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Abstract 
 
Rickard Hansen, 2006: Lokalisering av en verksamhet på en ny geografisk marknad: Ett 
första steg. Karlstad Universitet 
 
När en verksamhet ska etableras på en ny geografisk marknad så uppstår en 
lokaliseringsproblematik och det är detta som är fokuseringen på denna studie. Bakgrunden 
till studien är en verksamhet som är baserad i Arvika och som vill etablera sig på en ny 
marknad i Europa. Företaget, som bland annat tillverkar och säljer fordonstvättar för tunga 
fordon (till exempel buss, lastbil och tåg), finns idag etablerad på den svenska, amerikanska 
och kanadensiska marknaden. Dessutom finns de representerade på den polska och finska 
marknaden. De vill nu undersöka vilka möjligheter som finns i andra länder inom Europa, 
närmare bestämt i England, Frankrike, Tyskland och Benelux-länderna. Målet med denna 
undersökning är att genomföra en övergriplig lokaliseringsstudie, en regional zonering, i 
anknytning till det företaget. Studien lutar sig emot en deskriptiv ansats och baserar sig på 
material hämtade från olika källor via huvudsakligen Internet. 
 
Studien behandlar teorier från den ekonomiska geografin, om var den befinner sig i nuläget 
och var den har utvecklats ifrån. En större vikt läggs på lokaliseringsproblematiken och vilket 
perspektiv som används i de tillgängliga teorierna. Det diskuteras om olika tillvägagångssätt 
och fenomen inom lokaliseringsteorierna och de sätts också i samband med de förutsättningar 
som verksamheten har. Den praktiska tillämpningen av undersökningen innebär att utveckla 
en metodologisk grund utifrån tillgängliga teoretiska kunskaper för att sedan kunna applicera 
den i ett specifikt exempel. Problematiken med att etablera en verksamhet på en ny geografisk 
marknad innebär för studien att undersöka en verksamhet, dess bakomliggande orsaker och 
målet med en ny etablering. Undersökningen ska studera förekomsten och hur spridningen av 
olika faktorer ser ut för att sedan sätta dem i relation till varandra och i kontexten av 
företagets bakomliggande målsättningar.  
 
Sökord: Lokalisering, ekonomisk geografi, geografisk marknad, kulturgeografi, etablering, 
regional zonering, Europa, Arvika 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Efter att ha varit i kontakt med ett lokalt företag som har hunnit etablera sin verksamhet i 
några europeiska länder samt USA lade jag fram ett förslag om att genomföra en 
lokaliseringsstudie i syfte att kunna understödja beslutprocessen i en framtida expansion. 
Efter att ha talat med Westmatic angående mitt förslag och fått gehör så har jag utvecklat en 
problemställning där jag kan fördjupa mig inom denna problematik.  
 
Westmatic är ett företag som specialiserar sig på tung fordonstvätt. De tillverkar 
tvättanläggningar för tunga fordon – lastbilar, bussar och tåg. Westmatic är även färdiga 
tvätthallar, vattenbehandlingssystem och kortläsarsystem. De är ett värmländskt företag med 
huvudkontor och tillverkning i Arvika. För att en expansion ska bli så lyckad som möjligt är 
det viktigt att ta reda på var, det vill säga vilken plats, som är mest lämplig att lokalisera sig 
till. En etablering av företaget på en ny plats innebär risker och därför är det viktigt att ha ett 
grundligt och väl genomfört underlag att bistå beslutsprocessen. Det finns många olika 
lokaliseringsmöjligheter för Westmatic och mitt syfte är att ta fram ett material som kan ligga 
till grund för ett beslut om lokalisering.  
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Ett företag som är i expansionsfasen och vill att deras verksamhet ska växa kan ställas inför 
en lokaliseringsproblematik där det kan vara mycket svårt att finna ett lämpligt geografiskt 
område att etablera sig på. Det finns en uppsjö med olika faktorer som man kan behöva ta 
hänsyn till för att kunna ta väl motiverade beslut i samband med lokalisering. Helt beroende 
på vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilken del av verksamheten som ska genomgå 
etableringsprocessen så blir utgångspunkten annorlunda. Lokaliseringsproblematiken i denna 
undersökning innebär att utifrån ett antal olika aspekter kunna fastslå hur den geografiska 
kartans utseende skiljer sig mellan olika platser och områden. Undersökningen kommer att ta 
sig i uttryck som en beskrivande studie av verkligheten för att kunna ligga till grund i en 
lokaliseringsprocess. I grund och botten blir min frågeställning: var (plats) är det bäst att 
lokalisera sig? Denna frågeställning utgår ifrån ett företag, Westmatic, som ämnar expandera 
på den europeiska marknaden. Undersökningsprocessen kommer att ta sig i uttryck som en 
explorativ studie. I det första skedet identifierar jag faktorer och sedan tillämpar en 
beskrivande sammanställning: vad finns var, hur ser saker och ting ut? Därefter följer en 
bedömning av tillståndet, till exempel vad som karakteriserar de olika platserna, vad som 
skiljer dem åt, för att till sist kunna utveckla en utvärdering och presentation av resultatet. 
 
Avgränsningen av undersökningen relaterar till vilken skala den ska genomföras på och att 
hänsyn måste tas till hur pass åtkomlig informationen som behövs är. I de inledande samtalen 
med Westmatic har det framgått att det är framförallt tre länder inom Europa som är 
intressanta för en etablering men även andra som ligger geografiskt nära. De länder som är 
aktuella är England, Frankrike och Tyskland samt de tre Beneluxländerna Belgien, 
Nederländerna och Luxemburg (de sistnämnda framförallt på grund av deras geografiskt 
”inklämda position”). När det gäller de olika faktorer som ska ingå i studien måste de först 
identifieras och sedan ordnas efter sin relevans för undersökningens syfte. I praktiken blir 
studien en regional zonering inom de aktuella länderna för att kunna identifiera områden av 
betydelse. Ett första och grundläggande skede i problemformuleringen blir att förstå de 



 2

bakomliggande orsakerna som har lett till undersökningen och vilka typ av beslut som ingår i 
denna problematik. Ett andra steg blir att bryta ned frågeställningen till dess beståndsdelar för 
att försöka specificera hur dessa komponenter relaterar till varandra. Dessa två steg, att förstå 
de bakomliggande orsakerna och bryta ned frågeställningen, kan ses som en systematisk 
ansats. Den relaterar kanske bäst till ett teoretiskt perspektiv, enligt Wheeler et al. (1998), 
men en sådan ansats, fortsätter de, är nödvändig för att få klarhet i problemformuleringen. 
 
Den systematiska ansatsen fokuserar sig på, enligt Wheeler et al. (1998), att analysera ett litet 
antal funktionsrelaterade karaktärsdrag över ett stort område. Detta stämmer väl överens med 
min frågeställning där jag, inom ett visserligen begränsat men stort område (utvalda delar av 
Europa) ska undersöka, jämföra och analysera olika faktorer med hänsyn till ett specifikt 
företag. I motsats till den systematiska ansatsen analyserar den regionala ansatsen ett stort 
antal variabler inom ett begränsat område. I relation till min studie så kan denna ansats också 
anses gälla, men då mer specifikt för själva företaget (jag undersöker ett större antal faktorer 
som är betydelsefulla för företagets verksamhetsområde). Det utesluts dock inte att 
undersökningen kommer att befinna sig i båda dessa ansatser för att kunna finna en lösning på 
min frågeställning. Man kan sätta detta i relation till det exempel Wheeler et al. (1998 s.3) ger 
”At the extremes, the regional emphasis leads to intensive case studies of minute areas that 
have little general applicability; the topical approach can lead to highly generalized 
conclusions that do not apply very well to particular localized geographical problems”. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Det finns två syften med undersökningen: dels att ta fram ett material som kan ligga till grund 
inom en beslutsprocess om vilken geografisk marknad som är mest lämpad att penetrera och 
lokalisera sig till utifrån vissa angivna aspekter och dels att utveckla en metodik för 
lokaliseringsproblematiken. Studien kommer att ta sitt uttryck i en jämförande studie, där de 
angivna faktorerna kommer att sammanställas med ett geografiskt perspektiv. Denna studie är 
ett första stadium i lokaliseringsprocessen där de övergripande faktorerna ska klarläggas för 
att man vid ett senare skede ska kunna fortsätta med mer detaljerade undersökningar om vilka 
möjligheter och svårigheter som existerar. Målet är att kunna lokalisera geografiska områden 
som kan innebära en positiv möjlighet för företaget i fråga. Utgångspunkten blir en 
beskrivande ansats för att kunna lokalisera olika funktioner, attribut och strukturer inom de 
förutbestämda länderna för att därefter kunna identifiera områden av intresse. Detta är en 
studie i tillämpad ekonomisk geografi där ett praktiskt problem skall lösas. En studie av detta 
slag skiljer sig från den typ av studie som genomförs inom teoretisk ekonomisk geografi som 
kan innehålla hypotetiska, orealistiska antaganden eller mycket förenklade förhållanden 
(Wheeler et al., 1998). Syftet är här att med stöd av existerande teorier inom ekonomisk 
geografi och med en utvecklad metodologi finna den bästa platsen för Westmatic att etablera 
sig i en utvald del av Europa. Denna studie skall kunna ligga som ett beslutsunderlag för val 
av lokalisering eller för vidare undersökning av specifika platser/områden där en etablering 
kan ske.  
 
 
1.4 Frågeställningar 
 
Den huvudsakliga frågeställningen i undersökningen är att ta reda på vilket område eller vilka 
områden som är intressanta för en etablering. Detta görs utifrån flera underliggande frågor 
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som har en mer specifik karaktär och har framarbetats med utgångspunkt i företagets 
verksamhetsområde. De två huvudsakliga underfrågorna som ska besvaras omfattar: 
 

• Hur ser processen ut för företaget när de ska etablera sig på en ny geografisk 
marknad? – På vilket sätt går de tillväga och vad (inom företaget) ska lokaliseras: 
produktionsenheten, försäljningsenheten, administrationsenheten, managementenheten 
eller kanske en kombination? Detta är en viktig delfråga eftersom beroende på 
vilken/vilka enheter som ska lokaliseras skiljer sig utgångspunkten till efterföljande 
frågor och hur man ska gå tillväga för att besvara dem. 

 
• Var olika faktorer är belägna geografiskt – det kan innebära att ta reda på var till 

exempel transportknutpunkter finns, i vilka områden det passerar mycket gods, där det 
lastas och lossas mellan olika transportmedel och således innebär att det finns 
möjligheter för stora koncentrationer av tunga fordon Det kan även innebära att se på 
järnvägs- och vägnätverkets struktur i syfte att försöka identifiera möjliga 
transportstråk och hur dessa ser ut geografiskt. 
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2. Teori 
 
2.1 Teoretisk förankring 
 
Mitt förhållningssätt till den teoretiska förankringen av uppsatsen är att grunda den i de 
teoretiska strömningar som den ekonomiska geografin genomgått. I grund och botten ligger 
det en insikt i att det finns flera olika ansatser och metoder till att genomföra en 
lokaliseringsstudie. Den teoretiska utvecklingen av den ekonomiska teorin bildar underlaget 
till hur jag i ett senare skede praktiskt kommer att tillämpa min undersökning. Jag ämnar inte 
här att utgå från en viss teori eller modell för att utifrån den forma min studie utan att använda 
mig av de kunskaper som uppkommit genom olika forskningsperspektiv inom den 
ekonomiska geografin.  
 
Uppsatsen görs inom ramen av tillämpad ekonomisk geografi, vilket enkelt betyder att man 
använder sig av geografiska begrepp och analysmetoder till praktiska problem (Wheeler et al., 
1998). För att kunna förklara och motivera mina val av olika lokaliseringsfaktorer och hur jag 
lägger upp den empiriska delen av studien är det viktigt att ta sig an de begrepp, idéer och 
förhållanden som härleder från en konceptuell bas och beskriva i vilket läge den samtida 
ekonomiska geografin befinner sig och vilka perspektiv olika teorier har. Därefter kommer en 
diskussion att föras gällande hur jag ska tillämpa teorier till min lokaliseringsstudie.  
 
 
2.2 Den samtida ekonomiska geografin 
 
Det finns två olika typer av skolor som talar om den ”nya” ekonomiska geografin enligt 
Sheppard (2000), med visioner som inte motsvarar varandra. Ekonomer har återupptäckt den 
ekonomiska geografin genom utvecklingen av nya matematiska teorier som kan modellera 
ekonomiska rumsliga agglomerationer. I den andra skolan, bland geografer, så är den ”nya” 
visionen en del av en större kulturell vändning som framhäver processer av identitet, mening 
och betydelse. 
 
Sheppard (2000) fortsätter med att säga att försök med att matematiskt teoretisera ekonomisk 
geografi under det senaste årtiondet kan klassificeras i två huvudsakliga paradigmer: den 
första - ”increasing return” ansatsen i ekonomi och den andra - ”regional political economy” 
ansatsen i geografi. Det är viktigt att notera att den ”increasing return” ansats som Paul 
Krugman använder inom ekonomin skiljer sig från den som används inom geografin. Mycket 
av arbetet om rumslig agglomeration inom geografin har fokuserat sig på industridistrikt så 
som Marshall föreställde sig dem: en region där företagsstrukturen är sammanställd av små, 
lokalägda företag som tar investerings- och produktionsbeslut på en lokal nivå (Markusen, 
1996) och där nära sammanlänkade företag har fördel av att vara nära geografiskt. Däremot så 
är idén att utökad skala av produktionen resulterar i utökad produktivitet en ”increasing 
return” ansats som används inom ekonomin. Där sker agglomeration för att dra fördel av 
kluster av arbetare/konsumenter, inte för att vara nära varandra som i Marhsall’s teori 
(Sheppard, 2000). Den andra paradigmen - ”regional political ecomony” - försöker enligt 
Sheppard (2000) att undersöka lokaliseringsstrategier och kapitalisters oavsiktliga 
konsekvenser i en ekonomi som är uppbyggd av olika typer av aktörer med motstridiga 
ekonomiska mål. Denna ansats fokuserar på kapitalismens rumsliga dynamik och analyserar 
urban och regional tillväxt, investeringsstrategier och kapitalflöden, arbetsmarknader, 
specialiseringar och branscher samt rollen av statliga och andra sociala institutioner.  
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I den andra skolan där den ”nya” visionen är en del av en större kulturell vändning håller 
innehållet, koncepten och ansatserna aktivt på att bli omvärderade. Innehållet omprövas när 
det gäller vilka sociala och rumsliga delar av livet som kan räknas som ekonomiska och vilka 
delar (om några) som därför är icke-ekonomiska och hur dessa sfärer inom det ekonomiska 
och icke-ekonomiska relaterar till varandra (Crang, 1997). Det kulturella har alltmer fått 
fotfäste inom den ekonomiska geografin, där ekonomiska system numera inte hålls separat 
från den kulturella kontexten. Crang (1997) argumenterar att ekonomisk geografi 
rekonstruerar sig själv i kontexten av ett antal olika kulturella vändningar inom 
samhällsvetenskapen. Enligt Sayer (1997) involverar ekonomiska aktiviteter och processer i 
förstahand en bidragande inriktning: de är i slutändan ett medel för ett mål. Ekonomiska 
aktiviteter är alltid kulturellt böjda och det kan inte utföras fristående från menings- och 
normsystem. Ekonomin är lika mycket en kulturell verksamhet som andra delar av samhället, 
till exempel familjen eller skolan. Medan all ekonomisk aktivitet har en kulturell dimension så 
är det motsatta inte nödvändigtvis sant. Till exempel är ett födelsedagskalas inte en 
ekonomisk verksamhet. En sådan kulturell aktivitet kan visserligen inte undgå ekonomiska 
implikationer (t.ex. att köpa presenter) men det gör den inte i någon meningsfull betydelse 
ekonomisk (Sayer, 1997). 
 
Vikten av denna diskussion är att det har skett en omvärdering av vad det ekonomiska 
egentligen innebär, där man numera ser att det kulturella influerar all ekonomisk aktivitet. Det 
är därmed viktigt att införliva detta synsätt i en lokaliseringsstudie, framförallt vad gäller alla 
de faktorer som måste tas hänsyn till och hur kunskapen om det kulturella kan förändra 
perspektivet och betydelsen av dessa faktorer. Däremot måste man också inse att företag i 
slutändan är beroende av pengar – utgifter och intäkter. Som Sayer (1997 s.21) uttrycker det: 
”No matter how sophisticated the management systems, the work culture, the design of the 
product, including (for consumer products) its targeting at particular life-styles and 
identities… To a certain extent management can keep down costs, and manipulating work 
cultures may help, yet labour costs – ultimately the main component of all costs – depend 
primarily not on managers but on country-specific social settlements and levels of 
developments.” 
 
