaliserad terminal, vilket också är anledningen till att
tyngdpunktsmetoden bara behandlas som hastigast.
Ämnet lokalisering är väl diskuterat men författarna anser att det saknas en
lokaliseringsmodell som beaktar de främsta faktorerna med lokalisering kopplat till ett
hållbarhetsperspektiv.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att analysera AHP-modellen, ur varuägarens synpunkt, för
lokalisering av konsolideringspunkt/terminal ur ett hållbarhetsperspektiv samt att sedan
applicera denna modell på ett företag i Gävleregionen.


Vad är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv vid lokalisering?



Vilka är de främsta nyckelfaktorerna vid val av plats för verksamhet?



Vilka styrkor och svagheter finns det med AHP-modellen vid lokalisering?



Hur väl överensstämmer valet av Gävle som konsolideringspunkt utifrån företagets
värderingar enligt AHP-modellen?

1.3 Avgränsning
Studien har använt ”företaget” som företag att testa modellen på. Varför företaget valdes är
för att kontakter erhölls med olika potentiella företag med hjälp av Jennie Johansson på CLIP.
Därefter utvärderades företagen och resultatet kombinerat med ett positivt och gott bemötande
av företaget gjorde att de valdes.

Om studien hade gjorts på ett annat företag hade inte resultatet varit detsamma. AHPmodellen skickas personligen till företaget och får sedan värdera vad de anser vara viktigt vid
val av lokalisering. Andra företag hade troligen inte värderat exakt lika vilket hade påverkat
hur de olika faktorerna värderats.
1.3.1 Teoretisk avgränsning
Teorin som har samlats in som underlag för studien har fokuserat kring aspekter och faktorer
som är av betydande roll vid lokalisering. Det som tidigare skriftliga artiklar har nämt mest
har används som faktorer för att bygga upp den föreslagna AHP-modellen med en inriktning
mot hållbar utveckling och alla dess dimensioner.

1.4 Disposition
Metodavsnittet beskriver hur författarna har gått tillväga för att utföra studien och svara på
frågeställningar samt syftet. Hur och varför vissa metoder används diskuteras för att ge
läsaren en bredare förståelse. Validitet och reliabilitet diskuteras även i metoden för att
klargöra studiens trovärdighet. I den teoretiska referensramen sammanställs tidigare skriftlig
information kring lokalisering, hållbarhet, transporter och andra relevanta ämnen. Innehållet
presenterar tidigare information och resultat om lokalisering t.ex. vilka nyckelfaktorer som
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tidigare forskning kommit fram till. Resultatdelen beskriver resultatet från intervjuerna från
företaget. Svaren presenteras i flytande text som redovisar svaren från interjufrågorna.
Diskussionsdelen diskuterar och analyserar modellen samt alla frågeställningar för att på så
sätt leda fram till en slutsats som ska svara på syftet. Slutsatsen svarar mot studiens syfte i en
löpande text.
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2 Metod
2.1 Fallstudie
Merriam (1994) skriver att en fallstudie innebär att man riktar in sig på en specifik händelse
eller företeelse.
Denna fallstudie analyserar hur AHP-modellen kan användas som beslutsunderlag vid
lokalisering av terminal/konsolideringspunkt för varuägande företag. Tidigare studerat
material påvisar att brister finns när det kommer till hur lokaliseringsmodeller behandlar
hållbarhet, därför har extra fokus lagts vid just hållbarhet i detta arbete. När den föreslagna
AHP-modellen utarbetats kommer den att appliceras på ett varuägande företag som har en
terminal i Gävle. Detta för att kunna analysera huruvida modellen fungerar men också hur
företagets lokalisering i Gävle värderas utifrån den föreslagna AHP-modellen.

Företaget i fallstudien är ett stort välkänt svenskt företag som har en terminal i Gävle. Studien
går delvis ut på att analysera huruvida den lokaliseringen står sig jämfört med alternativ som
företaget hade i beslutsprocessen. Eftersom företaget har krav på ledtid, närhet till hamn,
vägnät samt bra lokaler måste sådana faktorer vägas samman för att kunna värdera vilken
plats som är bäst. Den föreslagna AHP-modellen gör just detta och möjliggör också för att
detaljer kring hållbar lokalisering för varuägande företag kan analyseras.

2.2 Kvalitativ metod
Kvalitativ forskning brukar ofta besvara ”varför-frågor” (Biggam, 2008, s.86). Denna studie
använder sig av kvalitativ forskningsmetod. Anledningen varför just kvalitativ
forskningsmetod används är för att kunna svara på varför företag väljer att lokalisera sin
verksamhet. Intervjuer med varuägare och övriga beslutsfattare är att föredra kombinerat med
relevanta artiklar inom ämnet. Modellen kommer behandla både fundamentala och tekniska
analyser. Tekniska analysen kommer behandla tekniska faktorer som baseras på t.ex. siffror
och statistik från tyngdpunktsmetoden. Tyngdpunktsmetoden är i sin tur den metod som
föreslås för att ta fram alternativ för vidare analys med hjälp av AHP-modellen vilket är det
denna studie fokuserar på. Fundamental analys baseras på t.ex. närhet till vägar, tillgång till
olika distributionskanaler samt argument för en vald plats.. I teorikapitlet beskrivs dessa två
modeller som i kombination föreslås som lokaliseringsmodell. Fokus i denna studie är dock
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AHP-modellen som kan tillämpa både kvalitativ och kvantitativ data vilket är skälet till varför
den är extra relevant att studera.

2.3 Teoretisk metod
För att få en solid teoretisk grund att basera detta arbete på har både artiklar och böcker om
lokalisering samt transportlogistik lästs. Ämnen som teorin behandlar är viktiga faktorer vid
lokalisering, hållbarhet, affärsmässighet, lokaliseringsprincipen och etablerade modeller för
lokalisering.

Teorin om modeller för lokalisering används för att se hur andra modeller för lokalisering är
uppbyggda och används i syfte att få inspiration samt kompletterande kunskap om
lokaliseringsmodeller. Modellen som skapas är grundad på redan tidigare modeller i
kombination med annan teori om lokalisering där t.ex. Rubalcabas (2013) faktorer kommer in
i bilden. Kunskap om andra modeller är således viktig och de vanligaste använda modellerna
är AHP-modellen, tyngdpunktsmodellen och ”hub-and-spoke”-modellen.

Teorin i denna studie ligger till grund för att komma fram till en lokaliseringsmodell som
generellt ska kunna tillämpas vid lokalisering av lager/terminaler. Frågeställningarna i denna
studie ses som en del i att komma fram till en modell som tar hänsyn till hållbarhet.
Betydelsen av relevant teori är därför hög och all teori i denna studie ses som nödvändig för
att svara på frågeställningarna och därmed syftet.

2.4 Val av företag
Studien har sammanställt en modell som kombinerar en teknisk samt en fundamental del för
att noggrant kunna bedöma den bästa lokaliseringsplatsen som ska beakta ett
hållbarhetsperspektiv för ett företag. Studien har testat denna modell på företagets terminal i
Gävle för att se hur modellen fungerar. Företaget är ett stort, välkänt svenskt företag som
dessutom har en terminal i Gävle vilket var ett krav som ställdes på potentiella fallföretag i
denna studie. Företaget är en varuägare och ses inte som ett tredjepartslogistikföretag vilket
ingår i studiens syfte, att analysera från en varuägares perspektiv. Detta stod till stor grund till
varför företaget valdes samt att vi fick ett gott bemötande. Att just företaget valdes spelar
egentligen ingen större roll, kraven var en varuägare med lager/terminal lokaliserat i
Gävleregionen.
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2.5 Datainsamling
Intervjuer har gjorts med företagets konsult samt med deras inköpschef. Intervjufrågorna
sammanställdes i mejlform och skickades till båda aktörerna men de svarade gemensamt.
Första intervjun bestod främst av grundläggande frågor om deras verksamhet samt lite mer
förklaring hur terminalen sköts och används. Andra intervjun hade mer komplexa frågor som
gick in mer i detalj på hur företaget tänkte när de valde plats för terminalen samt hur de
värderar olika aspekter. Frågorna var till underlag för författarnas modell, frågorna skrevs i ett
Excel-dokument där alla delar/aspekter från modellen viktades mot varandra på en skala från 9 till 9 för att se vad företaget hade prioriteringar vid val av lokalisering. Intervjufrågorna
finns som bilaga 1 & 2 i denna studie.

