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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns någon gemensam grundtanke i den 

geografiska, fysiska platsen för valet av lokalisering av detaljhandelns centrallager. Detta görs 
genom att undersöka vilka lokaliseringsfaktorer som är betydelsefulla. Studien har inhämtat 
empiriskt material från 11 detaljhandelsföretag, varav 9 är intervjuade, för de övriga 2 är 
informationen hämtad utifrån dokumentstudier. Därtill genomfördes intervjuer med en högre 
uppsatt branschchef. Teorin behandlar den lokaliseringsteori, lokaliseringsfaktorer och 
tidigare undersökningar som studien använder sig av.  

Studiens resultat visar att transportkostnader/tid till butik, marktillgång, tågtransporter, 
tillgänglig och rätt arbetskraft, var befolkningen finns, markkostnader och andra 
investeringskostnader samt på sikt tillgång till el är betydelsefulla lokaliseringsfaktorer. 
Centrallagren lokaliseras gärna i ett logistikområde med ett lagom antal andra företag. 
Samarbeten inom logistikområdet, förutom för att få skalfördelar främst kring infrastruktur, 
finns men letas inte aktivt. Gemensamma grundtankar kring push-out-faktorer är framför allt 
resurser som otillräcklig infrastruktur, markpriser, marktillgång och bygglov samt för många 
andra företag. Pull-faktorer är infrastruktur, marktillgång, lagom med andra företag ur resurs 
och skalfördelar samt tillgänglig och rätt arbetskraft. Keep-faktorer är butikernas placering, 
anpassning av infrastruktur över tid, tillgänglig och rätt arbetskraft samt att kunna expandera. 
Konkurrensmässigt är drivkraften modernisering av centrallagret, vilket blir en resursfråga, 
främst marktillgång, men omlokalisering kostar mycket så man vill ligga kvar länge. 

Nyckelord: detaljhandel, centrallager, lokalisering, lokaliseringsfaktorer 

Abstract 
The purpose of the study is to investigate whether there is any common basic idea in the 

geographical, physical location for the choice of location of the central warehouse of the retail 
business. This is done by examining which location factors are significant. The study has 
obtained empirical material from 11 retail companies, of which 9 are interviewed, for the 
other 2 the information is obtained based on document studies. In addition, interviews were 
conducted with a senior retail business manager. The theory deals with the localization 
theory, localization factors and previous investigations that the study uses. 

The results of the study show that transport costs/time to the store, land availability, train 
transport, accessible and skilled labour, where the population is located, land costs and other 
investment costs as well as in the long run access to electricity are important location factors. 
The central warehouses are preferably located in a logistics area with a reasonable number of 
other companies. Collaborations in the logistics area, in addition to gaining economies of 
scale, primarily around infrastructure, exist but are not actively sought. Common basic ideas 
about push-out factors are resources such as insufficient infrastructure, land prices and land 
availability, building permits, as well as too many other companies. Pull factors are 
infrastructure, land availability, a reasonable number of other companies and available and 
skilled workforce. Keep factors are the location of the stores, adaptation of infrastructure over 
time, available and skilled workforce and being able to expand. In terms of competition, the 
driving force is the modernization of the central warehouse, which will be a question of 
resources, mainly land access, but relocation costs a lot so one want to stay for a long time. 

Keywords: retail, distribution center, central warehouse, localisation, localisation factors
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till studiens innehåll med bakgrund och 
problembeskrivning kring detaljhandelns lokalisering av centrallager följt av syfte och 
frågeställning, avgränsningar, definitioner och studiens disposition. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Sverige är som litet land i hög grad export- och importberoende och i liten grad 

självförsörjande. Förutom den hälft av importen som petrokemiska produkter och råolja utgör, 
och den importdel som delar och reservdelar för tillverkningsindustrin1 och infrastrukturens 
fysiska uppbyggnad och underhåll utgör (energi-, vatten-, avlopps-, transportanläggningar), 
importeras det allra mesta av det vi konsumenter använder i dagliga livet som t.ex. mat, 
mobiltelefoner, kylskåp, soffa, förvaringsaskar, glödlampor etc. Till exempel är Sverige 
enbart till 50% självförsörjande på livsmedel (LRF 2020). För att leva våra liv behöver 
härmed varor kunna förflytta sig i det geografiska rummet och överbrygga geografiska 
avstånd och hinder, inom såväl som in i och ut ur länder. Härav känns det angeläget att 
studera Sveriges varuförsörjning av i första hand konsumtionsvaror. 

Den del av näringslivet som importerar, lagrar och distribuerar våra konsumtionsvaror är 
detaljhandeln. SCB:s definition av detaljhandel är ”Detaljhandel är återförsäljning 
(försäljning utan bearbetning) av nya och begagnade varor främst till allmänheten för 
enskildas eller hushållens personliga bruk och konsumtion.” (SCB). Detaljhandeln kan i sin 
tur delas upp i dagligvaruhandel (t.ex. livsmedel) och sällanköpshandel (t.ex. kläder, möbler, 
vitvaror, elektronik, heminredning). Det vill säga i stort sett alla våra konsumtionsvaror. 
Detaljhandelsföretagen köper in varor från de flesta delar av världen, främst Asien, och deras 
respektive centrallager återfinns på många olika platser i Sverige, där det finns ett antal 
fysiska importnoder att välja mellan (hamnar, Öresundsbron, flygplatser och land/landgräns), 
och där det inte spontant verkar gå att peka på någon specifik röd tråd i den geografiska, 
fysiska platsen för valet av lokalisering av centrallager eller transportkedja.  

Detaljhandeln är heller inte så väl undersökt enligt Wrigley (2000) och Coe & Wrigley 
(2018), speciellt inte kring lokalisering av centrallager/distributionslager (Thai & Grewal 
2005). I en intressentundersöking av WSP (2016) ansåg de intervjuade företagen att på grund 
av kunskapsbrist om godstransporter hos myndigheter är fokuset på industrin för stort så 
detaljhandeln glöms av. Coe & Wrigley (2018 s. 27) skriver att ”the dynamics of other types 
of transnational retailing, notably fashion/clothing, but also furniture, home improvement, 
consumer electronics, and pharmacies, undoubtedly merit further study”. 

De studier som finns inom detaljhandeln handlar till största delen om butikslokalisering 
och hur distributionen mellan centrallager och butiker ser ut, se t.ex. Trafikanalys (2015a); 
Sandberg2; VTI Rapport 1062 (Kjellsdotter et al. 2020). Härav är det intressant att utforska 
hur detaljhandelsföretagen ser på lokaliseringen av sina centrallager och transportkedjor. 

                                                
1 Tillverkningsindustrin importerar ca 40% av sina insatsvaror, andelen ökar stadigt (Andersson & Deiaco 2020) 
2 Se Erik Sandberg. Butiksetableringsprocessen i svensk detaljhandel. Linköpings universitet i samarbete med 
Handelns Utvecklingsråd, 2012. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns någon gemensam grundtanke i den 

geografiska, fysiska platsen för valet av lokalisering av detaljhandelns centrallager, och hur 
denna gemensamma grundtanke i så fall ser ut och påverkar det geografiska rummet utifrån 
följande frågeställning; 

Vilka lokaliseringsfaktorer är betydelsefulla för detaljhandelns lokalisering av centrallager? 

De företag inom detaljhandeln som är intressanta att undersöka är internationella 
detaljhandelsföretag med rikstäckande butikslokalisering som har full kontroll över hela 
inköps- och transportkedjan, från leverantörens fabrik, genom sitt centrallager och ända ut till 
sina egna försäljningsbutiker, då dessa företag är flytande över geografin och kan för både 
leverantörer, transporter och centrallager välja lättflyttade operativa lägen utifrån andra 
aspekter än ett geografiskt försäljnings- och kundområde. Studien har inhämtat empiriskt 
material från 11 detaljhandelsföretag, varav 9 är intervjuade, därtill genomfördes intervjuer 
med en högre uppsatt branschchef. 

Genom att undersöka vilka faktorer som påverkar lokaliseringen av centrallager och pröva 
dessa mot rådande lokaliseringsteorier och tidigare studier ger det ökad kunskap kring hur 
regioner/kommuner påverkas av detaljhandelns val av lokalisering för sina centrallager. 

Resultatet ger beslutsfattare och forskare vetenskapligt grundade perspektiv på vilka 
lokaliseringsfaktorer som detaljhandelsföretag anser är betydelsefulla för sin lokalisering av 
centrallager. För beslutsfattare ges härmed potential för att kunna använda 
lokaliseringsfaktorers betydelser vid olika beslutstaganden inom regioner/kommuner. För 
forskare bidrar studien till lokaliseringsteorierna med fördjupade kunskaper om 
detaljhandelsföretagens syn på lokaliseringsfaktorer för centrallager. 

1.3 Avgränsningar 
Studiens intresseområde är den fysiska, geografiska lokaliseringen av centrallager. Studien 

kommer inte att undersöka lageruppbyggnad, logistikflöden, arbetskraft etc. inom 
centrallagret. Rent företagsinterna faktorer som kapital, management och utveckling, 
kostnader för mark och faciliteter etc. tas inte upp i studien. 

1.4 Definitioner 
Elva företag är undersökta, varav nio är intervjuade. De företag som är intervjuade 

benämns som respondenter, medan företag används allmänt och inkluderat de två företag som 
inte intervjuats. 

Följande begrepp och definitioner används i studien: 
Centrallager. Ett gemensamt lager för ett större geografiskt område där inleveranser sker från 
leverantörer och utleveranser sker till annat lager/butik/kund. I studien använt som det första 
av varuägaren nyttjat lager efter en varas ankomst till Sverige. 

Detaljhandel. SCB:s definition: ”Detaljhandel är återförsäljning (försäljning utan 
bearbetning) av nya och begagnade varor främst till allmänheten för enskildas eller hushållens 
personliga bruk och konsumtion.” Delas upp i dagligvaruhandel och sällanköpshandel. (SCB) 

Distributionslager/distributionscentral. Benämningen används av en del företag i stället för 
centrallager, men ett distributionslager kan nyttjas var som helst i flödeskedjan, inte enbart 
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som första anhalt från leverantör, och av andra aktörer än varuägare, därav avgränsningen mot 
centrallager i studien. 

Lastbärare. ”En anordning som bär och sammanhåller lasten och som är speciellt utformad 
för att underlätta hantering av denna”. En standardiserad lastbärare kallas enhetslastbärare, 
t.ex. en container eller en europapall (EUR-pall). (Jensen et al. 2011) 

Logistikterminal. ”Terminaler är anläggningar vars huvudsakliga uppgift är att fungera som 
en omlastningspunkt mellan olika transportslag eller fordon.” (RTK 2008) 

Logistikområde (Logistikby). ”En logistikby är ett område som i huvudsak är avsett för 
logistikverksamhet, såsom terminaler, lager, logistikcentra3, verkstäder och annan service. 
Begreppet har införts för att det behövs ett ord som betecknar ett geografiskt avgränsat 
’kluster’ av transport- och logistikrelaterade företag.” (RTK 2008) 

Transportbärare. Representeras här av de trafikslag som transporterar gods; fartyg, tåg, 
lastbil, flygplan. 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 ger en bakgrund till studiens innehåll med problembeskrivning, syfte, 

frågeställning, avgränsningar och definitioner. 

