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SAMMANFATTNING 
Studien har genomförts hos iDeal of Sweden som arbetar med att designa och sälja exklusiva 
mobiltillbehör. Företaget har expanderat snabbt och har för varje år mer än dubblat sin 
omsättning. Från 2013 när iDeal of Sweden grundades till 2018 har omsättningen utvecklats 
till 430 miljoner kronor och målet för 2019 är 1 miljard kronor. Idag finns det fem lager, alla 
tredjepartslager. Dessa lager är placerade i Sverige, England, Kanada, USA och Australien. 
Alla produkter som ska utanför Skandinavien transporteras först till en omlastningsterminal i 
Frankfurt innan vidare distribution. I och med den kraftiga expansionen i både nya- och 
befintliga länder har det uppstått problem med nuvarande distributionsstruktur. Detta leder till 
att kunderna inte alltid får leveransen inom den utlovade leveranstiden, främst då det till vissa 
länder är långa avstånd.  
 
Syftet med studien var att presentera lämpliga lagerplaceringar för att iDeal of Sweden ska 
kunna minska leveranstiden till kunderna och därmed öka antalet leveranser som levereras i tid. 
Både en lämplig lagerplacering i Europa och Asien har undersökts. Tidigt i studien undersöktes 
iDeal of Swedens faktiska leveranstider idag för att kartlägga hur leveranserna sker i 
förhållande till vad som utlovas. I den här undersökningen identifierades hur stor andel av 
länderna som förses med minst 50% av antalet order för sent. Undersökningen visade att 79% 
av de europeiska länderna förses för sent med minst 50% av antalet order. Vid undersökning 
av andelen försenade order i Asien identifierades att 44% av länderna i Asien förses för sent, 
dock endast på högst 35% av det totala antalet order. Metoden för att finna lämplig 
lagerplacering i förhållande till kunderna är tyngdpunktsmetoden. För att kunna använda 
metoden har tillhandahållna data analyserats samt intervjuer genomförts för att modifiera data 
som var lämplig för tyngdpunktsmetoden. Efter genomförda tyngdpunktsberäkningar där 
placering av lager identifierats har nya leveranstider beräknats för att undersöka hur dessa 
påverkas av nya lagerplaceringar.  
 
Placeringar som identifierats vid tyngdpunktsberäkningarna analyserades för att undersöka hur 
lämpliga placeringarna var sett till andra faktorer som infrastruktur och förbindelser. Dessa 
analyser resulterade i att det beslutades att ett lager bör öppnas i Kassel, Tyskland och ett mellan 
Guangdong och Hongkong, Kina. Båda lagerplaceringarna har närhet till hamn och ligger i 
anslutning till större vägar. Placeringarna av nya lager innebär också att den nuvarande 
omlastningen på terminalen i Frankfurt inte längre är nödvändig. Detta innebär att iDeal of 
Sweden skulle minska transportsträckor kraftigt och därmed kunna leverera till kunderna i tid. 
Europa kommer öka antalet leveranser i tid. Asien kommer till viss del fortsätta uppfylla 
leveranser i tid trots landtransporter istället för nuvarande flygtransporter vilket är en viktig del 
ur ett hållbarhetsperspektiv. Den totala transportsträckan i Europa minskas med 66 620 453 mil 
per år, vilket motsvarar en minskning med 67% av den totala transportsträckan. 
Transportsträckan i Asien minskar med 15 816 450 mil per år, vilket motsvarar en minskning 
med 69% av den totala transportsträckan.  
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ABSTRACT 
This study has been conducted at a Swedish company iDeal of Sweden, which designs and sells 
exclusive smartphone accessories. They have expanded rapidly; every year since the founding 
of the company they have more than doubled their turnover. Their turnover has, from the 
founding in 2013 increased to 430 MSEK in 2018. The target for 2019 is 1 BSEK. Today iDeal 
of Sweden has five warehouses located in Sweden, England, Canada, USA and Australia, all of 
which are run by a third party. All products which are to be delivered outside of Scandinavia 
get transported to a reloading centre in Frankfurt before further distribution. A problem with 
current distribution structure has emerged because of the rapid expansion in both existing and 
future markets. This problem is shown by longer delivery times and thus not reaching the 
customer in time, mostly due to some markets requiring long transportation distances.  
 
The purpose of this study is to present the company with appropriate geographical locations for 
warehouses and as a result have more products delivered in time. Appropriate locations in 
Europe and Asia have been analysed. Early in the study, a mapping of current delivery times 
was conducted to see how the promised delivery time compared to the actual delivery time. 
This study identified the share of markets with more than 50% late deliveries. The result of the 
study shows that 79 % of the European markets have at least 50% of the orders delivered late. 
In Asia it was identified that 44 % of the markets have late deliveries, although these are at 
most 35 % of all deliveries. The method being used to find appropriate warehouse placements 
relative to the customers was the centre of gravity method. To use this method, the acquired 
data was analysed, and interviews were conducted to modify the data to be suitable for the 
centre of gravity method. After doing the centre of gravity calculations, locations of the 
warehouses were identified, and the new delivery times were calculated with respect to these 
new warehouse locations.  
 
The suggested warehouse locations were analysed in respect to other factors such as nearby 
infrastructure and transport connections. This analysis shows that a warehouse should be 
opened in Kassel, Germany and one between Guangdong and Hongkong, China. Both locations 
are close to a harbour and large roads. The selected new warehouse locations also eliminate the 
current need to reload the shipment in Frankfurt. This means that iDeal of Sweden would greatly 
decrease their transport distances and thus be able to deliver their products on time. The on-
time deliveries in Europe will increase and the delivery times in Asia will continue being as 
promised even though the transport is by land instead of air. Reducing delivery distances in 
Europe and replacing air transportation with land transportation is also important in a 
sustainability perspective. The total transport distance in Europe is reduced by 666,204,530 km 
per year, which is a decrease of 67% of total transport distance. The total transport distance in 
Asia is reduced by 158,164,590 km per year, which is a decrease of 69% of total transport 
distance.  
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1 INLEDNING  
En bransch som just nu står i stark tillväxt är tillbehörsbranschen och där kan det antas att 
tillbehör till mobiltelefoner är inkluderade. Detta då den svenska befolkningen lägger mycket 
pengar på mobiltelefoner och på tillbehör till telefonerna (Tele Wide, 2019). Ett av företagen 
som verkar inom branschen är iDeal of Sweden.  
 
Inom logistik finns det enligt (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) främst två mål. Det första 
är att kunderna ska få leverans när det önskas. Detta innebär att kunden ska få en komplett 
leverans i rätt tid på rätt plats. Det andra målet är att kostnaden för produkten inte ska vara för 
hög. Vidare menar Oskarsson, et al., (2013) att detta är rimliga krav från kunden men att det 
kan vara svårt för företag att uppfylla dessa.  
 
Generellt är logistik en viktig del för att ett företag ska skapa lönsamhet och konkurrenskraft. 
Det är viktigt då det handlar om att företagets flöde ska ske på ett kundanpassat sätt och på ett 
kostnadseffektivt sätt. Logistik kan även innebära ett förändringsarbete då verksamheten ska 
utvecklas på ett effektivt sätt genom att analysera situationen i dagsläget och därefter tillämpa 
rätt verktyg och metod för att ta fram alternativa lösningar Oskarsson, et al., (2013). Även 
Björnland, Persson & Virum (2003) belyser vikten av logistik och menar att 
logistikverksamheten är bland annat den som påverkar företagets totala lönsamhet mest. 
Eftersom leveransservicen påverkas av logistikverksamheten påverkas därmed intäkterna, 
lager-, transport och administrationskostnaderna.  

1.1 Bakgrund 

iDeal of Sweden säljer exklusiva mobiltillbehör såsom skal, fodral, mobilplånböcker, laddare 
och laddningstillbehör (iDeal of Sweden, 2019). Företaget grundades i Norrköping 2013 och 
var då två anställda. Verksamheten började i ett garage med en produkt och snart flyttar de till 
ett nytt kontor på 2000 kvadratmeter i centrala Norrköping och har idag cirka 1300 produkter. 
Företaget satsar på kraftig expansion under 2019 och har som mål att vara 130 anställda och en 
omsättning på 1 miljard innan året är slut (Englund, 2019).  
 
iDeal of Sweden arbetar mycket med marknadsföring via stora profiler på sociala medier, så 
kallat influencer marketing. Detta innebär att kunder finns utspridda i hela världen. Influencer 
marketing liknar enligt Contentor (2018) till viss del traditionell marknadsföring då det måste 
finnas en tydlig målgrupp för kampanjen och även ett tydligt mål och budskap. Det som då 
skiljer sig med influencer marketing är att en influencer ofta har en stor och lättillgänglig publik. 
Att många följare känner en personlig koppling till profilen samt att en influencer har stor 
erfarenhet av vad en viss målgrupp vill ha för innehåll är en stor fördel med marknadsföring på 
sociala medier.  
 
I dag har iDeal of Sweden fem lager vilka är placerade i Sverige, England, Kanada, USA och 
Australien. Samtliga lager styrs via tredjepartslogistik. Leverantören är placerad i södra Kina 
vilket innebär långa transporter då godset först går från leverantör till lagret i Sverige, för vidare 
distribuering i hela världen. Inom kort planeras det att öppna ytterligare två lager där förslag på 
placeringar är ett i Europa och ett i Asien. Detta då de expanderat kraftigt i Europa och nu har 
som mål att expandera i Asien. iDeal of Sweden talar om två olika typer av flöden, flödet mellan 
företaget och dess återförsäljare och flödet mellan företaget och slutkunden. Vardera flöde utgör 
ca 50% av företagets totala flöde.  
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Då företaget har vuxit väldigt snabbt har undersökningar av hur all logistik ska utformas för att 
fungera så bra som möjligt inte hunnits med. Företaget har fått uppleva att en del länder har 
långa leveranstider i och med långa avstånd. När efterfrågan i dessa länder ökat snabbt har de 
varit tvungna att öppna ett lokalt lager för det landet. För att kunna leverera produkterna inom 
rimlig tidsram. Nu har företaget stabiliserats, även om de fortfarande växer, och vill därmed 
göra noggrannare undersökningar för att se var framtida lager ska placeras.  

1.2 Problem  

Företagets snabba utveckling har bidragit till att kraven på företagets logistik ökat kraftigt och 
behöver nu förbättras. Just nu växer företaget mycket i hela världen, där varje land har olika 
preferenser. Det kan till exempel skilja sig på kundernas förväntningar vad gäller leveranstiden. 
På deras hemsida utlovas snabb leveranstid, för vissa länder 1-2 arbetsdagar vilket inte alltid 
kan hållas. Detta kan bero på hög omsättning på produkter och det gör att alla produkter inte 
finns på alla lager. Det kan även bero på att företaget har långa transporter till vissa länder. Det 
är i dessa avseenden de nu vill undersöka var kommande lager ska placeras, för att minska 
transportsträckan och därmed minska leveranstiden till kund. Det slutgiltiga resultatet kommer 
kunna verka som underlag för framtida beslut gällande var nya lager bör placeras. 

1.3 Syfte 

Syftet är att presentera lämpliga lagerplaceringar och vilka länder som, primärt, ska förses från 
vilket lager. Detta för att minska leveranstiden till kund och därmed, i högre grad, uppfylla den 
utlovade leveranstiden. 

1.4 Frågeställning  

Avsikten med frågeställningarna är att dessa ska hjälpa till att besvara arbetets syfte. Att 
kartlägga var nuvarande lager är placerade och hur dess försäljningsstatistik ser ut är grunden 
för arbetet. Vidare kartläggs vad olika länder har för krav på leveranstiden vilket är relevant för 
att senare i studien förhålla sig till detta. Därmed är den första frågeställningen: 
 

1.  Hur skiljer sig olika länder åt vad gäller leveranskrav?  

Hur väl uppfylls leveranskraven från kunden är relevant då det ligger till grund för vidare analys 
av var kommande lager ska placeras. Därmed är den andra frågeställningen:  
 

2. Hur uppfyller iDeal of Sweden kundernas leveranskrav till respektive land?  

Baserat på befintliga data ska beräkningar utföras för att få fram var lagerna ska placeras. 
Därmed är den tredje frågeställningen:  
 

3. Var ska nya lager placeras?  

Baserat på resultatet om vald placering ska effekterna av detta presenteras. Därmed blir den 
fjärde frågeställningen:  
 

4. Hur kommer transportsträckan och därmed leveranstiden påverkas av valda 
lagerplaceringar?  
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1.5 Avgränsning 

Vid analys av lagerplaceringarna kommer inte returer att tas hänsyn till då endast 5% av 
företagets produkter returneras. Flödet mellan lager och återförsäljare undersöks inte då 
företaget, trots att detta flöde består av 50% av försäljningen, inte kommer att göra några 
förändringar i dessa flöden. De lager som är placerade i USA, Kanada och Australien kommer 
inte företaget göra några förändringar i. Det innebär att dessa lager kommer fortsätta att förse 
sitt lands efterfrågan. Detta innebär att dessa länder inte kommer inkluderas vid beräkningar av 
kommande lagerplaceringar. Länder utanför Europa och Asien som inte har ett lager avgränsas 
från studien då deras efterfrågan är väldigt låg och kommer inte kunna distribueras direkt från 
ett lager utan måste även i fortsättningen distribueras via omlastningsterminalen i Frankfurt. 
Detta innebär att dessa länders efterfrågan inte inkluderas i beräkningarna. 
 
Vid beräkningar kommer historisk data användas men endast för det senaste året. Detta då 
företaget har vuxit snabbt och därmed är äldre data inte användbart. Arbetet tar inte hänsyn till 
transportkostnader som sker från lager till kunder då dessa sköts med tredjepartslogistik. 
Företaget blir fakturerade ett belopp för både lager och transporter vilket innebär att kostanden 
för endast transporterna inte är definierade. 

1.6 Disposition  

Kapitel 2 presenterar den teori som har använts under studien för att ge läsaren en förståelse om 
ämnet samt att dessa senare ligger till grund för analys och resultat. Kapitel 3 presenterar 
metoder som har använts för att genomföra studien, kapitlet presenterar även hur dessa har 
använts, det så kallade tillvägagångsätt. Kapitlet avslutas med att studiens validitet och 
reliabilitet presenteras. Kapitel 4 beskrivs företagets nuläge, var distributionslager som finns 
idag är placerade och hur dagens flöde ser ut. Kapitel 5 redovisar beräkningar som har gjorts 
under studien för att ta fram olika placeringarna. Därefter kommer placeringarna som har 
beräknats som lämpliga analyseras och resultatet kommer att presenteras. Därefter kommer 
studien att analyseras och diskuteras i Kapitel 6 för att sedan avsluta med studiens slutsats och 
det sker i Kapitel 7. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM  
I Kapitel 2 beskrivs begrepp som används under studien. Först beskrivs studiens huvudområde 
logistik, därefter logistikkostnader, lager, leveransserviceelement och lokalisering. 

2.1 Logistik  

Logistik är ett gammalt begrepp som till en början ansågs innebära fysiska aktiviteter som 
transporter, lagring och hantering av gods. Logiskperspektivet tvingade företag att arbeta med 
att sänka sina kostnader för att behålla sina kunder då konkurrensen blev större (Oskarsson, et 
al., 2013). Vidare beskriver Oskarsson, et al., (2013) att logistik utvecklas till att inte bara 
handla om sänkta kostnader utan även att det kan bidra till ökade intäkter. Att försäljningen 
kunde öka berodde på att logistik kan ses som ett säljargument då det innebar säkra och flexibla 
lösningar som skedde snabb. Detta i sin tur ledde till konkurrenskraft.  
 
Enligt Oskarsson, et al., (2013) innebär logistik idag tid och leveransservice, flexibilitet, 
kostnader och kapitalbindning, där alla områden är lika viktiga. Detta innebär att inget av 
nämnda områdena kan prioriteras på bekostnad av något annat område. För att ett företag ska 
kunna skapa en lönsam verksamhet krävs att företaget kan förbättra deras befintliga flöde. Även 
Gleissner & Femerling (2013) beskriver att logistik idag har en stor betydelse då flöden i dagens 
samhälle ofta är uppdelade och sker på olika platser i världen. Godset ska då transporteras från 
tillverkning till slutkund, ibland via ett eller flera lager. Dessa kan, i vissa fall, vara placerade i 
olika länder. Ahl & Johansson (2002) belyser vikten av en välfungerande logistik för företag 
som säljer varor på internet, en välfungerande logistikkedja kan användas som 
konkurrensfördel och bidrar till nöjda kunder.  

2.2 Tredjepartslogistik  

Tredjepartslogiskt är ett relativt nytt fenomen inom logistiken. Det var i slutet av 80-talet 
företag blev mer medvetna om andra organisationers påverkan på deras logistikkedja och insåg 
att det förekom viss ineffektivitet i verksamhetens olika delar. Enligt Ahl & Johansson (2002) 
blev konsekvensen av detta att företag undersökte om vissa aktiviteter kunde läggas på externa 
aktörer, så kallad outsourcing. Idag väljer allt fler att fokusera på det som anses vara 
verksamhetens kärnkompetens för att på så sätt hitta konkurrensfördelar. Andra positiva delar 
med tredjepartslogistik är att det blir en delad risk, en drastisk minskning av kapitalrisken 
parallellt som det frigörs resurser. Det kan bidra till en enklare globalisering då det skapar 
möjligheter att i nya länder lättare kunna hantera försörjningskedjan. Genom användandet av 
partnerföretagets nätverk snabbare kan uppnå kulturell integration. Outsourcing kan även 
genom utnyttjade av en mer kostnadseffektiv partner sänka kostnaderna (Ahl & Johansson, 
2002).  
 
Vidare menar Ahl & Johansson (2002) att tredjepartslogistik även kan medföra vissa negativa 
konsekvenser. Bland annat att företaget mister viss kontroll över sina aktiviteter som kan leda 
till eventuell försämring av flödet. En annan nackdel är att outsourcing leder till ett ökat 
beroende av sina leverantörer samt att det behöver ske kontinuerlig uppföljning av kostnader 
relaterade till leverantören och att det kan uppkomma kommunikationsproblem. Det finns också 
risk för att konfidentiell information läcker ut vid överflyttning av logistiken till en tredje part. 
För att outsourcing ska vara så lönsamt som möjligt är det bra att se den tredje parten som en 
resurs som kan bidra med utveckling av lösningar och på så sätt samarbeta ingå i ett partnerskap 
(Ahl & Johansson, 2002).  
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Även Lumsden (2012) beskriver att tredjepartslogistik handlar om tre parter, ett företag, en 
kund samt en extern aktör, en tredje part, som hanterar utvalda områden och dessa samverkar 
med varandra. Vidare menar Lumsden (2012) att det är ett nära och långsiktigt samarbete som 
understryks i tredjepartslogistik. Ahl & Johansson (2002) menar att tredjepartslogistik främst 
handlar om att företag låter andra aktörer sköta deras lager och transporter. Men det kan också 
innebära att det externa företaget också sköter inköp, kundtjänst, prismärkning samt 
fakturering.  
 
Vidare menar Storhagen (2011) att det är flera företag som anser att logistiken inte tillhör deras 
kärnkompetens utan väljer att låta andra sköta den. Det vill säga att företag använder sig av 
tredjepartslogistik. Det finns vissa kriterier som måste vara tillgodosedda för att det ska kunna 
anses som tredjepartslogistik. Dessa kriterier är följande (Storhagen, 2011): 

• Verksamheten ska innehålla minst två olika funktioner, exempelvis både lagring och 
transport. 

• Relationen mellan båda parter ska vara långsiktig. 

• Alliansen ska bidra till att båda parter vinner på att ingå i den.  

• Tjänsten ska utföras av ett externt företag. 

• Det gods som hanteras ska inte det externa företaget äga. 

Med hjälp av ett bra tredjepartslogistiks-företag kan värdet öka på grund av följande punkter 
(Storhagen, 2011): 

• Lokaler utnyttjas bättre. 

• Processer blir effektivare. 

• Per enhet blir det lägre hanteringskostnader. 

• Flödena i lagret blir effektivare. 

• Mindre skador på lagret. 

• Lägre svinn och ökad kontroll. 

• Orderuppfyllnaden ökar. 

• Kontrollen på transportörer förbättras.  