2.6 Tillvägagångssätt
Arbetet inleddes genom diskussioner angående examensarbetets utformning med handledare
Robin Von Haartman vid Högskolan i Gävle som bidrog med några förslag. Därefter var nästa
steg att gå vidare och ta reda på bakgrunden till arbetet samt varför detta är intressant.
Handledarens förslag på examensarbete modifierades en aning så att det passade bättre. Efter
en första kontakt med Robin kontaktades också Jennie Johansson som förmedlade
företagsförslag. Efter en diskussion med Jennie erhölls företag att studera varav ett har en
terminal i Gävle vilket passade bra in på examensarbetet. Efter klartecken från företaget
formulerades syfte och frågeställningar och en introduktion skrevs. Därefter började samlades
data till den teoretiska referensramen som bygger på vetenskapliga artiklar samt litteratur
inom lokalisering. Med hjälp av denna teori kunde ett utkast till en lokaliseringsmodell
utformas. Intervjufrågor mejlades till företaget. Efter att svar från företaget erhölls började
arbetet med att föra in alla aspekter i modellen för att sedan testa den på företagets terminal i
Gävle. Därefter analyserades resultatet från modellen vilket senare ledde till en slutsats.
2.6.1 Intervjuer
Efter en inledande kontakt med företaget skickades tre frågor (se bilaga 1) i mejlform som
generellt handlade om verksamheten och deras beslut angående lokalisering. Utifrån svaren
från första intervjun sammanställdes ytterligare frågor som var mer komplexa och detaljerade.
Dessa sågs som underlag till studiens lokaliseringsmodell inom de fundamentala aspekterna.
Frågorna i andra intervjun baseras på den insamlade teorin angående vad teorin anser vara
viktiga faktorer vid lokalisering. Detta ledde i sin tur till frågor angående hur företaget
prioriterade olika faktorer när de lokaliserade terminalen. Faktorerna som anses vara av
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betydande roll vid lokaliseringsbeslut är hållbar utveckling, vilka möjligheter företag anser
vara av intresse och vilka distributionskanaler som var av intresse. Inom var och en av dessa
faktorer sammanställdes SUB-kriterier som ställdes mot varandra för att se vad företaget
ansåg vara viktigast vid deras val av lokalisering.
2.6.2 Enkäter
Ett excelark med frågor till AHP-modellen skickades till företaget. Studiens modell för de
fundamentala aspekterna är en modifierad AHP-modell som först ställer kriterier mot
varandra och därefter SUB-kriterierna mot varandra. Excelarket behandlar olika
lokaliseringsfaktorer samt andra faktorer som anses vara relevanta vid val av lokalisering.
Företaget fick svara på alla frågor på en skala från -9 till 9 där 1 betyder att de två alternativen
i fråga anses vara lika viktiga. -9 innebär att alternativ 1 är extremt mycket viktigare än
alternativ 2. 9 innebär tvärtom, att alternativ 2 är extremt mycket viktigare än alternativ 1.
Svarsalternativen har sedan behandlats vilket innebär att en procentsats för varje del har
presenterats beroende på hur de olika alternativen viktats. Detta för att med enkelhet kunna se
vad företaget prioriterar vid val av lokalisering.

2.7 Generaliserbarhet
Merriam (1994) beskriver generaliserbarhet som ett mått på hur stor omfattning av studiens
resultat som kan användas vid andra studier/forskning.

I denna studie används generell teori om hållbarhet och lokalisering samt andra ämnen. Detta
för att teorin som stödjer studien ska kunna användas på andra sätt eller till andra studier.
Modellen som används är en generell modell för lokalisering och eventuella analyser och
förändringar av modellen bygger på den generella teorin som sammanställts i studien.
Resultatet av arbetet ska vara möjligt att använda även i andra sammanhang inom lokalisering
varför generaliserbarheten är viktig. Biggam (2008) säger att man inte kan generalisera en
case-study men då denna studie snarare är en litteraturstudie om lokalisering som sedan
appliceras på ett case anses ändå arbetet vara generellt.

Då studien främst fokuserar på AHP-modellen har extra vikt lagts vid att se till att just
faktorerna som berörs är baserad på generell teori innan dessa viktats av företaget. Detta för
att exakt samma AHP-modell ska kunna användas för lokalisering av andra varuägande
företag oavsett bransch. Viktningen som företaget gjort är dock specifik för dem (figur 15),
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men modellen är i grund och botten generell (figur 6).

2.8 Validitet och reliabilitet
Validitet handlar enligt Biggam (2008, sid. 99) om att mäta rätt saker vid rätt tidpunkt.
Reliabilitet handlar om hur trovärdig studien är samt uttrycker noggrannheten i mätningarna
(Biggam, 2008).
Studien måste noggrant mäta svar från intervjuer för att göra studien trovärdig.
Intervjufrågorna har skickats till företagets konsult samt till inköpschefen för att på så vis få
trovärdiga svar. För att ytterligare höja validiteten och reliabiliteten hade intervjufrågorna
kunnat skickas till fler personer vilket hade gett fler svar och på så sätt skapat ett större urval
att basera resultaten på.
Studien är en fallstudie med en kvalitativ forskningsmetod. Validiteten anses vara hög då
studien trots detta är baserad på generell teori där generella faktorer används. Resultatet av det
som framkommer appliceras sedan på ett specifikt fall. För att ytterligare höja reliabiliteten
skulle man kunnat titta på fler fall och på så sätt validera att studien verkligen är generell.
Studien beaktar tidigare skriftligt material i form av böcker och vetenskapliga artiklar för att
bygga upp den teoretiska referensramen. Artiklarna och böckerna skiljer sig i årtal men
resultatet av teorierna är jämlika, vilket gör att trovärdigheten på studien ökar. Eftersom
material av vetenskapliga artiklar och publicerade författade ligger till grund för detta arbete
antas den teoretiska grunden vara korrekt, d.v.s ha hög validitet.

2.9 Etiska överväganden
Etik handlar enligt Murray & Hughes (2008, sid. 132-133) om att tänka på hur du som
författare agerar vid t.ex. intervjuer, informationsdelning m.m. Känslig information måste få
ett godkännande från aktörerna för att få publiceras.

Eftersom denna studie berör företaget och delar av deras verksamhet måste etiska
överväganden göras. Ett sekretessavtal har skrivits på av båda författarna tillsammans med
företaget. Beroende på vilken information författarna tillhandahåller från företaget kan denna
studie bli modifierad så att ingen känslig information om företaget blir tillgänglig för
allmänheten. Företaget kommer få den fullständiga versionen medan examinatorn får den
redigerade versionen utan känslig information.
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För att säkerhetsställa att ingen känslig information om företaget publiceras kommer
direktkontakt med företaget ske samt kommer de få ett utkast för att avgöra om studien får
publiceras för allmänheten.
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3 Teori
Teorin i denna studie har valts ut för att kunna svara på frågeställningarna och därmed syftet.
Artiklar och litteratur har studerats för att finna en tillräckligt stark grund för att kunna
upprätta en lokaliseringsmodell. Teorin innehåller generell information om lokalisering,
hållbar utveckling, affärsmässighet, olika transportmedel, faktorer vid lokalisering,
centralisering, urbanisering och lokaliseringsmodeller. Kapitel 4 beskriver vilka modeller som
beaktas samt hur uppbyggandet/analysen av den föreslagna modellen gått till.

3.1 Lokalisering
Lokalisering är enligt Zhu et al. (2016) en nyckelfaktor för ett företags process. Val av
lokalisering kan både ge miljömässiga och affärsmässiga fördelar. Lokalisering underlättar det
för ett flexibelt arbete och gör organisationer mer anpassningsbara. Lokalisering enligt Zhu et
al. (2016) grundar sig på olika faktorer som påverkar företaget. Exempel på dessa kan vara
distributionskanaler, geografiskt läge, närhet till återförsäljare m.m. Johnson & Rasker (1995)
hänvisar även till motiveringsfaktorer vid val av lokalisering baserat på två olika faser.
Företag som är relativt nystartade och inte riktigt etablerade tenderar att grunda lokaliseringen
på uppväxtort, finansiella tillgångar och budget. Fas två är företag som har varit etablerade på
marknaden i mer än fem år. Deras synpunkter till lokalisering skiljer sig från ett nystartat
företag. Det etablerade företaget fokuserar mer på finansiella vinster, logistiska fördelar,
distributionskanaler, skatter, expansionsmöjligheter, bättre service och för att hålla sig
konkurrenskraftiga samt kostnadseffektiva (Johnson & Rasker, 1995).

Enligt Zhu et al. (2016) bör lokaliseringsprocessen vara en del av affärsprocessen inom
logistik och transporter. För att göra verksamheten flexibel och anpassningsbar underlättar det
om företaget är bra lokaliserat med olika distributionsalternativ som väg, järnväg, båt och
flyg.
Att lokalisera sin verksamhet kräver ofta tid och planering men även tajming. Var, hur och när
ett företag ska lokalisera sig. Colombo & Dawid (2014) anser att verksamheter noggrant bör
analysera dessa aspekter innan lokaliseringen sker så att inte en kostsam omlokalisering
senare blir nödvändig.
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3.2 Hållbar utveckling
Enligt Björklund (2012, s. 44) är det enkelt att klargöra vilka samhällen och förhållanden som
inte är långsiktigt hållbara. Det är däremot svårare att klargöra och beskriva vad som är
långsiktigt hållbart. Ammenberg (2013, s.70-71) beskriver begreppet hållbar utveckling enligt
följande ”en utveckling som tillmötesgår människors nuvarande behov utan att äventyra
behoven för kommande generationer”. Ammenberg (2013, s.70-71) delar in hållbar
utveckling i tre olika dimensioner. Dimensionerna är miljömässig, ekonomisk och social
hållbarhet. För att nå en hållbar utveckling krävs hållbarhet inom vart och ett av dessa element
samt ett sammanhängande system (Ammenberg, 2013, s.70-71).

Björklund (2012) beskriver dimensionerna i hållbar utveckling. Ekonomisk hållbarhet handlar
enligt Björklund (2012, s.43) om att hushålla med resurser på lång sikt. Resurserna är både
mänskliga och materiella. Ser man från ett företagsperspektiv kan den ekonomiska
hållbarheten vara god om företagets långsiktiga ekonomi är säkrad.

