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Abstract
The purpose of this thesis is to identify the most important establishment criteria for companies who
intend to do a new establishment. There are differences between regions regarding attraction on startup. Some regions have few new businesses while others continuously expanded its activities in various
fields. The biggest focus on the thesis is the Gävle- Borlänge region where Mellansvenska
Handelskammaren is active.
Mellansvenska Handelskammaren saw a need for the assignment after the magazine ”Intelligent
Logistik” ranked the Gävle region at 15:th place and Falun/Borlänge at 20:th place in the list over the
top 25 best logistics locations in Sweden. This made them wonder what could be made to develop into
a better area with more amenities and a better place in the ranking of the magazine. As a foundation to
the future development of the region this thesis has been written.
The method we used is part a literature review and part a survey sent to different companies in
different regions. The answers to the surveys was then compiled and compared with the literature to
find the most important criteria. The participation of the survey was lower then what we hoped for,
however the responses aligned with the earlier observations of the literature review.
The group has made an overview of some of the most successful regions and their available assets,
such as roads, railway, port, aviation, businesses, establishment opportunities, training and skills and
networks in the region. A more detailed review where also made of the Gävle- Borlänge region and
this was used to descried the strengths and weaknesses of the region. There are good opportunities in
the region to develop into an attractive area of establishment, a project to link Gävle and Oslo via a
new road under the name E16 may come to provide a significant benefit at a regional level. This
related to the expansion of the East Coasts largest container port can help to make Gävle an important
hub in the region.
To be able to choose a place of establishment for companies we have after concluded literature review
and analysis of survey responses been able to make a list of the most important criteria. With these the
group has made a simple decision model. Companies who know their most important criteria can use
the model when they compare different locations.
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Sammanfattning
Syftet med detta arbete är att identifiera de etableringskriterier som är viktigast för företag vid
etablering. Det finns skillnader mellan regioner gällande attraktionsvärde kring nyetablering, medans
vissa regioner har få nyetableringar har andra kontinuerligt expanderat sina verksamheter inom olika
områden. Störst fokus i examensarbetet ligger på Gävle-Borlängeregionen då uppdragsgivaren
Mellansvenska Handelskammaren är verksamma i den regionen.
Mellansvenska Handelskammaren kom med uppdraget efter att i tidningen ”Intelligent Logistik” blivit
rankade på 15:e för Gävle respektive 20:e plats för Falun/Borlänge över Sveriges 25 bästa
logistiklägen 2011. Detta gjorde att de började fundera hur det kan utvecklas till en bättre region med
högre attraktionsvärde och en bättre plats på rankinglistan. Som en grund till detta fortsatta arbete har
detta examensarbete utförts.
Metoden vi använts oss av är en litteraturstudie samt en enkätundersökning som skickats till företag i
de olika regionerna. Dessa enkäter har sedan sammanställts och jämförts med litteraturen för att sedan
ta fram de viktigaste kriterierna. Vid enkätundersökningen var svarsdeltagandet lägre än vi hoppats på,
dock har dessa svar stämt överrens med litteraturens tidigare observationer.
Gruppen har gjort en översikt av flertalet framgångsrika regioner och deras förutsättningar, så som
vägar, järnväg, hamn, flyg, företag, etableringsmöjlighet, utbildning och kompetens samt nätverk inom
regionen. En mer detaljerad översikt gjordes även över Gävle- Borlängeregionen och detta användes
för att urskilja de styrkor och svagheter som finns i denna region. Det finns goda förutsättningar i
regionen för att utvecklas till ett attraktivt etableringsområde, ett projekt för att knyta samman Gävle
med Oslo via en ny väg under namnet E16 kommer ge stora fördelar på regional nivå. Detta i samband
med att ostkustens största containerhamn expanderas gör Gävle till ett viktigt nav i regionen
För att kunna välja etableringsort för företag har vi tagit fram de viktigaste kriterierna utefter de
enkätsvar vi fått och av litteraturen och med detta som grund gjort en enklare beslutsmodell. Denna
modell kan användas av företag som vet vilka kriterier som är viktigast för företaget när de skall
jämföra olika etableringsorter.
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1 Inledning
Inledningskapitlet tar upp bakgrunden till studien och den teoretiska utgångspunkt som ligger som
grund till slutsatserna som dras i slutet av arbetet. I denna del finns även syftet med arbetet och dess
avgränsning samt den struktur som projektgruppen valt för rapporten.

1.1

Bakgrund

Det finns stora skillnader mellan olika regioner gällande attraktionsvärde kring nyetablering. Vissa
regioner har få nyetableringar medans andra kontinuerligt expanderar sina verksamheter inom olika
områden. Med examensarbetet försöker gruppen finna grunden till varför vissa regioner är mer
attraktiva än andra genom att studera hur de mest framgångsrika regionerna profilerar sig och vilka
förutsättningar de har. Infrastrukturen så som vägar, järnväg, hamn och terminaler är viktiga delar för
att en region skall fungera som ett logistiknav. Dessa måste uppfylla de krav som kunden har för att
bestämma sig att etablera i regionen. Det finns flera typer av kriterier som är viktiga för företag som
vill etablera eller expandera. Hur kan en region som uppfyller dessa kriterier förmedla att de har dessa
kvalitéer?
Tidskriften ”Intelligent Logistik” har under flera år gjort en ranking på Sveriges 25 bästa logistiklägen.
Till denna ranking använder de olika kriterier med olika viktning och har genom detta sätt arbetat fram
sin ranking. Dessa kriterier är mer fokuserade på kommersiella varor och inte lika stor vikt ligger på
industriell produktionsverksamhet. Denna ranking ger de som distribuerar nationellt en fördel då stor
vikt ligger i närheten till Sveriges demografiska tyngdpunkt som finns i Hallsbergs kommun.
Detta examensarbete är på uppdrag av Mellansvenska Handelskammaren som genom detta arbete vill
få underlag till att utveckla Gävle- Borlängeregionen till ett känt logistiknav. Grunden till att
Mellansvenska Handelskammaren ville ha detta arbete utfört var att Gävleregionen var rankade på
15:e plats och Falun/Borlänge hamnade på 20:e plats över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2011, detta
ledde därmed till att de vill utveckla regionen och förbättra sin position på listan.

1.2

Syfte

Syftet med detta examensarbete blir att identifiera och kartlägga de etableringskriterier som har den
största inverkan på företag som söker nya etableringsmöjligheter. Några logistikcentra i Sverige har
haft en bra tillväxt, medan andra står och stampar. Vad har Gävle- Borlängeregionen för likheter med
de mer framgångsrika regionerna och vad skiljer dem åt?
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1.3

Frågeställning
•

Vilka etableringskriterier är viktigast för företag vid nyetablering?

•

Vilka likheter/skillnader finns mellan Gävle- Borlängeregionen och andra framgångsrika
områden?

•

Vad behöver Gävle- Borlängeregionen utveckla/förändra för att bli mer attraktiva för
nyetablering/expandering?

1.4

Avgränsning

Det största fokuset ligger på Gävle- Borlängeregionen beroende på att Mellansvenska
Handelskammaren är verksamma i denna region, vilket har lett till att översikten av denna region är
mer detaljerad. För oss har regionerna Stockholm och Göteborg inte varit aktuella för undersökningen
då deras förutsättningar är så stora gentemot andra regioner. Vi har utöver de två regionerna inte tagit
upp alla medverkande regioner i rankingen utan gjort ett urval baserat på handledning av
uppdragsgivaren och ett annat examensarbete. För att göra arbetet möjligt att genomföra på utsatt tid
har vi valt att avgränsa oss till lagerverksamhet.
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1.5

Disposition

Kapitel 1 – Inledande kapitel där bakgrunden till studien samt avgränsning av arbetet tas upp.
Kapitel 2 – Metoddelen av arbetet beskriver hur projektgruppen genomfört arbetet samt en motivering
till varför arbetssättet blev valt.
Kapitel 3 – Teorikapitlet är där för att underlätta läsningen av arbetet och skapa en plattform för
diskussion och resultatdelen. Den innehåller den teori som är nödvändig för läsaren för att knyta ihop
de slutsatser som dras av arbetet.
Kapitel 4 – Detta kapitel är en översikt på de olika logistiknavens förutsättningar. Den tar bl.a. upp
stora vägar in i regionen, tillgång till järnväg, hamn och flyg samt viktiga nätverk.
Kapitel 5 – Här diskuteras resultaten och knyts an till teorin
Kapitel 6 – Detta kapitel utgörs av de slutsatser som dras där syfte och teorin ligger som grund. Det
ges även förslag på vidare studier och forskning inom området.
Kapitel 7 – Här finner läsaren de referenser som använts till arbetet
Bilagor – Detta kapitel utgörs av bilagor som kan underlätta och komplettera läsandet av rapporten
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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

Arbetssätt

Detta examensarbete har genomförts med ett parallellt löpande examensarbete från samma
uppdragsgivare. Ett visst informationsutbyte har skett mellan examensarbetena. Dock har detta utbyte
inte varit avgörande för resultat och slutsats i detta arbete utan mer för strukturen och upplägget av
arbetet.
För att besvara på första frågan i frågeställningen ”Vilka etableringskriterier är viktigast för företag vid
nyetablering?” valde vi att skapa en enkät som sedan skickades ut till företag som vi ansåg ha
anknytning till arbetet. Valet av företag för studien baserades på lokaliseringen och vilken typ av
företag det var. Vi valde att undersöka framstående lagerhållande företag belägna i de regioner som
valts. Detta resulterade i att totalt 26 företag fick motta frågeenkäten. De första 12 företagen som
valdes ut kontaktades till en början via telefon för att projektgruppen ville vara säkra på att få tag i rätt
person, samt undersöka om det fanns tid och intresse att hjälpa till med studien. Trots detta förarbete
blev svarsdeltagandet lågt och via telefon kotaktades företagen återigen för att försöka få in fler svar.
Detta resulterade dock inte i fler svar. Därefter gjordes ett val att kontakta företagen via mail för att
kunna nå fler företag på kortare tid. Kriterierna vi valde att utgå ifrån kommer från litteratur och
vetenskapliga artiklar, dessa har sedan sammanställts och utefter dessa har enkäten tagit form. Vi
kontaktade även speditörer för att se hur de värderar kriterier för deras terminalfunktioner.
För att besvara frågan ”Vilka etableringskriterier uppfyller Gävle- Borlängeregionen?” gjordes en
kartläggning av regionens förutsättningar inom infrastruktur, företag i regionen,
etableringsmöjligheter, utbildning och kompetens samt vilka nätverk som finns i området. Genom att
samla in information från olika instanser från regionen som skolor, kommun, företag och eventuella
nätverk fick vi en tydlig bild på regionens förutsättningar.
För att besvara frågan ”Vilka etableringsriter uppfyller har andra högt rankade logistiknav?” gjordes
samma kartläggning som för den tidigare frågan. Här kontaktades företag som tidigare nämnts med en
enkät, detta med varierad framgång.

3

För att besvara frågan ”Vad behöver Gävle- Borlängeregionen utveckla/förändra för att bli mer
attraktiva för nyetablering/expandering?” har vi genom att identifiera hur de andra regionerna
uppfyller de etableringskrav som vi funnit kunnat se vilka kriterier som Gävle- Borlänge regionen
behöver arbeta mer på.

2.2

Data

En viktig grund för ett lyckat forskningsarbete är information i form av fakta. Denna fakta kan kallas
data och är de som gör att forskaren kan försöka förstå problemet som undersöks(Walliman, 2005).

2.2.1 Primärdata
Primärdata är information som inte tidigare blivit publicerade eller insamlade. Genom att själv utföra
mätningar och observationer på plats i verklig miljö får man primärdata. Denna typ av data är fri från
tolkning, annat än den egna, och insamlaren får därför argumentera för att dennes data är korrekt
(Walliman, 2005).
Till det här projektet har gruppen valt att utföra en enkätundersökning via mail, detta för att på kort tid
kunna nå fler företag och organisationer. Vi har även haft ett par möten med den som givit oss
uppdraget att utföra examensarbetet, Anders Franck VD Mellansvenska Handelskammaren.

2.2.2 Sekundärdata
Data som finns insamlat eller publicerat rubriceras som sekundärdata. Denna typ av data är den
vanligaste typen man stöter på då det inkluderar alla typer av nedskrivet material som, tidsskrifter,
böcker och internet. Information som tolkats och behandlats tidigare kan ibland vara relevant för det
egna arbetet trots att de togs fram för lösningen till ett annat område (Walliman, 2005). Speciellt i
början på ett arbete är det främst sekundära källor man har tillgång till och dessa är viktiga att ta vara
på för att kunna utföra arbetet effektivt, man kan undvika många misstag genom att lära sig av andras.
Till examensarbetet har gruppen valt att samla in sekundär information från litteratur i form av böcker
och forskningsrapporter samt hemsidor.

2.3

Kvalitativ kontra kvantitativ undersökning

Enligt Walliman (2005) så finns det två huvudtyper av data som kan samlas in för att svara på de
problemformuleringar som finns vid en undersökning. Dessa två är de kvalitativa och de kvantitativa
data som samlas in för att svar på problemet. Skillnaden mellan dessa data är både formen av
insamlandet samt själva resultaten i sig (Walliman 2005). Till exempel inom sociologi så är en
kvantitativ forskning oftast genomförd för att bli exemplifierad genom de sociala undersökningarna
4

och genom experimentella försök och kvalitativ forskning kretsar runt observationer av de personer
som ingår i studien plus ostrukturerade intervjuer (Walliman, 2005). Inom de kvalitativa
undersökningarna så försöker man att komma åt de motiverande faktorerna bakom ett problem medans
de kvantitativa undersökningarna förlitar sig mer på hårda data i en stor utsträckning (Walliman 2005).
Detta resulterar i att man efter de olika undersökningarna får olika former av resultat. De kvantitativa
undersökningarna börjar med olika koncept och teorier som sedan testas i strukturerade försök där
resultatet antingen bekräftar, delvis bekräftar eller förkastar de inledande koncepten eller teorierna.
Men de kvalitativa undersökningarna ofta är mer ostrukturerade och låter koncepten eller teorierna ta
form under själva arbetet (Walliman, 2005) Det blir viktigt för en forskare som skall starta upp en
undersökning att skapa sig en insikt om vilket form av arbete som skall genomföras för att nå det rätta
resultat på problemformuleringen.
Analysen av de kvantitativa undersökningarna behandlas oftast i olika former av statistiska tekniker.
Dessa tekniker används då stora mängder data blir mer lätthanterliga och resultaten kan enklare
behandlas i form av olika diagram, där relationerna mellan variabler blir mer synliga (Walliman 2005).
Den kvalitativa analysen fokuserar mer på att förklara de viktiga samspelen mellan hanteringen av
data och produktionen av teorier.
I början av arbetet gjordes en litteraturstudie för att få kvalitativ information som har skapat en grund
för det fortsatta arbetet. Gruppen har även genomfört en kvantitativ enkätundersökning för att få fram
de etableringskriterier som är viktigast för företag i de olika regionerna.