2.3 Logistikkostnader 

Logistikkostnader anses vara kostnader knutna till logistikaktiviteter företaget har, exempelvis 
kostnader för transport, lagring och styrning (Björnland, et al., 2003). Oskarsson, et al., (2013) 
menar att inom logistik är begreppet totalkostnad ett vanligt förekommande begrepp. Begreppet 
innebär att alla kostnader som påverkar ett beslut måste tas hänsyn till och inte endast 
kostnaderna en viss avdelning bär. Grunden för detta är att förändringar eller beslut ofta 
påverkar flera avdelningar då kostnaderna kan sjunka på en avdelning men stiga för en annan. 
Innan ett beslut kan fattas är det därmed lämpligt att undersöka hur den totala kostnaden 
kommer att påverkas. Vilka poster som bör inkluderas i totalkostnaden kan variera mellan 
företag men vanligt förekommande är enligt Oskarsson, et al., (2013) kostnaderna för 
lagerföring, lagerhållning/hantering, transport, administration och övriga logistikkostnader, 
vilka visas i Figur 1. Jonsson & Mattson (2016) anser att logistikkostnader även inkluderar 
emballagekostnader, orderkostnader, brist- och förseningskostnader samt kapacitetsrelaterade 
kostnader.  
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Figur 1. Logistikkostnader. Baserad på: (Oskarsson, et al., 2013, p. 39) 

 

2.3.1 Lagerföringskostnad 

Kostnader produkter medför i ett lager kallas lagerföringskostnader. Det innebär kostnader för 
kapitalbindning och riskkostnader för att lagerföra produkter. Kapitalbindning kan liknas med 
alternativkostnad som innebär att kapitalet är låst och inte kan användas till annat som kan leda 
till att nya pengar tjänas eller för att exempelvis investera eller betala av skulder. Riskkostnader 
är kostnader för produkter som inte kan säljas och därmed bidrar till inkurans och kostnaden 
beror ofta på storleken på lagret eller antalet lager (Oskarsson, et al., 2013).  
 
Enligt Jonsson & Mattson (2016) benämns kostnaden som kapitalkostnaden och menar vidare 
att en del av lagerföringskostnaden består av kapitalkostnaden. Lagerföringens kapitalkostnad 
består av det alternativa avkastningskravet för det bundna kapitalet i lager. Detta innebär att 
kostnaden för bundet materialet i lager värderas som en investering i omsättningstillgångar och 
motsvarar det alternativa avkastningskravet. En annan del i lagerföringskostnaden är enligt 
Jonsson & Mattsson (2016) osäkerhetskostnad. Detta innebär osäkerheten och risken med att 
lagerföra produkter då produkter kan behöva kasseras. Produkter kan komma att bli inkuranta 
av olika anledningar, exempelvis kort hållbarhet eller kort produktlivscykel. I 
osäkerhetskostnaden är vanligtvis försäkringskostnad inkluderat och utgörs av knappt en 
procent av varuvärdet (Jonsson & Mattsson, 2016).  
 

2.3.2 Lagerhållningskostnad 

Lagerhållningskostnad, enligt Oskarsson, et al., (2013) även nämnt som hanteringskostnad 
inkluderar alla kostnader för att driva lager. Exempel på kostnader är kostnader som 
uppkommer av att äga ett lager, driva lagerbyggnaden, betala personalen som arbetar, 
hanteringsmaterialet som krävs och till sist för transporterna inom anläggningen. Vidare menar 
Oskarsson, et al., (2013) att det är vanligt att dela upp dessa kostnader efter olika processer som 
godset genomgår, exempelvis mottagning, kontroll och inlagring, lagerhållning, paketering och 
utleverans. Även Jonsson & Mattsson (2016) benämner att lagerhållningskostnaden innebär 
kostnaderna för att driva ett lager. Detta inkluderar kostnader för lagerlokal, personal, 
transporter inom anläggningen, maskiner och annan hanteringsutrustning. Om ett företag väljer 
att hyra lagerutrymme istället för att driva lagret själva baseras kostnaden för detta vanligtvis 
på antalet pallplatser som utnyttjas samt krav på exempelvis kyla.  
 

2.3.3 Transportkostnader 

Både att utföra transporter och att administrera dem ingår i transportkostnader. I kostnadsposten 
menas transporter som sker externt, det vill säga mellan företagets lager och till och från 
företaget. Vidare menar Oskarsson, et al., (2013) att kostnaden är viktig att ta med i 
totalkostnaden trots att många företag inte själva utför transporterna utan låter transportföretag 
göra det. Orsaken till att kostnadsposten är viktig är för att den kan påverka företagets övriga 
kostnader då sänkta transportkostnader kan leda till att behovet av säkerhetslager ökar eller att 
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leveranspålitligheten försämras (Oskarsson, et al., 2013). Björnland, et al., (2003) menar att 
transporter är bland det största effektiviseringsområdena inom logistik och därmed väldigt 
viktiga att behandla. Att det är det största effektiviseringsområde beror på den stark påverkan 
transporten har på kundservicenivån och företagets kostnadsstruktur.  
 
Även Jonsson & Mattson (2016) menar att alla aktiviteter kopplat till extern transport 
inkluderas i transportkostnader. Detta innebär kostnader för att lasta, förflytta och lossa gods 
mellan företagets anläggningar samt till eller från leverantörer respektive kund. En del i 
transportkostnaden utgörs av kapitalbindningskostnaden då godset binder kapital även under 
transporten (Jonsson & Mattsson, 2016).  
 

2.3.4 Administrativa kostnader 

Avslutningsvis är administrativa kostnader en post i totalkostnaden. Kostnadsposten inkluderar 
enligt Oskarsson, et al., (2013) alla kostnader för att administrera logistiken. Exempel på 
aktiviteter som administreras är planering, mottagning, behandling, transport och avisering för 
produkterna. Jonsson & Mattsson (2016) menar att kostnadsposten utgörs av kostnader för 
långsiktig planering samt operativ styrning. Dessa kräver personal, redovisning av lager, 
orderbehandling samt tekniska funktioner för logistikavdelningen. 

2.4 Lager  

Gu, Goetschalckx & McGinnis (2007) belyser vikten av ett lager i alla försörjningskedjor. 
Syftet med lager är att kunna möta variation i efterfrågan genom lagring av produkter och på så 
sätt ge kunderna en hög leveranssäkerhet och leveransservice. Det finns flera utmaningar för 
lager, till exempel krav på kortare leveranstider och ett större produktsortiment (Gu, et al., 
2007).  
 
Lumsden (2012) menar att det är fördelaktigt för ett företag att bedriva lager även om det kan 
vara kostsamt och belyser att en grundregel är att hålla nere lagernivåerna så mycket som 
möjligt. Även Oskarsson, et al., (2013) beskriver att lager är en del inom logistik och att 
lagerhålla produkter anses vara både positivt och negativt. Detta kan skilja sig beroende på vem 
som frågas. Det finns många olika typer av lager som lämpar sig olika bra i beroende på 
situation. Två ofta omnämnda lagertyper är centrallager och distributionslager. I vissa fall 
använder företag båda dessa och i vissa fall något av dem. Om företagets kunder är utspridda 
över ett stort geografiskt område innebär det att fysiska avstånd är stora. Då används ofta 
centrallager och distributionslager för att kunna erbjuda kunderna kort leveranstid (Oskarsson, 
et al., 2013).  
 

2.4.1 Centrallager  

Centrallagring innebär att ett sortiment som tillverkas vid flera olika produktioner koordineras 
i ett gemensamt fabrikslager för att samordna distributionen av produkterna. Ett centrallager 
medför att produkterna ligger tidigt i distributionskanalen och en fördel med det är att i nästa 
led i distributionskanalen kan varorna levereras snabbt. Även om återförsäljarens produkter 
kommer från olika leverantörer är dessa samordnade i centrallagret och det krävs endast en 
beställning därifrån. Centrallager används därför ofta för att förse lokala lager eller 
återförsäljare (Abrahamsson, 1996). 
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2.4.2 Distributionslager 

Distribution handlar om att produkterna distribueras från en fabrik eller ett lager till kunderna 
(Jonsson & Mattsson, 2016). Vidare menar Jonsson & Mattsson (2016) att en god 
distributionsstruktur kan medföra en ökning av företagets lönsamhet och konkurrenskraft då 
produkterna blir tillgängliga på marknaden på ett kostnadseffektivt sätt. Jonsson & Mattsson 
(2016) belyser även vikten av att en god distributionsstruktur medför att företaget kan håll korta 
och säkra leveranstider mot kunden och på så sätt uppehålla en hög leveransservice.  
 
I distributionsstrukturen kan det finnas så kallade mellanhänder. Det är aktörer som sköter 
distributionen mellan det producerande företaget och slutkunden. Mellanhänderna besitter olika 
roller, där en roll är spridningsrollen. Det innebär att det så nära marknaden som möjligt 
placeras ett distributionslager för att kundernas krav på leveranstid ska kunna tillgodoses. Syftet 
är att placeringen är så nära kunderna som möjligt för att upprätthålla en effektiv kundservice. 
Produkterna levereras till distributionslagret från antingen leverantör eller centrallager och 
levereras senare vidare ut till kunderna. Leveranstiden kan då, beroende på avståndet, 
exempelvis vara två veckor från leverantören till distributionslagret, och sedan en dag till 
slutkunden, detta illustreras i Figur 2 (Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

Figur 2. Spridningsrollen. Baserad på: (Jonsson & Mattsson, 2016, p. 248) 

Kasilingam (1998) menar att det kan finnas distributionslager placerade mellan 
produktionsanläggningar och kunder men även mellan produktionsanläggningar och 
leverantörer. Olika lager har olika begränsningar vad gäller lagringsutrymme och 
hanteringskapacitet. Även resurser för att hantera produkter på ett lager kan variera mellan olika 
lager. För att etablera ett lager tillkommer det kostnader, som till exempel är kostnader för att 
upprätthålla och driva lager (Kasilingam, 1998).  

2.5 Leveransserviceelement  

Inom logistik är en viktig del enligt Oskarsson, et al., (2013) att tillfredsställa kundernas krav 
vad gäller leveransservice. Att skapa god leveransservice sker genom hela processen. Före 
leverans är det viktigt att ge köparen en förståelse för vilken leveransservice den kan förvänta 
sig. Köparen vill i den här fasen undersöka hur lätt företaget är att skapa en affär med. Vid nästa 
fas, vid leveransen, handlar leveransservice om att hålla det som lovats före leverans. Exempel 
på vad som kan ha lovats är vilken leveranstid som ska gälla. Om företaget upptäcker att det 
kan ske en avvikelse från vad som har lovats är det viktigt att så tidigt som möjligt informera 
kunden gällande detta. I den här fasen vill kunden undersöka om företaget verkar efter vad som 
lovats och hur tydlig informationen vid avvikelse är. Sista fasen, efter leverans, handlar om att 
hantera eventuella returer, erbjuda köparen reservdelar, garantier och klagomål på ett så bra sätt 
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som möjligt. Gör företaget detta bra kan kunden uppleva en god kundservice även om något 
problem uppstått i tidigare faser. För att presentera leveransservice, som innebär det som har 
med leveransen att göra, på ett tydligare sätt talas det ofta om olika leveransserviceelement. 
Dessa är dels leveranstid, leveranspålitlighet, lagertillgänglighet (Oskarsson, et al., 2013).  
 

2.5.1  Leveranstid 

Leveranstid, även kallat ledtid, är enligt Oskarsson, et al., (2013) tiden från att kunden lägger 
order till att denne mottar ordern. Vad en rimlig leveranstid är kan bero mycket på vad det är 
för typ av produkt, exempelvis en reservdel till en viktig maskin är i stort behov av en snabb 
leverans för att kunna påbörja produktionen efter stopp. Olhager (2013) beskriver leveranstid 
som leveransledtid och menar vidare att för att kunna upprätthålla en rimlig leveransledtid 
måste alla processer i flödet fungera väl. Allt från inköp av råmaterial till slutleverans.  
 

2.5.2 Leveranspålitlighet  

Enligt Oskarsson, et al., (2013) innebär leveranspålitlighet hur punktlig leveranstiden är. Idag 
prioriterar många kunder en hög leveranspålitlighet före en kort leveranstid vilket ställer krav 
på företagen. Även Jonsson & Mattsson (2016) belyser vikten av att hålla det som lovats vad 
gäller leverans. Varken för tidig eller för sen leverans räknas som pålitlig då båda kan skapa 
problem för kunden. För att mäta leveranspålitligheten beräknas antalet leveranser som 
levererats vid angiven tidpunkt i förhållande till hur många leveranser som totalt har skett 
(Jonsson & Mattsson, 2016).  

2.6  Lokalisering  

Lokalisering är en stor del inom optimering. Det var tidigt under 1900-talet som Alfred Weber 
ansåg att lokalisering av ett lager bör ske på ett sådant sätt att det totala avståndet mellan lagret 
och kunderna skulle minimeras. Därefter har flera forskare intresserat sig för ämnet och använt 
en sådan teori inom olika områden (Zanjirani Farahani & Hekmatfar, 2009). Vidare menar 
Zanjirani Farahani & Hekmatfar (2009) att teorin kan användas på många olika sätt, både inom 
den privata- och offentliga sektorn. Det kan exempelvis användas för att lokalisera ett lager för 
att minimera leveranstiden till kunden, för att placera en fabrik med farliga material långt från 
allmänheten eller för att ta reda på var en järnvägsstation ska placeras för att skapa bra flöde. 
Det innebär ofta en stor investering och därmed är det viktigt att ta hänsyn till vad som kan ske 
långt fram i tiden. Lokaliseringen får inte endast lämpa sig bra utifrån nuvarande system utan 
även för kommande förändring i miljöfaktorer, anläggningens livslängd, hur befolkningen och 
marknaden kan komma att förändras. Dessa faktorer är svåra att förutse och innebär att beslut 
måste fattas trots osäkerhet om framtiden (Zanjirani Farahani & Hekmatfar, 2009).  
 
En viktig parameter vid beslut om lokalisering av distributionen är resans avstånd och därmed 
är utgångspunkten i många lokaliseringsteorier att minimera medelavståndet, det totala 
avståndet eller det maximala avståendet (Zanjirani Farahani & Hekmatfar, 2009). Vidare 
beskriver Zanjirani Farahani & Hekmatfar (2009) att lokaliseringsmodellering ofta är 
uppdelade i fyra kategorier, analytiska modeller, kontinuerliga modeller, nätverksmodeller och 
diskreta modeller. Hesse & Daskin (1998) beskriver två olika formuleringar av 
lokaliseringsproblem. Dessa är dynamiska och stokastiska. Dynamiska formuleringar innebär 
lokalisering av en anläggning över en längre tid, medan stokastiska formuleringar försöker ta 
upp osäkerheten i olika parametrar, så som distansvärden och prognostisering.  
 
Lokalisering är komplext och komplexiteten har bidragit till att enklare statistiska och 
deterministiska modeller för lokalisering har utvecklats (Hesse & Daskin, 1998). Vidare menar 
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Daskin (2013) att det är viktigt att den verkliga verksamheten ska återspeglas i modellen dock 
är det inte alltid nödvändigt att modellen ska reflektera över alla aspekter. Daskin (2013) menar 
att en enklare modell ofta är bättre än komplexa modeller.  
 

2.6.1 Lokaliseringsproblem  

Lokaliseringsproblem av var ett eller flera lager ska placeras benämns på engelska Warehouse 
Location Problem (WLP) eller Facility Location Problem (FLP). Lokaliseringsproblemet för 
ett lager är en viktig del inom logistiksystemet. Målet är enligt Zanjirani Farahani & Hekmatfar 
(2009) att finna en placering på ett lager för att minska avståndet till kunderna och därmed 
minska transportkostnaderna. Beslutet om placeringen för ett lager måste ta hänsyn till både 
nuvarande förhållande och framtida då det är en stor investering. Vidare menar Zanjirani 
Farahani & Hekmatfar (2009) att lokaliseringsproblemet kräver fem komponenter för att kunna 
lösas. Dessa komponenter är vilka kunder och lager som ska undersökas, lokaliseringen för 
dessa två samt distans eller restid mellan valda kunder och lager. För att finna en så bra lösning 
som möjligt sett till kostnaden eller tiden att förse kunderna kan en optimeringsmodell används 
för lokaliseringsproblemet. 
 
Enligt Lundgren, et al., (2003) innebär optimering att göra något så bra som möjligt. För att 
kunna utföra optimeringsmodeller måste det finnas variabler vilket innebär att det finns något i 
problemställningen som kan påverkas eller styras. Då optimering innebär att göra något så bra 
som möjligt behövs en målfunktion. Målfunktionen kan vara att minimera eller maximera de 
definierade variablerna. Vanligtvis används optimeringsmodeller när det finns vissa 
begränsningar, så kallade bivillkor. För att kunna uttrycka mål och begräsningar på ett sätt som 
kan hanteras av en optimeringsmodell måste dessa skrivas i kvantitativ form, det vill säga 
matematiskt. Optimeringsmodeller tillämpas i många branscher och inom olika avdelningar, 
exempelvis produktionsplanering, transporter, packningsproblem och trafikplanering 
(Lundgren, et al., 2003).  
 
Ett annat problem som kan lösas med en optimeringsmodell är P-median. Det innebär att 
transportkostnaderna minskas genom att den totala transportdistansen minimeras. När den 
totala transportdistansen minimeras resulterar det i en P-median formulering. Modellen tar 
hänsyn till faciliteter som finns givna. Den initiala investeringskostnaden behöver balanseras 
mot löpande driftkostnader. Därför minimeras gärna summan av förberedelsekostnaderna för 
det fasta platserna och nuvarande kostnader för flödet, som driftkostnader och 
transportkostnader. Metoden kan också användas för att maximera avståndet, som tillexempel 
kan användas vid en placering av en fabrik med farligt innehåll (Daskin, 2013).  
 
Capacitated Facility Location Problem (CFLP) är en variant av P-median problem. Detta 
innebär att P stycken lager kan öppnas med begränsad kapacitet. Målet är att försörja kunderna 
till en så låg kostnad som möjligt (Ghiani, Laporte & Musmanno, 2013). Skillnaden mellan 
CFLP och P-median är att CFLP inkluderar fasta kostnader. I ett CFLP är varje kund knuten 
till endast ett lager.  
 
Anläggningslokalisering är en metod för att ta reda på hur många anläggningar (depåer, lager) 
som behövs för att därifrån kunna försörja ett visst antal kunder. För att kunna använda metoden 
behövs det en given kapacitet för varje anläggning och en given efterfrågan för varje kund. 
Metoden inkluderar även kostnader som är en fast del som består av kostnaden för att använda 
anläggningen samt en rörlig del som består av transportkostnader. Det finns även andra faktorer 
som kan behövas ta hänsyn till, som att varje kund enbart får använda en anläggning eller att 
det finns obegränsad kapacitet på anläggningarna (Lundgren, et al., 2003).  
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2.6.2 Tyngdpunktsmetoden 

Tarkowski, Ireståhl & Lumsden (1995) menar att en placering av en terminal är viktigt för att 
ett företag ska bli mer kostnadseffektivt, då placeringen kan bidra till ett effektivt 
distributionssystem. Det är svårt för företagen själva att bestämma placeringen då många 
faktorer påverkar, som exempelvis, tillgång på krav från kunder, ekonomi, mark eller 
infrastruktur. En kvantitativ metod som kan användas för val av placering är 
tyngdpunktsmetoden. Vid beräkning av tyngdpunkten används tyngdpunktsmetoden som tar 
hänsyn till kundernas behov av gods och leverantörernas behov av att distribuera i ett givet 
distributionsområde. Resultatet av beräkningen blir var ett lager eller en terminal bör placeras. 
Resultatet kan också bidra till en minskning av det totala transportarbetet (Tarkowski, et al., 
1995). 
 
Även Lumsden (2012) menar att med hjälp av tyngdpunktsmetoden kan transportarbetet 
minska. Vid beräkning av placering av en terminal menar Lumsden (2012) att det är viktigt att 
även inkludera transportkostnaderna från leverantör till terminal samt transportkostnaderna från 
terminal till kund. Dessa tas med i beräkningarna om det finns ett mål att minska kostnader i 
och med placeringen av terminalen. Lumsden (2012) förklarar att minskning av transportarbete 
inte bara behöver syfta till att minska transportkostnaderna, utan att det även kan användas för 
att minska miljöbelastning. Istället för att ta hänsyn till rörliga transportkostnader används den 
rörliga miljöpåverkan (Lumsden, 2012). 
 