Den ekonomiska dimensionen är inriktad mot att skapa ett ekonomiskt stabilt och långsiktigt
samhälle (Ammenberg, 2013, s.72). Social hållbarhet handlar om att bygga upp ett tryggt och
socialt kraftfullt samhälle där människors grundläggande behov tillfredsställs (Björklund,
2012, sid. 40). Miljömässig hållbarhet innebär ett långsiktigt tänk vid miljöfrågor. Människan
ska minimera påverkan på naturen och människors hälsa. Att behandla jordens resurser
varsamt samt bevara vattnets, jordens och ekosystemets produktionsförmåga (Björklund,
2012, sid. 31). Inom dessa begrepp antyder (Björklund, 2012) att det saknas egentliga
definitioner.

Figur 1 Hållbarhetsutveckling där de tre dimensionerna överlappas, (Björklund, 2012, sid. 30)

Städer som är under utveckling lockar ofta nya företag och kunder enligt Rubalcaba et al.
(2013). För att fortsatt utveckling av en stad ska kunna fungera krävs befolkning och jobb.
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Status och rykte för en stad är en aspekt större företag har i åtanke vid val av lokalisering
(Rubalcaba et al., 2013).

Tidigare har lokalisering och logistiska aspekter räknats ut ekonomiskt med en så pass
kostnadseffektiv lösning som möjligt samt en maximerad kundservice, utan att beakta
koldioxidutsläpp (Xifeng et al., 2013). För att hålla sig konkurrenskraftiga måste företag
erbjuda lämpliga nivåer av service till sina kunder. Dessa aspekter relateras ofta enligt Xifeng
et al. (2013) till hur företag ligger lokaliserade, vilka transportmedel de kan använda och hur
snabbt de kan leverera. Det är viktigt att hålla tidsramen till sina kunder och att leverera så
snabbt som kunden behagar (Xifeng et al, 2013). Att ha kort distans till sina kunder minskar
transportsträckan och därmed CO2 utsläpp. Xifeng et al (2013) föreslår att företag ska sprida
ut sina logistikavdelningar för att minska distansen till kunderna och därav upprätthålla hög
service och även minska CO2 utsläpp.
3.2.1 Miljömedvetenhet vid lokalisering
Allt eftersom företag växer på den globala marknaden och outsourcar sina verksamheter växer
behovet av miljövänliga transportlösningar. Lokaliseringen blir således viktig inte bara för att
det där finns chans att bidra till en positivare miljöpåverkan utan också för att det kan
användas som konkurrensmedel företag emellan. (Chen et al., 2014)

Tidigare är det mest den ekonomiska faktorn som spelat roll vid val av lokalisering och den
ekonomiska faktorn är viktig än idag enligt Chen et al. (2014). Som tidigare nämnts blir
miljöaspekten viktigare samtidigt som den ekonomiska faktorn alltså förblir fortsatt viktig.
Detta innebär således att man måste hitta ett sätt att prioritera utifrån de krav man har. Chen et
al. (2014) säger att de vanligaste sätten att bedöma lokalisering antingen är via faktorer eller
med hjälp av matematiska formler.

3.3 Affärsmässighet
Företags servicecenter och sättet att bemöta kunder är en viktig del för en verksamhet.
Företags servicestationer är verksamhetens ansikte utåt och prioriteras av många företag.
Rubalcaba et al. (2013) diskuterar vikten av att ha servicestationer lokaliserade i städer
runtom verksamheten. Genom att bemöta kunder med en tillgänglig och flexibel
servicestation kan bättre rykte och nöjda kunder erhållas. Studien påvisar att val av
lokalisering främst handlar om att lokalisera sig i storstadsområden där utbud och efterfrågan
är stort, men även städers anseende spelar en betydande roll. Information och kunskap är
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lättare att finna i storstäder, samt rent geografiskt ligger företagen då närmare en större andel
av sina kunder (Rubalcaba et al., 2013). Hela momentet beskrivs av Rubalcaba et al. (2013)
som ett kluster där företag binder kontakt med leverantörer för att effektivisera verksamheten
och nå ut till fler kunder. Större städer har ofta ett globalt nätverk vilket även underlättar för
internationella företag med transporter (Rubalcaba et al., 2013). När ett större företag ansluter
till ett kluster i en större stad är de generella fördelarna för gemensamma vinster och välfärd
större än fördelarna för just det företaget i fråga (Colombo & Dawid, 2014).
Colombo & Dawid (2014) analyserar hur företag bäst lokaliserar just sin verksamhet. Om du
är en marknadsledare eller en eftersläntrare finns olika fördelar att vinna genom lokalisering.
Antingen väljer du att lokalisera dig i storstäder så att ett kluster byggs upp och företaget kan
lättare få mer kunskap och personal. Risken med detta är att andra företag konkurrerar om
dina anställda och deras kunskap. Företag kan därför välja att lokalisera sig isolerat en bit
bortanför sina konkurrenter i en mindre stad för att enklare kunna behålla sin kompetens.
Detta kan sammanställas som en balansgång, om den potentiella vinsten blir större i en
storstad eller om företaget ligger säkrare i en mindre stad (Colombo & Dawid, 2014).

3.4 Ledtid
Enligt Olhager (2013) kan man se ledtid på olika sätt. Den generella definitionen innebär dock
tiden som förlöper från dess att ett behov av aktivitet uppstår till dess att vetskapen om att
aktiviteten är utförd. Olhager fortsätter med att nämna att det finns tre typfall av ledtid vilka är
ledtid för utveckling av en ny produkt, ledtid för leverans utifrån kundens perspektiv samt
ledtid i produktion utifrån det producerande företagets perspektiv.

Ledtider för leverans utifrån kundens perspektiv kan enligt Olhager (2013) också kallas
leveransledtid. För att bättre förklara innebörden av detta begrepp kan man säga att det
handlar om tiden från beställning av en produkt till leverans av produkten. Även leveranser
inom produktionen går under leveransledtid och avser då transporter inom den egna
produktionskedjan.

3.5 Viktiga faktorer vid lokalisering
Enligt Rubalcaba et al. (2013) finns ett antal olika faktorer att tänka på vid lokalisering. Först
och främst nämns tre nyckeldimensioner som är access till kunder, ekonomisk utveckling och
en dynamisk marknad. Dessa tre dimensioner bygger på att efterfrågan finns.
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Rubalcaba et al. (2013) fortsätter sedan genom att förklara att access till kunder handlar om
att man rent geografiskt ska finnas nära kunder men även andra intressenter. Med ekonomisk
utveckling menas att man lockar kunder och andra intressenter och därmed ökar
affärsmöjligheter på sikt samtidigt som man bidrar till regionens tillväxt. Den sista
dimensionen, en dynamisk marknad, innebär att regionen har hög aktivitet i företagsvärlden.
Start-ups, konkurser, nyetableringar osv. Detta är viktigt för att det skapar en efterfrågan av
tjänster. (Rubalcaba et al., 2013)

Vidare finns fyra viktiga faktorer som förklarar vikten av en bra lokalisering. Dessa handlar
till skillnad från de tre tidigare punkterna inte om efterfrågan utan behandlar istället tillgång:


Tillgång av resurser



Åtkomst



Innovativ miljö



Den sociala och kulturella miljön

Liksom tidigare förklarar Rubalcaba et al. (2013) dessa punkter. Tillgång av resurser handlar i
främsta fall om att det ska finnas tillgängligt mänskligt kapital i området. Folk i arbetsför
ålder som kan bidra. Åtkomst förklaras genom att området måste ha en bra infrastruktur.
Vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser osv. Men man måste också väga in globala aspekter här.
Kan man locka internationellt intresse med sin placering? Det kan vara viktiga
samarbetspartners eller kunder som inte finns i regionen eller ens landet/världsdelen som ändå
kan se ett intresse för närvaro i just den regionen.

Hur innovativt området är spelar också roll. Här lyfter man fram kunskap och
utbildningsnivåer för att på så sätt se till att det finns en framåtsträvande företagsmiljö med
positiv utveckling och många nya företag. Anledningen till att detta är viktigt, säger
Rubalcaba et al. (2013), är för att det finns en länk mellan kunskapsnivån på det mänskliga
kapitalet i regionen och den ekonomiska tillväxten i regionen.

Den sista punkten, den sociala och kulturella miljön, berör då hur mångfald och social
acceptans bidrar till ovanstående punkter. Desto fler källor som finns för annorlunda
tänkande, desto större chans för innovativa idéer och nya företag som i sin tur har behov av
tjänster. (Rubalcaba et al., 2013)
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Lumsden (2006) diskuterar också faktorer som bör finnas i åtanke vid lokalisering av lager
och terminaler. Lumsden (2006) har delat in faktorerna enligt följande:


Möjlighet att ge service



Närhet till marknad



Tillgång till infrastruktur



Utökade marknadsmöjligheter



Närhet till konkurrenter



Övriga faktorer



Närhet till storstad eller industricentrum



Möjlighet till bidrag



Möjlighet till lån



Tillgång på byggnader



Traditioner



Utrymme för expansion



Personliga kontakter

Lumsden (2006) hävdar även att varje lokalisering i sig är unik och att företaget därför bör
överväga dessa faktorer för att se vilka som bäst kan appliceras på verksamheten i fråga.