2.4

Litteraturstudie

Genom att studera skrivet material om ämnet skapas en grund som examensarbete kan baseras på. En
genomgång av litteratur rörande ämnet kan hjälpa examensarbetet att undgå eventuella problem som
tidigare stötts på och ger en bredare kunskap om hur man kan handskas med problemen (Walliman,
2005). Till en början kan det vara nyttigt att söka brett och finna hur andra har svarat på sina
frågeställningar, för att sedan mer systematiskt söka efter kompletterande information (Andersen,
Schwencke, 1998). Processen med att finna relevant information till arbetet kan inom vissa ämnen
vara överväldigande. Vissa ämnen kan ha många olika källor och att försöka sortera dessa kan bli
väldigt invecklat. Man måste ha i åtanke att allt man läser inte är av relevans för projektet och där det
är relevant kan man även finna idéer som inte överensstämmer med ens egna. Att utföra en
litteraturstudie innebär således inte enbart att finna relevant information utan även ta ställning till de
olika argumenten som finns och finna svar till frågeställningen (Walliman, 2005)
Till detta arbete har projektgruppen sökt efter artiklar främst i databaserna Emerald och Scopus, dessa
har sedan studerats för att finna relevant information som skulle kunna hjälpa arbetet framåt. Sökord
som gruppen använt är bl.a. Facility- Factory-, Establishment* och Warehouse location. Vi sökte även
på Determinants, Start-up*, Regional difference*, Distribution centres, och Business samt olika
5

kombinationer av dessa. I de databaser vi sökte användes prefixet (*) för att markera alla variationer
av ändelser på ordet. Även kursböcker och annan litteratur som använts tidigare i programmet har varit
vägledande för arbetet.

2.5

Enkäter

Genom att göra undersökningar med enkäter kan man samla många svar från olika respondenter utan
att behöva träffa och prata med dem (Walliman, 2005). Enkäter kan vara ett effektivt sätt att få den
eftersökta informationen från en stor målgrupp som kan vara utspridda över stora geografiska
områden. En stor styrka med enkäter är att de är opersonliga då den som frågar oftast inte är
närvarande vid frågetillfället och frågorna är lika för alla som svarar, de ändras inte beroende på det
givna svaret. Genom att kunna erbjuda anonymitet för respondenten kan man ställa i princip alla typ
av frågor och förvänta sig stort antal svar (Walliman, 2005). En av de stora nackdelarna med enkäter
är att frågorna inte kan följas upp beroende på det givna svaret. Vilket medför att man kan förlora
information som annars kunde hjälpt undersökningen, som om enkäten saknar vissa typer av frågor
eller svar som forskaren inte tänkt på (Walliman, 2005).
Gruppen har tagit fram ett antal frågor som skickats ut till företag som har anknytning till syftet med
examensarbetet. Dessa svar skall sedan jämföras med den teori som finns inom ämnet och därefter
sammanställas. I enkäten som skickades ut valde gruppen att ställa enkla frågor som inte kunde tolkas
på olika sätt, detta för att få svar som enkelt kunde sammanställas och användas till arbetet. Denna
enkät har skickats har skickats till 26 olika företag inom olika branscher som har valts ut då de har en
lagerhållande verksamhet och att de varit med i den undersökta marknadsföringen av de olika
regionerna.

2.6

Validitet

Validitet handlar om hur väl den insamlade informationen återger det man vill mäta. Man kan prata
om intern eller inre validitet inom ett projekt och hur väl den data man samlat återspeglar hur det är i
verkligheten (Merriam, 1994). Det finns också yttre validitet som är hur generaliserbara de uppmätta
resultaten är i verkligheten (Walliman 2005). Det finns risker med inre validiteten i ett projekt t.ex.
”Mäter forskaren det som han/hon tror och vill mäta?” och ”på vilket sätt påverkas data av forskarens
tolkning?” Det är viktigt att man kommer ihåg att all insamlad data t.ex. siffror, ekvationer och ord
inte är verkligheten utan enbart en representation av den (Merriam, 1994).
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För att öka validiteten på information finns det enligt Merriam (1994) olika sätt att arbeta efter:

•

Ett sätt är att finna den av flera olika källor, vid olika tillfällen eller olika metoder.

•

Delge den information man samlat in till de som de handlar om, för att de skall se om
informationen är trovärdig och eventuellt göra dem delaktiga i framtagandet av rapporten.

•

Upprepade observationer av fenomenet under en längre tid.

•

Låta kollegor och andra forskare ge kritik till den information och de slutsatser man gjort.

•

Redovisa sina utgångspunkter, antaganden, perspektiv och begränsningar innan arbetet
påbörjas.

För att kunna försäkra oss om att vi i detta examensarbete har så hög validitet vi kan samlar vi
information från olika källor, vi har även samtal med andra examensarbetsgrupper för att diskutera
idéer och fynd och slutligen har vi hjälp av en handledare från skolan. Handledaren är väl insatt i
ämnet och styr oss mot rätt mål. Vi har även tagit upp det utgångsläge vi haft för denna studie.

2.7

Reliabilitet

Reliabilitet handlar om hur sannolikt det är att ett uppmätt resultat kan upprepas (Merriam, 1994).
Validitet och reliabilitet är förknippade med varandra då om man uppnår en hög inre validitet så ökar
reliabilitet samtidigt, eftersom det inte går att ha inre validitet utan reliabilitet (Merriam, 1994). Dock
utgår detta argument ifrån att upprepade försök leder till sanning. Det finns risker trots att man gjort
flertal försök så är det möjligt att samtliga visat fel resultat eller forskaren har tolkat dem fel flera
gånger. För att motverka detta kan forskare bli mer reliabla genom utbildning och övning samt
använda sig av statistiska tekniker (Merriam, 1994). Det är svårt att garantera hög reliabilitet då det
enligt Merriam (1994) är svårt att få människor att bete sig lika varje gång.

2.8

Metodkritik

Enkäten som valdes att skickas ut kände vi bestod av lättolkade frågor som skulle ge lättolkade svar,
detta för att få så många svar som möjligt. Då enkäten fanns i två utförande har vissa respondenter fått
fel enkät, det är endast fråga 9 som skiljer enkäterna åt och den handlar om hur godset anländer och i
speditörenkäten är den frågan inte med. Detta missöde medförde att vissa företag inte kunnat besvara
denna fråga på enkäten, så svaren från denna är inte av lika stor vikt vid sammanställningen. För att
säkerställa att få svar så började vi inledningsvis med att kontakta företagen via telefon. Detta ledde
förvånande inte till att alla vi kontaktat svarade på frågorna så istället gjordes valet att kontakta ett
större antal företag enbart via mail. Detta gav procentuellt sett samma antal svar som innan. Antalet
svar i denna studie var 5 utav 26 möjliga, vilket resulterat i ca 19 % svarsdeltagande. Detta kan kännas
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lågt men dock har dessa svar överrensstämt med litteraturen och detta ger validitet i arbetet. Om man
haft längre tid hade man kunnat boka personliga intervjuer med företagen för att kunna ställa frågor.
Etta annat alternativ kan istället vara att istället för att enbart skicka till 26 företag kontakta fler företag
med frågorna. Ett annat sätt skulle kunnat vara att via telefon intervjuat rätt personer och på så vis
snabbt och enkelt tagit in informationen. Fördelar till examensarbetet skulle kunna givits om vi istället
för att basera kartläggningen över regionerna på internetkällor skulle kontakta företagen direkt. Dock
anser vi att den behövda informationen ofta fanns på hemsidorna.
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3 Teori
Den teori som redovisas här är vald för att kunna besvara frågeställningarna och syftet med arbetet.

3.1

Val av teori

Den teori som valt för detta examensarbete är till för att stödja och ge validitet och reliabilitet till
projektgruppens diskussion och de slutsatser som dras. Projektgruppen valde att ta med de
etableringskriterier som finns för företag för att där ligger fundamentet för detta examensarbete.
Supply Chain Management är med för att det ligger till grunden för varför man utvecklar samarbete i
regionen. Examensarbetet fortsätter sedan med en genomgång av logistik som är en viktig del för ett
företags lönsamhet och även för valet av lokalisering. Efterfrågekedjor är med för att beskriva det
samarbete som existerar mellan kund och företag och hur detta samarbete påverkar lokalisering.
Projektgruppen valde att ha med intressenter för att kunna se vilka som har ett intresse för en
nyetablering i en specifik region. För att förklara vad begreppet tredjepartslogistik innebär så är detta
en del av arbetet. Infrastruktur och transportsätt tas upp för att tydliggöra hur viktigt den är vid
kartläggningen av de olika regionerna.

3.2

Teoretisk referensram

I denna del listar vi de antaganden och begrepp gruppen använder sig av i examensarbetet.
När vi i arbetet talar om region är det ofta någon sammankoppling mellan olika kommuner eller
geografiska områden som gjort en gemensam satsning. Dessa kan variera i storlek och omfång vilket
resulterar i att en region inte är lika stor som en annan.
I detta arbete så använder vi nätverk för att beskriva ett samarbete inom en region. Detta kallar vi
också för logistikcentra eller logistiknav men syftar till samma sak om inget annat nämns.
För detta arbete använder vi benämningen logistikkompetens vilket vi då syftar på högskole- och
yrkeshögskoleutbildningar eller från högre instanser.
När vi använder oss av expansionsmöjligheter i detta arbete syftar vi till tillgången på mark och
lokaler inom regionen.
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3.3

Etableringskriterier

I artikeln Warehousing in Northern Europe: longitudinal survey findings (Hilmola, Lorentz 2011) så
påvisar man att en rad olika kriterier som har stor inverkan när ett lagerhållande företag skall påbörja
en nyetablering av verksamheten. Efter avslutad undersökning så har författaren (Hilmola, Lorentz
2011) fastslagit att är de kriterier som kan ha en inverkan på val av plats:

•

Låga distributionskostnader

•

Närheten till vägnät

•

Närhet till sammanställning/tillverkande företag

•

Lätt sammanfogning av inkommande logistik

•

Infrastrukturen stödjer kombinerade transporter

•

Tillgänglig tredjeparts logistik i närområdet

•

Närhet till sjötransport

•

Ev. hinder i potential framtida utveckling

•

Låga arbetskostnader

•

Närhet till järnväg

•

Verksamhets specifika lagerlokaler tillgängliga för leasing/uthyrning

•

Tillgänglig arbetskraft i närområdet

•

Tillgänglig mark i framtiden

•

Flygtransports möjligheter

Dessa kriterier har enligt (Hilmola, Lorentz 2011) olika stor inverkan på vart ett företag väljer att
starta ny lagerhållningsverksamhet. Författarna menar också att de tre kriterier som har störst inverkan
på lokaliseringen är: närheten till vägnät, låga distributionskostnader och att den inkommande
logistiken var lätt att sammanfoga. Efter avslutad undersökning så är det enligt Hilmola och Lorentz
(2011) dessa tre som har kontinuerligt under 5 år fått högsta poäng av de tillfrågade företagen i
studien.
En något mer djupare analys av vad etableringskriterier egentligen innebär ges av (Yang, Lee 1997)
där man listar följande kriterier:
Tillgång till marknaden/distributionscenter.
•
•
•

Kostnaden av att tjäna marknaden.
Trender inom försäljning på lokal marknad.
Möjligheten att penetrera lokal marknad med företagets närvaro.
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Leverantörs- och resurstillgänglighet
•
•

Transportkostnader.
Leverantörstrender i området.

Samhällskriterier
•
•
•
•
•

Levnadskostnader.
Samarbete med etablerad lokal industri.
Gemenskap i samhället.
Boplatser/kyrkor.
Skolor och universitet.

Konkurrensomständigheter
•
•

Konkurrenters lokalisering.
Reaktioner på ny etablering.

Miljöfaktorer
•
•

Samhällsattityd.
Statliga och lokala bestämmelser.

•
•
•
•
•

Rådande lönenivåer.
Utsträckning och fientlighet av lokala fackföreningar.
Produktivitet.
Tillgänglighet.
Nivå på färdigheter.

Arbete

Skatter och finansiering
•
•
•
•

Statlig inkomstskatt samt lokal inkomst och egendomsskatt.
Arbetslöshets- och kompensationspremier.
Skatteincitament medgivanden.
Kontroll av industriella föroreningar.

•
•
•

Truckservice.
Järnvägsservice.
Flygfrakt service.

Transporter

Kommunalanvändarservice
•
•
•

Kvalitet och kostnad för vatten och avlopp.
Tillgänglighet och pris för elektricitet och naturgas.
Kvalitet på polis, brandkår och sjukhus i området
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3.4

Supply Chain Management

Enligt Lumsden (2006) så är ett företags försörjningskedja uppbyggd utifrån vart i kedjan
kundorderpunkten är lokaliserad. Företaget fokuserar på materialplanering som baseras på prognoser
och planer, vilka i sin tur utformar leverantörsorder till företagets leverantörer. Dessa leverantörer kan
bidra med råmaterial, halvfabrikat, teknik eller andra resurser för att hjälpa företaget att klara av
kundens önskemål. SCM (Supply Chain Management) är ett vidare koncept än det traditionellt smala
logistikbegreppet. Enligt Christopher (2011) så är logistik det ramverk inom en organisation som söker
att utarbeta en plan för flödet av produkter och information genom en verksamhet. Supply chain
management bygger på detta ramverk men söker efter samband mellan och samarbetsmöjligheter
mellan de olika delarna inom försörjningskedjan. Fokus ligger i att förstå alla intressenters
förutsättningar och krav och på ett så effektivt vis som möjligt. Genom att byta fokus från
armslängdsamarbete mellan de olika intressenterna till att utveckla ett närmare samarbete där alla
delar inom kedjan är lyhörda på varandra och deras olika krav så kan en organisation nå en ny nivå
inom t.ex. leveransprecision, kundnöjdhet eller kvalitet. Enligt Lorentz (2007) kan hantering av
internationella supply chains vara en viktig faktor för att lyckas med export av varor. I boken Logistics
and Supply Chain Management av Martin Christopher (2011) så definieras SCM som:
”The management of upstream and downstream relationships with suppliers and customers in
order to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a whole”

Detta ger ett bredare fokus och sätter organisationens helhetssyn på prov (Christopher, 2011)
Enligt Mills et al, (2004) så finns det sju olika affärsprocesser inom supply chain management dessa
sju är:
•

Kundrelationer

•

Kundservice

•

Efterfrågan

•

Ordergenomförandet

•

Produkt utveckling och kommersialisering

•

Försörjning

•

Tillverkningsflöde.

Tidigare har dessa ansetts tillhöra olika delar av verksamheten utan något klart samband och har
tidigare hanterats på olika sett inom organisationer. Men med SCM så skapar man sig idag en
överblick för att kunna förstå och förbättra sambanden mellan de olika aktiviteterna inom en
organisation.
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3.4.1 Kundservice
Enligt Wouters (2004) så kan man definiera kundservice som förmågan att skapa en optimal
anförskaffningsprocess för kunden, enligt artikeln är det felaktigt att tolka kundservice som
produkttillgänglighet eller snabba leveranser. En annan tolkning av kundservice ges i Christophers bok
logistics and supply chain management (2011) här delar man in kundservice i tre olika delar,
förtransaktionelement, transaktionselement samt eftertransaktionselement. Under dessa kan man
identifiera en rad olika komponenter i den första fasen finner man till exempel, skriven
kundservicepolicy, systemets flexibilitet eller åtkomlighet. Under själva transaktionstillfället finns det
komponenter så som lagertillgänglighet, orderns cykeltid eller orderstatus information. De
eftertransaktions komponenter som listats är bland annat, reservdelstillgänglighet, produktens
spårbarhet och garanti eller hur man hanterar kundklagomål.
Enligt Prahalad och Ramaswamy (2004) så kan en organisation lära sig oerhört mycket genom sina
kunder, men för att klara av det så måste man skapa en god kontaktyta mellan företaget och kunder.
Kunden vet vad den vill ha och genom att lyssna på denna information och utforma sina produkter
eller tjänster efter denna så kommer man att skapa en värdeskapande kedja inom sin organisation

3.4.2 Effektiva kontra marknadskänsliga värdekedjor
Enligt Fisher (1997) så kan man skilja de olika sorternas värdekedjor åt inom en rad olika kategorier.
Den första är att det huvudsakliga syftet mellan dem är att den effektiva kedjan söker att försörja en
förutsägbar efterfrågan av produkter till en så låg kostnad som möjligt medans den marknadskänsliga
kedjan ska så snabbt som möjligt svara på oförutsägbara efterfrågans nivåer för att undvika tomma
lager, slut på marknaden eller föråldring av lagerinventarier.