Vidare presenterar Lumsden (2012) andra sätt att beräkna tyngdpunkten. Det går att ta hänsyn 
till flera leverantörer, en terminal och flera kunder. Metoden är fördelaktig när det samlas in 
flera produkter från flera olika leverantörer som sen ska distribueras till flera kunder. Det är 
vanligt förekommande vid livsmedelsbranscher, där många olika varor ska samlas på en 
terminal för att sedan distribueras vidare till flera kunder (Lumsden, 2012). Lokaliseringen av 
en terminal är unik och faktorer som marknad, leverantörer och företag påverkar därför olika 
mycket på olika tyngdpunktsberäkningar. Därför är det viktigt att väga in andra faktorer och 
använda resultatet från tyngdpunktsmetoden som utgångspunkt vid beslut om placering. 
Faktorer som kan påverka lokaliseringen är exempelvis tillgång på byggnader och infrastruktur, 
möjlighet till expansion och närhet till storstad eller industricentra. Figur 3 illustrerar faktorer 
som påverkar lokaliseringen (Lumsden, 2012).  
 



   

12 

 

Figur 3. Faktorer som påverkar lokalisering. Baserad på: (Lumsden, 2012, p. 648) 
 

Tyngdpunktsmetoden är en matematisk modell som används för att beräkna placering av ett 
distributionscenter för att minska distributionskostnaden (Heizer & Render, 2014). För att hitta 
den bäst lämpade placeringen för ett lager tar enligt Heizer & Render (2014) metoden hänsyn 
till kundernas placering samt volymen gods som transporteras till kunderna. För att kunna 
använda metoden är det första steget att identifiera marknadernas olika placeringar i ett 
koordinatsystem. För att ta reda på olika koordinater kan ett rutnät placeras över en vanlig karta. 
För att sedan beräkna nya koordinater för placeringen av lagret används ekvationerna nedan 
(Heizer & Render, 2014).  

x-koordinat av tyngdpunktsmetoden = ∑"#"$%"∑ %"	"
 

y-koordinat av tyngdpunktsmetoden = 
∑"#"'%"
∑ %"	"

 

�)* = x-koordinaten av placering i 

�)+ = y-koordinaten av placering i 

�) = Kvantiteten av gods transporterad från eller till placering i 

 

Heizer & Render (2014) menar att kvantiteten är en viktig faktor i tyngdpunktsmetoden 
eftersom den kvantitet som transporteras varierar i varje sändning. Det bör inte enbart vara 
avståendet som är det främsta kriteriet i tyngdpunktsberäkningen. En förutsättning för 
tyngdpunksmetoden är att kostnaden är i proportion mellan avstånd och volymen som 
transporteras (Heizer & Render, 2014).  
 
Även Lumsden (2012) beskriver att tyngdpunktsmetoden används genom att kunder och 
leverantörer placeras ut i ett bestämt geografiskt område i ett koordinatsystem. Därför behöver 
det vara möjligt att i ett rutnät bestående av axlarna X och Y kunna rita in ett geografiskt 
område. Leverantörernas koordinater benämns X	- och Y	- och kundernas koordinater till X	. 
och Y	. (Lumsden, 2012). Vidare menar Lumsden (2012) att det går att beräkna tyngdpunkten 
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på olika sätt beroende på vilka faktorer som är viktiga. När det är en leverantör, en terminal och 
flera kunder kan metoden ta hänsyn till dessa faktorer och väga dessa mot varandra för att finna 
en optimal lokalisering för en terminal.   
 
Med hjälp av leverantörens placering och volym beräknas den mest lämpliga geografiska 
positionen ut (X, Y), där en koordinat beräknas åt gången. Kundernas efterfrågan (∑�1)) 
motsvarar leverantörens (�3) volym av gods. Lika mycket som går till terminalen går också ut 
från terminalen. På följande sätt beräknas det: (Lumsden, 2012) 

X = 45675	∑(48"∗78")(756∑78")  

 

Y = 
:5675	∑(:8"∗78")

(756∑78")   										�<=,……,@ 

 

�3= X-koordinat för leverantören 

�3= Y-koordinat för leverantören 

�3= Volymen från leverantör till terminal 

�1= X-koordinat för kunden 

�1= Y-koordinat för kunden 

�1= Volymen från terminal till kunden 

 

2.6.2.1 Liknande studier 

Zettergren & Bergsten (2010) använder tyngdpunktsmetoden för att lösa ett 
lokaliseringsproblem om var en terminal ska öppna och fungera som en gemensam terminal 
mellan två företag. Utgångspunkten är att dessa två företag har en varsin terminal placerad i 
Tibro respektive Fagerhult. Placeringen av dessa terminaler stämmer inte med leverantörernas 
och kundernas behov. Metoden för studien är tyngdpunktmetoden och totalkostnadsanalys. 
Med hjälp av dessa metoder fastställs det var den nya terminalen ska öppna. Med målet att 
transportkostnaderna och lagerhållningskostnaderna ska vara mindre än kostnaderna för två 
terminaler. Resultatet av tyngdpunktberäkningen blev att terminalens placering ska vara mellan 
Mjölby och Tranås. För att kunna jämföra resultatet med nuläget inkluderades transportarbetet 
i olika alternativen för att få fram en total transportkostnad. Tillsammans med en 
totalkostnadsanalys fastställs att tyngdpunktens placering ger lägst transportkostnad förutsatt 
att placeringen inte hamnar vid naturliga hinder, såsom exempelvis sjöar. Författarna belyser 
vikten av att undersöka andra faktorer som påverkar placering av en terminal (Zettergren & 
Bergsten, 2010).  
 
Studien Zettergren & Bergsten (2013) presenterar liknar denna studie då båda syftar till att 
undersöka lämplig placering av en terminal eller lager med hjälp av tyngdpunktsmetoden. Det 
som skiljer studierna åt är att denna studie inte tar hänsyn till transportkostnaden och inte 
använder någon totalkostnadsanalys för att jämföra resultatet med den nuvarande placeringen. 
Zettergren & Bergstens studie är användbar i denna studies syfte då den beskriver användningen 
av tyngdpunktmetoden på ett bra sätt och är därmed enkel att använda sig av. 
Hakin & Kusumastuti (2018) har i sin studie undersökt ett lokaliseringsproblem för att finna 
lösningen på var ett lager ska placeras i Jakarta för att kunna hjälpa offer vid översvämningar i 



   

14 

östra Jakarta. I studien undersöktes var ett lager med katastrofhjälp ska placeras för att kunna 
nå ut till katastrofoffer på så kort tid som möjligt. Metoden som har använts för att finna lämplig 
placering för lagret är Analytisk hierarkiprocess, förkortat AHP. Första steget i metoden är att 
finna en uppsättning kriterier som modellen ska bearbeta. Detta gör Hakin & Kusumastuti 
genom litteratursökning samt intervjuer med lämpliga representanter. Nästa steg är att utveckla 
AHP-modellen med kriterierna som fastställts. Kriterier som Hakin & Kusumastuti använder 
är geografisk plats, kostnader, närhet till kunderna samt att tre alternativa platser för lagret 
bestäms. Därefter kan parvisa jämförelser göras som i studien har gjort av fem experter. 
Resultatet av studien visar att den geografiska platsen är det viktigaste och att kostnaderna har 
lägst prioritering (Hakim & Kusumastuti, 2018). 
 
Hakin & Kusumastutis studie har undersökts då problemet är likt problemet i denna studie. 
Problemet i båda studierna är att finna en lämplig placering för ett lager. Hakin & Kusumastutis 
studie presenterar en metod som kan användas för att lösa problemet. Dock är en viktig del vid 
användning av AHP-modellen att alternativa placeringar för lager är definierade. Detta är något 
som för denna studie inte var möjligt, främst då det geografiska området över var ett lager kan 
placeras på är för stort. Detta innebär att det inte är möjligt att definiera alternativa geografiska 
platser för lager.  
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3 METOD  
En viktig del i ett arbete är att det ska vara vetenskapligt vilket innebär att det är sakligt, 
objektivt och balanserat. För att uppfylla detta måste ett arbete baseras på en eller flera 
vetenskapliga metoder (Ejvegård, 2009). I detta kapitel beskrivs metoder som använts i studien 
samt hur studien har genomförts.  

3.1 Kvantitativ-och kvalitativ metod  

Beroende på arbetes syfte väljs om en kvantitativ eller kvalitativ metod ska användas 
(Lagerholm, 2010). Men vidare menar Lagerholm (2010) att det kan vara svårt att se skillnaden 
mellan dessa två olika metoder och att metoderna inte utesluter varandra utan går att kombinera. 
Detta stärker även Bryman (2018) som menar att en kombination av båda metoderna gör att 
informationen kompletteras. 

Nyberg & Tidström (2012) presenterar skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa metoder, 
se Tabell 1.  

Tabell 1.  Jämförelse av kvantitativa och kvalitativa metoder. Baserad på: (Nyberg & Tidström, 
2012, p. 122) 

 Kvantitativa Kvalitativa 

Frågor Hur mycket/ofta, hur många,  

hur stor, hur länge? 

Vem, vad, när, varför, var, hur? 

Svar Mätvärden, testsvar, markeringar 
på skala 

Ord, satser, observationer, prover, 
bilder 

Variabler Mängd, antal, vikt, längd, 
inkomst, styrka, avstånd, storlek 

Arter, typer, kön, civilstånd, 
utbildning, slag av 
kunskaper/färdigheter 

Datainsamling 
med hjälp av 

Experiment, test, prover, våg, 
skattningsformulär, 
mätinstrument, analyser 

Bilder, ljud, video/film, tema-
intervju, fritt formulerade svar i 
frågeformulär, observation 

Skalor Ordinal-, intervall-, kvotskalor Nominalskalor/kategorier  

 

3.1.1 Kvantitativ metod  

Kvantitativ metod innebär att något beräknas. Styrkan med metoden är att spridningen på det 
som undersökts kan presenteras samt hur spridningen skiljer sig mellan olika grupper. En 
förutsättning för att en kvantitativ metod ska kunna användas är att det finns data om det som 
ska undersökas (Fengen & Sellerberg, 2011).  
 
Lagerholm (2010) menar att kvantitativa metoder är välstrukturerade och systematiska och att 
det redan innan är känt vad som ska tas reda på. Metoden har som grund att samla in information 
som sedan går att beräkna. Detta medför att metoden lämpar sig när information som insamlats 
ska tilldelas värden. Detta bidrar till att resultaten får en enhet vilket är positivt. Kvantitativa 
metoder bidrar till ett bredare perspektiv utan någon vidare fördjupning av problemet, resultatet 
är en förklaring av fenomenet. I och med vetskapen om vad som ska samlas in kan det medföra 
en mindre flexibilitet (Lagerholm, 2010).  
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Bryman (2018) beskriver den kvantitativa forskningsprocessen i 11 steg. Detta är en förenklad 
beskrivning av huvudprocesserna då forskningen sällan är så linjär som Figur 4 visar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Kvantitativa forskningsprocessen. Baserad på: (Bryman, 2018, p. 199)  

 

3.1.2 Kvalitativ metod  

I kvalitativa metoder ligger fokus på ord under insamlingen och analys av data och inte på 
siffrorna som i kvantitativ metod. Betoningen i metoden ligger på utvecklingen av teorier med 
hjälp av den empiriska relationen mellan och teorin och forskning och tar inte hänsyn till 
tillvägagångsättet av naturvetenskapliga modeller. Grunden i kvalitativa metoder är individens 
uppfattning och tolkning (Bryman, 2018).  
 
Med hjälp av kvalitativa metoder kan forskaren följa precisa regler som finns för att garantera 
att en uppfyllelse av kraven på vetenskaplighet uppnås. Vidare menar Hartman (2014) att det 
är högst nödvändigt att undersökningar måste ske efter regler för att kunna rättfärdiga metoden 
för undersökningen.  
 
Kvalitativ metod består av sex huvudsakliga steg enligt Bryman (2018). Dessa steg presenteras 
i Figur 5.  
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Figur 5. Steg i kvalitativ undersökning. Baserad på: (Bryman, 2018, p. 460)  

3.2 Litteraturstudie  

I en litteraturstudie genomförs vanligtvis litteratursökning. Litteratur är till stor del allt material 
som är tryckt, det vill säga böcker, rapporter, artiklar och uppsatser. Till att börja med måste ett 
område för studien ha valts. Därefter kan litteratursökning påbörjas vilket kan genomföras på 
ett bibliotek eller på olika databaser. För att hitta lämplig litteratur används ofta nyckelord vilket 
är bra att fundera över tidigt i arbetet (Ejvegård, 2009). Även Bell (2006) nämner att 
litteratursökning kan ske både via ett bibliotek eller via databaser, så kallade sökmotorer. 
Sökandet i en vanlig sökmotor sker genom många webbplatser med hjälp av nyckelord som har 
använts. Vidare beskriver Bell (2006) att kvaliteten och relevans kan vara variera kraftigt. Det 
är tidskrävande att ta reda på trovärdigheten i olika webbplatserna vilket dock är en viktig del i 
litteratursökningen. Det är upp till forskaren att kritiskt granska och ta ställning till resultaten 
som framkommit i litteratursökningen.  

3.3 Intervju 

En intervju kan genomföras på både ett kvalitativt- eller ett kvantitativt tillvägagångssätt. 
Kvalitativa intervjuer utgår från att det ställs enkla och raka frågor som förväntas ge komplexa 
svar med mycket innehåll. Det som utmärker kvantitativa intervjuer är förenklat att det är siffror 
det handlar om. Vid ett kvantitativt tillvägagångssätt ställs frågor som ”hur många”, det kan 
vara svårt för intervjuobjektet att svara exakt och oftast blir det motfrågor som ”det beror på” 
(Trost, 2014). Vidare menar Trost (2014) att det är syftet med studien som avgör om det ska 
genomföras kvalitativa eller kvantitativa intervjumetoder. Är syftet att förstå eller finna ett 
mönster lämpar sig en kvalitativ intervjumetod. Är syftet däremot hur många, hur mycket eller 
hur ofta, då lämpar sig istället en kvantitativ intervjumetod.  
 
Syftet med en intervju kan vara att det är huvudmetoden för insamling av fakta men kan också 
vara en hjälpmetod för att samla in kompletterande fakta till den redan insamlade (Dalen, 2015). 
För att kunna använda intervjun är det viktigt att kvaliteten är god vilket genom en väl 
genomförd intervju uppfylls  (Lantz, 2013). Kraven för att en intervju ska vara av värde är enligt 
Lantz (2013): 

• Resultatet av intervjun måste vara pålitliga (kravet på reliabilitet) 
• Resultatet måste vara acceptabla (kravet på validitet) 
• Slutsatserna ska kunna kritiskt granskas av andra.  
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Intervjuer kan utformas och genomföras på olika sätt, den kan vara allt från helt öppen till helt 
strukturerad, där emellan finns det den riktat öppna och den halv strukturerade intervjun (Lantz, 
2013). Vidare förtydligar Lantz (2013) dessa olika intervjuformer, den helt öppna menas att 
intervjuaren ställer en helt öppen och vid fråga som låter intervjuobjektet att svara och reflektera 
fritt där utgångspunkten är att skapa förståelse. Den riktade öppna låter likt den föregående 
formen att den intervjuade ska få tala fritt och öppet men intervjuare anger riktning för intervjun 
för att få information kring ett visst område. Den helt strukturerade intervjuformen motsvarar 
en enkät, intervjuaren har då förberett välformulerade frågor med svarsalternativ. Med en 
halvstrukturerad intervju menar Lantz (2013) att det är välformulerade frågor men som lämnar 
utrymme för en vidare diskussion och följdfrågor. 
 
Intervju som metod är fördelaktigt då det medför en stor flexibilitet i form av att ett samtal kan 
ge mer information och intervjuare kan följa upp sina idéer. Nackdelar med intervjuer är att det 
kan ta lång tid att genomföra vilket bidrar till att det i mindre projekt endast hinns med ett fåtal. 
Det finns alltid en risk för feluppfattning och misstolkning av vad intervjuobjektet svarat (Bell, 
2010). Även Lantz (2013) nämner att det finns stor risk för misstolkning av vad 
intervjuobjektets svar men även att intervjuobjektet misstolkar intervjuaren. Därför belyser 
Lantz (2013) hur viktigt det är med en högkvalitet på intervjufrågorna och intervjuaren för att 
intervjun ska kunna hålla så god kvalitet som möjligt. 

3.4 Datainsamling  

Fengen & Sellerberg (2011) menar att då data är en viktig del i kvantitativa metoder krävs det 
någon form av datainsamling. Redan i ett tidigt skede bör det undersökas om data behövs samlas 
in på egen hand eller om data finns att tillgå. Beroende på hur datainsamlingen ska ske krävs 
olika stora resurser till just den delen. Att samla in data själv kräver mycket tid och resurser då 
det ska utformas hur data ska samlas in, testa den data som insamlats samt att välja 
respondenter.  
 
Om data samlas in själv, ofta med hjälp av frågeformulär eller observationer, genererar det 
primärdata. Om data redan finns före undersökningen är det sekundärdata. Den sekundärdata 
som finns att tillgå kan ha varierande bearbetningsgrad och den kan bestå av både 
totalundersökningar och urvalsundersökning. Totalundersökning innebär att data insamlats från 
samtliga enheter. Det är användbart då det är få enheter och det finns ett enkelt sätt att få kontakt 
med alla. Urvalsundersökning är vanligast och används då en totalundersökning inte är möjlig. 
Urvalsundersökning innebär att ett urval av enheter har gjorts och får representera samtliga 
enheter (Fengen & Sellerberg, 2011).  

3.5 Dataanalys 

Dahmström (2011) menar att en viktig del vid en dataanalys är att bekanta sig med den data 
som ska analyseras och bör vara det första som görs i analysen. För att analysera data beskriver 
Dahmström (2011) att materialet ofta delas upp för att göra materialet lättare att bearbeta.  
 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) är målet med dataanalys att tolka och noggrant 
bestämma vad det är som undersöks och därmed definiera vad som är centralt för arbetet. En 
viktig aspekt enligt Forsberg och Wengström (2013) är att forskaren, under alla faser i arbetet, 
är objektiv till det som undersöks. Detta för att komma fram till en opartisk slutsats. Att 
forskaren förhåller sig objektiv till arbetet kan vara utmanande och därmed är det viktigt att 
kritiskt granska inflytandet på forskarens egna uppfattning i slutsatsen (Forsberg & Wengström, 
2013).  
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3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet innefattar i vilken grad, det som önskas mätas, ska mätas. Detta innebär att det beslutas 
om vad som faktiskt ska mätas och att förutsättningarna bestäms innan en viss variabel 
accepteras som bestämd operationalisering. Om inte detta görs kan det leda till att något annat 
än det som tänkt mäts och därmed är validiteten dålig. Men det är inte bara validiteten som 
behöver vara bra, idealet är att även ha bra reliabilitet, vilket innebär om undersökningen har 
skett på ett sådant sätt att exempelvis felregistreringar har undvikts. Att sammanställningen av 
intervjuer eller observationer inte har skett på ett ordningsamt sätt. För att stärka reliabiliteten 
kan undersökningen genomföras flera gånger eller att flera personer, oberoende av varandra, 
granskar materialet av datainsamlingen (Fengen & Sellerberg, 2011). Figur 6 presenterar vad 
validitet och reliabilitet innebär på ett illustrativt sätt. Tavlan längst till vänster visar både låg 
validitet och reliabilitet medan den i mitten visar låg validitet men hög reliabilitet. Till sist visar 
tavlan till höger både hög validitet och reliabilitet (Björklund & Paulsson, 2014).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Illustration av validitet och reliabilitet. Baserad på: (Björklund & Paulsson, 2014, p. 
62) 
 
Även Mohamad, Sulaiman, Sern & Salleh (2015) beskriver att reliabilitet handlar om hur stabila 
och konsekventa det som mäts är, målet är att resultatet av mätningarna ska förbli densamma. 
För att uppnå hög reliabilitet krävs ett sådant resultat efter att mätningarna skett upprepade 
gånger vid exempelvis olika tidpunkter. Detta innebär att resultatet ska vara konsekvent 
(Mohamad, et al., 2015). Vidare beskriver Mohamad, et al., (2015) att validitet innebär att 
mätningarna är meningsfulla och det innebär att det ska hjälpa forskaren att dra resonabla 
slutsatser för studien.  
 