Kapitel 2 tar upp de metoder som studien använder sig av, såväl litterära som empiriska, 
och hur dessa tillämpas. 

Kapitel 3 redovisar och argumenterar för studiens teoretiska utgångspunkter utifrån 
forskningsstrategi, arbetsgång, litteratur- och dokumentstudier, intervjumetoder 
och val av respondenter, studiens analysmodell och metodkritik. 

Kapitel 4 redovisar studiens resultat. 

Kapitel 5 analyserar empirin mot det teoretiska planet för att svara på studiens syfte och 
frågeställningar. 

Kapitel 6 drar slutsatser och besvarar syftet och frågeställningen utifrån analysen samt ger 
förslag till praktiskt och vetenskapligt bidrag samt förslag till fortsatta studier.  

2 Metod 
I detta kapitel presenteras och argumenteras för forskningsstrategi, arbetsgång, litteratur- 
och dokumentstudier, urval av undersökta företag, utformning och genomförande av 
intervjuer, bearbetning av data och analysmetod. Metodkritik och etikaspekten tas också upp. 

2.1 Forskningsstrategi 
Inom ekonomisk geografi studeras hur ekonomiska aktiviteters utveckling påverkar och 

påverkas av det omgivande samhället, det geografiska rummet. Ett viktigt studieområde är 
regionegenskaper och lokalisering. (Stutz & Warf 2014) 

Studiens mål är att ge en djupare förståelse för huruvida det finns någon gemensam 
grundtanke i den geografiska, fysiska platsen för valet av lokalisering av detaljhandelns 
centrallager genom att undersöka vilka lokaliseringsfaktorer som är betydelsefulla vid valet 

                                                
3 Med logistikcentra menas här att ett företag kombinerar terminal och lager med varandra. (RTK 2008 s. 41) 
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av lokalisering. Studien kommer härmed att vara normativ, dvs. förklarande och tolkande av 
situationen, men kommer till största del vara deskriptiv, dvs. beskrivande, i datainsamlingen 
(Holme & Solvang 1991 s. 60, 138). Studiens förförståelse består i att uppsatsförfattaren 
studerat naturgeografi samt grundkurs 1-4 och en metodkurs inom ekonomisk geografi. Även 
om det gett kunskaper inom området bedömdes mer kunskap specifikt inom detaljhandeln och 
lokalisering behövas. Uppsatsförfattaren har inte arbetat inom ämnesområdet vilket gör att 
studien kan undersöka ämnesområdet relativt objektivt. 

För att systematiskt ta sig an samhällsförhållanden finns det i huvudsak tre vetenskapliga 
metodprinciper; analytiska perspektivet, eller positivism, med rötter i vetenskapen och där 
verkligheten, i ett utifrånperspektiv, mäts, analyseras och förklaras logiskt på ett kvantitativt 
och deduktivt sätt utifrån teoretiska hypoteser; systemperspektivet där systemet ställer upp 
strukturer som individerna fungerar inom och där verkligheten, mestadels i ett 
utifrånperspektiv, rekommenderas eller modelleras på ett kvantitativt eller kvalitativt och 
mestadels induktivt sätt utifrån kartläggning eller modellering; aktörsperspektivet, eller 
hermeneutik, med rötter i teologin och där verkligheten, i ett inifrånperspektiv, tolkas och 
förstås på ett kvalitativt och induktivt sätt utifrån förförståelse och empiriskt material. (Holme 
& Solvang 1991 s. 46, 103; Thurén 2004). Således kan man säga att den hermeneutiska 
kunskapen (aktörsperspektivet) blir osäkrare än den positivistiska (analytiska), men också 
rikare och mer nyanserad (Thurén 2004). Holme & Solvang (1991 s. 82) skriver att de 
egenskaper som väljs ut för undersökning är beroende av två faktorer: frågeställning och 
perspektiv där frågeställningen talar om vad det är forskaren söker kunskap om, perspektivet 
utgör ramen för vad som ses - ett analytiskt, system- och/eller ett aktörsperspektiv.  

Identifiering av studieobjekt 
Studien började med en studieobjektanalys i syfte att identifiera så många olika typer av 

studieobjekt som möjligt som kan tillföra information till frågeställningen ur så många olika 
perspektiv som möjligt. De studieobjekt som bedömdes ha mest potential i djup och 
tillsammans kunna ge mest bredd kring studiens frågeställning valdes ut. 

Studien vill genom respondentintervjuer klarlägga detaljhandelsföretagens syn på 
nuvarande lokalisering av sina centrallager och de lokaliseringsfaktorer som företagen anser 
är betydelsefulla för lokaliseringen. Enligt Holme & Solvang (1991 s. 123) är det temat för 
undersökningen och tillgången till information som avgör vilken intervjuform som ska väljas. 
Respondentintervjuer valdes för att aktörsperspektivet, som Holme & Solvang (1991 s. 46, 
114) skriver, ger en pålitlig information direkt från källan och är grunden för nya 
uppfattningar och kunskapstillväxt. För att få rätt kunskap från detaljhandelsföretagen valdes 
intervjuer med experter, dvs. logistikchefer, transportchefer eller liknande, ut som strategi. 
Genom att använda sig av personer med hög kunskap om det område som undersöks kan 
informationsinnehållet i intervjuerna öka (Holme & Solvang 1991 s. 114). Ny kunskap 
behöver ses i förhållande till redan existerande kunskap där det, för att få ett framåtskridande 
resultat, behövs gedigna kunskaper om existerande teorier och kunskaper (ibid. s. 48). 
Fördjupad kunskap inom ämnet behövs också för att kunna formulera relevanta och 
meningsfulla intervjufrågor till respondenterna. Ur ett systemperspektiv, som ger ökad 
förståelse för sammanhang och ur ett analytiskt perspektiv, som ger hypoteser för 
generalisering (ibid. s. 87, 88), ses följande tillföra den sakkunskap i bredd och djup som 
bedöms behövas; 



 5 

Studien vill genom litteraturstudier undersöka hur tidigare forskning och rådande 
lokaliseringsteorier ser på lokaliseringsfaktorer. 

Studien vill genom dokumentstudier inhämta nödvändig kringinformation, basfakta kring 
undersökta företag och övrig data som kan ge mångsidiga perspektiv kring 
lokaliseringsfaktorer.  

Studien vill genom informantintervjuer med en högre uppsatt branschchef kunna diskutera 
såväl övergripande frågor som detaljfrågor och även kunna ha rena diskussioner kring 
detaljhandelsbranschen som helhet. 

Identifiering av lokaliseringsfaktorer 
De lokaliseringsfaktorer som prövas på respondenterna behöver vara förhandsbestämda för 

att säkra samma terminologi och kunna vara jämförbara, men de behöver samtidigt vara 
tillräckligt heltäckande, och inte för låsta. Att använda enbart faktorer från lokaliseringsteorier 
skulle bli för snävt men att enbart ta fram faktorer helt fritt kan göra att viktiga perspektiv 
missas. Härav använder studien en abduktiv ansats, vilket är en växelverkan mellan deduktiv 
ansats, som ställer existerande teori mot empiriska undersökningar, och induktiv ansats, som 
utgår från empiriska undersökningar för att utifrån dessa generera en teori (Holme & Solvang 
1991 s. 51, 57; Thurén 204)). Inledningsvis används en deduktiv ansats för att få en 
uppfattning av hur redan existerande teorier ser på lokaliseringsfaktorer. För att hitta 
ytterligare teoretiskt stöd används därefter en induktiv ansats där verkligheten först studeras 
utan att ha förankrats i vedertagen teori, därefter görs en återgång till teori då ett antal 
antaganden kring lokaliseringsfaktorer tas fram utifrån den insamlade informationen från 
dokumentstudien. Genom denna abduktiva växelverkan ger den deduktiva och den induktiva 
ansatsen tillsammans underlag till de lokaliseringsfaktorer som prövas på respondenterna och 
som grund för jämförelser. 

För att kunna identifiera, fånga in, rangordna och göra jämförelser mellan 
lokaliseringsfaktorer bedöms kvantitativ metod som bäst lämpad, då det analytiska 
perspektivet syftar till en strukturerad datainsamling som möjliggör generalisering och 
jämförbarhet (Holme & Solvang 1991 s. 88). Dock för att få en djupare förståelse kring hur 
olika lokaliseringsfaktorer uppfattas och tolkas av respondenterna samt för att hitta kontexten, 
helhetsbilden och eventuella mönster kring respondenternas tankar bedöms kvalitativ metod 
bäst lämpad, då aktörsperspektivet syftar till att skapa djupare förståelse av det som studeras 
och med närhet till källan för att fånga åsikter och tankar (ibid. s. 100). Holme & Solvang 
(1991 s. 93) skriver också att det är forskarens frågeställning som bör avgöra vilken eller vilka 
metoder som ska användas, och Andersen (1998) skriver att en kombination av både 
kvalitativa och kvantitativa data, en så kallad metodtriangulering, kan vara tillämplig utifrån 
frågeställningens innehåll. Studien bedömde att kombinationen mellan kvalitativa och 
kvantitativa metoder skulle ge mest djupgående information kring respondenternas 
uppfattningar samtidigt som informationen också kan jämföras, både företagen sinsemellan, 
mot teorin och mot tidigare studier. Vid en sådan kombination mellan kvalitativa och 
kvantitativa metoder skriver Holme & Solvang (1991 s. 94) att kvalitativ information kan vara 
ett tillägg till den kvantitativa undersökningen och att kvantitativa data kan ge en generell 
översikt för lättare identifiering av väsentliga faktorer i den kvalitativa undersökningen, vilket 
är just argumenten till att studien vill använda en kombination av de kvalitativa och 
kvantitativa metoderna. Utifrån ett ekonomiskt-geografiskt perspektiv skriver Clark et al. 
(2018 s. 3) att ekonomgeografer i sin forskning behöver använda ett flertal både kvalitativa 
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och kvantitativa forskningsmetoder som används tillsammans med erfarenhetsbaserad 
kunskap, i stället för att ha ett distanserat och påstått objektivt synsätt till det som studeras.  

Tolkning av lokaliseringsfaktorers betydelse 
För att bearbeta den empiri som samlas in från respondenterna (aktörsperspektivet) 

tillämpas i huvudsak en deduktiv och kvantitativ ansats då empirin jämförs med identifierade 
lokaliseringsfaktorer från teorin (analytiska perspektivet) och dokumentstudien 
(systemperspektivet). Medan tolkningen i huvudsak blir induktiv och kvalitativ då 
respondenternas uppfattningar är det som skapar betydelsen av lokaliseringsfaktorerna.  

Det blir härmed en normativ, i huvudsak induktiv, kvalitativ, styrd, subjektiv studie som 
till vissa delar är abduktiv, deduktiv, kvantitativ och deskriptiv. Modellen är utformad efter att 
det ska vara välstyrt, men på rätt saker, för att få ut sökt information.  

