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Abstract  
Several cities and regions have begun working together to strengthen their joint position and open up 

new opportunities for companies within the region. By establishing so-called logistics hubs, 

cooperation between different actors in the region can occur under these new conditions. The Gävle-

Borlänge region will in the fall 2011 launch MellanSveriges LogistikNav, which aims to become 

established as a brand and strengthen the business environment in the region. We were asked by 

Mellansvenska Handelkammaren the founder behind MellanSveriges LogistikNav to look in to a 

number of issues regarding other logistics hubs around Sweden and the conditions for starting in this 

region. The method we chose to use to achieve our purpose was first to look at the theory around 

logistics hubs and location criteria, we started with a literature review by searching for scientific 

articles, dissertations and other types of reports in various databases and reviewing literature in the 

field. Based on the theory we read, we built up the theoretical framework. In order to answer our 

research questions in a satisfactory manner, we contacted people in the region who worked with 

freight management, and did interviews. Following the literature on the field of logistics hubs and 

location criteria, we established five areas that we have based our survey on. The cities and regions 

that we chose to map were the places that already had established logistics hubs. Based on the 

literature, we established six criterion that we used to build our own rankings for industrial logistics 

locations on, this model is based on the magazine Intelligent Logistik that for the past seven years has 

published a ranking of the best logistics locations in Sweden. The major difference between the two 

rankings is that the one we have designed in this paper is based on an industrial freight perspective, 

Intelligent Logistiks rankings have the starting point of consumer goods. The model that has been 

developed in this work were used in the cities/regions that have been identified in this paper. The 

results of the model showed that the urban location in relation to Sweden's demographic center was no 

longer significant. 

 

Then we developed a draft development plan for the Gävle-Borlänge region, with various points 

where we have identified room for improvement. The improvements we propose are working towards 

strengthening Gävle-Borlänge as a region and promoting opportunities for entrepreneurship in the 

region. We have concluded that it is very positive that municipalities choose to work together to 

strengthen the region rather than compete with each other. We therefore believe that the conditions for 

establishing MellanSveriges LogistikNav as a brand is favorable, because there is no established 

network in the region that could be the link between industry, government and the academic world. By 

creating opportunities for entrepreneurship in the region it will increases the possibility of attracting 

new businesses to the region, while existing firms can develop and expand. 
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Sammanfattning  
Flera städer och regioner har börjat arbeta tillsammans för att stärka sina gemensamma positioner och 

öppna nya möjligheter för företagen i regionen. Genom att etablera så kallade logistiknav kan 

samarbete mellan olika aktörer i regionen ske på nya villkor. Gävle-Borlängeregionen kommer till 

hösten 2011 att lansera MellanSveriges LogistikNav, som har som mål att bli etablerat som varumärke 

och stärka affärsmiljön i regionen. Vi fick i uppdrag av Mellansvenska Handelskammaren, som ligger 

bakom MellanSveriges LogistikNav att se närmare på ett antal frågeställningar angående logistiknav 

runt om i Sverige och förutsättningarna för att starta upp detta i denna region. Tillvägagångssättet som 

vi valde att använda i arbetet för att uppnå vårt syfte var att först gå igenom den teori som fanns kring 

logistiknav och lokaliseringskriterier. Genom att söka efter vetenskapliga artiklar, examensarbeten 

samt andra typer av rapporter i olika databaser samt att gå igenom litteratur inom området. Utifrån den 

teori vi läste byggde vi upp den teoretiska referensramen. För att besvara våra frågeställningar på ett 

givande sätt så kontaktade vi personer i regionen som arbetade med godstransporter och gjorde 

intervjuer med dem. Efter att ha studerat litteraturen kring området logistiknav och etableringskriterier 

kom vi fram till fem områden som vi baserat vår kartläggning på, de städer och regioner som vi valde 

att karlägga var de platser som redan hade etablerade logistiknav. Utifrån litteraturen arbetade vi fram 

sex egna kriterier som vi använde för att bygga upp vår modell för ranking av industriella 

logistiklägen. Denna modell grundar sig på att tidningen Intelligent Logistik de senaste sju åren har 

publicerat en ranking av de bästa logistiklägena i Sverige. Den stora skillnaden mellan vår ranking och 

Intelligent Logistiks ranking är att den vi har utformat i detta arbete är utifrån ett 

industrigodsperspektiv medan Intelligent Logistiks ranking har utgångspunkten i konsumentvaror. 

Modellen som har tagits fram i detta arbete användes på de städer och regioner som har kartlagts i 

arbetet. Resultatet av modellen visade att städernas geografiska läge i förhållande till Sveriges 

demografiska mittpunkt inte längre var lika betydande som vid Intelligent logistiks ranking.  

 

Vi utvecklade sedan ett förslag till utvecklingsplan för Gävle-Borlängeregionen, med olika 

förslagspunkter där vi anser att det finns utrymme för förbättringar. De förbättringar vi föreslår arbetar 

mot att stärka Gävle-Borlänge som region och även förbättra möjligheterna för företagande i regionen. 

Vi har dragit slutsatserna att det är väldigt positivt att kommuner väljer att arbeta tillsammans för att 

stärka regionen i stället för att konkurera med varandra. Vi tror därför att förutsättningarna för att 

etablera MellanSveriges LogistikNav som varumärke är goda, eftersom det inte sedan tidigare finns 

något nätverk i regionen som kan vara länken mellan näringsliv, myndigheter och akademi. Genom att 

skapa möjligheter för företagande i regionen ökar möjligheterna till att locka nya företag till regionen 

samtidigt som redan etablerade företag kan utvecklas och expandera. 
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Ordlista/begreppsförklaring 
Fullservice hamn 

Att vara en fullservice hamn betyder att hamnen erbjuder många olika tjänster till de fartyg som 

trafikerar hamnen.  

 

Infrastruktur 

Med infrastruktur i det här arbetet menas vägar, hamnar, järnvägar och flygplatser, vi räknar även in 

kombiterminaler i ordet infrastruktur.  

 

ISO14001 

ISO 14001 är en internationell standard som utgör grunden för fastställande av miljöledning. 

 

Kluster 

Med kluster menar vi en ansamling av företag i samma eller liknande bransch. 

 

Nätverk 

Vår definition av ett nätverk i detta arbete är någon form av initiativ som arbetar med att på något sätt 

stärka företagandet i staden eller regionen. Genom aktiviteter som genomförs av kommunala- eller 

privatägda bolag eller organisationer skapas möjligheterna till nätverkande. 

 

Rangerbangård 

En rangerbangård är en större godsbangård där olika vagnar kopplas samman till olika utgående 

godståg. Rangering är en form av växling, som syftar till att bilda tåg av vagnar som har ankommit 

med andra tåg eller från lokala kunder. 

 

Region 

En region kan vara två kommuner, län eller landskap som arbetar för att tillsammans kunna stärka dess 

gemensamma position.  

  

RoRofartyg  

Roll on, roll off är fartyg som är konstruerade för att deras last lätt ska kunna köras ombord och i land. 

Detta kan ske via ramper i fartygets för och akter eller via fartygets sidor. 
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TEU 

I transportlogistik och kapacitetsuppgifter, exempelvis när det mäts hur mycket gods som en hamn 

hanterar per år mäts det i TEU (Twentyfoot Equivalent Units), vilket betyder att en 20 fots container 

motsvarar en TEU och en 40-fots container motsvarar två TEU (Lumsden, 2006). 
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1 Inledning 

I Inledningen redogörs bakgrunden till arbetet och den teoretiska utgångspunkten fastslås. 

1.1 Bakgrund 

Runt om i Sverige är det flera kommuner och regioner som börjar inse att det går att skapa nya 

affärsmöjligheter genom att vara starka logistiknav, även Gävle-Borlängeregionen arbetar hårt med att 

etablera sig bland andra starka regioner. Genom att etablera MellanSveriges LogistikNav som ett 

varumärke är målet att generera regional affärsutveckling och tillväxt. I Gävle- Borlängeregionen 

finns 13 kommuner som alla är delaktiga i arbetet med MellanSveriges LogistikNav, dessa kommuner 

är fyllda med företag som kan bidra till att göra regionen till det ledande innovativa navet i Norden, 

något som är MellanSveriges LogistikNavs vision. Med regionens starka geografiska position som 

utgångspunkt, och tillgängligheten till en stark infrastruktur bidrar det till att göra Gävle- 

Borlängeregionen till en region för framtida satsningar där logistik och transport spelar en stor roll. 

Den tidigare forskningen kring etablering av logistiknav är inte så omfattande.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att fördjupa kunskaperna om vad som för utvecklingen av 

framgångsrika logistiknav framåt och med det som bas klargöra förutsättningar och möjliga 

utvecklingsvägar för ett logistiknav i Gävle-Borlängeregionen. Genom att utveckla en modell med 

kriterier för rankning av industriella logistiklägen, kan vi visa styrkan och svagheter som finns i 

Gävle-Borlängeregionen.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur är andra logistiknav i Sverige organiserade? (Behandlas i kapitel: 4 & 6) 

• Vilka fördelar och nackdelar har Gävle-Borlängeregionen i relation till andra logistiknav? 

(Behandlas i kapitel: 4 & 6) 

• Vilka områden behöver utvecklas för att göra ett Logistiknav i Gävle-Borlängeregionen mer 

konkurrenskraftigt? ? (Behandlas i kapitel: 6.2) 
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1.4 Avgränsning 

Vi har efter önskemål från vår uppdragsgivare Mellansvenska Handelskammaren valt att fokusera på 

det geografiska området Gävle-Borlängeregionen. Vi har även valt att kartlägga gods med ursprung 

eller med slutdestination i den valda regionen, därmed har vi inte räknat med de gods som endast 

passerar genom regionen. Vi har på grund av svårigheten att hitta pålitlig information valt att inte ta 

reda på vilken typ av gods som transporteras via flyg till och från regionen. 

 

Vi har varit två personer som har genomfört arbetet, under den begränsade perioden av 10 veckor. 

Detta faktum har lett till att kartläggningen som genomförts inte blivit så omfattande som man kan 

eftersträva. Anledningen till varför det finns mycket om information i kartläggnigen av Gävle-

Borlängeregionen är av den anledningen att det är den region som vi höra hemma i, känner till bäst 

och har lättast att hitta information om. Samtidigt så var det Gävle-Borlängeregionen som var menat 

att vara i fokus eftersom det är där MellanSveriges LogistikNav ska etableras. Optimalt hade varit att 

ha tillgång till lika mycket information om alla städer och regioner i kartläggningen. Genom att ha 

tillgång till lika detaljerad information om alla städer och regioner hade genomförandet av modellen 

potentiellt sätt kunnat få ett annat resultat.  

 

1.5 Disposition 

Kapitel 1 – I Inledningen redogörs bakgrunden till arbetet och den teoretiska utgångspunkten fastslås. 

 

Kapitel 2 – Här tas olika metoder som tillämpats under arbetets gång upp samtidigt som motivering 

till valda metoder diskuteras. Metodavsnittet syftar till att beskriva vad, hur och varför vi har arbetat 

efter det valda tillvägagångssättet.  

 

Kapitel 3 – Detta kapitel innehåller en genomgång av de teorier som vi anser behövs för att kunna 

behandla empiriavsnittet. Teorin ligger även till grund för kopplingen mellan empiri och resultat. De 

utvalda teorierna är valda eftersom de är relaterbara till syftet och frågeställningarna. 

 

Kapitel 4 – I detta empiri kapitel presenteras relevant insamlat material och statistik som ligger till 

grund för fortsatt diskussion och slutsats. 

 

Kapitel 5 – I detta kapitel presenteras den modell som har utformats från den teoretiska 

referensramen. 
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Kapitel 6 – I detta kapitel tillämpas den modell som utformats på de städer och regioner som kartlagts 

i de empiriska kapitlet. Samtidigt som vi ger vår uppfattning om vilka områden i Gävle-

Borlängeregionen som behöver utvecklas.  

 

Kapitel 7 – I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi kommit fram till, där syftet och empirin 

ligger till grund. Vi presenterar även förslag till fortsatt forskning inom det valda området. 

 

Referenser – Här följer en detaljerad sammanställning av de referenser vi använt oss av i arbetet. 

 

Bilagor – I detta kapitel följer bilagorna som kan bidra till läsningen av arbetet.  
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2 Metod  

Här tas olika metoder som tillämpats under arbetets gång upp samtidigt som motivering till valda 

metoder diskuteras. Metodavsnittet syftar till att beskriva vad, hur och varför vi har arbetat efter det 

valda tillvägagångssättet.  

2.1 Kartläggningsmetod 

Vi inledde arbetet med att börja leta litteratur kring området logistiknav för att få en uppfattning om 

ämnet. Litteraturen hittade vi dels i vetenskapliga artiklar och i logistikböcker. Tidigt i arbetet insåg vi 

att litteraturen kring logistiknav var begränsad och att vi skulle behöva utvidga vårt sökområde för att 

hitta relevant information. Sökningen utvidgades till att omfatta fler ord som logistikcentrum och 

logistikhub och dess engelska motsvarigheter. Utifrån den information vi hittade i litteraturen valde vi 

ut fem områden som vi ansåg vara viktiga för ett logistiknav och för företag vid lokaliseringsbeslut. 

De fem områden vi valde att använda oss av var geografi/demografi, infrastruktur, nätverk, utbildning 

och näringsliv. Dessa fem områden valde vi att använda till den kartläggning vi gjorde över städer och 

regioner som har någon form av logistiknav. Vilka städer som har någon form av logistiknav fick vi 

reda på i den litteratur som vi studerade. Karläggningen genomfördes med information från tidigare 

arbeten, populärvetenskapliga artiklar samt kommunernas hemsidor. För att kartlägga godsflödet 

vände vi oss främst till Stuveribolaget, container terminalen vid Gävle hamn (GCT) och Trafikverket. 

Mellansvenska Handelskammaren hjälpte oss med att förmedla kontakter till lämpliga personer på 

Stuveribolaget, GCT och Trafikverket. Genom att kartlägga stora industriföretag och dess 

kärnverksamhet i regionen kunde vi se vilken typ av gods som ankommer och avgår från regionen.  

 

Utifrån den teoretiska referensramen och litteraturen utvecklade vi vår modell för ranking av 

industriella logistiklägen. Modellen består av sex kriterier som har olika poängfördelning. Vi 

kontaktade även chefredaktören på Intelligent Logistik för att få höra vad de hade för tankar kring vår 

ranking. Anledningen till att vi valde att kontakta honom var att hans tidning varje år publicerar en 

ranking över Sveriges bästa logistiklägen, fast ur ett konsumentprodukt perspektiv. Vi valde därefter 

att använda modellen på de städer och regioner vi hade kartlagt för att på så sätt få fram en egen 

ranking. 

 

För att besvara vår frågeställning ”Vilka förmågor behöver utvecklas för att göra ett Logistiknav i 

Gävle-Borlängeregionen mer konkurrenskraftigt?” valde vi att göra en sammanställning över de 

logistiknav som behandlas i empirin, detta för att få en tydlig överblick över vad som saknas i Gävle-

Borlängeregionen i jämförelse med andra regioner. Utifrån detta kom vi fram till en tänkbar 

utvecklingsplan för Gävle-Borlängeregionen.  
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2.2 Litteraturstudie 

En litteraturundersökning görs i början av ett arbete för att se vad som tidigare skrivits inom det valda 

forskningsområdet. Genom att finna lämpliga vetenskapliga artiklar, böcker samt skriftliga rapporter 

som har skrivits inom området, leder det till en bredare kunskap inom området (Walliman, 2005). På 

så sätt skapas också grunden i teorin och resultatavsnittet av arbetet.  