 
2.3 Olika perspektiv 
 
“De rumsliga faktorerna” säger Markgren (2001 s. 9-10) ”däri även inbegripet värderingar, 
företagaranda och kunskapsutveckling har blivit alltmer uppmärksammade som förklaringar 
till olikheter mellan regioner, nationer och företag.  Den ”nya” ekonomiska geografin har fått 
ett ökat intresse för nya industriella rum. Företags omgivning, kunder, leverantörer, 
konkurrenter, privata och allmänna organisationer ger både resurser och incitament eller utgör 
hinder för att företagen ska utvecklas”.  Dessa är alla rumsliga faktorer som måste tas hänsyn 
till i utförandet av en lokaliseringsstudie. Det finns en kulturell aspekt i denna syn på vad som 
är viktigt att ta hänsyn till, det är inte bara en fråga om distans till marknader och material 
som ofta var utgångspunkten i de neoklassiska lokaliseringsteorierna. 
 
De neoklassiska teorierna beskrivs av Dicken & Lloyd (1990) som inte bara en förgrening av 
neoklassisk ekonomi även om de båda delar på vissa gemensamma drag, framförallt deras 
normativa ansats. Vad normativ teori tar upp och behandlar är vad som borde hända utifrån 
vissa givna antaganden istället för vad som egentligen sker i verkligheten. Inom den 
neoklassiska lokaliseringsteorin så har man antagit en förkärlek till modelleringstraditionen, 
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som har varit starkt dominerad av neoklassisk ekonomi och där ekonomiskt utfall anses vara 
ett resultat av individers rationella handlingar. Den neoklassiska ansatsen används på ett 
bestämt logiskt vis där alla variabler, förutom en (distans), är till en början konstanta för att 
skapa en förenklad modell av den rumsliga fördelningen av ekonomisk aktivitet (Dicken & 
Lloyd, 1990). För utförligare beskrivning och behandling av de neoklassiska 
lokaliseringsteorierna rekommenderas till exempel Dicken & Lloyd (1990) och Wheeler et al. 
(1998). 
 
Det har förekommit mycket kritik av de neoklassiska teorierna. Till exempel beskriver Barnes 
& Sheppard (2000) att dess antagande att vi med hjälp av matematiska modeller och 
kvantifiering kan ”avslöja” det rumsliga utseendet i det ekonomiska landskapet. Detta 
antagande finner sin logiska grund i en positivistisk föreställning av vetenskapen. Mycket av 
kritiken riktade även in sig på de orealistiska antagandena av olika aktörers beteenden som 
var kraftigt förenklade och inte kan hjälpa oss att förstå komplexiteten av vår samtida värld, 
där företag, konsumenter, marknader och nätverk påminner mycket lite om plana slätter med 
jämlik bördighet och enhetligt befolkad av vinst- och nyttomaximerare (Dicken & Lloyd, 
1990). En förlängning av kritiken mot de neoklassiska teoriströmningarna och den samtida 
”nya” ekonomiska geografin och specifikt lokaliseringsteorin, är att de motiveras i termer av 
rationalistisk logik. Deras tilltro till att den inneboende logiken i noggranna, precisa 
matematiska metoder producerar rätt slutresultat och leder till det riktiga svaret (Barnes, 
2003) I motsats till denna syn är idén gällande lokal kunskap. ”Lokal kunskap är 
uppfattningen” enligt Barnes (2003) ”att all kunskap är geografiskt och historiskt bunden i 
termer gällande sin generation och att de lokala förhållandena för sin ”producent” avsevärt 
påverkar karaktären av kunskapen som produceras”. Lokal refererar här till förhållandena i 
vilken kunskapen produceras och inte till den geografiska domän som kunskapen tillämpas 
inom. Vidare så diskuterar han att kunskap är historiskt bunden och producerad inom 
specifika materiella miljöer som till exempel inkluderar individuella geografiska platser, 
särskilda typer av människor och även specifika byggnader, maskiner och utrustning. Barnes 
(2003) argumenterar att alla de teorier, modeller och ansatser som funnits inom ekonomisk 
geografi har uppkommit inom en viss historiskt, lokalt och socialt bunden kontext.  
 
 
2.4 Olika geografier för olika enheter 
 
Platsen där ett företags organisation kontrolleras från är dess huvudkontor. Dess funktion är 
att ta strategiska beslut som formar och vägleder hela organisationen där dess mest betydande 
uppgift är av finansiell karaktär. Dicken & Lloyd (1990) utvecklar det vidare och säger att ett 
företags huvudkontors uppgifter består, till mesta delen, av icke-rutinartade situationer där 
man förhandlar och köpslår med företagsledare och chefer i andra organisationer samt 
interagerar med ämbetsmän och andra offentliga tjänstemän. Som ett resultat av dessa 
karaktärsdrag tenderar företags huvudkontor vara lokaliserade till storstadsområden. Detta 
kan också härledas till att mycket av ”face-to-face” kontakten mellan organisationer enklast 
underhålls och utvecklas när sådana aktiviteter samlas i informationsrika lokaliseringar. 
Dicken & Lloyd (1990) listar tre särskilda fördelar: 
 

1. En stor potential för verkliga kontakter mellan organisationer 
2. Tillgång till specialiserad service, till exempel finansiell och juridisk service samt 

marknadsföring 
3. Stor grad av tillgänglighet till andra urbana centra.  
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Även andra enheter av ett företag visar upp ett liknande geografisk mönster med en preferens 
att lokalisera sig till informationsrika storstadsområden. Detta gäller både de mer 
rutinbaserade administrativa enheterna samt avdelningar som är involverade med forskning 
och utveckling. När vi rör oss nerför hierarkin inom ett företag till produktionsenheterna blir 
det betydligt svårare att generalisera om deras rumsliga tendenser enligt Dicken & Lloyd 
(1990). De fortsätter med att säga att lokaliseringsbehoven för produktionsenheterna varierar 
stort, beroende på deras specifika roll inom företaget och den geografiska distributionen av 
inputs och outputs. Det finns två skäl till varför en produktionsenhet kan vara lokaliserad i 
geografisk närhet till ett företags huvudkontor: det ena är ett funktionellt skäl som kräver att 
de är sammanlänkade; det andra är att de båda aktiviteterna använder sig av samma typ av 
arbetskraft. Produktionsenheter som inte kräver en mer specialiserad arbetskraft har ett 
betydligt större val av lokalisering eftersom tillgång till sådan arbetskraft är betydligt mer 
tillgänglig. 
 
Vad man bör tänka på när det gäller företagens olika enheters (framförallt gäller det 
huvudkontors-, administrativa samt forskning och utvecklingsenheter) tendenser till 
ansamling i områden som uppvisar vissa karaktärsdrag är att den samtida globaliseringen av 
marknader, teknologier, resurstillgångar, ökad rörlighet samt lägre transport- och 
kommunikationskostnader förändrar förutsättningarna för hur företag lokaliserar sig. 
”Geografiskt”, säger Ron Martin (1994 s.26), ”har det ekonomiska landskapet förändrats 
dramatiskt. Gamla industriella rum har börjat förfalla och omstruktureras, medan nya 
industriella rum har tagit över som de främsta centrar för ekonomisk tillväxt”. Vidare 
fortsätter han säga att den ”nya” kapitalismen är en ekonomi där pengar och krediter 
dominerar den faktiska ekonomin för varor och service. Helt klart är att det ekonomiska 
landskapet inte längre ser ut som det gjorde, där nästan varje aspekt av produktionen – 
teknologi, pengar, investeringar, information och så vidare – rör sig allt snabbare över 
gränser. 
 
Vad detta innebär för ett företag är att numera spelar kanske inte dess geografiska lokalisering 
lika stor roll, till exempel kan dess huvudkontor och administration vara lokaliserade långt 
ifrån informationsrika storstadsområden till följd av teknologins utveckling och 
globaliseringens alla möjligheter. Däremot kan betydelsen av olika verksamhetsområdens 
geografiska räckvidd spela stor roll. I relation till min undersökning betyder det således att 
tranportkostnader, kommunikationsmöjligheter med flera gör det möjligt att huvudkontors- 
och administrationsenheter inte behöver befinna sig i geografisk närhet till storstadsområden 
utan det blir kanske mer avgörande var möjliga kunder och deras olika verksamhetsområden 
finns och sprider ut sig geografiskt.  
 
 
2.5 Lokalisering och strategiska beslut 
 
Vad som är viktigt att fastslå är vilken typ av strategiskt beslut som ligger till grund för 
företagets lokaliseringsproblematik. Wheeler et al. (1998) anser att i referens till geografiska 
områden finns det ett nästan obegränsat antal potentiella lokaliseringar för ett företag som inte 
avser att förvärva en redan existerande facilitet. Däremot är valen betydligt mer begränsade 
om man avser att förvärva eller köpa upp en konkurrent. Startpunkten för att komma vidare i 
lokaliseringsanalysen ligger då i vikten av att etablera vilken typ av strategi företaget har. 
 
Strategi kan i sig själv bli uppdelad i företagsstrategi och konkurrensstrategi. Den 
förstnämnda behandlar mer det övergripande verksamhetsområdet, medan den sistnämnda 
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handlar mer om hur företag konkurrerar på en specifik marknad. ”Whereas corporate strategy 
[företagsstrategi] involves decisions about the organization as a whole, competitive strategy 
[konkurrensstrategi] is more likely to be related to a unit within the whole” (Johnson & 
Scholes, 1988 s.291). Michael Porter (1985) har identifierat tre grundläggande typer av 
konkurrensstrategi som ett företag kan följa:  
 

1. Ett sätt för ett företag att få konkurrensfördel är att försöka bli en 
lågkostnadsproducent av varor eller service. 

2. Ett andra alternativ för konkurrensstrategi är att göra en aspekt av sin verksamhet 
annorlunda gentemot sina konkurrenter. 

3. Den tredje typen är en nischstrategi, där en specifik del av marknaden är målgruppen. 
Detta kan vara en speciell typ av kunder, en speciell typ av geografiskt område eller en 
speciell del av produktionsprocessen.  

 
Lokaliseringsproblematiken för företag borde inte nödvändigtvis ses som separerade från den 
större övergripande beslutsprocessen, det vill säga beslutet att lokalisera en eller flera enheter 
av ett företag ingår i en större övergripande strategi gällande företag i helhet. Vad de betyder 
är att ett lokaliseringsbeslut bör tas i hänsyn till hela företaget, inte bara för en specifik del. 
Det är inte enbart betydande att veta vilken enhet av ett företag som ska lokaliseras utan det är 
också viktigt att ta reda på hur ett företag går tillväga när de ska etablera sig på en ny 
geografisk marknad. Man får helt enkelt fråga sig hur processen ser ut och vilken strategi 
företag har. 
 
 
2.6 Kluster 
 
Som tidigare nämnts så tenderar företag att koncentrera sig nära varandra, så kallade kluster. 
Dess roll har växt fram ur en större del av lokaliseringsinfluenser baserad på konkurrens och 
konkurrensfördelar. Kluster definieras av Porter (2000 s.253) som ”… geografiskt närbelägna 
sammanlänkade företag och associerade institutioner inom ett specifikt fält förenade av 
gemensamhet och kompletterande” (fritt översatt, författarens anmärkning).  Hugh Nourse 
(1968) har identifierat fyra typer av klusterekonomier som resulterar i lönsamhet för en 
industri: 
 

(1) Transporteringsekonomier som innebär att företag lokaliserar sig i närheten av 
varandra och vid noder i transportnätverk och därigenom realiserar 
transportbesparingar. De kan även dra nytta av varandra under successiva nivåer av 
produktionen. 

(2) Interna storskaliga ekonomier innebär besparingar genom att öka skalan på sin 
verksamhet eller storlek. Storleken kan mätas i antalet anställda, adderat värde, volym 
eller produktion. När storleken ökas så sjunker normalt produktionskostnaden i 
genomsnitt. Någonstans finns dock en brytpunkt där kostnaden börjar öka. 

(3) Externa storskaliga ekonomier innebär kostandsreduktioner baserat på rumslig 
koncentration inom samma industri. 

(4) Urbaniserade ekonomier innebär att den genomsnittliga kostnaden sjunker genom att 
många industrier etablerar sig på en plats, till exempel ett storstadsområde. 
Tillgängligheten på arbetskraft är bra, där finns bra utvecklad kommersiell och 
finansiell service samt offentlig verksamhet. 
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Det har skett en utveckling av denna syn på klusterekonomier där andra aspekter tillkommit 
eller fått en starkare position. Lundequist (2002) skriver att under det senaste årtiondet så har 
betoningen inom klusterteorin förflyttats från transaktionskostnader till att intressera sig mer 
för kunskaps ”spill-overs”. De kan sammanfattas som en vändning bort från enbart 
kostnadsminimering för att nu också innefatta värdet av sammanlänkning av företag på ett 
mer kulturellt plan där företag kan dra nytta av varandra och varandras närhet.  
 
Beroende på vad som ska lokaliseras och hur processen ser ut blir också innebörden av kluster 
annorlunda. Vad ett företag vill göra och hur de går tillväga spelar med andra ord en stor roll. 
Vill de till exempel sälja produkter och inte är beroende av tillverkningen är det kanske 
viktigare att identifiera kluster som har ett behov av produkterna medan om syftet är att 
utveckla, produkter eller annat, blir det kanske mer betydelsefullt att identifiera kluster som 
fyller just de behoven.  
 
 
2.6.1 Betydelsen av kluster i lokalisering 
 
Bertil Markgren (2001) tar upp att olika teorier har redovisats om orsaker till koncentrationer 
av företag och branscher, hur konkurrenskraft, teknologisk utveckling, ny kunskap och nya 
innovationer kopplas samman med geografiskt begränsade områden. Det framförs i flera av 
dessa teorier att det ur konkurrenssynpunkt är stimulansen och förmågan att förnya sig i den 
lokala omgivningen som ger fördelar i förhållande till geografiskt utspridda konkurrenter. 
Vad som ger upphov till de dynamiska processer som är till fördel för företag i 
koncentrationer är ömsesidiga beroenden av specialiserad arbetskraft, specialiserade 
leverantörer samt tillgång till information.  
 
Flera studier har dock visat att tillkomst och lokalisering av branscher och koncentrationer i 
många fall är historiska tillfälligheter. Lundequist (2002) säger att en brist som har betonats i 
relation till klusterundersökningar är att de ofta stödjer sig på ”otydliga” koncept och 
använder sig av det begränsade studiematerial som finns när det gäller empiriska 
undersökningar som försöker bekräfta teoretiska påståenden. Det har argumenterats att de 
generella slutsatser som kan dras från sådana undersökningar har ett begränsat värde när det 
gäller vår förståelse för hur kluster gynnar lokala kunskaps- och innovationsprocesser. De 
existerande empiriska undersökningarna har till en stor del misslyckats med att förse bevis att 
närhet mellan företag leder till en utveckling av relationer som är viktiga för informations- 
och kunskapsutbyte (Maskell & Malmberg, 2002).  
 
Det kan med andra ord diskuteras om huruvida geografisk närhet är speciellt viktigt för ett 
företags verksamhet. Bertil Markgren (2001) drar i sin avhandling slutsatsen att en majoritet 
av ett företags viktigaste affärsrelationer inte befinner sig i företagets näromgivning. 
Detsamma gäller de samarbeten företagen har utöver den direkta inköps- och 
försäljningsverksamheten. Vidare säger han att de viktigaste affärsrelationerna, som i de flesta 
fall svarar för en betydande andel av ett företags affärsverksamhet, ofta inte finns inom 
närområdet.  
 
Blir implikationerna då att kluster inte spelar någon större roll för ett företags utveckling? Vad 
tidigare undersökningar misslyckats med var just att förse bevis om det var så.  Då gäller det 
att fråga sig vad det är för syfte ett företag har med att lokalisera sig på en annan/ytterliggare 
plats. Är målet att dra nytta av utveckling och innovation eller vill man huvudsakligen sälja 
produkter eller tjänster? Det betydande är att veta att kluster existerar och i ett senare skede ta 
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ställning till hur de kan påverka, eller inte påverka, lokaliseringsprocessen. Om ett kluster inte 
ger en positiv effekt för ett företags innovation och utvecklig kan det kanske ge en positiv 
effekt för en annan del av verksamheten.  
 
 
2.7 Lokaliseringsfaktorer 
 
För att på ett effektivt sätt kunna utröna vilka faktorer som betyder mer än andra i en 
lokaliseringsprocess är det viktigt att ta reda på vad företaget har för avsikt. Beroende på 
vilken eller vilka enheter av ett företag som ska etableras och hur processen ser ut blir 
utgångspunkten annorlunda. Lokaliseringens olika faktorer skiljer sig tydligt åt för olika slags 
aktiviteter. Porter (2000) ger exempel på detta: för aktiviteter som montering och tillverkning 
av arbetskraftsintensiva komponenter borde lokaliseringsval drivas av kostnad och 
marknadstillgång. För aktiviteter som till exempel involverar skapande och förnyelse av 
produkter, processer och service borde lokaliseringsval istället bestämmas av totala kostnader 
och innovationspotential.  
 