2.2 Arbetsgång 
Studiens arbetsgång visas i figur 1.  
 

 
Figur 1: Studiens arbetsgång 
 
Som steg 1, efter att syfte och frågeställning tagits fram, genomfördes en omfattande 
studieobjektanalys där de studieobjekt som besitter relevant information för frågeställningen 
identifierades och valdes ut. 

Som steg 2 genomfördes en omfattande branschanalys kring detaljhandelsbranschen i sin 
helhet och olika detaljhandelsföretags basfakta där även branschchefen identifierades och 
intervjuades. Utifrån framtagen information gjordes en analys av vilka egenskaper ett företag 
skulle ha för att bli intressant för studien och ett antal detaljhandelsföretag identifierades. 

Som steg 3 genomfördes dels en omfattande litteraturstudie kring vedertagen 
lokaliseringsteori där hypoteser kring lokalisering togs fram och lokaliseringsfaktorer 
identifierades. Dels en omfattande dokumentstudie kring hur branschen och andra aktörer, 
inklusive den identifierade branschchefen, ser på lokalisering där ett antal antaganden kring 
lokalisering togs fram och lokaliseringsfaktorer identifierades.  

Som steg 4 togs respondentintervjuernas frågeformulär fram utifrån identifierade hypoteser, 
antaganden och lokaliseringsfaktorer samt intervjuer med branschchefen.  

Som steg 5 genomfördes intervjuer med respondenterna, samt inhämtande av information via 
internet för samtliga företag. 

Som steg 6 genomfördes en sammanställning, analys och slutsats kring och som svar på 
studiens syfte och frågeställning. 
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2.3 Litteratur- och dokumentstudier 
2.3.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudierna baseras huvudsakligen på böcker, peer reviewed forskningsartiklar och 
några universitetsuppsatser inom ekonomisk-geografisk lokaliseringsteori i syfte att 
identifiera lokaliseringsfaktorer. Böckerna valdes delvis ut ihop med studiens handledare som 
gav tips och råd. Forskningsartiklarna och uppsatserna är antingen publika eller framsökta via 
forskningsdatabaser, främst via Göteborgs universitetsbibliotek. Sökord som användes var 
bland annat lokalisering, lokaliseringsteori, lokaliseringsfaktorer, centrallager, detaljhandel, 
lagerlokal, distributionslager, distributionscentral, logistikterminal, logistikområden, kluster 
och agglomeration och deras engelska motsvarigheter. 

Dock finns det inte mycket forskning kring just centrallager, inte kring logistikterminaler/ 
distributionslager heller, något mer finns kring lagerlokaler (warehouses). Den huvudsakliga 
lokaliseringsteorin behandlar lokalisering av huvudbyggnader av olika slag, men studien 
bedömer att de övergripande generella mekanismerna för lokalisering av huvudbyggnader 
även gäller för centrallager. Däremot är det en av anledningarna till att studien även tittar på 
annat material insamlat av myndigheter, organisationer och konsultbyråer då vedertagna 
lokaliseringsteorier inte bedöms spegla hela bilden för just centrallagers lokalisering. 

2.3.2 Dokumentstudier 
Insamling av bakgrundsfakta och statistik kring företag och transportflöden gjordes genom 

att läsa in, inom området relevanta, tillgängliga rapporter, publikationer, årsredovisningar, 
hållbarhetsredovisningar, nyhetsartiklar och liknande som Sveriges regering, myndigheter, 
kommuner, konsultföretag och branschtidningar publicerat på internet. Idag finns det mesta 
från offentliga Sverige och företag publicerat på internet, allt från SOU-utredningar till 
företags officiella organisation, lokalisering och årsredovisningar, varför insamlingsmetoden 
är lämplig. Även i de fall man skulle kontakta ett företag blir man hänvisad till hemsidan för 
att läsa om den här typen av basfakta. Delar av dokumentstudien ligger som grund för 
antaganden kring lokalisering och identifiering av lokaliseringsfaktorer för att få en bredare 
bild än vad lokaliseringsteorin ger. 

2.3.3 Granskning av sekundärkällor 
En av definitionerna av källa är ”en skrift som åberopas för en viss uppgift och som utgör 

grunden för denna uppgifts auktoritet” (Torstendahl, 1966 från Holme & Solvang 1991 s. 
137). Holme & Solvang (1991 s. 141) räknar upp fyra faser i källgranskningen: observation, 
ursprung, tolkning och användbarhet, vilka studien har utgått ifrån. 

Observation handlar om vilka källor som finns och deras tillgänglighet, där det finns ett 
beroende av vilka källor en studie har tillgång till (Holme & Solvang 1991 s. 142). Tillgången 
bedömdes som god i och med tillgången till internet, där det är enkelt att söka fram både 
böcker (för köp, information om eller recensioner) och artiklar, andras referenslistor och att 
göra sökningar i universitetsbibliotekets baser. Sållningen i litteraturstudierna kring 
lokaliseringsteorier gjordes till en början brett, men efter att ha läst och jämfört ett antal källor 
sågs att de flesta refererade till andra, och samma andra personer, i ett eller flera led, varför 
källorna efterhand smalnades av till ursprungstankarna i största möjliga mån, alternativt 
sammanställningar av inom området erkända företrädare. Sållningen i dokumentstudien 
gjordes efter principen att stoppa när trovärdig källa inom sökt område hittades.  
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Ursprung handlar om källans primära förhållanden och tillkomst, dess äkthet (ibid. s. 142). 
Genom att använda fackgranskad litteratur & forskningsartiklar samt dokument från det 
offentliga Sverige och offentligt material från väletablerade organisationer & konsultföretag 
samt företagen själva, och som i första hand är skapade direkt av källan, har studien försökt 
vara så källkritisk som möjligt. För lokaliseringsteorier handlar det mycket om författarens 
subjektiva tolkningar av andras skeenden för att bygga teorier, vilket är det intressanta, vilket 
bidrar till att studien i största möjliga mån gått till författaren själv. Detta för att minska 
missförstådda eller subjektiva tolkningar. I de fall sekundärdata inom en källa använts har den 
efter övervägande använts i de fall både källan och sekundärdatan bedömts trovärdiga, t.ex. 
väletablerade organisationer och offentliga Sverige eller att väletablerad företrädare 
sammanställer andra väletablerades material. Därtill har intervjuer med och 
pressmeddelanden från företagen i olika branschtidningar använts, här finns risken att en 
intervjuad citeras felaktigt, men risken bör vara liten då det rört sig om rena fakta kring 
företagen. 

Tolkning handlar om att innehållsbestämma källan utifrån tidssammanhang och social 
kontext ur ett historiskt perspektiv. En källa är ett historiskt dokument vilket gör att man först 
kan tolka en källa på ett riktigt sätt när man sätter sig in i den situation där källan kom till och 
sedan utgår därifrån i sin tolkning. (ibid. s. 145-146) Lokaliseringsteorin har utvecklats över 
åren på olika sätt och i olika riktningar, det är därmed av vikt att både förstå det historiska 
förloppet och hur olika forskare ser på olika saker. Studien har försökt hitta källor som belyser 
dessa olika delar för att skaffa sig en uppfattning om händelseförloppet och bredden för att 
hitta det som kan vara av intresse för lokalisering av just centrallager, därmed har både äldre 
och yngre källor använts. I dokumentstudien har det eftersträvats att få så aktuell information 
som möjligt och många källor har valts bort för att informationen inte varit tidsmässigt aktuell 
för studiens frågeställning. 

Användbarhet handlar om innehållets trovärdighet och hur den är vinklad, vilket avgör hur 
användbar en källa är för studien (ibid. s. 146). Dokument och källor är präglade av 
värderingar på olika sätt. Genom att göra en yttre och en inre analys kan trovärdigheten 
värderas (ibid. s. 146). Lokaliseringsteorin är som olika teorier i sig själv vinklad, där olika 
forskare har olika uppfattningar. Genom att använda olika författares syn, både på teorierna i 
sig och på varandras forskning har studien försökt fånga och jämföra de olika källorna. Då 
litteraturen dessutom är faktagranskad anses trovärdigheten vara hög. I dokumentstudien får 
företagens egen information anses vara trovärdig. För övrig information har i mesta mån 
ursprungskällor använts. Ibland har detta inte gått men för t.ex. branschtidningar bör 
sakfrågan i artiklarna vara trovärdig. Information om samma händelse var i många fall 
publicerade i ett antal både bransch- och dagstidningar, vilket kan öka trovärdigheten, men i 
de flesta fall hänvisades i ett eller flera steg tillbaka till den källa som tagit del av ett 
pressmeddelande eller gjort intervjun, vilket gjorde att det egentligen bara fanns en källa. 
Däremot kunde samma händelse skildras på samma sätt av olika aktörers inblandning av olika 
tidningar, t.ex. varuägare, byggherre, kommun, vilket ökar trovärdigheten. 

2.4 Intervjustudie 
2.4.1 Urval av företag 

Studiens avsikt är att undersöka internationella detaljhandelsföretag med rikstäckande 
butikslokalisering som har full kontroll över hela inköps- och transportkedjan, från 
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leverantörens fabrik, genom sitt centrallager och ända ut till sina egna försäljningsbutiker. Då 
studien inte har möjlighet att undersöka alla företag inom populationen behöver ett 
representativt urval göras. Urval av representativa studieobjekt kan göras utifrån ett 
sannolikhetsurval, där slumpen avgör urvalet, eller utifrån ett icke-sannolikhetsurval, där det 
görs någon form av medvetet, icke slumpmässigt, urval (ibid. s.186). Studien bedömer att ett 
icke-sannolikhetsurval passar bäst då detaljhandelsbranschen är bred med mer eller mindre 
specialiserade företag utifrån vilka varor de säljer. Bredden gör att studien vill ha med vissa 
bestämda egenskaper både som diversifiering utifrån typ av varor, men med gemensamma 
egenskaper för att få så likartade företag som möjligt, för likvärdiga jämförelser, men med 
olika typer av varuinriktning. För att få ett tillräckligt urval, men inte för många, bedömdes att 
ca 10 företag skulle vara ett lagom urval utifrån representation och studiens resurser. 

Studien genomförde en analys av vilka egenskaper ett företag skulle ha för att bli intressant 
för studien där följande parametrar utsågs:  

Ø Försäljningsbutiker 
o egen regi – för att incitamentet blir då att förse alla butiker med varor från 

centrallagret och inte är avhängigt ett leverantör-kundförhållande och tar 
därmed bort externa faktorer kring vilka butiker som tar emot varor. 

o rikstäckande – för att ta bort incitamentet att butikslokaliseringen styr 
placeringen av centrallagret till specifikt geografiskt område. 

 
Ø Varor 

o egna varumärken ska finnas – för att ta bort incitamentet att varuinköpen lätt kan 
flytta mellan olika geografiska marknader, tillverkning av egna varumärken är 
mer stabilt till geografiska fabriker än vad ren upphandling på marknaden är, 
vilket minskar externa faktorer kring var leverantörsmarknaden är placerad. 

o import ska finnas – då studiens syfte är att undersöka kopplingen till 
importnoder som en lokaliseringsfaktor. 

o import från Asien ska finnas – dels för att det ska vara tillräckliga godsvolymer 
så att varuägaren kan fundera över olika importnoder, dels för att en stor del av 
detaljhandelsvaror tillverkas i Asien. 
 