3.6 Terminal
Terminaler är enligt Lumsden (2012, s.595) en samlingsstation för gods. Det ideala
transportflödet är ”dörr till dörr”-service. Det innebär att producentens varor skickas direkt till
användarens destination. Detta ideala koncept är svårt att uppnå i verkligheten, men
terminaler underlättar arbetet med att skapa service snarlik ”dörr till dörr”-service.
Terminalens uppgift är att samla ihop gods och varor samt att planera distribution och att
samköra transporter för att nå ut till så många kunder som möjligt med minsta möjliga slöseri.
(Lumsden, 2012, s.595).

Björklund (2012) delar in distributionssystemet i tre olika strukturer. Strukturerna kallar han
korridorer, nav och mjölkrunda. Korridor är ett samlingsnamn för distributioner som samlar
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gods på ett ställe som sedan ska till någorlunda samma plats. Miljöforskare jobbar intensivt
med denna struktur för att försöka få fram en ”grön korridor” genom att samlasta varor och
minska de totala transporterna. Navsystemet används ofta hos flygplatser där de stora
flygplatserna utgör navet för att gods ska kunna sammanställas (hub-and-spoke-modellen).
För mindre godsmängder som antingen samlas ihop eller lämnas från ett antal olika
destinationer används såkallade mjölkrundor. En mjölkrunda innebär att lastbilarna kör i
slingor för att plocka upp eller lämna gods och därmed sker samlastningen vid lastbilen.
Sedan når lastbilen sin slutdestination. (Björklund, 2012, sid. 23)

Figur 2 Korridorsystem (Björklund 2012, s. 22)

Figur 3 Mjölkrunda (Björlund 2012, s. 22)
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Figur 4 NAV-system (Björklund 2012, s. 22)

3.7 Centralisering
Centralisering beskrivs som en samhällsprocess som medför en geografisk koncentration av
t.ex. befolkning, bebyggelse och produktion/lagerlokalisering (Ne.se). Skälen till
centralisering enligt Björklund (2012, s. 58-89) har främst grundat sig på ekonomiska faktorer
i form av minskade totalkostnader eller ökad leveransservice. Vid centralisering vid en
storstad tenderar variationen i efterfrågan att vara mindre vilket bidrar till att behovet av
säkerhetsbuffertar och överkapacitet minskar (Björklund, 2012, s. 58-59). En central struktur
gör så att färre brister i organisationen uppstår t.ex. ett lager får en ökad produkttillgänglighet
vilket medför en högre servicegrad samt en minskad kapitalbindning p.g.a. flexibilitet
(Björklund, 2012, s. 58-59).

3.8 Urbanisering
Innebär att allt fler människor flyttar in till städer. Björklund (2012) påvisar att cirka 50 % av
världens invånare bor i större städer, siffran förväntas öka till 70 % innan år 2050. Att bo i
större städer har sina fördelar, miljöpåverkan per individ tenderar att vara lägre. Detta kan
bero på kortare och flexiblare transporter, effektivare avfallshantering m.m. (Björklund, 2012,
s. 62).

3.9 Lokaliseringsmodeller
Hur företag väljer att lokalisera sin verksamhet skiljer sig från företag till företag. Det finns
olika modeller för lokalisering (Kayikci, 2010). Det kan grunda sig på kunders lokalisering
och leveransvolymer som kallas för tyngdpunktsuträkningar. Man kan komplettera dessa
uträkningar med tillåtna transporttider för att kontrollera/avgöra en lokaliseringspunkt.
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Således finns det andra aspekter som också har en avgörande roll vid lokalisering. Sådana
aspekter kan t.ex. också vara infrastrukturens uppbyggnad, lagar och regler, politiska beslut,
kulturer samt kompetens m.m. (Björklund, 2012, s. 130).
Ökningen av godstrafikstockningar och luftföroreningar i tätorter kombinerat med bristande
effektivitet i markanvändning gör att företag och myndigheter måste hitta mer hållbara eller
alternativa logistiklösningar (Kayikci, 2010).
Att lokalisera sin facilitet är en kritisk aspekt av det strategiska supply chain arbetet. Det
spelar ingen roll huruvida en butikskedja ska öppna en ny butik eller om en tillverkande
organisation väljer att omlokalisera sitt lager, beslutsfattarna utmanas ofta av problem i form
av resurser och geografiska problem. Eftersom populationer varierar, marknader förändras
och övriga miljöfaktorer förändras kan behovet att omlokalisera verksamheten finnas.
(Alberto, 2010).
3.9.1 Tyngdpunktsmetoden
Effektiviteten i ett distributionssystem handlar i stort om var godset samlas in. Ett företag kan
ha svårt att välja fritt var deras terminal ska lokaliseras. Det finns faktorer som står utanför
företagets kontroll. Faktorer som påverkar kan t.ex. vara tillgång på mark, tillgång till
personal, krav från kunder. En kvantitativ bedömning av lokaliseringsbeslutet bör således inte
uteslutas. Att lokalisera sin verksamhet kan påverkas av andra faktorer också såsom
geografisk tillgänglighet, infrastruktur samt ekonomiska förhållanden. Dessa faktorer tenderar
till att vara direkt avgörande vid val av lokalisering. (Lumsden, 2006, s. 601).
Den vanligaste metoden bygger på att terminalen/lagret placeras i tyngdpunkten av transporter
den lokaliserade verksamheten har. Denna modell kallas för tyngdpunktsmetoden som är en
specifik lösningsmetod för geografiska beslut där antalet utförda fordonskilometer minimeras.
Dessa beslut kan t.ex. handla om lokalisering av lager med syfte att hitta en god balans mellan
transporter till olika marknader genom en geografisk lösning. Lagret i fråga ska då lokaliseras
till marknadens specifika tyngdpunkt (Ohlager, 2013, s. 414-415).
3.9.2 AHP-modellen (Analytical hierarchy process)
AHP-modellen togs fram av Thomas L. Saaty på 80-talet. Modellen är en av de mest breda
och mest använda beslutsstödsmodellerna. AHP-modellen kan med enkelhet beakta både
kvalitativa och kvantitativa data (Kayikci, 2010). AHP-modellen fungerar enligt Alberto
(2010) bra när ett företag eller organisation ska besluta om lokalisering. Modellen tar hänsyn
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till både materiella och immateriella faktorer. AHP-modellens främsta uppgift är att prioritera
uppsättningen av lokaliseringsalternativ.
AHP-modellen tillåter beslutsfattarna att modellera ett komplext problem i en hierarkisk
struktur som visar relationerna mellan mål (kriterier), delmål och alternativ. Den möjliggör
även för beslutsfattare att slå samman både objektiva och subjektiva överväganden i
beslutsprocessen. Detta är enligt Alberto (2010) den främsta anledningen till att använda sig
av AHP-modellen vid lokaliseringsproblem då dessa innebär många immateriella faktorer,
men fortfarande kräver en logistisk samt rationell kontroll av beslut.

Figur 5 AHP-modell (http://file.scirp.org/Html/4-2650017_28971.htm)

Alberto (2010) sammanfattar kortfattat nyckelidéerna med AHP-modellen enligt följande:


Man ordnar beslutskriterier enligt en hierarki där de tre huvudsakliga poängerna
bakom beslutet ligger överst. I nästa nivå kommer generella punkter som är relaterade
till beslutet. Man kan sedan bryta ner dessa punkter hur mycket som helst under denna
nivå om nödvändigt ända tills man kommit till en nivå där man kan avgöra bästa
möjliga lösningen för problemet. Som avslutning noterar man även alternativa sätt att
angripa problemet/problemen (på den lägsta nivån).



När man har beslutshierarkin klar enligt förra punkten jämför man sedan punkterna i
hierarkin två och två var för sig. När man jämför de olika punkterna sätter man poäng
på dem vilket gör att man sedan kan värdera alla punkterna mot varandra enligt
poängskalan man själv satt. Det kan vara svårt att värdera olika poäng satta eftersom
de är framtagna på olika grunder, men det är desto lättare att värdera vad man grundar
poängsättningen på.



För varje beslutskriterium måste man beräkna ett generellt betyg på en skala mellan 0
och 1 som mäter graden av uppfyllnad av grundproblemet för respektive kriterium.
Med hjälp av detta kan man sedan komma fram till det bästa beslutet. (Alberto, 2010).
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Alberto (2010) har sammanfattat fördelarna med AHP-modellen enligt följande:


Det är en mångsidig modell som kan appliceras över ett brett spektrum av frågor där
beslut måste tas. Nya tillämpningar har utökat användningen av AHP-modellen som
tillåter bedömning av den relativa sannolikheten för händelser.



Det är en formell struktur för problemlösning vilket tillåter komplexa lösningar som
bryts ner i enklare steg som bidrar till att mer rationella beslut kan tas.



Dess enkelhet, eftersom användningen av parvisa jämförelser låter beslutsfattaren
fokusera på varje problem var för sig. (Alberto, 2010).