Det kan finnas många olika faktorer att ta hänsyn till för att kunna ta reda på var man ska 
etablera en verksamhet. De skiljer sig åt beroende på vilken utgångspunkt man har och vad 
man avser ska ske i framtiden i relation till faciliteten och för företaget som helhet. Exempel 
på faktorer som utövar en påverkan på valet av lokalisering kan vara transport- och 
kommunikationsrelaterade, interaktionsmöjligheter med kunder, leverantörer och offentliga 
institutioner, innovations- och utvecklingsmöjligheter, ekonomiska aspekter samt tillgång till 
arbetskraft, service och en god livsmiljö. 
 
 
2.8 Sammanfattning 
 
Ett uppvaknande har skett inom den ekonomiska geografin där en ”ny” ekonomisk geografi 
trätt fram som innefattar främst två huvudsakliga spår; ett med ekonomer i täten som genom 
utveckling av nya matematiska teorier kan modellera ekonomiska rumsliga agglomerationer: 
och det andra spåret där den ”nya” visionen anses vara en del av en större kulturell vändning. 
Den ekonomiska geografin intresserar sig nu mer och mer för olika rumsliga faktorer som till 
exempel värderingar, kunskapsutveckling och innovation. Detta i motsats till tidigare teorier 
som behandlade lokaliseringsproblematik utifrån mer orealistiska antaganden och studerades i 
en mer abstrakt omgivning.  
 
Inom lokaliseringsproblematiken gäller det att ta reda på vilka faktorer som är betydelsefulla 
för ett företag när det ska penetrera och etablera sig på en annan marknad. En utgångspunkt är 
att fastslå vilken typ av strategiskt beslut som ligger bakom, det vill säga vad de avser att 
uppnå med en ny lokalisering. För att kunna filtrera sig fram till olika faktorer behöver vi veta 
vilken enhet av företagets verksamhet som ska ingå i en etablering eftersom det blir olika 
utgångspunkter eftersom olika enheter i ett företags organisation kan ha olikartade behov. 
Företag har en tendens att koncentrera sig till varandra, det som kommit att kallas kluster, och 
deras roll har fått en betydande position inom lokaliseringsproblematiken. Utveckling av 
studier inom klusterteorin har lett till att betoningen har flyttats från, i grova drag, kostnader 
av transaktioner till att inbegripa mer om kunskaps- och innovationskapacitet och utveckling. 
Vilken roll kluster egentligen har för ett företags utveckling har mer och mer ifrågasatts 
eftersom de empiriska undersökningar som genomförts till stor del har misslyckats med att 
bekräfta att geografisk närhet är så pass betydelsefull som teorier föreslår.  
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Teoriförankringen ligger till grund för att få en övergripande förståelse för hur man ska tackla 
ett lokaliseringsproblem och gå vidare med studien. Det har skett en kulturell vändning inom 
den ekonomiska geografin där sociala och kulturella aspekter lyfts fram och att ekonomin inte 
kan hållas fri från den kulturella kontexten. Däremot måste man också inse att företag är 
beroende av pengar. Andrew Sayer (1997 s. 17) säger ”… it is one thing to note the new ways 
in which economy and culture interact and combine, but quite another to say that the 
distinction is no longer tenable”.  
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3. Metod 
 
3.1 Inledning 
 
Problemställningen jag utgår från innebär att jag kommer att handskas med information av 
olika slag för att kunna genomföra undersökningen på ett tillfredsställande tillvägagångssätt. 
Utgångspunkten för att lägga upp metodologin måste kopplas samman med det perspektiv jag 
anammar i min problemformulering och med undersökningens syfte. Jag avser att ta reda på 
de platser eller områden som kan vara intressanta för en penetrering och etablering av 
företaget inom ett visst geografisk område. Genom inledande samtal så har jag fått 
information att dessa platser eller områden är begränsade till ett fåtal länder i Europa; 
England, Frankrike och Tyskland samt de tre Beneluxländerna Belgien, Nederländerna och 
Luxemburg.  
 
 
3.2 Angreppssätt och metod 
 
I undersökningen finns en klar, definierad fråga, där svaret återfinns i en konkret verklighet 
och som är mätbar, det vill säga faktorer som till exempel hur transportnätverket ser ut, var 
hamnar och flygplatser finns geografisk. Detta har givetvis betydelse eftersom de faktorer 
som sätts upp och ska undersökas bildar en grund till ett perspektiv som jag tar min 
utgångspunkt i. Jag måste undersöka var saker ligger, hur saker ser ut och kommer att 
anamma ett empiristisk-analytiskt förhållningssätt. Empiriska frågor intresserar sig för hur 
saker och ting är i verkligheten, där definitionen på verkligheten utgörs av våra sinnen. 
Empirismen anser att vetenskapen bara ska befatta sig med objekt i världen och att man ska 
hålla sig till fakta (Kitchin & Tate, 2000). Innan detta görs måste de olika faktorerna 
identifieras och sammanställas. 
 
 
3.2.1 Metodval 1 
 
För att kunna identifiera vilka faktorer som måste samlas in och undersökas utgår jag med 
stöd från teoretiska studier och som tillsammans med en intervju och ett möte ska lägga 
grunden till identifieringen. Eftersom studien görs med syftet att kunna appliceras i ett 
företags beslutsprocess så är det av stor betydelse att jag kan ta reda på hur dess organisation 
fungerar och vad som ingår i dess beslutsprocess i relation till etablering av dess verksamhet 
inom en annan geografisk marknad. Jag är medveten om att det kan finnas en uppsjö olika 
faktorer som man kan behöva ta hänsyn till i en lokaliseringsprocess. För att göra en 
identifiering möjlig utgår jag ifrån att företaget har ett antal synpunkter som måste klargöras 
innan jag kan gå vidare med undersökningen. 
 
Intervjun som jag ska genomföra med Westmatic är till för att samla in information om vilka 
faktorer som behövs för att gå vidare i undersökningen. Det finns flera olika intervjutekniker 
att använda och jag har valt att lägga upp den som en semistrukturerad intervju. Det grundar 
sig i att jag vill kunna föra intervjun i en viss riktning men även kunna tillåta den att vara med 
informell och därigenom kanske kunna få tillträde till information som jag annars inte tänkt 
på.  
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3.2.2 Metodval 2 
 
Karaktären av undersökningen lutar sig emot en deskriptiv ansats där det är viktigt att få reda 
på var olika faktorer är belägna inom ett visst begränsat område. Detta är en huvudingrediens 
i undersökningen eftersom det bildar ett fundament för att senare kunna analysera förekomster 
av olika faktorer i relation till varandra. Ett annat sätt att uttrycka det är ”var på en karta finns 
dessa olika saker placerade” och utifrån resultatet studera förekomsten i relation till varandra. 
Denna del av studien kommer att innebära att empiristiskt angripa problemet därför att jag 
inte ämnar förklara varför det ser ut som det gör utan att beskriva hur det ser ut i verkligheten 
inom det valda geografiska området. Verkligheten refererar här till de faktorer som ska 
beskrivas och placeras på en karta. I slutändan innebär ett empiristiskt förhållningssätt att 
kunna presentera de fakta som samlats in.  
 
GIS är den metod jag valt att använda för att genomföra denna del av undersökningen. 
Geografiska informationssystem (GIS) avser datoriserade informationssystem för hantering 
och analys av lägesbundna data. GIS kan enkelt beskrivas som en kombination av kartor och 
tabellinformation som lagras och hanteras i datorn. Genom att använda GIS kan avancerade 
analyser göras av sådan information som traditionellt sett hanteras med vanliga kartor. Den 
stora skillnaden är att kartinformationen lagras i datorn och tillåter möjligheter för analyser av 
till exempel rumsliga fördelningar och geografiska spridningar. GIS kan bland annat användas 
för att optimera verksamheter, göra riskanalyser och testa olika scenarion. Att använda GIS 
som ett verktyg tillåter att analys och presentation kan utföras snabbare och effektivare än 
traditionella metoder, det blir lättare att använda befintlig data för att lösa problem och 
generera beslutsunderlag (http://www.giscentrum.lu.se/vadargis.htm). I en undersökning av 
empirisk-analytisk karaktär anser jag att GIS med fördel kan användas för att uppnå syftet. 
Dock så finns det en viss oro gällande GIS-tillämpning och dess sociala innebörd. Flera olika 
argument har dykt upp, till exempel hur GIS representerar jordens yta och speciellt det 
mänskliga samhället, att GIS favoriserar vissa fenomen och perspektiv på kostnad av andra. 
Bland annat nämns att GIS betonar homogenitet, att individuellas och minoriteters perspektiv 
kan försvinna och att GIS ofta används med etiska tvivelaktiga avsikter som till exempel 
övervakning och militär underrättelsetjänst (Longely et al. 2005).  
 
 
3.2.3 Internet 
 
Att använda Internet som en källa i en undersökning innebär inte bara ett stort utbud av 
information utan även att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt. Material från Internet 
är av sekundär karaktär, det vill säga att någon annan har skapa dem och kanske bearbetat 
dem. All sekundär data är kulturella produkter som producerats av organisationer och 
individer med perspektiv på världen som kanske inte stämmer överens med dina (Kitchin & 
Tate, 2000). Hur pass betydelsefullt det är bestäms av ditt undersökningsproblem. Det största 
bekymret med sekundär data gäller dess kvalité och att det finns tilläckligt med 
dokumentation om data. Misstag i data som relaterar till hur den samlats in eller bearbetats 
kan bli förstorad genom att man använder sig av den (Kitchin & Tate, 2000). Internet innebär 
stora möjligheter för att samla data och information till en undersökning samtidigt är det av 
största vikt att vara väldigt kritisk och kontrollera var den kommer ifrån, vilka som producerat 
den och hur den producerats. Därefter kan man göra en bedömning om data/informationen 
kan användas eller inte.  
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4. Undersökningsmoment 
 
4.1 Bakgrund till inledande intervju 
 
I den inledande kontakten med Westmatic åkte jag på ett möte med en av deras representanter 
för att få en bättre och klarare bild av vad de vill få ut av en sådan här undersökning. Det 
tjänade även som en chans för mig att få en inblick i vad Westmatic tillverkar och säljer och 
för att få en större insikt i företagets verksamhet. Vi diskuterade även vilken slags information 
som kan vara till nytta och vad som kan anses vara rimligt att få fram inom både en tid- och 
kostnadsaspekt. Vid mötet hade vi ett stöd i form av en lista med tänkbara faktorer (se tabell 
4.1) 
 

Tabell 4.1 Lokaliseringsfaktorer 
 
Exempel på olika utgångspunkter beroende på vilken eller vilka av företagets delar som 
ingår i en nyetablering 
 
Produktionsenhet 

• Tillgång och närhet till underleverantörer, materiel, transportnätverk samt arbetskraft  
 
Försäljningsenhet 

• Tillgång och närhet till kunder, transportnätverk, arbetskraft och faciliteter för 
affärsöverenskommelse (t.ex. golfbanor) 

 
Administrationsenhet 

• Tillgång och närhet till servicefaciliteter (t.ex. banker, statliga institutioner) samt 
arbetskraft 

 
Managementenhet 

• Faciliteter för affärsöverenskommelse, levnadskostnader, tillgång och pris på hushåll 
samt livskvalité 

 
Exempel på generella faktorer 
 
Lokalisering i förhållande till/tillgänglighet av: 

• Kunder - specifika (existerande eller identifierade möjliga), typ av industri, närhet 
• Underleverantörer - specifika (existerande eller identifierade möjliga), typ av industri, 

närhet 
• Konkurrenter – närhet/avstånd, samarbete/konkurrens 

Kommunikationer och transportnätverk 
• Tillgång till vägnätverk av olika skalor 
• Tillgång till tågnätverk 
• Tillgång till flygplatser/hamnar 
• Logistikservice – tillgång och kostnad 

Arbetskraft 
• Tillgång till arbetskraft 
• Tillgång till specifika yrkeskategorier 
• Lokala kommunikationer 
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Jag genomförde även en längre telefonintervju via datorn med Carl-Olov Persson, teknisk 
chef på Westmatic, med syftet att ta reda på hur beslutsprocessen fungerar och vilka faktorer 
som är viktiga i relation till lokaliseringsproblematiken. Upplägget av intervjun var 
semistrukturerad, det vill säga att jag hade förutbestämda frågor och ordningsföljd. Jag 
anpassade mig dock efter respondentens svar för att få intervjun att flyta på och mer likna ett 
samtal. En fördel med att låta intervjun anta formen av ett informellt samtal är att atmosfären 
är mer avslappnad och intervjupersonen med all sannolikhet ger mer utvecklande svar.  
 
 
4.1.1 Sammanfattning av intervjun 
 
Westmatics långsiktiga målsättning med en etablering på en ny geografisk marknad är att öka 
omsättningen på företaget inom fem år. För att kunna nå detta mål måste de söka sig till nya 
marknader eftersom de anser att företaget inte kan växa mycket mer på hemmamarknaden. 
Redan nu har de bildat ett bolag i USA och Kanada samt kommit igång i Polen men tror att 
det finns ytterligare länder som kan vara tänkbara, till exempel Tyskland, England, Frankrike 
Nederländerna, Belgien och Luxemburg.  
 
De har redan nu tagit kontakt med olika människor och handelskammare för att göra en slags 
förstudie och marknadsundersökning av de här länderna. När det väl är gjort kommer det att 
presenteras för styrelsen innan några beslut tas om vad som är lämpligt att göra. Troligtvis 
kommer de inte att starta ett dotterbolag för att på så vis bygga upp verksamheten utan snarare 
försöka ordna en återförsäljningsorganisation som redan idag är etablerade i branschen [tunga 
fordon] men som kanske inte är involverade med tvättutrustningar.  
 
När det gäller vilka faktorer som är viktiga i beslutsprocessen för en etablering anser de att 
man måste satsa på ett land där det byggs infrastruktur och där det idag finns passande 
verksamhet, det vill säga att det finns verksamheter som använder sig av tunga fordon. Andra 
viktiga faktorer är att det finns en teknikförståelse, ett kunnande och en bra miljösyn som 
passar deras produkter. De betonar att det är viktigare att veta var behovet finns att tvätta 
fordon än hur pass framstående miljösynen är.  En sista faktor som nämns är att det kan vara 
bra att veta vilket anseende svensk industri och svenska varor har i de nämnda länderna. För 
den fullständiga intervjun se bilaga 4.1 Intervju.  
 
 
4.1.2 Resultat av intervjun och mötet 
 
Intervjun och mötet har resulterat i en sammanställd lista över faktorer som ska ingå i 
undersökningen (se tabell 4.2) för att identifiera platser/områden där en lokalisering kan vara 

Skatter 
• Miljöhänsyn 
• Egendoms- och andra skatter 
• Statlig inkomstskatt 

Ekonomi 
• Kostnad av  

Sociala faktorer 
• Tillgång till skolor, universitet, brandkår, polis, sjukhus m.m. 

 
Källa: Wheeler et al (1998 s. 211)  med modifiering 
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av intresse. Den är också ett resultat av en omfattande informationssökning för att ta reda på 
vilken slags information som är tillgänglig i relation till de faktorer som ska ingå. Vad jag vill 
ta reda på i den här undersökningen är var tunga fordon återfinns. 
 
Tabell 4.2 
Indikatorer för tunga fordon (refererar här till tåg, lastbilar och bussar) 
1.1 Flygplatser – var och volymen på frakt 
1.2 Hamnar – var och volymen på frakt 
1.3 Metrosystem – var och kvantitet 
1.4 Tåg – var och kvantitet 
1.5 Lastbilar – var och kvantitet 
1.6 Bussar – var och kvantitet 
1.7 Lastbilsrastplatser - var 
Indikatorer som behövs för undersökningen 
 
Inom arbetet med att sammanställa de faktorer som ska användas i denna undersökning har 
hänsyn tagits till tillgängligheten på information och vilken grad av reliabilitet och kvalité den 
har hållit.  
 
 
4.2 Datainsamling 
 
De indikatorer jag vill ta reda på bör vara data på en europeisk nivå för att kunna vara 
jämförbara med varandra. De data som indikatorerna baserar sig på bör även hålla en bra 
kvalité och vara aktuell för att undersökningen ska bli relevant i dagsläget och inom en snar 
framtid. Det är givetvis även en fråga om vad för slags information som finns tillgänglig, var 
den kommer ifrån och hur den producerats. Eftersom data jag behöver håller sig på en 
europeisk nivå och har en relativt stor kvantitet anser jag det väldigt svårt, om inte omöjligt, 
att själv kunna skaffa fram den inom en begränsad tidsram. Dessutom skulle det innebära en 
stor ekonomisk kostnad. Detta leder mig till att utforska vilka möjligheter som finns i att 
använda mig av sekundär data.  
 