 

I vårt arbete valde vi att använda oss av databaserna Google Scholar samt Emerald, för att finna 

lämpliga artiklar och vetenskapliga rapporter inom området och de sökord som vi använde oss av var: 

• Logistiknav (antalet träffar: 6 st) 

• Logistikcentrum (antalet träffar: 10 st) 

• Logistikcentra (antalet träffar: 10 st) 

• Logistikhub (antalet träffar: 10 st) 

• Logistic center (antalet träffar: 570 st) 

• Logistic hub (antalet träffar: 95 st) 

 

Vid urvalet av artiklar så valde vi att läsa rubrikerna och sammanfattningarna på artiklarna för att 

skapa oss en bild över huruvida artikeln passade in i vårt ämnesområde. De relevanta artiklarna läste 

vi i sin helhet och relevanta delar valdes ut. Vid framtagningen av information om de befintliga 

logistiknaven har vi använt oss av respektive navs hemsida samt att vi har läst populärvetenskapliga 

artiklar, eftersom de innehöll relevant och aktuell information om det valda området.  

2.3 Data insamling 

2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ  

Det finns två huvudsakliga metoder som kan användas vid uppsatsskrivning, kvantitativt eller 

kvalitativt. Där kvantitativ metod innebär att man försöker hitta mönster eller samband mellan olika 

företeelser (Bjereld et al, 1999). Detta görs enligt Bjereld et al (1999) genom att ställa frågor som ”hur 

många” eller ”hur mycket”, där det svaras med siffror som kan sammanställas till statistik. För att göra 

undersökningen generaliserbar så är urvalet oftast representativt.  

 

Kvalitativa metoder är enligt Bjereld et al (1999) ett samlingsnamn för flera olika typer av angreppsätt 

som exempelvis djupintervjuer, deltagande observationer och fältstudier. Det angreppssätten har 

gemensamt är att de är icke kvantitativa. Vid användandet av en kvalitativmetod så är det vilka 

kvaliteter eller egenskaper som en företeelse har som forskaren är intresserade av. Genom att få 
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kunskap om kvaliteter eller egenskaper så hjälper det enligt Bjereld et al (1999) forskaren att förstå 

företeelsen.  

 

2.3.2 Intervjuer 

Walliman (2005) tar upp att det finns två sätt att göra intervjuer, antingen ansikte mot ansikte eller 

över telefon. Att göra en intervju ansikte mot ansikte är fördelaktigt eftersom man kan se kroppsspråk 

samtidigt som det kan vara enklare att förstå varandra. En intervju över telefon är fördelaktigt om det 

är långt att åka eller om man har några få korta frågor (Walliman, 2005). Om man vill ha exakta svar 

är det bra om man har precisa frågor. Om man istället vill utforska ett ämne där man inte vet så 

mycket om innan och där man vill få ny information är det bättre att göra en öppen intervju 

(Walliman, 2005). Det finns även ett mellanting och det är att göra en halvstrukturerad intervju, då 

man har klara frågor men ändå lämnar plats för att kunna komma med följdfrågor (Walliman, 2005). 

Oavsett vilken typ av intervju som genomförs är det viktigt att man vet vad meningen med intervjun är 

och vad det ska användas till i arbetet. Oberoende vilken typ av intervju som används är de viktigt att 

anteckna stödord eller spela in intervjun för att senare kunna gå tillbaka och se vad som blev sagt 

(Walliman, 2005).  

 

Vi valde att genomföra halvstrukturerade och öppna intervjuer då vi ansåg att vi inte hade tillräckligt 

med tidigare information angående våra frågeställningar. Innan intervjuerna genomfördes satte vi oss 

ner för att diskutera vad vi ville få ut av intervjun, varför informationen är viktig och behövlig och hur 

den ska passa in i arbetet. Efter varje intervju sammanställdes anteckningarna för att kunna användas 

effektivt i arbetet. 

2.3.3 Internet  

Vid genomförandet av vår kartläggning så var vi beroende av att hitta information angående de olika 

logistiknaven och efter att ha läst en del vetenskapliga artiklar konstaterade vi att det var nödvändigt 

för oss att vända oss till andra källor för att få den informationen. Vi beslutade oss då för att använda 

de olika kommunernas hemsidor för att få relevant information. Kommunernas hemsidor var även en 

bra källa för att länka oss vidare till andra hemsidor som relaterade till de olika logistiknaven.  

2.3.4 Artiklar 

Populärvetenskapliga artiklar utgjorde en del av den data insamlingen som vi har genomfört, detta 

eftersom där finns det tillgång till den aktuella informationen som rörde vårt område. 

Populärvetenskapliga artiklar inkluderade flertalet tidningar som bland annat Intelligent Logistik, 

Inköp & Logistik, Logistik & Transport.  
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2.4 Metodkritik 

För att få en bättre insyn i hur andra logistiknav fungerar så borde vi ha gjort ett besök hos ett eller 

flera etablerade logistiknav. Under den relativt korta tiden om 10 veckor som arbetet pågick så fanns 

det inte utrymme för några besök. Alternativet till att göra besök hade kunnat vara att skicka ut 

standardiserade frågeformulär till de andra logistiknaven för att på så sätt kunna samla in information 

direkt från de olika logistiknaven. Genom att vi letade mycket information på hemsidor så blev vi 

väldigt beroende av hur bra de olika kommunerna var att marknadsföra sig själva genom att ge tydligt 

och informativ information. De olika logistiknaven hade hemsidor där kvalitén på informationen 

varierade och vissa berättade mer än andra hur de arbetar och vilka aktiviteter som de genomförde.  

 

För att besvara vår frågeställning om hur godsflödet i regionen ser ut skulle vi ha kunna gjort en 

rundringning till stora företag i regionen för att reda ut godsflödet in och ut. Men att leta på rätt person 

på varje företag som skulle kunna besvara våra frågor kändes inte rimligt inom den angivna tidramen.  

2.5 Validitet 

Bjereld et al (1999) uttrycker validitet: 

  
 ”Graden av överensstämmelse mellan den teoretiska och den operationella definitionen” 

  

Validitet handlar om hur man använder insamlad information och återger det man vill mäta. Man 

pratar ofta om inre och yttre validitet där inre validitet i ett projekt och om hur väl data man samlar in 

återspeglar hur det är i verkligheten. Medan den yttre validiteten är hur generaliserbara de uppmätta 

resultaten är i verkligheten (Merriam, 1994) 

 

Validiteten i detta arbete har säkerställts genom att vi har studerat relevant och vetenskaplig litteratur 

för arbetet. Den information som samlats in har varit relevant då vi har upptäckt många likheter mellan 

litteratur och det vi själva studerat. Modellen som utformats har byggt på den teori som gåtts igenom 

och har därför en hög validitet.  

  

2.6 Reliabilitet 

Handlar om hur man mäter resultat, och kommer man att få samma resultat om undersökningen 

upprepas. Inre validitet och reliabilitet ter sig till varandra då det är omöjligt att ha inre validitet utan 

reliabilitet (Merriam, 1994). För att stärka reliabiliteten i en undersökning kan man låta någon annan 

genomföra eller upprepa delar utav undersökningar för att se om resultatet blir den samma (Bjereld et 



 8 

al, 1999). Samtidigt menar även Merriam (1994) att bara för att man låter andra göra samma 

undersökning blir den inte mer tillförlitlig då alla människor beter sig och tänker olika. 

 

Reliabiliteten i detta arbeta är relativt hög, då vi själva har varit tvungna att dra vissa slutsatser vid 

användningen av modellen och sannolikheten att andra skulle dra exakt samma slutsats som oss anser 

leda till ett riktigt hög reliabilitet inte kan uppnås.  
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel innehåller en genomgång av de teorier som vi anser behövs för att kunna behandla 

empiriavsnittet. Teorin ligger även till grund för kopplingen mellan empiri och resultat. De utvalda 

teorierna är valda eftersom de är relaterbara till syftet och frågeställningarna. 

 

Informationen kring logistiknav uppfattar vi som begränsad och utifrån det så var vi tvungen att dra 

paralleller mellan logistiknav, etableringskriterier och lokaliseringskriterier. Tillgången till litteratur 

angående lokaliseringskriterier var betydligt mer omfattande, samtidigt som de paralleller vi var 

tvungna att dra mellan de tre områdena visade sig vara väldigt logiska. I inledningen av kapitlet så 

behandlas ämnet logistik och supply chain management, detta för att läsaren ska kunna få en 

grundläggande uppfattning om vad logistik är. Vi kommer även att behandla ämnet geografiska 

informationssystem (GIS), detta utifrån önskemål från vår uppdragsgivare som anser att regionen 

stärks av tillgången till GIS-kompetensen. 

  

De rubriker som kommer att behandlas i kapitlet är:  

• Vad är logistik?  

• Supply Chain Management 

• Transportlogistik 

• Transportslag (med underrubriker) 

• Intermodala transportsätt 

• Logistiknav, etableringskriterier & lokaliseringskriterier 

• Tredjepartslogistik 

• Geografiska Informationssystem  

3.1 Vad är logistik? 

Begreppet logistik började först användas i samband med det andra världskriget, och innebar då en 

effektiv förflyttning av trupper och material (Björnland et al, 2001). Ända tillbaka till bygget av 

pyramiderna i Egypten så har behovet av att kunna planera flöden av framförallt material och 

information varit nödvändigt (Christopher, 2005). Efter krigets slut började militärens lärdomar om 

transport och lagring överföras till företagsvärlden och med det blev logistiken en viktig del i de flesta 

industri- och handelsverksamheter. I Skandinavien har logistik och materialadministration varit 

synonymer och en klassisk definition av begreppet är:  
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”Logistik är det synsätt och principer som man lägger som grund för att planlägga, utveckla, 
organisera, samordna, styra och kontrollera materialflödena från råvara till slutförbrukare” 
(Ericsson, 1981) 

 

En nyare definition som har kommit att involvera mer omfattande aktiviteter:  

 
”Logistik definieras som planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, 
från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, med 
syftet att tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god 
kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser” (Jonsson & 
Mattson, 2005) 

 

Utvecklingen inom logistiken går mot att förstå och värdera logistiklösningar i dess verkliga 

sammanhang, och inte längre sträva efter att endast komma med tekniska lösningar, det innebär att 

företag har en mer strategisk syn på logistiken (Bergqvist et al, 2003). Företag måste nu vid stora 

strategiska satsningar ta hänsyn till de logistiska konsekvenserna från början i stället för att anpassa 

logistiklösningarna när alla andra funktioner i företaget redan är bestämda.  

3.2 Supply Chain Management 

Termen Supply Chain Management (SCM) började användas i början på 1980-talet (Mills et al 2004). 

SCM har som fokus att skapa relationer mellan företag och leverantörer i fler nivåer, allt för att skapa 

mer lönsamma verksamheter för alla berörda parter. Majoriteten SCM litteraturen definierar SCM 

som: 

 
”The supplier’s supplier to the customer’s customer” (Elliff, 1996). 

  

Christopher (2005) menar att SCM är ett vidare koncept än vad logistik är, och definierar SCM som:  

 
”Hanteringen av uppströms och nedströms relationer med leverantörer och kunder för att 
leverera marknadens bästa kundvärde till en lägre kostnad för hela försörjningskedjan”   

 

Christopher (2005) menar också att SCM är en förlängning av logiken bakom logistik, han 

vidareutvecklar det genom att säga att logistic management är involverat i optimeringen av flöden 

inom en organisation. Medan SCM har insett att optimering inom företag inte är tillräckligt. Baker 

(2004) anser att SCM är viktigt för lyckas med export.  

 

Både Mills et al (2004) och Christopher (2005) tar upp supply networks, eftersom det ofta finns 

många olika leverantörer och leverantörers leverantörer, så väl som flera kunder och kunders kunder 

(Christopher, 2005). Mills et al (2004) stödjer denna tankegång, han anser att supply networks tillkom 

för att ett företag kunde vara en del i flera olika supply chains.  
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3.3 Transportlogistik 

En transport är en förflyttning av gods mellan två platser, vilket betyder att transporten påverkar 

godsets lokalisering och påverkar inte godsets egenskaper (Olhager, 2000). Det finns ingen klar 

definition om vad transportlogistik är. Anledningen till detta menar Tarkowski et al (1995) beror på att 

det är svårt att etablera en definition som är precis och heltäckande, ofta saknar definitionerna några 

viktiga bitar för att täcka hela begreppet.  

 

Som marknaden ser ut i dag så transporteras gods allt längre sträckor från leverantör till kund. Vilket 

betyder att transportssektorn har vuxit som bransch och kommer enligt Aronsson et al (2004) att 

behöva växa ytterligare. Utvecklingen leder till att transporten utgör en allt större del av de totala 

produktvärdena (Aronsson et al, 2004). Transporter kan ses ha ett primärt syfte att förflytta gods från 

en adress till en annan där produkter ges ett högre värde. Man kan därmed säga att transporten är en 

sorts adressändring. Vid en transport kan fyra olika flöden urskiljas, fysiska förflyttningen av 

produkter, flöde av resurser, kapital och information (Lumsden, 1995). Bloomberg et al (2002) menar 

att transporter är väldigt viktiga då de har en betydande ekonomisk roll med dess sätt att säkert och 

effektivt distribuera produkter och service genom försörjningskedjan. Lambert et al (2001) bygger 

vidare på det då han anser att ett effektivt transportsystem är viktigt för att det industrialiserade 

samhället ska fungera. Aronsson et al (2004) konstaterar att företag idag inte längre sköter sina egna 

transporter utan överlåter de till transportföretag. 

 

3.3.1 Transportslag 

Behovet att transportera gods från punkt A till punkt B är grunden bakom alla transportsätt. I världen 

finns det i dag fyra dominerande sätt att transportera gods på väg, i luften, på järnväg eller på vattnet. 

(Jonsson et al 2005). Alla de olika transportsätten har olika för- och nackdelar, mycket beroende på 

vilken typ av gods som ska transporteras, se figur 1. Möjligheterna för de olika transportslagen avgörs 

till stor del av hur de infrastrukturella förutsättningarna ser ut. Det är även möjligt att kombinera olika 

transportslag, för att då skapa så kallade intermodala transportlösningar.  
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2.2 Transportslag 

Syftet med transporter är att förflytta gods mellan två geografiska punkter. När ett 
behov av att förflytta gods uppstår finns sjö-, järnvägs-, landsvägs- och 
flygtransporter att välja på. Dessa transportslag har olika för- och nackdelar, se figur 
6. 

 
Figur 6. Jämförelse av transportslag. 

Källa: Jonsson & Mattsson, 2005. 
 
Transportslagets möjligheter avgörs till stor del av infrastrukturens förutsättningar så 
som hamnar, järnvägar, asfaltvägar och flygplatser. Det går även att kombinera 
transportslagen till en så kallad intermodal transportlösning.  

2.2.1 Sjötransporter 
Transporter på sjö utgörs av att godset förflyttas från en hamn till en annan hamn. 
Det är i undantagsfall som godset kommer från leverantör till kund utan omlastning. 
Sjötransporter är därför beroende av andra transportslag för att godset ska komma 
fram till sin destination. 
 