•

Tillverkningsfokus varierar mellan de olika sätten då den marknadsfokuserade kedjan önskar
att använda sig utav de överskotts buffrar som finns, den effektiva vill i stället skaffa en så hög
användningsprocent som möjligt.

•

Lagerhållningsstrategierna är också en punkt där de olika sätten varierar då den effektiva vill
eliminera eller minimera så mycket lager inom kedjan som möjligt, den marknadskänsliga
kräver i stället att lagernivåer av antingen slutförda produkter eller halvfabrikat ska vara så
höga som möjligt.

•

En annan punkt som skiljer de olika sätten åt är att ledtidsfokusen är vitt skilda inom dem då
den effektiva strävar efter kortare ledtider så länge de inte påverkar kostnaderna medans den
marknadskänsliga brukar investera aggressivt för att korta ned ledtiderna.
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•

En annan aspekt som skiljer de olika sätten åt är vilken approach man använder sig av för att
välja sina leverantörer, den effektiva väljer att fokusera på kostnad och kvalitet men den
marknadskänsliga fokuserar på snabbhet, flexibilitet och kvalitet.

•

Den sista skillnaden mellan de båda är vilken strategi man har för produktdesign. Den
marknadskänsliga vill använda sig av Modulariserings utveckling för att fördröja
produktdifferentiering så länge som möjligt men den effektiva vill maximera prestanda och
minimera kostnader.

Det finns enligt Fisher(1997) ett effektivt sätt att matcha sina produkter med den sort av värdekedja
som är optimal för den forma av produkt som man skapar, detta görs genom att svara på de
ovannämnda frågorna angående olika karaktärer på marknaden, produkten eller kedjan och sen plotta
in dessa i ett diagram som på visar matchning eller missmatchning av produkter och
försörjningskedjan.

3.4.3 Konkurrensfördelar
Genom att som organisation skapa sig den helhetssyn som SCM medför kan man enligt Christopher
(2011) skapa sig en rad olika konkurrensfördelar två utav dessa är kostnadsfördelarna och
värdefördelarna. Genom att som organisation fokusera på hela försörjningskedjan kan man öka
effektiviteten och produktiviteten vilket kommer att medföra minskade enhetskostnader vilket innebär
starka kostnadsfördelar mot konkurrenter. Christopher (2011) På samma vis kan man genom att addera
värde genom differentiering gentemot organisationens konkurrenter skapa sig värdefördelar som
resulterar i ökad konkurrenskraft. Andra konkurrensfördelar ett företag kan uppnå genom att
kontrollera hela flödet är:

•

Lagertillgänglighet

•

Leveranshastighet

•

Leveransprecision

För vissa produkter är marknadens förväntning att direkta leveranser ska ske. Med detta avser kunden
att varan skall kunna leveras direkt från lager. För tjänsteföretag kan leveransförmågan avse
betjäningstid både i väntan och servicetid (Ohlhager, 2000).
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3.4.4 Efterfrågekedjor
Det som kännetecknar efterfrågekedjan enligt Lumsden (2006) är det täta samarbete som existerar
mellan företag och kund. Detta skiljer den åt från försörjningskedjan som karaktäriseras av rigid
material planering. Inom efterfrågekedjan spelar kundefterfrågan en viktigare roll än prognoser och
planer. För att kunna möta kundernas krav måste man skapa en rad lager av olika former och på olika
ställen för att klara av efterfrågan samt de variationer som finns inom denna. Genom detta skapar man
en god förutsättning för att nå en hög kundservice. Genom att se sig själv som en del av kundens
försörjningskedja så skapar man goda förutsättningar för samarbete med sin kund och kan på detta sätt
skapa sig en god relation till denne. Prahalad och Ramaswamy (2000) menar att idag ser man på
kunden som en del av företagets utvecklade nätverk, kunden deltar i företagets värdeskapande
processer. För att ta tillvara på kundens kunskaper bör en aktiv dialog föras mellan parterna. Enligt
Christopher (2011) så har dagens nya företagsklimat skapat ett fundamentalt problem för de flesta
organisationer. Detta problem grundas i att den tid som det kan ta att införskaffa, bearbeta och leverera
rätt produkt kommer ofta att vara längre än vad kunden är villig att vänta på produkten. Detta problem
har blivit känt som det så kallade ”ledtids-gapet”. Bakgrunden till detta menar Christopher (2011) är
att företag ofta har svårt att se den verkliga efterfrågan som finns utanför organisationen hos
slutkonsumenten. Genom att fokusera på SCM begreppet kan man som organisation åskådliggöra den
verkliga efterfrågan och på så sätt eliminera detta problem.

3.5

Logistik

Det finns en rad olika definitioner av vad logistik är men den traditionella definitionen av logistik
beskrivs av Lumsden (2006) som:
”Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i
rätt kvalitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tid punkt, hos rätt kund till rätt kostnad”.

Man måste även se till planeringen av materialflöden inom en organisation för att effektivt kunna nå
de logistiska målen som företaget ställer på sig (Lumsden, 2006) Att ha en övergripande och detaljerad
plan för logistik blir viktigt för att kunna nå de övergripande målen för planeringen så som hög
leveransservice genom kosta och säkra leveranstider, låga tillverkningskostnader genom högt och jämt
resursutnyttjande samt låga kostnader för kapitalbindning i förråd, produkter i arbete och
färdigvarulager genom kort genomloppstid eller liggtid i förråd, produktion eller lager (Olhager,
2000). Detta bekräftas av Baker (2004) som menar att korta ledtider är en nyckelfaktor för att kunna
konkurera. Logistik omfattar förflyttning av människor och materiel och de aktiviteter som krävs för
att styra rätt resurs eller individ till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till den rätta kostnaden. Logistik
ämnar tillfredsställa alla intressenternas behov och önskemål med kunden i fokus. För att klara av
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detta måste planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i flödet av material, resurser,
finansiella tillgångar, information och returflöden styras och kontrolleras i rätt riktning. I begreppet
logistik finns operativt ansvar där administration, drift och upphandling ingår. Men också det
konstruktiva ansvaret där uppbyggnad och detaljutformning ingår. Det blir oerhört viktigt för
organisationer att knyta till sig den rätta kunskapen för att hjälpa förtaget att hantera och underhålla sin
försörjningskedja (Lumsden, 2006).
Nya förutsättningar för hur företag behandlar sina inleveransbeteenden har under de senaste åren
uppkommit och produktionsberedning samt produktionsplanering måste innefattas i en organisations
logistiksystem. Genom förändrade produktionssätt och ny teknik så påverkas företagens behov av hur
inleveranserna sker och prognoser visar på:

•

Halverade partistorlekar

•

Korta ledtider

•

Samma storlek men förändrat innehåll av artikelsortimentet (från generella till överordnande
artiklar med flera funktioner)

•

Minskat antal leverantörer

•

Behov av sekvensstyrda artiklar (där inleveranserna sker i ordning efter behov)

Dessa nya faktorer har en stark inverkan på hur logistikfunktionen inom en organisation måste
hanteras och planeras (Lumsden, 2006).

3.5.1 JIT
De nya produktionssystemen som idag används kräver ökad precision i alla former av inleveranser till
företaget, detta kopplas till att produktionen idag har mindre buffertar av underdetaljer och en kortare
framförhållning i planeringsstadiet. JIT är en metod som ser till att inleveranserna kommer i rätt tid,
när behovet i produktionen uppstår. Leveranserna kommer ofta inom ett specifikt tidsfönster vilket
medger att det inte spelar någon större roll om transporterna är korta eller långa (Lumsden, 2006).
JIT filosofin är inte en strikt metod som är teoretisk eller praktiskt väldefinierad i kvantitativa mått
utan är mer som en filosofi som består utav 4 grundläggande principer (Lumsden 2006):

•
•
•
•

Angrip de grundläggande problemen
Eliminera slöseri
Sträva efter enkelhet
Utforma system som upptäcker problem
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JIT leveranserna följer ett annat mönster än vad de traditionella leveranserna har följt. Det nya
systemet bygger på följande punkter (Lumsden, 2006):

•
•
•
•
•
•

Små beställningskvantiteter
Hög beställningsfrekvens
Kort leveranstid
Enkla beställningsrutiner
Produktionsanpassat emballage
Leverans direkt till produktionen utan mottagningskontroll

Man kan sträva efter att i linje med JIT strategin integrera leverantörerna i sin produktionsplanering
vilket medför att lagern skjuts längre bak i försörjningskedjan (Lumsden 2006).

3.6

Logistikcenter/Logistiknav

Det kan vara problematiskt för ett företag att uppnå ett effektivt logistikflöde på egen hand, det kan då
ta hjälp av ett logistikcenter. Ett logistikcenter kan erbjuda företagen ett effektivare flöde då de är mer
specialiserade samt att de kan erbjuda samlastning för att få effektivare transporter (Bergqvist, Pruth
2003). Ett väl fungerande logistikcenter är också ett fördelaktigt sätt för kommuner att behålla och
attrahera nya företag till regionen då detta kan förbättra flödet av produkterna. Genom att ha ett starkt
logistiknav kan man skapa nya möjligheter att utveckla regionens marknader och företag vilket ger
ökade skatteintäkter för området (www.mhk.cci.se). I och med högre miljökrav och krav på tätare
mindre leveranser av produkterna är det viktigt att kunna samlasta produkterna, därav är de
fördelaktigt om man kan standardisera enhetslasterna så att dessa enkelt kan flyttas mellan de olika
transporterna. Detta samtidigt som man har tillgång till flera företag som är i behov av transportergör
det föredelaktigt att vara nära ett logistikcenter. Termen logistikcenter är relativt ny och kan variera
mellan olika länder (Meidute, 2005) men innebörden är i stort sett lika. Olika branscher har olika
behov gällande logistiktjänster och dessa behov varierar beroende på den storlek och mängd varor som
skickas samt deras värde (Bergqvist, Pruth 2003). Själva konceptet logistikcenter kan delas in i två
inriktningar, det ena ser det som en del av transportinfrastrukturen medans andra ser det som att de
genererar nya affärsmöjligheter (Meidute, 2005). Oavsett synsätt kan företag söka sig till
logistikcenter/nav för att ta vara på likartade och kompletterande kunskap inom olika områden och
skapa nära relationer till andra företag (www.mhk.cci.se). I samband med att logistikcenter/nav bildas
ökar vikten av att ha tillgång till terminalsystem i regionerna.
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3.6.1 Terminaler
På grund av att transporter inte är ideala, då det skulle vara mest lönsamt att producera produkten i
nära anslutning till både kund och leverantör, så krävs det ofta någon form av åtgärd för att transporten
skall ha så låga undervägskostnader som möjligt. En terminal fungerar genom att knyta ihop
slutkunder och leverantörer genom olika metoder (Lumsden, 2006). Dessa metoder som genomförs i
en terminal kan vara:
•

Samlastning, I terminalen samlas då gods in från ett mindre område och förbereds för
samlastning. Detta medför att man får ihop större laster och mer effektiva transporter.

•

Överföring, då godset överförs från ett transportsätt till ett annat, alternativt båt till lastbil.

•

Samordning, till terminalen ankommer olika typer av transporter vid olika tider. För att detta
skall fungera så krävs samordning som primärt innebär en tidsannpassning av ankomst och
avgångstider. Det är också viktigt att samordning av transporternas kapacitet samordnas så
fördröjning i terminalen kan undvikas.

•

Sortering, godsflödet i terminalen kan av olika anledningar stoppas och de är därför viktigt
att kunna sortera godset utefter olika generella kriterier.

•

Satsning, genom att sortera godset utefter vilken destination och tillhörighet det har kan man
skapa värde för kunden genom att denne får de delar so skall monteras ihop vid samma
tillfälle. Kallas ibland för ”Kitting”.

•

Sekvensering, vid utleveranser kan godset/artiklarna vara sorterade utefter mottagarens
behov inklusive sekvens och likartade detaljer. Detta är normalt kombinerat vid tidsprecision
av utleverans.

•

Kommersialisering, i många fall så levererar terminalen gods till direktsäljande
affärsverksamhet och då måste godset iordningställas på olika sätt för att direkt kunna tas
emot av den slutgiltiga kunden.

•

Lagring, av ovanstående anledningar kan godsflödet stoppas upp i terminalen vilket medför
att de kan vara intressant att hålla godset i lager. Denna lagring kan tidsmässigt ha
varierande utsträckning. Korttidslagring används oftast vid en terminal för att ge den
tidsmässiga anpassningen av ankomst och avgång ett visst mått av frihet. Annat gods kan
utnyttja terminalen som ett permanent lager, varefter godset leverras direkt mot kundorder.
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3.7

Tredjepartslogistik

Ett vanligt förförande inom dagens industrier där två parter har ett samarbete är att en utomstående
aktör tar hand om och utför ett visst funktionsområde (Lumsden, 2006), detta kallas att en tredje part
är delaktig. Det funktioner som den tredje parten kan få ansvar för kan röra sig från renhållning av
företagets lokaler till ansvar för logistiska flöden i form av lagring, transport, distribution och
packning (Christoffer, 2005). Detta förfarande innebär att man låter en tredjepart ta hand om all
hantering av godset mellan leverantör och kund. Transportföretagen är fragmenterade och ofta
fokuserade på en eller flera typer av fraktsätt, det blir då många kontakter för det enskilda företaget för
att nå sina logistiska mål. Det har då vuxit fram ett nytt behov av att kunna ha en kontakt som kan
erbjuda allt detta, ett tredjepartslogistikföretag (Oskarsson et al, 2006). Tredjepartslogistik företag kan
erbjuda helhetslösningar, låg kostservice, säker service, olika sorters serviece, förpackningslösningar
och flexibla skräddarsydda lösningar (Power et al, 2007). Företaget kan arbete utefter ett mer
långsiktigt samarbete och ha en kontraktdistributör eller mer fritt med en typ av fraktmäklare där
långvarigt samarbete inte är lika vanligt förekommande (Lumsden, 2006). Fraktmäklaren fungerar
som en länk mellan företagen och har själv oftast inga fysiska resurser i form av
produktionsanläggning eller distributionsutrustning, utan besitter kunskapen om vart den går att finna
och samordnar flödet (Lumsden, 2006).

3.8

Intressenter

Enligt Bruzelius, Skärvad (2004) så uppkommer en organisations intressenter när personer så väl
juridiskt som fysiskt är beredda att uppfylla tre krav dessa är:

•

De är beredda att bidra till organisationens verksamhet och

•

Kan kommunicera med varandra för att

•

Uppnå ett gemensamt mål.
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De personer eller organisationer som bidrar med handlingar, teknik, finansiella eller organisatoriska
lösningar är grundorganisationens intressenter.
Bergman och Klefsjö (2007) har en definition på intressenter:
”Person eller grupp som har ett intresse av en organisations prestationsförmåga eller framgång”

Exempel på dessa kan vara:

•

Kunder

•

Leverantörer

•

Aktieägare

•

Medarbetare

•

Banker/Långivare

•

Fackföreningar

•

Miljöorganisationer

•

Media

Dessa har olika behov och kan därför behöva behandlas på olika sätt för att tillgodose dessa. Enligt
Bruzelius, Skärvad (2004) så är resursberoendeteorin eller stakeholder managment inriktat på fem
olika frågor som man bör fokusera på. Dessa frågor är:

•

Vilka är organisationens resursbehov?

•

Vilka är organisationens mest kritiska resursbehov?

•

Vilka resursbehov är svårast att tillgodose?

•

Vilka är organisationens beroenden till olika intressenter?

•

Hur kan vi säkerställa att organisationens resursbehov tillgodoses?