Det största bekymret med att använda sig av sekundär data relaterar till kvalitén och att det 
finns tillfredsställande metadata, det vill säga dokumentation om data. Undersökningen som 
ska genomföras ska vara deskriptiv och jämförande, därför är det också viktigt att de 
sekundära data som jag använder håller sig inom en rimlig tidsperiod, det vill säga att det inte 
skiljer tiotals år mellan de olika indikatorerna. Utöver detta måste data vara tillgängliga, de 
måste dock inte nödvändigtvis vara i digital form, även om det skulle underlätta. En bra 
egenskap i relation till sekundär data är att vara skeptisk, att kritiskt kunna granska data och 
göra en utvärdering av dess kvalité. 
 
Det första momentet i sökandet blir att fundera på var jag kan hitta data till indikatorerna (se 
tabell 4.2 för indikatorer). Efterforskningen gjordes via Internet och resulterade i ett antal 
olika källor där data finns för indikatorerna. Den information som jag letar efter gäller för 
länderna England, Frankrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. 
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4.2.1 Kartmaterialet 
 
Kartmaterialet som jag använder i min undersökning är ”Digital Chart of the World” och är en 
produkt från Environmental Systems Research Institute (ESRI) ursprungligen utvecklad åt US 
Defence Mapping Agency (DMA). Datakällor till materialet kommer från US Defence 
Mapping Agency Operational Navigation Chart (ONC) serie och Jet Navigation Chart (JNC). 
ONC har en skala på 1:1 000 000 och är den största storskaliga, oklassificerade kartserie som 
produceras av DMA och tillhandahåller en konsekvent och kontinuerlig täckning av 
grundläggande attribut för grundkartor. 
 
Datum (kartprojektion) som används i DCW har rapporterats vara några olika. Data kommer 
ursprungligen från Operational Navigational Charts (ONC) av Defence Mapping Agency med 
en skala på 1:1 000 000. Där används Geodetic Reference System 1980 Ellipsoid. Man har 
även påträffat World Geodetic System 1984 (WGR84) och Universal Transvere Mercator. 
Den horisontella precisionen för alla attribut erhållna från ONC är 2040 meter, avrundat till 
närmsta fem meter. Hursomhelst rekommenderas det att man ska notera att skillnaden mellan 
olika möjliga datum är relativt obetydliga när man jämför potentiella felaktigheter helt enkelt 
på grund av skalan på data och andra felkällor. Arbetet med DCW startades i juli 1996 och 
avslutades i mars 1997 (http://ortelius.maproom.psu.edu/dcw/). 
 
Informationen i ”Digital Chart of the World” innehåller flera olika dataskikt av vilka jag 
endast använder ett fåtal. Huvudskiktet består av de aktuella ländernas gränser, utöver dem 
använder jag även skikt bestående av järnvägsnätet, vägnätverket, urbaniserade platser samt 
ett namnskikt. Detta bland annat för att ge en grafisk presentation av geografin i relation till 
min undersökning.  
 
 
4.2.2 Eurostat 
 
En av de använda källorna är Eurostat, där data inom de olika sektorerna finns tillgängliga för 
allmänheten. Eurostat är Europeiska Unionens statistiska byrå. De har som uppgift att samla 
in och analysera statistik från olika europeiska statistikbyråer för att kunna förse europeiska 
institutioner med jämförbara och harmoniserade data så att de kan definiera, implementera 
och analysera policys för Europeiska Unionen. Eurostats huvudsakliga roll är att behandla och 
publicera jämförbar statistik på europeisk nivå. De samlar inte in data själva. Insamlingen är 
gjord av medlemsstaternas statistiska myndigheter som också verifierar och analyserar 
nationell data som sedan överförs till Eurostat för att sammanställas och förenas för att 
försäkra att data är jämförbara (http://epp.eurostat.cec.eu.int1). Se referenser för hela 
Internetadresser. 
 
För att försäkra kvalitetsstrukturen av europeisk statistik har Eurostat och medlemsländernas 
statistiska myndigheter, genom antagandet av ”European Code of Practice”, åtagit sig till 
utförandet av högkvalitativ statistik. Den bygger på en gemensam europeisk definition av 
statistikkvalité och riktar sig mot alla relevanta områden, från institutionell miljö till den 
statistiska produktionsprocessen eller till resultatet: officiell europeisk statistik 
(http://epp.eurostat.cec.eu.int2). Statistiken för både flygplatser och hamnar gäller för år 2004. 
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4.2.3 Flygplatser 
 
Flygstatistiken i Eurostats enorma databas innehåller nationella och internationella data för 
både inom och utom EU. Flygtransportdata finns för passagerare (antal) samt för frakt och 
post (ton) såväl som trafikdata för flygplatser, flygbolag och flygplan. All flygtransportdata 
har beräknats med data som samlats in på flygplatsnivå. Tillgängligheten och tidsperioden på 
data varierar beroende på respektive land. Kvalitetskontroller som görs är bland annat mindre 
statistiska, tidsperiods- samt intradatasetkontroller (http://epp.eurostat.cec.eu.int3). Utifrån de 
möjligeter som finns att söka efter specifik data har jag kunnat skaffa fram den information 
som jag sökte efter: flygplatsers geografiska position samt volymen på frakt som passerar 
flygplatserna (se tabell 4.3).  
 
Tabell 4.3 Flygplatser Tabell 4.4 Hamnar 

Flygplats Land Ton
SCATSTA UK 696
SUMBURGH UK 419
KIRKWALL UK 483
WICK UK 6
STORNOWAY UK 828
BENBECULA UK 277
DYCE UK 4127
TIREE UK 58
EDINBURGH UK 5598 

Hamn Land 1000 ton
Antwerp BE 135 435
Oostende BE 4919
Ghent BE 20299
Zeebruge BE 24893
Duisburg DE 1684
Emden DE 3498
Wilhelmshaven DE 44956
Brake DE 5002
Bremenhaven DE 31757 

Källa: Eurostat. Utdrag ur tabellerna för flygplatsstatistik och hamnstatistik. För att studera de kompletta 
tabellerna se bilaga 4.2 för flygplatser och bilaga 4.3 för hamnar. 

 
 
4.2.4 Hamnar 
 
Maritimstatistiken från Eurostat innehåller information av varors bruttovikt (1000 ton), 
passagerarförflyttningar (antal) såväl som fartygsankomster (antal och bruttoton av fartygen).  
De maritima transportdata har beräknats med data som samlats in på hamnnivå. Data skickas 
till Eurostat av 13 medlemsstater (Luxemburg och Österrike har ingen maritim trafik) såväl 
som Norge och Island. De franska data inkluderar även Martinique, Guadeloupe, Reunion och 
Franska Guyana (http://epp.eurostat.cec.eu.int4). Tillgängligheten av data varierar för de 
deltagande länderna. Kvalitetskontroller inkluderar mindre statistiska, tidsperiods- samt 
intradatasetskontroller. Även här har jag haft möjlighet att få fram data som eftersökts: 
hamnars geografiska läge samt volymen på frakt som passerar hamnarna (se tabell 4.4). 
 
 
4.2.5 Urbana transportsystem 
 
Informationen om vilka platser som har urbana transportsystem har jag hämtat från Light 
Rails Transit Association, vilka är en ideell organisation baserad i Storbritannien. De verkar 
för att uppnå en bättre kollektivtrafik genom pendeltågs-, spårvagns- och tunnelbanesystem. 
De tillhandahåller en sammanställning över världens alla urbana transportsystem på räls. Den 
informationen jag använder är för de länder som ingår i min undersökning (för ett utdrag se 
tabell 4.5). Det finns ingen dokumentation om hur indexet sammanställts. Det ledde mig till 
att utföra tester för att kunna säkerhetsställa att informationen är korrekt. Jag sammanställde 
en tabell och bekräftade de första 20 procenten (i bokstavsordning) av alla transportsystem i 
respektive land, till exempel 25 stycken i Frankrike resulterade i att bekräfta fem stycken. 
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Tabell 4.5 Urbana transportsystem 
Stad Land T S P 

Brussels BE 1 1 0 

Antwerp BE 0 1 0 

Augsburg DE 0 1 0 

Berlin DE 1 1 0 
Källa: Light Rails Transit Association. Utdrag ur tabellen för urbana transportsystem. 
T = tunnelbana, S = Spårvagn, P = Pendeltåg. För den fullständiga tabellen se bilaga 4.4  
Urbana transportsystem. 

 
Alla stämde överens med informationen i indexet (20 av 94 stycken bekräftades totalt). Det 
gick till på sådant sätt att för varje stad/plats som har ett sådant transportsystem så finns det 
också officiella hemsidor där man kan bekräfta huruvida det stämmer eller inte (se bilaga 4.5 
Urbana transportsystem kvalitetskontroll). Indexet uppdaterades i mars 2006 och är således 
aktuell.  
 
 
4.2.6 Tåg 
 
Statistiken för antal tåg som är i operation kommer från Världsbankens järnvägsdatabas. 
Databasen tillhandahåller jämförbar järnvägsstatistik för många av världens länder, däribland 
de som ingår i min undersökning. Informationen som finns att hitta i databasen inkluderar 
bland annat detaljerad statistik för linjenät, antal aktiva tåg (lok, gods- och passagerarvagnar), 
lastaktivitet, passagerarservice och anställda. Databasen har oundvikligen felaktigheter, bland 
annat nämns det att data saknas, ibland på ett sätt som kan ha påfallande inverkan på resultatet 
eftersom järnvägar inte definierar termer på ett likadant vis. Därför bör användare av 
databasen vara försiktiga av användningen av enskilda faktorer för att göra specifika 
jämförelser (http://www.worldbank.org1). 
 

Tabell 4.6 Tåg 
Land År Lok Passagerarvagnar Godsvagnar Totalt
BE 1999 939 3468 12986 17393
DE 1999 7441 20297 128 990 156 728
FR 1999 5006 15764 48330 69100
LU 1999 0 0 0 0
NL 1999 309 871 3331 4511
UK 1994 1877 2485 14210 18572
Källa: Världsbanken. Antal rullande tåg per land. 

 
Statistiken som jag använder mig av är från Världsbanken järnvägsdatabas och visar antalet 
lok, passagerarvagnar samt godsvagnar som är i användning i de aktuella länderna (se tabell 
4.6). Det som fanns att tillgå var inte hundra procent tillfredsställande eftersom det inte fanns 
ett enda år inom de senaste tio åren där data fanns tillgänglig för samtliga länder. Detta har 
resulterat i att det inte fungerar att jämföra alla länder med varandra eftersom det skulle vara 
missvisande. Det är det totala antalet vagnar i Storbritannien år 1999 som inte finns 
tillgängligt. Jag valde att ta med den statistik som jag fann (år 1994) i tabellen för att man ska 
kunna få ett ungefärligt antal att jämföra med. När man dock jämför antalet vagnar i 
Storbritannien under de tio åren mellan 1985-1994 så ser man en neråtgående trend (se 
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diagram 4.1) varpå man bör vara försiktig och kritisk till en fullständig jämförelse mellan 
Storbritannien och resterande länder. 
 
 Diagram 4.1 Trend i Storbritannien  
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 Källa: Världsbanken. Antal järnvägsvagnar i Storbritannien mellan 1985-1994  
 
 
4.2.7 Lastbilar och bussar  
 
Statistiken för antalet lastbilar och bussar i Europa är hämtat från ACEA (European 
Automobile Manufacturers Association (http://www.acea.be)). Det är en organisation som 
representerar de 13 största bil-, lastbil- och busstillverkarna i Europa och beskriver sig själva 
som en nyckeldeltagare i Europeiska Unionens institutioner i Brussel och Strasbourg. 
Ytterligare 17 organisationer är associerade med ACEA.  
 

Tabell 4.7 Antal tunga fordon (väg) 
Land År Lastbilar 3,5+ ton Bussar Totalt
BE 2004 152 171 15281 167 452
DE 2004 1 105 751 85508 1 191 259
FR 2004 569 000 82000 651 000
LU 2004 0 0 0
NL 2004 165 000 11000 176 000
UK 2004 557 188 100 392 657 580
Källa: ACEA. Antal tunga fordon (väg) per land. 

 
European Automobile Manufacturers Association är en lobbyorganisation för den europeiska 
motorindustrin och som en sådan utövar de påtryckningar på institutioner inom EU för att 
influera europeiska regleringar och lagstiftningar till fördel av den europeiska motorindustrin. 
Emellertid är deras publikationer, data och statistik, vilka inkluderar juridiska och ekonomiska 
genomgångar, intressanta för andra parter som politiker, fack- och icke-statliga organisationer 
(http://www.emcc.eurofound.eu.int1).  Statistiken jag använder mig av visar antalet lastbilar 
(över 3,5 ton) och bussar samt det totala antalet för de länder som ingår i min undersökning 
(se tabell 4.7). Statistiken gäller för år 2004. Jag har inte kunnat lokalisera några metadata till 
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denna statistik vilket leder till att det är oerhört svårt att veta hur dessa data producerats och 
vilken kvalité den håller. I den information jag fått, och redogjort för, angående ACEA och 
vad de sysslar med gör jag den bedömningen att den är fullt användbar i min undersökning. 
Det innebär samtidigt att man behöver vara kritisk, kanske lite mer i detta fall, eftersom det 
inte finns några hänvisningar till källor för statistiken. Jag måste betona att informationen om 
ACEA inte är hämtad från deras egna officiella hemsida utan kommer från EMCC (European 
Monitoring Centre on Change). EMCC är en informationsresurs som etablerats för att främja 
en förståelse för att förutse och hantera förändring. Den startades 2001 inom European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions med full support av 
Europeiska Parlamentet, Europakommissionen och andra partners 
(http://www.emcc.eurofound.eu.int2). 
 
 
4.2.8 Lastbilsrastplatser 
 
Informationen om var lastbilsrastplaster och deras karaktär har sammanställts och publicerats 
av European Conference of Ministers of Transport (ECMT), vilket är en organisation mellan 
regeringar som etablerades 1953. Det är ett forum i vilka de ministrar som är ansvariga för 
tranport, och mer specifikt för den inhemska transportsektorn, kan samarbete om policy. Inom 
detta forum kan ministrar diskutera nuvarande problem och enas om gemensamma 
tillvägagångssätt riktade mot att förbättra användningen och att försäkra en rationell 
utveckling av europeiska transportsystem av internationell betydelse 
(http://www.cemt.org/about.htm). Det finns ingen dokumentation av hur sammanställningen 
av data har gått tillväga och heller ingen information om hur den producerats. Jag anser dock 
att den är fullt användbar eftersom den har producerats och publicerats av en organisation på 
regeringsnivå mellan länder inom Europa och kan inte se några problem eller invändningar 
mot kvalitén på data. 
 
 Tabell 4.8 Lastbilsrastplatser  
 Land Stad Tvätt Fel 

BE Aalter   
BE Aalter   
BE Aalter   
BE Affligem   
BE Antwerpen   
BE Aubange    

 

 Källa: ECMT. För fullständig tabell se bilaga 4.6 
Lastbilsrastplatser 

 

 
Sammanställningen producerades 2003. För att kunna göra den användbar i min undersökning 
har jag sammanställt den i en tabell som visar var (vilken plats) rastplatsen ligger vid, om den 
har en tvättanläggning eller inte samt eventuella fel (se tabell 4.8). Med eventuella fel menar 
jag att av alla rastplatser kunde 11 % (103 av 939 totalt) inte lokaliseras, det vill säga att jag 
inte kunde hitta rätt geografisk plats och placera ut dem på en karta. Detta på grund av att det 
antingen existerade flera platser med samma namn eller att jag inte kunde hitta platsen 
överhuvudtaget. Det är ett oönskat fel och innebär att en viss osäkerhet förekommer. De 11 % 
är ojämnt utspridda mellan de olika länderna och redovisas i bilaga 4.6 Lastbilsrastplatser.  
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5. Analys 
 
5.1 Inledning 
 
Analysen grundar sig på all information som redovisats samt på den teoretiska förankringen 
och ska sättas i relation till varandra för att några slutsatser ska kunna dras. Syftet med 
undersökningen är att ta fram ett material om vilka geografiska områden, som kan innebära en 
positiv möjlighet för företaget för etablering, där de övergripande faktorerna ska kartläggas 
och presenteras.  
 
För att överhuvudtaget kunna starta med analysen måsta jag ha klart för mig vad företaget har 
för övergriplig målsättning med en ny lokalisering. Förutom detta är det av stor betydelse att 
veta hur de genomför en lokalisering, det vill säga hur processen går till. Utan dessa två 
grundläggande frågor blir det oerhört svårt att på ett korrekt och riktigt vis genomföra en 
regional zonering eftersom de relaterar till hur jag ska kunna binda samman all data som 
insamlats. Genom intervjun fick jag svar på båda frågorna. Westmatics långsiktiga mål är att 
öka omsättningen på deras verksamhet genom en etablering på en ny geografisk marknad. 
Lokaliseringsproblematiken ska med andra ord inte ses som separat från företagets 
övergripliga mål utan som en del av deras strategiska tänkande.  
 