Enligt Hillston (2003) är verifiering en kontroll av att modellen gör det som den är tänkt att 
göra. Ett hjälpmedel för att kontrollera modellen är att kontinuerligt felsöka under framtagandet 
av modellen. Detta innebär att modellen är verifierad men inte validerad. Validering innebär att 
rätt modell byggs vilket innebär att modellen ska leverera ett resultat som användaren har behov 
av. Vid kvalitetsärkring av en modell räcker det inte med att verifiera den, utan den måste också 
valideras med den som ska använda den. Det är också möjligt att ha en modell som är verifierad 
och anses användbar enligt skaparen av modellen då den genererar något typ av resultat. Men 
modellen levererar inte det användaren vill ha, det vill säga inget mervärde för användaren och 
därmed låg validitet. Vidare menar Hillston (2003) att det är viktigt att validera och verifiera 
under processens gång. Funktionerna ska verifieras dagligen och validering av delleveranser 
sker kontinuerligt. På detta sätt försäkras det att modellen fungerar bra och uppskattas av 
användaren (Hillston, 2003).  
 
Lantz (2009) menar att statistik innebär att insamlade data sammanställs, analyseras och tolkas. 
Användningen av statistiska metoder för analys bidrar till en grund för bättre beslut (Lantz, 
2009). För att mäta det totala systematiska felet kan olika statistiska mått utvärderas. Medelfel 
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är ett statistiskt mått för att undersöka variationen mellan ett antal observationer. Medelfelet 
visar osäkerheten i observationerna och därmed vad resultatet kan avvika med från verkligheten 
(Lübeck, 2008).  
 

�������� = ∑ �IJ − �)@)<=
�  

 

�IJ= Förväntade värdet för observation i. 

�)= Verkliga värdet för observation i. 

n= Antal observationer.  

 

Ett mått som jämför det förväntade värdet med det faktiska värdet är medelabsolutfel, MAE. 
Att använda absolutvärdet innebär att positiva och negativa avvikelser inte tar ut varandra. 
Målet är att få fram så lågt värde som möjligt då det innebär att prognosen stämmer överens 
med verkligheten. MAE visar att prognosen kan variera positivt eller negativt över det 
förväntade värdet. MAE beräknas på följande sätt (Eriksson, 2018): 
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�IJ= Förväntade värdet för observation i. 

�)= Verkliga värdet för observation i. 

n= Antal observationer.  

 

Ett annat användbart mått är medelabsolutprocentfel, MAPE. Det är ett mått som anger den 
procentuella avvikelsen från verkligheten. Detta mått används för att förutse fel i den skapade 
prognosen. MAPE beräknas på följande sätt (Statistics How To, 2017): 
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�)= Verkliga värdet för observation i. 

n= Antal observationer.  
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3.7 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs studiens genomförande. Studien är både kvantitativ och kvalitativ då 
den både behandlar matematiska värden samt baseras på vad teori säger inom valda områden. 
Bryman (2018) menar att en kombination av dessa leder till att nödvändig information 
kompletteras vilket leder till ett bättre resultat. 
 
Figur 7 illustrerar olika moment som har skett under studiens gång.  

Figur 7. Studiens genomförande. 

 

3.7.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien påbörjades tidigt i studien och skedde sedan löpande under studiens gång. Den 
litteratur som har sökts är både vetenskapliga artiklar och böcker och sökningen efter dessa 
skedde främst på Linköpings universitetsbibliotek samt databaser såsom UniSearch. Syftet med 
litteraturstudien var att, baserat på litteratur, presentera den teori som ligger till grund för 
studien samt att undersöka vilka metoder som var lämpliga för att genomföra studien. 
 
Genomförandet av litteraturstudien har skett med hjälp av sökord, både svenska och engelska 
ord för att öka utbudet av artiklar. Några av sökorden som har använts är:  

• Tredjeparts logiskt/Third-Party Logistics 
• Leveransserviceelement  
• Leveranstid/Delivery time  
• Lager/Inventory/Warehouse  
• Tyngdpunktsberäkning/Centre-of-gravity method  
• Lokalisering/Localization 
• Multiple facility location/Munifacility center of gravity  
• Optimering/Optimization  
• WLP/Warehouse Location Problem  
• Location problem  

 
När en artikel som ansågs kunna vara relevant identifierades, lästes sammanfattningen igenom 
och sedan lästes innehållsförteckningen igenom för att se om det fanns kapitel som vara 
relevanta för studien. Om en artikel, efter detta, ansågs vara användbar lästes artikeln eller delar 
av artikeln. Om artikeln inte ansågs vara relevant undersöktes artikelns nyckelord för att på så 
sätt kunna hitta andra artiklar som skulle kunna vara relevanta.  
 
Bell (2006) beskriver att det är viktigt att undersöka trovärdigheten i litteraturen som hittas 
vilket kan vara tidskrävande men en viktig del i sökningen. Författarna i studien anser att 
böckerna som använts är trovärdiga då det är tryckta källor och att majoriteten har använts som 
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kurslitteratur vid Linköpings universitet. Vetenskapliga artiklarna som har använts anses vara 
relevanta då dessa är publicerade som vetenskapliga tidskrifter och presenterar någon form av 
forskning.  
 

3.7.2 Intervju 

Trost (2014) beskriver att intervjuer kan genomföras på ett kvalitativt eller kvantitativt sätt och 
menar vidare att det är syftet som avgör vilken typ av intervju det blir. I och med att syftet med 
intervjuerna var att få reda på värden lämpade sig främst kvantitativa intervjuer bra i studien. 
Dock var första intervjuerna kvalitativa då dessa har som utgångspunkt att skapa förståelse över 
företagets verksamhet.  
 
Tidigt i studien genomfördes två intervjuer, först en intervju med Supply Chain Manager för 
att skapa en förståelse över verksamheten. Denne har övergripande ansvar för hela flödet och 
kunde därmed ge värdefull information till vår kartläggning av nuläget. Författarna genomförde 
även en intervju med Supply Chain Executive som är logistikansvarig vid avdelningen för 
utleveranser. Intervjun med denne genomfördes då information på en mer detaljerad nivå om 
just utleveranserna var nödvändiga för studien. Dessa två intervjuer skedde på ett öppet till 
halvstrukturerat sätt vilket enligt Lantz (2018) innebar att frågor var förberedda men att det 
finns utrymme för diskussion och följdfrågor. Under studiens gång genomfördes mindre 
intervjuer då det dök upp nya frågor som behövdes besvaras. Majoriteten av dessa intervjuer 
genomfördes på ett öppet sätt vilket enligt Lantz (2013) innebär att den intervjuade får möjlighet 
att svara på frågan fritt. En öppen form av intervju används för att låta den intervjuade själv 
informera om det som ansågs relevant inom området och att frågor som inte har varit påtänkta 
tidigare komma att ställas.  
 
Intervjuerna avsågs främst till att erhålla data och beskrivning av denna. Eftersom den data som 
erhållits är sekretessbelagd bifogas inte intervjuerna. Lantz (2013) menar att det är viktigt att 
slutsatserna från en intervju ska kunna granskas kritisk av andra, detta är inte möjligt då 
intervjuerna inte får publiceras. Slutsatserna från intervjuerna anses trots detta vara trovärdiga 
då handledare på företaget granskat slutsatserna. 
 

3.7.3 Datainsamling  

Data som har samlats in fanns tillgänglig på företaget och blev därmed sekundärdata. 
Sekundärdata är från ett år tillbaka i tiden då äldre data inte var relevant för studien. Detta för 
att få ett mer tillförlitligt resultat då företaget expanderat kraftigt under senaste åren. Nedan 
listas den data som erhållits från företaget och ansågs vara relevant för studien:  

• Antal skickade produkter för länder med hög efterfrågan. Data från 1 april 2018 – 27 
mars 2019 

• Antal skickade produkter för länder med låg efterfrågan. Sammanslagen data från 1 april 
2018 – 27 mars 2019 

• Information om enskilda leveranstider, från lagd order till mottagen order 
• Vilka länder som det sålts till under det senaste året 

 
Insamlad data som inte tillhandahölls av företaget är: 

• Utlovad leveranstid 
• Koordinater för varje land samt största städerna 
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3.7.4 Dataanalys  

Baserat på den data som tilldelats har det genomförts olika analyser vilket Dahmström (2011) 
belyser som en viktig del i dataanalys. Först sorterades sekundärdata för att definiera vilken 
data som var relevant för studien och på så sätt blev data som inte var relevant för studien 
bortsorterat. Den dataanalys som genomfördes resulterade i att relevant data för 
tyngdpunktberäkningen var efterfrågan per land och koordinater för största städerna per land. 
Tillhandahållen data krävde bearbetning för att göra dem lämplig för metoden. Data som 
används för att kunna beräkna leveranstiden var tillgänglig i ett system där information om när 
kund la order och när kund mottagit order finns tillgänglig. Statistik för nuvarande leveranstid 
togs fram genom undersökning av skickade order från företagets system. Vid analys av 
leveranstiderna identifierades outliers vilka behövdes bearbetas för att inte dessa skulle påverka 
resultatet.  
 

3.7.5 Lokalisering  

Tyngdpunktsmetoden valdes då parametrarna som krävs i metoden gick att tillhandahålla från 
företaget. Kostnad är en aspekt som företaget inte ansåg vara viktigaste vid placering av lager. 
Därmed ansågs tyngdpunktsmetoden lämplig då den kan användas utan hänsyn till kostnader 
och fokusera på närhet till kunderna, som iDeal of Sweden prioriterar. Författarna har även 
konstaterat att tyngdpunktsmetoden lämpar sig för studien då resultatet av metoden kunde verka 
som utgångspunkt för vidare analys av placering och att den är enkel vilket Daskin (2013) anser 
bättre än komplexa modeller. Resultatet av tyngdpunktsmetoden ger förslag på placering sett 
till närhet till kunder med hög efterfrågan. Leveranstiderna från den föreslagna placeringen 
analyserades för att undersöka förändringen från nuvarande leveranstider eftersom 
tyngdpunktsmetoden endast gav en koordinat för ny placering.  
 

3.7.5.1 Tyngdpunktsmetoden  

Efter att både primär- och sekundärdata insamlats genomfördes tyngdpunktsmetoden. Metoden 
har genomförts enligt den presenterade litteraturen i Kapitel 2.6.2. Enligt litteraturen används 
en koordinat för varje kund vilket i denna studie inte kunde erhållas. Detta resulterade i att en 
koordinat för de största städerna per land fick representera landets efterfrågan. Då metoden tar 
hänsyn till ländernas efterfrågan ges ett resultat på placering för att ett lager ska placeras så nära 
kunderna som möjligt. Närhet till kunder med stor efterfrågan väger tyngre än kunder med låg 
efterfrågan. Även beräkning av tyngdpunkten med hänsyn till leverantörens placering har 
genomförts för att undersöka hur transportsträckan påverkas av att distribuera gods till ett 
närliggande lager.  
 

3.7.5.2 Beräkning av leveranstid 

Leveranstiden har beräknats med hjälp av hanteringstiden och transportsträckan. 
Hanteringstiden är beräknad som ett medelvärde över hur lång tid det tar från att kunden lägger 
order tills att den skickas från lagret. Informationen är hämtad från företagets system. 
Transportsträckan togs fram med Google maps, avståndet och förväntad körtid utgår från den 
nuvarande lagerplaceringen i Ängelholm till valda städer. Körtiden enligt Google maps tar inte 
hänsyn till regler om kör och vilotider som finns, därför är den omvandlad till arbetsdagar. Den 
totala körtiden per dag får enligt regler max får vara nio timmar, exkluderad vila 
(Transportstyrelsen, 2019). Att dividera den totala körtiden med nio timmar gav ett högt 
systematiskt fel, det vill säga att den beräknade leveranstiden avvek från den faktiska 
leveranstiden. För att minimera det systematiska felet dividerades den totala körtiden med sju 
timmar istället. Beslut om att dividera med sju timmar baserades på att det finns fler faktorer 
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än endast regler om kör- och vilotider som behövs tas hänsyn till. Andra faktorer som är 
nödvändiga att ta hänsyn till är främst att produkterna samlastas. Då transporterna utförs av ett 
tredjepartsföretag samlastas produkterna både med iDeal of Swedens produkter som ska till 
närliggande ställen men även med andra produkter som tredjepartsföretaget ansvara för. Detta 
kan medföra många stopp samt att produkterna sorteras igen på en mindre omlastningsterminal. 
Distributionen ser olika ut beroende på vilket land produkterna ska till och är därmed svår att 
beräkna. Därmed beslutades det att körtid skulle dividera med sju timmar. När körtiden var 
beräknad i dagar adderades hanteringstiden för att få den totala leveranstiden. Även det 
beräknade medelfelet adderades på kördagarna för att eliminera det systematiska felet. 
 

3.7.6 Validitet och reliabilitet   

Lantz (2013) belyser att validitet och reliabilitet är viktigt för att intervjuerna ska vara av värde. 
Vid utformningen av intervjuerna togs i beaktande för att resultatet skulle anses pålitligt och 
giltiga. Majoriteten av de metoder och teorier som presenterats i rapporten har presenterats 
utifrån minst två vetenskapliga artiklar och, eller böcker. Detta för att stärka det som presenteras 
eller för att belysa att det finns olika tolkningar inom området. När detta görs leder det till att 
studien blir mer objektiv och balanserad vilket gör den mer trovärdig. 
 
Då den data som ligger till grund för studien är tillhandahållen av företaget och är baserad på 
verkliga värden från företagets affärssystem ansågs dessa trovärdiga, det vill säga har hög 
validitet och reliabilitet. Att endast data från det senaste året har använts ökar trovärdigheten då 
det reflekterar verkligheten på ett mer lämpligt sätt. Eftersom företaget har vuxit snabbt de 
senaste åren skulle ett medelvärde för efterfrågan över tid troligtvis ge lägre värden än vad som 
faktiskt varit. 
 
Den data som har tillhandahållits var nödvändig för att kunna utföra beräkningar av främst 
placeringar för nya lager. Detta medförde att validiteten är hög då endast data som ansågs vara 
giltig har använts. Reliabiliteten var svårare att mäta då den data som var nödvändig inte var 
konsekvent då efterfrågan skiljde sig mellan olika perioder. För att säkerställa reliabiliteten i 
efterfrågan har värdena kontrollerats med ansvarig på företaget för att utesluta att problem hade 
uppstått i affärssystemet. Detta för att studien ska ha hög validitet och reliabilitet. 
 

3.7.7 Validitet och verifiering av resultat och modell   

Beräkningar som har genomförts kan ha påverkats av mänskliga faktorer och därmed leda till 
fel. För att minimera att fel som kan ha påverkat slutresultatet har beräkningarna kontinuerligt 
stämts av med handledare på företaget. Detta innebär att beräkningarnas trovärdighet har ökat. 
Beräkningarna har även till viss del stämts av med handledare från universitetet för att få 
ytterligare trovärdighet. Ett annat sätt att verifiera och validera resultatet av beräkningar är 
genom att ha en hypotes innan beräkningarna görs, detta för att sedan kontrollera om resultatet 
blev som tänkt. Modellen har också verifierats genom att använda ett fåtal placeringar, tre städer 
i Sverige. Dessa städer tillämpades en fiktiv efterfrågan som varierade mellan städerna. För att 
verifiera beräkningarna i modellen har den fiktiva efterfrågan förändrats mellan städerna och 
därmed går det att se hur tyngdpunkten förändras. Tyngdpunkten blev närmare den stad som 
tillämpades en högre efterfrågan. Det innebär att modellen med stor sannolikhet är korrekt. Den 
valda metoden för beräkningar är verifierad i och med den finns given i flera vetenskapliga 
källor. Samt att författarna har tidigare erfarenheter av att använda matematiska modeller som 
exempelvis tyngdpunktsberäkningar.  
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Hillston (2003) menar att verifiering innebär att en modell är byggd på rätt sätt och validering 
är hur användbart resultatet är för användaren. I och med att tyngdpunktberäkningarna är 
baserade på den presenterade litteraturen samt att den kontinuerligt har felsökts anses modellen 
verifierad. Den är därmed byggd på rätt sätt. Resultatet som modellen gav var användbart, men 
vissa antaganden har varit nödvändiga då fullständiga data inom vissa områden inte funnits 
tillgängligt. Därför var det viktigt att ha detta i åtanke vid granskning av resultatet och att 
resultatet kan variera beroende på data som används. Resultatet kan verka som utgångspunkt 
för vidare analys av lagerplacering. Detta innebär att tyngdpunktsberäkningarna är verifierade 
och i vårt syfte även validerad. 
 
För att validera den framtagna leveranstiden har den jämförts med den faktiska leveranstiden 
som är framtagen med hjälp av företagets system för lagret i Ängelholm. Där fanns information 
om när order är mottagen, när den lämnat lagret, samt när order är mottagen av kund. Då 
företaget inte har någon statistik på den faktiska leveranstiden kommer statistik från systemet 
att tas fram. Ett antal order per land har undersökts för att sedan beräkna ett medelvärde för hur 
lång tid det tar från att kunden lägger order till att kunden mottar order. Vid genomförandet av 
detta har 100 order per land undersökts då undersökningen var väldigt tidskrävande samt att det 
för vissa order saknades information beroende på vilken transportör som använts. Slumpvis har 
datum under det senaste året tagits fram och för dessa datum har order undersökts. Vid 
eventuella brister i systemet, i form av för få order, kommer order som finns tillgängliga att 
undersökas.  
 
För att validera och verifiera beräkningarna över den förväntade leveranstiden i framtiden har 
de statistiska måtten medelfel, MAE och MAPE beräknats. Detta för att få fram ett mått över 
hur mycket det förväntade värdet avviker från det verkliga värdet. De statistiska måtten har 
beräknats på nuvarande leveranstid. En jämförelse mellan den beräknade leveranstiden idag 
och den faktiska leveranstiden från systemet har genomförts för att undersöka hur mycket den 
beräknade leveranstiden avviker från den faktiska leveranstiden. Detta har genomförts för att 
minimera fel i framtida leveranstid. 
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4 IDEAL OF SWEDEN  
I Kapitel 4 beskrivs iDeal of Swedens verksamhet som kort innebär att de säljer tillbehör till 
mobiltelefoner. Kapitlet beskriver även företagets nuvarande logistikstruktur, där främst 
nuvarande lagerplaceringarna presenteras.  

4.1 Företagsbeskrivning  

iDeal of Sweden säljer exklusiva mobiltillbehör såsom skal, fodral, mobilplånböcker, laddare 
och laddningstillbehör. Företagets försäljning sker främst i Skandinavien och Tyskland men 
finns i stora delar av världen (Boström, 2018). Omsättningen år 2018 var ca 430 miljoner kronor 
där vinsten var 63 miljoner kronor. År 2019 har företaget höga mål och satsar på att expandera 
kraftigt i både nya och befintliga länder, bredda produktportföljen och öppna flera fysiska 
butiker. Detta hoppas grundarna ska leda till en omsättning på 1 miljard (Englund, 2019). Figur 
8 illustrerar hur företagets omsättning har förändrats över tid. Den streckade linjen visar 
företagets mål för omsättning år 2019. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Omsättning år 2013-2019. Källa: (Allabolag, 2019) och (Englund, 2019) 
 

iDeal of Swedens produkter uppdateras ofta för att både följa modeller på mobiltelefoner som 
finns och för att följa trender som är aktuella vad gäller design. Produkterna är handgjorda och 
tillverkas i ett miljövänligt och slitstarkt material (iDeal of Sweden, 2019). Enligt Bergin (2016) 
är den populäraste produkten i tillbehörsbranschen skyddande fodral och på delad andra plats 
är hörlurar och laddare. Detta har iDeal of Sweden tagit till vara på och vill med sina produkter 
underlätta sina kunder vardag och därför är alla deras produkter kompatibla med varandra med 
hjälp av en magnetfunktion som gör att tillbehören kan användas på många olika sätt (iDeal of 
Sweden, 2019). 
 
Företaget satsar mycket på marknadsföring via sociala medier och har cirka 30 anställda som 
arbetar med detta. Deras logistikavdelning består av nio personer som arbetar i fyra olika team. 
Olika områden logistikavdelningen ansvara för är inköp, inleverans, order och utleverans. 
Företagets har högst efterfrågan i Sverige följt av Tyskland, som tillsammans står för cirka 70% 
av företagets totala försäljning. Resterande länder står för en mindre del av den totala 
försäljningen. Se Figur 9 för fördelningen mellan olika länderna.  
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Figur 9. Efterfrågan per land, april 2018-mars 2019. 

Företaget har som mål att nå en omsättning på 1 miljard och för att uppnå detta ska företaget 
satsa på att öka försäljningen i befintliga länder samt att komma in i nya länder. Företagets har 
inga exakta prognoser för varje land men menar att det är viktigt att satsa på både nya och 
befintliga länder.  