Sjötransporter har låga driftkostnader, stor lastkapacitet och avgiftsfria sjövägar på 
internationellt vatten. Sjövägar på nationellt vatten är dock inte alltid avgiftsfria. 
Kostnader för att bedriva verksamhet i en hamn är relativt låga vilket bidrag till låga 
totala transportkostnader. Sjötransporter är mest lämpliga för stora mänger gods av 
lågt värde som ska transporteras över långa avstånd (Jonsson & Mattsson, 2005). 

2.2.2 Järnvägstransporter 
Järnvägstransport har stor konkurrens från vägtransporter. En nackdel för 
järnvägstransporter är att järnvägsnätet inte är lika utbyggt som vägnätet. 
Järnvägstransporter har också nackdelen att det inte är lika flexibelt som 
vägtransporter när det gäller avgångstider. Dessutom är omkoppling av vagnar 
tidskrävande och kostsamt. Leveranserna av godset går sällan från leverantör till 
kund vilket gör att järnvägstransporter är beroende av intermodala transportlösningar. 
 
  

 
Figur 1, källa: Jonsson & Mattson, 2005 

 

3.3.1.1 Vägtransporter 

Transporter på vägarna har ökat i en explosionsartad takt de senaste 50 åren, en av anledningarna till 

denna ökning är att lagar och regler i Sverige och Finland gör det möjligt att i dag ha en maximal 

längd på 25,25 meter på ett lastbilsekipage (18,75 meter gäller i övriga Europa) och ha en maximal 

totalvikt på 60 ton (Lumsden, 2005). Näringslivets krav på snabba och effektiva transporter är ännu en 

bidragande orsak. Att Sverige har ett väl utbyggt vägnät gör att gods enkelt tar sig från punkt A till 

punkt B. När gods transporteras med lastbil så minskas inte bara transporttiden utan även hantering av 

godset, eftersom lastbilar kan ta godset från punkt A till punkt B utan att behöva omlasta godset. 

Mindre antal omlastningar innebär lägre risk för skador på godset och minskade kostnader.  

 

3.3.1.2 Järnvägstransporter 

Eftersom vagnar på ett tåg kan framföras med minimal dragkraft, och med de ha en minimal 

energiåtgång så är järnvägstransporter ett bra alternativ ur ett miljöperspektiv (Lumsden, 2006). 

Möjligheten att skapa en konvoj av vagnar innebär att järnvägstrafiken är lämplig när stora mängder 

gods ska transporteras, gods som antingen väger mycket eller är volymmässigt skrymmande. För att 

transporter på järnväg ska vara lönsamma så är det viktig att man ska transportera stora mängder gods, 

exempelvis malmtransporter. Järnvägsnätet är inte alltid anpassat efter de krav som ställs idag, detta 

eftersom järnvägsnätet på många håll byggdes för över 100 år sedan. Det är också en av anledningar 

till att järnvägsnätet inte är lika utbyggt som exempelvis vägnätet. Järnvägsnätet har även lidit av 

nedläggningar vilket har lett till att järnvägsnätet i dag består av ett antal stomlinjer som knyter 

samman de större städerna och orterna, och sedan finns det ett antal bibanor som kompletterar dessa 

(Lumsden, 2006). Anledningen till nedläggning av vissa järnvägsbitar hänger samman med att 

järnvägen bäst lämpar sig för stora sändningar gods, och de leder till att det är endast sträckor där 

järnvägsfrakt är aktuellt som kan vara lönsamma. Järnvägsfrakter är beroende av intermodala 

transporter eftersom järnvägsnätet oftast inte når ända ut till leverantörer och kunder. 
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3.3.1.3 Sjötransporter 

Håkansson et al (2006) skriver att hamnarna har varit viktiga strategiska utposter i flera tusen år, i 

många fall har det varit en källa som genererat inkomst och arbetstillfällen. Hamnar är historiskt 

infrastrukturellt viktiga, och faller enligt Håkansson et al (2006) in i samma kategori som vägar, 

järnvägar, elnätet och telekommunikationsnätet. Av den anledningen är det många myndigheter som 

har gått in och tagit över driften av världens hamnar. Detta har enligt Håkansson et al (2006) lett till att 

myndighetsägda hamnar har blivit passivt administrerade i stället för aktivt förvaltade. Trenden de 

sista tio åren är däremot att hamnarna har gått mot att bli enskilda aktörer, vilket betyder att de är fria 

att administrera och utveckla sina egna resurser.  

 

Fördelarna med att välja att transportera gods med båt är många, det som ses som de stora fördelarna 

är den stora lastkapaciteten som ett fartyg har och den fria transportvägen som fartyg har, då främst på 

internationellt vatten (Lumsden, 2006). Utvecklingen av större och mer specialiserade fartyg gör att 

transportkostnaden kan hållas nere, framförallt på lågvärdigt gods som kan transporteras väldigt långa 

sträckor med låg kostnad (Lumsden, 2006). Vid en transport mellan två världsdelar av högvärdigt gods 

uppgår transportkostnaden till ca 6 % av produktens totala självkostnad. Samma siffra för lågvärdigt 

gods är ca 15-25 % och för gods med väldigt lågtvärde är siffran ungefär 30 % (Lumsden, 2006).  

 

3.3.1.4 Flygtransporter 

Att transportera gods via flyg är snabbt och säkert, men relativt dyrt jämfört med andra transportslag. 

Näringslivets behov av säkra och snabba transporter leder till att gods väljs att transporteras via flyg. 

Trenden att använda sig av kundorderstyrd produktion och centraliserade lagerverksamheter hos 

företag, främst inom industrisektorn leder till att företag blir mer beroende av flygtransporter för att få 

gods till kunder inom utsatt tid. Hummels (2007) menar att alla världens flygtransporter motsvarar 

ungefär 1 % av det tonnage som skickas vid sjötransporter, men att siffran för flygtransporter ökar 

stadigt. Hummels (2007) menar också att dessa siffror är lite missvisande eftersom mycket av världens 

tunga gods fraktas via just sjötransporter och att den ekonomiska betydelsen av flygfrakter inte ska 

förbises. Trenden är att produkter med högt värde som ska transporteras långt och snabbt kommer att 

fraktas med flygfrakt (Lumsden, 2006). Vid flygtransporter är det vanligt att intermodala transporter 

måste användas eftersom väldigt få företag har den extrema närheten till en flygplats som krävs får att 

intermodala transporter ska kunna undvaras.  

3.3.2 Intermodala transportsätt 

Verkligheten är att mycket gods kommer att vara tvunget att ändra transportsätt någon gång på vägen 

från produktion och konsumtion och det är den förflyttningen mellan olika fraktsätt som betecknas 

som en intermodal transport (Lumsden, 2006). Målet när ett logistiksystem byggs upp är att godset ska 
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gå från produktionsplatsen till platsen för konsumtion på en lastbärare, utan att behöva lasta om 

godset. DeWitt et al (2000) menar att intermodala transportsätt ger en flexibel lösning till det supply 

chain managementorganisationer kräver på den globala marknaden och i deras distributionssystem. 

Vidare så förklarar DeWitt et al (2000) att allt eftersom logistiken har växt som yrkeskategori har de 

intermodala transporterna presterat på en tillfredställande nivå. Det finns dock mer kvar att sträva 

efter, för att få intermodala transporter så effektiva som den framtida marknaden kommer att kräva.  

 

3.4 Logistiknav, etableringskriterier & lokaliseringskriterier 

Många Svenska kommuner har börjat inse att logistik och transporter är aktiviteter som skapar 

sysselsättning för kommunens invånare samtidigt som det är ett bra sätt att attrahera eller behålla 

redan existerande företag (Bergqvist, 2007). Genom att skapa logistiknav eller logistikpark som det 

vanligen också kallas, kan flera olika delar av samhället komma samman och samarbeta 

gränsöverskridande. Meidute (2005) menar att olika forskare och författare definierar och ser 

logistiknav olika. Bergqvist et al (2003) anser att när ett logistiknav skapas så kan ett nätverk i en 

region förbättra regionens attraheringskraft, genom att skapa gränsöverskridande samarbete mellan 

alla typer av aktörer i regionen. Lindström (1972) menar att det finns ett antal kriterier som ett företag 

använder sig av när de ska utvärdera en plats för en framtida lokalisering. Vilka kriterier som företag 

använder sig av varierar beroende på bland annat vilken bransch företaget är verksamt inom och 

företagets storlek. Melachrinoudis et al (2000) menar att ett viktigt kriterium när ett företag väjer plats 

för fabriker och lager är tillgången till infrastruktur. Det är inte bara tillgängligheten till infrastruktur 

som är viktigt, kvalitén och kapaciteten på infrastrukturen är enligt Friedman el al (1992) minst lika 

viktigt. Att infrastrukturen stödjer intermodala transportsätt är enligt Hilmola et al (2010) något som 

ses som viktigt vid logistiknav och lagerplacering. Att tredjeparts logistiklösningar finns tillgängligt är 

ännu ett av kriterierna som anses som viktigt att ta med i beräkningen (Hilmola et al 2010). Bergqvist 

et al (2003) påvisar att tillgängligheten till logistikkompetens borde vara en faktor att ta hänsyn till vid 

en lokaliseringsprocess, denna logistiska kompetens menar han främst kommer från högskolor som 

utbildar studenter inom logistikområdet, och bedriver forskning inom området. 

 

Företag tenderar att placera sina fabriker i områden där det sedan tidigare finns företag etablerade 

inom samma bransch, detta skapar så kallade kluster som bidrar till att en region blir mer attraktiva för 

en viss bransch. Detta faktum är ett som hjälper regioner att kunna konkurrera för att locka till sig nya 

etableringar (Belderbos et al, 2000). Att en region kan erbjuda möjligheter till expansion, i form av 

ledig mark eller färdiga lediga lokaler är enligt Sariks et al (2002) en parameter som ingår i en 

kategori av strategiska faktorer som tas med i beräkningen vid nyetableringar.  
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Hilmola et al (2010) har identifierat 14 kriterier som företag enligt litteraturen använder sig av vid 

lokaliseringsbeslut, dessa 14 kriterier är uppdelade under fem stycken olika huvudkategorier, kostnad 

(cost), tillgänglighet (accessibility), arbetskraft (labour), marknad (market) och strategi (strategic). De 

kriterier som företag använder sig av vid lokaliseringsbeslut, är snarlika de kriterier som städer och 

regioner behöver kunna uppfylla för att vara ett framgångsrikt logistiknav. En region som vill attrahera 

företag att etablera sig i regionen ska enligt Bergqvist et al (2003) välja att fokusera på ett eller några 

kriterier som kan bidra till att just den regionen stå ut ifrån mängden. Detta eftersom väldigt få 

regioner har möjligheter att uppfylla samtliga kriterier som ett företag kan kräva.  

 

Chen, 2001), as well as time and reliability-related considerations (Alberto, 2000). While
the latter is groupedunder “markets” inDemirel et al. (2010), this category predominantly
includes the proximity of customers, manufacturing facilities, and suppliers (Alberto,
2000; Melachrinoudis et al., 2000; Sarkis and Sundarraj, 2002; Demirel et al., 2010).
Political issues, such as incentives, authority relations, and attitudes, for example, in
terms of zoning and construction permits, and foreign trade regulation, seem to play a
major role also (Oum and Park, 2004; Demirel et al., 2010). Sarkis and Sundarraj (2002)
also identify strategic considerations as a criterion, operationalised as competition,
current facilities, market size and penetration, as well as expansion capabilities.

For the purposes of empirical data collection, we draw on the prior literature and
draw up a criteria hierarchy with five main categories and corresponding
14 operational-level criteria (Table I). The chosen criteria also reflect in our experience
the most relevant decisions-making criteria in the chosen data-collection context,
i.e. Sweden and Finland.

4. Research methodology
For the investigation of European warehousing of Finnish and Swedish companies, we
decided to target with a survey the largest companies of these two countries. We
obtained TOP500 lists from both of these countries (in Finland, we used the annual
TOP500 list produced by business periodical Talouselämä, and in Sweden, a similar
TOP500 list provided by Affärsdata), and searched contact information for logistics
decision makers in these respective companies. Similar questionnaire strategy in
logistics has been used before by Häkkinen et al. (2004) and Lorentz (2008a). It should be
noted that in web-based surveys the population reached is higher, and even with low
response rate, as compared to ordinary postal surveys (Prajogo et al., 2007; Tian et al.,
2008), they typically provide statistically sufficient amount of responses. However, all
1,000 companies were not targeted with this survey, since financial services, other
services, insurance, and electricity production and distribution companies were
basically out of the scope of this research (simply having no significant traffic flows).
Also as a result of our survey we learnt that a number of large retail companies,

Main category Operational-level criteria

Costs Low distribution costs
Accessibility Road transportation connection

Inbound logistics were easy to connect
Infrastructure support for intermodal transportation
Sea transportation connection
Railroad connection
Air transportation connection

Labour Low cost of labour
Availability of labour

Market Assembly/manufacturing plants near-by
Third-party logistics solutions are widely available
Company-specific warehouses available for lease/rental

Strategic Selected place appears to hinder future potential
Enlargement space in the future

Table I.
Literature-based
warehouse location
hierarchy

IMDS
111,3

324

 
Figur 2 källa: Hilmola et al (2010) 

3.5 Tredjepartslogistik 

Med tredjepartslogistik (3PL) menas att ett externt företag går in och utför de logistiska aktiviteterna 

åt företag, de tar över delar av kunders processer eller hela processer (Rosen, 1999). Ahl & Johansson 

(2002) definierar tredjepartslogistik:  

 
”Med tredjepartslogistik menas att ett företag tar över och driver i första hand funktionerna i 
lager och transporter för ett annat företags räkning. Vissa tilläggstjänster kan förekomma inom 
funktionerna inköp och kundtjänst” 

 

Tidigare har många företag själva ansvarat internt för sin egen logistik, men istället köper företag 

alltså in externa logistik tjänster som lagerhållning, prismärkning, orderhantering. Genom att använda 

sig utav 3PL har företag funnit allt mer effektiva lösningar som har varit mer lönsamt för företag då de 

minskar företagens logistikkostnader (Rosen, 1999). Istället för att företag behöver ha kontakt med 

flera olika leverantörer för att kunna täcka sina transporter behöver man istället bara ta kontakt med ett 

3PL-företag (Oskarsson et al, 2006). 3PL-företag är specialiserade inom IT- och logistiksystem och 

kan därför erbjuda företag den bästa tänkbara logistiklösningen (Rosen, 1999). Men Rosen (1999) 
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menar även att de inte bara räcker för 3PL-företag att erbjuda flera tjänster utan för att de ska vara 3PL 

krävs det att en avtalsperiod är på minst ett år för att de ska definieras som ett 3PL-avtal. 3PL-företag 

kan även stå för lagerhållning utav produkter och distribuera dessa. De tar alltså hand om företags 

produkter i lager i väntan på att de ska skickas vidare till kund (Christopher 2005).  

 

3.6 Geografiska informationssystem 

Geografiska informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, lagra, analysera och presentera 

lägesbunden information. GIS används bland annat av statliga bolag, myndigheter, privata företag och 

kommuner. Styrkan med GIS är att information från olika verksamheter kan integreras och analyseras 

som stöd i en beslutsprocess (Blomqvist et al 2008). GIS data sägs bestå av geografiska datalager som 

avspeglar verkligheten (Bernhardsen, 1992). Enkelt uttryckt kan GIS sägas vara en kombination av 

kartor och tabellinformation som lagras och hanteras i datorn. Kartinformationen kodas och lagras i 

koordinatform, medan tabellinformationen kan lagras och hanteras med konventionella metoder som 

t.ex. kalkyl- eller databasprogram. GIS handlar om att knyta information till ett kartmaterial och 

hantera och presentera detta på ett lättöverskådligt och informativt sätt (Blomqvist et al 2008). 