Tillvägagångssättet de framhåller innebär att de troligtvis inte kommer att lokalisera 
huvudkontors-, administrations- eller tillverkningsenheten i ett första steg utan istället försöka 
använda sig av redan etablerade återförsäljningsorganisationer på marknaden. I det här fallet 
blir den regionala zoneringen inriktad på att identifiera områden med stor koncentration av 
den potentiella målgruppen – kunder. Detta kan sättas i motsats till en lokalisering av en 
produktionsenhet som istället kan ha ett större behov av underleverantörers geografiska 
benägenhet, för att ge ett exempel. Syftet med etableringen och hur lokaliseringsprocessen 
utförs återspeglar sig även i hur man ska ta sig an klusterfenomenet. Det betydelsefulla blir att 
kunna identifiera kluster som fyller ett behov för företaget och hur deras geografiska räckvidd 
och spridning ser ut. 
 
 
5.1.1 Gods 
 
Som ett första steg vill jag undersöka var (genom vilka punkter) det passerar mycket gods, det 
vill säga var det lastas och lossas mycket. Syftet med detta är att jag gör antagandet att vid 
dessa punkter passerar det också väldigt många tunga fordon och att det även innebär att de 
gör stopp vid eller kring dessa punkter. De indikatorer som används här är var flygplatser och 
hamnar finns geografiskt samt hur stor deras årliga volym av gods är. För att göra det enkelt 
och för att kunna jämföra dem inbördes har jag valt att sammanslå dem och redovisa volymen 
på gods och var de finns och att utelämna om det är en flygplats eller hamn (se bild 5.1). Detta 
har utförts genom att gradera volymen av gods på en skala mellan ett och tio. Var den största 
volymen av gods passerar är framförallt koncentrerad till; Belgien och Nederländerna; norra 
Tyskland samt södra Storbritannien. I Frankrike är det betydligt mer utspritt och uppvisar 
ingen direkt koncentration. Det bör tilläggas att flygplatser överlag presenteras här som de 
mindre prickarna, de hanterar en relativt liten volym gods i jämförelse med hamnar. Tittar 
man på den totala volymen av gods som passerar de aktuella länderna via hamnar visar det att 
Storbritannien hanterar störst volym följt av Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Belgien och 
Luxemburg (se diagram 5.1).  
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BILD 5.1 Volymen på gods 

Den geografiska placeringen av hamnar och flygplatser samt deras volym av gods (in- och utgående). 
 
 
 Diagram 5.1 Total frakt  
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 Den totala frakten av både sjö- och luftfart.  
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5.1.2 Transportnätverk 
 
Områden som hanterar stora volymer av gods är en indikation på att det finns koncentrationer 
av stora mängder av tunga fordon i dessa områden. Detta genom att allt gods som lastas och 
lossas även transporteras med tunga fordon. Jag vill även undersöka var transporter sker, det 
vill säga vilka vägar genom länderna som trafikeras av stora mängder tunga fordon, med 
andra ord vilka vägar som är de stora transportstråken. Sammanställningen av geografisk data 
som finns att tillgå i DCW (Digital Chart of the World) tillåter mig att sortera ut de 
huvudsakliga transporstråken för järnvägar och vägar. För järnvägar sorterar jag ut 
transportleder med fler än ett spår och för vägar sorterar jag ut motorvägar. Sätter vi dessa 
båda i relation till hamnars och flygplatsers volym av gods så får vi en geografisk bild av 
varifrån gods transporteras och via vilka stråk ut i länderna (se bild 5.2). Detta bygger på ett 
antagande att det är via huvudjärnvägarna och huvudvägarna som de flesta transporter sker 
och därmed flest tunga fordon återfinns.  
 
Bild 5.2 Transportnätverket 

Transportnätverket i förhållande till hamnar och flygplatser (visade med storleken på volymen av gods). 
 
Vi kan se att det är framförallt via Nederländerna och Belgien in till västra Tyskland mot 
Ruhrområdet och vidare sydväst som transportnätverket är mest utbyggt, speciellt i avseende 
på vägnätverket. På den brittiska ön är det framförallt södra halvan som har ett koncentrerat 
transportnätverk. Järnvägarna följer ungefär samma riktningar som vägarna men med en lite 
bredare spridning, framförallt i Frankrike. Vad som syns tydligt är att nästan alla listade 
hamnar och flygplatser är knutna till nätverket och speciellt de som hanterar störst volym av 
gods.  
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Bild 5.3 Lastbilsrastplatser 

 
Lastbilsrastplatser geografiska spridning. 

 
Bild 5.4 Lastbilsrastplatser 

 
Lastbilsrastplatser utefter densitet. 
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5.1.3 Transportstråk 
 
För att gå vidare i undersökningen vill jag ta reda på om hela transportnätverket belastas av 
lika tung trafik eller om det finns vissa utvalda stråk som har högre transportbelastning. En 
indikation på detta kan vara antalet lastbilsrastplatser som återfinns längs transportnätverket. 
Detta gäller vägnätverket och exkluderar således järnvägarna. Genom att kartlägga var dessa 
rastplatser finns och sedan knuta an dem med vägnätverket skapas en geografisk bild av vilka 
stråk som trafikeras av en stor volym av tunga fordon samt var dessa stannar (se bild 5.3 och 
bild 5.4). Vad vi ser är en hög koncentration i Nederländerna och Belgien samt i södra 
Storbritannien. Där är det väldigt svårt att identifiera vilka stråk i de områdena som är starkt 
trafikerade på grund av att det är en väldigt hög koncentration och att kartan är storskalig. I 
Tyskland, Frankrike och norra Storbritannien är det mer utspritt där vissa transportstråk 
utmärker sig med en större kontinuitet av lastbilsrastplatser.  
 
 
5.1.4 Tvättanläggningar 
 
En del av dessa lastbilsstopp har även tvättanläggningar installerade förutom allehanda 
faciliteter. Det är viktigt att kunna identifiera och sätta dem relation till de andra platserna för 
att se huruvida det uppvisar samma mönster eller inte. Vid en närmare titt (se bild 5.5)  
 

Bild 5.5 Tvättanläggningar 

Lastbilsrastplatsers tvättanläggningar i förhållande till övriga lastbilsrastplatser. 
 
upptäcker man att den geografiska placeringen av tvättanläggningar i stora drag återfinns på 
de områden eller stråk som har en hög koncentration av lastbilsrastplatser men med en stor 
skillnad, koncentrationen av rastplatser i Benelux-länder återföljs inte av samma 
koncentration av tvättanläggningar.  
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5.1.5 Sammanställning 
 
Slutligen kombineras och sammanförs de områden som hanterar en stor volym av gods med 
de transportstråk som utmärker sig genom antal lastbilsrastplatser samt med 
tvättanläggningarna. Syftet är att se om de överensstämmer med varandra och hur den 
geografiska bilden blir (se bild 5.6). Vad som kan urskiljas är att återigen Nederländerna, 
Belgien och södra Storbritannien har en stor koncentration av både platser med hög volym av  
 
Bild 5.6 Sammanställning 

Lastbilsrastplatser (svarta prickar och denistetsyta), hamnar och flygplatser (volym på gods), tvättanläggningar 
(vita prickar) samt huvudvägar. 
 
gods samt mängden lastbilsstopp. Det blir lite tydligare att upptäcka de stråk som har en högre 
kontinuitet av lastbilsstopp och därigenom antagandet att det förekommer större 
trafikbelastning och fler tunga fordon. Stråken tycks huvudsakligen gå i nordlig-sydlig 
riktning med ett i östra Frankrike samt tre i Tyskland. Även Frankrikes medelhavskust 
uppvisar ett stråk. I stora drag ser geografin för lastbilsrastplatser och platser med en stor 
volym av godshantering relativt lika ut. De som sticker ut lite extra är stråket som genomskär 
östra Frankrike och de tre stråken i Tyskland. Där finns relativt sett inte några platser med stor 
volym av godshantering. 
 
 
5.1.6 Urbana transportsystem – ytterligare en indikator 
 
Ytterligare en indikator för tunga fordon är urbana transportsystem som finns i olika städer. 
De utgörs av tunnelbanor, spårvagnar och pendeltåg och visar platser där det finns en 
koncentration av fordon och som inte rör sig mellan platser utan verkar inom ett mindre  
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Bild 5.7 Urbana transportsystem 

Platser med urbana transportsystem i relation till lastbilsrastplatsers densitet 
 
område, till exempel en storstadsregion. Kartan visar den geografiska placeringen av urbana 
transportsystem samt om det finns ett, två eller tre system på platsen (se bild 5.7). Den återger 
inte vilket sorts system (tunnelbana, spårvagn eller pendeltåg) som finns, det redovisas i 
bilaga 4.4 Urbana transportsystem. Det som är mest intressant är de platser som har två eller 
fler system i operation, vilket tyder på ett större stadsområde och framförallt ett större behov 
av tvättanläggningar. De platser med endast ett system ska dock inte räknas bort helt och 
hållet, där finns trots allt ett urbant transportsystem i bruk. Det är framförallt Tyskland som är 
”överhopad” av platser med urbana transportsystem och där förekommer även några 
ansamlingar. Även i området i och kring Benelux-länderna finns en grupp platser med sådana 
system. Platserna i både Storbritannien och Frankrike är mer utspridda. 
 
 
5.2 Resultat 
 
Det är framförallt två områden som utmärker sig samt uppvisar stora likheter; södra 
Storbritannien och Benelux-länderna. Båda områdena bildar ett kluster bestående av de olika 
redovisade faktorerna – där finns en koncentration av transportknutpunkter som hanterar en 
stor volym av gods (främst genom hamnar); de uppvisar en hög koncentration av 
lastbilsrastplatser varar flera har tvättanläggningar (södra Storbritannien har fler än Benelux-
länderna); där finns även ett väl utbyggs transportnätverk. En stor skillnad mellan dessa två 
kluster är geografin; järnvägstransporterna och vägtransporterna i Storbritannien avgränsas av 
det faktum att det är en ö och därför antar jag att det inte kan förekomma en särskilt stor 
volym av internationella transporter med tunga fordon, de som sker är obönhörligen beroende 
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av hamnlägen och tunneln under engelska kanalen. I motsats kan man anta att Benelux-
klustret har mer en status av en inkörsport till den europeiska kontinenten. Volymen av gods 
som hanteras där transporteras till och från Europa via järnvägarnas och vägarnas 
transportstråk. Man kan tydligt urskilja att två att de stora transportstråken är 
sammankopplade med Benelux-klustret och sträcker sig i nord-sydlig riktning, men med 
största sannolikhet finns det även fler rutter som används för att transportera gods. Ett annat 
område som visar på en större koncentration av platser som hanterar stora volymer av gods är 
norra Tyskland, där återfinns dock inte samma koncentrationer av varken lastbilsrastplatser 
eller tvättanläggningar. Det som syns tydligt är att det framförallt är ett stort transportstråk 
som är sammankopplad med denna ansamling, det som skär ner genom mellersta Tyskland i 
nord-sydlig riktning.  
 
De platser med urbana transportsystem visar på ytterligare möjligheter där behov av 
tvättanläggningar kan finnas och där de flesta återfinnas i framförallt Tyskland samt i en 
mindre ansamling kring Benelux-länderna. Jag argumenterar dock att det är stora 
transportknutpunkter som till exempel hamnar och stora transportstråk mellan platser var man 
återfinner den största koncentrationen av tunga fordon. Två stora kluster har identifierats, ett i 
södra Storbritannien och ett i Benelux-länderna, samt en handfull stora transportstråk i 
framförallt Tyskland men även i Frankrike. Den fysiska geografin gör det lättare att 
argumentera för att det existerar en betydligt mer självständig transportgeografi i 
Storbritannien än i Benelux-länderna. Den sistnämnda är sammankopplat med övriga Europa 
genom både järnvägs- och vägnätverket medan samma sak inte stämmer i lika hög grad för 
Storbritannien. Statistiken för antal tunga fordon och antal tåg visar däremot att både Belgien 
och Nederländerna inte har ett speciellt stort antal av tunga fordon i jämförelse med de övriga 
länderna (se bild 5.8 och bild 5.9). Eftersom ett stort kluster påträffats i denna region och de 
stora transportstråk som länkas till det indikerar det att det förekommer stora transporter 
mellan länder och regioner i Europa som har sin utgångspunkt eller ändpunkt just i denna 
region.  
 
Bild 5.8 Tunga fordon Bild 5.9 Tåg 

  
Antal tunga fordon per land. Antal rullande tåg per land. 
 
Statistiken för antal tunga fordon visar därmed inte var det finns stora möjligheter för en 
lyckad etablering utan enbart antalet tunga fordon. De transporter som sker mellan länder och 
regioner argumenterar för att det är ansamlingar av stora transportknutpunkter som medför 
stora möjligheter för en positiv utveckling av företaget och att det är betydande att kunna 
identifiera dessa ansamlingar. Dock argumenterar jag att statistiken för Storbritannien visar 
mer exakt antalet fordon inom denna region, helt beroende av dess geografiska avskildhet. 
Det finns helt enkelt inga förbindelser som binder dem samman med den europeiska 
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kontinenten i lika hög grad som i de övriga länderna. Hade jag istället utgått från statistiken 
hade Benelux-länderna obönhörligen sorterats bort eftersom ingen av dessa länder har en 
särskilt stor tillgång till tunga fordon i jämförelse med de övriga länderna. Det anser jag inte 
vara en bra väg att gå eftersom det inte enbart är betydande var de (tunga fordon) är 
registrerade i för land, utan även var de används någonstans. Det är därför jag tagit 
utgångspunkten i att lokalisera och jämföra var gods hanteras. 
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6. Slutsatser 
 
6.1 Inledning 
 
Syftet med undersökningen var att dels ta fram ett material som kan ligga till grund inom en 
beslutsprocess om vilken geografisk marknad som är mest lämpad att penetrera och lokalisera 
sig till och dels att utveckla en metodik för en lokaliseringsstudie. Dessa två är 
sammanlänkade med varandra men också urskiljbara: det metodologiska syftet kopplas mer 
till teoretiska studier och verksamheters tänk medan den praktiska tillämpningen 
sammanfogas mer med specifika faktorer och aspekter. Av den anledningen redovisas 
slutsatserna separat. Det är dock betydelsefullt att inse att de relaterar till varandra.   
 
 
6.2 Metodologi 
 
Inom den ekonomiska geografin har det skett en omvärdering av vad det ekonomiska 
egentligen innebär, att man numera anser att det kulturella influerar all ekonomisk aktivitet. 
Detta synsätt blir således även en del i en lokaliseringsstudie. Däremot måste man även inse 
att i grund och botten är ett företag beroende av pengar, utan kunder kan det inte existera. Vid 
genomförandet av en regional zonering i min undersökning får det kulturella således en 
skymd plats, vad som istället blir mer betydande är att det finns en målgrupp för företaget att 
rikta sig till. Utan några intäkter från målgruppen (kunder) finns det ingen möjlighet att utöva 
en verksamhet där. Att ta utgångspunkten i mer ”hårda” data och se på vilka faktorer som 
influerar förekomsten av en målgrupp blir då mer betydelsefullt i den här regionala 
zoneringen, för att först därefter införliva mer kulturella aspekter i analysen. Det relaterar till 
varför ett företag ska lokaliseras och vad (vilken enhet) som ska lokaliseras. Är 
utgångspunkten annorlunda blir även betydelsen av det kulturella annorlunda och kanske mer 
värde sätts till den aspekten.  
 
Diskussionen om att företag tenderar att koncentrera sig till varandra, i så kallade kluster, och 
om geografisk närhet är speciellt viktigt eller inte för ett företags verksamhet har betydelse för 
en lokaliseringsstudie. Beroende på i vilket syfte ett företag ska lokaliseras förändras även 
betydelsen av kluster. Det finns motstridiga åsikter om huruvida kluster gynnar lokala 
kunskaps- och innovationsprocesser och om geografisk närhet leder till en utveckling av 
relationer som är viktig för informations- och kunskapsutbyte. I min undersökning där 
företagets lokaliseringsprocess inbegriper att i ett första skede etablera sig genom en 
återförsäljningsorganisation blir det betydelsefulla att kluster existerar och därför även viktigt 
att kunna identifiera var relevanta kluster för undersökningen finns geografiskt. Syftet är här 
att lokalisera var ett behov finns av deras produkter, inte var det finns koncentrationer av 
företag som kanske kan gynna deras innovationsförmåga och kunskapsutveckling.  
 