Genom att analysera sitt beroende utifrån de olika intressenterna kan man svara på dessa frågor och
skapa en insikt om de viktiga samarbetena som finns. Bruzelius, Skärvad (2004)

3.9

Infrastruktur

Enligt Lumsden (2006) så är infrastrukturen för transporter de anläggningar som möjliggör
förflyttning av gods, det kan vara de anläggningar och utrustning som ingår i vägnät och de till detta
kopplade terminalerna. Man kan skilja infrastruktur åt i två kategorier, den företagsinterna
infrastrukturen som infattar till exempel terminaler samt den externa infrastrukturen i form av den
struktur som ställs till förfogande för transportföretagen. Sambandet mellan behovet av att transportera
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gods och tillgänglig fordonsförflyttning inom en region skapar en marknad med tillgång och
efterfrågan för transporter av gods. Detta kallas för transportmarknaden och som resultat av detta
skapas behovet av att förflytta resursenheter. Behovet av att använda befintliga transportvägar en
marknad för förflyttning av farkoster inom vad infrastrukturen tillåter detta kallas för trafikmarknaden
(Lumsden, 2006).
Infrastruktur är en av de grundläggande förutsättningarna för att transportsystem skall kunna existera.

3.10

Transport

En transport är tjänst som är möjlig att upprepa och som tillför köparen tids- och platsnytta. Oftast så
befinner sig en artikel från råmaterial till färdig produkt tidsmässigt mer i transport än bearbetning
(Lumsden, 2006). Dock så är den största delen av produktionstiden i olika former av kötider.
Transportflödessystem är flödet mellan olika organisationer, det som normalt kallas för transport.
Komponenterna i dessa system är fordon och utrustning och det är runt dessa som eventuellt
planeringsarbete utförs. Dessa resurser kan inte försvinna ur transportflödet utan kommer att
kontinuerligt att befinna sig i systemet med krav på återtransporter och kontinuitet i flödesvägen.
Transportarbete beskrivs ofta med tonkilometer vilket är ett ton transporterat en kilometer. Detta
fungerar som ett tillfredställande mått vid hantering av det fysiska flödet (Lumsden, 2006).

3.10.1 Vägtransporter
Under de senaste femtio åren kraftig ökning skett av vägtransporter, detta beror till stor del på att man
använder allt större och längre lastbilsekipage (Lumsden, 2006). Även de mindre lastbilarna har ökat i
antal avsevärt då det är mer lätthanterliga i bebyggelse och under korta transporter. Dock skulle det
gynnas om det vore möjligt att använda de stora ekipagen överallt men vägarnas bärighet, bredd och
krav på trafiksäkerhet sätter stopp för att använda de mest ekonomiskt fördelaktiga
fordonskombinationerna (Lumsden, 2006). Det finns regler som anger hur stora och tunga lastbilarna
får vara, detta är nationella regler som kan variera något mellan länder, i Sverige och Finnland får
bilen och släpet tillsammans inte överstiga 25.25m medans inom flera andra länder i Europa får den
inte vara längre än 18,75m (Lumsden, 2006).
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•

Lastbilen har stora fördelar i sambandet med näringslivets ökade krav på effektiva och snabba
transporter, vilket förklarar en del av den ökning som tidigare nämndes.

•

Lastbilen kan genom sin småskalighet, gentemot de andra transportsätten, och flexibilitet
anpassas till den enskilda kundens specifika behov.

•

Säkerheten vid lastbilstransporter är hög då en förare allt följer godset under arbetet vilket
minskar risken för stöld och manko (Lumsden, 2006).

•

Eventuella problem som kan uppkomma vid transporten av godset kan ibland lösas direkt av
föraren på plats, detta är ett område som enligt Lumsden kan utvecklas mera till fördel för
vägtransporter i framtiden.

Lastbilen har förhållandevis låga fasta anläggningskostnader som kompletteras med höga
undervägskostnader vilket gör att lastbiltransportkostnaden ökar vid längre transportsträckor
(Oskarsson et al 2006). Det negativa med att lastbilstrafiken ökar är enligt Lumsden (2006) att
luftföroreningar och buller ökar i samband med att vägnätet belastas alltmer, även slitaget på vägar
ökar då de tyngre fordonen blir fler. Det blir allt vanligare med stop i trafikflödet då vägarna
överbelastas.

3.10.2 Järnvägstransporter
Att flytta gods på räls kräver mindre energi per ton än att skicka den med t.ex. lastbil. Detta ger ett
energieffektivt transportsätt som kräver mindre personal för att förflyttas (Lumsden, 2006). Att skicka
sitt gods med järnväg är mest gynnsamt vid stora flöden då man enklare kan utnyttja den totala
lastkapacitet som godståg erbjuder. Järnmalm är ett bra exempel på en typ av gods som med fördel
skickas via järnväg (Lumsden, 2006). Begränsningar på lasten finns då man är bunden till elen över
spåret så höjden på lasten kan ej överstiga detta samt finns det samma begränsning för tunnlar och det
är stora skillnader mellan europeiska länder. I Storbritannien är gränsen på 3,96m medans Tyskland
har en fri höjd på 4,65m i tunnlarna.
Man brukar dela in godstrafik med tåg i 5 befraktningssätt:
Expressgods som går vanligen i persontåg då det söker den med flest avgångar dock är detta gods
ofta litet i vikt och betydelse i det stora hela.
Vagnslastgods, denna typ är då en kund nyttjar en hel vagn med gods som i upptar större delen av
eller hela vagnen.
Enhetlaster, Innefattar godssändningar i form av containrar, växelflak eller annan form av större
lastenhet.
Heltåg, är ett tåg med en avsändare och en mottagare som skickas från en punkt till en annan utan
omkopplingar.
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Blocktåg, Detta är när en kund har flera vagnar som skall till samma destination, kopplas samman och
bildar en form av heltåg men med omkopplingar.

•

Järnvägen är det mest energieffektivaste transportsättet på land och därmed mer miljövänligt
(Lumsden, 2006)

•

Lönsammare än lastbil vid stora flöden och långa transporter (Oskarsson et al 2006)

•

Sker ofta nattetid för transporter mellan produktionsterminaler, då vanlig produktion eller
konsumtion inte sker. Vilket ger en tydlig dygnsberoende separation mellan gods- och
persontåg (Lumsden, 2006).

Järnvägen har dock svårt att konkurrera på alla destinationer då den är bunden till orter dit det finns
spår. Tågtransport kräver oftast att bli omlastat till annat transportmedel, kombitransport, för att kunna
nå slutkund (Lumsden, 2006 ).
3.10.2.1 Railport
Ett relativt nytt koncept utvecklas av Göteborgshamn och kallas för RailPort Scandinavia. Syftet med
dessa är att knyta ett större antal tågpendelorter till hamnen genom att tillåta tullhantering, lagring,
dokumentation och annan service på orten istället för i hamnen. Konceptet ska leda till en kraftigt
förflyttning av gods från landsväg till järnväg. Direktpendeltåget mellan Umeå och Göteborg får en
kapacitet motsvarande 480 lastbilar per vecka. Railport konceptet innebär att näringslivet i norra
Sverige får direkttillgång till nordens största linjeutbud för sjötransporter (www.nlc.se).

3.10.3 Sjötransporter
Den stora lastkapaciteten fartyg har i samband med de låga undervägskostnaderna ger sjötransporter
en mycket hög kostnadseffektivitet. Räknat på tonkilometer är transport med fartyg det mest
energieffektivaste transportsättet idag (Lumsden, 2006). Fartygen kan delas in beroende på vilket sätt
man lastar dem på. Ett fartyg som man lyfter på godset med kranar och sedan lyfter av det kallas Lift
On Lift Off medans ett som packas horisontellt med olika typer av rullande anordningar eller truckar
kallas Roll On Roll Off (Lumsden, 2006). Ett fartyg som använder sig av Ro-Ro (Roll On Roll Off)
lastningen tar ofta kortare tid i hamn gentemot Lo-Lo (Lift On Lift Off) fartygen. Detta gör att de
förstnämnda är att föredra vid kortare sträckor då tiden i hamn utgör en större del i resan, men genom
att lasten finns på respektive lastbärare som kan själva köra av fartygen kan hamntiden hållas kort. RoRo fartygen är dock dåliga på att använda tillgängligt utrymme på fartygen (Lumsden, 2006) då de
olika lastbilarna inte alltid har samma storlekt eller kan staplas som containrar. Ett Lo-Lo fartyg som
är bättre på att utnyttja den plats som finns tillgänglig för last, och kan därmed ta mer gods, nyttjas
därför oftare vid längre transportersträckor (Lumsden, 2006) då det blir mer ekonomiskt fördelaktigt.
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Fördelar med sjötrasporter enligt Lumsden (2006):

•

Stora laster kan skickas långt till ett lågt pris

•

Energieffektivt räknat på tonkilometer

•

Används ofta vid transport av lågvärdigt gods för att hålla transportkostnaderna nere och
därmed den totala kostnaden för produkten.

En nackdel med sjötransporter ligger i att ledtiderna är kan vara långa. Sjötransporter kräver ofta
kombitransport för at nå slutkund eftersom det endast kan lossa sin last i hamnar (Oskarsson et al,
2006). Ett Lo-Lo fartyg som anländer till en hamn ställer höga krav på hamnens maskiner och
kunskap för att lasta av sitt gods effektivt (Lumsden, 2006).

3.10.4 Flygtransporter
Genom att behovet av snabba och säkra transporter ökat i samband med nya upplägg inom industriell
verksamhet och lagerhållning har även flygtransporter blivit mer frekventa (Lumsden, 2006).
Vanligast med flygtransporter är at skicka godset med passagerarflygplan där det förvaras i buken på
flygplanet s.k. Belly cargo. Vid denna typen av frakt finns det enligt Lumsden (2006) plats för
effektivisering, man lider av långsamma godshantering vid linjetrafiken som kan bli snabbare och
även saknas någon formell standard på effektiva lastbärare, som kan användas utanför flygplanen
såväl som på dem (Lumsden, 2006).

•

Flyget är det snabbaste sättet att frakta gods och passagerare över långa sträckor.

•

Går ofta med linjetrafik vilket ger frekventa avgångar till stora städer runt om i världen.

•

Passar bäst på varor med högt värde, nyhetsvärde eller varor som är lättfördärvliga.

•

Effektivt vid expressgods som måste vara på plats en viss tid, som viktiga reservdelar
(Lumsden, 2006).

Flyget har höga fasta terminal- och höga rörliga transportkostnader som gör detta transportsätt till det
dyrare alternativet gentemot de andra (Oskarsson et al, 2006). För att kunna skicka godset dit man vill
krävs en flygplats i närheten, de mer centralt belägna flygplatserna skapar mycket stöningar i form av
buller vid start och landning (Lumsden, 2006), vilket kan vara problematiskt för de som bor och verkar
i närhet av dem. Högre krav ställs därför på flygplanen och det driver utveckling åt tystare och mer
effektiva motorer. Flygtransporter kräver också kombitransport för att nå slutkunden.

24

3.10.5 Kombinerade transporter
Gods behöver ofta överföringar från ett transportsätt till ett annat, detta kallas för kombinerade
transporter. Definitionsmässigt är detta:
”En fysisk förflyttning där godset lastas på en lastbärare på avsändningsorten och följer
lastbäraren till mottagningsorten, där det lossas. Lastbäraren överförs minst en gång från ett
transportmedel till ett annat mellan avsändningsorten och mottagningsorten (Lumsden, 2006)”.

Systemet bygger på att godset enhetslastas hos avsändaren och sedan transporteras på lastbil till
närbelägen terminal för omlastning till järnväg eller andra transportsätt för att eventuellt sedan lastas
om på lastbil igen för distribution till mottagaren (Lumsden, 2006). I detta anseende är lastpallen en
förutsättning för kombinerade transporter.

3.11

Summering teori

Hilmola et al (2011) delar in etableringskriterier i 5 huvudkategorier:
•

Kostnad

•

Tillgänglighet

•

Arbetskraft

•

Marknad

•

Strategi

Under dessa finns en mer detaljerad indelning inom varje område som distributionskostnader, närhet
till vägnät, tillgång till kompetens och arbetskraft och verksamhetsspecifika lokaler tillgängliga för
leasing/uthyrning. Dessa har olika vikt beroende vilken bransch företag är verksam inom men
generellt så är det enligt Hilmola et al (2011) låga distributionskostnader, närhet till vägnät och att
den inkommande logistiken var lätt att sammanfoga som var de viktigaste kriterierna. Dessa kommer
till grund för slutsats och diskussionen senare i examensarbetet.
För att kunna vara konkurrenskraftig på dagens marknad behöver företagen vara medvetna om SCM.
Med SCM så kan företagen skaffa sig fördelar genom att arbeta med kundrelationer, kundservice,
efterfrågan, ordergenomförandet, produktutveckling och kommersialisering, försörjning och
tillverkningsflöde (Christopher, 2011).
Logistik är inom ramverket som är SCM men är även viktigt för att öka lönsamheten för företagen.
Genom att arbeta med att nå de logistiska målen som ett företag satt upp så kan de bli effektivare
flöden av produkter och information och därmed minska på kostnaderna (Lumsden, 2006).
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Genom att en regin har ett starkt logistiknav/center kan denna region locka till sig företag om söker
nyetablering. Detta medför att hela regionen får ökade skatteintäkter samt att regionens företag får ett
större samarbetsnätverk att verka genom och för utbyte av information (www.mhk.cci.se). Ett bra
konkurrensmedel för logistiknav är utvecklade terminaler i området detta för att kunna erbjuda
företagen tjänster så som samlastning, överföring, samordning, sortering, satsning, sekvensering,
kommersialisering och lagring.
Tredjepartslogistikföretag är ett företag som arbetar med att ta hand om en klients logistikbehov.
Dessa företag kan erbjuda tjänster som helhetslösningar, låg kostservice, säker service, olika sorters
serviece, förpackningslösningar och flexibla skräddarsydda lösningar (Power et al, 2007).
Bruzelius och Skärvad (2004) menar att intressenter är personer som juridiskt och fysiskt beredde att
uppfylla vissa krav. Exempel på intressenter kan vara kunder, leverantörer, aktieägare, medarbetare,
banker/långivare, fackföreningar, miljöorganisationer och media. Deras behov är olika och intressen
av företaget och kan därför behöva behandlas på olika sätt.
Infrastruktur för transporter är de anläggningar som möjliggör förflyttning av gods. Detta kan vara till
exempel utrustning som ingår i vägnät och de till detta sammankopplade terminalerna. Sambandet
mellan behovet av att transportera gods och tillgängligheten av fordon skapar den så kallade
transportmarknaden (Lumsden, 2006).
Transportflödessystem är flödet mellan olika organisationer, det som vanligen kallas för transport.
Komponenterna i detta system är fordon och utrustning. Det är runt dessa som allt eventuellt
planeringsarbete utförs (Lumsden, 2006). Det finns fyra större typer av transportsätt.
Vägtransporter, det mest ekonomiskfördelaktiga vore att enbart skicka godset med stora
lastbilsekipage, men detta fungerar inte då vägarnas kapacitet och krav på trafiksäkerhet sätter stopp
för detta. Lösningen på detta är att använda sig av mindre lastbilar för transporter inom bebyggelse
och under kortare sträckor.
Järnvägstransporter, kräver mindre energi och personal för att förflytta gods. Begränsningar finns då
järnvägen inte är knuten till alla slutdestinationer som godset har utan kräver kombitransporter.
Sjötransporter, mest kostnad- och energieffektivaste sättet att transportera gods. Indelning av båtarena
görs efter hur man lastar dem.
Flygtransporter, oftast skickas godset i buken på passagerarflygplan. Är det snabbaste transportsättet
över långa sträckor och passar bäst till högvärdigt gods med nyhetsvärde eller lättfördärvligt.
Alla dessa transportslag kan kombineras och med detta menas att man förflyttar godset mellan olika
transportsätt (Lumsden, 2006).
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4 Översikt av logistiknav
Detta kapitel kommer att ge en översikt av olika logistiknavs förutsättningar. Den kommer användas
som underlag för diskussionsdelen samt agera som grund för de slutsatser som dras av arbetet.