 

3.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Den betydelse som Hilmola et al (2010) menar att tillgång till tredjepartslogistik lösningar betyder vid 

lokaliseringsbeslut stöds av Aronsson et al (2004) som menar att företag runt om i Sverige i regel inte 

längre sköter sina egna transporter utan överlåter de till transportföretag. Dock är tillgången till 

tredjepartslogistik företag något som inte är en faktor i den modell som har konstruerats i arbetet. 

Tillgången till klusterverkverksamheter är dock något som är med som ett kriterium i modellen och 

Belderbod et al (2000) menar att tillgången till klusterverksamheter kan bidra till att öka en stad eller 

regions konkurrenskraft. Detta genom att det kan finnas kompetens inom det specifika området, eller 

utrustning som är nödvändigt och bransch specifik. Sarik et al (2002) menar att tillgången till ledig 

mark, lediga lokaler eller markområden är en viktig parameter vid nyetableringar och 

lokaliseringsbeslut. Det är något som vi valt att ha med i modellen eftersom vi anser att de är en viktig 

faktor, vad som är god information kring detta kriterium är en bedömning som vi har gjort vid 

användandet av modellen. Håkansson et al (2006) menar hamnar är infrastrukturellt viktiga och att det 

var anledningen till att myndigheter gick in och tog över ägandeskapet. Vilket i sin tur lett till att de 

har blivit passivt administrerade i stället för aktivt förvaltade. Under de tio sista åren menar Håkansson 

et al (2006) att hamnarna däremot har gått mot att bli enskilda aktörer och vilket innebär att de är fria 
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att administrera sina egna resurser. Vilket skulle kunna vara en av anledningarna till att utvecklingen 

inom hamnverksamheterna och sjöfarten numera är under ständig utveckling.  

 

Utifrån den teoretiska referensramen så etablerade vi fem områden som vi valde att basera vår 

kartläggning kring. De fem områden som vi valde att kartlägga var geografi/demografi, infrastruktur, 

nätverk, utbildning och näringsliv. En annan anledning till att vi valde att kartlägga just dessa områden 

är därför att vi sedan på ett fullgott sätt skulle kunna använda informationen som kartläggning visade. 

Utifrån den teoretiska referensramen så tog vi även fram sex stycken kriterier som vi baserade vår 

modell på. 

 

De kriterier som vi valde att bygga modellen på är:  

• Tillgången till infrastruktur, dess kapacitet och kvalitet 

• Regional affärsmiljö, finns det kluster inom en viss bransch i området 

• Lokal- och marktillgång som finns tillgängligt för exploatering 

• Näringslivsstruktur, finns det något nätverk som stödjer det lokala näringslivet 

• Närheten till utbildning och forskning 

• Hur stort är invånarantalet och hur ser trenden ut för befolkning 
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4 Empiri 

I detta empiri kapitel presenteras relevant insamlat material och statistik som ligger till grund för 

fortsatt diskussion och slutsats. 

4.1 Logistikranking (intelligent logistik) 

De senaste sju åren har tidningen Intelligent Logistik genomfört en ranking över de 25 bästa 

logistiklägena i Sverige, denna ranking är baserad på sex olika kriterier som väger olika tungt i 

beräkningen. Värt att notera är att denna ranking utgår från konsumentprodukter vilket leder till att 

städernas geografiska läge har en stor betydelse, eftersom städer nära Sveriges demografiska mittpunkt 

har en betydlig fördel mot andra städer. Tillsammans med det geografiska läget så är infrastrukturen 

de kriterier som väger tungt i bedömningen. Samtliga sex bedömningskriterier är; kriteriets respektive 

tyngd inom parantes (Källa: Intelligent Logistik, 2011) 

 

• Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt (25 poäng) 

• Allsidighet och tillgänglighet i logistisk infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar, 

fraktflygplatser och kombiterminaler (25 poäng) 

• Volymen av tillkommande logistik yta de senaste fem åren (20 poäng) 

• Samlat utbud av logistikservice, relevant akademisk utbildning och tillgång till arbetskraft (10 

poäng) 

• Samarbetsklimat och nätverk inom regionen (10 poäng) 

• Pris och tillgång på färdigplanerad mark för nyetablering (10 poäng) 

 

Att poängfördelningen väger tung de två första punkterna återspeglas även i den slutgiltiga rankingen 

där mellansvenska städer dominerar. 2011 års ranking toppades av Stor-Göteborg, följt av 

Norrköping/Linköping, Örebroregionen och Jönköpingsregionen delar på tredje platsen, 

Gävle/Sandviken blev tilldelad en 15:de plats medan Falun/Borlänge återfinns på en 20:de plats. För 

fullständig ranking och motiveringar från tidningen Intelligent Logistik se bilaga 1. 

 

4.2 Logistiknav i Sverige 

Runt om i Sverige arbetas det med att samarbeta mer över gränserna för de olika transportslagen, 

mellan olika företag och mellan kommuner och näringsliv. Allt för att skapa konkurrensfördelar mot 

andra regioner. Vi har utifrån litteraturen identifierat fem områden som vi anser är viktiga att 

kartlägga, för att identifiera styrkor och svagheter hos de olika städerna och regionerna: 
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• Geografi/demografi 

• Infrastruktur 

• Nätverk 

• Utbildning 

• Näringsliv 

 

De städer och regioner vi har valt att se närmare på är baserat på en rapport från Bergqvist el al (2003) 

som identifierat städer och regioner som arbetar men någon form av logistiknav: 

• Örebroregionen 

• Eskilstuna 

• Norrköping/Linköping 

• Jönköping  

• Sundsvall  

• Helsingborg  

• Halmstad 

• Gävle- Borlängeregionen 

 

4.2.1 Örebroregionen 

4.2.1.1 Geografi/Demografi 

I Hallsbergs kommun finns Sveriges demografiska mittpunkt, vilket innebär att man från 

grannkommunen Örebro inom 20 mil når halva Sveriges befolkning.  

 

4.2.1.2 Infrastruktur 

Hamn  

I Hallsberg finns det en torrhamn, den finns lokaliserad på samma område som kombiterminalen och 

där finns det 21 000 m2  lagermöjligheter och tre stycken järnvägsspår. 

 

Järnvägar  

Hallsberg har historiskt varit en knutpunkt för järnvägen, vilket betyder att flera olika järnvägar möts i 

regionen. Västra Stambanan och godsstråket genom Bergslagen är två av de stora järnvägarna som 

passerar Hallsberg. Hallsberg har Sveriges största bangård och har även en av Sveriges fyra 

rangerbangårdar med en kapacitet att hantera en halv miljon vagnar årligen.  
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Vägar 

E18, E20 och Riksväg 50 även känd som Bergslagsdiagonalen är de stora vägarna som passerar 

igenom regionen.  

 

Flygplatser  

Örebro har en flygplats, Örebro Airport som är lokaliserad där E18 och E 20 möts, 6800 ton gods flögs 

år 2010 ut från Örebro Airport. Vilket gör Örebro Airport till en av Sveriges största fraktflygplatser. 

 

4.2.1.3 Nätverk 

Hallsberg, Kumla, Örebro och Arbogas kommuner har gått samman i något som de valt att kalla 

Logistikregionen, ett initiativ för att underlätta för företag som vill etablera sig i regionen. Genom ett 

nära samarbete de olika kommunernas in- och medflyttarservice så underlättar det för anställda som 

vill flytta vid en etablering.  

 

4.2.1.4 Utbildning 

Örebro Universitet erbjuder kurser med logistikinriktning, dels på A så väl som på B-nivå. Kurserna 

som erbjuds är inom både logistik och supply chain management och är till en del fokuserat på 

distributionslogistik.  

 

4.2.1.5 Näringsliv 

Örebros placering i förhållande till Sveriges demografi ger Örebroregionen en stor fördel ur en 

logistisk synpunkt, detta är en av de större anledningarna till att över 130 företag i olika storlekar som 

arbetar med transport, lagerhantering och spedition har valt att etablera sig i regionen. Det är ungefär 

5% av alla företag som är etablerade i regionen. Försvarsmakten har valt att placera sitt centrum för 

logistikfunktioner i regionen. De olika kommunerna har tillsammans ungefär 440 kvadratmeter 

etablerings klar mark för företag som vill etablera sig i regionen.  

 

4.2.2 Eskilstuna 

4.2.2.1 Geografi/Demografi 

Eskilstuna har inom en radie av 10 mil närhet till över tre miljoner människor, samtidigt ligger 

Eskilstuna centralt placerad på den skandinaviska marknaden som når ungefär 25 miljoner människor. 

I Eskilstuna kommun bor det ungefär 96 000 invånare, vilket gör Eskilstuna till Sveriges 15:de största 

stad. 
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4.2.2.2 Infrastruktur 

Hamn 

Eskilstuna har inte tillgång till någon hamn, men en torrhamn planeras.  

 

Vägar  

Förbi Eskilstuna passerar E20 som går samman västerut med E18 och österut med E4:an, i övrigt 

passerar riksvägarna 53, 30 och 214.  

 

Järnvägar  

Svealandsbanan och järnvägsbanan och mellan Sala och Oxelösund är de två järnvägar som passerar 

Eskilstuna.  

 

Flyplats  

Eskilstuna har en lokal flygplats, Eskilstuna Airport samtidigt som det är ca 13 mil till Arlanda 

flygplats.  

 

Kombiterminal 

I Eskilstuna finns en kombiterminal där man lyfter av och på trailers och containers på godståg och 

lastbilar. Denna kombiterminal har nyligen byggts om så att man kan tredubbla kapaciteten jämfört 

med tidigare.  

 

4.2.2.3 Nätverk 

Eskilstuna Trade Center, ETC ägs av Eskilstuna kommun näringsliv och är en informationsplattform 

som arbetar för företag som redan är etablerade och företag som vill etablera sig i Eskilstuna. All 

information som kan tänkas behövas för företag som funderar på att etablera sig finns tillgängligt hos 

denna organisation. De arbetar även för att hjälpa företag finna partners, leverantörer och andra 

kontakter. Tanken med ETC är att företag bara ska behöva ha en kontakt, en kontakt som kan svara på 

alla typer av frågor. ETC förmedlar kontakter över gränserna, mellan kommun, näringsliv och 

högskolan. 

 

4.2.2.4 Utbildning 

Mälardalens Högskolan som främst bedriver undervisning i Eskilstuna och Västerås erbjuder både 

ingenjörsutbildningar samt masterutbildningar inom logistik, samtidigt finns det ett flertal enstaka 
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kurser att läsa. Mälardalens Högskola bedriver ingen forskning inom logistik, men de bedriver 

forskning i områden som ligger nära logistiken bland annat produktframtagning.  

 

4.2.2.5 Näringsliv 

I Eskilstuna finns ungefär 4 000 företag och de blir fler och fler. Eskilstuna är även en stark 

industristad, främst inom tung fordonsindustrin. Samtidigt är logistiken under en stark expansion i 

området just nu. Etablerade företag som Hennes & Mauritz, Meca samt Deichmann har valt att lägga 

sina distributionscentraler i Eskilstuna. I Eskilstuna finns både exploaterings klar mark och lediga 

industri lokaler tillgängliga, de flesta av dessa i anslutning till bland annat E20.  

 

4.2.3 Norrköping/Linköping 

4.2.3.1 Geografi/Demografi 

Norrköping är Sveriges åttonde största kommun, och har 123 000 invånare. Tillsammans med 

Linköping bildar de Sveriges fjärde största storstadsregion. De har med sin geografiska placering 

närhet till halva Sveriges befolkning inom 25 mils radie. Samtidigt som de ligger tillgängligt för 

Baltikum och Norden regionen inom 24 timmar med alla transportsätt.  

 

4.2.3.2 Infrastruktur 

Hamn  

Norrköpings hamn är en fullservice hamn och har till ytan det största hamnområdet i Sverige, hamnen 

hade bland annat ett årligt TEU år 2009 på 80 000. De stora godstyperna som hanteras i Norrköping är 

stål- skogs- spannmåls- och petroleumprodukter samt konsumtionsvaror.  

 

Väg 

Två europavägar går förbi, E4 samt E22, samtidigt som tre stycken riksvägar har sin början i 

Norrköping 51, 55 och 56. 

 

Tåg  

Den Södra Stambanan passerar förbi både Norrköping och Linköping, på Södra Stambanan fraktas 

mest gods, men även en viss mängd persontåg trafikerar sträckan.  

 

Flyg 

I Norrköping finns den lokala flygplatsen Norrköping Airport samtidigt som Sveriges största flygplats 

Arlanda finns två timmar bort.  
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4.2.3.3 Nätverk 

Transportcentrum AB är ett utvecklingsbolag för företagande och kompetens inom logistik och 

transportområdet. Vars uppgift är att vara rådgivande och stödjande vid etablering och utveckling av 

alla typer av företag som söker en effektivare logistiklösning. De hjälper inte bara logistikföretag utan 

företag i allmänhet som med hänsyn till infrastruktur, kostnadsläge och kompetensbehov som kan 

tjäna på att lokalisera sin verksamhet till Norrköpingsregionen. Transportcentrum ägs av Norrköpings 

kommun, Norrköpings hamn och Stuveri. Transportcentrum ordnar aktiviteter med nätverk och 

projekt genom att ha en samordningsroll för regionens aktörer.  

 

4.2.3.4 Utbildning 

Linköpings universitet har en bred utbildning vad gäller logistik med campus lokaliserade i både 

Linköping och Norrköping, på Campus Norrköping finns civilingenjörsutbildning i kommunikations- 

och transportsystem och centrumutbildningen POSITION (Planering och Styrning av 

Transportsflottor). 

 

4.2.3.5 Näringsliv 

Norrköping har över 9000 företag som är etablerade i området, med alltifrån små företag till stora 

globala företag. Norrköping var tidigare en handels- och industristad men har på senare år blivit starka 

inom IT, media, elektronik, logistik samt pappers- och förpackningsindustri. Företagen IFS och 

Intentia som arbetar med att utveckla mjukvara för logistik finns etablerade i regionen. Statliga verk 

som Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Kriminalvården, Invandrarverket och SMHI finns i regionen.   

 

4.2.4 Jönköping 

4.2.4.1 Geografi/Demografi 

Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner med ett befolkningsantal på över 127 000 invånare, 

Jönköping är placerat i ett centralt läge i både Sverige och i Norden. Vilket har lett till att Jönköping är 

ett av Sveriges ledande kommunikations- och transportcentrum. Inom en radie av 17 mil, når man från 

Jönköping 30 % av Sveriges befolkning.  

4.2.4.2 Infrastruktur 

Hamn 

Jönköping har inte tillgång till en utrikeshamn.  
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Väg  

E4 är den enda europavägen som går igenom Jönköping, i övrigt är det riksvägarna 26, 30, 31, 40, 47 

och 50 som går till Jönköping eller igenom.  

 

Järnväg 

Jönköpingsbanan är den största järnvägen som passerar Jönköping, och sträcker sig mellan Nässjö och 

Falköping. Jönköpingsbanan förbinder den västra stambanan med den södra stambanan. 