Kritiken som finns mot AHP-modellen är att det inte finns några riktiga manualer för hur
modellen exakt ska användas. Att pröva sig fram och lära sig av erfarenhet är enda sättet att
gå tillväga. (Davies, 2001).
När fler beslutsfattare är med och ska vikta kriterierna inom AHP-modellen kan det bli stora
skiljaktigheter mellan svarsalternativen och resultatet kan därmed bli missvisande (Davies,
2001). Skalan som används till AHP-modellen är Saaty-skalan. Saaty-skalan viktar kriterier
mellan -9 till 9 där 1 betyder att kriterierna prioriteras exakt lika. Om antal alternativ
överstiger nio stycken så kan det enligt Davies (2001) innebära svårigheter i mätningarna
samt ge missvisande resultat. Förslaget är då att en annan skala ska användas (Davies, 2001).
Davies (2001) anser också att alternativen som ställs i AHP-modellen ska vara så oberoende
som möjligt. Att ha beroende variabler kan göra att resultatet blir missvisande.
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4. Uppbyggnad av modell
Detta kapitel beskriver hur modellen i studien är uppbyggd. Kapitlet beskriver valda modeller
och hur modellerna kompletterar varandra för att få ett hållbarhetsperspektiv vid uträknandet
av lokalisering. Eftersom fokus i denna studie ligger vid AHP-modellen kommer
tyngdpunktsmetoden bara beröras ytligt.

4.1 AHP-modellen
AHP-modellen är en modell som beaktar hur kriterier/alternativ prioriteras för att komma
fram till den optimala lösningen. AHP-modellen är en väldigt bred modell som kan användas
inom många områden (Alberto, 2010). I denna studie kommer modellen att appliceras för att
klargöra vilket av tillgängliga alternativ som är bäst lämpat vid lokaliseringsbeslut.

Varför AHP-modellen har använts är för att det är en bred modell som med enkelhet kan
beakta olika faktorer. Faktorerna som AHP-modellen i detta fall kommer behandla är:


Distributionskanaler. Anledningen till att denna faktor är med är för att säkerhetsställa
att given plats enligt tyngdpunktsmetoden motsvarar verksamhetens krav på
distributionskanaler.



Möjligheter. Möjligheter till expansion, tillgång till kunskap m.m. är viktiga
egenskaper för ett företags långsiktiga tänkande. Genom att en lokalisering är kostsam
och den inte ska förhastas bör ett långsiktigt tänkande tillämpas vid
lokaliseringsbeslutet. Att alltid försöka undvika en kostsam omlokalisering är att
föredra (Colombo & Dawid, 2014).



Närhet. Att ligga nära sina kunder, konkurrenter och marknaden viktas olika av olika
företag. Alternativ som finns för företag är att ligga i ett kluster eller isolerat i en
mindre stad. Kluster innebär att företag ligger närmare sina kunder, konkurrenter samt
marknaden. Eftersom befolkningen tenderar till att röra sig mer och mer mot större
städer så är klusterlokalisering väl förekommande (Björklund, 2012). Risken vid att
lokalisera sig i ett kluster kan t.ex. vara att dina konkurrenter enklare får tillgång till
kunskap och information via anställda o.s.v. (Rubalcaba et al. 2013).



Hållbarhet. I framtiden måste företag sträva mot en hållbar utveckling. Hållbar
utveckling är en faktor vars inflytande växer. Kunder, leverantörer och andra partners
ställer allt högre krav på att man arbetar med hållbarhet vilket gör att faktorn blir mer
betydande även vid beslut om lokalisering (Ammenberg, 2013). Hållbarhet handlar
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inte bara om att sträva efter att hålla ner utsläppsnivåerna av t.ex. koldioxid. Hållbar
utveckling är så mycket mer. Ammenberg (2013) delar in hållbar utveckling i tre olika
dimensioner. Dimensionerna är ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och
miljömässig hållbarhet. Alla dessa dimensioner behandlas av modellen.

Ovanstående punkter kommer ses som kriterier för att utvärdera den bästa lokaliseringen. Var
och en av dessa punkter kommer att brytas ner i SUB-kriterier för att med säkerhet fastställa
att bästa möjliga lösning på problemet ska identifieras.

Figur 6 Förslag på generell AHP-modell

4.2 Uppbyggnad av ny/modifierad modell
Modellen som denna studie främst kommer beröra är AHP-modellen men den kräver att
alternativ till lokalisering redan finns. För att ta fram alternativ rekommenderas därför
tyngdpunktsmetoden. Eftersom tyngdpunktsmetoden inte är komplett utan enbart tar hänsyn
till tekniska aspekter läggs därför fokus vid AHP-modellen som till större del berör
fundamentala aspekter. De fundamentala aspekterna har valts utifrån den teori som har
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samlats in. AHP-modellen är en bred modell som karakteriseras av olika alternativ som sedan
delas in i olika scenarion. Detta för att finna den mest optimala lösningen på ett problem, i
detta fall lokaliseringsbeslut. (Alberto, 2010).

Genom att först räkna ut det geografiskt bästa läget för vald verksamhet med hjälp av
tyngdpunktsmetoden baserat på företagets rutter tas olika alternativ till lokalisering fram.
Uträkningen med tyngdpunktsmetoden baseras på de antal kunder (n) verksamheten ska
behandla. Därefter placeras dessa i ett koordinatsystem (Xi, Yi) samt att endast en
terminal/lager (X,Y) ska lokaliseras och användas för att distribuera varor. Antalet kunder (n)
samt antal producerande enheter (m) är däremot oändligt. (Lumsden, 2012, s. 601). I detta fall
inhämtades information om LKAB’s alternativ istället genom en intervju med dem då
alternativ fanns tillgängliga.

AHP-modellen används sedan för att besluta vilken av platserna som hittats med hjälp av
tyngdpunktsmetoden som är bäst med avseende på fundamentala aspekter som
tyngdpunktsmetoden inte tar hänsyn till. Dessa fundamentala aspekter bryts sedan ned i olika
scenarion. Aspekterna som AHP-modellen kommer ta hänsyn till är dels hållbarhetsbaserade
men även vad teorin anser vara de främsta faktorerna vid val av lokalisering. Dessa aspekter
kommer poängsättas (enligt Saaty-skalan) baserat på svaren från LKAB utifrån vad de anser
viktigast för att sedan få fram ett resultat av vilka valda geografiska platser som bäst passar
vald verksamhet.

Figur 7 Förslag till process för lokalisering
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Fig. 7 beskriver hur ett förslag till en slutgiltig lokaliseringsmodell borde se ut. Där
tyngdpunktsmetoden ger den mest effektiva platsen sett till antal utförda fordonskilometer.
Några alternativ kopplas utifrån resultat av tyngdpunktsmetoden till AHP-modellen som
klargör vilket alternativ som är bäst utifrån hur man värdrar faktorer för lokalisering. Det
alternativet detta leder till blir då det mest optimala alternativet för lokalisering för företaget i
fråga.
4.2.1 Kriterier till AHP-modellen
Kriterierna som används i AHP-modellen har sammanställts utifrån vad tidigare skriftligt
material har diskuterat mest. Vad som oftast brukar vara av betydande roll vid val av
lokalisering. Efter att ha sammanställt olika faktorer kontaktades företaget där generella
frågor om deras verksamhet och lokalisering ställdes. När svaren kom från företaget gavs en
större bild av hur de tänkte vid deras lokaliseringsbeslut och valde sedan kriterier utifrån det.
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5. Resultat
5.1 Företaget
Företaget använder sig av en terminal i Gävle. Terminalen sköts av DHL freight som agerar
konsolideringspunkt men i speciella fall även lager för importerat gods. Varorna som
företaget får till denna terminal kommer från ca.50 olika leverantörer runt om i världen.
Leveranserna kommer dels från Sverige, Norge och Danmark men även från Frankrike samt
Asien. Terminalen får förhandsinformation från företaget om vad det är som kommer, vilka
kvantiteter och om det ska lagras eller bara omplaceras för vidare leverans till företagets
centralförråd. Företagets centralförråd ligger lokaliserade på två platser relativt nära varandra
rent geografiskt. Vid akuta leveranser skickas varorna direkt från leverantören till företagets
centralförråd. Vid sådana tillfällen blir terminalen i Gävle informerad.

Leveranser från terminalen till företagets centralförråd sker dagligen. Terminalen packar om
eller lagrar varorna tills dessa ropas av från företaget. När varorna kommer till terminalen
utförs en kontroll av godset med avseende på skador på förpackningar samt varan.
Leveranserna från terminalen till företaget hamnar i centrallager antingen i ort A eller ort B
beroende på vad leveransen innehåller.

Figur 8 Beskrivning av företagets leveranser

Varor som kommer från sjöfrakt anländer till Gävle hamn och sedan förtullas innan det
kommer till terminalen där varorna lagras och skickas till företagets centralförråd när behovet
finns. Varorna som kommer från Asien är oftast större kvantiteter och lagras vid terminalen
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och skickas delvis till företaget för att möta behoven i ort A samt ort B.