Vad det här pekar på är att nyckeln till en lokaliseringsstudie ligger i att ta reda på de 
bakomliggande orsakerna och syftet till varför en verksamhet ska lokaliseras. All data som 
samlas in och används måste även kunnas sättas in i rätt sammanhang för att resultatet ska bli 
värdefullt. En lokaliseringsstudie grundar sig således i att kvalitativt kunna sammanställa och 
utvärdera information som relaterar till dels ett företags strategiska målsättningar men även 
till hur det fungerar. Problematiken med lokalisering innebär följaktligen att man måste 
utveckla en metodik som införlivar alla dessa frågeställningar och grundar den i hur ett 
företag fungerar och tänker. En avgörande del i undersökningen blir alltså att förstå vilka 
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långsiktiga målsättningar ett företag har och vilket tillvägagångssätt de anammar i denna 
process. Det relaterar inte bara till vad (vilken enhet) som ska lokaliseras utan även till ett mer 
övergripande perspektiv på hela företagets verksamhet. Denna ”grundinformation” blir därför 
en betydande del av en lokaliseringsstudie och visar på vikten att kvalitativ data, till exempel 
genom intervjuer och möten, är värdefull. Det blir, så att säga, ett fundament för hela 
undersökningen.  
 
Att basera en lokaliseringsstudie på förståelsen av ett företags långsiktiga målsättningar och 
strategiska tänkande innebär dock inte att dessa är orubbliga och statiska. Att återknuta 
resultaten av en lokaliseringsstudie med företagets ursprungliga avsikter kan mycket väl 
innebära en förändring vad gäller strategiska beslut och tillvägagångssätt. Det innebär då att 
lokaliseringsstudier inte nödvändigtvis endast levererar en jämförelse av geografiska områden 
utan också kan peka på hur förändringar av strukturell, organisatorisk och/eller strategisk typ 
kan vara betydelsefullt för en lokalisering. Summan, blir så att säga, större än de enskilda 
delarnas värde.  
 
 
6.3 Den praktiska tillämpningen 
 
I relation till syftet med undersökningen, att ta ett fram material som ska ligga till grund för en 
beslutsprocess om vilken geografisk marknad som är mest lämpad att lokalisera sig till, pekar 
resultaten på två huvudsakliga områden där det förekommer en stor aktivitet av 
transportverksamhet (södra Storbritannien och Benelux-länderna). Båda områdena har en 
koncentration av transportknutpunkter som hanterar en stor volym gods (främst genom 
hamnar), lastbilsrastplatser (varav flera har tvättanläggningar) samt ett väl utbyggt 
transportnätverk och bildar således var sitt kluster. Det finns en betydande geografisk skillnad 
mellan dessa områden – det faktum att Storbritannien är en ö innebär att både väg- och 
järnvägstransporter begränsas till en stor del och sker inom detta geografiska område. Klustret 
som täcker Benelux-länderna är däremot betydligt mer sammanlänkad (vägar och järnvägar) 
med den europeiska kontinenten och innebär då att transporter sker mer geografiskt 
obegränsat. Inom båda dessa kluster hanteras stora volymer av gods. Där allt gods lastas och 
lossas mellan olika transportmedel skapas transportknutpunkter och det är i och kring dessa 
områden det förekommer en betydande aktivitet av transportverksamhet. Där det finns en 
betydande aktivitet av transportverksamhet återfinns även höga koncentrationer av tunga 
fordon vilket betyder att det också finns stora möjligheter för ett företag som tillverkar och 
säljer tvättsystem för tunga fordon.  
 
Utöver dessa två områden finner man ett tredje område som hanterar en stor volym gods i 
norra Tyskland. Där återfinns dock inte samma koncentration av de andra faktorerna. Även ett 
antal stora transportstråk (huvudsakligen ett i östra Frankrike och tre i Tyskland, alla i nord-
sydlig riktning) har identifierats. De visar på att det finns en stor koncentration av tunga 
fordon som använder dessa rutter. Naturligtvis finns det även massor av andra transportstråk 
men det är dessa leder som är de huvudsakliga i de undersökta länderna. De urbana 
transportsystem som återfinns och som har redovisats pekar på ytterligare möjligheter för 
företagets verksamhet, men samtidigt har de en underliggande betydelse gentemot ovan 
nämnda kluster och transportstråk. Den regionala zonering som utförts innebär att ett antal 
faktorer har fungerat som ”utslagsgivare” gentemot andra och har resulterat i att identifiera 
geografiska områden av intresse. Det är även betydelsefullt att inse att undersökningen är en 
översiktlig sådan och ett första steg i en lokaliseringsprocess.  
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6.4 Tankar och diskussion 
 
Svårigheten med en lokaliseringsstudie, och en regional zonering i det här fallet, är hur man 
ska gå tillväga. Det finns åtskilliga sätt att tackla problemet och det har framkommit att det är 
av största betydelse att förstå bakomliggande orsaker och frågor i en undersökning av den här 
sorten. Detta var min första undersökning där jag fördjupade mig i lokaliseringsproblematiken 
och tillsammans med att företaget gav mig relativt fria händer i utförandet av studien har jag 
funnit det relativt svårt att värdera olika sorters information, speciellt hur jag värderar olika 
faktorer gentemot varandra. Jag är medveten om att resultatet kan bli annorlunda beroende på 
hur man värderar olika faktorer och vilka av dem som blir ”utslagsgivande”. För att ge ett 
exempel kan nämnas att om jag tillgett urbana transportsystem ett större värde än hamnars 
och flygplatsers volym av gods hade resultatet i slutänden visat en annorlunda karta där andra 
områden blivit intressantare för vidare studier. Det betyder inte i sig att denna information är 
utan värde, kanske en kombination av de två skulle vara det bästa? Vad denna diskussion 
leder till är att innan själva undersökningen startar med allt insamlande, bearbetande och 
utvärderande av information, behövs en solid grund att stå på där man redan identifierat vad 
som är av största betydelse och således har klart för sig hur en ”rangordningen” ser ut mellan 
alla olika faktorer och indikatorer. Detta för att kunna genomföra och presentera en 
undersökning som visar det som man åtagit sig att undersöka. Den information och de resultat 
som undersökningen presenterat kommer att ha ett stort värde för företaget lika mycket som 
den teoretiska och metodologiska grund studien vilar på för framtida beslut och även för 
eventuella fortsatta undersökningar. 
 
Fokuseringen på denna undersökning har legat på en övergriplig nivå och är det första steget i 
en lokaliseringsstudie. I nästa skede skulle fokuseringen istället ligga på lokal nivå där andra 
faktorer och aspekter behöver undersökas och sammanställas. Viktigt att förstå är dock att det 
är ytterligare en del i samma lokaliseringsstudie och inte en fristående undersökning, därför 
blir den metodologi som utvecklats på det här stadiet även en del av den fortsatta 
undersökningen. För att gå vidare med denna undersökning skulle det behövas genomföra fler 
intervjuer och möten i syfte att identifiera andra faktorer och indikatorer. Det är även i detta 
moment fler och fler kulturella aspekter kan komma att influera lokaliseringen. Det grundar 
sig i att efter att ha urskiljt större områden där tunga fordon koncentrerar sig till kan det bli  
fråga att inom dessa områden sålla ut geografiska lägen eller platser som uppvisar särskilda 
karaktärsdrag. Om dessa karaktärsdrag är kulturella eller inte blir en bedömningsfråga av vad 
som är betydelsefullt för företaget. 
 
 
6.5 Egna erfarenheter 
 
Hela processen med att genomföra en lokaliseringsstudie har inneburit många förhastade och 
ogenomtänkta beslut som ofta resulterat i återvändsgränder. En begränsning har varit 
tillgången på informationen, de faktorer och indikatorer som använts är uppsatta efter en 
ordentlig undersökning av vad som finns tillgänglig för mig som student. Längre fram i 
undersökningens gång har metoderna att söka efter information förfinats och också resulterat i 
några ändringar från det första utkastet. Mycket av tiden har gått åt till att just finna, bearbeta 
och verifiera data. Allteftersom undersökningen fortgått har det samlats stora mängder data att 
arbeta med. Jag har märkt att en känsla av tillfredsställelse infinner sig när man äntligen får 
tag i information som verkat så oåtkomlig från början. Att därefter sätta sig ner och börja med 
analysen i en GIS-miljö, av den enkla anledning att det är ett bra och effektivt instrument att 
hantera geografisk data, gav oändliga möjligheter. Vad jag inte räknade med var att 
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någonstans på vägen resulterade det i att jag ”drunknade” i mängden av information jag hade 
att tillgå och alla möjligheter till analyser som GIS introducerade. Fokuseringen riktades 
alldeles för mycket på all statistik och alla möjligheter att kombinera den på, inte på hur jag 
metodologiskt skulle gå tillväga och ”tänket” som ligger till grund för metodologin. 
Erfarenheten efter att ha genomfört undersökningen är framförallt att det behövs en väl 
utvecklad och teoretiskt grundad metodologi för att kunna genomföra en lokaliseringsstudie 
utan att behöva ”drunkna” i all information som bearbetas och hanteras. 
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Sammanfattning 
 
Denna undersökning har haft som syfte att studera lokaliseringsproblematiken, dess teori och 
metodik, och att sedan genomföra en praktisk tillämpning. Syftet har inte enbart varit att 
beskriva, analysera och presentera fakta för ett specifikt problem utan också att utveckla en 
metodik och förståelse för själva lokaliseringsprocessen. Bakgrunden till undersökning ligger 
i mitt intresse för verksamheters lokaliseringar och att jag har haft en möjlighet att fördjupa 
mig inom denna problematik i samband med ett företags expansion i Europa. Företaget 
tillverkar och säljer tvättsystem för tunga fordon. De frågeställningar som ingår i 
undersökningen relaterar till dels att ta reda på hur lokaliseringsprocessen ser ut när ett företag 
väljer att etablera sig på en ny geografisk markand och dels till vilka faktorer som ingår och 
var dessa är belägna geografiskt. Undersökningen studerar England, Frankrike, Tyskland samt 
Benelux-länderna. 
 
Studien har grundat sin teoretiska ram inom den ekonomiska geografin och då speciellt kring 
lokaliseringsteorier. Dessa diskuterar på ett mer övergripande plan om var den ekonomiska 
geografin befinner sig i nuläget, där ekonomer återupptäckt den ”nya” ekonomiska geografin 
genom utvecklingen av nya matematiska teorier och där geografer ser den ”nya” visionen som 
en del av en större kulturell vändning som framhäver processer av identitet, mening och 
betydelse, och om dess utveckling, från de neoklassiska teoriernas kraftigt förenklade 
antaganden till där vi befinner oss idag. Därutöver går studien mer på djupet i relation till 
lokaliseringsproblematiken och sätter upp samband mellan teori och den pratiska 
tillämpningen.  
 
Innan arbetet med att samla in data startades genomfördes en intervju i syfte att få en 
förståelse för företagets verksamhet samt för att identifiera vilka faktorer som ska ingå i 
undersökningen. Data samlades in, utan undantag, via Internet. Koncentration låg på att skaffa 
fram indikatorer för var tunga fordon finns. Analysen som följde genomfördes i flera steg, 
data jämfördes och sattes i relation till varandra, i syfte att exponera möjliga områden som har 
en stor ansamling av olika indikatorer. Analysen och resultatet presenteras både grafiskt med 
hjälp av kartor samt med en utförlig beskrivning om vad som framställs. Slutsatserna som 
dras relaterar både till den metodologiska frågeställningen och till den praktiska 
tillämpningen. Studiens slutsatser pekar på betydelsen av att förstå de bakomliggande 
orsakerna till och syftet med en lokalisering där en verksamhets strategiska tänkande och 
långsiktiga målsättningar spelar en stor roll för hur en metodologi ska utvecklas. I relation till 
den praktiska tillämpningen visar undersökningen att det är framförallt två områden, ett i 
södra Storbritannien och ett i Benelux-länderna, där en stor koncentration av tunga fordon och 
relaterade verksamheter återfinns. Även fyra stora transportstråk kunde identifieras på den 
europeiska kontinenten, några av dem i anslutning till de två områdena. Det påpekas även att 
denna studie är en regional zonering, det vill säga att den är ett första steg i en 
lokaliseringsprocess där en identifikation av större områden är målet. 
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Intervju med Carl-Olov Persson, Teknisk Chef, Westmatic, 2006-04-10 
Intervjun genomfördes via telefon och spelades in på en dator 
 
När och var etablerades Westmtic? 
Westmatic etablerades i Arvika 1974 
 
Hur många anställda har företaget idag? 
Idag är det i Sverige 26 och sen så har vi ytterligare 3 eller 4 stycken i Amerika 
 
Vad är storleken på omsättningen? 
Fjolårsresultatet var cirka 60 miljoner 
 
Var är företagets huvudkontor beläget? 
Arvika 
 
Beskriv kortfattat företagets verksamhetsinriktning och hur det fungerar 
Vi konstruerar, producerar och säljer och dessutom servar och så vidare lastbil-, buss- och 
tågtvättar för tung fordonsindustri egentligen, det är vad vi gör. Tillverkningen vi har här i 
Arvika är montagetillverkning egentligen då, svetsning och bearbetning köper vi in till 
företaget här i Arvika 
 
Vad är er långsiktiga målsättning med att ni vill etablera er på en ny marknad? 
Den långsiktiga etableringen eller tänk är att vi ska upp i en omsättning på hundra miljoner 
kronor inom fem år, det har vi satt upp som ett mål. Och då måste vi söka oss nya marknader 
för att nå det här, vi kan inte växa så mycket mer på hemmamarknaden, Sverige och det som 
är runt omkring här utan måste ut för att ta nya grepp, vi har precis för nåt år sedan bildat det 
här bolaget i Amerika och Kanada och vi har även gått igång i Polen så sent som i vinter och 
det blir dem första montagen nu i augusti men vi tror att det finns ytterligare länder, typ 
Tyskland, England, Frankrike, någonting i den stilen, Belgien som skulle kunna vara tänkbara 
då och det är det vi vill undersöka 
 
Hur fungerar beslutsprocessen när ni ska välja en ny marknad? 
Det är ju så att vi har ju då tagit en del kontakter med olika både människor och 
handelskammare på olika vis för att göra någon slags förstudie för dem här länderna och nån 
marknadsundersökning och sen när vi har gjort det så kommer det här att presenteras för vår 
styrelse och sen tas det förhoppningsvis ett beslut i ena eller andra riktningen, vad som är 
lämpligt att göra. 
 
När ni väl har fattat ett beslut att ni ska etablera er på en viss marknad i ett visst land, 
hur går det då till att genomföra etableringen, vad är det för del av verksamheten som 
etableras först? 
Om man nu kan säga hur man gjort i olika länder så skulle jag tro att det blir det här Polen-
konceptet, jag tror inte att vi kommer att bilda ett dotterbolag och på det viset bygga upp oss 
utan att vi snarare försöker skaffa nån återförsäljningsorganisation som är i branschen redan 
idag men kanske inte har just tvättutrustning som sitt idag utan det finns något annat, men att 
dem är i tung fordonsbransch i alla fall och redan etablerade på dem marknaderna 
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Om ni tittar långsiktigt, kommer ni då utveckla företaget på dessa marknader eller 
kommer ni att använda er av återförsäljare? 
Jag känner så att vi kommer att använda oss av återförsäljare under överskådlig tid i alla fall, 
sen kan väl olika saker hända då men det är den chansen vi kommer ta och ge först i alla fall 
 
När ni tittar på olika länder, vad är det då för faktorer som är viktiga i beslutsprocessen 
för en etablering? 
Det är ju så här att man måste ju satsa på något land där det byggs infrastruktur och där det är 
passande verksamhet idag kan man säga så att det finns mycket av de där fordonen som vi kan 
tvätta och fixa med som är viktigt då. Sen är en väldigt viktigt sak, känns det, att det finns en 
teknikförståelse och ett kunnande i de här länderna och även vad jag tror är bra är ett 
miljötänk som är bra och som också passar våra produkter bra då helt enkelt. 
 
Av dessa faktorer, är det någon som är viktigare än någon annan faktor? 
Ja det är klart att för det första vill man ju veta att behovet finns för att tvätta fordon om vi 
säger så här typ, det är viktigare det och att det byggs vägar och infrastruktur och så vidare, 
mer viktigt än att miljötänket är så framstående just nu, så kan det ju vara. Så man inte går in 
och tittar efter miljötänk först och sen fanns det ingenting att uträtta på platsen utan finns bara 
konkurrenter och så vidare och är översvämmat utav allt. 
 