Ø Centrallager 
o ska finnas i Sverige – då syftet med studien är att undersöka centrallagers 

lokaliseringsfaktorer i Sverige. 
Syftet är att begränsa antalet yttre faktorer som kan påverka läget på centrallagret. 
Den indirekta styrningen av butikernas lokalisering, genom Sveriges totala geografi med 

urbana områden och glesbygd med därtill ojämn fördelning av befolkningstäthet samt sitt 
avlånga utseende, går inte att påverka, men är butikerna rikstäckande och i egen regi tas 
butikernas egen påverkan bort, gentemot att butikerna endast skulle finnas i en geografiskt 
begränsad del av Sverige, eller genom en leverantörs-kundrelation. 

På andra sidan, leverantörssidan, finns en inköps-kundrelation, men tillverkas varor till 
varuägarens egna varumärken är den betydligt fastare än vid rena inköp som lätt kan 
förändras via liknande varor på en annan geografisk marknad. 

Båda dessa incitament gör att varken butiker eller leverantörer belastar centrallagrets 
geografiska placering och utifrån dessa två aspekter kan placeras var som. Därmed är de 
största två belastningsfaktorerna så begränsade de går att göra. Infrastrukturen med Sveriges 
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vägnät och järnvägsnät påverkar också, men den bedöms som likvärdig generellt och ger inte 
ökad preferens för ett specifikt tilldragande lokaliseringsläge. 

Identifierade företag enligt ovan kriterier är: 

• Clas Ohlson 
• Jula 
• Rusta 
• Elgiganten 
• Elon 
• H&M 
• IKEA 
• Dagab 
• ICA 
• COOP 

vilka ingår i studien. Samtliga har intervjuats utom ICA och Coop som avböjde med 
hänvisning till hög arbetsbelastning. Därtill tillkom under studiens gång 

• Arvid Nordquist, 

utifrån ett identifierat byte av importnod (hamn) i närtid.  

Företagen identifierades, utifrån satta kriterier, med hjälp av internet med genomgång av 
företagens hemsidor, publicerade årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar samt 
nyhetsartiklar kring dessa företag och företagsfakta på Allabolag4. Arvid Nordquist uppfyller 
alla satta kriterier utom eget lager och egna butiker. 

Som en del av studieobjektanalysen identifierades också en lämplig branschchef, härefter 
kallad Branschchefen, efter tillgänglighet och meriter. Branschchefen, som väljer att vara 
anonym, har mångårig, gedigen kunskap från ett flertal detaljhandelsföretag på både operativ 
och strategisk nivå och från såväl Sverige som utomlands. 

2.4.2 Intervjuer 
Intervjuer kan vara både kvalitativa och kvantitativa där de kvalitativa står för flexibilitet 

och de kvantitativa för strukturering (Holme & Solvang 1991 s. 88). Intervjumetoderna kan 
därmed vara; ostrukturerade med intervjuer eller enkäter med öppna alternativ; strukturerade 
med intervjuer eller enkäter med fasta svarsalternativ; eller semistrukturerade som blandar 
öppna alternativ med fasta svarsalternativ (Holme & Solvang 1991 s. 92).  

Studien har genomfört två typer av intervjuer, dels respondentintervjuer som utgör studiens 
empiriska resultat och dels informantintervjuer för att få värdefull kunskap om 
detaljhandelsbranschen som helhet. Under studiens gång genomfördes ett flertal kvalitativa 
och ostrukturerade informantintervjuer via telefon med Branschchefen, där intervjumanualer 
låg som grund men var helt öppna för allehanda riktningar och innehåll. Enligt Holme & 
Solvang (1991 s. 111) är intervjumanualer viktiga som guider för att kunna täcka de områden 
som är tänkta, men kräver också öppenhet för idéer eller uppfattningar som uppstår under 
intervjun.  

För det empiriska materialets insamling av detaljhandelsföretagens syn på olika 
                                                
4 Allabolag.se är en tjänst för de som vill veta mer om Sveriges bolag, t.ex. om företaget är aktivt. Tjänsten ägs 
av UC-koncernen som är en del av Enento Group. 



 11 

lokaliseringsfaktorers betydelse för centrallagrets placering genomfördes respondentintervjuer 
av de utvalda företagen. För att säkra såväl kvantifiering för jämförelser och generalisering 
som att fånga upp respondenternas egna tillägg, val och uppfattningar valdes semi-
strukturerade respondentintervjuer. Till respondentintervjuerna användes ett semi-strukturerat 
frågeformulär uppdelat i två delar, se bilaga 1. Den första delen undersöker specifikt olika 
lokaliseringsfaktorer identifierade från teorins hypoteser och dokumentstudiens antaganden. 
Frågeformuläret är till viss del standardiserat där vissa givna lokaliseringsfaktorer finns 
upptagna, med utrymme för att lägga till egna, men innehåller också mer företagsunika frågor 
beroende på vad som är av intresse för studien utefter nuvarande lokalisering och gjorda val i 
närtid. Den andra delen av formuläret är mer generell i ett bredare strategitänk till nuvarande 
och kommande val och vad som kan tänkas påverka dessa. Denna del kan upplevas som 
konkurrensmässig och därav gavs valet att kunna vara anonym, där det räckte med att ett av 
de intervjuade företagen väljer anonymitet för att alla skulle anonymiseras. Utslaget blev att 
del två av frågeformuläret blev anonymiserat.  

Innan utskick provades frågeformuläret på Branschchefen utifrån två aspekter, dels för att 
se att frågorna var relevanta utifrån dennes branschperspektiv och fångade tänkt frågeområde 
och dels att studien fick in förväntade svar (dvs. att svaren var relevanta till frågeställningen 
och täckte intentionen). Därefter provades frågeformuläret på fyra personer utan kunskap om 
detaljhandeln för att prova själva formulärets utformning, detta för att kontrollera bärigheten i 
själva formuläret där förkunskaper om detaljhandeln inte kompenserar fel i själva 
utformningen. Samtliga vinklar gav nyttig information för ett antal förändringar, där 
förändringar i frågornas utformning diskuterades och återprovades med Branschchefen. 
Holme & Solvang (1991 s. 89) rekommenderar pilottester, vilket också många gånger görs, 
men säger att det kan ses som så resurskrävande att de som har ”störst behov av att göra dem 
(t.ex. studenter) inte har någon möjlighet till detta”. Det är dock uppsatsförfattarens största 
övertygelse och erfarenhet att frågeformulär och enkäter alltid ska testas innan, i alla fall på 
en person, för att kontrollera att frågorna är begripliga på avsett sätt och att svaren är relevanta 
till frågorna, dvs. mäter man det man tänkt att mäta. 

Intervjuerna genomfördes med de i studien ingående detaljhandelsföretagen, bortsett ICA 
och Coop, utspritt under en månad. Det färdiga frågeformuläret, ett MS Word-formulär, 
skickades ut via e-post till identifierad lämplig person, hittad via företagets hemsida eller 
genom kontakt med företaget, på positionen logistik- eller transportchef eller liknande 
benämning. 

Valet av MS Word-formulär, i stället för ett web-formulär, gjordes för att formuläret lätt 
skulle kunna ges vidare till annan person vid behov och att det skulle vara enkelt att bläddra i, 
men framför allt att det skulle kunna öppnas och stängas flera gånger, allt i syfte att underlätta 
för respondenten då det i det här fallet är ”företagets” syn på frågorna och inte enskild persons 
egna åsikter som efterfrågas. Formuläret fylldes i antingen av respondenten själv med 
efterföljande genomgång via telefon eller MS Times, någon enstaka gång enbart via e-
postkonversation, eller att respondenten och uppsatsförfattaren gick igenom formuläret 
tillsammans via telefon eller MS Times. Valt tillvägagångssätt styrdes helt av respondenten 
för att underlätta så mycket som möjligt för respondenterna. Vid inkommet, via e-post, ifyllt 
formulär sparades dokumentet omedelbart om till PDF-format för att inte kunna förstöra data. 
Svaren gicks igenom och sammanställdes. Vid frågor eller oklarheter ställdes frågor via e-
post eller telefon till respondenten för klargörning eller bekräftelse på rätt uppfattningar.  
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Intervjuerna blev härmed styrt kvantitativa men med inslag av kvalitativ och mer 
djupgående uppfattning för att fånga både en djupare förståelse och för att kunna göra 
jämförelser mot teori och tidigare studier. 

2.4.3 Etik 
Vid genomförandet av intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till integritet och anonymitet 

(Holme & Solvang 1991 s. 41). Frågeformulärets försättsblad innehöll information om att 
svaren enbart skulle komma att användas i denna studie vilket också vid behov delgavs 
muntligt vid intervjutillfället. De delar som avser respondenternas ageranden och åsikter har 
anonymiserats för att de inte personligen ska kunna påverkas av uppsatsen. 
Sammanställningar av intervjusvaren, beroende på upplägg, delgavs respondenterna efter 
intervjuerna för att stämma av riktigheten i svaren.  

2.4.4 Bearbetning av insamlad data 
Insamlad data från respondentintervjuerna fördes över till MS Excel för de delar som 

skulle kvantifieras och/eller mappas mot tidigare undersökningar. Mappningen av undersökta 
faktorer mappades subjektivt mot bästa motsvarighet i tidigare undersökningar. Därefter 
kategoriserades lokaliseringsfaktorerna utefter tre sätt; Ekonomisk-Geografiska (platsfaktorer, 
internfaktorer och externfaktorer), TKQ (tid, kostnad, kvalitet) samt Ekonomi/Social/Miljö.  

De ekonomisk-geografiska lokaliseringsfaktorerna hanteras i teorikapitlet. TKQ-modellen, 
där T står för tid, K för kostnad och Q för kvalitet är en modell för viktning mellan vilka 
prioriteringar som ska gälla. Modellen är främst använd vid projektstyrning, men är också en 
enkel modell för en grov uppskattning av faktorerna tillämpade på andra områden, vilket 
gjorde den lämplig för att dela in urvalskriterierna enligt modellen för olika sorters analyser. 
Ekonomi/Social/Miljö-modellen är en modell som främst används inom hållbarhet. Då 
miljöfaktorn saknas både i indelningen av de ekonomisk-geografiska platsfaktorer, interna 
och externa faktorer och i TKQ-modellen blev det intressant att även dela in urvalskriterierna 
efter denna modell för jämförelser och analyser. 

De fria textsvaren, oavsett om det var svar på en direkt fråga i frågeformuläret eller om det 
framkommit i själva samtalet, strukturerades och samlades ihop i en matris för respektive 
frågeställning för lättare jämförelser emellan respondenterna. 

2.4.5 Kritik av primärkällor 
I studien har använts både primärkällor i form av intervjuer och i form av företagens 

hemsidor, som får betraktas som primärkällor då uppgifterna är företagens egna. Primärkällor 
är mest eftersträvansvärt men dock inte felfria (Holme & Solvang 1991 s. 147). Studiens 
primärkällor är dock direkt från företagen själva och får anses vara fullt trovärdiga.  