Figur 9 Översikt av företagets leverantörer

Varför företaget valt att lokalisera sin terminal i Gävle grundar sig på olika värderingar. Valet
stod mellan Gävle, ort C, ort D samt en plats längre söderut i Sverige. Gävle valdes för att
terminalen i Gävle som DHL freight tar hand om har gott om utrymme samt att företaget fick
ett väldigt bra intryck av personalen. Företaget har höga krav på flexibilitet som DHL freight
kan tillgodose. Ledtiden är även en viktig faktor vid valet av lokalisering. Företaget såg gärna
att ledtiden från avrop till leverans skulle hållas under en dag. Om terminalen hade
lokaliserats i t.ex. ort C antyder företaget att det hade varit närmare till deras centralförråd i
ort A samt ort B. Ledtiden till terminalen från leverantörerna hade dock blivit längre och
svårare att styra samt kontrollera eftersom godset då hanterats i en transportörs nätverk
snarare än sitt eget. Risker så som platsbrist samt fler omlastningar hade kunnat infinna sig
vid val av ort C. En ekonomisk faktor spelade också in vid valet av terminalen i Gävle.
Fraktkostnaderna tenderade att vara lägre vid en lokalisering i Gävle.

Eftersom företaget får in en del leveranser via sjöfrakt var även Gävle hamn en betydande
faktor. Att ha en hamn att tillgå i närheten av sin terminal antydde företaget vara en viktig
faktor samt en bekvämlighet.
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Figur 10 Illustration av sjöfrakt till företaget (karta-over-varlden.blogspot.se)

Fig. 10 beskriver hur sjöfrakten från Asien går till. Sjöfrakterna anländer via båt från Asien till

Gävle hamn där det sedan lastas på lastbilar till DHL freight terminal i Gävle. Vid terminalen
delas varorna upp och skickas med jämna mellanrum till företagets centralförråd i ort A och i
ort B. Eftersom kvantiteterna som anländer via sjöfrakt är stora lagras varorna och skickas till
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företagets centralförråd när behov uppstår. Utleverans via sjöfrakt sker däremot inte via Gävle
hamn. Utleveranserna av varor sker via ort C hamn. Anledningen till att inte ort C hamn
används till hamn för inkommande gods är för att lokaliseringen av terminalen i Gävle kan
förse företaget med leveranser med en ledtid på under en dag.

5.2 AHP-Modellen
Utifrån enkätundersökningen har Fig. 16 kunnat sammanställas. Modellen är ett resultat från
en enkät som företaget har fått och svarat på bestående av totalt 25 frågor. Frågorna har ställts
mot varandra för att kunna räkna ut vad företaget anser vara viktigast att tänka på vid val av
lokalisering.

Figur 11 Kriterier AHP-modellen (bpmsg.com)

Fig. 16 beskriver hur företaget har värderat huvudkriterierna i AHP-modellen. Resultatet visar
att närhet är det viktigaste motivet vid lokalisering för dem. Närhet innebär närhet till kunder,
närhet till konkurrenter och närhet till leverantörer vilket i sin tur bidrar till att uppnå kravet
på en ledtid om en dag. Fig. 11 visar hur företaget har viktat de olika kriterierna mot varandra
(se bilaga 4). Näst viktigast ansågs vara hållbarhet. Hållbarhet innefattar ekonomisk
hållbarhet, social hållbarhet samt miljömässig hållbarhet. Möjligheter och distributionskanaler
ansågs inte vara lika viktigt.
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Figur 12 SUB-kriterier distributionskanaler AHP-modell (bpmsg.com)

Fig. 12 visar SUB-kriterier inom området distributionskanaler. Fem olika distributionskanaler
har sammanställts och företaget har viktat vilket som är av mest betydelse för deras val av
lokalisering. Som Fig. 12 visar så är tillgången till väg viktigast. Med tillgång till väg menas
större transportvägar och inte mindre lokala vägar. Näst viktigast ansågs tillgång till hamn
vara medan tillgång till flyg, järnväg eller övrig distribution inte ansågs lika betydande.

Figur 13 SUB-kriterier möjligheter AHP-modell (bpmsg.com)

Fig. 13 beskriver hur företaget viktar SUB-kriterierna inom möjligheter. Möjligheter som
diskuteras är expansionsmöjligheter, tillgång till byggnader och tillgång till kunskap.
Tillgången till byggnader ansågs vara den viktigaste aspekten att beakta inom detta område.
Tillgång till kunskap visades också vara av betydande roll medan expansionsmöjligheter inte
var lika viktigt.
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Figur 14 SUB-kriterier närhet AHP-modell (bpmsg.com)

Fig. 14 visar SUB-kriterier inom närhet. Med närhet menas hur företaget ska ligga lokaliserat
i förhållande till kunder, konkurrenter och leverantörer med syfte att på bästa sätt kunna
uppfylla krav på ledtid. Att ligga nära sina leverantörer ansåg företaget vara viktigast just med
tanke på att de har höga krav på ledtid. Att vara lokaliserade nära sina kunder ansågs också
vara viktigt men inte i samma grad som närhet till sina leverantörer. Att ligga nära sina
konkurrenter ansågs inte vara viktigt för företaget.

Figur 15 SUB-kriterier hållbarhet AHP-modell (bpmsg.com)

Fig. 15 visar hur SUB-kriterierna inom hållbarhet fördelats. Som Fig. 15 visar anser företaget
att alla tre hållbara aspekter är lika viktiga. SUB-kriterierna indelades i tre kategorier, social
hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Vad dessa innebär finns att läsa
i bilaga 2.
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Figur 16 AHP-modell på företaget

Fig. 16 visar den kompletta AHP-modellen med alla kriterier samt SUB-kriterier. Alternativet
är i detta fall Gävle eftersom företagets terminal redan ligger lokaliserad i Gävle. De fyra
huvudkriterierna är distributionskanaler, möjligheter, närhet och hållbarhet. Definitionen av
begreppet hållbarhet skickades med i enkätundersökningen till företaget (se bilaga 2). De
gröna procentsatserna under kriterierna beskriver hur företaget har viktat huvudkriterierna
mot varandra. Som Fig. 11 visar var närhet den viktigaste aspekten vid val av lokalisering
med en procentsats på 46.9%. Näst viktigast ansågs hållbarhet vara med en procentsats på
30.8%. Det som inte ansågs vara lika viktigt var möjligheter 17.1% och sedan
distributionskanaler 5.2%.

Efter att huvudkriterierna viktats mot varandra viktades SUB-kriterierna inom varje
huvudkriterie mot varandra. Som Fig. 16 visar är det två olika procentsatser inom varje SUBkriterie, den röda procentsatsen visar hur SUB-kriterierna inom varje kategori ställs mot
varandra medan den blå procentsatsen är totalt jämfört med alla SUB-kriterier. Den blå
procentsatsen är fördelat på 100 % inom alla SUB-kriterier. Den röda procentsatsen är
fördelat på 100 % inom varje kategori.
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Fig. 16 visar att närhet till leverantörer är den klart viktigaste SUB-kriterien med en
procentsats på 34.7%. Det som hade minst påverkan på terminallokalisering enligt företaget
var tillgången till flyg då det endast hade 0.2% inverkan.

Terminallokalisering från varuägarens perspektiv

39

6. Diskussion
6.1 Applicering av modell på detta case
När modellen testades på företaget fanns en angiven geografisk plats att utgå ifrån i och med
företagets terminal i Gävle som redan ligger där. Den angivna geografiska platsen
analyserades med hjälp av den föreslagna AHP-modellen och dess faktorer. Om man däremot
inte har en geografisk plats utan börjar från noll och ska lokalisera sin terminal/lager, börjar
man med att först beräkna var den mest lämpliga platsen är med hjälp av förslagsvis
tyngdpunktsmetoden innan man går vidare till AHP-modellen.

6.2 Diskussion av faktorer i AHP-modellen
6.2.1 Diskussion av huvudkriterier i AHP-modellen
Kriterierna som ligger till grund för AHP-analysen i denna studie är framtagna genom tidigare
teoretiska studier. Kriterierna som används som huvudkriterier är distributionskanaler,
möjligheter, närhet och hållbarhet.

Distributionskanaler gör att verksamheten blir mer flexibel både när det kommer till ledtider
och till kvantiteter. Zhu et. al (2006) påvisar att större företag ofta vill ha fler
distributionskanaler att tillgå för att enklare kunna bemöta olika kunders krav. En stor del av
företagets lokaliseringsbeslut grundade sig på att företaget vill ha en dags ledtid från
terminalen till deras centralförråd i ort A och ort B. För att kunna serva dessa centralförråd
med en ledtid på en dag krävs det att terminalen ligger centralt placerad i Sverige med goda
distributionskanaler. Främsta transportsättet som utnyttjas från leverantör till terminalen i
Gävle och vidare till centralförråden i ort A och ort B är transporter på väg. Trots att ledtiden
är väldigt viktig för företaget fick distributionskanaler endast 5.2 % enligt AHP-modellen
(Fig. 16).