 

Flyg 

Jönköping har en flygplats, för både person- och godstrafik, från Jönköpings flygplats finns det 

linjetrafik till Stockholm (Arlanda) och Köpenhamn (Kastrup). Godstrafiken från flygplatsen flyger 

både inrikes så väl som utrikes.   

 

4.2.4.3 Nätverk 

Destination Jönköping drivs gemensamt av Jönköpings kommun och näringsliv och marknadsför 

Jönköping mot företag så väl som mot besökare och kommunens invånare. Deras roll är att utveckla 

och upprätthålla goda kontakter med företag, fackliga representanter, organisationer och myndigheter. 

Att skapa ett nätverk och gemensamma mötesplatser som bidrar till samverkan och utveckling av det 

lokala näringslivet är också en roll som Destination Jönköping har. Destination Jönköping medverkar 

även till att möta behovet av arbetskraft och näringslivsanpassade utbildningar, att hitta lösningar av 

företagens mark- och lokalbehov samt att underlätta utvecklingen av högskolor och infrastruktur. 

Tillsammans med näringslivet marknadsförs Jönköpings kommun som attraktiv etableringsort, såväl 

nationellt som internationellt. Destination Jönköping har som mål att vara en tongivande katalysator 

för utveckling av bilden av Jönköping som besöks ort, verksamhets ort och boende ort.  

 

4.2.4.4 Utbildning 

I Jönköping ges flertalet utbildningar inom logistikområdet, vid Tekniska Högskolan erbjuds 

programmen Industriell organisation och Ekonomi, Logistik och Ledning samt Maskinteknik, 

Industriell ekonomi och produktionsledning. Dessa två program ges på grundnivå medan 

Internationella Handelshögskolan erbjuder en master utbildning, International Logistics and Supply 

Chain Management. Forskning bedrivs inom logistik- och supply Chain området på Internationella 

Handelshögskolan. 
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4.2.4.5 Näringsliv 

I Jönköping finns det ungefär 11 000 företag, de flesta mindre och medelstora. 4600 av dessa är 

aktiebolag. Electrolux och Saab har omfattande verksamheter i kommunen. I övrigt är även Stora 

Enso, Telia, Posten och IKEA/Maersk verksamma i området. I Jönköping finns ett 15-tal stora aktörer 

inom transport- och speditionsbranschen, varav de flesta har hela världen som arbetsmarknad. 21% av 

alla som arbetar i Jönköpings kommun arbetar inom handel, transport och kommunikations sektorn. I 

Jönköping finns det lediga lokaler som är tillgängliga för industrier.  

 

4.2.5 Sundsvall 

4.2.5.1 Geografi/Demografi 

Sundsvall är Sveriges 21:a största stad och Norrlands tredje största stad. Tillsammans med 

sammanhängande orter utgör Sundsvall den mest befolkningsrika tätorten i Norrland, med en 

befolkningsmängd på ungefär 95 000.  

 

4.2.5.2 Infrastruktur 

Hamn 

Sundsvalls hamn är Norrlands djupaste med ett djup på 12,3 meter. Pappersmassa, papper och trävaror 

står för ca 70 % av de gods som transporteras via Sundsvalls hamn, då främst från mellan norrländska 

industrier. De kan även ta emot olja och då främst petroleumprodukter.  

 

Väg 

Sundsvall har närhet till Europaväg 4 som går från norr till söder samt E14 som går inåt i landet mot 

Norge. E4:an i Sundsvall genomgår just nu en förändring där vägen kommer att få en ny sträckning 

vilket leder till att trafiken kommer att flyta säkrare och risken för olyckor minskar, något som är bra 

eftersom detta vägavsnitt tidigare ansågs som ett av Sveriges 100 farligaste vägavsnitt. I övrigt har 

Sundsvall endast en riksväg som passerar, riksväg 86.  

 

Järnväg 

Ostkustbanan och Mittbanan är de två stora järnvägsförbindelserna som passerar igenom Sundsvall.  

 

Flyg 

Flygplatsen strax utanför Sundsvall heter Midlanda flygplats och är främst en flygplats för 

persontrafik, med förbindelser till Arlanda, Bromma (Stockholm), Landvetter (Göteborg) och Kallax 

(Kalix).  
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Kombiterminal 

Planerna finns att skapa en kombiterminal i anslutning till hamnområdet, detta för att underlätta 

hanteringen av gods mellan väg, järnväg och sjöfarten. Sundsvall har sedan tidigare en kombiterminal 

som ligger strategiskt placerad mellan E4:an och E14.  

 

4.2.5.3 Nätverk 

Sundsvalls Logistikpark AB är ett kommunalägt bolag som arbetar med att samordna utvecklingen av 

logistikparken så att den regionala satsningen på transporter blir så bra som möjligt för Sundsvall. 

Arbetet med att skapa kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i området Tunadal-Korsta-Ortviken 

är den första viktiga förändringen i området som ses som nödvändigt för att utveckla regionen. Denna 

satsning genomförs av kommunen, Trafikverket och papperstillverkaren SCA, som är en stor viktig 

aktör i Sundsvallsområdet.  

 

4.2.5.4 Utbildning 

Vid Mittuniversitet i Sundsvall kan man studera till civilingenjör i industriell ekonomi, samtidigt som 

inga enstaka kurser inom logistik erbjuds.  

 

4.2.5.5 Näringsliv 

Pappersindustrin har historiskt varit den dominerande industrin i regionen, det är fortfarande stora 

arbetsgivare, tillsammans med andra olika tunga industrier som Kubal, Akzo Nobel och Ortvikens 

pappersbruk. Sundsvalls kommun äger stora markområden som är avstyckade och som anses lämpliga 

för industri etablering, dessa markområden är oexploaterade, samtidigt så fogar kommunen även över 

redan färdiga lokaler som är redo för uthyrning. Tomtstorlekarna passas de flesta typer av företag 

eftersom de sträcker sig från 1100 kvadratmeter ända upp till 37 000 kvadratmeter.  

 

4.2.6 Helsingborg 

4.2.6.1 Geografi/Demografi 

Helsingborg är Sveriges nionde största stad sett till antalet invånare och är en viktig del i den 

expansiva öresundsregionen. Endast fyra kilometer skiljer mellan Helsingborg och den Danska staden 

Helsingör.  
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4.2.6.2 Infrastruktur 

Hamn 

Helsingborg har Sveriges näst största containerhamn (Göteborg är ohotad etta på den posten), hamnen 

hanterar årligen ca 260 000 TEU. 

 

Väg 

Det är inte bara den stora hamnen som är infrastrukturellt viktig för Helsingborg, där möts även de 

stora europavägarna E4 och E6/E20. Riksväg 111 passerar igenom utkanten av Helsingborg. 

 

Järnväg 

Helsingborg är en viktig järnvägsknut i södra Sverige, genom Helsingborg går Västkustbanan 

Markarydsbanan, Skånebanan och Öresundståget. 

 

Flyg 

Det finns en flygplats i Helsingborg, Ängelholm-Helsingborg Airport som har dagliga förbindelser till 

bland annat Stockholm.  

 

4.2.6.3 Nätverk 

CeLIT (Centrum av Logistik och IT) är ett kompetenscenter som är verksamt i regionen, initiativet till 

nätverket togs av kommunen, högskolan och näringslivet. Nätverket arbetar med att skapa kontakter 

mellan näringsliv och högskolan, som skall stärka logistikutbildning och logistikforskning inom 

Helsingborgsområdet. Idag drivs CeLIT som en teknisk förening med en styrelse sammansatt av 

representanter från näringsliv, offentligsektor och den akademiska världen. CeLIT erbjuder fem 

tjänster nätverk, seminarier, konferenser, erbjuder företag att ta del av forskning och examensarbeten. 

CeLIT anordnar nätverksträffar för företag som är medlemmar i CeLIT, vid dessa träffar ges det 

möjlighet att skapa nya kontakter över branschgränserna.  

 

4.2.6.4 Utbildning 

Campus Helsingborg är en del av Lunds Universitet, som erbjuder logistikutbildning i form av 

utbildningsprogrammet Logistics Service Management, denna utbildning verkar nära näringslivet, 

företag och organisationer i Helsingborg. De erbjuder även studier på master nivå inom Service 

Management.  
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4.2.6.5 Näringsliv 

Många företag inom färskvaru- och livsmedelssektorn är etablerade i området, exempelvis Nestlé, 

Uniliver, Heintz, Ramlösa och Danzaz. I Helsingborg finns det lediga lokaler, tomter och 

markområden tillgängligt för alla typer av företag och för företag i alla storlekar.  

 

4.2.7 Halmstad 

4.2.7.1 Geografi/Demografi 

Halmstad är placerat mellan två stora logistikregioner Göteborg och Öresund, inom en radie av 20 mil 

från Halmstad bor det närmare 3.5 miljoner människor. I dagsläget bor det 85 000 invånare i 

kommunen vilket gör Halmstad till Sveriges 17:de största stad. 

 

4.2.7.2 Infrastruktur 

Hamn 

Halmstad har en modern fullservicehamn och i hamnen finns totalt 3000 meter kaj, 10 stycken kranar 

och fyra stycken ramper för RoRofartyg. Från Halmstad är det endast ungefär 50 mil till en av Europas 

största hamnar i Hamburg. Utöver närheten till europavägarna har även hamnen utmärkta förbindelser 

med järnväg, järnvägsspår finns längst alla kajer. Halmstads hamn är den enda i Sverige som är 

certifierade enligt ISO 14001. 

 

Väg 

Halmstad har en utmärkt infrastruktur på landsidan med E 6/E 20, E 26 och E 25, utöver 

europavägarna så börjar även riksväg 25 i Halmstad.  

 

Järnväg 

Västkustbanan går igenom Halmstad och där bedriv såväl person- som godstrafik, den sträcker sig från 

Göteborg till Lund längs hela Sveriges västkust. 

 

Flyg 

I Halmstad har man tillgång till länets enda flygplats, Halmstad city Airport från vilken det tar en 

timme att flyga till Stockholm.  

 

4.2.7.3 Nätverk 

I Halmstad Kommun finns det två olika enheter Halmstads Näringslivs AB och Industristaden 

Halmstads Näringslivs AB som arbetar med att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av det 
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befintliga näringslivet samt att de hjälper med expansioner och nyetableringar. Enheterna ger råd och 

service och är en första kontakten med kommunen när det gäller näringslivsfrågor.  

 

Science Park Halmstad har tre ägare Halmstads kommun, Högskolan i Halmstad och Science Park 

Halmstads företagarförening. Science Park Halmstad är ett icke vinstdrivande bolag och verksamheten 

finansieras med offentliga medel från Halmstads kommun och resurser från Högskolan i Halmstad 

samt genom egen finansiering. Målet är att skapa ett heltäckande innovationscentrum som erbjuder 

resurser för utvecklingsbara projektidéer och potentiella tillväxtföretag från högskola, 

forskningsmiljöer och företag. Målet är även att rekrytera en större bredd av tillväxtföretag med 

kunskapsintensiv företagsamhet till Halmstad. 

 

4.2.7.4 Utbildning 

Vid Högskolan i Halmstad ges inga kurser i ämnet logistik, i stället ges flertalet utbildningsprogram i 

produktframtagning och produktutveckling samt teknisk design.  

 

4.2.7.5 Näringsliv 

Det finns inget dominerande företag i Halmstad, utan näringslivet präglas av små och medelstora 

företag, som är verksamma i en mängd olika branscher. Flertalet företag inom detaljhandeln har valt 

att placera distributionslager i Halmstad mycket på grund av Halmstads geografiska position, Lidl och 

Biltema är två exempel av företag som valt Halmstad. Kommunen har 150 hektar mark tillgängligt för 

industri- och näringslivsändamål, en stor mängd lokaler för ändamål som kontor, lager, verkstad eller 

industri finns även de tillgängligt. 

 

4.2.8 Gävle-Borlängeregionen 

Tidningen Intelligent Logistik tilldelar Gävle-Sandviken en 15:de plats på sin rakning med 

motiveringen ”Bra infrastruktur med växande containerhamn” medan Falun/Borlänge hamnar på en 

20:de plats med motiveringen ”Intermodal nod i Borlänge. Transportforskning inom ITS”. Trenden de 

sista åren är att Gävle/Sandviken och Falu/Borlänge har fallit tillbaka på denna rakning. 

 

4.2.8.1 Geografi/Demografi 

Tillsammans har regionen över en halv miljon invånare, utspritt på de tre landskapen Gästrikland, 

Hälsingland och Dalarna. I regionen finns 25 stycken kommuner. 
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4.2.8.2 Infrastruktur  

För karta över infrastrukturen i regionen se bilaga 2. 

 

Hamnar 

Regionen har en kuststräcka som innehåller flertalet hamnar, både industrihamnar och två stycken 

större hamnar Orrskärs hamn i Söderhamn och Gävle hamn. Orrskärs hamn i Söderhamn har två kajer 

en för att ta emot flis och en för att ta emot trä, de båda kajerna har en längd på 100 m vardera. Sågade 

trävaror är den största produktgruppen som exporteras från orrskärs hamn, 15 sågverk i regionen 

skeppar idag ut sina varor från Orrskär. Söderhamns stuveri och Hamn AB är ett kommunalägt bolag 

som driver Orrskärs hamn och driver även hamnarna i Stungsund, Långrör och Ljusne, dessa tre är 

främst industrihamnar.   

 

Gävle hamn ses som navet i Mellansveriges Logistiknav, under 2010 hanterade hamnen fem miljarder 

ton gods som importerade och exporterades från hamnen (Ulf Wiik, Stuveribolaget Gävle). Gävle 

hamn består idag av fem stycken terminaler: 

 

• Bulkterminal - Här hanteras diverse bulkslag som bland annat skrot, sågade trävaror, 

stångstål, ferrolegeringar och leror. 

• Olje- och kemikalieterminal - Här hanteras bland annat: Bensin, etanol, diesel, eldningsoljor, 

flygfotogen och Biodiesel. 12 turer i veckan går på tåg via Ostkustbanan från Gävle Hamn till 

Arlanda flygplats lastade med flygbränsle. Dessa turer ersätter de 31 lastbilarna som tidigare 

trafikerade de centrala delarna av Stockholm på sin väg till Arlanda. Denna förändring är inte 

bara en säkrare lösning utan sparar in 2500 ton koldioxidutsläpp per år.  

• Skogsproduktterminal (Granudden) - Här hanteras papper, massa, styckegods, containers, 

sågade trävaror. Stuffning av containers samt utlastning på järnväg och lastbil.  

• Containerterminal – Gävle Container Terminal (GCT) är Sveriges tredjestörsta 

containerterminal, och hanterar ungefär 135000 TEU per år, världens 18 största rederier 

trafikerar GCT, direkt eller indirekt. Råkaffe till Gevalia är den största produktgruppen som 

hanteras av GCT. 

• Kombiterminal – Terminalen stod färdig 2008 och omfattar ett 30000m2 stort området där 

containers och lastbilslast kan omlastas till järnväg. I direkt anslutning finns ett Ro-Ro läge 

med akterramp att tillgå. Det finns även en mängd uppställningsytor att tillgå för kombi- och 

Ro Ro trafiken.  