4.2 Nuvarande lagerplaceringar  

I dagsläget har iDeal of Sweden fem lager utplacerade i världen där alla styrs via 
tredjepartslogistik. Placeringarna av dessa lager är i Kanada, USA, England, Sverige och 
Australien. Dessa lager förser endast det land de är placerade i, förutom lagret i Ängelholm. 
Detta lager förser alla kunder i länder som inte har ett lager. Samtliga produkter ska finnas 
tillgängliga i alla lager men volymen kan variera mellan olika modeller på olika lagerna. iDeal 
of Sweden arbetar med en leverantör som är placerad i Guangdong regionen i Kina, produkterna 
transporteras från leverantören i Kina till lagret i Ängelholm. Transporten utgörs idag till största 
del av flygtransport, men målet är att minska flygtransporterna och övergå till båttransporter. 
Sedan distribueras godset vidare ut från Ängelholm till kunder i Skandinavien och Finland eller 
till övriga lager, då via omlastningsterminalen i Frankfurt. Även länderna utanför Skandinavien 
och Finland förses från Ängelholm och även dessa distribueras via omlastningsterminalen i 
Frankfurt. Att produkterna transporteras från leverantören till Sverige beror på en ökad kontroll 
av produkterna. Det är också fördelaktigt att leverantören endast motar en större order och 
skickar till ett lager då det uppstår större kostnader om leverantören ska motta flera order och 
distribuera dessa vidare. Figur 10 illustrerar var nuvarande lager är placerade samt 
leverantörens placering, där svarta trianglarna är lager, den orangea rektangeln är leverantören 
och den blåa cirkeln är omlastningsterminalen i Frankfurt. Den orangea pilen visar flödet från 
leverantör till lagret i Ängelholm. Pilen från Ängelholm till Frankfurt illustrerar flödet som 
transporteras till Frankfurt för omlastning. Omlastning i Frankfurt sker dels då gods ska vidare 
till övriga lager, detta visas med det svarta pilarna. De streckade pilarna visar gods som ska till 
kunder där produkter till Skandinavien och Finland går direkt från Ängelholm. Produkter till 
länder utanför Skandinavien och Finland distribueras från Ängelholm via 
omlastningsterminalen i Frankfurt. 

 

 

Land Marknad Efterfrågan 

Sverige SE 39,64%

Tyskland DE 30,98%

Norge NO 8,23%

Nederländerna NL 4,97%

Finland FI 4,05%

Danmark DK 3,53%

Frankrike FR 1,62%

England UK 1,49%

Kina CH 1,40%

Mindre marknader 4,09%
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Figur 10.  Placering av leverantör och nuvarande lager. Källa karta: (Google maps, 2019) 

I Tabell 2 presenteras vilken stad respektive lager, leverantör och omlastningsterminal är 
placerade i. 

Tabell 2. Städer för nuvarande placeringar.  

Nummer Stad 

1. London, CA 
2. Grove City, US 
3. Northampton, UK 
4. Ängelholm, SE 
5. Melbourne, AU 
6. Guangdong, CH 
7. Frankfurt, DE 

 
När produkterna ska distribueras utanför Skandinavien hanteras och transporteras produkterna, 
2-3 dagar, till Frankfurt för att där hanteras i 1-2 dagar och därefter transporteras till slutkund. 
Den stora spridningen av kunder i världen gör att produkterna samkörs från Ängelholm till 
omlastningsterminalen i Frankfurt. Där lastas produkterna om för vidare distribution till 
slutkund.  
 
Anledningen till att lager som finns idag är placerade där de är beror på att företaget har vuxit 
väldigt mycket på kort tid vilket skapat behov av lager för att kunna tillgodose länderna. Det 
har inte funnits tid till att undersöka och analysera vilka placeringar som är bäst lämpade utifrån 
vad som är mest kostnadseffektivt och bäst för leveranstider. En ytterligare aspekt i 
placeringarna är att företaget varit i stort behov av att öppna lager inom en väldigt snar framtid. 
Detta har inneburit att det funnits en begräsning till att hitta en befintlig lagerlokal som har 
kapacitet för deras produkter. För kommande lager som ska öppnas anser företaget att närhet 
till hamn är viktigt eftersom målet är att minska miljöpåverkan i form av flygtransport. Även 
närhet till kunderna är viktigt då det förkortar leveranstiderna. En bra förbindelse med tåg och 
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motorväg är också viktigt för att enkelt kunna nå kunderna. I och med att gods till en viss del 
fortfarande kommer transporteras med flygplan är närheten till flygplats också viktigt.  
 
iDeal of Sweden hade tidigare ett lager placerat i Norrköping, men detta lades ner och flyttades 
istället till Ängelholm. Nedläggningen av lagret i Norrköping berodde dels på att de växte ur 
lokalerna där samt att det blev strategiskt bättre att placera sig i södra Sverige för att snabbare 
kunna nå ut till Europa och övriga världen.  
 
Att iDeal of Sweden väljer att endast använda sig av tredjepartslogistik beror dels på viljan om 
att fokusera på det som är deras kärnkompetens, att designa och sälja mobiltillbehör. Det beror 
också på att de anser att det är en utmaning att driva lager i andra länder då det måste tas hänsyn 
till både regler och kultur. Därför har de valt att låta en tredje part sköta lager och transporter 
för produkterna.  
 
Leveranstiden som utlovas idag varierar mellan olika länder, i Europa är den vanligaste 
utlovade leveranstiden 2–5 arbetsdagar, Asien 8–15 arbetsdagar, USA 3–5 arbetsdagar, Kanada 
1–4 arbetsdagar samt Australien 1–8 arbetsdagar. Till övriga länder finns det ingen angiven 
leveranstid till kunden, internt är målet att kunderna ska motta produkten inom 15 arbetsdagar. 
I och med att det finns kunder i hela världen är avstånden ibland väldigt långa och därmed 
behöver andra transportmedel kompletteras med landtransporterna. Främst är det gods till 
länder utanför Europa som transporteras med flyg. Detta gods transporteras först från 
Ängelholm till Frankfurt för att sedan distribueras med flyg. Flygtransporter anses nödvändiga 
då vissa länder är svårtillgängliga på andra sätt samt att det gör att leveranstiden kan vara relativt 
låg trots långa avstånd.  
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5 BERÄKNINGAR OCH RESULTAT 
I detta kapitel presenteras hur tyngdpunktsmetoden och beräkning av leveranstider genomförts 
under studien samt resultatet av dessa beräkningar. De beräkningar som presenteras är ett urval 
för att presentera hur beräkningarna genomförts. Viss information om iDeal of Sweden får inte 
spridas på grund av sekretessavtal och därmed presenteras fiktiva värden. 

5.1 Beräkningar 

Tidigt i kapitlet redovisas tyngdpunktsberäkningarna som resulterar i förslag på lämpliga 
lagerplaceringar. Därefter redovisas hur dagens faktiska leveranstid tagits fram. Slutligen 
redovisas hur leveranstiderna från lagret i Ängelholm till de olika städerna som har efterfrågan 
ser ut samt leveranstiderna mellan de nya lagerplaceringarna och städerna som har efterfrågan.  
 

5.1.1 Beräkning av tyngdpunkten 

Tyngdpunktsberäkningarna baseras på ländernas efterfrågan, antal produkter per år, samt 
koordinater för de valda städerna. Efterfrågan per år för länderna har beslutats att användas då 
säsongsvariation inkluderas. Data från tidigare än 2018 ansågs inte relevant då företaget har 
expanderat kraftigt vilket innebär att efterfrågan från tidigare år är betydligt lägre än nuvarande 
efterfrågan.  
 
För vissa länder fanns efterfrågan för ett år, april 2018-mars 2019, att tillgå. För de resterande 
länderna, det vill säga de med låg efterfrågan, fanns endast efterfrågan per produkt för en månad 
vilket innebar att efterfrågan per månad beräknades om till efterfrågan för ett helt år. Den totala 
efterfrågan för ett år för samtliga länder med låg efterfrågan sammanslaget erhölls. Först 
multiplicerades varje lands efterfrågan för en månad med tolv. Differensen mellan den givna 
efterfrågan för ett år och den beräknade ansågs vara för stor och därmed inte trovärdig. Därmed 
beslutades att beräkna den årliga efterfrågan genom att beräkna antal order per land för att sedan 
dividera det med den totala efterfrågan den månaden. Beräkningen ger vilken andel landet har 
av den totala efterfrågan av sammanslagna länder på en månad. Därefter kan andelen 
multipliceras med den årliga efterfrågan för sammanslagna länder som erhållits. I Figur 11 
presenteras ett exempel på hur uträkningen av detta har genomförts.  
 

 

Figur 11. Beräkningar av antalet order per år för länder med låg efterfrågan. 

Andel order för land A:	 TU#VU	WVU	Xå@Z#	[öU	3Z@#	]^_`Z3	V[`VU[UåaZ@	WVU	Xå@Z# = 
=bb
=bbb = 0,1 

 
Order per år för land A: �����	�����	�ö�	����	� ∗ �����	�������å���	���	å� =	
 
	0,1 ∗ 8	000 = 800	�� 
 

Order per månad Andel order Order per år 
Land A 100 0,1 800

Land B 200 0,2 1600

Land C 300 0,3 2400

Land D 400 0,4 3200

Total efterfrågan per månad 1000

Total efterfrågan per år 8000
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När varje lands efterfrågan per år var fastställd togs koordinater för länderna fram. Koordinater 
för varje kund fanns inte att erhålla vilket innebar att landets efterfrågan behövde fördelas enligt 
egen beräkning. Därmed beslutades att ländernas största städer, till befolkningsmängd, skulle 
vara representativa koordinater för länderna. Antalet städer som har använts per land baserades 
på den årliga efterfrågan, per produkt, länderna har. Beslutet om antalet städer skedde i samråd 
med handledare på företaget. Fördelningen visas i Tabell 3. Med hjälp av Google-Earth 
fastställdes koordinaterna. 

Tabell 3. Val av antal städer baserat på efterfrågan.  

Efterfrågan per år Antal städer  

1 - 1 000 1 st  

1 001 - 10 000 3 st  

10 001 - ¥ 4 st  

 
Efter att koordinater för olika städer har tagits fram med hjälp av Google-Earth undersöktes 
antal invånare i städerna. Detta för att kunna fördela efterfrågan baserat på antalet invånare i 
städerna. Efterfrågan räknades ut genom att dividera antalet invånare i staden med antalet 
invånare för alla städer i ett land som undersökts. Sedan multiplicerades detta med landets totala 
efterfrågan. Se Figur 12 för exempel för varje stads efterfrågan. 
 

 
Figur 12. Beräkning efterfrågan per land. 
 

Andel av årlig efterfrågan för stad 1, land E: 
m@nå@ZUV	o`Z#	=,			3Z@#	p
qrXXZ	)@nå@ZUV	3Z@#	p =

=bbbbbb
stbbbbb = 0,4 

 
Efterfrågan stad 1, land E: �����	�������å���	����	� ∗ �����	��	å����	�������å���	����	1, ����	� 
 
= 80000 ∗ 0,4 = 32000  
 
När alla städers koordinater hade tagits fram och stadens efterfrågan hade beräknats, beräknades 
den efterfrågevägda tyngdpunkten. Detta gjordes genom att multiplicera X-koordinaten för en 
stad med efterfrågan för samma stad. Detta gjordes även för Y-koordinaten. Ett exempel, med 
fiktiv efterfrågan, på dessa beräkningar visas i Figur 13. 
 

Land Marknad Stad Invånare Efterfrågan X-koord Y-koord Vägd X Vägd Y

Land E E Stad 1 1000000 32000

Land E E Stad 2 800 000 25600

Land E E Stad 3 500 000 16000

Land E E Stad 4 200 000 6400

Land F F Stad 1 800 000 42667

Land F F Stad 2 500 000 26667

Land F F Stad 3 200 000 10667

Land G G Stad 1 200 000 800

Totalt 160800
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Figur 13. Tyngdpunktsberäkning. 
Efterfrågevägd X-koord för stad 1, land E: �������å���	����	1, ����	� ∗ �����, ����	1, ����	�	
 
= 32000 ∗ 48,20 = 1542400 
 
Efterfrågevägd Y-koord för stad 1, land E: �������å���	����	1, ����	� ∗ �����, ����	1, ����	�	
	
= 32000 ∗ 16,36 = 523520 
 
När dessa beräkningar var genomförda för samtliga städer beräknades summan av efterfrågan 
och summan av vägda X- och Y-koordinaterna var för sig. Avslutningsvis dividerades summan 
av vägda X-koordinaterna med summan av efterfrågan och därefter samma beräkning för Y-
koordinaten. Detta ger de slutliga koordinaterna för var ett lager ska öppna. Se Figur 14 för 
resultatet av exemplet av beräkningarna ovan.  
 

 

Figur 14. Resultat tyngdpunktsberäkning. 

Vid beräkning om var ett lager ska öppna i Europa genomfördes först beräkningar för alla länder 
i Europa som har efterfrågan. England är inkluderat trots att de idag har ett eget lager. Detta då 
iDeal of Sweden vill undersöka möjligheten att lägga ner lagret i England med anledning av 
Englands utträde ur EU. Istället skulle Englands kunder kunna förses från ett annat lager. Dessa 
beräkningar gav ett resultat att ett lager ska öppna i södra Sverige. Då företaget idag har ett 
lager i södra Sverige som inte planeras att flytta valdes att nya beräkningar skulle genomföras 
men utan skandinaviska länderna och Finland. Placeringen av lagret i södra Sverige gör det 
möjligt att fortsätta förse Skandinavien och Finland inom utlovad leveranstid. 
 
Vid beräkning om var ett lager ska öppna i Asien genomfördes beräkningar för alla länder i 
Asien som har efterfrågan. Det ansågs även lämpligt att väga in leverantören i dessa beräkningar 
då den är placerad i Asien. I och med ett lager i Asien skulle allt gods kunna distribueras från 
leverantören till lagret i Asien och sedan distribueras vidare till övriga lager istället för att 
godset distribueras via Ängelholm. Därmed inkluderades leverantören i beräkningen. 
Leverantören inkluderades genom att den totala årliga efterfrågan för samtliga länder 
multiplicerades med koordinaten för leverantören.  

Summa efterfrågan 160800

Summa X 3519936

Summa Y 1147520

Lagerplacering

X-koordinat 21,89

Y-koordinat 7,14

Land Marknad Stad Invånare Efterfrågan X-koord Y-koord Vägd X Vägd Y

Land E E Stad 1 1000000 32000 48,20 16,36 1542400,00 523520,00

Land E E Stad 2 800 000 25600 47,06 15,45 1204736,00 395520,00

Land E E Stad 3 500 000 16000 48,30 14,28 772800,00 228480,00

Land E E Stad 4 200 000 6400 47,50 15,91 304000,00 101824,00

Land F F Stad 1 800 000 42667 40,38 -3,72 1723022,21 -158577,79

Land F F Stad 2 500 000 26667 41,38 2,18 1103533,33 58051,84

Land F F Stad 3 200 000 10667 39,48 -0,37 421155,55 -3911,11

Land G G Stad 1 200 000 800 55,74 37,62 44593,33 30094,22

Totalt 160800 3519936,00 1147520
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5.1.2 Beräkning av leveranstid 

En del av leveranstiden är hanteringstiden på lagret i Ängelholm som har beräknats utifrån 
information från företagets system. Där ges information om när order är lagd samt när den 
skickades från lagret. Hantering på lagret sker endast på arbetsdagar och informationen 
presenterar endast vilket datum en aktivitet sker. Är hanteringstiden fler än tre dagar kommer 
dessa bortses då handledaren på företaget menar att det finns någon annan anledning än endast 
hanteringen som påverkar dessa dagar, exempelvis brist på produkt. Se Figur 15 för exempel 
på hur dessa beräkningar genomfördes. 
 

 

Figur 15. Hanteringsdagar snitt. 

En annan del av leveranstiden är transporttiden från lagret i Ängelholm ut till kunderna, via 
omlastningsterminalen i Frankfurt. Detta har beräknats genom att undersöka avståndet och 
körtiden mellan Ängelholm och Frankfurt samt mellan Frankfurt och de valda städerna. 
Avstånden och körtiden har undersökts med hjälp av Google maps. Körtiden för samtliga 
avstånd har beräknats om till kördagar, där körtiden har dividerats med sju trots att det enligt 
regelverk från transportstyrelsen får köras nio timmar på en dag. Eftersom andra faktorer som 
omlastning och flera stopp på vägen inte inkluderas i dessa nio timmar är det därmed mer 
rättvist att dividera med sju timmar. Tiden det tar att köra mellan Ängelholm och Frankfurt är 
10 timmar och 42 minuter. För att få fram kördagarna har även denna tid dividerats med sju 
vilket innebär 1,53 kördagar. När antalet kördagar har beräknats både mellan Ängelholm och 
Frankfurt samt mellan Frankfurt och vald stad har dessa kördagar adderats och därmed är den 
totala körtiden beräknad. Detta har genomförts för samtliga städer. Hanteringsdagarna för 
Ängelholm är beräknade sedan tidigare, dock tillkommer det hanteringstid på 
omlastningsterminalen i Frankfurt. Enligt handledare på företaget är det ca en dag. Därmed är 
den totala hanteringstiden 2,2 dagar. Den totala leveranstiden är sedan beräknad som summan 
av kördagarna adderat med hanteringsdagarna. Se Figur 16 för ett exempel på dessa 
beräkningar.  

Land Order lagd Skickad från lager Hanterinsdagar

Land A 20-juni 22-juni 2

Land A 31-juli 01-aug 1

Land A 06-aug 07-aug 1

Land A 05-sep 05-sep 0

Land A 17-okt 18-okt 1

Land A 22-nov 26-nov 2

Land A 04-dec 05-dec 1

Land A 08-jan 09-jan 1

Land A 13-feb 15-feb 2

Land A 28-mars 29-mars 1

Hanteringsdagar snitt 1,2



   

34 

Figur 16. Beräkning av leveranstid från Ängelholm. 
 

Kördagar Ängelholm-Frankfurt: 
=b6(�s/�b)

� = 1,53	����� 

 

Kördagar stad 1, land E: 
t6(��/�b)

� = 0,83	����� 

 
Summa kördagar stad 1, land E:1,53 + 0,83 = 2,36	����� 
 
Total leveranstid stad 1, land E: 2,36 + 2,2 = 	4,56	����� 
 
Företaget har ingen statistik på hur den faktiska leveranstiden till olika länder ser ut idag och 
därmed har den beräknats. Med tillgång till företagets system för lagret i Ängelholm har det 
kunnat undersökas när en order inkom, när den skickades från lagret och när kunden mottagit 
sin order. Informationen finns lagrad i systemet ett år och därmed har undersökningar för olika 
länders leveranstid genomförts för det senaste året. Vid genomförandet av detta valdes det att 
undersöka 100 stycken olika datum per land för att få med att leveranstiden kan variera över 
tid. Den faktiska leveranstiden beräknades från när order lades tills att kund mottagit order och 
endast arbetsdagar räknades.  
 
De 100 order per land som undersöktes sammanställdes och där identifierades 5–20 outliers per 
land. Outliers ansågs vara de order som levererats minst fem dagar senare än den utlovade 
leveranstiden. Först undersöktes orsaken till varför outliern existerar. Den vanligaste orsaken 
var att det dröjde innan produkten skickades från lagret. Det berodde troligtvis på brist i lagret 
och att produkten behövde transporteras från leverantören först. För att minska outliers 
påverkan valdes det att transformera värdet. Detta innebar att värdet på outliern ändrades genom 
att undersöka hur lång tid det tog från att order skickades tills den mottogs. Där efter adderas 
hanteringstiden som i snitt är 1,2 dagar. När orsaken till outliern var att transporttiden var 
märkbart lång togs dessa bort och nya order undersöktes. För varje land beräknades snittet för 
leveranstiden där inga outliers har påverkat värdena. Se ett exempel på tio order i Figur 17. 

Figur 17. Beräkning av faktisk leveranstid.  