Är det något ytterligare du vill tillägga? 
Sitter och lurar lite här, det är, nej jag tror inte det, men det är ju klart att det är bra att veta 
hur, vad för anseende svensk industri eller svenska produkter har i de här länderna då, om 
man tror att det är en bra väg att gå med en svensk vara eller om det är, ryktet är förstört höll 
jag på att säga i förväg. 
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Flygplats Land Ton
SCATSTA UK 696
SUMBURGH UK 419
KIRKWALL UK 483
WICK UK 6
STORNOWAY UK 828
BENBECULA UK 277
DYCE UK 4127
TIREE UK 58
EDINBURGH UK 5598
GLASGOW UK 8858
PRESTWICK UK 34102
ALDERGROVE UK 47186
CITY UK 986
TEES SIDE UK 485
LEEDS AND BRADFORD UK 83
BLACKPOOL UK 56
HUMBERSIDE UK 753
MANCHESTER UK 153 276
LIVERPOOL UK 16501
EAST MIDLANDS UK 277 185
NORWICH UK 60
BIRMINGHAM UK 10478
COVENTRY UK 6410
CAMBRIDGE UK 89
STANSTED UK 239 042
LUTON UK 26163
SOUTHEND UK 15
HEATHROW UK 1 412 029
CARDIFF UK 2669
MANSTON UK 26626
BIGGIN HILL UK 83
GATWICK UK 226 927
BOURNEMOUTH UK 12469
EXETER UK 5147
BRUSSELS NATIONAL BE 66 0131
CALONNE FR 238
EPINOY FR 238
MAUPERTUS FR 23
CHARLES DE GAULLE FR 1 275 546
ORLY FR 78046
ENTZHEIM FR 3946
ST JACQUES FR 12133
ST DENIS DE L HOTEL FR 31493
LANN BIHOUE FR 13
ST SYMPHORIEN FR 388
LONGVIC FR 1
CHATEAU BOUGON FR 8349
MEYTHET FR 2
BELLEGARDE FR 897
SATOLAS FR 34733
MERIGNAC FR 13187
GARONS FR 12
BLAGNAC FR 51603

FREJORGUES FR 4654
MANDELIEU FR 15090
ANGLET FR 142
MARIGNANE FR 51911
PORETTA FR 8674
CAMPO DELL ORO FR 6717
KIEL HOLTENAU DE 12
LAAGE DE 2248
HAMBURG DE 38769
BREMEN DE 889
TEGEL DE 22731
TEMPELHOF DE 606
HANNOVER DE 17201
SCHONEFELD DE 660 131
BRAUNSCHWEIG DE 3
MUNSTER OSNABRUCK DE 592
PADERBORN 
LIPPSTADT DE 96
LEIPZIG/MOCKAU DE 10436
DUSSELDORF DE 57658
MONCHENGLADBACH DE 2
DRESDEN DE 436
ERFURT 
BINDERSLEBEN DE 4053
KOLN BONN DE 637 316
SIEGERLAND DE 2
HOF DE 1
FRANKFURT MAIN DE 1 893 309
HAHN AB DE 66457
NURNBERG DE 16684
MANNHEIM 
NEUOSTHEIM DE 79
SAARBRUCKEN DE 47
KARLSRUHE 
FORCHHEIM DE 64
BADEN BADEN OOS DE 3
STUTTGART DE 27408
MUNCHEN DE 205 606
LUXEMBOURG LU 616 583
SCHIPHOL NL 1 467 014
ROTTERDAM NL 44
EINDHOVEN NL 674
MAASTRICHT NL 44221
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Hamn Land 1000 ton
Antwerp BE 135435
Oostende BE 4919
Ghent BE 20299
Zeebruge BE 24893
Duisburg DE 1684
Emden DE 3498
Wilhelmshaven DE 44956
Brake DE 5002
Bremenhaven DE 31757
Bremen DE 13613
Cuxhaven DE 1594
Brunsbuettel DE 6896
Hamburg DE 99529
Kiel DE 2986
Lubeck DE 19168
Wismar DE 2804
Rostock DE 16367
Sassnitz DE 2858
Dunkerque FR 46448
Calais FR 17099
Boulogne_sur_Mer FR 583
Le_Havre FR 71878
Rouen FR 19883
Dieppe FR 853
Caen FR 2035
Cherbourg FR 2194
St_Malo FR 1859
Brest FR 2308
Lorient FR 2687
Nantes_Saint_Nazarie FR 32008
La_Rochelle FR 7001
Bordeaux FR 8063
Bayonne FR 4284
Port_La_Nouvelle FR 2171
Sete FR 3530
Marseille FR 90810
Amsterdam NL 49909
Velsen_Ijmuiden NL 18032
Scheveningen NL 3168
Rotterdam NL 330 865
Terneuzen NL 12319
Vlissingen NL 14517
Zwinjndrecht NL 170
Den Helder NL 107
Dordrecht NL 2217
Delfzijl_Eemshaven NL 2344
Vlaardingen NL 664
Zaanstad NL 1760
Harlingen NL 207
Aberdeen UK 3888
Belfast UK 13559
Boston UK 705
Bristol UK 10759

Cardiff UK 2504
Cairnryan UK 3208
Cromarty Firt UK 2849
Clydeport UK 11507
Dundee UK 1058
Dover UK 20753
Fleetwood UK 1662
Forth UK 34892
Felixstowe UK 23413
Goole UK 2174
Fishguard UK 522
Fowey UK 1330
Great_Yarmouth UK 607
Holyhead UK 3945
Harwich UK 4264
Heysham UK 3539
Grimsby_and_Immingham UK 57616
Ipswich UK 3557
Kirkwall UK 17934
Larne UK 4984
Londonderry UK 1392
Liverpool UK 32233
London UK 53289
Medway UK 14535
Milford_Haven UK 38452
Tees_and_Hartlepool UK 53819
Manchester UK 6634
Newhaven UK 929
Newport_Gwent UK 3448
Peterhead UK 676
Plymouth UK 2167
Portsmouth UK 4940
Poole UK 1754
Port_Talbot UK 8555
Ramsgate UK 1702
Southampton UK 38431
Stranraer UK 1277
Sullom_Voe UK 23939
Sunderland UK 1117
Swansea UK 721
Warrenpoint UK 1967
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Stad Land T S P
Brussels BE 1 1 0
Antwerp BE 0 1 0
Ghent BE 0 1 0
Charleroi BE 0 1 0
Oostende BE 0 1 0
Augsburg DE 0 1 0
Berlin DE 1 1 0
Bielefeld DE 0 1 0
Bonn DE 0 1 0
Brandenburg DE 0 1 0
Bremen DE 0 1 0
Cottbus DE 0 1 0
Darmstadt DE 0 1 0
Dessau DE 0 1 0
Dortmund DE 0 1 0
Dresden DE 0 1 0
Duisburg DE 0 1 0
Dusseldorf DE 0 1 0
Erfurt DE 0 1 0
Essen DE 0 1 1
Frankfurt_Main DE 0 1 0
Frankfurt_oder DE 0 1 0
Freiburg_Breisgau DE 0 1 0
Gera DE 0 1 0
Gotha DE 0 1 0
Halberstadt DE 0 1 0
Halle DE 0 1 0
Hamburg DE 1 0 0
Hannover DE 0 1 0
Heidelberg DE 0 1 0
Heilbronn DE 0 1 0
Jena DE 0 1 0
Karlsruhe DE 0 1 1
Kassel DE 0 1 1
Krefeld DE 0 1 0
Leipzig DE 0 1 0
K÷ln DE 0 1 0
Lugwigshafen DE 0 1 0
Magdeburg DE 0 1 0
Mainz DE 0 1 0
Mannheim DE 0 1 0
Munchen DE 1 1 0
Nordhausen DE 0 1 1
Nurnberg DE 1 1 0
Plauen DE 0 1 0
Potsdam DE 0 1 0
Rostock DE 0 1 0
Saarbrucken DE 0 1 0
Schwerin DE 0 1 0
Stutttgart DE 0 1 1
Ulm DE 0 1 0
Wurzburg DE 0 1 0
Zwickau DE 0 1 0

Angers FR 0 1 0
Aulnay_Bondy FR 0 0 1
Bordeaux FR 0 1 0
Brest FR 0 1 0
Caen FR 0 1 0
Clermont_Ferrand FR 0 1 0
Grenoble FR 0 1 0
Laon FR 0 0 1
Le_Mans FR 0 1 0
Lille FR 1 1 0
Lyon FR 1 1 0
Marseille FR 1 1 0
Monpeiller FR 0 1 0
Mulhouse FR 0 1 0
Nantes FR 0 1 0
Nice FR 0 1 0
Orleans FR 0 1 0
Paris FR 1 1 0
Reims FR 0 1 0
Rennes FR 1 0 0
Rouen FR 0 1 0
St_Etienne FR 0 1 0
Strasbourg FR 0 1 0
Toulon FR 0 1 0
Valenciennes FR 0 1 0
Luxembourg LU 0 1 0
Amsterdam NL 1 1 0
Den_Haag NL 0 1 0
Gouda_Leiden NL 0 1 0
Rotterdam NL 1 1 0
Utrecht NL 0 0 1
Birmingham UK 0 1 0
Blackpool UK 0 1 0
Edinburgh UK 0 1 0
Glasgow UK 1 0 0
London UK 1 1 1
Manchester UK 0 1 0
Newcastle_On_Tyne UK 0 0 1
Nottingham UK 0 1 0
Sheffield UK 0 1 0
Stourbridge UK 0 1 0
   
 
T = Tunnebana 
 
S = Spårvagn 
 
P = Pendeltåg 
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Internetkällor 
Bryssel <http://www.stib.irisnet.be/FR/34000F.htm> 
Angers <http://www.angersloiremetropole.fr/tramway/tram_hier/index.htm> 
Aulnay-Bondy <http://www.noisylesec.net/rubrique.php?id_article=2281&id_rub= 
transports> 
Bordeaux <http://www.infotbc.com/plan/index.asp?rub_code=5&thm_id=5488&gpl_id 
=4003> 
Brest http://www.cub-brest.fr/tram/ou.htm 
Caen <http://www.twisto.fr/> 
Augsburg <http://www.avv-augsburg.de/download/karten/Tarifzonenplan_Gesamtraum.pdf> 
Berlin <http://www.berlin-tourist-information.de/english/berlin-infos/e_bi_stadtinfos_ 
nahverkehr.php> 
Bielefeld <http://www.mobiel.de/2437.htm> 
Bonn <http://www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/verkehrs-links/index. 
html?lang=en#ziel_en_1_7> 
Brandenburg <http://www3.stadt-brandenburg.de/stadt-brandenburg/index.php?id=643> 
Bremen <http://www.railway-technology.com/projects/bremen/bremen1.html> 
Cottbus <http://www.cottbus.de/buerger/255003159.en.html> 
Darmstadt <http://www.darmstadt.de/en/citymap/index.html> 
Dessau <http://www.dvv-dessau.de/?cmd=daten&part=download&f_id=89ce13e3f53bf2e 
94f6b895dea1e3a51&order=fahrplan> 
Dortmund <htt://city.dortmund.de/city/project/assets/tn_tipp_proj.jsp?pcode=grossprojekte. 
Englisch.transport&smi=8.0&pid=6042> 
Luxemburg <http://www.tram.lu/> 
Amsterdam <http://www.gvb.nl/english/travellers/maps/index.html> 
Den Haag <http://www.htm.net/smartsite.dws?id=7504> 
Birmingham <http://www.centro.org.uk/Metro/Nov%2003/index.asp> 
Blackpool <http://www.visitblackpool.com/?OBH=305> 
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Land Stad Tvätt Fel 
BE Aalter   
BE Aalter   
BE Aalter   
BE Affligem   
BE Antwerpen   
BE Aubange   
BE Bassenge   
BE Bastogne   
BE Blegny   
BE Boorsem   
BE Boutersem   
BE Brecht   
BE Cerexhe-Heuseux   
BE Cerexhe-Heuseux   
BE Ciney   
BE Crisnee   
BE Delwaidedok 1  
BE Diepenbeek   
BE Dilbeek   
BE Eghezee   
BE Erezee   
BE Erpe-Mere   
BE Eynatten   
BE Fernelmont   
BE Flemalle   
BE Fleurus   
BE Fontaine-L'Evêque   
BE Geel   
BE Genk   
BE Gent   
BE Gent   
BE Grobbendonk   
BE Habay La Neuve   
BE Habay La Vieille   
BE Halle  0
BE Ham  0
BE Hasselt   
BE Hasselt   
BE Hensies   
BE Herentals   
BE Heron   
BE Herve   
BE Heverlee   
BE Heverlee   
BE Hoeselt   
BE Hoeselt   
BE Hondelange   
BE Hondelange   
BE Hoogstraten   
BE Hoogstraten   
BE Houffalize   
BE Houyet   
BE Jabbeke   

BE Kontich   
BE Kortenberg   
BE Kortriij  0
BE Kruibeke   
BE La Louvière   
BE Laarne   
BE Landen   
BE Le Roeulx   
BE Leglise   
BE Leuven   
BE Libramont  0
BE Liege   
BE Lille   
BE Linter   
BE Lissewege 1  
BE Lokeren   
BE Lontzen   
BE Luithagen Haven 1  
BE Lummen   
BE Maasmechelen   
BE Maasmechelen   
BE Manhay  0
BE Marke   
BE Meer   
BE Meise   
BE Menen   
BE Middlekerke   
BE Mol   
BE Mons  0
BE Mouscron   
BE Namur   
BE Namur   
BE Nazarareth   
BE Nevele   
BE Nivelles   
BE Olen   
BE Oostende   
BE Oudenburg   
BE Overerijse   
BE Peruwelz   
BE Peruwelz   
BE Pont-à-Celles   
BE Ranst   
BE Reet   
BE Rekkem   
BE Remicourt   
BE Rotselaar   
BE Rotselaar   
BE Saint-Ghyslain  0
BE Seneffe   
BE Silly   
BE Soumagne   
BE Sprimont  0
BE St. Ghislain   
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BE St. Ghislain   
BE St. Pieters-Leeuw   
BE St. Vith  0
BE St. Vith  0
BE St. Vith  0
BE Stavelot   
BE Tellin   
BE Tessenderlo   
BE Tienen-Helecine   
BE Tongeren   
BE Tournai   
BE Tournai   
BE Tournai   
BE Tournai   
BE Turnhout   
BE Vaux-sur-Sure   
BE Verlaine  0
BE Verviers   
BE Vielsalm   
BE Vilvoorde   
BE Voeren   
BE Vorselaar   
BE Waasmunter   
BE Walhain   
BE Waregem   
BE Waremme   
BE Wavre   
BE Welkenraedt   
BE Wetteren 1  
BE Wetteren   
BE Zeebrugge   
BE Zonhoven   
FR Agen   
FR Agen   
FR Air Sur La Lys   
FR Amberieu En Bugey   
FR Angers   
FR Annecy   
FR Arpajon sur Cere   
FR Arvant 1  
FR Assevillers   
FR Audelande 1  
FR Aulnoye-Aymeries   
FR Aulnoye-Aymeries   
FR Avignon   
FR Avranches   
FR Baie de Somme 1  
FR Beaune  0
FR Beauvais   
FR Beauvais   
FR Bedenac 1  
FR Belleville 1  
FR Besançon   
FR Besançon   

FR Bethune  0
FR Beziers   
FR Boismande 1  
FR Bolbec   
FR Bonneville 1  
FR Bordeaux 1  
FR Boulogne  0
FR Boulogne  0
FR Bourg-en-Bresse   
FR Bouzonville  0
FR Boyer  0
FR Brignoles 1  
FR Bris sous Forges 1  
FR Buzancais   
FR Calais   
FR Cambrai   
FR Cannes   
FR Capendu 1  
FR Capens-Garonne 1  
FR Capens-Valestre 1  
FR Carentan   
FR Castes  0
FR Cavaillon   
FR Chalons-en-Champagne  
FR Chalons-sur- Saône   
FR Chalons-sur- Saône   
FR Chalons-sur- Saône   
FR Champs sur Yonne 1  
FR Charleville-Mezieres   
FR Chateauroux   
FR Chatillon  0
FR Cherbourg   
FR Cherbourg   
FR Clermont-Ferrand   
FR Cluses   
FR Cluses   
FR Colmar   
FR Colmar   
FR Croix  0
FR Delle   
FR Dieppe   
FR Digoin   
FR Dijon   
FR Draguignan   
FR Draguignan   
FR Dunkerque   
FR Estaires   
FR Etaples   
FR Evreux   
FR Foix  0
FR Gaillac  0
FR Gerzat   
FR Gevrey Chambertin 1  
FR Godewaersvelde   
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FR Granville   
FR Grenoble   
FR Gueux 1  
FR Gueux 1  
FR Gye   
FR Hendaye   
FR Hendaye   
FR Hyères  0
FR Jayat  0
FR La Chatre  0
FR La Mothe Saint Heray 1  
FR La Pallice   
FR La Pallice   
FR La Pallice   
FR La Palme 1  
FR Laucaune-les-Bains  0
FR Lalleyriat 1  
FR Le Boulou   
FR Le Freney 1  
FR Le Havre   
FR Le Mans   
FR Le Mans   
FR Lesperon 1  
FR Lesquin 1  
FR Lille   
FR Lille   
FR Lille   
FR Limoges   
FR Longeville 1 0
FR Longwy   
FR Longwy   
FR Lons Le Saunier   
FR Lons Le Saunier   
FR Lyon   
FR Lyon   
FR Lyon   
FR Lyon   
FR Lyon   
FR Macon   
FR Macon   
FR Macon   
FR Malataverne 1  
FR Malataverne   
FR Marseille   
FR Maubeuge   
FR Mazamet / Aussillon   
FR Metz   
FR Metz   
FR Metz   
FR Millau   
FR Millau   
FR Millau   
FR Montagnat   
FR Montbelliard   