 

Gävle hamn har i dagens läge en obalans mellan import och export, fördelningen är ungefär 25 % 

import och 75 % export. Anledningen till att fördelningen har sin grund i att regionen är en stark 
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tillverkande region med många industrier som tillverkar gods som transporteras ut via båt. Denna 

fördelning leder till att bland annat GCT är tvungna att importer tomma containrar, något som man 

inom logistiken försöker att minimera eftersom det är väldigt kostsamt att frakta tomma containrar.  

 

Vägar 

E4 från Helsingborg-Haparanda, sträcker sig genom Gävleborg till Stockholm, Hudiksvall-Iggesund-

Söderhamn-Gävle-Uppsala-Stockholm. 

 

E16 är ett kommande vägnummer som sträcker sig från kust till kust, sträckan Gävle-Oslo är 148 mil 

lång. Den nya E16 förbinder Gävle med Oslo och Bergen, via transportknutpunkter som Sandviken, 

Hofors, Falun, Borlänge, Malung, Torsby, Kongsvinger (Norge), Gardermoen (Norge) och Oslo 

(Norge). Skyltning till E16 kommer att ske under våren/sommaren 2011. 

 

E45 är Sveriges längsta väg, den sträcker 169 mil från Karesuando i norr till Göteborg i söder. Vägen 

benämns ibland som Inlandsvägen. E45:an sträcker sig genom Dalarna och orterna Malung, Mora och 

Orsa, där den bland annat korsar kommande Europavägen 16 i Malung. 

 

Riksväg 50 sträcker sig från Jönköping till Söderhamn via Örebro-Lindesberg-Ludvika-Borlänge-

Falun-Alfta-Bollnäs-Söderhamn. Vägen kallas Bergslagsdiagonalen. 

 

Riksväg 56, som också kallas Räta linjen, är en riksväg och nationell stamväg som går mellan 

Norrköping och Gävle via Sala och Västerås. 

 

Riksväg 60 sträcker sig från Örebro via Ludvika till Falun. 

 

Riksväg 68 är en riksväg som går från Örebro, via Lindesberg, Fagersta och Avesta till Gävle. Mellan 

Storvik och Gävle är riksväg 80 benämningen. 

 

Riksväg 70 sträcker sig mellan Enköping i sydöst och den norska gränsen vid Flötningen i nordväst, 

via bland annat Sala, Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge, Rättvik, Mora och Älvdalen. 

 

Riksväg 80 sträcker sig från Gävle till Rättvik. Riksväg 80 är också ett viktigt vägavsnitt i nya 

Europavägen 16, samt riksväg 68 

 

Riksväg 83 sträcker sig genom Hälsingland med start från Tönnebro vid E4:an strax norr om Gävle till 

Ånge. Vägen passerar Kilafors, Bollnäs, Järvsö och Ljusdal. 
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Riksväg 84 med sträckning Hudiksvall- Ljusdal – Sveg – Funäsdalen och sedan in över den norska 

gränsen. 

 

Järnväg 

Ostkustbanan är 400 km lång och trafikerar Gävleborgs kustlandskap och har med det närheten till 

regionens alla hamnar, vilket gör Ostkustbanan till en mycket betydelsefull pulsåder för Gävleborg. 

Sträckning: Stockholm-Uppsala-Skutskär-Gävle-Söderhamn-Iggesund-Hudiksvall-Sundsvall. 

Projektering för att skapa ett dubbelspår för hela sträckningen Gävle-Stockholm pågår.  

 

Bergslagsbanan (478 km) knyter samman två av Sveriges största hamnar, Göteborg och Gävle. 

Sträckning: Gävle-Storvik-Falun-Borlänge-Ludvika-Stalldalen-Kil och Stalldalen-Frövi. 

Bergslagsbanan fortsätter från Kil till Göteborg eller Oslo. 

 

Dalabanan (263 km) En viktig pulsorder genom regionen som förbinder Mora med Uppsala. 

Sträckning: Mora-Rättvik-Leksand-Borlänge-Säter-Hedemora-Avesta-Sala-Uppsala. 

 

Norra Stambanan (229 km) (Ockelbo-Ånge) Norra Stambanan förbinder Gävle med Ånge och 

Mittbanan, som leder vidare till Östersund och Trondheim. Gävle-Storvik–Ockelbo–Ljusdal–Ånge. 

Mittbanan fortsätter från Ånge mot Östersund och vidare till Trondheim. 

 

Godsstråket genom Bergslagen (311km) Storvik-Avesta-Fagersta-Frövi-Örebro-Hallsberg-Motala-

Mjölby 

 

Inlandsbanan (1288 km) Inlandsbanan sträcker sig från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr, via 

Mora, Orsa, Sveg, Östersund.  

 

Flyg 

Sveriges största flygplats för både passagerare och godstrafik, Arlanda ligger 1 timme från Gävle, med 

två filig motorväg och järnvägsförbindelse finns det flera möjligheter att transportera gods till Arlanda 

från Gävle. Arlanda anses som en av Europas bästa flygplatser för godstransporter, 10 stycken 

fraktföretag trafikerar Arlanda med en total fraktmängd på 152,400 ton år 2009  

 

Dala-Airport i Borlänge är Dalarnas största flygplats, till den tillhör även Mora-Siljan Airport. 

 

Kombiterminal 

Kombiterminaler finns inte bara i hamnen i Gävle utan sedan tidigare finns det en kombiterminal på 

industriområdet Näringen i Gävle, även en i Borlänge och en i Insjön. Kombiterminalen på Näringen i 



 33 

Gävle har en terminal yta på drygt 30 000 kvadratmeter, 3 stycken järnvägsspår och lagermöjligheter 

för 200 TEU. 

 

Borlänge kombiterminal ligger mitt i en av Sveriges mest godsintensiva regioner. Stora volymer har 

sin start- och slutpunkt i området. Borlänges kombiterminal är öppen för alla aktörer på lika villkor. 

De kan erbjuda en komplett lösning av intermodala transporter. Insjöns kombiterminal är en 

nödvändighet för ortens företag, Claes Olsson, Ejendals, Tomokohus, Bergqvist-Insjön. 

 

Gävle-Borlängeregionen spås ha stor nytta av den nya kombiterminalen Stockholm Nord som byggs i 

Rosersberg norr om Stockholm, ett starkt expanderande logistikcentrum i Arlandas absoluta närhet. 

Genom Gävle-Borlängeregionens närhet till Stockholm Nord så tros godsflödet genom regionen öka. 

Detta för att godset ska lastas om vid Stockholm Nord och skickas vidare in- eller utrikes via lastbil, 

tåg, båt eller flyg. Preliminär öppning av Stockholm Nord sker under 2013. På Stockholm Nord 

kommer containers och trailers att kunna byta transportsätt, lyftas av och på lastbilar och 

järnvägsvagnar, köras till och från hamnar. Enligt preliminära beräkningar kommer terminalen att ha 

kapacitet för att hantera 130 000 TEU per år. 

 

4.2.8.3 Nätverk 

MellanSveriges LogistikNav är ett initiativ till ett 

regionalt kunskaps- och marknadsföringsnätverk som 

är framtaget av Mellansvenska Handelskammaren. 

MellanSveriges LogistikNav arbetar med ett 

gränsöverskridande samarbete för att skapa ett hållbart 

klimat för regionens logistiksektor. Mellansvenska 

Handelskammarens mål är att etablera MellanSveriges LogistikNav som ett varumärke, och att de ska 

leda till ett stark samarbete i regionen. I Regionen finns 25 kommuner som är delaktiga i arbetet med 

MellanSveriges LogistikNav, Dessa kommuner är fyllda med företag som kan bidra till att göra Gävle-

Borlängeregionen till det ledande innovativa navet i Norden, något som även är MellanSveriges 

LogistikNavs vision. Missionen är att Skapa tillväxt genom regionsamverkan utifrån positioneringen 

MellanSveriges LogistikNav. Att ha ett effektivt samarbete mellan näringsliv, kommuner och akademi 

är grunden till att skapa de lagarbete som krävs för att etablera MellanSveriges LogistikNav som ett 

varumärke.  

 

MellanSveriges LogistikNav huvudsakliga uppgifter är: 

• Etablera ett nätverk av regionföretag, akademi och offentlig sektor.  

• Underlätta nätverkande. 
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• Marknadsföra varumärke MellanSveriges LogistikNav internt i regionen och externt mot olika 

målgrupper. 

• Driva olika frågor inom logistik och transport som främjar logistiknavets utveckling. 

• Främja regionsamarbete. 

• Att stödja arbetet med nyetableringar av företag till regionen. 

• Att arbeta med frågor som främjar import. 

 

4.2.8.4 Utbildning 

Vid Högskolan i Gävle finns programmen, industriell ekonomi- och ekonomiingenjör, samtidigt 

erbjuder Högskolan i Gävle enstaka kurser för studenter som är intresserade av att läsa logistik 

utbildningar/kurser. Högskolan i Gävle erbjuder också två stycken logistikrelaterade utbildningar på 

master nivå, Master Programme in Logistics and Innovation Management (Sweden-China master) och 

Master Programme in Management of Logistics and Innovation.  

 

CLIP – Centrum för Logistik och Innovativ Produktion är ett forskningscentrum på Högskolan i Gävle 

som erbjuder kompetens inom området för att stärka regionens konkurrenskraft. CLIP är en mötesplats 

för företag och organisationer som genom logistik och innovativa produktionslösningar behöver 

förbättra konkurrensförmågan och bli mer effektiva. Centrets kompetensområden är Supply Chain 

Management, outsourcing/insourcing, innovationsprocesser, Lean Production, distribution och 

transportlogistik samt logistik och energi/miljö  

 

Vid högskolan i Dalarna erbjuds endast enstaka kurser inom logistikområdet.  

 

4.2.8.5 Näringsliv 

Regionen har alltid varit dominerad av industrier och det är fortfarande fallet, några av Sveriges största 

företag har anläggningar i regionen, se bilaga 3. Den starka industri dominansen återspeglas i 

godsflödet in och ut ur regionen, där mycket gods fraktas ut via hamnar eller järnväg vilket är vanligt 

när gods är skrymmande eller väger mycket. De flesta industrier producerar varor med längre ledtider 

och som inte är beroende av att komma fram snabbt, något som leder till att varor enkelt transporteras 

via järnväg och båt. För att se de dominerade godsflödet i regionen se bilaga 3. Företag som arbetar 

med geografisk informationssysten (GIS) finns det flera av i Gävle och Borlänge, och att kombinera 

GIS med logistik är något som kan ge företag konkurrensfördelar samtidigt som de kan vara 

kostnadseffektivare.  
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Teknikparker 

I stadsdelen Framtidsdalen i Borlänge finns Borlänge Science Park. Stadsdelen Framtidsdalen är 

Dalarnas hetaste tillväxtområde och där arbetar idag ca 3500 personer. I Framtidsdalen ges 

utvecklingsinriktade företag möjligheten att etablera sig nära exempelvis Teknikdalen, Högskolan, 

Trafikverket och Kupolen. 

 

Gävle Teknikpark är en företagspark bestående av drygt 100 företag som tillsammans sysselsätter mer 

än 500 personer. Närheten till Högskolan i Gävle möjliggör utvecklingsprojekt och ökar kontakten 

mellan studenter och näringsliv. Här pågår regelbundet aktiviteter i form av seminarier, 

informationsträffar, nätverksträffar och events.  

 

I Sandviken finns Sandbacka Park med huvudinriktning på teknik och IT-företag. Basen för företagen 

i Sandbacka Park finns i regionens industriföretag, vilka i ett flertal fall är världsledande inom sin 

bransch. Sedan starten har målsättningen varit att skapa en kreativ miljö där företag kan utvecklas och 

växa tillsammans, och på så sätt få konkurrensfördelar. Det betyder att alla de individuella företagen 

själva utgör kärnan i Sandbacka Park. 

 

Faxepark är namnet på den teknikpark som finns etablerad i Söderhamn för kunskapsintensiv 

verksamhet. I området utvecklas en kreativ och innovativ miljö enligt den så kallade Triple Helix 

modellen som bygger på ett aktivt samspel mellan högre utbildning, samhälle och näringsliv. 

Faxeparks verksamhetsinriktning är innovations- och entreprenörsfrågor. 

 

I Hudiksvall finns Fiber Optic Valley, baserat på fiberoptisk spjutspetskompetens som fokuserar på 

fiberoptiska produkter till såväl verkstads- som kommunikationsindustrin och därtill relaterade 

tjänster. 

 

Ludvika High Voltage Valley är ett klusterinitiativ där näringsliv, offentlig sektor och universitet 

samarbetar för att stärka regionens världsledande ställning inom elkraftteknik. 

4.3 Sammanställning av valda logistiknav 

En sammanställning av kartläggningen för de olika städerna/regioner finns i bilaga 4. 
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5 Modell för ranking av industriella logistiklägen 

I detta kapitel presenteras den modell som har utformats från den teoretiska referensramen. 

 

Modellen vi har arbetat fram är inspirerad av den ranking som tidningen Intelligent Logistik publicerar 

årligen. Vår modell har industrigods som utgångspunkt, olikt deras som har konsumentvaror som 

utgångspunkt. Vi har utifrån litteraturen kring logistiknav och lokaliseringsbeslut kommit fram till sex 

kriterier som kommer att utgöra grunden för modellen. Se kapitel 3.7 för utförligare beskrivning av 

litteraturen kring logistiknav och lokaliseringsbeslut.  

 

De olika kriterierna har olika poängvärde mellan 10 och 25 poäng. Anledning till att poängsummorna 

är olika för de olika kriterierna är att vi anser att de alla inte är lika viktiga, vissa kriterier betyder mer 

för företag vid lokaliseringsbeslut. Max poängen som modellen kan ge är 100 poäng. 

 

 De kriterier som vi har val att använda för att ranka de städer och regioner som har behandlats i 

arbetet är: 

 

• Tillgången till infrastruktur, dess kapacitet och kvalitet (25 Poäng) 

Detta kriterium får den högsta poängsumman eftersom det är oerhört viktigt att ha en bra 

infrastruktur för att på ett effektivt sätt kunna transportera gods och ha tillgång till flera olika delar 

av den viktiga infrastrukturen som ger konkurrensfördelar mot andra städer och regioner. Därför 

ansåg vi att det var viktigt att ge detta kriterium utrymme att motsvara en fjärdedel av 

totalsumman.  

 

• Regional affärsmiljö, finns det kluster inom en viss bransch i området (10 Poäng) 

Att det finns ett kluster i en viss bransch i staden eller regionen är viktigt eftersom det betyder att 

det redan finns kunskap inom området. Det kan även finnas specialutrustning i exempelvis hamnar 

och hos kombiterminaler som är branschspecifika och nödvändiga. Av bland annat dessa 

anledningar så ser företag gärna att det finns andra företag inom samma bransch där lokalisering är 

aktuellt. 

 

• Lokal- och marktillgång som finns tillgängligt för exploatering (15 Poäng) 

En förutsättning för att företag ska kunna etablera sig eller expandera verksamheten i en stad eller 

i en region är att det finns tillgängligt utrymme för att verksamheten ska få plats. Detta kan vara i 

form av lediga och tomma färdigbyggda lokaler, eller mark/tomter som är redo att exploatera.  