4.1

Sammanställning av enkätsvar

Här kommer en sammanställning av de svar vi fått från den enkätundersökning om etableringskriterier
vi utfört i detta examensarbete. Enkäterna som skickades ut finns med som bilaga 1 och 2. Då svaren
har varit för få för att sammanställas statistiskt har vi valt att istället redovisa dessa genom att lista upp
de svar vi fått. Fråga 7 har vi valt att redovisa de 5 kriterier som blivit högst rankade av
respondenterna.
Fråga 1: Vad är viktigt när ni söker nya etableringsmöjligheter av lager- och/eller
distributionsverksamhet?
Svar:
•

Distributionsradie

•

Närhet till järnväg

•

Närhet till kombiterminal

•

Närhet hamn

•

Närhet till vägar

•

Expansions möjlighet

•

Närhet till butik/kunder.

Fråga 2: Vart har ni befintlig lagerverksamhet i dagsläget vilka faktorer låg bakom den
lokaliseringen?
Svar :
•

Företag 1: Lager placerade i Göteborgshamn, Rosenberg (Arlanda) och Eskilstuna. Inga
kriterier uppgavs

•

Företag 2: Lager placerade i Älmhult och Torsvik. Kriterier som uppgavs:
Expansionsmöjligheter, tillgång till järnväg, hamn och kombiterminal, distributionsområde.

•

Företag 3: Lager placerade i Eskilstuna. Kriterier som uppgavs: närhet till kunder, närhet till
tidigare lager, bra samverkan med kommunen.
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•

Företag 4: Lager placerade i Nässjö, Jönköping, Göteborg och Stockholm. Kriterier som
uppgavs: strategiska platser utifrån distributionsstrukturen hos våra kunder., Närhet till vägar,
hamn och järnväg.

•

Företag 5: Lager placerade i Halmstad. Inga kriterier uppgavs.

Fråga 3: Var Gävle- Borlängeområdet med i tankarna runt etablering?
Svar: Samtliga svarade nej.
Fråga 4: Hur stort område täcker det befintliga lagret?
Svar:
•

Skandinavien

•

Sverige/Norge,

Fråga 5: Har ni någon planerad expandering av terminal/distributionsverksamhet i framtiden?
Svar:
•

Utökning av befintligverksamhet

•

Ja planer finns.

Fråga 6: Om ja har eller är Gävle- Borlängeområdet aktuellt för den expanderingen?
Svar: Samtliga svarade nej
Fråga 7: Rangordna dessa 11 faktorer med 1 som viktigast för er vid en eventuell expandering
alternativt ny etablering:
Svar:
1. Låga distributionskostnader
2. Möjlighet till expansion
3. Goda vägtransportförbindelser
4. Goda båttransportförbindelser
5. Tredjepartslogistik finns att tillgå i området.
Fråga 8: Eventuell annan/andra faktor/faktorer viktiga för er verksamhet?
Svar:
•

Speditör ville ha moderna lageranläggningar som möjliggör mångkundslager
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•

Visat intresse från kommun var en viktig faktor.
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Fråga 9: Hur anländer ert gods? På pall eller container? Med bil/båt/tåg eller flyg?
Varifrån kommer era varor? Nationella alternativt internationella varor?
Svar:
•
•
•

4.2

alla transportsätten, flyg vid express sändning.
Internationella varor
Enhetslastade.

Logistikranking (intelligent logistik)

Tidskriften Intelligent Logistik har gjort en ranking över de bästa logistiklägena i Sverige 2011. Denna
ranking bygger på deras sex kriterier

•

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)

•

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

•

Samlat utbud av logistikservice, relevant akademisk utbildning och tillgång av arbetskraft (10
poäng)

•

Samarbetsklimat och nätverk inom regionen (10 poäng)

•

Pris och tillgång på mark för nyetablering (10 poäng)

Denna viktning av kriterierna gör att det Mellansverige dominerar i listan då Sveriges demografiska
tyngdpunkt ligger i Hallsberg kommun (www.intelligentlogistik.se). En nedkortat version av
rankingen finns som bilaga 3.

4.3

Gävle- Borlängeregionen

I tidningen ”Intelligent Logistik” rankades Gävle/Sandviken på 15:e plats över Sverige bästa
logistiklägen 2011, detta med motiveringen ”Bra infrastruktur med växande containerhamn”. Området
Falun/Borlänge hamnade på en 20:e plats i rankingen med motiveringen ”Intermodal nod i Borlänge.
Transportforskning inom ITS”. ITS är en akronym för Intelligent Transport Systems and Services.
Hela regionen har tillsammans över en halv miljon invånare.
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4.3.1.1 Infrastruktur

Fig 1 Översiktskarta Gävle- Borlängeregioen. källa: www.Mellansverigeslogistiknav.se

Vägar
Genom Gävle går E4:an, den går från Haparanda i norr till Helsingborg i söder. På vägen genom
Sverige går den bl.a. genom Umeå, Sundsvall, Söderhamn, Stockholm, Norrköping och Jönköping
(www.hitta.se).
Projekt att utveckla vägarna som förbinder Gävle-Dalarna med Norge pågår under namnet
”Partnerskap E16 Gävle-Oslo”. Denna väg ämnar öka förbindelsen mellan länderna samt ge norra
Mellansverige bättre infrastruktur (www.e16.se). Den kommer passera genom Sandviken, Hofors,
Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Malung – Sälen och Torsby.
E45:an är en Europaväg som sträcker sig från Gällivare i norr genom Arvidsjaur, Vilhelmina,
Östersund till Mora och vidare genom Trollhättan och in i Göteborg (www.hitta.se).
Riksväg 50 går från Jönköping till Söderhamn genom Örebro, Ludvika, Borlänge, Falun och Bollnäs.
En del av Riksvägen ingår i Sverigesstamvägar (www.hitta.se).
Riksväg 56 är en riksväg som går mellan Norrköping och Gävle genom Sala och Västerås även denna
ingår som stamväg (www.hitta.se).
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Riksväg 68 är en riksväg som går från Örebro genom Fagersta och Avesta till Storvik där den anknyter
till Riksväg 80 (www.hitta.se).
Riksväg 70 går genom mora och vidare in i Norge, från Mora passerar den bl.a. Borlänge Rättvik och
Avesta och går in i Sala (www.hitta.se).
Riksväg 80 sträcker sig från Gävle till Rättvik. Denna sträcka blir en del av den nya E16 som planeras
(www.hitta.se).
Riksväg 83 sträcker sig genom regionen vid E4:an strax norr om Gävle till Ånge. Vägen passerar
genom Bollnäs, Järvsö och Ljusdal (www.hitta.se).
Järnväg
Bergslagsbanan som går genom Frövi-Ställdalen-Borlänge-Storvik-Gävle den knyter an till
Norge/Vänernbanan som Förgrenar sig in i Norge och Göteborg. Denna bana är ett mycket viktig
godsstråk för trafik i Bergslagen. Bergslagsbanan knyter även an till Värmlandsbanan. Den knyter
också an till Dalabanan (www.Trafikverket.se).
Dalabanan sträcker sig från Mora till Uppsala med Borlänge som järnvägsnod mellan två banor.
Dalabanan har projekt igång som syftar till upprustning för att klara av ett ökat behov av trafik från
Dalarna till Stockholm (www.Trafikverket.se).
Ostkustbanan som går mellan Uppsala-Gävle-Söderhamn-Hudiksvall-Sundsvall åker efter östkusten
och passerar då genom viktiga hamnar efter kustlinjen. Ett projekt att bygga en elektrifierad
direktanslutning till hamnens järnvägsspår. Detta skall effektivisera godsflödet då inga lok behövs
bytas för att kunna ta gods till/från hamnen (www.Trafikverket.se). Det är även projekt igång för att
göra sträckan dubbelspårig för att klara av ett förväntat ökat trafikflöde.
Norra Stambanan som går genom Gävle/Storvik-Ockelbo-Bollnäs-Ljusdal-Ånge förbinder Gävle med
Mittbanan som går från Sundsvall till Östersund och vidare in i Norge (www.Trafikverket.se).
Godstråket genom bergslagen sträcker sig från Storvik till Mjölby Denna bana passerar genom Örebro
och Hallsberg som är viktiga järnvägsorter. Vid Hallsberg anknyter spåret till Västra Stambanan som
går mellan Göteborg och Stockholm (www.Trafikverket.se).
Inlandsbanan förbinder Mora-Sveg- Storuman-Arvidsjaur-Jokkmokk-Gällivare. Den knyter an till bl.a.
Malmbanan, Dalabanan och Värmlandsbanan (www.Trafikverket.se).
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Hamn
Gävle Hamn AB har i dagsläget 5 olika terminaler med olika syften och totalt 10 olika kajplatser
(www.gavle-port.se).

•

Bulkterminalen hanterar olika bulkslag så som skrot, sågade trävaror, stångstål,
ferrolegeringar och leror. Terminalen innehåller även olika mindre terminaler för
mellanlagring.

•

Kombiterminalen har funnits sedan 2008 och är ett 600 meter långt och 50 meter brett område
där biltrailers, containrar och flak kan omlastas till järnväg. Terminalen innehåller även ett
roro-läge som kan länka samman kombi- och rorotrafik.

•

Olje- och kemikalieterminalen består av 2 kajer där man hanterar , bensin, etanol, diesel,
eldningsoljor, flygfotogen, RME och liknande material.

•

Terminal Granudden är en skogsproduktsterminal som hanterar, papper, massa, styckegods,
containers, sågade trävaror samt stuffning av containers och utlastning till järnväg eller lastbil.
Här finns även två stycken terminal byggnader på 23000 kvadratmeter vardera. (www.gavleport.se)

•

Containerterminalen som invigdes 06 har ändamålsenlig utrustning för hantering av olika
typer av lastbärare som containers, trailers och flak. Man satsar mycket på att vara i den
teknologiska framkanten för de ändamål som man har (www.gavlecontainer.se).

Söderhamns Stuveri och Hamn AB består utav även den utav 4 olika hamnar.

•

Stugsund som har anordningar för transportör av bulkvaror och har både järnvägsanslutning
och lastficka. Stugsund har även magasin på 3775 kvm samt 15000 kvm uppläggningsyta.

•

Långrör som är en olje- och torrlastkaj med anläggningar för olje- och kemikaliehantering
samt in och utlastning vid kaj magasinskapacitet uppgår till 1500 kvm.

•

Orrskär som består av en fliskaj och en träkaj som även denna har järnvägsanslutning och
transportöranläggningar. Det finns 100000 kvm uppläggsyta samt 4500 kvm magasinyta.

•

Samt Ljusne vars kaj används av kustbevakningen. (www.ssha.se)

Utöver dessa finns även Karskärskajen som är Korsnäs egna kaj för lossning av skogsråvaror.
Flyg
I regionen finns Gästrike Airport – Rörberg den trafikeras av skol-, ambulans-, foto- och taxiflyg.
Rörberg ligger efter Riksväg 80 ca 1 mil väster om Gävle. Önskan att finns att utveckla flygplatsen för
att kunna husera olika typer av logistik- entreprenad- samt teknikföretag. Även regionala
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driftlednings- och larmcentraler. Önskan finns också att tillsammans med söderhamnsflygplats bli
övningsbas för framtida europeiska utbildningsprogram för militära ändamål
(www.Valboflygklubb.se).
Hälsinge Airport bedrivs som en kommunal flygplats och landningsbanan klarar av mindre passageraroch transportplan dock utövas igen linjetrafik för tillfället. Flygplatsen är belägen 4km söder om
Söderhamn. Den fortsatta flygplatsdriften utvecklas vidare tillsammans med företagsparken flygstaden
AB. Man ämnar etablera flygrelaterad verksamhet som flygunderhållsföretag och pilotutbildning.
Dala Airport ligger i Rommehed 10km söder om Borlänge centrum med avfart från riksväg 70.
Flygplatsen är mest inriktad mot charter- och inrikesflyg (www.dalaflyget.se).
Från Gävle tar det ungefär en timme med lastbil att nå Arlanda, Som är en av Sveriges största
flygplatser (www.hitta.se). Arlanda fraktar totalt 173 800 ton gods med 11 olika fraktflygbolag.
4.3.1.2 Företag i regionen
I Gävle- Borlängeregionen finns ett antal större företag inom stålindustrin som:
•

Sandvik i Sandviken är ett internationellt framgångsrikt företag som har försäljning i över 130
länder (www.sandvik.se).

•

Ovako är ett annat internationellt stålföretag i regionen med en produktionsanläggning i
Hofors (www.ovako.com).

•

SSAB som finns i Borlänge är en annan ståltillverkare i regionen.

•

Outokumpu är en internationell organisations och de har en fabrik i Avesta som tillverkar
rostfritt stål (www.outokumpu.com).

Det finns även framstående företag i regionen inom papperstillverkning.
•

Korsnäs AB ligger i Gävle och är ett av landets ledande tillverkare av högkvalitativt papper
och kartong (www.korsnas.com).

•

Pappersbruket i Fors är ett av världens modernaste och tillverkar kartong för
konsumentförpackningar (www.storaenso.com).

Framstående livsmedelsföretag inom Gävle- Borlänge regionen är:
•

Gevalia som är marknadsledande inom kaffe och väldigt kända i Sverige genom sin ”oväntat
besök” kampanj (www.gevalia.se).

•

LEAF Sverige har sin produktion belägen i Gävle och är marknadsledare inom
sockerkonfektyr i Skandinavien (www.leafsweden.se).
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•

Ca 1 mil utanför Gävle ligger Sveriges första whiskydestilleri Mackmyra
(www.mackmyra.se).

•

Claes Ohlson är ett mycket känt detaljhandelsföretag som är belägna i Insjön. De säljer i
butiker över hela Sverige och via internet samt postorder (www.claesohlson.se).

4.3.1.3 Etableringsmöjligheter
I Gävle kommun finns de både mark och lokaler att exploatera. Det finns lite mark i området kring
bl.a. Forsbacka, Hedesunda och Hamrånge. Men större markområden för industri finns i
Gävleområdet. Vid Andersberg finns tillgänglig mark att köpa nära andra industrier och vid nära
anslutning till hamnen finn även mark att tillgå. Där finns även lokaler att hyra för både industri- och
kontorsverksamhet (www.Gavle.se).
Även Borlängeregionen har mark att tillgå på flera områden och utefter kundens speciella behov. Det
finns även lokaler för uthyrning om man kontaktar kommun eller lokala bolag. Kommunen ansvarar
för 4 800 hektar mark i området som skulle kunna utnyttjas av olika företag (www.borlange.se).
4.3.1.4 Utbildning och kompetens
Högskolan i Gävle erbjuder programmen Industriell ekonomi och Ekonomi ingenjör men också
enstaka kurser inom logistik för de som är intresserade. Vid Högskolan i Gävle kan man även ta del av
Master Programe in Logistics and Innovation Management (Sweden – China master) samt Master
Programe in Management of Logistics and innovation som båda är påbyggnadsprogram på hög nivå
(www.hig.se).
På högskolan i Gävle bedrivs Centrum för Logistik och Innovativ Produktion, CLIP, som forskar inom
och utvecklar näringslivsrelevanta projekt. De arbetar för att utforma kurserna på HiG att vara
företagsanpassade och fungerar som ett kompetensstöd mot företag. Det agerar också som ett nätverk
mellan forskare och företag och ger möjligheter till kunskapsutbyte genom seminarier och
föreläsningar (www.hig.se).
Vid Högskolan Dalarna kan man läsa industriell ekonomi- och industriell ekonomi och
arbetsvetenskapsprogrammet. Deras utbildningar har starka kopplingar till näringslivet och har
resulterat i att studenter från Högskolan Dalarna haft fördelar vid jobbsökandet enligt föreningen
”Civilekonomerna” (www.du.se).
4.3.1.5 Nätverk
MellanSveriges Logistiknav är en satsning på initiativ av Mellansvenska handelskammaren i
samarbete med Gävle Hamn, HiG (Högskolan i Gävle), FPX (Future Position X) och trafikverket för
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regional tillväxt och utveckling (www.mhk.cci.se). FPX arbetar för att på ett innovativt sätt använda
sig av geografisk information för att skapa användarvänliga produkter och tjänster för att fatta trygga
beslut (www.fpx.se). Logistiknavet har som målsättning att ta en tydlig position som ett ledande
logistiknav där de skapat ett regionalt marknadsförings- och kunskapsnätverk med företag och
organisationer som arbetar tillsammans. De planerar att investera i Mellansveriges logistiknav som
varumärke. Handelskammarens roll i detta samarbete är som en dörröppnare för företagen mot nya
marknader samt en samordnande roll för navets kommunikation och utveckling (www.mhk.cci.se).
Nätverkets uppgifter är att
•

Marknadsföra Mellansveriges logistiknav som ett varumärke.