Enligt Holme & Solvang (1991 s. 116) finns det fyra huvudelement som påverkar en 
intervju. Temat kan vara känsligt, vilket det inte är i denna studie, mer än ur 
konkurrenssituation vilket behandlas med anonymitet, men själva temat är inte känsligt i sig. 
Roller innebär att vid vissa intervjusituationer kan det uppstå att den intervjuade gärna vill ge 
svar som denne tror att forskaren vill ha för att inte göra forskaren besviken. Den risken 
förefaller dock obefintlig då studien intervjuar företag om företagets syn på olika 
lokaliseringsfaktorer, där alla svar, eller t.o.m. uteblivna svar, kan användas och relationen 
mellan intervjuad och forskare är helt formell. Aktörers förmåga att delta i en 
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samspelssituation; forskaren behöver förmåga att skapa rätt stämning och fånga upp signaler 
och inte heller pressa den intervjuade på mer svar än denne vill ge. Förutom att det var ren 
företagsinformation som efterfrågades var studien öppen för olika upplägg av intervjuerna i 
syfte att underlätta för den här typen av respondenters vardag. Kulisserna handlar om 
intervju-miljön. Alla intervjuer skedde på avstånd, därav styrde respondenten själv över när 
och i vilken miljö intervjun skedde. Uppsatsförfattaren såg dock till att den egna miljön var 
störningsfri. 

2.5 Analysmodell 
Analys innebär att urskilja de enskilda delarna i en helhet samt att undersöka de enskilda 

delarnas relationer till varandra och eventuellt till helheten (Andersen 1998). Enligt Lofland 
(1971 från Holme & Solvang 1991 s. 205) syftar analysen till att besvara en eller flera av 
endast tre frågor kring ett samhällsfenomen; vad karaktäristiken är, vad orsakerna är och vad 
konsekvenserna är. Vid en analys ska insamlad empiri kategoriseras i syfte att beskriva vad 
man kommit fram till. Centrala faktorer som bidrar till att styra analysen är datats 
beskaffenhet och den form av kunskap som ska produceras. Kvalitativa data och kvantitativa 
data kräver olika typer av analysverktyg. (Andersen 1998) 

Studiens analys utgick från respondenternas svar på frågeformuläret och tillhörande 
anteckningar från intervjuerna samt information inom frågeformulärets områden från 
dokumentstudien. Svaren presenteras i empirikapitlet. I analysen jämfördes svaren först 
mellan respondenterna samt en jämförelse mellan lokaliseringskriterierna grupperade efter 
Ekonomisk-Geografiska modellen, TKQ-modellen och Ekonomi/Social/Miljö-modellen. 
Därefter gjordes en jämförelse med litteraturen och tidigare undersökningar från studiens 
teoretiska ramverk för att besvara studiens syfte och frågeställning. Analysen gjordes utifrån 
samma indelning av lokaliseringsfaktorer som i det teoretiska ramverket (urvalskriterier, land, 
agglomeration, transport, arbetskraft, interna & externa, miljö). Analysen utforskar likheter, 
skillnader och eventuella mönster och gemensamma grundtankar kring lokaliseringsfaktorer, 
samt vilka lokaliseringsfaktorer som är mest framträdande och har störst betydelse för 
lokaliseringen av detaljhandelns centrallager. 

2.6 Metodkritik 
Som kvalitativ studie kan insamlat materials tolkningar och sammanställningar vara ett 

riskmoment där individen får upprätta ett så neutralt angreppssätt som möjligt och inte vara 
främmande för att ifrågasätta och omtolka resonemang och perspektiv.  

Replikation och reliabilitet avser tillförlitlighet, att mätningarna är korrekt utförda (Thurén 
2004; Holme & Solvang 1991 s. 167). Utifrån att erhålla exakt samma svar vid en ny 
undersökning bedöms som föreliggande i stort, men inte ner på exakta svarsalternativ då det 
är en helt subjektiv uppfattning som ligger till grund för om en lokaliseringskriterie hamnar på 
t.ex. plats sju eller åtta, däremot skulle det kunna bli exaktare mot den verkliga uppfattningen 
då upprepningar gör att respondenterna skulle behöva tänka runt samma saker en gång till. 
Risken finns dock också att svaren skulle variera utefter att respondenten har bytt uppfattning 
om tid emellan föreligger. 

Validitet och giltighet avser om det som mäts är det som är avsett att mätas (Thurén 2004; 
Holme & Solvang 1991 s. 171). Prövningen av frågeställningarna mot Branschchefen och 4 
andra icke branschkunniga personer avsåg att ta ner denna risk så mycket som möjligt, där det 
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gick att kontrollera om svaret var det förväntade och frågeställningen kunde diskuteras fram 
och tillbaka tills den var begriplig på avsett sätt. Ett flertal tidigare förvärvade metoder för att 
ställa korrekta frågor utifrån vad som vill mätas tillämpades. Underlaget för en korrekt 
tolkning bör härvid vara god. Vad gäller operationaliseringen av lokaliseringsfaktorer finns 
risker att en operationalisering inte fullt ut täcker ett begrepp, vilket gjorde att studien valde 
att försöka benämna de valbara lokaliseringsfaktorerna på ett så tydligt sätt som möjligt för 
respondenterna utifrån så många perspektiv som möjligt och överlåta till studien att göra 
mappningen mot tidigare studiers benämningar. Mappningen kan därmed bli lidande, men å 
andra sidan har studien en fullt klar bild av sina egna formuleringar och vad som avsågs att få 
fram, vilket därmed bedömdes överväga utifrån att undersöka dagens situation. 

Gällande generaliserbarhet bör resultatet kunna tillämpas på andra företag med liknande 
faciliteter som centrallager, vilket också visades i Hilmola & Lorentz (2011) intervjuer där 
undersökningen likställde lager och distributionscentraler (warehouses/distribution center). 

3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Kapitlet börjar med en introduktion 
till ekonomisk geografi och därefter beskrivs bakomliggande forskning och studier kring 
lokaliseringsfaktorer för centrallager samt teorins tillämpning i studien. 

3.1 Ekonomisk geografi – en introduktion 
Geografisk teori berör främst frågor om närhet, avstånd och utrymme, med viktiga begrepp 

som plats, lokalisering, utbredning, flöden, regioner, rumslig interaktion och rumsliga 
förändringar. Den ekonomiska geografin är en underdisciplin med studier kring ekonomiska 
aktiviteter, med begrepp som produktion, transporter, kommunikation och konsumtion, i det 
geografiska rummet. (Stutz & Warf 2014 s. 14) I sitt arbete att relatera platser, lokalisering 
och territorier till varandra tar ekonomgeografer hjälp av koncepten avstånd (mellan 
geografiska punkter), närhet (människor, objekt, platser och territorier i det sociala och 
politiska), diversitet (i det ekonomiska livet) och skala (människan, hemmet, arbetsplatsen, 
staden, regionalt, nationellt, globalt) (Clark et al. 2018 sid 2). Clark et al. (2018 s. 16-17) 
poängterar att ekonomisk-geografiska frågor kring var, varför och varifrån5 är betydelsefulla 
för att förstå världsekonomin, där de poängterar att ”var” kan bedömas som onödigt och 
tidsslöseri, men att det är den frågan som skiljer ut och är själva kärnan i den ekonomiska 
geografin. Över tid har den ekonomiska geografin bibehållit sitt intresse för lokaliseringsteori 
och kvantitativ modellering men har också reducerat gränserna mot andra discipliner som 
politik, kultur och natur, samt att ekonomgeograferna i sin forskning numera använder ett 
antal olika metodtyper, t.ex. geografiska informationssystem (GIS), matematiska modeller 
och kvalitativt fältarbete såsom intervjuer (Stutz & Warf 2014 s. 18). 

3.2 Lokaliseringsteorier 
Lokaliseringsteori är grunden i forskningen på hur och varför företag, myndigheter eller 

personer motiverar och beslutar sig för en viss lokalisering. Beslutsunderlag kan t.ex. vara 
transportöverväganden, ekonomisk effektivitet och tillgång till mark, arbetskraft, varor och 

                                                
5 Varifrån ”So what” är definierat som en ”helhet av processer genom vilka individer, hushåll och samhällen 
lever och försörjer sig själva” (uppsatsförfattarens översättning). De processer som ingår är produktion, 
konsumtion, distribution och utbyte inom den formella ekonomin. (Clark et al. 2018 sid 1) 
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tjänster (Murray 2009). Omlokaliseringsteori handlar om hur och varför något helt eller delvis 
flyttar till en ny plats. Lokaliseringsteori fokuserar på en plats attraktionsförmåga (pull 
factors) medan omlokaliseringsteori även tar hänsyn till en plats repulsionsfaktorer (push out 
factors). (Brouwer et al. 2004)  

De två pionjärerna är nationalekonomerna Johan Heinrich von Thünens 
markanvändningsmodell från 1826 som hanterar lokalisering av bondgårdar utifrån kostnader 
(Murray 2009) och ekonomen Alfred Marshalls industrilokaliseringsmodell från 1880 som 
hanterar utbud, efterfrågan och marginalnytta (Krugman 2010). På dessa bygger sedan de tre 
teoribildningar som Murray (2009) påvisar som grundfundamentet inom lokaliseringsteori; 
nationalekonomen Alfred Webers industriproduktions-modell från 1929 som hanterar 
lokalisering av industrier utifrån transportkostnader, arbetskraftskostnader och 
agglomerationsfördelar; matematik-ekonomen Harold Hotellings rumsliga konkurrensmodell 
(spatial competition) från 1929 som hanterar bästa lokalisering baserat på kostnader och 
efterfrågan utifrån konkurrerande verksamhet samt ekonomgeografen Walter Christallers 
centralortsmodell från 1933 som hanterar distribution och användning av varor och service 
som en funktion av pris och resekostnader. Dessa har sedan i sin tur utvecklats vidare där 
Brouwer et al. (2004) pekar på att den moderna forskningen, förutom att titta på platsfaktorer, 
även lagt till interna faktorer som t.ex. företagets behov, ålder (var i livscykeln företaget 
befinner sig) och storlek, men även omlokaliseringskostnader och vägvalsberoende (path 
dependence) samt externa faktorer (investeringsstrategier, förhandlingsresultat, värdegrunder 
mm) som sätter in företagen i en ekonomisk kontext (leverantörer, nätverk, myndigheter, 
institutioner och andra aktörer). Dock, även om utveckling, tillväxt och social dynamik har 
nyanserats över tid, så saknas fortfarande faktorer kring hållbar utveckling och lokaliseringars 
miljöpåverkan (Boström Elias et al. 2015 s. 18). Tidigare sågs också företagens lokaliserings- 
och omlokaliseringsbeslut som företagens egna handlande formade utifrån en statisk 
omgivning, medan besluten numera ses som företagens egna handlande formade i ett samspel 
med omgivningen (Brouwer et al. 2004). Boström Elias et al. (2015 s. 21) pekar på att även 
om de nya perspektiven tittar mer på mikrobeslut, dvs. individers och företags agerande, 
saknas det fortfarande djupgående kunskap och de anser att det är ”viktigt att utveckla 
kunskapen om denna dynamik på lokal och regional nivå, inte bara i konkurrens mellan 
regioner”. Vidare anser de också att kunskapen kring dynamiken inom regioner inte är fullt 
utvecklad där det t.ex. saknas kunskap kring hur känsliga företag är för platsers utformning 
och relation till övrig bebyggelsestruktur. Enligt Thai & Grewal (2005) finns det dessutom få 
försök att anpassa lokaliseringsmodeller efter distributionscentraler, speciellt kring relationen 
med hamnar och flygplatser. 