FR Montbelliard   
FR Montbelliard   
FR Montbelliard   
FR Montbelliard   
FR MontblancServian 1  
FR Mont De Marsan   
FR Montigny-les-Metz   
FR Montigny-les-Metz   
FR Morlaix  0
FR Mougins 1  
FR Moulins 1  
FR Mulhouse   
FR Mulhouse   
FR Mulhouse   
FR Nancy   
FR Nancy   
FR Narbonne 1  
FR Narbonne   
FR Nevers  0
FR Nice   
FR Nice   
FR Nîmes   
FR Niort   
FR Noidans-les-Vesoul   
FR Orléans   
FR Ostwald 1  
FR Outreau   
FR Oyonnax   
FR Parce 1  
FR Paris   
FR Paris   
FR Paris   
FR Pau   
FR Pau   
FR Pau   
FR Perpignan   
FR Perpignan   
FR Perpignan   
FR Pirou   
FR Poitiers   
FR Pons 1  
FR Pontd'Ain  0
FR Pontarlier   
FR Portes les Valence 1  
FR Precy sur Vrin 1  
FR Quimper   
FR Reau 1  
FR Reims   
FR Reims 1  
FR Rennes   
FR Rennes   
FR Rennes   
FR Ressons sur Matz 1  
FR Roanne   
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FR Rodez   
FR Rosny sur Seine 1  
FR Roubaix   
FR Rouen   
FR Rouen   
FR Ruffec 1  
FR Saint-Albin  0
FR Saint-Amant-Soult   
FR Saint-Claude  0
FR Saint-Die   
FR Sainte-Marie-aux-Chênes  
FR Saint-Lo   
FR Saint-Malo   
FR Saint-Nazaire   
FR Saint-Sever   
FR Sandaucourt 1  
FR Sarreguemines   
FR Saumur  0
FR Sausheim 1  
FR Sedan   
FR Sens  0
FR Sete   
FR Sompuis 1  
FR Soumoulou   
FR Strasbourg   
FR Sury le Contal   
FR Tarbes  0
FR Tavaux   
FR Thorigné en C. 1  
FR Toulon   
FR Toulouse   
FR Tourcoing   
FR Tourcoing   
FR Tourcoing   
FR Tourcoing   
FR Tournus 1  
FR Tours   
FR Tours   
FR Tours   
FR Val de L'Indre-Velles 1 0
FR Valençay   
FR Valençay   
FR Valence  0
FR Valenciennes   
FR Valognes   
FR Vesoul   
FR Villefranche-sur-Saône  
FR Villeneuve  0
FR Vironvay 1  
FR Vitre  0
FR Vivonne   
FR Void 1  
FR Yutz   
GE Achern 1  

GE Aichstetten 1  
GE Alddbruck   
GE Alsfeld-Kassel  0
GE Amberg  0
GE Aurach 1 0
GE Bad Bentheim   
GE Bad Hersfeld 1  
GE Bakum  0
GE Barsinghausen   
GE Berg  0
GE Binzen  0
GE Bockenem   
GE Braunschweig   
GE Braunschweig   
GE Bremen 1  
GE Bremerhaven   
GE Bruchsal 1  
GE Bunde 1  
GE Burgdorf  0
GE Crailsheim 1  
GE Diemelstadt   
GE Diemelstadt   
GE Dresden   
GE Düren  0
GE Düsseldorf 1  
GE Eisenbach North  0
GE Eisenbach South  0
GE Ellwangen  0
GE Erfurt-Llinderbach   
GE Flensburg   
GE Frechen   
GE Fretzdorf 1  
GE Geiselwind 1  
GE Geisingen  0
GE Gelsenkirchen 1  
GE Gladbeck 1  
GE Gollhofen   
GE Gotha  0
GE Grenzubergang   
GE Haiger   
GE Hainichen 1  
GE Hamburg 1  
GE Hamburg   
GE Hamburg 1  
GE HamburgHamm 1  
GE Hannover 1  
GE Hannover   
GE Haselünne-Eltern   
GE Hausen bei Würzburg  
GE Heideloh-Bitterfeld   
GE Hengersberg 1  
GE Herbolzheim 1  
GE Hermsdorf  0
GE Herzsprung 1  
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GE Hessisch-Lichtenau   
GE Hettingen  0
GE Himmelkron 1  
GE Horselgau-Nordseite 1  
GE Ichtershausen   
GE Jettingen 1  
GE Kaiserslautern  0
GE Kappel-Grafenhausen 1  
GE Kassel 1  
GE Kehl  0
GE Kirchberg  0
GE Kirchheim 1  
GE Kirchheim 1  
GE Kirchheim  0
GE Knetzgau 1  
GE Köln 1  
GE Krefeld   
GE Lauenau   
GE Lehre-WendHausen  0
GE Linthe   
GE Lübeck 1  
GE Ludwigshafen 1  
GE Ludwigshafen   
GE Manching   
GE Mellendorf 1 0
GE Mitterteich   
GE Mogendorf   
GE Mücke 1  
GE Münchberg   
GE Munchen 1  
GE Münster 1  
GE Nempitz   
GE Neumarkt   
GE Neumunster   
GE Neumunster-Sud   
GE Neustadt / Glewe 1  
GE Niederdorf   
GE Nossen   
GE Nurnberg 1  
GE Oppenau   
GE Osnabruck 1  
GE Peine 1  
GE Pfalzfeld 1  
GE Plaidt 1  
GE Ramstein 1  
GE Regensburg 1  
GE Regensburg   
GE Reinfeld 1  
GE Rheinbach-Peppenhoven  
GE Rheinböllen 1  
GE Rheinböllen   
GE Rhuden   
GE Ronneburg/Raitzhain 1  
GE Rostock 1  

GE Saarbrucken   
GE Salzbergen 1  
GE Schleswig   
GE Schluchtern 1  
GE Schwabhausen 1  
GE Schwanebeck  0
GE Schwarmstedt 1  
GE Schwegenheim   
GE Schweitenkirchen 1  
GE Schwerin 1  
GE Selbitz   
GE Siegburg-West   
GE Sinsheim   
GE Sittensen 1  
GE Solingen   
GE Soltau   
GE Spreenhagen   
GE Stuhr 1  
GE Stuttgart   
GE Tennenhohle  0
GE Theessen 1  
GE Thiersheim 1  
GE Thür   
GE Thurnau   
GE Triptis   
GE Uhrsleben   
GE Ulm-Munchen   
GE Ulm-Seligweiler  0
GE Vehlefanz 1  
GE Velbert-Neviges   
GE Waldlaubersheim   
GE Weickelsdorf  0
GE Weiden  0
GE Wendhausen   
GE Wernberg 1  
GE Wertheim   
GE Wesel  0
GE Westerlinde/Nord   
GE Wittstock   
GE Wolfhagen-Niederelsungen  
GE Wornitz 1  
GE Wörth/Isar  0
GE Wurzburg-Nurnberg   
GE Zorbau   
GE Zorbau   
GE Zorbau 1  
LU Grensovergang  0
NL Alphen A/D Rijn   
NL Asten   
NL Bad Bentheim  0
NL Barneveld   
NL Beek   
NL Beek Gem Bergh  0
NL Beekbergen   
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NL Bergen   
NL Beverwijk   
NL Bodegraven   
NL Bolsward   
NL Boxtel   
NL Breda   
NL Bruchem   
NL De Lutte   
NL De Meera   
NL De Meera   
NL De Poppe   
NL De Punt (gem. Vries)   
NL Deest   
NL Delft   
NL Den Oever   
NL Deurningen   
NL Duiven   
NL Eibergen   
NL Eindohven   
NL Elsloo lb   
NL Empel   
NL Epse   
NL Erp   
NL Geenp   
NL Geffen   
NL Heemskerk   
NL Heerenveen   
NL Heerlen 1  
NL Heerlen 1  
NL Heerlen   
NL Heerlen   
NL Heesch   
NL Heumen   
NL Hippolytushoef   
NL Holten   
NL Hoofddorp 1  
NL Hoorn   
NL Horn   
NL Hulten   
NL Hyppolytushoef / Den Oever  
NL Joure   
NL Kessel   
NL Kesteren   
NL Klarenbeek  0
NL Krommenie   
NL Kruiningen   
NL Lelystad   
NL Lelystad   
NL Ljmuiden Haven   
NL Maasbergen   
NL Meppel   
NL Moerdijk   
NL Moordrecht   
NL Niebert   

NL Nieuw En St. Joosland  
NL Nieuwe Schans   
NL Nieuwkoop   
NL Nieuwstadt   
NL Nijerberkoop   
NL Noord Scharwoude   
NL Nunspeet   
NL Ochten   
NL Opende (Gr)   
NL Opheusden   
NL Oss   
NL Poppel   
NL Roosendaal   
NL Rotterdam   
NL Rotterdam   
NL Rotterdam   
NL Rotterdam   
NL Rotterdam   
NL Rotterdam   
NL Rotterdam   
NL Sassenheim   
NL Schiphol   
NL Siebengewald   
NL Siebengewald   
NL Stellendam   
NL Stennwegg  0
NL Tegelen   
NL Ter Appel   
NL Tjerkgaast   
NL Veenendaal   
NL Velddriel   
NL Venlo 1  
NL Venlo   
NL Venlo 1  
NL Vlissingen-Oost   
NL Vught   
NL Vuren   
NL Watergang   
NL Weert   
NL Zaandam   
NL Zaltbommel   
NL Zevenhuizen   
NL Zoetermeer   
NL Zurich   
NL Zwolle   
UK Alconbury 1  
UK Ashford   
UK Avonmouth   
UK Baldock   
UK Barnetby 1  
UK Barton  0
UK Bean   
UK Beccles   
UK Bedford   
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UK Bedford   
UK Bedford   
UK Berwick Upon Tweed   
UK Birch  0
UK Birchanger Green Serv.  
UK Birmingham   
UK Birmingham   
UK Blyth   
UK Blyth   
UK Bodmin   
UK Bognor Regis   
UK Bolton West 1  
UK Boston   
UK Bracknell   
UK Bridgend   
UK Bridgewater   
UK Bridgewater   
UK Bridgewater   
UK Bristol 1  
UK Brome, Suffolk   
UK Brough  0
UK Burneston   
UK Burton-in-Kendal   
UK Burtonwood, Liverpool  
UK Bury St. Edmunds   
UK Bury St. Edmunds   
UK Cambridge   
UK Cambridge   
UK Cannock   
UK Carlisle   
UK Carlisle   
UK Carlisle   
UK Carnforth   
UK Castleford 1  

UK 
Charnock Richard, 
Manchester  

UK Cherwell Valley   
UK Chester   
UK Chester   
UK Chester   
UK Chesterfield   
UK Chesterton   
UK Chieveley   
UK Chilcompton   
UK Chippenham   
UK Church Stretton   
UK Cirencester   
UK Clacket Lane  0
UK Colchester   
UK Colchester   
UK Corby   
UK Corley   
UK Cornforth   
UK Crawley   
UK Cullompton   

UK Derby   
UK Derbyshire   
UK Doncaster   
UK Doncaster   
UK Doncaster   
UK Doncaster Hull   
UK Doncaster North   
UK Donnington Park   
UK Dover   
UK Durham   
UK Ecton   
UK Enfield   
UK Exeter   
UK Felixstowe   
UK Ferrybridge   
UK Fishguard   
UK Fleet   
UK Foston   
UK Frankley   
UK Frome   
UK Goole   
UK Goole   
UK Gordano  0
UK Gossington Bridge  0
UK Grantham   
UK Grantham   
UK Grantham North   
UK Grays  0
UK Halkyn   
UK Hapsford   
UK Harthill   
UK Hartshead Moor   
UK Hartshead Moor   
UK Hatfield   
UK Hatton  0
UK Hemel Hempstead   
UK Heston East  0
UK High Wycombe   
UK Hilton Park   
UK Hopwood Park. Birmingham  
UK Horsham   
UK Huddersfield   
UK Hull  0
UK Huntingdon 1  
UK Immingham   
UK Ingleby Arncliffe   
UK Ingleby Arncliffe   
UK Ipswich   
UK Keele   
UK Killington Lake  0
UK Knutsford   
UK Lancaster   
UK Launceston   
UK Leeds   
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UK Leeds   
UK Leicester   
UK Leicester Forest East  
UK Leigh Delamere East   
UK Lichfield   
UK Lincoln   
UK Lincoln   
UK Littlehampton   
UK London   
UK London   
UK London   
UK London   
UK London   
UK London Gateway   
UK London Wansworth   
UK London Woolwich 1  
UK Londonderry   
UK Londonderry   
UK London-Stonebridge   
UK Luton   
UK Luton   
UK Lymm   
UK Maidstone   
UK Manchester 1  
UK Manchester 1  
UK Market Drayton   
UK Market Rasen   
UK Markham Moor, Notts  
UK Medway   
UK Membury Swindon  0
UK Merseyside, Bootle  0
UK Michaelwood,  0
UK Middle Rasen   
UK Middlesborough   
UK Middlesex  0
UK Middlewich   
UK Milton Keynes   
UK Neward, Notts   
UK Newark   
UK Newark   
UK Newcastle upon Tyne  
UK Newcastle-under-lyme 1  
UK Newcastle-under-lyme  
UK Newmarket   
UK Newport Pagnell   
UK Newport Pagnell   
UK Northallerton 1  
UK Northampton 1  
UK Norwich   
UK Okehampton   
UK Okehampton   
UK Oswestry, Shropshire  
UK Oxford 1  
UK Oxford   

UK Pease Pottage   
UK Penrith   
UK Penrith   
UK Penrith 1  
UK Peterborough   
UK Plymouth   
UK Pontefract   
UK Portsmouth   
UK Quernhow, Nr Ripon  0
UK Rainham   
UK Rainham   
UK Reading   
UK Reading East   
UK Redruth   
UK Ringwood   
UK Rochdale 1  
UK Ross Spur (Ross on Wye) 1  
UK Rotherham   
UK Rothersthorpe   
UK Rownhams   
UK Royston   
UK Royston   
UK Rugby   
UK Rugby   
UK Salisbury   
UK Saltash   
UK Sandbach   
UK Scotch Corner  0
UK Sedgemoor   
UK Sedgemoor   
UK Sevenoaks   
UK Severn View  0
UK Shepshed 1  
UK Shrewsbury   
UK Smethwick   
UK Snetterton 1  
UK Solihull   
UK South Mimms   
UK Southampton 1  
UK Southwaite   
UK Spalding   
UK Spalding   
UK Stafford North   
UK Stafford South   
UK Stokenchurch   
UK Stowmarket 1  
UK Strensham   
UK Sudbury   
UK Sutton Scotney   
UK Sutton Scotney   
UK Swaffham   
UK Swindon   
UK Tamworth   
UK Taunton   
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UK Taunton 1  
UK Taunton Deane, Somerset  
UK Tebay East, Cumbria 1  
UK Thirsk, North Yorks   
UK Thurrock   
UK Thurrock   
UK Tibshelf   
UK Tiverton   
UK Tiverton, Devon   
UK Toddlington   
UK Todhills   
UK Tonbridge   
UK Towcester   
UK Trebay West, Cumbria 1  
UK Trowell, Notts   
UK Upper Heyford   
UK Wakefield   
UK Walsall   
UK Walsall   
UK Warminster   
UK Warrington, Chesire   
UK Warwick   
UK Washington   
UK Watford Gap  0
UK Weston-Super-Mare   
UK Whitchurch   
UK Whitley   
UK Wickford   
UK Widnes  0
UK Widnes  0
UK Widnes, Cheshire  0
UK Wigan   
UK Willoughby   
UK Winchester   
UK Wolverhampton   
UK Wolverhampton   
UK Woodhall   
UK Woodhall 1  
UK Wooley Edge  0
UK Wrotham   
UK Aberdeen 1  
UK Abington  0
UK Airdrie   
UK Airdrie   
UK Annandale Water   
UK Borders   
UK Bothwell   
UK Crawford  0
UK Dalwhinnie   
UK Dundee   
UK Dundee   
UK Glasgow   
UK Grantshouse   
UK Gretna Green   

UK Hamilton  0
UK Harthill  0
UK Huntly   
UK Inverness   
UK Kinross   
UK Lanarkshire   
UK Laurencekirk   
UK Lesmahagow   
UK Perth   
UK Perth   
UK Skiatch  0
UK Stirling   
UK Stirling   
UK Strathcaro   
UK Bridgend   
UK Cardiff Gate   
UK Cardiff West   
UK Magor   
UK Montgomery, Powys   
UK Pont-Abraham  0
UK Swansea   
UK Wrexham, Clwyd   
 
Tvätt = lastbilsrastplatsen har en 
tvättanläggning 
 
Fel = ingen plats kunde hittas med det 
namnet 