•

Tydligt ge Logistiknavet en position på marknaden.

•

Påverka beslutstagare om beslut rörande infrastrukturen i området.

•

Stödja nyetablering av företag i regionen.

•

Öka nätverkssamverkan i regionen.

•

Stötta och utveckla företag.

4.4

Andra logistiknav i Sverige

Valet av de logistiklägen som jämförs med Gävle- Borlängeregionen gjordes med vägledning av
uppdragsgivaren till examensarbetet samt ett annat examensarbete, den är baserad på rankingen som
tidskriften ”Intelligent Logistik” gjort. Alla regioner är dock inte med och vi bortsåg från Göteborgsoch Stockholmsregionen då de är svårt att konkurrera med de allra största och mest etablerade
regionerna. Mer intressant är då att jämföra med de regioner som har liknande förutsättningar men
ändå lyckats olika bra.

4.4.1 Norrköping/Linköping
Norrköping/Linköpings området har ett bra läge gentemot den demografiska mittpunkten i Sverige
(www.Intelligentlogistik.se). Linköping kommun är bland de större i Sverige rörande folkmängd och
sammanslagna med Norrköping och kringliggande orter kallas området ibland för Sveriges fjärde
storstadsregion (www.linkoping.se). Intelligent Logistik rankade regionen på andra plats.
4.4.1.1 Infrastruktur
Vägar
Genom Norrköping/Linköping går E4 och E22. E4 går söderut genom Jönköping till Hellsingborg.
Norrut går E4 efter kusten genom Stockholm, Gävle, Sundsvall och Piteå till Haparanda och vidare in
i Finnland (www.hitta.se). E22 går söderut från Norrköping utefter kusten genom Västervik, Kalmar
och Karlskrona till Malmö.
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Järnväg
Södra stambanan som anknyter till bl.a. Godstråket genom Bergslagen och Skåne, Västkustbanan och
kust till kust-banan går genom Norrköping (www.trafikverket.se). Planer finns för bygga spår till den
nya combi-terminalen i Händelö utanför Norrköping.
Hamn
Norrköping har Sveriges näst största hamn sett till ytan med nästan 6km kajlängd och sammanlagt 400
000m2 lagringsutrymme. Hamnen har ett eget järnvägsnät som förbinder sig med Södra stambanan.
Hamnen är utrustad för att alla typer av gods, virke/skog, massa och papper, spannmål och containrar.
Arbete med att utveckla hamnens kapacitet och inseglings djup är under planering.
Flyg
Norrköpings flygplats finns i området (www.norrkopingflygplats.se). Från Norrköping är de ca 20 mil
till Arlanda flygplats, som är en av de största flygplatserna i Sverige.
4.4.1.2 Företag i regionen
Stadium, Scan, Cloetta-fazer, Whirlpool, Saab, Siemens, Motorola, Ericsson och Toyota materail
handling är några av de stora aktörerna i området.
4.4.1.3 Etableringsmöjligheter
Det finns möjligheter till att skaffa lokaler och mark för expandering och nyetablering i regionen
(www.norrkoping.se).
4.4.1.4 Utbildning och kompetens
Linköpings universitet erbjuder grundläggande- och specialiserade program inom logistikämnen. Det
finns även forskning inom området på universitet (www.liu.se).
4.4.1.5 Nätverk
Norrköping/Linköping är med i Östsvenska handelskammaren. Detta nätverk arbetar med utbildning
av regionens ledare samt stöd och hjälp vid etablering. De finns också för att hjälpa företag med
internationell handel (www.east.cci.se).

4.4.2 Örebroregionen
Med Örebroregionen avser vi området vid Örebro, Arboga, Hallsberg och Askersund. Denna region
har ett bra geografisktläge med avseende till den demografiska mittpunkten i Sverige
(www.Intelligentlogistik.se). Intelligentlogistik rankar Örebroregionen på delad tredje plats av
Sveriges 25 bästa logistiklägen.
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4.4.2.1 Infrastruktur
Vägar
Genom Örebro går både E18 och E20 (www.Logistikregionen.se).
E18 går österut genom Västerås, Enköping och in i Stockholm norr. Västerut fortsätter vägen till
Karlskoga och Karlstad och sedan vidare in i Norge.
E20 går söderut genom Skara till Göteborg. Österut fortsätter vägen genom Eskilstuna, Södertälje och
sedan in i Stockholm söder (www.Hitta.se).
Järnväg
Godstråket genom bergslagen går igenom örebroregionen (www.Jarnvag.net). Denna bana går ihop
med Norra-, Södra- och Västra stambanan (www.trafikverket.se). Den korsar även Mälar- och
Bergslagsbanan. Hallsberg är en viktig järnvägsknut med en av Europas största rangerbangårdar
(www.logistikregionen.se)
Hamn
Ingen hamn finns i regionen däremot har regionen har en så kallad Dry Port, på svenska Torrhamn,
den har i dagsläget 17 000m2 varm lager och 4 000 m2 kallager ligger i Hallsberg och är den enda i
Sverige just nu (www.Hallsbergsterminalen.se).

Flyg
12 km väster om Örebro finns Örebro flygplats som idag är rankad 4:e största fraktflygplatsen i
sverige, den har en start- och landningsbana som klarar stora fraktplan (www.orebroairport.se).
4.4.2.2 Företag i regionen
Försvarsmaktens centrallager, Atlas Copco, Ahlsell, Saab Aerotech, Volvo cunstruction equipmen,
DHL, Schenker, DFDS och Green Cargo är några av de stora företag som valt att lägga delar av sin
verksamhet i regionen.
4.4.2.3 Etableringsmöjligheter
Det finns möjligheter till expandering och nybyggnation i regionen, Örebro har 150ha etableringsklar
mark. Kumla och Hallsberg har vardera 100ha och Arboga har 90ha (www.logistikregionen.se).
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4.4.2.4 Utbildning och kompetens
Örebro universitet erbjuder utbildningar inom Logistikämnen (www.oru.se). De erbjuder
civilekonomutbildning, ekonomiprogrammet och ingenjörsprogrammet för industriell design och
produktutveckling.
4.4.2.5 Nätverk
Örebroregionen har gemensamt gått ihop och bildat ett nätverk som de valt att kalla Logistikregionen.
Detta nätverk arbetar med att hjälpa företag och människor att etablera sig i området samt erbjuda stöd
och hjälp åt redan befintliga företag (www.logistikregionen.se).

4.4.3 Jönköpingregionen
Jönköping har tillsammans med Nässjö startat ett logistik samarbete kallat position Scandinavian detta
skapar en region med nästan 250 000 invånare. Jönköping är en av de företagstätaste kommunerna i
Sverige( www.nnab.se ). Intelligent logistik rankade Jönköping på delad tredje plats över Sveriges 25
bästa logistiklägen( www.intelligentlogistik.se)
4.4.3.1 Infrastruktur
Vägar
Genom Jönköping går väg E4, den fortsätter söderut till Hellsingborg. Norrut så går den genom
Linköping, Norrköping och Södertälje och sedan in i södra Stockholm (www.hitta.se).
Järnväg
Nässjö – Jönköping – Falköping banan löper igenom området och förbinder regionen med den södra
och den västrastambanan som ger goda förbindelser till i balnd annat Malmö, Kattrineholm, Göteborg
och Stockholm (www.trafikverket.se).
Hamn
Då Jönköping - Nässjö inte ligger vid kusten finns det ingen tillgång till internationella hamnar i
regionen. Dock finns ett samarbete mellan Göteborgs Hamn genom de goda tågförbindelserna.
(http://www.nnab.se)
Flyg
Jönköping airport har en kapacitet på 700.000 passagerare per år och bedriver reguljärflyg, charterflyg,
allmänflyg, taxiflyg samt bedriver en neutral skräddarsydd fraktterminal (www.jonkopingairport.se).
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4.4.3.2 Företag i regionen
Husqvarna AB, IKEA, Fläkt Woods AB, Saab, Arla Foods, TeliaSonera, KABE, VSM Group AB,
Electroluxanläggningar, Posten samt Stora Enso Packaging AB är några av de stora aktörerna i
området (www.jonkoping.se)
4.4.3.3 Etableringsmöjligheter
I Jönköpingsområdet finns det flertalet lokaler att hyra, både industri- och kontorslokaler finns att
tillgå. Det går även att bygga nya lokaler och köpa mark i området (www.destinationjonköping.se).
4.4.3.4 Utbildning och kompetens
I regionen finns flertalet utbildningsmöjligheter och framförallt erbjuder Högskolan i Jönköpning olika
utbildningar med logistik inriktning, dels industriella ekonomi programmet samt vid den
internationella högskolan erbjuds international management. (http://hj.se/utbildning/program.html)
4.4.3.5 Nätverk
Jönköping och Nässjö har tillsammans bildat Position Scandivia som är ett samarbete för att förbättra
förutsättningarna för regionens företag. De erbjuder en spetskompetens inom logistik området för
aktiva i området (www.destinationjonkoping.se).

4.4.4 Eskilstuna
Eskilstuna-Strägnäs ligger placerad i ett utav de snabbast växande regionerna i norra europa strategiskt
placerad i ett ekonomiskt centrum med ca 3 miljoner människor och ett stort antal multinationella
företag (www.eskilstuna.se). Eskilstuna - Strängnäs rankades på en sjätte plats utav Intelligent
Logistiks rankning över de 25 bästa logistiklägena i Sverige 2011 (www.intelligentlogistik.se).
4.4.4.1 Infrastruktur
Vägar
Inom regionen finns det en rad betydande vägar som E20 som löper igenom regionen och knyts
samman med både E4 och E18(http://www.eskilstuna.se). E20 går österut genom Södertälje in i södra
Stockholm. Västerut går E20 genom Örebro, Skara och vidare till Göteborg (www.hitta.se)
Järnväg
Det finns även viktiga järnvägsförbindelser inom regionen så som Svealandsbanan som skapar
förbindelser med Södra- och Västrastambanan och för bulktransporter finns även Oxelösunds – Sala
linjen (www.trafikverket.se).
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Hamn
Det finns också tillgång till en rad olika hamnar inom regionen dessa hamnar är Oxelösund, Köping
och Västerås. Man har också ett utbrett samarbete med Göteborgs hamn (www.eskilstuna.se).
Flyg
13 km öster om Eskilstunaa ligger Eskilstuna flygplats. Den ligger mittemellan E20 och
Sveadalsbanan (www.eskilstunaflygplats.se). Eskilstuna har ca 12 mil till Arlanda flygplats som är en
av Sverige största internationella flygplatser.
4.4.4.2 Företag i regionen
Några redan etablerade och viktiga samarbetspartners inom nätverket är: DHL, Fluckinger, Hennes &
Mauritz, Kilenkrysset, TGOJ och Volvo. Man har även utvecklade samarbeten med Göteborgs Hamn
då man ingår i railport scandinavian och Stockholm Buissines Alliance (www.eskilstuna.se)
4.4.4.3 Etableringsmöjligheter
Enligt eskilstuna trade center (www.eskilstunatradecenter.se) så finns det idag en rad olika områden
som har mycket ledig mark ibland dessa områden nämns: Villsta industriområde, Källsta
industriområde, Svista, Västerleden, Eskilstuna logistikpark samt Eklunda industriområde.
4.4.4.4 Utbildning och kompetens
I närområden erbjuder Mälardalens högskola en rad olika utbildningar som ämnar skapa
spetskompetens inom logistik så som program inom industriell ekonomi, innovation produktion och
logistik (www.mdh.se). Ett nära samarbete existerar mellan både högskolan, yrkeshögskolan och
arbetsmarknaden (www.eskilstuna.se).
4.4.4.5 Nätverk
Eskilstuna Trade Center är ett nätverk som arbetar med att hjälpa företag i regionen att göra affärer
enklare, de hjälper även till vid etablering av ny verksamhet (www.eskilstunatradecenter.se).

4.4.5 Helsingborg
Efter södra västkusten finns Helsingborg beläget. Detta utgångsläge har fördelar då
befolkningsunderlaget i öresundsregionen är stort. Intelligent logistik rankar Helsingborgsområdet på
9:e plats över Sverige bästa logistiklägen (www.intelligentlogistik.se).
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4.4.5.1 Infrastruktur
Vägar
Till Helsingborg går vägarna E4, E6 och E20. E4 går norrut genom Jönköping, Linköping,
Norrköping, Södertälje och in i södra Stockholm. E6 och 20 går söderut till Malmö, norrut går de
vidare genom Halmstad och in i södra Göteborg (www.hitta.se).
Järnvägar
Västkustbanan som går från Lund till Göteborg passerar genom Helsingborg. Denna bana ansluter
bl.a. till Kust till Kustbanan, Norge/vänerbanan, Västra stambanan och Nässjö/Jönköping-VärnamoHalmstad, Godstråket genom Skåne och Markarydsbanan (www.trafikverket.se)
Hamn
I Helsingborg finns Helsingborgs hamn AB, Sveriges näst största containerhamn
(www.intelligentlogistik.se). Denna hamn är isfri året om med upp till 13 m djup. Hamnens
kombiterminal är ansluten till järnvägsnätet. Genom hamnen hanteras årligen mer än 7 miljoner ton
gods (www.port.helsingborg.se). Man har även skytteltrafik med färjor över till Danmarks Helsingör
för lastbilar och personbilar.
Flyg
Nära beläget finns Helsingborg Ängelholms flygplats som är en regional flygplats. Inte så långt ifrån
Helsingborg kan man även finna Halmstad flygplats och Malmö Sturup (www.skyscanner.se).
4.4.5.2 Företag i regionen
Några av de större företagen i regionen är McNeil AB, Kemira Kemi AB, Nestle Sverige AB,
Everfresh AB, AB elektrokoppar (www.helsingborg.se)
4.4.5.3 Etableringsmöjligheter
I regionen finns det flertal områden med tomter och mark företag kan utnyttja b.la. LångebärgaII,
Tostarp. Tostarp är ett område med bra logistiksläge. Kommunen kan hjälpa företag att hitta mark
efter behov (www.helsingborg.se).
4.4.5.4 Utbildning och kompetens
Campus Helsingborg är en del av Lunds universitet som erbjuder utbildningar inom logistik bl.a.
logistics service management programmet och retail management master programmet (www.ch.lu.se).
Det finns även KY utbildningar inom logistik vid yrkeshögskolan i Helsingborg
(www.yh.helsingborg.se).
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4.4.5.5 Nätverk
I området finns Helsingborg Business Region som är ett samarbete mellan närliggande kommuner. Det
finns även flertalet mindre mötesplatser för företagargrupper rörande utveckling av företag i regionen
(www.helsingborgbusinessregion.com).