Land Marknad Stad Äng-Frank Avstånd (km) Tid Kördagar Hanteringsdagar Total leveranstid (dagar)
Land E E Stad 1 1,53 560 5h48min 2,36 2,2 4,56

Land E E Stad 2 1,53 995 9h20min 2,86 2,2 5,06

Land E E Stad 3 1,53 686 6h32min 2,46 2,2 4,66

Land E E Stad 4 1,53 1218 11h20min 3,15 2,2 5,35

Land F F Stad 1 1,53 513 5h27min 6,59 2,2 8,79

Land F F Stad 2 1,53 714 7h4min 2,40 2,2 4,60

Land F F Stad 3 1,53 880 9h28min 2,88 2,2 5,08

Land G G Stad 1 1,53 1540 15h15min 3,71 2,2 5,91

Land Order lagd Skickad från lager Order mottagen Leveranstid (dagar) 

Land K 20-juni 22-juni 28-juni 6

Land K 31-juli 01-aug 06-aug 4

Land K 06-aug 07-aug 09-aug 3

Land K 05-sep 05-sep 10-sep 3

Land K 17-okt 18-okt 19-okt 2

Land K 22-nov 26-nov 28-nov 4

Land K 04-dec 05-dec 07-dec 3

Land K 08-jan 09-jan 10-jan 2

Land K 13-feb 15-feb 20-feb 5

Land K 28-mars 29-mars 03-apr 4

Snittleveranstid 3,6
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För att beräkna avvikelsen mellan den beräknade leveranstiden och den faktiska leveranstiden 
användes de statistiska måtten medelfel, MAE och MAPE. Dessa beräkningar har genomförts 
på europeiska länder. De statistiska måtten har inte beräknats för de asiatiska länderna för att 
produkterna transporteras med flyg dit idag och det är något som kommer elimineras i och med 
ett lager i Asien. Vid en jämförelse mellan systemets leveranstid och en beräknad leveranstid 
med landtransport för Asien blev den beräknade leveranstiden väldigt mycket längre. En ny 
jämförelse genomfördes med beräknad leveranstid med flygtransport och resulterade i mycket 
kortare tider än systemets tider. Detta beror på att vi endast kan ta reda på flygtiden men inte 
hur den vidare transporten går till. Därför ansågs det inte relevant att beräkna dessa mått då 
resultaten skulle blivit oanvändbara i och med att det skulle bli för stora skillnader.  
 
Leveransdagarna från systemet gick endast att beräkna per land då stad inte specificeras. 
Därmed är leveransdagarna i systemet samma för samtliga städer i landet. I Figur 18 presenteras 
ett urval av beräkningarna. Detta görs för att verifiera om den egna beräkningen av leveranstid 
är godtagbar och om den är användbar på framtida scenarier. 
 

Figur 18. Jämförelse mellan beräknad- och faktisk leveranstid. 

Differens stad 1, land L: �������������	���ä���� − �������������	������ = 
 
4,32 − 5,63 = 	−1,31 
 
MAE stad 1, land L: |���������| = 1,31 
 

MAPE stad 1, land L: 
|�)[[VUV@o|

-VnVUZ@o#ZaZU	o+o`VX =	 =,�=t,�� = 0,233	 
 
Medelfel total: ������ä����	��	��������	����������� = −1,49	����� 
 
MAE total: ������ä����	��	��������	��� = 1,72	�����	 
 
MAPE total: ������ä����	��	��������	���� = 0,233 → 23% 
 
Resultatet av statistiska måtten medelfel, MAE och MAPE är -1,49, 1,72 samt 23%. Medelfelet 
är det genomsnittliga felet i dagar som ska inkluderas när resultatet presenteras. MAE visar att 
den totala leveranstiden i framtiden kan avvika med 1,72 dagar från det resultat som visats. 
MAPE visar att modellen har 23% fel och resultatet kan då avvika med detta från verkligheten. 
Att använda sju timmars körtid bidrar till att metoden innehåller systematiska fel. Figur 19 visar 
det systematiska felet mellan den faktiska leveranstiden och den beräknade leveranstiden. Y-
axeln är antal dagar det tar att leverera en produkt och x-axeln är de olika städerna i de 
europeiska länderna. Den kraftiga avvikelsen mellan beräknad och faktisk leveranstid för stad 

Land Marknad Stad Leveransdagar beräknad Leveransdagar system Differens Absolut (MAE) MAPE

Land L L Stad 1 4,32 5,63 -1,31 1,31 0,233

Land L L Stad 1 4,34 5,63 -1,29 1,29 0,229

Land L L Stad 1 4,36 5,63 -1,27 1,27 0,226

Land L L Stad 1 4,28 5,63 -1,35 1,35 0,240

Land M M Stad 2 4,51 7,92 -3,41 3,41 0,431

Land M M Stad 2 4,74 7,92 -3,18 3,18 0,402

Land M M Stad 2 5,08 7,92 -2,84 2,84 0,359

Land N N Stad 3 6,27 6,00 0,27 0,27 0,045

Land … …

Medel -1,49 1,72 23%
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53 beror på att detta land är ligger långt ifrån lagret och är därmed komplicerat att nå med 
landtransport. 
 

Figur 19. Diagram för systematiskt fel. 
 
Den beräknade leveranstiden avviker från den faktiska leveranstiden. Detta är något som de 
statistiska måtten visar och därmed kan det konstateras att metoden har systematiska fel. Det 
systematiska felet beror främst på att för lite data har funnits att tillgå. Data om hur leveranserna 
idag faktiskt går till, var de lastas om beroende på vilken stad som får leverans. Även om det 
utförs fler stopp under rutten. Ytterligare faktorer som kan påverka det systematiska felet är att 
reglerna för kör- och vilotider samt hastighetsbegränsningar kan variera mellan olika länder. 
Om mer information hade tillhandahållits hade den beräknade leveranstiden kunnat inkluderat 
tiden för andra faktorerna och därmed hade de beräknade leveranstiderna blivit något högre än 
vad som nu beräknats. Att vara medveten om det systematiska felet är en viktig del för att kunna 
använda metoden ändå. Detta då resultatet därmed granskas med hänsyn till det systematiska 
felet och påverkar rekommendationen till företaget. iDeal of Sweden har ingen avtalad tid för 
leveranserna med transportörerna. I och med detta har företaget upplevt att många leveranser 
tar längre tid än det borde. Detta stärker att den faktiska leveranstiden är något högre än den 
utlovade. Den beräknade leveranstiden kan vara något lägre än vad den borde vara på grund av 
att de andra faktorerna inte är inkluderade. Om både den beräknade och den faktiska 
leveranstiden hade inkluderat de faktorer som påverkar hade det systematiska felet minimerats. 
För att eliminera det systematiska felet adderades det totala medelfelet på 1,49 dagar på 
samtliga beräknade leveranstider. Det totala medelfelet är då 0 dagar och det tyder på att det 
systematiska felet är eliminerat. Trots detta finns det fortfarande avvikelser mellan faktisk och 
beräknad leveranstid. Nu är det nya MAE-värdet 1,02 dagar och MAPE endast 13%. Figur 20 
presenterar variationen mellan faktisk och beräknad leveranstid efter att medelfelet, på -1,49 
dagar, är adderat. Även här avviker stad 53 kraftigt från den faktiska leveranstiden då det 
fortfarande är komplicerat att nå detta land med landtransport. 
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Figur 20. Diagram förändring systematiskt fel. 
 
Det systematiska felet är baserat på leveranstiderna i Europa då leveranserna till Asien inte 
kunnat jämföras. Då metoden för att beräkna leveranstiden i Europa ansågs användbar 
beräknades framtida leveranstider i Asien på samma sätt.  
 
Den utlovade leveranstiden till kund har fastställts med hjälp av undersökning på iDeal of 
Swedens hemsida. Där utges leveranstider för majoriteten av länderna och övriga är fastställda 
med hjälp av handledaren från företaget, se Figur 21 för exempel av några utlovade 
leveranstider.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Utlovad leveranstid. 

Det som används för att undersöka hur väl leveranstiderna hålls är max antal dagar företaget 
utlovar till kund. En sammanställning av leveranser inom Europa visar att 98% av länderna har 
en leveranstid som i snitt är längre än utlovad. Av de asiatiska länderna är det 4% som har en 
leveranstid som i snitt är längre än utlovad. Av 100 order per land som har undersökts för att 
fastställa den faktiska leveranstiden har det även undersökts antalet order i tid. Figur 22 visar 
ett exempel på andelen order levererade i tid.  
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Figur 22. Andelen order i tid. 

Därmed kunde andelen försenade order fastställas. Det är order som levererats senare än utlovad 
leveranstid. Figur 23 visar ett exempel på sju länders snittleveranstid samt andelen försenade 
order.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Leveranstid snitt och andelen försenade order per land. 

Efter att andelen försenade order fastställts för samtliga länder i Europa undersöktes andelen 
länder som hade fler än 50% försenade leveranser av det totala antalet order. Det vill säga hur 
många av de 100 order som undersökts som levereras för sent. Detta resulterade i att 79% av 
länderna i Europa påverkas av förseningar på över 50% av totalt antal order.  
 
Liknande undersökning genomfördes för samtliga länder i Asien. Undersökningen resulterade 
i att 56% av länderna i Asien alltid förses i tid och 44% påverkas av förseningar men som högst 
på 35% av det totala antalet order. Det vill säga på högst 35 av 100 order. För övriga, länder 
med låg efterfrågan, saknas tillräckligt med information för att kunna fastställa detta. 

5.2 Resultat  

I detta kapitel presenteras resultaten av beräkningarna som beskrivits i Kapitel 5.1. Först 
presenteras resultatet av tyngdpunktsberäkningarna som ger förslag på lämpliga 
lagerplaceringar. Beräkningar har utförts för både lagerplacering i Europa och Asien. 
Leveranstiden är sedan beräknad efter nya lagerplaceringar och har sedan jämförts med 
leveranstiderna idag. Detta ger ett resultat på om nya lagerplaceringar ger bättre eller sämre 
leveranstider.  

Land Leveranstid Utlovad leveranstid I tid 

Land A 6 2-5 Nej

Land A 7 2-5 Nej

Land A 6 2-5 Nej

Land A 5 2-5 Ja

Land A 6 2-5 Nej

Land A 3 2-5 Ja

Land A 6 2-5 Nej

Land A 5 2-5 Ja

Land A 6 2-5 Nej

… 2-5 Ja/Nej

Land A 4 2-5 Ja

Leveranser i tid 41%

Land Marknad Utlova leveranstid Snitt Försenade order

Land A A 1-2 2,8 59%

Land B B 2-5 4,75 25%

Land C C 3-6 6,17 77%

Land D D 3-5 7,72 90%

Land E E 8-15 10,8 0%

Land F F 2-5 6,06 63%

Land G G 1-8 10,3 100%
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5.2.1 Vald lagerplacering Europa  

Vid tyngdpunktsberäkning för lagerplacering i Europa inkluderades samtliga länder med 
efterfrågan i Europa utom Skandinavien och Finland. Resultatet av tyngdpunktsberäkningarna 
för lagerplacering i Europa ger förslag på placering i Tyskland, vid Wickenrode, 2,5 mil om 
öster om Kassel (Googlemaps, 2019). Figur 24 presenterar koordinaterna för placeringen.  
 

 

 

 

Figur 24. Resultat tyngdpunktsberäkning Europa. 

Den föreslagna placeringen är i centrala Europa, Tyskland, vilket visas i Figur 25. Den röda 
triangeln visar beräknad placering av lagret.  

 

Figur 25. Översiktlig lagerplacering Europa. Källa: (GoogleEarth, 2019)  

Den närmsta större staden till den föreslagna placeringen av europalagret är Kassel. Kassel är 
en stad på drygt 200 000 invånare och har bra förbindelser med motorvägar. Motorväg A7 går 
genom Kassel och går från Flensburg vid danska gränsen ner till gränsen i Österrike vid staden 
Füssen (Wikipedia, 2019). Via väg A7 är det 311 kilometer till Hamburg vilket motsvarar drygt 
tre timmar körtid (Google maps, 2019). Figur 26 visar lagrets placering på en mer detaljerad 
nivå där även Kassel finns utmärkt. Den röda triangeln visar beräknad placering av lagret. 
 

Lagerplacering Europa

X 51,28

Y 9,75
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Figur 26. Detaljerad placering Europa. Källa: (GoogleEarth, 2019) 

 

5.2.2 Vald lagerplacering Asien 

Vid tyngdpunktsberäkning för placering av lager i Asien inkluderades alla länder med 
efterfrågan i Asien. Resultatet av tyngdpunktsberäkningarna för lagerplacering i Asien ger 
förslag på placering längst kusten i sydöstra Kina, 8 mil norr om Hongkong (Googlemaps, 
2019). Figur 27 presenterar koordinaterna för placeringen.  
 

 

 

 

Figur 27. Resultat tyngdpunktsberäkning Asien 

Den förslagna placeringen för lagret i Asien är i sydvästra Kina, längst kusten. Figur 28 visar 
översiktligt var lagret bör placeras. Den röda triangeln visar beräknad placering av lagret. 

Lagerplacering Asien 

X 22,86

Y 113,87
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Figur 28. Översiktlig lagerplacering Asien. Källa: (GoogleEarth, 2019) 

Hongkong är en stor region i Kina som har en av världens mest aktiva hamn för godstransport. 
Det beror på att godset som fraktas in och ur Hongkong är undantagna från tullkontroll 
(Transporteca, 2019). Figur 29 visar lagret placering på en mer detaljerad nivå där även 
närheten till Hongkong och Guangdong visas. Den röda triangeln visar beräknad placering av 
lagret. 
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Figur 29. Detaljerad lagerplacering Asien. Källa: (GoogleEarth, 2019) 

 

5.2.3 Resultat av leveranstid i Europa  

Resultatet av placeringen av det nya europalagret innebär att avståndet från lager ut till 
kunderna förändras. Detta lager kommer att förse hela Europa, förutom Skandinavien och 
Finland. På den framtida leveranstiden har medelfelet på 1,49 dagar adderats på kördagarna för 
att ta hänsyn till övriga faktorer som inte inkluderats i körtiden. Figur 30 visar exempel på nya 
leveranstider.  
 

Figur 30. Resultat av leveranstid från Tyskland. 
 
Då avstånden och hanteringstiden har förändrats innebär det att den totala leveranstiden har 
förändrats. Främst då transporten på 1,53 dagar mellan Ängelholm och Frankfurt elimineras i 
och med det nya lagret i Tyskland. Detta innebär att omlastningsterminalen i Frankfurt inte 
kommer att användas. Även hanteringstiden om en dag på omlastningsterminalen elimineras då 
godset inte längre distribueras via detta. Hanteringstiden i Ängelholm på 1,2 dagar elimineras 
av samma orsak men det tillkommer en hanteringstid på 1,2 dagar i det nya lagret i Tyskland. 
Figur 31 visar ett urval av hur leveranstiden kommer att påverkas av att öppna ett lager i 
Tyskland, se bilaga 1för samtliga förändringar i Europa. 

Land Marknad Stad Avstånd (km) Tid (h) Tid (min) Kördagar Hanteringsdagar Total leveranstid (dagar)

Land E E Stad 1 813 8 22 2,69 1,2 3,89

Land E E Stad 2 849 8 44 2,74 1,2 3,94

Land E E Stad 3 650 6 38 2,44 1,2 3,64

Land E E Stad 4 611 6 23 2,40 1,2 3,60

Land F F Stad 1 777 8 13 2,66 1,2 3,86

Land F F Stad 2 528 5 26 2,27 1,2 3,47

Land F F Stad 3 621 6 29 2,42 1,2 3,62

Land G G Stad 1 377 4 12 2,09 1,2 3,29
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Figur 31. Differens leveranstid nuläge och lagerplacering i Tyskland. 
 
Andelen länder i Europa som förses med leveranser för sent är beräknade till 98%. Med den 
nya lagerplaceringen och det minskade avståndet beräknas andelen länder som förses för sent 
till 35%.  
 
Det totala avståndet förändras i och med den nya lagerplaceringen. Avståndet är beräknad på 
de länder som går att nå med landtransport. Den totala differensen beräknas genom att 
multiplicera avståndet från Ängelholm till utvald stad med den stadens totala efterfrågan per år. 
Detta genomfördes för samtliga länder och därefter summerades det totala avståndet. Samma 
beräkning genomfördes för avståndet mellan ny lagerplacering och städerna. Detta summerades 
och den totala differensen visas i Figur 32. I figuren presenteras även den procentuella 
minskningen som är beräknad genom att dividera det framtida totala avståndet per år med det 
nuvarande totala avståndet per år. Den kraftiga reduceringen av det totala avståndet kan antas 
leda till reducering i transporttid och därmed minskade transportkostnader.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 32. Total differens för avstånd i Europa. 
 

5.2.4 Resultat av leveranstid i Asien  

Gällande länderna i Asien hålls leveranstiderna till stor del idag. Detta beror på att dessa 
transporter sker med flyg samt att utlovad leveranstid till dessa länder är relativt lång. Företaget 
arbetar nu med att minska deras miljöpåverkan i form av transporter. Det innebär att företaget 
har som mål att minska antalet flygtransport i framtiden. Att många transporter sker med flyg 
innebär att beräkningar av den faktiska leveranstiden idag inte har kunnat beräknas. Detta då 
den faktiska och den beräknade leveranstiden hade stora avvikelser. Efter att placeringen på det 
nya lagret i Asien beräknats har den nya leveranstiden från detta lager beräknats på samma sätt 
som leveranstiden för Europa. Detta då metoden ansågs genomförbar. Asien har idag en utlovad 
leveranstid på 8-15 dagar. Beräkningar visar på att företaget kommer ha god möjlighet att 
fortsätta möta kunderna krav vad gäller leveranstid trots transporter med bil eller båt. För vissa 
länder kommer det vara möjligt att sänka den utlovade leveranstiden. Även här har medelfelet 
på 1,49 dagar adderats på kördagarna för att ta hänsyn till övriga faktorer som inte inkluderats 
i körtiden Se Figur 33 för ett exempel på hur lång leveranstiden kan vara i framtiden. 
 

Land Marknad Stad Leveranstid framtiden (dagar) Leveranstid nuläge (dagar) Differens

Land E E Stad 1 3,89 6,27 -2,38

Land E E Stad 2 3,94 6,27 -2,33

Land E E Stad 3 3,64 6,27 -2,63

Land E E Stad 4 3,60 6,27 -2,67

Land F F Stad 1 3,86 6,13 -2,27

Land F F Stad 2 3,47 6,13 -2,66

Land F F Stad 3 3,62 6,13 -2,51

Land G G Stad 1 3,29 5,44 -2,15

Totalt avstånd per år (mil)

Nuläge 99285929

Framtid 31825472

Differens -67460457

Procentuell minskning 68%
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Figur 33. Resultat av leveranstid från Kina. 
 
En jämförelse mellan den faktiska och den beräknade leveranstiden för framtiden är gjord. Detta 
för att visa att det fortfarande kommer vara möjligt att leverera produkter inom utlovad tid trots 
ändring av transportslag. Leveranstiden i framtiden är endast beräknad med landtransport men 
vissa länder har kortare avstånd med båt. Detta skulle kunna resultera i att leveranstiderna 
minskar. Se Figur 34 för ett urval på hur leveranstiderna kommer förändras. I bilaga 2 
presenteras samtliga förändringar i Asien.  
 

Figur 34. Differens leveranstid nuläge och lagerplacering i Asien. 
 
Andelen länder i Asien som förses med leveranser för sent är beräknade till 4%. Med den nya 
lagerplaceringen och det minskade avståndet beräknas andelen länder som förses för sent till 
37%. Anledning till ett försämrat resultat beror främst på att beräkningen för framtiden är 
baserat på att produkterna transporteras med landtransport istället för flyg. Vissa leveranstider 
skulle kunna få annorlunda resultat om sjötransport användes istället.  
 
För att förtydliga skillnaden i avståndet har dessa sammanställts på samma sätt som för Europa. 
Figur 35 visar den totala differensen i avstånd.  
 

 

 

 

 

 

Figur 35. Total differens för avstånd i Asien. 