Rubalcaba (2013) diskuterar vikten av att ligga nära sina kunder. Företaget har inte några
direkta krav på att terminalen ska ligga nära sina kunder då terminalen endast servar interna
funktioner i ort A och ort B. Det som däremot ansågs vara av stor vikt för
lokaliseringsbeslutet var att ligga nära sina leverantörer eftersom detta är direkt kopplat till
ledtiden för leveranser. Eftersom verksamheten inte får stå still måste eventuella reservdelar
och liknande snabbt kunna anlända till verksamheten.
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Lumsden (2006) beskriver ett antal olika faktorer vid lokalisering. Möjligheter att expandera,
tillgång till byggnader och tillgång till kunskap är några av dessa. I modellen placeras dessa
under faktorn ”möjligheter” som är en utav huvudkriterierna i den föreslagna AHP-modellen.
Att tänka långsiktigt vid val av lokalisering är att föredra. Colombo & Dawid (2014)
diskuterar vikten av att ha ett långsiktigt tänkande i ett tidigt stadie vid lokalisering. Om
lokaliseringen påskyndas eller slarvas med kan faktorer som rör framtiden lätt glömmas bort
vid beslutsprocessen. För att underlätta detta arbete bör företaget noggrant tänka efter och se
om vald plats har alla förutsättningar för att verksamheten på så sätt ska kunna
vidareutvecklas på den platsen. Om detta görs korrekt medför det att verksamheten i ett senare
skede lättare kan undvika en kostsam omlokalisering. (Colombo & Dawid, 2014).
Ammenberg (2013) beskriver begreppet hållbar utveckling enligt följande ”en utveckling som
tillmötesgår människors nuvarande behov utan att äventyra behoven för kommande
generationer”. Hållbarhet handlar inte bara om miljöfrågor. Hållbarhet är ett brett begrepp
som Ammenberg (2013) delar in i tre olika dimensioner. Dimensionerna är social hållbarhet,
ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Vid lokaliseringsbeslutet bör man tänka
hållbart för att på så vis behålla eller öka sin konkurrensförmåga på nuvarande och framtida
marknader. Ammenberg (2013) diskuterar nämligen att företagare måste börja fokusera på
den hållbara utvecklingen för att fortsatt hålla sig konkurrenskraftiga.

Xifeng et. al (2013) hävdar att tidigare vid val av lokalisering var det mycket mer ekonomiska
aspekter som avgjorde lokaliseringsbeslutet. I dagsläget och i framtiden kommer fler och fler
att behöva anpassa sina beslut efter ett mer hållbart synsätt. Företaget värderar dock hållbarhet
ganska högt och har således tagit hänsyn till detta.

Något man kan fråga sig är huruvida företaget anser att tillgång till väg var av betydande roll
vid lokaliseringsbeslutet och att järnväg inte anses vara lika viktigt. För att hålla sig inom ett
hållbart synsätt måste företaget försöka anpassa sina transporter till minsta möjliga
miljöpåverkan. Att försöka införa leveranser via järnväg mellan terminalen i Gävle till
centralförråden i ort A och ort B vore att föredra i ett hållbart synsätt. Detta är även intressant
då företaget ansåg att hållbarhet är den näst viktigaste aspekten från AHP-modellen vid
lokaliseringsbeslut. Möjligheten att hitta lösningar för järnvägstransporter bör således
undersökas vidare.
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Som Fig. 16 visar är närhet den viktigaste huvudkriterien vid lokalisering för företaget.
Antagningsvis är närheten av betydande roll då företaget vill ha sina leveranser inom en dag
samt att de snabbt ska kunna få reservdelar om något fel skulle inträffa i verksamheten.
6.2.2 Diskussion av SUB-kriterier i AHP-modellen
För att kunna bryta ut vad ovanstående huvudkriterium grundar sig på har SUB-kriterier
därför använts (Alberto, 2010). SUB-kriterierna till AHP-modellen har noggrant valts ut inom
varje huvudkriterium. SUB-kriterierna har främst valts ut från Lumsden (2006) och
Rubalcaba (2013). Faktorer som är av betydelse för lokalisering har valts ut till kriterierna.

Efter att resultatet av företagets prioriteringar vid lokalisering har beräknats kunde Fig. 16
sammanställas. Fig. 16 visar alla procentsatser för respektive fråga. Som man kan se är närhet
till leverantörer den viktigaste aspekten för företaget vid val av lokalisering med en
procentsats på totalt 34.7 %. Näst viktigast var alla tre aspekter inom hållbarhet.
Hållbarhetens SUB-kriterier är social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig
hållbarhet (bilaga 2). Alla tre fick en viktad procentsats på 10.2 % vardera. Även närhet till
kunder 9.5 % och tillgång till byggnader 11 % ansågs vara viktigt vid val av lokalisering. Det
som inte ansågs vara viktigt var tillgång till flyg 0.2 %, tillgång till övrig distribution 0.4 %,
tillgång till järnväg 0.8 %. Varför just de tre lägst rankade SUB-kriterierna är inom området
för distributionskanaler är för att den kriterien var lägst rankad av alla huvudkriterier.

6.3 Styrkor och svagheter med AHP-modellen vid lokalisering
AHP-modellen är en väldigt bred modell kan appliceras inom många områden (Alberto,
2010). AHP-modellen kan således även tillämpas för lokalisering. Om vi säger att ett företag
väljer mellan fyra olika destinationer för sin verksamhet och har vissa aspekter som de vill att
platsen ska uppfylla fungerar AHP-modellen utmärkt. Att bryta ner huvudkriterier till SUBkriterier gör att aspekterna analyseras väldigt noggrant och given plats svarar mot företagets
förväntningar. Detta är en av styrkorna med att använda AHP-modellen. Om ett företag har
fler än nio olika alternativ till lokalisering kan Saaty-skalan som används till AHP-modellen
bli ett problem. Då för många alternativ ställs mot varandra kan procentsatserna bli
missvisande. Istället rekommenderas därför en annan skala som kan beakta fler alternativ
(Davies, 2001). Den fullständiga bilden av AHP-modellen visualiseras på ett bra sätt vilket
gör att det är lättare att få en överblick över problematiken.
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AHP-modellen som är framtagen i den här studien har ett hållbart synsätt. Detta är ett
problem då Björklund (2012) anser att det är svårt att definiera vad som gör ett hållbart
tankesätt. Modellen har dock beaktat alla tre dimensioner som Ammenberg (2012) anser att
hållbar utveckling handlar om.

6.4 Hållbarhet i AHP-modellen
AHP-modellen tar hållbarhet i beaktning där hållbarhet delas in i tre sub-kriterier vilka är
ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. För att bestämma om en
plats uppfyller dessa kriterier med hjälp av AHP-modellen får man helt enkelt utgå ifrån vilka
av de andra kriterierna platsen uppfyller för att därefter bestämma huruvida platsen uppfyller
hållbarhet eller inte. Företaget värderar t.ex. närhet till hamn ganska högt. Detta för att de tar
emot leveranser från Asien via båt. Finns ingen hamn i anslutning till terminalen innebär det
att man måste frakta varorna som levereras från Asien från en hamn till terminalen i onödan.
Således påverkas hållbarheten negativt då onödiga frakter i sådana fall måste ske. Svårigheten
med att värdera hållbarhetsperspektiv kan i sådana fall bli ganska uppenbar. Låt säga att ort D
skulle väljas, ingen hamn existerar och transporter av hamnmateriel måste transporteras från
en hamn till ort D för att sedan lastas om för vidare transport till ort A eller ort B. Detta
problem visar på bredden av begreppet ”hållbarhet” och ger förståelse för Björklund (2012)
när hon säger att det är lätt att säga vad som inte är hållbart men svårare att säga vad som är
hållbart. Med detta i åtanke anses modellens kriterier vara viktiga för att bidra till hållbarhet.

6.5 Gävle som konsolideringspunkt
När företaget skulle välja var deras terminal/konsolideringspunkt skulle ligga stod valet
mellan Gävle, ort D, ort C och en fjärde plats belägen längre söderut i landet. Sett till
kriterierna i AHP-modellen uppfyller Gävle kraven allra bäst. Ort D saknar en hamn men
uppfyller i övrigt kraven. Ledtiden blir lite längre men håller sig fortfarande under en dag, det
finns bra vägnät och sett till hållbarhet klarar sig ort D fint om man bortser från miljömässig
hållbarhet. Ort D faller ändå bort med tanke på att det saknas en hamn. Ort C har en hamn
men klarar inte kraven på en ledtid om en dag från leverantör då platsen ligger för långt norrut
i förhållande till leverantörerna. Gävle klarar ledtiden, har en hamn, ligger bra till sett till
vägnät. Går man vidare och tittar djupare på Gävle finns det gott om lokaler vilket också var
ett viktigt kriterium.
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Figur 17 Jämförelse mellan lokaliseringsalternativ