4.4.6 Halmstad
Efter Sveriges västkust finner man Halmstad med omnejd. Detta område rankades i intelligent logistik
på 13:e plats (www.intelligentlogistik.se). Halmstad kommun är bland de 20 största i landet och har
över 90 000 invånare.
4.4.6.1 Infrastruktur
Vägar
Genom Halmstad går E6 och E20. Båda vägarna kommer från Malmö i söder vidare norrut genom
Varberg in i södra Göteborg (www.hitta.se).
Järnvägar
Västkustbanan som går från Lund till Göteborg passerar genom Halmstad. Denna bana ansluter bl.a.
till Kust till Kustbanan, Norge/vänerbanan, Västra stambanan och, Godstråket genom Skåne och
Markarydsbanan (www.trafikverket.se). Nässjö/Jönköping- Värnamo-Halmstad har start/slut i
Halmstad.
Hamn
I Halmstad finns Halmstads hamn och Stuveri AB, de ansvarar för 3km kaj med upp till 12 m djup.
Hamnen är utrustad med 4 Ro-Ro ramper och krankapacitet på upp till 102 ton
(www.Porthalmstad.com).
Flyg
Halmstad flygplats ligger 3km från Halmstad centrum (www.Halmstadflygplats.se). En bit ifrån
halmstad kan man även använda sig av Helsingborg Ängelholms flygplats.
4.4.6.2 Företag i regionen
Biltema har sitt huvudlager i Halmstad, andra stora aktörer i området är Lidl, Ruukki Sverige,
Homemaid AB, Calsa Steel Service AB och Dormer Tools.
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4.4.6.3 Etableringsmöjligheter
I närhet till hamnen finns det uppemot 400 000m2 mark att utnyttja för industrier och företag
(www.Porthalmstad.com). Det finns både kontors och industrilokaler att tillgå i Halmstad och även
mark att bygga nytt på (www.halmstadsnaringsliv.se).
4.4.6.4 Utbildning och kompetens
På Högskolan i Halmstad kan man bl.a. läsa Civilekonomprogrammet och Ekonomprogrammet,
skolan har dock inga logistikkurser tillgängliga (www.hh.se).
4.4.6.5 Nätverk
Halmstads Näringslivs AB arbetar för företag i regionen och hjälper till med etablering, expandering
och bygglov bl.a. De kan vara med som stöd på möten med kommunen och liknande ser till att
företagen får tag i den information de behöver för att verka i området (www.halmstadsnaringsliv.se).

4.4.7 Sundsvall
Efter östkusten i norrland finner man Sundsvall med nästan 95 000 invånare i kommunen. Sundsvall
med omnejd rankades på 25:plats i intelligent logistik (www.intelligentlogistik.se),
4.4.7.1 Infrastruktur
Vägar
Genom Sundsvall går E4 och E14. E4 går söderut genom Gävle och in i norra Stockholm. Norrut går
den igenom Piteå till Haparanda och vidare in i Finnland. E14 går västerut genom Östersund och
vidare in i Norge (www.hitta.se).
Järnväg
Ostkustbanan går från Sundsvall till Stockholm, Mittbanan går inåt landet och ansluter till Norra
Stambanan (www.trafikverket.se).
Hamn
I Sundsvall finns norrlands för tillfället djupaste hamn med 12,3m djup. Hamnen har 9 magasin och 4
lagerhallar som tillsammans erbjuder 80 000m2 lagring (www.Sundsvallshamn.se). Det finns också
planer på att bygga ut hamnen och anlägga en kombiterminal med stora omlastningsytor och möjlighet
till att ta emot långa godståg (www.sundsvall.se).
Flyg
Midlanda flygplats ligger norr om Sundsvall efter E4:an (www.skyscanner.se).

44

4.4.7.2 Företag i regionen
Fujitsu, Teknikutbildarna i Norden, Koneo, SCA Graphic Sundsvall AB, Metso Paper AB,
Kubikenborg Aluminium AB, EKA Chemical AB, Kemira Kemi AB är några av de stora aktörerna i
området (www.rst.sundsvall.se).
4.4.7.3 Etableringsmöjligheter
I regionen finns stora områden av obebyggd mark som företag kan etablera sig på. Kommunen har
även en sökhjälp som kan finna lediga lokaler att hyra (www.Sundsvall.se).
4.4.7.4 Utbildning och kompetens
I Sundsvall finns delar av det som kallas Mittuniversitetet, det är beläget i Sundsvall, Härnösand,
Östersund och Örnsköldsvik. De erbjuder utbildningar inom logistik ämnen bl.a. finns Industriell
ekonomiprogrammet och olika civilingenjörinriktningar (www.miun.se).
4.4.7.5 Nätverk
E-länet är ett projekt med västernorrlands kommuner som skall hjälpa företag växa och verka inom
området. De bidrar till att skapa en mötesplats för företagen (www.e-lanet.se).
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5 Diskussion
I detta kapitel behandlas teorin och de analyser som gjorts. Detta kommer ligga som grund för de
slutsatser som dras av examensarbetet.

5.1

Etableringskriterier

Enligt litteraturen kan man dela in etableringskriterierna i 5 huvudkategorier (Hilmola, Lorentz, 2011).
Dessa är:
•

Kostnad

•

Tillgänglighet

•

Arbetskraft

•

Marknad

•

Strategi

Utefter dessa huvudkategorier kommer en mer detaljerad indelning inom de olika kategorierna.
Exempel på dessa inom
•

Kostnad: låga distributionskostnader.

•

Tillgänglighet: tillgång till vägnät, järnväg, hamn och flyg.

•

Arbetskraft: låg kostnad och tillgänglighet av arbetskraft.

•

Marknad: närhet till producerande verksamhet, tillgång till tredjepartslogistik och tillgång till
branschspecifika lagerlokaler.

•

Strategi: vald plats kan hindra framtida expandering, expansionsmöjligheter

Dessa har olika betydelse beroende på vilken bransch företaget verkar inom samt företagets storlek.
Enligt litteraturen så är vägtranssportförbindelserna, låga distributionskostnader och att inkommande
logistik är enkel att binda samman viktigare än t.ex. tillgången på arbetskraft, tillgång på sjötransporter
och att de finns sammanställnings- och tillverkningsfabriker i närheten (Hilmola, Lorentz, 2011).
Detta överensstämmer med de resultat vi erhållit efter avslutad enkätundersökning där svaren entydigt
visade samma tendens som i litteraturen.
Det enskilt viktigaste kriteriet har varit låga distributionskostnader, vi har även fått in svar som visar
att ett intresse från kommun såväl finansiella fördelar som ett genuint engagemang kan vara indirekt
avgörande för val av plats vid lokalisering. Dock önskar gruppen att fler hade haft tid att svara på
enkäterna för att få ett mer validerat svarsunderlag. Men då svaren bekräftar det litteraturen säger så
anser gruppen att enkäterna har bidragit till slutsatserna i arbetet.
Det gruppen anser vara intressant är att både litteraturen och enkätundersökningen påvisar att kriterier
som gruppen trodde var avgörande inte verkar ha den inverkan på valet av etableringsplats som
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gruppen initialt trott. Kriterier som tillgång till arbetskraft, närhet till sjö- och järnvägstransporter och
närhet till producerande industri verkar ha låg inverkan på beslutet om nyetablering (Hilmola, Lorentz,
2011). Detta kan bero på många faktorer men en bidragande orsak att företag värderar vägförbindelser
högt kan vara möjligheterna att utnyttja lastbilarnas styrkor. Ofta används inte lika stora lager nu som
de tidigare gjorts för att minska på lagerkostnader, istället använder sig företag av JIT-leveranser
(Lumsden, 2006). Detta har medfört att lagren istället ligger på väg till de olika produktionsenheterna.
Med detta tillvägagångssätt gäller det för företaget att styra leveranserna utefter prognoser för att
kunna erbjuda korta ledtider (Hilletofth et al, 2010). Lastbilarnas småskalighet gör att företag inte
behöver fylla en hel last. Utan kan sända mindre enheter oftare samt att de inte behöver omlastas för
att nå slutkund vilket kan vara bidragande orsaker till vägförbindelsernas höga anseende. Dock får
man inte glömma att företag med stora kvantiteter gods, som stålindustrin och pappersindustrin, är i
behov av både hamn och järnväg för att kostnadseffektivt kunna flytta större mängder gods. Detta
behov uppfyller Gävle- Borlänge regionen och en av anledningarna kan vara den stora stål- och
pappersindustrin i regionen har bidragit till denna utveckling.

5.2

Supply Chain Management/Logistik

I dagens förändrade företagsklimat med mer köpmedvetna kunder, krav på kortare ledtider, globalare
marknad och där kvalité och service är viktigare än förut. Så måste företag ändra sina affärsstrategier
för att vara konkurrenskraftiga (Christopher, 2011). Genom att ha mer kontroll över alla flöden i
kedjan kan företaget skapa sig konkurrensfördelar gentemot andra företag som inte anammat den nya
filosofin. Tanken med att ha ett närmare samarbete inom sin Supply Chain är dels att undgå de
missförstånd och förseningar som kan uppstå genom att inte dela med sig av information, och dels att
enskilda företag i framtiden inte kommer konkurrera med varandra utan att de kommer vara Supply
Chain mot Supply Chain. För att idén med Supply Chain Management skall fungera krävs det att man
inom hela organisationen ändrar sitt tankesätt (Cousins, Spekman, 2003). Företaget i framtiden
behöver vara mer öppna mot kunder och leverantörer för att kunna få ut maximalt av samarbetet
(Christopher, 2011). Logistiken för ett företag är viktig, om de inte får ut sina produkter till kunderna
så spelar de ingen roll hur bra de är. Detta innefattar inte bara leveranser till kunder utan även inom
organisationen(Lumsden, 2005). Logistikbegreppet innebär även hanteringen av leveranser för
råmaterial och halvfabrikat som krävs för att kunna färdigställa produkten.
Genom att etablera sin verksamhet nära ett logistiknav kan företaget få hjälp med att effektivt
distribuera sitt gods samt ta del av deras expertis och teknik. Logistiknaven och nätverken i olika
regioner erbjuder företag etableringshjälp samt hjälp med att utveckla företaget. Det finns även andra
fördelar med att vara nära logistiknavet, man kan få kontakt med andra företag i regionen för teknikoch informationsutbyte. Det kan även finnas möjlighet till att samlasta med andra företag som har
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gods som skall till närliggande destinationer eller tillgång till utvecklad tredjepartslogistik i området. I
de regioner som är framgångsrika finns det stor tillgång på tredjepartslogistikföretag då dessa ofta
etableras i företagsrika regioner. En tredjepartslogistiklösning gör att företaget kan fokusera mer
resurser på sina kärnprocesser och behöver inte slösa energi på det som någon annan kan göra mer
effektivt (Lumsden, 2005). I samband med att marknaden för företag har globaliserats så har även
svårigheterna med att flytta gods mellan landsgränser och kontinenter blivit reella för fler företag.
Genom att låta ett annat företag eller logistiknav som har kunskapen om hur tull- och handelsregler
fungerar hjälpa till kan ett stort antal företag göra affärer och transaktioner internationellt. Något som
inte vore möjligt utan extern expertkunskap om området. Detta kan dock medföra en extrakostnad då
man betalar både för förflyttningen och administrativa kostnader som om företaget kunnat göra det
själva undvikits, men för mindre företag är denna tjänst ovärderlig. Mindre företag har inte alltid
personal för enbart logistikfrågor utan en person med många ansvarsområden inom företaget och
användandet av tredjepartslogistik frigör denne person att fokusera på annat.

5.3

Intressenter och intressentsamarbete

Kommun och näringsliv kan ses som intressenter av ett väl utvecklat logistiknav då fördelarna av detta
kan komma att gynna både företagen och regionen (Klefsjö, 2007). Företaget vill skapa ett effektivt
flöde av produkter, råmaterial, teknik och kunskap, vilket är några av de fördelar som ett logistiknav
kan bidra med. Ur kommunens synvinkel blir området mer attraktivt genom att skapa arbetstillfällen
och hålla kvar befintliga företag. Det kan vara en bra grund för att skapa samarbete mellan andra
regioner och företag. Ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv kan resultera till fördelar vid
nyetableringar och öka en regions attraktionskraft om en kommun är villig att bistå med finansiellt
stöd (Hilmola, Lorentz, 2011). Detta kan även skapa fördelar för företag i region då nya företag kan
uppfylla ett behov av kunskap, teknik eller resursbehov som finns av redan etablerade företag i
regionen. Det kan även skapa en ny konkurrens mellan befintliga företag och nya som inte tidigare
fanns, vilket kan både vara positivt och negativt. Ett väl fungerande samarbete som sammanknyter fler
företag inom region kommer ställa nya krav på infrastrukturen i området. Den kan komma att behöva
anpassas och byggas ut för att möta de krav som företagen kan ställa på den. En mer utvecklad
transportmarknad ställer högre krav på att infrastrukturen fungerar, kombiterminaler för både hamn-,
järnväg- och vägtransporter blir strategiska konkurrensmedel för att få nyetableringar (Hilmola,
Lorentz, 2011).
För att samarbetet mellan kunder och leverantörer ska kunna löpa smärtfritt så krävs det att en väl
utbredd och fungerande infrastruktur finns tillgänglig. Genom att säkerställa att detta finns till hands
så detta kan de tillverkande företagen göra bättre planeringar utefter JIT-principerna. (Lumsden 2006).
För att uppnå detta så kommer det att krävas dialoger mellan de olika elementen, industri, kunder samt
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kommun, som ingår i detta system. Genom att hitta rätt kanaler för att ta tillvara på informationen som
krävs kan lagerhållande företag utarbeta rutiner och förfarande utefter de tillgängliga resurserna.
Frågan uppstår då om vart kostnaden för uppbyggnaden, underhållet och utvecklingen ska ligga?
Uppförandet utav terminaler och dessas underhåll bör företagen stå för då de kan utforma dessa
ändamålsenligt så att funktionerna matchar behoven för företaget. Men kommunen bör visa intresse
och stöd för att hjälpa företaget med etableringen. Genom att uttrycka sina behov kan företagen genom
dialog med kommuner och andra instanser så kan man till viss mån påverka utformningen och
utvecklandet av övrig viktig infrastruktur. Genom en bra infrastruktur kan man locka fler företag till
regionen som medför ett rikare näringsliv (www.mhk.cci.se).

5.4

Närhet till marknaden

Enligt tidningen ”Intelligent Logistik” så är närheten till den demografiska mittpunkten i Sverige en
väldigt viktigt del av det bästa logistikläget, hela 25 poäng av totalt 90. Litteraturen stödjer att det är
viktigt med närhet till marknaden och detta är ofördelaktigt för de regioner om inte kan knytas
samman med den demografiska tyngdpunkten (Hilmola, Lorentz, 2011). Detta kriterie är det som
regionerna inte kan påverka själva dock så innebär en förbättrad infrastruktur möjligheten att snabbt
kunna ta sig närmare marknaden. Nya projekt i regioner rörande vägar och järnvägar knyter samma
regionerna och skapar bättre förutsättningar för snabba transporter till marknaden. Gruppen anser att
detta kriteriet är en av de avgörande anledning till att Gävle- Borlängeregionen hamnat dåligt på
rankingen.