 



 37 

 

• Näringslivsstruktur, finns det något nätverk som stödjer det lokala näringslivet (20 Poäng) 

Att ha ett nätverk som stödjer det lokala näringslivet ser vi som en otroligt viktigt del. Nätverket 

behöver inte bara stödja det lokala näringslivet utan även hjälpa till att marknadsföra 

staden/regionen till potentiella företag som ska etablera sig. Ett nätverk arbetar även med att skapa 

kontakter över gränserna för näringsliv, offentlig sektor, myndigheter och akademier. Genom att 

bryta dessa gränser så skapas nya spännande möjligheter för företag att skapa egna nätverk. 

 

• Närhet till utbildning och forskning (20 Poäng) 

Olika typer av företag kräver personal med olika utbildningar. Det är viktigt för företag att ha nära 

tillgång till utbildad personal. Vilket medför att det är vikigt att universiteten och högskolorna runt 

om i landet anpassar sitt utbildningsutbud till de verksamheter som passar i regionen. Det är inte 

bara utbildning som är viktigt, forskning inom området är lika viktigt. Det är forskningen som 

kommer att hjälpa till att driva utvecklingen hos företag framåt.  

 

• Hur stort är invånarantalet och hur ser trenden för befolkning ut. (10 Poäng) 

Befolkningsunderlaget är viktigt eftersom företag alla kräver en viss mängd anställda och sedan är 

det viktigt att det finns resurser vad det gäller invånare när företag exempelvis vill expandera. 

Genom att ha ett stort befolkningsunderlag med en positiv befolkningstrend så skapas dessa 

möjligheter för företagen.  

 

För att se en mer detaljerad mall för poängsättningen av de olika kriterierna se bilaga 5 
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6 Tillämpning av modell för ranking av industriella logistiklägen 

I detta kapitel tillämpas den modell som utformats på de städer och regioner som kartlagts i de 

empiriska kapitlet. Samtidigt som vi ger vår uppfattning om vilka områden i Gävle-Borlängeregionen 

som behöver utvecklas.  

 

Vi har valt att använda den framtagna modellen på de städer och regioner som har kartlagts i emperi 

avsnittet av arbetet: 

• Örebroregionen 

• Eskilstuna 

• Norrköping/Linköping 

• Jönköping  

• Sundsvall  

• Helsingborg  

• Halmstad 

• Gävle- Borlängeregionen 

 

Hur den detaljerade poängsättningen ser ut är redovisas i bilaga 6.  

 

1. Helsingborg 81 poäng 

Helsingborg får höga poäng på samtliga kriterier, detta tackvare sitt stora befolkningsantal, 

verksamheterna som är aktiva i kommunen och den utmärkta infrastrukturen. Helsingborg har 

Sveriges näst största containerhamn, flertalet europavägsförbindelser, samtidigt som Helsingborg är en 

knutpunkt för järnvägen i södra Sverige. Nackdelarna som Helsingborg skulle behöva förbättra är att 

via högskolan erbjuda enstaka kurser och bedriva någon typ av forskning inom logistikområdet.  

 

2. Gävle- Borlängeregionen 78 poäng 

Gävle och Borlänge bildar en väldigt stor region och får på så sätt tillgång till en mängd olika 

infrastrukturella bitar som alla bidrar till att ge regionen den högsta poängen under infrastruktur 

kriteriet. Endast en av de två högskolorna i regionen bedriver omfattande undervisning inom logistik. 

Regionen är traditionellt en industristark region, med klusterverksamhet inom stål och trä/pappers 

tillverkning. Regionen är den enda som inte får full poäng på näringslivsstruktur, detta eftersom deras 

nätverk inte lanseras fören hösten 2011.  
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3. Eskilstuna 75 poäng 

Eskilstuna får generellt höga poäng på alla kriterier, utom på infrastrukturen där de förlorar många 

poäng eftersom de inte har en hamn och endast tillgång till en europaväg. Mälardalens högskola 

erbjuder flera utbildningar med inriktning mot logistik, det enda som saknas är forskning inom 

området. Befolkningsantalet i Eskilstuna är väldigt positivt och närmar sig 100 000.  

 

4. Jönköping 74 poäng 

Jönköping får en låg poäng på infrastruktur på grund av dess geografiska läge inte har tillgång till en 

hamn, och endast en europaväg. I Jönköping finns det ingen klusterverksamhet, men 

befolkningsmängden är stor och trenden är positiv. I kommunen finns inte mindre än fyra högskolor, 

varav två stycken erbjuder olika former av utbildning så väl som forskning inom logistik. 

 

5. Sundsvall 73 poäng 

Sundsvall är en kommun vars näringsliv har varit dominerat av trä- och pappersindustrier, något som 

återspeglas i godsflödet in och ut ur kommunen, då främst i hamnen. En brist i Sundsvall är att 

Mittuniversitet endast erbjuder en utbildning med logistikanknytning. I övrigt så har Sundsvall goda 

förbindelser uppåt och inåt i landet med båda europavägar, riksvägar och järnvägar. 

 

5. Örebroregionen 73 poäng 

Örebroregionen är centralt placerat i Sverige ur en demografisksynpunkt, man når stora delar av 

Sveriges befolkning inom någon timme från Örebro. Något som lett till att infrastrukturen i området är 

väl utbyggt, Örebro har endast tillgång till en torrhamn, men har i stället en av Sveriges riksbangårdar 

som kan hantera enorma mängder järnvägsgods. En brist i regionen är tillgängligheten till 

utbildningsprogram och forskning inom logistikområdet.  

 

7. Norrköping/Linköping 71 poäng 

Det Norrköping förlorar poäng på är att de inte har någon klusterverksamhet och en kombiterminal 

som inte utnyttjas till dess fulla potential. Utbildning och forskning bedrivs i regionen inom logistik. 

Infrastrukturen i regionen är väldigt bra med tillgång till två stycken europaväger och lika många 

riksvägar, Norrköpings hamn är den till ytan största i Sverige. 

 

8. Halmstad 51 poäng 

Halmstads infrastruktur ges en lägre poäng än för resterande städer och regioner, mycket av detta 

beror på att antalet järnvägsförbindelser till Halmstad är få, och att de inte har någon kombiterminal. 

Halmstad förlorar mycket poäng på att inte ha en klusterverksamhet i kommunen, och på utbildning 

eftersom högskolan inte erbjuder någon typ av utbildning inom logistik.  
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6.1 Diskussion om modell för ranking av industriella logistiklägen 

Resultatet som framkom när modellen användes på de städer och regioner var att de städer eller 

regioner som bildar stora områden eller redan är en stor stad eller region har en tendens till att komma 

högt upp på rankingen. Noterbart är även att närheten till Sveriges demografiska mittpunkt inte alls 

blir lika viktig. 

 

Hilmola el al (2010) har identifierat 14 kriterier som har visat sig stämma väl överrens med de faktorer 

som logistiknav försöker påverka och förbättra i de olika städerna och regionerna. Genom den 

kartläggning som genomförts i arbetet har vi kommit fram till att de olika städerna och regionerna är 

framgångsrika på olika kriterier, om detta är medvetet eller omedvetet framgår inte. Städerna och 

regionerna har följt de rekommendationer som Bergqvist et al (2003) har, där han säger att städerna 

och regionerna borde fokusera på ett eller några kriterier och bli framgångsrika på dessa och skapa 

konkurrensfördelar. Melanchrinoudis et al (2000) påvisade att vikten av att ha tillgången till 

infrastruktur och Friedman el al (1992) som menade att infrastrukturens kvalitet och kapacitet var 

minst lika viktig. Det påverkade poängsättnigen i den ranking vi har tagit fram och använt i detta 

arbete. Att Helsingborg kommer på en första plats när vi använde modellen på städerna/regionerna i 

arbetet förklaras till stor del av att de har en utmärk infrastruktur med Sveriges näst största hamn som 

grund.  

 

Eftersom vår ranking utgår från industrigods så är det viktigt att full kunskap om hur det industriella 

läget ser ut hos de städer och regioner rankingen genomförts på ser ut, vi anser att det även är viktigt 

att ha en grundläggande kartläggning gjord för att underlätta poängsättningen vid de olika kriterierna. 

Vid genomförande av poängsättningen krävs det en viss nivå av eget omdöme om exempelvis en stad 

eller region har en kluster verksamhet, det krävs en viss tolkning om vad som krävs för att kunna vara 

en kluster verksamhet. Samma gäller för vad som är god information om tillgången till ledig mark och 

lediga lokaler, även i denna fråga krävs det en personlig bedömning.   

 

En brist vi har sett i rankingen är att det ges 5 poäng om en stad/region har en hamn, vilket betyder att 

det inte tas någon hänsyn till hur stor hamnen är och vilken verksamhet som bedrivs. Att poängsätta 

det annorlunda ansåg vi vara väldigt komplext, vi resonerade kring att ge poäng efter TEU men då 

räknas endas containergods in. Att ge poäng efter en hamns yta eller utrustning ansåg vi inte vara ett 

rättvist bedömningssätt. I slutänden kom vi fram till att om en hamn existerar så finns det potential till 

utveckling. Vid bedömning av modellen ser vi också en brist i att det är svårt att sätta poäng på mer 

detaljerade saker är de vi har satt, eftersom vi anser att vi inte hade tillräcklig kunskap om hur de olika 

nätverken fungerade. För att kunna bestämma en mer detaljerad poängsättning kräver det en djupare 
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kunskap om organisationen bakom de olika nätverken samtidigt som det behövs kunskap om 

aktiviteterna som pågår i de olika nätverken.   

 

6.2 Förslag till utvecklingsplan för Gävle-Borlängeregionen 

Att göra kommuner attraktiva för företag är en fråga som är viktigt för alla regioner men främst så är 

det viktigt i en region som Gävle-Borlänge eftersom regionen är beroende av företagande för att kunna 

utvecklas. Hur kommunerna ska göras mer attraktiva är en komplex fråga, ett första steg är att skapa 

bra förutsättningar och omgivning för företagande i regionen.  

Vi har kommit fram till områden till förbättring för Gävle-Borlängeregionen: 

 

• Erbjuda fler utbildningar inom logistikområdet vid Högskolan i Dalarna 

Detta är viktigt eftersom företagen i regionen är i behov av kompetens som endas kan fås via 

högskolor som erbjuder logistikutbildning. Högskolan i Gävle är den skolan i regionen som 

erbjuder logistikutbildningar. Det är inte meningen att dessa två skolorna nu ska börja konkurrera 

om studenter och lärare, och för att undvika att de uppstår så är det fördelaktigt att de har olika 

inriktning på sina utbildningar inom logistik till exempel produktionslogistik, distributionslogistik 

eller supply chain management.  

 

• Stärka samarbete mellan kommuner, i stället för att de ska konkurrera. 

Traditionellt så har kommuner konkurrerat om företagsetableringar, det är nu viktigt att i stället 

samarbeta och inse att ett företag som etablera sig i regionen kan stärka alla kommunerna i 

regionen. Detta genom att inse att samarbete leder till en starkare region, som kan attrahera företag 

på helt nya villkor.  

 

• Utveckla hamnen i Gävle ytterligare 

Gävle hamn anser vi är en av regionens stora fördelar, där finns idag redan Sveriges tredje största 

containerterminal. Det pågår projekt i hamnen för att göra hamnen djupare och bredda inloppet till 

hamnen detta för att underlätta farvägen för fartyg som ankommer till hamnen. Genom att göra 

hamnen djupare kommer hamnen att kunna ta emot större fartyg, något som behövs eftersom 

konkurrensen mellan de olika hamnarna är stenhård. Efter att ha avslutat detta projekt anser vi att 

det är viktigt att fortsätta med ständiga förbättringar för att följa med i utvecklingen.  

 

• E4:an norrut från Gävle skulle ha nytta av att vara tvåfilig hela vägen 
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E4:an norrut från Gävle går i dag mellan att vara en och två filig. Vi anser med tanke på all den 

trafiken som trafikerar sträckan borde utreda om den inte skulle vara två filig hela vägen. Detta för 

att minska olycksrisken. 

 

• Se till att E16 i regionen håller europaväg standard hela sträckan 

Den nya vägsträckan E16 kommer att bli omskyltad under sommaren 2011 då andra befintliga 

vägsträckor kommer att byta namn. Genom att det är befintliga vägsträckor som kommer att blida 

en ny motorväg så är det inte säkert att hela sträckan håller den klass som krävs av en europaväg. 

Nya E16 är en sträcka som även den kommer att vara trafikerad till stor del av tungtrafik vilket 

gör att det är ännu viktigare att sträckan håller europaväg mått, för att minska olycksrisken och 

låta trafiken flyta bättre.  

 

• Påbörja användandet av kombiterminalen på hamnområdet i Gävle 

Inne på hamnområdet i Gävle så finns det en byggd kombiterminal som ännu inte har tagits i bruk. 

På industriområdet Näringen i Gävle finns det en kombiterminal som används, men där kan endas 

tåg och lastbilar lastas. Om kombiterminalen på hamnområdet skulle användas så finns det 

tillgång till bättre järnvägsförbindelser, lastmöjligheter för lastbil och närheten till fartyg.   

 

• Se till att ha en beredskapsplan för att snabbt kunna få fram lediga tomter, mark och lokaler 

till företag som vill etablera sig i regionen eller expandera 

För att företag ska kunna expandera eller etablera sig i området är det viktigt att det finns ledig 

mark och lokaler. Självklart så kostar det en del för kommuner att ha lediga tomter och lokaler 

stående, därför är det viktigt att ha en beredskapsplan för att snabbt kunna ta fram områden för 

företagsetableringar.  

 

• Lansera MellanSveriges LogistikNav  

MellanSveriges LogistikNav kommer att lanseras till hösten 2011 och genom att göra det på ett 

framgångsrikt sätt så kommer det att stärka företagandet i regionen. MellanSveriges LogistikNav 

blir den sammanbindande länken mellan näringsliv, myndigheter och akademi, något som sedan 

tidigare saknats i regionen. Genom detta samarbete så kan det stärka samarbetet mellan 

kommunerna samtidigt som det kan göra hela regionen mer attraktiv för företag.  

 

• Marknadsföra användandet av GIS inom logistikområdet  

Ett område inom logistiken som är nytt är användandet av Geografiska Informationssystem (GIS). 

Företag inom logistiksektorn har börjat applicera denna teknik för att få fördelar i form av 

snabbare leveranser och minskade kostnader. Blomqvist et al (2008) menar att styrkan med GIS är 

att olika verksamheter kan integreras och analyseras som stöd i en beslutsprocess, vilket betyder 



 43 

att företag enklare kan motivera beslut. I Gävle finns Sveriges ledanden företag inom GIS 

etablerade och verksamma. Samtidigt som det vid Högskolan i Gävle finns ett nyetablerat 

forskningscenter för GIS, i världen finns det tidigare endast fem andra forskningscentrer placerade 

i USA, Storbritannien, Kina och Sydkorea. 
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7 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi kommit fram till, där syftet och empirin ligger till 

grund. Vi presenterar även förslag till fortsatt forskning inom det valda området. 

 

Många kommuner och regioner har sett fördelarna med att arbeta som en region i stället för var för sig. 

Genom att samarbeta kan regioner uppnå en högre nivå av servicegrad och erbjuda bättre 

förutsättningar för företag som är etablerade och vill etablera sig i regionen. En region kommer med 

största sannolikhet inte att kunna uppfylla alla de kriterier som ett företag ställer när de ska etablera sig 

på nya platser. Därför är det viktigt att städer och regioner väljer ut några kriterier och ser till att bli 

oerhört framgångsrika på dessa områden. Vilka kriterier som man ska välja beror mycket på vilken typ 

av företag som man vill attrahera.  