3.3 Modelleringsmetoder 
Lokaliseringsteorin fungerar som grund där modelleringsmetoder används i stödet för 

beslutsfattande och/eller resursallokering. De tre vanligaste typerna av metoder är 
förklarande, beskrivande och planerande modeller (Murray 2009): 

Förklarande: Utforskning av rumslig information och rumslig interaktion; här kan t.ex. 
geografiska informationssystem (GIS) och/eller andra kartografiska kartläggningsmetoder 
användas för en kvalitativ bedömning genom kartläggning av koordinater för rumsliga objekt 
med eller utan överlagring av relaterad eller samverkande flöden.  
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Beskrivande: Beskrivande bedömning; en kvantitativ beskrivning av rumsliga 
arrangemang såsom beaktande av avståndsfriktion6 (distance decay functions), härledning av 
(matematiska) lokaliseringskvoter7 (location quotients) och bedömning av överskjutande 
pendling8 (excess commuting). 

Planerande: Normativt (eller föreskrivande) angreppssätt; en kvantitativ process utifrån 
vad som bör hända utifrån vissa givna antaganden (och inte vad som faktiskt sker i 
verkligheten) för att identifiera de bästa platserna och/eller servicemönstren, användbar för 
lokalisering av t.ex. en ny brandstation eller butik. 

För att undersöka företags lokaliseringsbeslut har, enligt Carlson (2000), forskarna hittat 
två sätt, enkäter eller intervjuer med företag och ekonometriska (statistiska) modeller. Enkäter 
och intervjuer används vid ett mindre antal respondenter som tillfrågas om olika faktorer, 
medan statistiska modeller tittar på markkostnader, åtkomst till transporter, relativa lönesatser 
och annan statistik. Fördelen med enkäter är att de kan fånga upp kvalitativa och icke mätbara 
faktorer som “we wanted to locate near the owner’s home” samt att det går att ställa öppna 
frågor (ibid.). Statistiska modeller behöver däremot redan från början ha bestämda variabler. 
Dock kan enkäter innehålla vissa listade faktorer som bedöms viktiga, samtidigt som de också 
kan vara öppna för att respondenten lägger till andra, för dem, viktiga faktorer. Statistiska 
modeller kan däremot fånga faktorer som är svåra att ställa frågor om. En ytterligare 
försvårande faktor är att respondenter inte alltid vet vilka faktorer som låg till grund för ett 
lokaliseringsbeslut, där kan i vissa fall statistiska modeller ta hänsyn till faktorer som 
respondenterna inte riktigt kan peka ut. Kritik som riktas mot enkäter är t.ex. att en respondent 
vill påverka ”samhället” genom att t.ex. anföra att skattesatser påverkat valet av lokalisering i 
hopp om att få bättre avtal. Dåtida beslut kan också vara svåra att minnas, samt att det kan 
vara svårt att identifiera och hitta rätt personer, eller så har personerna slutat och 
beslutsunderlagen är borta. Det har också visat sig svårt att få respondenter att svara på öppna 
frågor. (ibid.) 

För att kunna både kartlägga lokalisering (var), förklara attributen (varför) och beskriva 
kopplingar (varifrån) bedömdes en kvalitativ metod med intervjuer, men där frågeformuläret 
är uppbyggt med både kvalitativt öppna frågor och kvantitativt standardiserade svar, ge bäst 
underlag till studiens frågeställning. 

3.4 Centrallager 
Ett centrallagers syfte är att samla ihop varor från de enskilda leverantörerna, mixa ihop 

olika leverantörers varor utefter butikernas försäljningsvolymer och varuslag och därefter 
förse butikerna med dessa mixade varor. Fördelarnas kärnkoncept förmedlas tydligt av Rusta 
där de på sin hemsida (Rusta) skriver ”Att ha ett centraliserat distributionscenter betyder att vi 
kan samla alla våra varor under ett tak. Detta eliminerar onödiga transporter samtidigt som vi 
förbättrar påfyllningshastigheterna. Detta innebär att vi kan sänka både negativ miljöpåverkan 
och kostnader.”. 

Idén om ett centralt lager för gods med direktfartyg från Asien med vidare distribution 
inom Sverige och till Europa är inte ny vilket Rönnbäck & Müller (2020) visar. Redan på 
                                                
6 I betydelsen rumslig interaktion mellan platser baserat på avstånd. 
7 I betydelsen att matematiskt klarlägga vikten av en viss bransch i en viss region. 
8 I betydelsen att en arbetare inte per automatik åker till närmast belägna arbetsplats utan pendlar längre bort och 
därmed ”slösar” pendlingstid/kostnad. 
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1700-talets Ostindiska sjöfarare agerade Göteborg som en central hub där oceanfartygen 
anlöpte Göteborg och godset togs in på lager för att sedan fördelas vidare inom Sverige (till 
liten del) och till Europa (till största delen) (Rönnbäck & Müller 2020). Över tid har det blivit 
fler och fler företag, både i Sverige och på kontinenten, som importerar varor från Asien och 
övriga världen där utvecklingen gått från import av stora volymer på en gång utifrån låg 
leveransfrekvens till att mer och mer anamma ett just-in-time tänk allteftersom transporttid 
och transportkostnader sjunkit och leveransfrekvensen ökat, vilket medfört en utveckling av 
såväl lagring som lagerhantering och en ökad genomströmning. Centrallagren har över tid 
blivit större och mer koncentrerade där volymmängden avgör hur stora marknader ett 
centrallager kan försörja, där en marknad kan vara både ett land eller flera närliggande länder.  

3.5 Lokaliseringsfaktorer 
3.5.1 Urvalskriterier 

Lokaliseringen av detaljhandelns centrallager är ett agerande på lokal företagsnivå där 
lokaliseringen i hög grad är beroende av platsfaktorer som transporter och arbetskraft, men 
också av externa faktorer som kommunernas agerande kring marktillgång och såväl 
kommunal som statlig infrastruktur samt efter sina egna behov av att kunna försörja butiker 
och konsumenter med varor där även externa faktorer såsom pris- och köpkraftskonjunkturen 
spelar roll. På senare år har även hållbarhet och miljö tagit plats.  

Enligt Stutz & Warf (2014 s. 163) bör lokaliseringsteorier bli utvärderade genom 
jämförelser med verkligheten, men som Thai & Grewal (2005) säger, studier av 
lokaliseringsval av distributionslager i återförsäljares (retail) anläggningsnätverk är begränsad 
i jämförelse med tillverkningsanläggningar.  

Tänkbara 
urvalskriterier för 

lokalisering av 
distributionslager  

Undersökta urvalskriterier för 
lokalisering av distributionslager 

från olika aktörer, ej nödvändigtvis 
företagen själva eller inom ”retail”. 

Undersökta urvalskriterier för 
lokalisering av lager/distributionslager 

(warehouses and distribution center) för 
svenska och finska företag 

• Tillgänglighet 
• Pris 
• Servicetid 
• ”Carrier service” 
• Volym 
• ”Production points” 
• Arbetsmiljö 

(Lambert & Stock 1982) 
 
 
 
 

 
 

• Proximity to customers bases 
• Availability and quality of labour 

workforce 
• Availability of utilities 
• Local tax environment, especially 

on inventories 
• Inland transport infrastructures 
• Expansion capability 
• Customs administration and 

regulations 
• Local standards of living  

Redovisade i Thai & Grewal (2005) 

• Low distribution costs 
• Road transportation connection 
• Assembly/manufacturing plants near-by  
• Inbound logistics were easy to connect  
• Infrastructure support for intermodal 

transportation  
• Third-party logistics solutions are widely 

available  
• Sea transportation connection  
• Selected place appears to hinder future 

potential  
• Low cost of labour  
• Railroad connection  
• Company-specific warehouses available 

for lease/rental 
• Availability of labour  
• Enlargement space in the future  
• Air transportation connection  
(Hilmola & Lorentz (2011) 

 Tabell 1: Urvalskriterier för lokalisering av centrallager/distributionslager. 
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Lambert & Stock (1982) redogör för tänkbara urvalskriterier medan Thai & Grewal (2005) 
hittade några få undersökningar. Hilmola & Lorentz (2011) har gjort en egen undersökning 
för ett stort antal svenska och finska företag men där endast 12% av de svarande tillhörde 
återförsäljning (retail), se tabell 1. Thai & Grewal (2005) tar upp ”customs administration and 
regulations”. Som en utvidgning av kriteriet skulle lokala/nationella/internationella 
handelsstrategier kunna vara en intressant faktor. 

van Dijk & Pellenbarg (2000) tar upp tänkbara urvalskriterier för omlokalisering av 
företag, se tabell 2. 

Platsfaktorer  Interna faktorer Externa faktorer 

• Size of lot or premises 
• Occupancy characteristics 

(owned vs rented; single or 
multi-tenancy) 

• Availability of space for 
expansion 

• Accessibility (road, public 
transport, air etc.) 

• Parking facilities 
• Quality of public space 
• Distance to suppliers 
• Distance to markets 
• Local government policy 

(spatial planning, land-use) 

• Organisational structure 
• Management 
• Organisational goals 
• Financial reserves 
• Size and structure of fixed 

capital good investments 
(inertia) 

 

• Changes in numbers, compositions 
or location of suppliers and 
business customers 

• Labour market issues 
• Government policy 
• Amount, location and quality of 

suitable location sites available 
elsewhere 

• General economic conditions 

Tabell 2: Urvalskriterier för omlokalisering av företag 
(van Dijk & Pellenbarg 2000) 

Utifrån lokaliseringsteorierna finns det platsfaktorer, externa faktorer, interna faktorer samt 
de saknade miljöfaktorerna. Vid en nedbrytning av dessa kopplat till urvalskriterierna kan 
följande kategorier identifieras som intressanta för detaljhandelns centrallager, se tabell 3.  
I kommande del presenteras de identifierade lokaliseringskategorierna utförligare. 

Nivå 1 Nivå 2 Lokaliseringskategori 
Platsfaktor Kostnad Land 
    Arbetskraft 
    Transport 
  Tid Transport 
  Infrastruktur Land 
  Transport 
    Arbetskraft 
  Närhet Agglomeration/kluster 
Extern Närhet Arbetskraft 
  Interaktion Land 
  Agglomeration/kluster 
  Transport 
Intern Internbeslut Intern 
Miljö Miljöbeslut Miljö 

Tabell 3: Identifierade lokaliseringskategorier 
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3.5.2 Landfaktorer 
Som en följd av befolkningsökning och urbanisering skriver Trafikanalys (2020) att den 

framtid som förutspås är att godstransporter förväntas öka och för Sveriges del med en 
koncentration till triangeln mellan Sveriges tre storstadsområden. Förändrade handelsmönster 
med ökande e-handel och infrastrukturinvesteringar för godstransporter via land mellan Asien 
och Europa kommer också påverka godsflödet. (Trafikanalys 2020 sid 11) Den nämnda 
triangeln kan ses i figur 4 (SOU 2007) som visar Sveriges grundläggande godsstråk där även 
strategiska hamnar är utsatta. 