Fig. 17 visar hur dom olika alternativen svarar mot företagets främsta prioriteringar inom
SUB-kriterierna i den framtagna AHP-modellen. Noggrann undersökning av varje ort gjordes
via sökningar på respektives kommun. Sökningarna innefattade hur mycket byggnader med
relevant storlek fanns tillgänglig, vilka expansionsmöjligheter var och en hade samt om
kunskap i form av universitet fanns att tillgå. Distributionskanaler som undersöktes var om
det fanns tillgång till större europaväg och hamn. Poängen som har placerats till varje kategori
är från AHP-modellens resultat (fig. 16).
Anledningen till att inte hållbarhet är med i uträkningen är för att hållbarhet anses vara
resultatet från andra faktorer. Om en stad kan svara på faktorerna i fig. 17 så innebär det att
orten är hållbar. Om t.ex. en ort saknar hamn och företaget är beroende av en hamn blir det då
inte hållbart eftersom det innebär onödiga transporter.
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7 Slutsats
Med avseende på AHP-modellens kriterier samt företagets prioriteringar av dessa kan
slutsatsen dras att Gävle är den bästa platsen av de alternativen som fanns att lokalisera
företagets terminal. Detta framkommer i analysen av företagets prioriteringar med avseende
på vad Gävle kan erbjuda jämfört med vad ort C och ort D kan erbjuda. Målet med AHPmodellen är att ge underlag för beslut baserat på fakta, och påvisar vad som faktiskt är
viktigast samt hur prioriteringar skall göras när det kommer till beslutet. Varje verksamhet
måste således själva ta ställning till vad som är viktigt just för den verksamheten. I företagets
fall väger t.ex. närhet till en hamn tungt eftersom de får leveranser med båt. Det gör att närhet
till hamn i detta fallet bidrar till en positiv effekt på hållbarheten för just företaget eftersom
onödiga transporter måste göras om ingen hamn finns i närhet till terminalen. Alla faktorerna i
den föreslagna AHP-modellen bidrar tillsammans till hållbarhet på liknande sätt, både
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
AHP-modellen är en väldigt bred modell som underlättar vid beslutsfattande och går in på
djupet tack vare att man bryter ned kriterierna för att kartlägga alla delar av beslutet. När man
använder AHP-modellen värderas kriterierna efter en skala. Skalan fungerar dock bara om
man har färre än nio olika alternativ. Har man fler kan resultatet bli missvisande. En annan
nackdel med AHP-modellen är att den komplicerad att använda. Man måste pröva sig fram
och anpassa modellen efter sina egna behov.

Den föreslagna AHP-modellen visar även på vilka nyckelfaktorer som är viktigast vid
lokalisering baserat på teori. Dessa faktorer visar sig överensstämma med hur företaget i
studien värderar sitt lokaliseringsbeslut där närhet till leverantörer var viktigast men också
med mycket fokus på tillgång till lokaler samt även närhet till hamn och väg.

7.1 Förslag till vidare studier
Förslag till fortsatta studier angående AHP-modellen för lokalisering borde först och främst
riktas in på vilken typ av effekter användning av AHP-modellen inom lokalisering faktiskt
ger, både miljömässigt, socialt och rent ekonomiskt.
Fortsatta studier skulle också kunna hantera huruvida den föreslagna modellen fungerar för
andra typer av företag än just varuägare, t.ex. tjänsteföretag.
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Bilagor
Bilaga 1
Svar på frågor från företaget den 18/4.
Vad är det för verksamhet ni har här i Gävle?
Företaget har ingen egen verksamhet (produktion/lager) i Gävle utan anlitar DHL Freight för
att agera konsolideringspunkt, samt till viss del lagerpunkt för främst importerat gods. (se
nedan bild). Gods från ett 50-tal leverantörer sammanstrålar på DHL Freights terminal i Gävle
och sorteras där upp till en gemensam daglig avgång.

Figur 18 Företagets transportnätverk från terminal

Terminalen har i förväg fått information från kontrolltornet kring vilket gods som ska
förväntas ankomma från respektive leverantör. En kontroll utförs av det ankommande godset
med avseende på skador och märkning med inköpsorderreferens.
Bilen avgår sedan dagligen och har två lossningsplatser – Centralförrådet hos företaget i ort
A, och ort B.
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Figur 19 Företagets leverantörsnätverk

Gods som ankommit med sjöfrakt från främst Asien, ankommer till Gävle hamn och
införtullas sedan, innan det lagras på DHL Freights terminal i Gävle i företagets ägo och
synligt i företagets lagersaldo. Inköp avropar sedan delmängder av detta gods regelbundet för
att möta behoven i ort A och ort B.
Fanns det andra alternativ när ni valde placeringen av denna verksamhet till Gävle?
Andra orter som diskuterades var ort C, någon placering längre söderut i Sverige samt även
ort D.
Vad var det som gjorde att ni valde att placera just denna verksamhet i Gävle,
alternativt, vad är det som gör att denna verksamhet ligger kvar i Gävle?
Det fanns bra med utrymme på terminalen hos DHL i Gävle och personalen gjorde ett bra
intryck kring att vilja omhänderta denna verksamhet som kräver viss flexibilitet av deras
verksamhet.
Allt gods som skulle ankomma med inrikestransporter skulle dessutom nå Gävle på 1-dags
ledtid, och man skulle nå centralförråden i ort A och ort B nästa dag.
Om terminalen hade placerats i ort C hade det funnits en annan närhet till ort A och ort B,
men ledtiden från leverantörerna till ort C hade blivit längre och svårare att styra eftersom
godset hade hanterats i en transportörs nätverk, där det kunde riskera att bli stående på olika
omlastningsterminaler vid eventuell plastbrist.
De kostnadsberäkningar som gjordes visade också på en besparingspotential när
fraktkostnaden räknades om baserades på de nya förutsättningarna.
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Bilaga 2
Excelark enkätundersökning.

Figur 20 Enkät med frågor till AHP-modellen
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När excelarket skickades till företaget så ingick det en beskrivning inom alla
hållbarhetsbegrepp enligt följande:


Med ekonomisk hållbarhet menar vi: att hushålla med resurser. Att skapa ett stabilt
och långsiktigt ekonomiskt läge i företaget.



Med social hållbarhet menar vi: handlar om att bygga upp ett hållbart, långsiktigt och
kraftfullt företag där arbetares grundläggande behov tillfredsställs.



Med miljömässig hållbarhet menar vi: ett långsiktigt tänk vid miljöfrågor, att
minimera påverkan på naturen och människors hälsa. Att behandla jordens resurser
varsamt samt bevara vattnet, jordens och ekosystemets produktionsförmåga.
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Bilaga 3
Värdering av tre potentiella platser för lokalisering för företagets terminal.
Ort C
Närhet till leverantörer – Nej.
Tillgång till byggnader – Ja.
Tillgång till kunskap – Ja.
Expansionsmöjligheter – Ja.
Tillgång till väg – Ja.
Tillgång till hamn – Ja.
Ort D
Närhet till leverantörer – Ja.
Tillgång till byggnader – Tillgång till färre byggnader. Inte lika mycket som Gävle och ort C.
Tillgång till kunskap – Ja.
Expansionsmöjligheter – Ja.
Tillgång till väg – Ja.
Tillgång till hamn – Nej.
Gävle
Närhet till leverantörer – Ja.
Tillgång till byggnader – Ja.
Tillgång till kunskap – Ja.
Expansionsmöjligheter – Ja.
Tillgång till väg – Ja.
Tillgång till hamn – Ja.
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Bilaga 4
AHP-modellen uträkning
Det första man ska göra vid uträknandet av AHP-modellen är att ställa upp alla kriterier som
du ska räkna ut i en jämförelsematrix. En jämförelsematrix ställer alla kriterier mot varandra
och sedan får du ut hur mycket var och en har viktats i en procentsats.

Figur 21 Uträkning AHP-modell (bpmsg.com)

Siffrorna som syns i det här exemplet har viktats av studiens undersökta företag. Skalan som
används till att vikta svaren heter Saaty-skalan och kan se ut enligt följande:

Figur 22 Saaty-skalan som används i AHP-modell (bpmsg.com)

För att exemplifiera skalan så ställer vi kriterien möjligheter mot närhet. Som Fig. 20 visar så
är närhet 1/7 mot möjligheter och det menas med att närhet är 7 gånger så viktigt än
möjligheter.

Alla svarsalternativen har placerats i jämförelsematrisen som visas i Fig. 20. Efter att alla
svarsalternativen finns att tillgå och dom ligger placerade i jämförelsematrisen så adderar man
alla siffror lodrätt. Så distributionskanaler har i detta fall 1+3+7+7 = 18.

När det blir bråktal i uträkningen så måste man ställa alla mot varandra inom samma bråktal.
Så T.ex. inom närhet så finns det två stycken olika bråktal. Då måste man korrigera så alla tal
får samma täljare och nämnare. I detta fall blir den gemensamma nämnaren 35 (7*5=35.
5*7=35). För att sedan addera alla summor 7/35+5/35+35/35+35/35 = 82/35.
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Figur 23 Uträkning procentsatser AHP-modell (bpmsg.com)

Nästa steg är att dela alla kolumner med den totala summan från första bilden.
Distributionskanaler blir alla faktorer delade med 18, T.ex. 1/18 osv. För att rätta om man har
räknat rätt så ska alla kategorier var för sig bli 1.

Vid uträkningen av varje dels betydande så bör divideringslagen användas. D.v.s. a/b/c/d för
att kunna bryta ut varje dels betydande roll.

Efter att alla siffror finns med i jämförelsematrisen så ska alla delar adderas vågrätt. T.ex.
Distributionskanaler 1/18 + möjligheter 3/66 + närhet 275/2870 + hållbarhet 1/22. Men
eftersom vi i detta fall har fyra olika kriterier så måste alla multipliceras med ¼. Den korrekta
formeln kommer se ut enligt följande för distributionskanaler:
1/4 * ((1/18)+(3/66)+(275+2870)+1/22))=0.0518 vilket motsvarar att distributionskanaler har
en 5.2% betydelse vid beslutet om lokalisering. Sedan gör man samma sak för möjligheter,
närhet och hållbarhet för att se vad alla har för betydelse vid val av lokalisering. Kontrollera
gärna att alla adderade svar blir tillsammans 1 d.v.s. 100%.
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