 

5.2.5 Framtida distributionsstruktur 

I och med de nya lagerplaceringarna förändras distributionsstrukturen. Det nya lagret mellan 
Guangdong och Hongkong kommer kunna verka som ett centrallager. Det vill säga att allt gods 
från leverantören kan transporteras till detta lager för att vidare distribueras till övriga lager 
eller kunder i Asien. Placeringen av lagret i Tyskland beslutas till Kassel i och med att den 
staden är bättre strategiskt placerad än vad koordinaten visade. Lagret i Kassel kommer mottag 

Land Marknad Stad Avstånd (km) Tid (h) Tid (min) Kördagar Hanteringsdagar Total leveranstid (dagar)

Land O O Stad 1 5053 99 0 15,632857 1,2 16,83

Land O O Stad 2 5043 98 58 15,628095 1,2 16,83

Land O O Stad 3 4563 93 10 14,80 1,2 16,00

Land P P Stad 1 3381 39 1 7,06 1,2 8,26

Land P P Stad 2 3771 43 43 7,74 1,2 8,94

Land P P Stad 3 3383 39 3 7,07 1,2 8,27

Land Q Q Stad 1 4221 51 42 8,88 1,2 10,08

Land Marknad Stad Leveranstid framtiden (dagar) Leveranstiden nuläge (dagar) Differens 

Land O O Stad 1 16,83 9,57 7,26

Land O O Stad 2 16,83 9,57 7,26

Land O O Stad 3 16,00 9,57 6,43

Land P P Stad 1 8,26 9,73 -1,47

Land P P Stad 2 8,94 9,73 -0,79

Land P P Stad 3 8,27 9,73 -1,46

Land Q Q Stad 1 10,08 10,75 -0,67

Totalt avstånd per år (mil)

Nuläge 22859883

Framtid 7043433

Differens -15816450

Procentuell minskning 69%



   

45 

gods från lagret mellan Guangdong och Hongkong för att sedan distribuera till alla kunder i 
Europa förutom de i Skandinavien och Finland. Figur 36 illustrerar det nya flödet, där de svarta 
trianglarna är lager, den orangea rektangeln är leverantören. Den orangea pilen visar flödet från 
leverantör till lagret mellan Guangdong och Hongkong. De svarta pilarna visar flödet från lagret 
mellan Guangdong och Hongkong till övriga lager. De streckade pilarna illustrerar de lager som 
förser fler länder än det den är placerade i. 
 

 

Figur 36. Placering av leverantör och framtida lager 

I Tabell 4 presenteras vilken stad respektive lager och leverantören är placerade i.  

Tabell 4. Städer för framtida placeringar 

Nummer Stad 

1. London, CA 
2. Grove City, US 
3. Kassel, DE 
4. Ängelholm, SE 
5. Guangdong / Hongkong, CH 

6. Melbourne, AU 
7. Guangdong, CH 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 
Enligt Oskarsson, et al., (2013) handlar logistik om att sänka kostnader och öka intäkterna. En 
del av att lyckas med det innebär att ständigt vilja förbättra flödet. iDeal of Sweden har idag 
höga omsättningsmål, 1 miljard under 2019, och vill expandera i befintliga länder men även 
komma in i nya länder. För att lyckats med den här satsningen är en del av det att förbättra 
flödet för att komma nära sina kunder. 
 
Ahl & Johansson (2002) nämner att en viktig del för företag som säljer produkter på internet är 
en välfungerande logistik. Det kan ses som en konkurrensfördel med en välfungerande logistik 
då kunder har höga krav på att leveranstiderna hålls. iDeal of Sweden säljer sina produkter på 
internet och har identifierat att det finns brister i deras leveranstider. Varje land har en egen 
utlovad leveranstid där den vanligaste i Europa är 2–5 arbetsdagar och vanligast i Asien är 8–
15 arbetsdagar. 98% av länderna i Europa mottar ofta produkterna senare än vad som utlovats. 
35% av länderna i Asien mottar produkterna senare än vad som utlovats. Studien visar också 
på att det är 79% av länderna i Europa som drabbas av en försening på mer än 50% av antalet 
order. Av de länder i Asien som förses för sent sker det bara förseningar på högt 35% av antalet 
order. I dag är iDeal of Sweden stora inom branschen vilket gör att kunder fortsätter att handla 
trots försenade leveranser. För att kunna expandera på det sätt de vill är det viktigt att utnyttja 
konkurrensfördelar som finns tillgängliga, det vill säga en välfungerande logistik. Det är också 
viktigt då tillbehörsbransch har en relativt låg inträdesbarriär, det vill säga att det är enkelt för 
andra företag att slå sig in i branschen.  
 
Det finns många olika metoder för lokalisering, vanligt är någon form av optimering som 
handlar om att minimera kostnader eller maximera vinsten. Studien syftar inte huvudsakligen 
till något av dessa och där med har flera metoder uteslutits. En annan anledning till att dessa 
lokaliseringsmetoder har uteslutits är för att dessa inkluderar många parametrar och anses 
komplexa. Daskin (2013) menar att en enklare modell som speglar verkligheten ofta är bättre 
än en komplex modell. Där med valdes tyngdpunktsmetoden som hjälpmedel för att beräkna 
nya lagerplaceringar. Tyngdpunktsmetoden ansågs spegla verkligheten då den inkluderar den 
data som fanns att erhålla. Vid användandet av metoden finns det andra faktorer som påverkar 
den slutgiltiga placeringen. Resultatet som tyngdpunktsberäkningarna gav är en föreslagen 
placering endast baserad på nuvarande efterfrågan och placering av kunder, samt leverantör i 
Asien.  
 
Tyngdpunktsberäkningarna har genomförts enligt den presenterade litteraturen. Beslutet att 
metoden lämpade sig bäst för detta lokaliseringsproblem baseras på att den data som 
tillhandahölls inkluderade de parametrar som krävs i metoden. Samt att den anses enkel och 
inte tidskrävande att genomföra. 
 
Baserat på resultatet av tyngdpunktsberäkningarna genomfördes en analys av hur leveranstiden 
kommer påverkas av nya lager. För att kunna undersöka detta beräknades först leveranstiden 
med nuvarande distributionsstruktur. Resultatet av den beräknade leveranstiden jämfördes med 
den faktiska leveranstiden, som undersökts på den framtagna statistiken över leveranstid. Vid 
jämförelse av den faktiska leveranstiden och den beräknade leveranstiden identifierades ett 
systematiskt fel. Med den information som funnits tillgänglig har det systematiska felet 
bearbetats och lyckats eliminerats. Trots bearbetning av det systematiska felet finns fortfarande 
vissa avvikelser mellan beräknad leveranstid och faktisk leveranstid. Medelfelet är 0 dagar, 
MAE är 1,02 dagar och MAPE är 13%.  
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Vid beräkning av leveranstid i Asien kunde ingen jämförelse genomföras då leveranser idag 
genomförs med flyg dit och den beräknade leveranstiden baserades på landtransporter. Studien 
har även presenterat att iDeal of Sweden idag till stor del inte har något problem vad gäller 
leveranstiderna till Asien. Då beräkningen för framtida leveranstider i Europa ansågs trovärdiga 
genomfördes liknande beräkningar på framtida leveranstider i Asien. Detta då den nya 
lagerplaceringen gör det möjligt att övergå från flyg- till landtransport.  

6.1 Föreslagna lagerplaceringar 

Att öppna fler lager och förbättra flödet leder till att logistiken blir mer välfungerande. 
Resultatet av den här studien visar att det finns utvecklingspotential och resultatet kan bidra till 
en bättre logistik i form av förkortade leveranstider. Med hjälp av förkortade leveranstider 
kommer företagets expansion underlättas. 
 
iDeal of Sweden har valt att outsourca lagring och transporter av produkterna då de anser att 
detta inte är deras kärnkompetens. Ahl & Johansson (2002) nämner vikten av att fokusera på 
sin kärnkompetens och låta andra företag sköta andra aktiviteter. I vissa fall kan det leda till 
minskade kostnader då tredjepartsföretag arbetar med sin kärnkompetens och har hittat 
kostnadseffektiva lösningar. Tredjepartslogistik är användbart vid en önskad expandering 
globalt då den tredje parten är etablerad i det aktuella landet och har kunskap kring kultur och 
regler. Resultatet av tyngdpunktsberäkningen är att öppna lager i Tyskland och Kina och det 
hade varit svårare att öppna ett eget lager där än att använda sig av tredjepartslogistik. Ahl & 
Johansson (2002) nämner att en negativ aspekt med tredjepartslogistik är att företaget mister 
viss kontroll över produkterna. För att undvika detta är det viktigt med kontinuerlig 
kommunikation kring både aktiviteterna och kostnaderna. Idag är iDeal of Sweden inte 
medvetna om exakta kostnader per aktivitet utan endast om totalbeloppet för 
tredjepartslogistiken. Detta beror främst på den snabba expansionen som inneburit snabba 
förhandlingar. Nu när företaget har stabiliserats, trots en fortsatt expansion, är det viktigt att 
förhandla bra avtal och få mer kontroll över kostnaderna per aktivitet och på så sätt kunna göra 
kostnadsbesparingar. Lumsden (2012) beskriver att en ytterligare handling för att bibehålla 
kontroll över produkterna är vikten av ett nära och långsiktigt samarbete med den tredje parten. 
Därför är det nu viktigt för iDeal of Sweden att ha detta i åtanke när det ska öppna två nya 
tredjepartslager. Fler lager på rätt placering kan leda till minskning av leveranstider då 
produkterna snabbare kan nå kunderna. Närhet till kunderna skulle även kunna leda till en mer 
effektiv logistik som i sin tur hjälper företaget att kontrollera sina kostnader och aktiviteter. 
 
Ett lager kan bidra till att variation i efterfrågan kan mötas och därmed ge kunderna högre 
leveransservice (Gu, et al., 2007). En av anledningarna till att iDeal of Sweden vill öppna fler 
lager är för att placera sig närmare kunderna och förkorta leveranstiderna. Något som 
Oskarsson, et al., (2013) nämner är viktigt när kunderna är utspridda över ett stort geografiskt 
område.  
 
Syftet med studien var att presentera lämpliga lagerplaceringar för att minska leveranstiden till 
kunderna och därmed uppfylla den utlovade leveranstiden bättre. Tyngdpunktsmetoden ger ett 
resultat som minimerar det euklidiska avståndet, det vill säga det raka avståndet mellan två 
punkter. Tyngdpunktsmetoden tar därmed inte hänsyn till eventuella hinder eller faktiskt 
körväg. Resultatet av tyngdpunktsmetoden kan då innebära att en placering som till det 
euklidiska avståndet är kortare men att transporttiden till kund är längre än en annan placering. 
Dock påverkas resultatet marginellt då det totala avståndet är långt och därmed lång körtid. 
Tyngdpunktsberäkningen visar på att placering i Tyskland är bra för närhet till kunder. Där 
närhet till kunder med störst efterfrågan väger tyngst. Dessa beräkningar är baserade på hur 
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efterfrågan sett ut det senaste året och tar inte hänsyn till prognoser för framtida efterfrågan då 
data om detta inte fanns att erhålla. iDeal of Sweden har som mål att kraftigt expandera vilket 
kan medföra att om liknande studie genomförs i framtiden kan resultaten skilja sig från 
varandra. Resultatet av studien är en lagerplacering i centrala Tyskland vilket troligtvis kommer 
anses som en lämplig placering även i framtiden. Detta till stor del då Tyskland är ett land som 
har en av den största efterfrågan. Samt att Tyskland har bra infrastruktur för vidare distribution 
i hela Europa. En annan fördel med ett lager i Tyskland är att omlastningen i Frankfurt kan 
elimineras och därmed försvinner både körsträckan från Ängelholm till Tyskland samt 
hanteringen av godset i terminalen. Detta motsvarar drygt två dagar och är en bidragande faktor 
till den minskade leveranstiden i främst Europa. I och med detta kan det vara möjligt att bemöta 
eventuella krav om snabbare leveranstider till kunderna. Koordinaten för lagerplaceringen i 
Europa hamnade i en liten ort i Tyskland, utan vidare förbindelse. Kassel är en större stad i 
närheten av detta område. Kassel är en stad som har bra förbindelser med både motorväg och 
järnväg. Hamburg är placerad en bit norr om Kassel vilket gör att båttransport blir möjlig. 
Placeringen är strategisk för expansion i Europa då det finns goda förbindelser. Avståndet från 
det nya lagret till kunderna skulle inte påverkas avsevärt mycket om lagret istället öppnades i 
Kassel. Då det endast är 2,5 mil mellan dessa. 
 
Lämplig placering för lagret i Asien är mellan Guangdong och Hongkong. Placeringen anses 
lämplig både då den är nära leverantörerna i Guangdong samt nära Hongkong och dess aktiva 
handelshamn. Att placera ett lager mellan dessa städer bidrar till effektivt flöde då godset enkelt 
kan distribueras från leverantör till lagret och därefter enkelt nå resten av världen med den 
aktiva hamnen. Att öppna ett lager i Asien bidrar främst till minskade avstånd och att många av 
leveranstiderna kan hållas trots en övergång från flygtransport till land- samt sjötransport. För 
vissa länder kan leveranstiden minimeras kraftigt. Likt tyngdpunktsberäkningen för Europa tar 
beräkningen inte hänsyn till prognoser om framtida efterfrågan. Troligtvis kommer placeringen 
trots detta anses lämplig i framtiden då leverantör är placerad i närheten samt att Hongkongs 
hamn troligtvis kommer vara aktiv även i framtiden. Vid analys av slutgiltig placering är det 
viktigt att ta hänsyn till andra faktorer. Faktorer som är viktiga i studien är bland annat närhet 
till marknad, tillgång på infrastruktur, kostnaden för att sätta upp ett lager, utrymme för 
expansion och tillgång på byggnader. Gemensamt för dessa två placeringar av lager är att iDeal 
of Sweden måste undersöka dessa faktorer. 
 
Det finns två vanliga typer av lager, centrallager och distributionslager. Dessa kan kombineras, 
främst vid stor spridning av kunderna. Tidigare har Ängelholm fungerat som ett centrallager då 
allt gods levererats från leverantör till Ängelholm för vidare distribution till övriga lager samt 
kunder. I och med ett nytt lager i Kina, i närheten av leverantören bör detta lager bli det nya 
centrallagret. För att behålla kontroll över produkterna trots att centrallagret blir i Kina istället 
för Sverige är det viktigt att förhandla goda avtal med tredjepartslogistik företaget och ha en 
tydlig kommunikation. Allt gods bör i framtiden transporteras från leverantören till det nya 
lagret i Asien för vidare distribution till övriga lager samt kunder. Övriga lager fungerar då som 
distributionslager eftersom godset distribuerats vidare från centrallagret. Syftet med 
distributionslager är att hamna nära kunderna. Placeringen av lager i Tyskland medför kortare 
avstånd till kunderna i Europa. Att öppna lager i Kassel och mellan Guangdong och Hongkong 
innebär att det är tre lager som kan förse länder utanför det land lagret är placerat i. Lagret i 
Ängelholm kommer att förse Skandinavien och Finland. Kassel kommer förse alla länder med 
efterfrågan i Europa och lagret mellan Guangdong och Hongkong kommer att förse alla länder 
med efterfrågan i Asien. 
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6.2 Konsekvenser av lagerplaceringarna  

Att öppna två till lager medför positiva och negativa konsekvenser. Den främsta positiva 
konsekvensen i Europa är att leveranstiderna minskas kraftigt. Den nya transportsträckan för 
Europa är 66 620 453 mil per år kortare och motsvarar en minskning på 67% av nuvarande 
transportsträcka. I och med minskade avstånd kommer nu endast 35% av länderna motta 
produkterna senare än vad som utlovats, nuvarande andelen är 98%. De länder som fortfarande 
kommer förses för sent, förses endast någon dag senare än utlovat. Den främsta positiva 
konsekvensen i Asien är att leveranstiderna som utlovas kan hållas trots ett byte från 
flygtransport till landtransport. Den totala transportsträckan för de asiatiska länderna minskas 
med 15 816 450 mil per år. Det innebär en minskning på 69% av nuvarande transportsträcka. 
Europas transportsträcka reduceras kraftigt och det innebär att trots att det finns en viss 
avvikelse mellan beräknad och faktisk leveranstid skulle leveranstiden till största sannolikhet 
minskas ändå. Till skillnad från Europa har andelen försenad leveranser försämrats i Asien, nu 
är det 37% av länderna istället för 4%. Det beror på att den faktiska leveranstiden innebär 
flygtransport och den framtida leveranstiden är baserad på landtransport. För både Europa och 
Asien har medelfelet på 1,49 dagar adderas på framtida beräkningar av leveranstiden. 
Medelfelet är baserad på Europas leveranstider och om mer information för Asien hade funnits 
tillgängligt skulle det kunna innebära att medelfelet blivit annorlunda för Asien och resultatet 
lika så. Åtgärder för försämringen av leveranstiderna kan vara att undersöka möjligheten till 
båttransport. Landtransport är inte alltid det bästa alternativen i Asien då många länder snabbare 
nås med sjötransport. Asien har även ett välutvecklat järnvägssystem och möjligheten att 
använda järnväg som transportmedel bör undersökas. Det kan även vara nödvändigt ur ett 
miljöperspektiv. Om expansionen i Asien fortsätter i såväl nya som befintliga länder kommer 
det eventuellt vara nödvändigt att öppna ytterligare lager för att hålla de utlovade 
leveranstiderna. 
 
Björnland, et al., (2003) beskriver logistikkostnader som alla kostnader som påverkas av 
företagets transporter, lagring och styrning. Oskarsson, et al., (2013) menar att det är viktigt 
med ett helhetsperspektiv över företagets kostnader. En förändring på en avdelning kan påverka 
kostnaderna på flera avdelningar. Det är därför viktigt att kolla på totalkostnaden. Poster som i 
studien ingår i totalkostnaderna är lagerföringskostnad, lagerhanteringskostnad, 
transportkostnader och administrativa kostnader. 
 
Oskarsson, et al., (2013) beskriver lagerföringskostnaden som kostnader för kapitalbindning 
och riskkostnader som uppstår i och med lagföring av produkter. Kapitalbindning innebär att 
kapitalet är bundet till produkterna och kan då inte investeras i annat. Riskkostnader är 
kostnader för produkter som riskeras att inte kunna säljas och därmed behöva kasseras. 
Kapitalbindning kan till en början öka i och med att två nya lager öppnas och lagernivåerna på 
befintliga lager kommer troligtvis inte sjunka direkt. Även riskkostnaderna kommer till en 
början öka av samma anledning. När två nya lager etablerats kommer lagernivåerna i 
Ängelholm sjunka då detta lager inte kommer förse lika många länder längre. Det kan bidra till 
att den tidigare ökningen av kapitalbindning och riskkostnad kommer sjunka något. I och med 
iDeal of Swedens mål för expansion är det viktigt att kunna tillgodose kunderna snabbt och 
med hög leveranspålitlighet. Detta innebär att företaget bör ha högre lagernivåer på de nya 
lagerna för att kunna möta kundernas krav i de länder där de vill expandera. iDeal of Sweden 
har i dagsläget som utgångspunkt att alla produkter ska finnas i alla lager. De utökar ständigt 
sortimentet och har många olika produkter. Alla dessa ska finnas i alla lager trots att efterfrågan 
på vissa produkter är väldigt låg. Detta leder till onödig kapitalbildning samt höga 
riskkostnader. Därför är det viktigt för företaget att se över vad som finns i lager och tar bort 
produkter utan efterfrågan för att på så sätt kunna frigöra kapital.  
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Lagerhållningskostnader är enligt Jonsson & Mattsson (2016) alla kostnader för att driva ett 
lager. Exempelvis kostnader för lagerlokal, hanteringsutrustning, personal och interna 
transporter. I och med att iDeal of Sweden använder sig av tredjepartslogistik och kommer 
fortsätta göra det med nya lager äger de inte lagerna själva. I dagsläget vet inte iDeal of Sweden 
vilka kostnader som tillhör vilka aktiviteter men kostnaderna kommer att påverkas i och med 
nya lager. Eftersom två nya lager öppnas bidrar det till nya kostnader som dock kan innebära 
att kostnaderna i Ängelholm sjunker i och med att volymen gods minskar där. Att utföra externa 
transporter och administrera dessa ingår i transportkostnader enligt Oskarsson, et al., (2013). 
Även om företag använder transportföretag för detta och inte utövar detta själva är det en viktig 
post att inkludera i totalkostnaden. Björnland, et al., (2003) anser att ett av det största 
effektiviseringsområdet är transporter då det påverkar både kundservice och företagets 
kostnader. Transportkostnaden kommer att påverkas av nya lager. Främst då godset inte 
kommer transporteras från leverantör i Kina till Sverige för sedan vidare distribution till kund, 
exempelvis en kund i Asien. Placeringen av lagret i Tyskland medför att transportsträckan 
minskar vilket troligtvis leder till minskade transportkostnader. Om expansionen fortsätter kan 
det dock leda till ökade transportkostnader då det är fler produkter som ska levereras samt nya 
avstånd i och med nya länder. 
 
Administrativa kostnader är enligt Jonsson &Mattsson (2016) kostnader för planering och 
styrning för logistikavdelningen. Dessa aktiviteter kräver personal och innefattar 
orderhantering, redovisning av lager och tekniska funktioner. Att öppna två nya lager bidrar till 
ett förändrat flöde vilket till en början kräver mycket tid av personal då planering och styrning 
är väldigt viktigt. Detta leder då till ökade administrativa kostnader. 
 