5.5

Gävle- Borlängeregionen

För att Gävle-Borlängeregionen skall bli mer attraktiv för nyetablering krävs det stort engagemang och
arbete inom regionen. De andra framgångsrika regionerna har ett väletablerat och fungerande
samarbete, vilket Gävle-Borlängeregionen i dagsläget saknar. Tidningen ”Intelligent Logistik” har
som ett av de kriterier de värderar att regionen skall ha ett samarbete, detta är ett av de kriterier som
Gävle- Borlängeregionen kan arbeta med att utveckla och förbättra för att skaffa ett bättre utgångsläge
att klättra i rankingen. I skrivande stund så utvecklas det ett samarbete inom regionen detta går under
namnet MellanSveriges Logistiknav (www.mhk.cci.se). Med i denna satsning är Gävle Hamn som
håller på att bredda sin verksamhet och är redan ostkustens största containerhamn vilket ger regionen
goda förutsättningar för export och import. Projektet med att utveckla järnvägsförbindelsen med ett
elektrifierat spår in till hamnen kommer ytterligare förstärka hamnområdet och därmed hela regionen.
Detta i samband med den nya E16 vägen gör att regionen får mycket goda förutsättningar att snabbt
och effektivt förflytta olika typer av gods, dock förutsätter detta att vägen rustas upp till flerfilig
motorväg längs hela sträckan. E4:an mellan Uppsala och Gävle har byggts om och detta förbättrade
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möjligheterna att snabbt och enkelt ta sig söderut i landet vilket medförde även att förbindelsen till
Arlanda Flygplats förbättrades, så regionen har nära till en internationell flygplats. Med dessa
förutsättningar anser projektgruppen att regionens infrastruktur håller hög standard och ger goda
möjligheter för företagen. Gruppen tror att för att öka inflytandet för logistiknavet är de viktigt att man
får delaktighet av de större företagen i regionen för att på så vis få med sig flera mindre verksamheter.
Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle erbjuder båda Industriell ekonomi programmet och
ekonomi ingenjörsutbildning (www.hig.se , www.du.se). Detta gör att tillgången av kompetens finns i
regionen. Högskolan i Gävle erbjuder fördjupningsutbildningar och bedriver forskning inom logistik
som ytterligare skapar kompetens i regionen. Detta i samband med CLIP anser projektgruppen är
framgångsfaktorer för utvecklingen av MellanSveriges Logistiknav.
En tydlig skillnad mellan de regioner vi undersökt och Gävle- Borlängeregionen är hur de
marknadsfört sig själva för att locka till sig företag. Projektgruppen tror att detta är en viktig del att
fokusera mer på för att i framtiden kunna få nyetableringar till regionen.

50

6 Slutsatser
I detta kapitel kommer de slutsatser som dragits av översikts- och diskussionskapitlet i
examensarbetet. Det finns också förslag till fortsatt forskning.

6.1

Teoretisk Beslutsmall

Utefter de svar vi fått från enkäterna och den litteraturgenomgång som gjorts kan man utforma en
beslutsmall, se figur 2 nedan . Den har utarbetats främst efter litteraturen men med stöd från de enkäter
vi skickat ut. Gruppen valde att sammanfoga marknad- och strategikategorin då gruppen ansåg att
underdelningen av dessa går ihop mycket och att expansionsmöjligheter hör ihop med hur marknaden
ser ut. Följande modell kan användas som grund vid val av plats vid lokalisering. Dess kriterier är
valda och har olika betydelse beroende på i vilken bransch företaget är verksam, men vi anser att de är
de överlag viktigaste för många typer av branscher.

Plats

Kostnad

Tillgänglighet

Arbetskraft

Marknad

Distributionskostnader

Tillgång till
vägtransporter

Tillgång på kompetens

Expansionsmöjligheter

Stöd från intressenter

Tillgång till hamn

Tillgång på arbetskraft

Tillgång till
tredjepartslogistik

Närhettill producerande
industri

Tillgång till järnväg

Tillgång till Ulyg

Fig. 2 Teoretisk Beslutsmall.

Modellens kriterier har olika inverkan på företag och därför kan vi inte sätta dessa i relation till vilken
vikt de har i olika branscher, dock stödjer litteraturen och enkätundersökningen ordningen inom varje
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kategori med den översta som viktigast. Genom att använda mallen kan man jämföra olika platser och
bedöma de genom vilka kriterier som är viktiga för företaget.
Efter avslutad studie kan vi konstatera att det är ett komplext område och företags behov varierar. Men
överlag finns de tre kriterier som är viktigast:

•

Låga distributionskostnader – Så låg transportkostnad mellan producent och kund som möjligt

•

Expansionsmöjligheter – Tillgång till mark och lokaler i regionen

•

Tillgång till vägar – Större transportvägar som riksvägar och Europavägar

Det är därför projektgruppen anser att fokus bör läggas på just dessa områden från företagets sida.
Från ett logistiknavs sida innebär detta att de bör framhäva dessa egenskaper inom regionen för att
locka till sig potentiella nyetableringar. Dock får man inte bortse från de andra kriterierna då dessa har
sin inverkan på valet av etableringsplats.
Efter den genomförda översikten av de olika regionernas förutsättningar i kapitel 4.3 och 4.4 har
gruppen sett att det inte skiljer sig markant ifrån varandra. Det finns faktorer som inte regionen kan
påverka, som det geografiska läget och närheten till den demografiska tyngdpunkten. Men de
påverkbara förutsättningarna ser gruppen inte någon större skillnad på. Alla regionerna i
undersökningen har tillgång till bra infrastruktur och samtliga har tillgängligt utrymme för nya
etableringar. Det som skiljer Gävle Borlänge från de övriga är att denna region tidigare inte haft ett
väletablerat samarbetsnätverk som hjälper företag att etablera och verka i regionen.
Projektgruppen anser att det nya samarbetet inom regionen med Mellansvenska Handelskammaren i
spetsen kan leda till att regionen blir mer attraktiv för nyetablering. Viktigt tror vi är att på ett
professionellt och tydligt sätt marknadsföra sig och göra det enkelt att få reda på information om
området via nätverkets hemsida. Gävle- Borlängeregionen har förutsättningar som gynnar de
branscher med stora volymer så som pappers- och stålindustrin och fokus bör därför läggas på dessa.

6.2

Förslag till fortsatt forskning

Gruppen anser efter avslutad studie att en mer branschspecifik undersökning om företags olika
etableringskriterier samt hur deras olika viktning kan genomföras, för att svara på frågor så som:
”Vilka typer av företag kan regionen enklare locka till sig” och ”vilka kriterier som regionen behöver
arbete mer på för att få vissa typer av företag”. Det skulle även vara av intresse att testa beslutsmallen
för att se hur den skulle fungera. Mellansveriges Logistiknav skulle även få fördelar av att undersöka
hur andra regioner marknadsför sig och med avstamp i detta utarbeta en egen marknadsföringsstrategi.
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Bilagor
I bilagorna placeras det som inte behövs för den direkta förståelsen av arbetet. Det kan vara
omfattande beräkningar där teorin redan presenterats, program- och datalistor samt
kringinformation. Bilagor skall uppfattas som egna dokument, vilket innebär att figurer och tabeller
tilldelas numrering oberoende av löptextens figurer och tabeller.
Bilaga 1 Enkät lagerhållande företag
Hej!
Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som för tillfället skriver vårt examensarbete. Arbetet som är
i regi utav Mellansvenska Handelskammaren, har syftet att identifiera och kartlägga de etableringskrav
som ligger till grund för lokalisering av lager- och distributionsverksamhet. Vi är intresserade av att se
vilka faktorer som har inverkan på lokaliseringen och ska i slutändan försöka koppla detta till
Gävleborgsregionen.
•

Vad är viktigt när ni söker nya etableringsmöjligheter av lager- och/eller
distributionsverksamhet?

•

Vart har ni befintlig lagerverksamhet i dagsläget och vilka faktorer låg bakom den
lokaliseringen?

•

Var Gävle- Borlängeområdet med i tankarna runt etablering?

•

Hur stort område täcker det befintliga lagret?

•

Har ni någon planerad expandering av terminal/distributionsverksamhet i framtiden?

•

Om ja har eller är Gävle- Borlängesområdet aktuellt för den expanderingen?

•

Rangordna dessa 11 faktorer med 1 som viktigast och 11 som minst viktig för er vid en
eventuell expandering alternativt ny etablering:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Låga distributionskostnader
Låg kostnad för arbetskraft
Befintliga lagerlokaler som finns att hyra
Möjlighet till expansion
God förbindelse till järnvägsnät
God förbindelse till flygplats
Goda vägtransportsförbindelser
Goda båttransportsförbindelser
Närhet till produktionsanläggning
Tredjepartslogistik finns att tillgå i området
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o

Närhet till Combiterminal

•

Eventuell annan/andra faktor/faktorer viktiga för er verksamhet?

•

Hur anländer ert gods?
På pall eller container?
Med bil/båt/tåg eller flyg?
Varifrån kommer era varor? Nationella alternativt internationella varor?

Önskvärt är att få svar via E-mail till adress ntn06ano@student.hig.se alternativ via telefon 0738018184 (Alexander), som en intervju. Anonymitet kan utlovas vid behov.
Mvh/Mikael Granat & Alexander Nelson
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Bilaga 2 Enkät speditör
Hej!
Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som för tillfället skriver vårt examensarbete. Arbetet som är
i regi utav Mellansvenska Handelskammaren, har syftet att identifiera och kartlägga de etableringskrav
som ligger till grund för lokalisering av lager och distributionsverksamhet. Vi är intresserade av att se
vilka faktorer som har inverkan på lokaliseringen och ska i slutändan försöka koppla detta till GävleBorlängesregionen.
Frågorna som vi vill ställa till Er är följande:
•

Vad är viktigt när ni söker nya etableringsmöjligheter av lager- och/eller
distributionsverksamhet?

•

Vart har ni befintlig lagerverksamhet i dagsläget och vilka faktorer låg bakom den
lokaliseringen?

•

Var Gävle- Borlängesområdet med i tankarna runt etablering?

•

Hur stort område täcker det befintliga lagret?

•

Har ni någon planerad expandering av terminal/distributionsverksamhet i framtiden?

•

Om ja har eller är Gävle- Borlängeområdet aktuellt för den expanderingen?

•

Rangordna dessa 10 faktorer med 1 som viktigast och 10 som minst viktigt för er vid en
eventuell expandering alternativt ny etablering:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Låga distributionskostnader
Låg kostnad för arbetskraft
Befintliga lagerlokaler som finns att hyra
Möjlighet till expansion
God förbindelse till järnvägsnät
God förbindelse till flygplats
Goda vägtransportsförbindelser
Goda båttransportsförbindelser
Närhet till produktionsanläggning
Närhet till Combiterminal

Eventuell annan/andra faktor/faktorer viktiga för er verksamhet?

Önskvärt är att få svar via E-mail till adress ntn06ano@student.hig.se alternativ via telefon 0738018184 (Alexander), som en intervju. Anonymitet kan utlovas vid behov.
Mvh/Mikael Granat & Alexander Nelson
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Bilaga 3 Del av Intelligent Logistiks ranking

Här är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2011
Här är Intelligent Logistiks lista över Sveriges 25 bästa logistiklägen/regioner 2011. Den visar bästa
etableringsort för centrallager med distribution av konsumentprodukter.
För 7:e året publicerar Intelligent Logistik här listan över Sveriges bästa logistiklägen. Det geografiska
och demografiska läget, d v s närheten till konsumenter och marknad, är huvudkriterium och väger,
tillsammans med infrastrukturen, tyngst för en regions placering på listan. Närhet till den
demografiska tyngdpunkten ger också kortast distributionsväg för de konsumentprodukter som vi
utgår ifrån. Sveriges demografiska eller befolkningsmässiga mittpunkt ligger i Hallsbergs kommun,
strax söder om Örebro. Härifrån nås den största delen av befolkningen med kortast avstånd vid
distribution. Det gör att de ca 2/3-delar av Sveriges yta som ligger norr om Gävle, liksom sydligaste
Sverige, hamnar långt från den demografiska tyngdpunkten. Därför dominerar Mellansverige toppen
på listan.
Jönköping vinnare Stor-Göteborg har ända från början kommit etta på listan. Nordens största importoch exporthamn, med oceangående direktlinjer och 26 pendlar för järnvägsgods, är en stark faktor när
alltmer konsumentprodukter importeras från Sydostasien. Kort avstånd från hamn till lager ger låga
logistikkostnader. En på det hela taget mycket väl fungerande transportinfrastruktur, spetsutbildning i
logistik vid såväl Chalmers Tekniska Högskola som Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ger
topp-poäng för tillgången till logistikkompetens. Ett starkt regionalt samarbete inom BRG och LTS,
ger också poäng till Göteborgsregionen. Jönköpingsregionen med Nässjö och Vaggeryd har de senaste
åren fått en rad stora nya logistiketableringar. Tre år i rad har regionen toppat listan över tillkommande
logistikytor (centrallager). Jönköpingsregionen ligger längre från den demografiska tyngdpunkten än
Örebro och Norrköping, men det kompenseras i viss mån av närheten till de befolkningstäta
regionerna Stor-Göteborg och sydvästra Skåne. Experts nya centrallager i Vaggeryd på 60 000 kvm är
det senaste stora tillskottet. Infrastrukturen har också förbättrats, med tre kombiterminaler. Ny
torrhamn stärker infrastrukturen. I toppen går därför Jönköping/Nässjö/Vaggeryd nu upp på 3:e plats.
Norvik stärker södra Stor-Stockholm Den blivande storhamnen i Norvik kan stärka södra StorStockholm. Trängseln i centrala Stockholm delar dock fortfarande Stor-Stockholm i två separata
logistikområden, där det norra är mest expansivt. Närheten till Arlanda, Sveriges största
logistikarbetsplats och en kombiterminal i Rosersberg stärker norra Stockholm, dit vi också räknar
Sigtuna; Bro, Håbo och Enköping. Med nya etableringen av Coops fryslager, är särskilt Enköping en
av årets uppstickare. Örebroregionen där Hallsberg ingår, ligger närmast Sveriges demografiska
mittpunkt och är också den större ort i Mellansverige som i praktiken har bäst distributionsmöjligheter
både till hela den befolkningstäta Mälarregionen och till västra Sverige och delar av Norge. Det väl
fungerande regionala logistiksamarbetet i Logistikregionen stärker regionen. Förutom de kommuner
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som ingår i samarbetet, räknar vi även Askersund till Örebroregionen. Sedan starten är Katrineholm
den verkliga raketen på listan och går från plats 21 för två år sedan till plats 14 i år. Med öppnandet av
den nya kombiterminalen stärks ställningen ytterligare. Hässleholm med stambaneläge och nytt
logistikområde går, tillsammans med Kristianstad och Åhus, upp till plats 18. Gnosjöregionen, d v s
Gnosjö, Värnamo och Gislaved, går också upp en plats, till plats 19.
Demografin missgynnar Sydsverige. Öresundsregionen i Danmark och Sverige är Nordens största
och mest expansiva interregionala tillväxtområde, med Sveriges näst största containerhamn i
Helsingborg. När Malmös norra hamn står färdig, kommer Malmö säkert att få se nya
logistiketableringar. DSVs nybygge i Landskrona är en av de största logistiksatsningarna i Sverige just
nu. Men vill man nå hela Sverige med distribution, ligger Skåne alltför långt från Sveriges
demografiska tyngdpunkt för att komma i toppen på listan. När det gäller öppnandet av nya
logistikanläggningar i Sverige, så var 2010 ett mellanår. Enligt en rapport från Savills färdigställdes
eller byggdes totalt ca 150 000 kvadratmeter logistikyta under 2010. Under 2011 kommer mer än
dubbelt så mycket, eller närmare 370 000 kvm att stå färdiga. Samtliga projekt uppförs för en
dedicerad hyresgäst och inte ett enda byggs på spekulation.

Sex kriterier styr placeringen
Här är de sex kriterier som avgör placeringen på listan samt de olika kriteriernas respektive
tyngd.
1. Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt. (25 poäng) 2. Allsidighet och
tillgänglighet i logistisk infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar, fraktflygplatser och
kombiterminaler. (25 poäng) 3. Volymen av tillkommande logistikyta de senaste fem åren.(20
poäng) 4. Samlat utbud av logistikservice, relevant akademisk utbildning och tillgång till
arbetskraft.(10 poäng) 5. Samarbetsklimat och nätverk inom regionen.(10 poäng) 6. Pris och tillgång
på färdigplanerad mark för nyetablering.(10 poäng)

Sveriges bästa logistiklägen 2011
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
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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
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