 

  
 

Figur 2: Sveriges 
befolkningstäthet  
(Bites of data 2019) 

Figur 3: Geografisk fördelning av 
förbrukning av varor 
(Trafikanalys 2016) 

Figur 4: Karta över Sveriges 
grundläggande godsstråk med 
strategiska hamnar  
(SOU 2007) 

 
Figur 5: Triangeln i södra delen av Sverige 
där ett flertal nordiska handelsrutter förbinder Norden 
med kontinenten (Cushman & Wakefield 2021) 

 
Figur 6: De sex identifierade nyckelområdena inom 
triangeln  
(Cushman & Wakefield 2021) 

 
Även Cushman & Wakefield (2021) tar upp denna, men lite mer utvidgade, triangel, se 

figur 5, i sin rapport Logistics Sweden 2021, där de tillskriver detta, för Norden centrala, 
triangelområde som en utmärkt lokaliseringsbas för de som vill verka på den nordiska 
marknaden. Inom triangeln identifierar de också sex nyckelområden, se figur 6, där den mesta 
aktiviteten äger rum kring huvudstråken i transportnätverket, men också har utmärkta 
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förbindelser till övriga Sverige, Norden och Europa (vilket avspeglas i figur 4). Dessa 
koncentrationer stämmer väl överens även med befolkningstätheten där ungefär 9 av 10 
invånare bor i söder, se figur 2 (Bites of data 2019), och förbrukningen av varor, se figur 3 
(Trafikanalys 2016), där man tydligt ser koncentrationen till de södra delarna av Sverige samt 
utefter Norrlandskusten. 

Centrallager kan ses som en typ av logistikterminal med inflöde och utflöde av gods. 
Logistikterminaler är oftast lokaliserade i geografiskt åtskilda logistikområden där de utgör en 
samlingsplats för varudistribution på strategiska geografiska ställen inom kommun eller 
region. Logistikområden återfinns oftast strax utanför en tätort där anpassningen av 
infrastruktur, marktillgång och arbetskraft ger fördelar samt att miljöpåverkan, sett utifrån 
kommunens synvinkel, samlas på ett ställe. Tidningen Intelligent Logistik ger varje år ut en 
lista över Sveriges 25 bästa logistiklägen, indelningen är något mer uppdelad än Cushman & 
Wakefield men bortsett från Västerås (nr. 15) är det logistiklägen inom de sex 
nyckelområdena som helt toppar listan (Intelligent Logistik 2021). De kriterier Intelligent 
Logistik går efter i sin bedömning ses i tabell 4. Tidningen Inköp & Logistik har gjort en 
undersökning kring faktorer för logistikområdens lokalisering, se tabell 4. Det är vida 
områden, men de stämmer väl med triangeln och nyckelområdena. 

Kriterier för Sveriges bästa logistiklägen Undersökning av faktorer för logistikområdens lokalisering 
• yta 
• flöden/geografi 
• infrastruktur 
• kompetens 
• klimat 
• mark 
(Intelligent logistik 2021) 

I första hand: 
• hamnar 
• vägar 
• järnvägar 
• flygplatser 

 
I andra hand: 
• marktillgång 
• arbetskraft 
• kundnätverk 

(Tidningen Inköp & Logistik 2001 från Gustin & Lund 2014) 
Tabell 4: Urvalskriterier för logistikområdens lokalisering 

 
SWECO (2016) har i sin jämförande distributionsstudie vid jämförelse mellan Göteborg, 

Stockholm, Jönköping och Vestby-Norge som lagerlokaliseringspunkter kommit fram till att 
lageretableringar i Göteborgs hamn, eller runt Göteborg, bör främst passa verksamheter med 
hög andel inkommande volym över kaj samt relativt ytkrävande verksamheter såsom 
kläder/skor och hemelektronik.  

3.5.3 Agglomerationsfaktorer 
Logistikområdena kan benämnas som kluster, vilka är geografiska koncentrationer av 

”interconnected companies, specialized suppliers and service providers, firms in related 
industries, and associated institutions /…/ in particular fields that compete but also cooperate” 
(Porter 2000). Företag som etablerar sig inom ett logistikområde drar fördelar av de 
gemensamma delarna i ett redan etablerat kluster. Ett företag kan också etablera sig på en mer 
isolerad plats och erbjuda närliggande företag eller underleverantörer att komma med, och på 
så sätt starta ett nytt kluster (ibid.), dock har oftast kluster vuxit fram över lång tid och sällan 
genom välplanerade utvecklingsstrategier hos enskilda aktörer (Malmberg 2002). 

Malmberg påvisar tre olika definitioner utifrån Porters klustermodell. 
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• Funktionellt sammanhängande industriella system; funktionella kluster med en ofta 
geografisk tyngdpunkt men där de ingående företagens placering inte är geografiskt 
begränsade utan mer vidsträckta. Det vill säga geografisk koncentration är en 
variabel, men inte en del av definitionen, utan det är det ömsesidiga samspelet och 
dynamiken mellan företagen som är i fokus. (Porter 1990 från Malmberg 2002) 

• Geografiskt avgränsade agglomerationer; geografiskt avgränsade kluster med 
likartad och/eller relaterad verksamhet. Den geografiska närheten är i fokus, men 
denna närhet kan vara begränsad till allt från ett enskilt område eller enskild stad till 
att omfatta grupper av närliggande länder. (Porter 2000 från Malmberg 2002)  

• Diskurtiva kluster; Porters klusterbegrepp använt i policysammanhang där klustret 
identifieras, namnges och en aktör (ofta offentliga sektorn) vill stärka, utveckla eller 
marknadsföra det (Rosenfeld 1997 och Raines 2001 från Malmberg 2002) och 
återfinns oftast i näringspolitiska program och riktade policyinsatser. Diskurtiva 
kluster kan ha koppling till ett funktionellt eller geografiskt kluster, men inte alltid. 

Fördelen med kluster som utgångspunkt är att i ett kluster kan det ingå verksamheter som går 
tvärs över vanliga indelningar av näringslivet i näringsgrenar och branscher såsom små och 
stora företag, privat och offentlig verksamhet, hög och låg teknologi och mogna och nya 
branscher. Ett kluster kan också innehålla både varuproduktion och tjänsteproduktion. 
Klusteranalyser kan härmed påvisa förbindelser och beroenden även mellan väldigt olikartade 
verksamheter. Dock säger Malmberg att ”klusterteoriernas utgångspunkter ofta saknar stöd i 
den empiriska forskningen” då kluster ”i normala fall inte är begränsade till den lokala 
miljön” och att ”det är dags att dra slutsatsen att företag i geografiska kluster uppvisar lokala 
affärs- och samarbetsrelationer av måttlig omfattning”. Däremot är det bättre att anta att det är 
”förmågan till öppenhet gentemot avlägsna influenser som skapar uthållig framgång i en lokal 
miljö”. (Malmberg 2002) Ett funktionellt kluster för respondenterna är kopplingen till hamnar 
och flygplatser. Enligt Thai & Grewal (2005) innefattar sällan lokaliseringsmodeller 
relationen med hamnar och flygplatser, härav är det intressant att undersöka hur relationen ser 
ut och hur den samverkar med andra lokaliseringsfaktorer. Hamnar och flygplatser väljs 
antingen av exportören eller mestadels av importören. Flygfrakten utgör en mycket liten del 
av detaljhandelns varor på grund av priset och används inte heller som stapeltransport för 
stora godsvolymer varför närhet och koppling till flygplatser inte kommer undersökas vidare.  

OECD gjorde under 2014 en genomgång av ett stort antal studier och sammanställde vad 
olika aktörer ansåg vara de viktigaste faktorerna vid val av hamn, se tabell 5, (Trafikanalys 
2015b). Dessa kriterier användes som urval i frågeformuläret. 

 
Tabell 5: OECD:s sammanställning av viktigaste faktorerna för olika användare vid val av hamn. 
Från 2014. (Trafikanalys 2015b) 
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För att få ett jämförande mått kring kriterier för val av hamn och för att få med det breda 
valperspektivet i frågeformuläret gjordes en anpassning av OECD-kriterierna för varuägare 
där effektivitet slogs ihop med servicefrekvens och serviceeffektivitet. Trängsel, ryktbarhet 
och informationssystem lades till från de andra aktörerna. Därtill la studien själv till 
hållbarhetsstrategier. Syftet var att inte få fler än 10 kriterier samt att få med 
hållbarhetsperspektivet. Även störningar i hamnaktiviteten såsom strejker, (se t.ex.Wiik 
2017), och ombyggnationer togs upp i en separat fråga. Som ytterligare ett led i kopplingen 
till hamnarna ställdes även en separat fråga hur respondenterna ser på tåglinjerna mellan Kina 
och Europa (se t.ex. Björkman 2020; Höök 2021).  

3.5.4 Transportfaktorer 
En stor del av detaljhandelns varor produceras i Asien och fraktas därifrån till Europa med 

containers. Sveriges containerhamnar är ganska välspridda runt Sveriges kuster (Jaan 2016), 
men de större återfinns till största delen inom de av Cushman & Wakefield (2021) 
identifierade nyckelområdena. Sammanlagt sker nästan 70% av totala containerhanteringen i 
Göteborg och Helsingborg (Hermansson & Benrick 2016). Det finns numera även snabba 
tågförbindelser med Kina där det enbart tar 10-12 dagar att transportera gods till Europa, eller 
ca 15 dagar till Sverige via Karlshamn (Björkman 2020; Höök 2021). 

Transportflöden från Europa kan ske med fartyg, bil-/tågfärja, lastbil eller tåg. De mest 
betydande färjehamnarna finns i södra Sverige, med Helsingborg, Malmö, Ystad, Trelleborg, 
Karlshamn, och i Stockholmsområdet. Fartygen kan ta containers och trailers. Lastbilarna 
som helhet kan köras via land/land-förbindelser från Norge och Finland, köras över 
Öresundsbron eller gå med bilfärja. Idag finns två vägar in i Sverige med tåg, på land via 
Öresundsbron och tågfärjan mellan Rostock och Trelleborg (Trafikverket 2021).  

Tidigare undersökningar kring transportköp är t.ex. studien av Bujosevic & Renman 
(2017) där speditörer intervjuades om vad företag anser är viktigt vid transportköp där de kom 
fram till pris, ledtid, flexibilitet, kapacitet, frekvens och till viss del hållbarhet. Vid intervjuer 
med transportköpare kom Aristegui Adolphi et al. (2016) fram till samma sak, samt att 
transporter främst ska vara konkurrenskraftiga, tidseffektiva och fungerande och där 
miljöfrågor blir allt viktigare men ändå hamnar långt ner i kraven vid konkreta 
transportupphandlingar. 