 

De senaste sju åren har tidningen Intelligent Logistik publicerat en ranking baserat på sex kriterier 

över de städer och regioner som är mest framstående i sitt logistikarbete. Tyngdpunkten i denna 

ranking ligger vid den demografiska mittpunkten i Sverige, samtidigt så berör den rankingen endast 

konsumentprodukter. Genom att exkludera de industrigods så bortser man från en stor del av de 

produkter som produceras och transporteras i Sverige. Genom att ta med industrigods i beräkningen så 

skulle resultatet av Intelligent Logistiks rankning se annorlunda ut. Städer nära Sveriges demografiska 

mittpunkt skulle inte lägre vara självklara i den övre delen av resultatlistan. Andra kriterier blir i stället 

viktiga, så som verksamheter som redan är etablerade i området, närheten till utbildningar och 

forskning inom verksamhetsområdet.  

 

Förutsättningarna för att vidareutveckla MellanSveriges LogistikNav är goda, mycket av detta beror 

på den starka företagsbasen som redan finns i regionen. Dessa företag har tillgång till en väl utbyggd 

infrastruktur som leder till att oberoende hur godset ska transporteras så kan infrastrukturen tillgodose 

behoven. MellanSveriges LogistikNav har insett vikten av att skapa ett nätverk över de traditionella 

gränserna, något som betyder att kommunerna behöver samarbeta för att skapa en stark region i stället 

för att konkurrera. Det betyder även att kommun och näringsliv måste samarbeta i större utsträckning. 

Samtidigt måste näringslivet se till att säkra tillgången till utbildad personal i regionen, genom att 

arbeta tillsammans med högskolorna i regionen kan utbildningar ges som möter de krav som företag 

ställer. I Gävle- Borlängeregionen finns det tillgång till utbildning och forskning inom 

logistikområdet, detta dock endast på en av regionens två högskolor. Detta faktum är något som kan 

ses som en begränsning och det borde undersökas närmare hur det påverkar företag i regionen och om 

möjligt överväga att starta någon form av logistikrelaterad utbildning vid Högskolan i Dalarna. Vi 

anser att MellanSveriges LogistikNav som nätverk står sig väldigt bra utifrån vår kartläggning av 
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andra städer och regioner. Det kommer samtidigt att ordnas träffar där företagare ges chansen att 

nätverka över gränserna för näringsliv, kommun och akademi. 

 

Något som Gävle-Borlängeregionen kan erbjuda till skillnad från andra regioner är tillgången till 

företag som arbetar med Geografiska informationssystem (GIS), att applicera GIS tekniken inom 

logistiken börjar bli populärt. Några exempel på förbättringar som företag kan få vid användning av 

GIS är att företag kan få snabbare leveranser, miljövänligare leveranser samtidigt som företag kan 

spara pengar. Den nära tillgången till GIS kompetens kan även ses som en konkurrensfördel för Gävle-

Borlängeregionen.  

 

7.1 Fortsatt forskning 

För att få en ännu bättre uppfattning om godsflödet i regionen, kan man genomföra en mer grundlig 

undersökning där man ser exakt vilka godstyper som fraktas på respektive transportslag, med detta 

som grund kan man sedan gå vidare och analysera vilken av de infrastrukturella delarna som behöver 

utvecklas för att regionen ska kunna ta ytterligare ett steg framåt i utvecklingen.  
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Bilagor 

I detta kapitel följer bilagorna som kan bidra till läsningen av arbetet.  

 

Bilaga 1 Sveriges bästa logistiklägen 2011 enligt tidningen Intelligent Logistik 

1. Stor-Göteborg  

2. Norrköping/Linköping  

3. Örebroregionen (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla, Askersund)  

3. Jönköpingsregionen (Jönköping, Nässjö, Huskvarna, Vaggeryd)  

5. Norra Stor-Stockholm (Upplands Väsby, Sigtuna, Enköping, Upplands Bro, Håbo)  

6. Eskilstuna/Strängnäs  

7. Västerås/Köping  

8. Boråsregionen (Borås, Härryda, Ulricehamn)  

9. Helsingborgsregionen  

10. Malmöregionen (Malmö, Lund, Landskrona)  

11. Södra Stor-Stockholm.(Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn)  

12. Skaraborgsregionen (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping)  

13. Halmstad  

14. Katrineholm  

15. Gävle/Sandviken  

16. Nyköping/Oxelösund  

17. Karlshamn/Karlskrona  

18. Hässleholm/Kristianstad/Åhus  

19. Värnamo/Gnosjö/Gislaved  

20. Falun/Borläge  

21. Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla  

22. Växjö/Alvesta  

23. Karlstad  

24. Uppsala  

25. Sundsvallsregionen  

 

1. Stor-Göteborg (med de 13 kommunerna inom BRG +Varberg). Nordens största hamn, med 

oceangående direktanlöp och 26 pendlar för järnvägsgods. Fordonskluster i världsklass, mycket god 

infrastruktur, spetsutbildningar i logistik vid Chalmers och Handelshögskolan och ett väletablerat och 



 50 

målmedvetet regionalt samarbete. Tidigare brist på detaljplanerad mark har lösts, men 

trafiksituationen i city och sårbart enkelspår till hamnen är brister i infrastukturen.  

 

2. Norrköping/Linköping/Mjölby har ett närmast optimalt demografiskt läge med närhet till 

marknaderna. Bra järnvägs och motorvägstandard. Nyligen utbyggd containerhamn i Norrköping. 

Ledande logistikutbildning och forskning vid Linköpings universitet. Logistiksamarbete, som dock 

inte omfattar hela regionen. God tillgång på mark. Scans nya centrallager invigt i Linköping. Annars 

relativt blygsamma nyetableringar av logistikanläggningar senaste åren.  

 

3. Örebroregionen (Örebro, Hallsberg; Kumla, Arboga, Askersund) Ett optimalt geografiskt läge nära 

Sveriges demografiska mittpunkt i Hallsbergs kommun. Mycket bra infrastruktur i form av vägar och 

järnvägar. En av Sveriges största fraktflygplatser. Försvarets nya centrallager i Arboga, Ahlsells 

utbyggda lager i Hallsberg och Postens beslut att i år börja bygga den nya brevterminalen i Hallsberg 

stärker regionens ställning.  

 

3. Jönköping/Nässjö/Vaggeryd har 2011 gått upp från 4:e till delad 3:e plats. Stora, nytillkommande 

logistiketableringar under flera år. De senaste tre åren har ytan av nybyggda logistikanläggningar här 

varit högst i landet. Järnvägspendel från Göteborg gör det lätt att ta hit importgods. Logistik- och 

supplyforskning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Nytt logistiksamarbetet mellan tre 

kommuner ökar regionens konkurrenskraft.  

 

5. Stockholm Norr har fått en rad stora logistiketableringar i Roslagsberg och Arlandastad. Närhet till 

Sveriges största fraktflygplats. En blivande kombiterminal här, kan stärka Stockholms ställning. Till 

Stor-Stockholm räknas arbetsmarknadsmässigt, förutom Stockholms län, även Enköping, Håbo och 

Nykvarn. I Enköping har nyligen öppnats centrallager för KGK och Coop.  

 

6. Eskilstuna/Strängnäs. Ett av landets bästa demografiska lägen. Flygplats. Utmärkt infrastruktur med 

torrhamn i sikte. Stora färdigplanerade logistikytor i Kjula. Flygplats. Närhet till Stockholm och till 

Södertälje hamn. Logistiknätverk.  

 

7. Västerås/Köping. Fördelaktigt demografiskt läge. Ny, utbyggd kombiterminal. Landets största 

inlandshamn med containerhantering. Betydande fraktflygplats. Utbyggd motorväg E 18. Kluster för 

livsmedelslogistik och teknik. Närhet till Stockholm och Arlanda.  

 

8. Boråsregionen. God infrastruktur. Närhet till Göteborgs hamn och till betydande godsflyg på 

Landvetter. Kluster för distanshandel och mode. Logistikutbildning på högskolenivå. Logistiknätverk. 
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9. Helsingborgsregionen. Stort befolkningsunderlag inom Öresundsregionen. Mycket god 

infrastruktur. Landets näst största containerhamn med stor och välbelägen kombiterminal. Livsmedels- 

och färskvarukluster. Logistiknätverk.  

10. Malmöregionen. Stort befolkningsunderlag i Öresundsregionen. Mycket god infrastruktur särskilt 

när nya Norra Hamnen öppnas. Ledande kluster för bilimport.  

 

11. Södra Stor-Stockholm (Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn)Stort 

befolkningsunderlag. Mycket god infrastruktur med växande containerhamn i Södertälje. Begränsade 

ytor för nyetablering av logistik. När Norviks containerhamn står färdig och Almvik i Södertälje kan 

öppnas för logistiketableringar, kommer regionens betydelse som logistikläge att växa.  

 

12. Skaraborgsregionen (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping) Bra infrastruktur med kombiterminal i 

Falköping och blivande torrhamn där. Livsmedelskluster i Skara/Götene. Närhet till Göteborgs hamn.  

 

13. Halmstad. Mycket god infrastruktur, (E6) med utbyggd hamn för containerhantering och med nya 

etableringsmöjligheter för logistik. Flygplats.  

 

14. Katrineholm. Bra läge för intermodala transporter i mötet mellan västra och södra stambanan. 

Utbyggd logistikpark med järnvägspendlar.  

 

15. Gävle/Sandviken. Bra infrastruktur med växande containerhamn.  

 

16. Nyköping/Oxelösund. Bra läge med närhet till konsumentmarknaden. Närhet till Oxelösunds hamn 

med containerhantering och fraktflyg på Skavsta.  

 

17. Karlshamn/Karlskorna. Strategiskt belägna hamnar med växande flöden från Polen (Karlskrona) 

och Baltikum (Karlshamn). Utbyggd logistikpark i anslutning till Karlshamns hamn.  

 

18. Hässleholm/Kristianstad/Åhus. Ny logistikpark, med framtida kombiterminal i Hässleholm.  

 

19. Värnamo/Gislaved/Gnosjö. Etablering av ny logistikpark i Värnamo i Sydsveriges industritätaste 

region.  

 

20. Falun/Borlänge. Intermodal nod i Borlänge. Transportforskning inom ITS.  

 

21. Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla. Närhet till Göteborgs hamn. Fordonskluster.  
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22. Växjö/Alvesta. Ny kombiterminal och logistiketableringsområde i Alvesta. Logistikutbildning vid 

Linneuniversitetet i Växjö.  

 

23. Karlstad/ Kristinehamn/ Träindustrikluster. Ny kombiterminal i Karlstads hamn.  

 

24. Uppsala. Gynnsamt demografiskt läge. Närhet till Arlanda och även i övrigt god infrastruktur. 

Fortsatt brist på mark för logistiketablering.  

 

25. Sundsvall. Startegiskt hamnläge. Satsning på ny kombiterminal och logistikpark i anslutning till 

hamnen. Nationellt trä- och pappersindustrikluster.  
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Bilaga 2 Karta över MellanSveriges LogistikNavs infrastruktur 
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Bilaga 3 Stora företag i Gävle- Borlängeregionen 

Stålindustrin: 

Sandvik, Ovako, SSAB, Utokumpu, Boliden, Erasteel 

Import: Metallskrot, legeringsämnen. 

Export: Rör, band, tråd, råmaterial, kutsar och andra färdiga stålprodukter. 

 

Pappersbruk: 

Stora Enso, Korsnäs, Iggesund 

Import: Flis, timmerstockar, Pappersmassa, kemikalier.  

Export: Papper, kartong, Tetra pack, och andra färdiga pappers produkter, terpentin. 

 

Träprodukter: 

AB Karl Hedin, Setra,  

Import: Stockar. 

Export: Sågade trävaror, spån och flis. 

 

Livsmedel/detaljhandel  

Gevalia, Clas Ohlsson, Ejendals, Läkerol, Spendrups, Mackmyra whisky 

Import: Kaffebönor, div. förnödenheter.  

Export: Kaffe. 

 

Elektronik:  

Syntronic, ABB, Ericsson 

Import: Diverse elektronik komponenter. 

Export: Färdiga elektronik komponenter. 

 

Statliga myndigheter: 

Trafikverket, Lantmäteriverket 

 



 55 

Bilaga 4 Sammanställning av logistiknav 
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Bilaga 5 Bedömningskriterier till modell för ranking 

Hur poängen har fördelas ut är specificerat under respektive kriterier. 

 

• Tillgången till infrastruktur, och dess kapacitet och kvalitet (25 Poäng) 

Vi har valt att tilldela varje infrastruktur del en max poäng av 5, och valt att ha 5 poäng till övrigt 

exempelvis om en stad eller region har en kombiterminal.  

Om en hamn existerar så tilldelas 5 poäng,  

För vägar så tilldelas en poäng per europaväg, dock max 3 poäng och 2 poäng tilldelas om det finns 

tillgång till mer än två riksvägar, annars endast en poäng.  

Poängen för järnvägen tilldelades efter antalet järnväger som passerar igenom staden eller regionen, 

för regioner som agerar som knutpunkt för järnvägen tilldelas det maximala 5 poäng.  

För flyg så tilldelas 2 poäng om det finns tillgång till en lokal flygplats, och sedan tilldelas övriga 

poäng utefter hur långt från Arlanda staden eller regionen är lokaliserad, 3 poäng om avståndet är 

mindre 150 km, 2 poäng om avståndet är 300 km och överstiger avståndet 300 km tilldelas en poäng.  

5 poäng tilldelas också om staden eller regionen har någon övrig typ av logistik verksamhet, som 

exempelvis en kombiterminal.  

• Regional affärsmiljö, finns det kluster inom en viss bransch i området (10 Poäng) 

Om kluster existerar inom en bransch i staden eller regionen så tilldelas 5 poäng, finns det kluster i två 

branscher tilldelas 10 poäng. 

• Lokal- och marktillgång som finns tillgängligt för exploatering (15 Poäng) 

5 poäng tilldelas om det finns tillgänglig mark i området, 5 poäng om det finns lediga lokaler och 5 

poäng tilldelas om det finns tydlig och lättillgänglig information om lokal- och marktillgången, då 

främst på de olika kommunernas hemsida  

• Näringslivsstruktur, finns det något nätverk som stödjer det lokala näringslivet (20 

Poäng) 

Eftersom städerna och regionerna vi valt alla redan hade någon form av nätverk så fick dessa städer 

och regioner full poäng, Gävle/Borlänge är den enda regionen som inte redan har ett aktivt nätverk, 

MellanSveriges LogistikNav lanseras först hösten 2011, vilket betyder att Gävle/Borlänge regionen 

tilldelas en lägre poängsumma.  

• Närhet till utbildning och forskning (20 Poäng) 

Poängen har tilldelats enligt följande 5 poäng för logistikprogram på grundnivå, 5 poäng för 

logistikprogram på avancerad nivå, 5 poäng om det erbjuds enstaka kurser inom logistik och 5 poäng 

om det bedrivs forskning inom logistikområdet.  

• Hur stort är invånarantalet och hur ser trenden för befolkning ut (10 Poäng) 
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5 poäng har tilldelats om befolkningsantalet överstiger 100 000 i staden/regionen, och 5 poäng om 

befolkningstrenden har varit positiv de senaste 20 åren.  
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Bilaga 6 Detaljerad poängsättning till kapitel 6 

 

 