Oskarsson, et al., (2013) menar att en viktig del inom logistik är att ha god leveransservice och 
det innebär att tillfredsställa kundernas krav. Leveransservice är viktigt genom hela processen, 
före-, under- och efter leverans. För att presentera leveransservice används ofta olika 
leveransserviceelement. Leveranstid är något som iDeal of Swedens kunder har högra krav 
kring. Detta är något som behövs arbetas mot för att uppnå god leveransservice och nya 
placeringar av lager medför kortare leveranstid då lagerna hamnar närmare kunderna. 
 
Det är inte bara leveranstid som är viktig utan även att leveransen kommer när den utlovas, inte 
för tidigt och inte för sent. Detta är leveranspålitlighet och det är något som iDeal of Sweden 
haft problem med i och de långa avstånden. Studien har påvisat att den leveranstid som utlovas 
inte alltid stämmer överens med vad som är rimligt i verkligheten. Exempelvis att länder i södra 
Europa ska förses inom fem dagar är svårt att uppnå i och med hantering på lagret i Ängelholm, 
transport till Frankfurt för omlastning och sedan vidare transport till södra Europa. De nya 
lagerna bidrar till att omlastningsterminalen elimineras samt kortare avstånd. Detta kan leda till 
att den utlovade leveranstiden hålls och i vissa fall kan den också sänkas. Dock är det viktigt 
att ha tillräckligt med information kring leveranstider från transportörer innan något utlovas till 
kunderna.  

6.3 Hållbarhet 

Hållbarhet går att undersöka ur tre dimensioner, socialt, miljö och ekonomiskt. Att öppna två 
nya lager påverkar dessa dimensioner på olika sätt. Den sociala hållbarheten syftar till ett gott 
samhälle, jämställhet, arbetsmöjligheter och god arbetsmiljö. Dimension kommer att påverkas 
då fler arbetsmöjligheter skapas i och med att nya lager öppnas. Trots att även dessa lager är 
tredjepartslager kommer tredjepartsföretaget få mer gods att hantera och transportera vilket 
bidrar till ökat behov av personal. Båda dessa aktiviteter kräver planering vilket också är en 
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arbetsmöjlighet. Med nya lager kommer lagret i Ängelholm troligtvis behöva sänka sina 
lagernivåer då färre gods hanteras där. Detta kan på sikt leda till att personal på detta lager inte 
får lika mycket att göra och tredjepartsföretaget behöver då se över antalet anställda.  
 
Att göra en stor förändring i distributionsstrukturen ställer höga krav på planering och styrning. 
Detta innebär att logistikavdelningen på iDeal of Sweden kommer få mer arbete att utföra och 
kommer då eventuellt behöva anställa fler. För iDeal of Sweden är det viktigt att alla parter de 
samarbetar med ska ha goda arbetsförhållanden och villkor. Dessa värderingar kommer iDeal 
of Sweden fortsätta arbeta med och därmed antas det gälla även för samarbeten kring nya lager. 
 
Miljödimensionen syftar till att värna om jordens resurser. iDeal of Sweden har som mål att 
minska antalet flygtransporter för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Placeringarna på 
lagerna kommer leda till minskade transportavstånd. Främst då godset inte kommer distribueras 
från leverantör i Kina till lagret i Ängelholm för att sedan distribuera till kunderna i Asien. Då 
lagret mellan Guangdong och Hongkong kommer användas som centrallager istället för lagret 
i Ängelholm kommer det att bidra till minskad miljöpåverkan. Att placera ett lager i Asien 
bidrar även till god möjlighet att minska antalet transporter med flyg. Närheten till Hongkong 
och dess hamn gör det enkelt att transportera godset med båt till övriga lager. Placeringen bidrar 
även till att leveranstiderna i Asien komma kunna hållas inom den utlovade tiden trots att godset 
transporteras med landtransport istället för flyg. I vissa fall skulle till och med den utlovade 
leveranstiden att kunna sänkas. Om iDeal of Sweden önskas ha samma leveranstid i Asien som 
i Europa kommer det vara svårt att hålla det med landtransport. Därmed måste iDeal of Sweden 
besluta om vilken aspekt som är viktigast, miljöpåverkan eller korta leveranstider.  
 
Den ekonomiska dimensionen syftar till att hitta kostnadseffektiva lösningar för att på lång sikt 
hushålla med materiella och mänskliga resurser. Detta innebär att iDeal of Sweden måste 
överväga hur arbetet ska genomföras för att öka den ekonomiska lönsamheten men inte på 
bekostnad av materiella och mänskliga resurser. iDeal of Sweden arbetar just nu med att 
utveckla logistikflödet där lagerplaceringar är en del av utvecklingen. En annan del i 
utvecklingen är att undersöka vilka avtal som finns formade för lagerna idag för att kunna 
förbättra dessa. Företagets expansion har hittills inneburit snabba beslut kring 
distributionsstrukturen samt kostnaderna för detta. Det är viktigt att i framtiden tänka på dessa 
aspekter för att få kontroll över kostnaderna och som på så sätt kan bidra till ekonomisk 
lönsamhet.  

6.4 Studiens trovärdighet 

Tyngdpunktsberäkningar som har genomförts i studien är baserad på presenterad litteratur. Viss 
data fanns att tillhandahålla och viss data har behövts samlats in. Data som inte kunde erhållas 
var data om exakt koordinat för alla kunder samt varje kunds efterfrågan. Därmed har 
antaganden behövts göra. Dessa antaganden har kontinuerligt stämts av med både handledare 
på iDeal of Sweden samt universitetet. För att resultatet av studien ska anses trovärdigt har 
avstämning varit en viktig del. Därmed anses tyngdpunktsberäkningarna verifierade och 
validerade. Även om exakta koordinater för varje kund hade erhållits hade resultatet med stor 
sannolikhet fortfarande hamnat i Tyskland, då det är ett land med nästan högst efterfrågan i 
Europa. 
 
Vid framtagning av statistik på faktiska leveranstid kan mänskliga faktorer ha påverkat 
resultatet då fel kan ha uppstått. Fel som att länder som inte ska undersökas har medföljt av 
misstag. Att slumpmässiga leveranser som undersökts inte visar exakt den variation som 
faktiskt finns samt att leveransdagarna kan ha registrerats fel. Att endast 100 order per land har 
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undersökts bidrar även det till att resultatet kan avvika mot verkligheten. Anledningen till att 
100 order undersökts är då det krävdes mycket tid för att undersöka detta vilket inte var möjligt 
med den tid som finns för studien. Beräkningarna för förväntad leveranstid har genomfört med 
hjälp av transporttiden som hämtats från Google maps. Transporttiden kan variera då den 
inkluderar exempelvis köer och vägarbeten vilket kan leda till en marginell påverkan på 
kördagarna. Dessa faktorer kan medföra att utfallet kan avvika men det slutgiltiga resultatet 
anses trovärdig då avvikelserna inte påverkar resultatet avsevärt.  
 
De beräkningar som genomförts på leveranstiden kan avvika med 13% från verkligheten vilket 
är viktigt att ha i åtanke. Resultatet som presenterats för iDeal of Sweden motsvarade 
förväntningarna och de anser att resultatet kommer vara ett bra underlag för beslut om framtida 
lagerplaceringar. 

6.5 Vidare studie 

Något som skulle kunna kompletteras för studien är att undersöka hur flygtransporterna 
fungerar idag. Detta för att undersöka närmare hur leveranstiderna skulle förändras om 
flygtransporter uteslöts. Även hur landtransporterna går till på en mer detaljerad nivå, vilka 
stopp som görs på vägen, om godset lastas om på fler ställen än Frankfurt och hur utlämning 
av leveransen till kunden går till. Genom att ha tillgång till denna information skulle framtida 
leveranstider till kunder kunna ges mer specifikt och rättvist. 
 
Fler undersökningar av exempelvis nuvarande snittleveranstider hade eventuellt bidragit till 
studiens trovärdighet hade ökad något. Fler undersökningar hade dock inte påverkat 
slutresultatet avsevärt då framtagen statistiken är slumpmässigt utvald och inkluderar 
säsongsvariation.  
 
Resultatet som presenteras för iDeal of Sweden kräver vidare analys för att hitta slutgiltiga 
lagerplaceringar. Studien presenterar ett underlag för ungefärliga placeringar och iDeal of 
Sweden behöver undersöka hur väl områdena passar in med deras krav, arbetsförhållanden och 
värderingar. Även nuvarande lager i Sverige, USA, Kanada och Australien behöver analyseras 
både sett till placering och konsekvenser dessa medför. Exempelvis bör kostnaderna för varje 
lager specificeras för att få ökad kontroll över sina kostnader. De länder som inte har ett lager 
och som ligger utanför Europa eller Asien kommer att förses från något av de tre nämnda 
lagerna. iDeal of Sweden bör undersöka vilket lager som geografiskt sätt ligger bäst strategiskt 
till för att leverera till dessa länder. 
 
Liknande studier påvisar att det är möjligt att lösa olika typer av lokaliseringsproblem med olika 
metoder. Det innebär att problemet i studien hade kunnat lösas med andra metoder. Olika 
metoder kan ge samma, liknande eller helt skilda resultat.  
 
iDeal of Sweden arbetar nu med att minska företagets miljöpåverkan där transporter är en stor 
del. Studien presenterar en distributionsstruktur som innebär minskad miljöpåverkan i och med 
kortare avstånd till kunderna. Därmed kan studiens anses som ett underlag även för 
förändringsarbetet kring miljöpåverkan. Vid analys av nuvarande lager i Sverige, USA, Kanada 
och Australien bör även hållbarhetsaspekten analyseras för att undersöka möjligheten att 
minska miljöpåverkan även från dessa lager 
.  
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7 SLUTSATS 
Syftet var att fastställa placeringar och att presentera vilka länder som ska tillgodoses från vilket 
lager. Placeringarna är Kassel och mellan Guangdong och Hongkong. Lagret i Kassel ska förse 
alla länder med efterfrågan i Europa förutom Skandinavien och Finland. Lagret mellan 
Guangdong och Hongkong ska förse alla länder med efterfrågan i Asien. Studien genomfördes 
för att undersöka om leveranstiden kunde minskas och därmed leda till att den utlovade 
leveranstiden uppfylls i högre grad. För att kunna uppfylla studiens mål och syfte har fyra 
frågeställningar utformats. Dessa besvaras nedan.  
 

Hur skiljer sig olika länder åt vad gäller leveranskrav?  

Den utlovade leveranstiden varierar mellan olika länder. Grunden till att dessa leveranstider 
lovas är att spegla kundernas krav men också förhålla sig till transportören. Det som dock 
tillkommer är den hanteringstid på lagret och i vissa fall även hanteringstid i Frankfurt. 
 
I Europa är den vanligaste utlovade leveranstiden 2–5 arbetsdagar, i Asien 8–15 arbetsdagar. 
Anledningen till skillnaden mellan dessa är att allt gods till Europa och Asien distribueras från 
Sverige. Till Asien är det därmed väldigt långa avstånd vilket leder till en längre leveranstid. 
USA har en utlovad leveranstid på 3–5 arbetsdagar, Kanada 1–4 arbetsdagar samt Australien 
1–8 arbetsdagar. Anledningen till att dessa länder kan ha relativt kort leveranstider, trots långa 
avstånd från Sverige, beror på att dessa länder förses av ett lokalt lager. Till övriga länder finns 
det ingen direkt utlova leveranstid till kunden, men iDeal of Sweden har som mål att kunderna 
ska motta sin order inom 15 arbetsdagar.  
 
Hur uppfyller iDeal of Sweden kunderna leveranskrav till respektive land?  
 
Hur väl iDeal of Sweden uppfyller kundernas leveranskrav varierar, i Europa är det 98% av 
länderna som mottar produkter senare än vad som utlovats. I Asien är det endast 4% av länderna 
som mottar produkter senare än vad som utlovats. En sammanslagning av länderna i Europa 
visar att 79% av länderna berörs av förseningar på över 50% av det totala antalet order. För 
länderna i Asien uppfylls kundernas krav avsevärt oftare. 56% av Asiens länder har en 
leveranstid inom utlovad tid på 100% av antalet order och inget land berörs av en försening på 
mer än 35% av antalet order. I länder med låg efterfrågan saknades lämpligt information för att 
kunna beräkna hur väl kundernas krav uppfylls.  
 
Var ska nya lager placeras?  
 
Efter analys av tyngdpunktsberäkningarnas resultat kan det konstateras att lagret i Europa ska 
placeras i Kassel, Tyskland. Detta då det ger närhet till fler kunder samt att det finns bra 
förbindelser som leder till att det enkelt går att distribuera godset vidare i Europa. 
 
Lagerplaceringen i Asien blev mellan Guangdong och Hongkong. Placeringen var ett resultat 
av tyngdpunktsberäkningen men efter analys av andra faktorer fastställdes att placeringen var 
lämplig. Detta främst då placeringen har både närhet till leverantören, Hongkongs hamn och 
övriga transportförbindelser från Hongkong.  
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Hur kommer transportsträckan och därmed leveranstiden påverkas av valda placeringarna? 

Den totala transportsträckan reduceras kraftigt, främst då godset inte kommer transporteras från 
leverantör i Kina till lagret i Sverige för vidare distribution till kunderna. Att godset nu går till 
lagret i Asien och därefter distribueras vidare till övriga lager samt Asiens kunder bidrar till 
minskad transportsträcka. Den nya transportsträckan för Europa bidrar till en minskning på 66 
620 453 mil per år. En effekt av den kraftigt minskade transportsträckan är att order i Europa 
kommer kunna levereras inom den utlovade leveranstiden och andelen länder som förses för 
sent av leveranser kommer minska från 98% till 35%. Den totala transportsträckan för de 
asiatiska länderna minskas med 15 816 450 mil per år. Förändringen av transportsträckan i 
Asien innebär dock att andelen länder som förses med leveranser för sent ökar från 4% till 37%.  
 
Studiens bidrag 
 
Studien har inriktat sig på att förkorta iDeal of Swedens leveranstider genom att minska 
avstånden från lager till kunder. Transporttiden utgör den största delen av leveranstiden och är 
därför viktig att effektivisera. Föreslagna lagerplaceringar bidrar till kraftigt minskade avstånd 
vilket leder till att kunderna kommer förses med leveranser i tid. 
 
Studien är noggrant genomförd och nödvändig statisk är framtagen som är viktig för företaget 
i framtiden. Med hjälp av studien kan företaget göra liknande analys på resterande lager eller 
när ytterligare lager planeras att öppnas.  
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BILAGA 1 
Förändring i leveranstid för samtliga länder i Europa. 

Land Stad Nuvarande leveranstid Framtida leveranstider Differens 

Land A Stad 1 6,27 4,23 -2,04

Land A Stad 2 6,27 4,22 -2,05

Land A Stad 3 6,27 4,03 -2,24

Land B Stad 1 6,13 3,84 -2,29

Land B Stad 2 6,13 4,03 -2,10

Land B Stad 3 6,13 3,74 -2,39

Land B Stad 4 6,13 3,85 -2,28

Land C Stad 1 5,44 3,99 -1,45

Land C Stad 2 5,44 3,94 -1,50

Land C Stad 3 5,44 3,84 -1,60

Land C Stad 4 5,44 3,58 -1,86

Land D Stad 1 6,17 4,03 -2,14

Land D Stad 2 6,17 4,43 -1,74

Land D Stad 3 6,17 4,11 -2,06

Land D Stad 4 6,17 4,65 -1,52

Land E Stad 1 6,52 4,78 -1,74

Land F Stad 1 5,63 3,85 -1,78

Land F Stad 2 5,63 3,87 -1,76

Land F Stad 3 5,63 3,88 -1,75

Land F Stad 4 5,63 3,82 -1,81

Land G Stad 1 5,85 4,31 -1,54

Land G Stad 2 5,85 4,71 -1,14

Land G Stad 3 5,85 4,54 -1,31

Land G Stad 4 5,85 4,73 -1,12

Land H Stad 1 8,69 5,58 -3,11

Land I Stad 1 8,50 5,55 -2,95

Land J Stad 1 9,80 4,94 -4,86

Land K Stad 1 6,06 3,82 -2,24

Land K Stad 2 6,06 3,82 -2,24

Land K Stad 3 6,06 3,87 -2,19

Land K Stad 4 6,06 3,81 -2,25

Land L Stad 1 7,64 5,34 -2,30

Land M Stad 1 5,10 5,14 0,04

Land N Stad 1 7,92 3,99 -3,93

Land N Stad 2 7,92 4,17 -3,75

Land N Stad 3 7,92 4,44 -3,48

Land O Stad 1 9,20 5,78 -3,42

Land O Stad 2 9,20 5,71 -3,49

Land O Stad 3 9,20 5,96 -3,24
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Land P Stad 1 7,86 5,36 -2,50

Land P Stad 2 7,86 4,78 -3,08

Land P Stad 3 7,86 5,11 -2,75

Land Q Stad 1 5,85 5,01 -0,84

Land R Stad 1 8,10 6,17 -1,93

Land R Stad 2 8,10 5,60 -2,50

Land R Stad 3 8,10 6,06 -2,04

Land S Stad 1 7,44 4,44 -3,00

Land T Stad 1 8,00 4,46 -3,54

Land U Stad 1 6,78 5,18 -1,60

Land U Stad 2 6,78 5,48 -1,30

Land U Stad 3 6,78 5,42 -1,36

Land V Stad 1 9,20 12,50 3,30

Land W Stad 1 7,33 3,89 -3,44

Land X Stad 1 6,56 5,08 -1,48

Land Y Stad 1 5,34 3,71 -1,63

Land Y Stad 2 5,34 3,69 -1,65

Land Y Stad 3 5,34 3,71 -1,63

Land Z Stad 1 9,98 5,36 -4,62

Land Z Stad 2 9,98 5,33 -4,65

Land Z Stad 3 9,98 5,36 -4,62

Land Å Stad 1 6,40 4,50 -1,90

Land Ä Stad 1 5,00 5,27 0,27

Land Ö  Stad 1 6,00 5,36 -0,64

Land AA Stad 1 7,72 6,19 -1,53

Land AA Stad 2 7,72 6,28 -1,44

Land AA Stad 3 7,72 6,18 -1,54

Land AB Stad 1 7,24 4,50 -2,74

Land AB Stad 2 7,24 4,42 -2,82

Land AB Stad 3 7,24 4,36 -2,88

Land AC Stad 1 6,36 5,50 -0,86

Land AD Stad 1 11,86 4,84 -7,02

Land AE Stad 1 13,74 6,06 -7,68

Land AF Stad 1 4,75 4,31 -0,44

Land AG Stad 1 6,46 4,29 -2,17

Land AG Stad 2 6,46 4,73 -1,73

Land AG Stad 3 6,46 4,43 -2,03

Land AH Stad 1 5,90 5,51 -0,39

Land AI Stad 1 11,58 8,61 -2,97

Land AJ Stad 1 9,62 6,06 -3,56

Land AK Stad 1 7,12 7,61 0,49



   

1 

BILAGA 2 
Förändring i leveranstid för samtliga länder i Asien. 

 

Land Stad Nuvarande leveranstid Framtida leveranstid Differens

Land A Stad 1 9,57 15,35 5,78

Land A Stad 2 9,57 15,34 5,77

Land A Stad 3 9,57 14,51 4,94

Land B Stad 1 9,73 6,77 -2,96

Land B Stad 2 9,73 7,45 -2,28

Land B Stad 3 9,73 6,78 -2,95

Land C Stad 1 10,75 8,58 -2,17

Land C Stad 2 10,75 8,56 -2,19

Land D Stad 1 10,8 19,41 8,61

Land E Stad 1 11,58 16,70 5,12

Land F Stad 1 15,3 17,93 2,63

Land G Stad 1 13,04 3,47 -9,57

Land H Stad 1 13,42 1,36 -12,06

Land I Stad 1 11,4 10,11 -1,29

Land J Stad 1 12,6 10,08 -2,52

Land K Stad 1 9,5 10,08 0,58

Land L Stad 1 15 18,51 3,51

Land M Stad 1 13,7 17,21 3,51

Land N Stad 1 14,9 1,44 -13,46

Land O Stad 1 11,16 8,06 -3,10

Land P Stad 1 14,78 7,02 -7,76

Land Q Stad 1 10,8 18,32 7,52

Land R Stad 1 10,38 5,49 -4,89

Land S Stad 1 10,1 1,20 -8,90

Land T Stad 1 11,16 18,74 7,58

Land U Stad 1 14,31 9,65 -4,66