3.5.5 Arbetskraftsfaktorer 
Enligt Stutz & Warf (2014) är löner och andra kostnader enbart en faktor som företag tittar 

på. Utbildning, kompetens, erfarenhet och produktivitet är andra. Produktiviteten är den 
faktor som rankas högst.  

De urvalskriterier som är intressanta för centrallager och som är intressanta för studien att 
undersöka är hur företagen rankar kostnader, tillgänglighet, utbildningsnivå (hopdraget från 
utbildning, kompetens och erfarenhet) och att det finns en infrastruktur för att ta sig till 
arbetet.  

3.5.6 Interna och externa faktorer 
Här tas upp de interna faktorer och de externa faktorer som inte direkt härrör till land, 

agglomeration, transport eller arbetskraft.  
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När det gäller att välja lokalisering tar Stutz & Warf (2014 s. 163) upp följande 
resonemang:  

• Ett företag kan välja lokalisering utefter tröghet (inertia) och företagets historia (det 
kan vara billigare att bygga ut än att flytta). 

• Ett företag kan ha fler än en kritisk situationsfaktor, men med skilda 
lokaliseringspreferenser. 

• Icke-ekonomiska faktorer spelar större roll för ”fotlösa” företag som kan välja 
lokalisering mer fritt. 

• Ett optimalt läge utifrån företagets sida kan ändras genom myndighetsbeslut, 
lånevillkor och liknande externa händelser. 

Det handlar dock inte om att placera lagret i den rent geografiska mittpunkten, varken i 
förhållande till butikerna eller sammanslaget butiker och leverantörer, utan i den strategiska 
punkt som fungerar bäst utifrån butikerna och transportinfrastrukturen (Christopher 2005 s. 
214). Företagens utvärdering av lokalisering baseras inte enbart på maximerad vinst utan på 
företagets totala behov där push-, pull- och keep-faktorer är betydelsefulla (van Dijk & 
Pellenbarg 2000), t.ex. kan höga omlokaliseringskostnader, ihop med ofullständig 
information, likväl ge låga incitament att flytta (Brouwer et al. 2004).  

Enligt Rymarzak & Siemińska (2012 s. 214) är lokaliseringsfaktorer inte konstanta över tid 
utan förändras beroende på yttre krav från t.ex. lagar, opinion eller marknadsförhållanden. Ett 
marknadsförhållande, kopplat till volym, som startade 2020 och beräknas fortsätta minst hela 
2021 är containerbristen (se t.ex. SVT 2021), vilken driver upp fraktpriserna och vid en 
ihållande brist även konsumentpriserna. Förseningar kan leda till utebliven försäljning för 
säsongsvaror och tillsammans med prishöjningar påverka volymerna, vilket i förlängningen 
kan påverka lokaliseringar. Marknadsförhållanden på lång sikt kopplade till innovationer kan 
beröra direkt e-handel där kunden köper direkt av tillverkaren, 3D-printing och ersättning till 
icke-fysiska varor, t.ex. e-böcker. Rymarzak & Siemińska (2012 s. 222) litteraturgenomgång 
påvisar också att ”[a] firm’s evaluation of location determinants most typically depends on the 
nature of the enterprise and the person making the location decision”. 

3.5.7 Miljöfaktorer 
Miljöfaktorer som påverkar centrallager handlar till största del om varutransporter. Idag är 

Sveriges strategi och ambition att så mycket som möjligt överföra transporter från väg till 
järnväg/sjöfart för att minska fossila utsläpp. Volvo och DHL inleder nu under våren 2021 en 
studie i hur lastbilarna inom transportsektorn kan drivas med el på längre sträckor. 
Teststräckan kommer att vara Göteborg-Jönköping. (Mattsson 2021) Om lastbilarna framåt 
kommer drivas av el faller argumentet med högre utsläpp än järnväg/sjöfart och därmed 
incitamentet att byta bort väg av den anledningen. Intressant är också eventuell påverkan på 
lokaliseringen av hållbarhetsstrategier och andra miljöhänsyn. 

3.6 Teorins tillämpning i studien 
Syftet med utvald teori är att den ska kopplas samman med det empiriska datat från 

intervjuerna för att besvara frågeställningarna och syftet. Detaljhandelns kontinuerliga 
varuförsörjning med varulagring och varutransporter handlar till största del kring hur 
människor agerar på företagsnivå och hur de interagerar med samhället på platsen för sina 
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centrallager och kopplingar till de importnoder de använder, vilket ger grund för såväl 
kvalitativa som kvantitativa, om än inte rent matematiska, appliceringar på empirin. 

Lokaliseringen av centrallager och hur kopplingen till importnoder ser ut bestäms lokalt på 
varje företag av utsedda personer med olika affärsstrategier bakom sig och i samklang med 
hur deras respektive marknadslokalisering ser ut. För att få en så bred utgångspunkt som 
möjligt utan att på förhand sålla bort eventuellt viktiga faktorer utgår studien från ett brett 
spektrum av förhandsbestämda faktorer, i syfte att i möjligaste mån använda samma 
terminologi och därmed underlätta jämförelser, baserade i tidigare studier och 
branscherfarenheter, men med möjlighet för respondenten att kunna påföra egna faktorer för 
att fånga upp eventuellt missade parametrar. Utifrån genomgången teori ställs följande 
hypoteser, antaganden, frågeställningar och urvalskriterier:  

 
Land • Sett till befolkning, konsumtion, godsstråk, Cushman & Wakefield (2021):s resonemang 

kring bästa lokaliseringsbaser (figur 2-6 i kapitel 3.5.2) och utifrån Christopher (2005 s. 
214):s tankar kring bästa placering utifrån butiker och transportinfrastruktur (se 3.5.6) bör 
därmed de strategiska punkterna för centrallager ligga inom de sex nyckelområdena i figur 
6, men nyanserat från Stutz & Warf (2014 s. 163) kan företagets historia, 
situationsfaktorer och externa villkorsbeslut samt lokaliseringens frihetsgrad också spela 
roll för den faktiska lokaliseringen. 

• Sett till SWECO (2016):s studie (se 3.5.2) bör en lokalisering i eller i närheten av 
Göteborg främst passa verksamheter med hög andel inkommande volym över kaj samt 
relativt ytkrävande verksamheter såsom kläder/skor och hemelektronik. 

• Kommunalt förtroende och attityder för samarbete över tid. 

Agglomeration • Är centrallagren lokaliserade i eller utanför logistikområden och hur betraktas dessa? 
• Har något företag startat ett geografiskt kluster? 
• Hur ser samverkan med andra företag på funktionell eller geografisk klusternivå ut? 
• Hur ser relationen med hamnarna ut och hur ser företagen på tågförbindelsen till Kina? 

Transport • Transportkostnader hamn – centrallager – butik 
• Transporttid hamn – centrallager – butik  
• Möjlighet till tågtransport från hamn – centrallager – butik 
• Möjlighet till inrikes sjöfrakt hamn – centrallager – butik  

Arbetskraft • Kostnad för arbetskraft. 
• Tillgänglig infrastruktur med flera valmöjligheter för arbetskraften att ta sig till 

lokaliseringen. 
• Tillgänglighet på arbetskraft. 
• Utbildningsnivå på arbetskraft. 

Intern & Extern • Har några av företagen fler än ett centrallager i Sverige? 
• Är företagen nöjda med sina lägen, flyttat nyss eller har nya flyttplaner? Eller bygger de 

vidare där de är vid behov? 
• Hur påverkar lokala/nationella/internationella handelsstrategier lokaliseringen? 
• Utifrån marknadsförhållanden, kopplat till volym och innovationer, hur påverkar 

containerbristen och på lång sikt tekniska innovationer? 

Miljö • Hur påverkar hållbarhetsstrategier och andra miljöhänsyn lokaliseringen? 
• Om lastbilstransporter drivs med el både från Europa och inom Sverige, hur ses 

vägtransporter på kontra järnväg/sjöfart?  
 

Angreppssättet i frågeställningarna kring nuvarande lokalisering av centrallager fick 
anpassas i viss mån efter företagets historik av ev. tidigare lokalisering samt i vissa fall 
branschnischtillhörighet, men samtliga utmynnade i insamlandet av samma 
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huvudinformation. Urvalskriterier till val av hamn valdes utifrån den tidigare undersökningen 
av OECD (Trafikanalys 2015b) och mot lokaliseringsteorin vilket gjorde att ett kriterie kring 
hållbarhet lades till (Boström Elias et al. 2015 s. 18). Hållbarhet och miljö, som inte är 
huvudfråga för studien, kom, förutom som ett kriterie för val av hamn och två strategifrågor, 
med mestadels som indirekta frågeställningar. 
Urvalskriterierna till lokaliseringsfaktorer togs fram utifrån en samhälls-ekonomisk-teoretisk 
bakgrundsram och resonemangen ovan, men från blankt papper för att på så sätt ringa in 
mesta möjliga perspektiv. För att kategorisera de framtagna urvalskriterierna matchades de 
mot urvalskriterierna i tidigare undersökningar av Hilmola & Lorentz 2011; Lambert & Stock 
1982; Thai & Grewal 2005; van Dijk & Pellenbarg 2000, samt mot lokaliseringsteorins 
utgångspunkter kring platsfaktorer, interna faktorer och externa faktorer med inslag av 
hållbarhet och miljö utifrån Murray 2009; Brouwer et al. 2004; Boström Elias et al. 2015 s. 
18. Urvalskriterierna kategoriserades även mot TKQ-modellen och Ekonomi/Social/Miljö-
modellen (se kap 2.4.4). De framtagna urvalskriterierna operationaliserades och 
systematiserades sedan till standardfrågeställningar för att få enhetlig terminologi men med 
plats för respondentens egen påfyllnad. Samtliga frågeställningar i frågeformuläret gicks även 
igenom med Branschchefen för att ytterligare kontrollera validitet, relevans och för att täcka 
eventuellt missade insides perspektiv.  

4 Resultat 
I detta kapitel presenteras den insamlade empirin för de företag som ingår i studien. 

4.1 Nuvarande lokalisering 
Följande 11 företag ingår i studien. Benämningen butiker används genomgående i uppsatsen 
för försäljningsställe till kund och så även här. Samtliga utom ICA och Coop har intervjuats. 

Jula AB: Lars-Göran och Irene Blank grundade företaget Jula Industri AB på gården Jultorp i 
utkanten av Varaslätten i Västergötland 1979. Första produkten var en kombinerad vedkap 
och vedklyv. Efterfrågan på reservdelar ökade och delarna skickades till kunderna via post. 
1984 startades Jula Postorder AB som sedermera ändrades till Jula AB och första butiken 
öppnade 1985 i Skara. Idag finns 110 butiker i tre länder. Försäljningen består av produkter 
inom verktyg & maskiner, bygg & färg, el & belysning, kläder & skydd, trädgård (t.ex. 
trädgårdsredskap, möbler, grillar, bevattning, alltså ej växter), fritid, bil & garage, hem & 
hushåll. Äger vindkraftverk och en torrhamn. (Jula) 

Centrallager: Skara 

Marknad: Sverige, Norge, Polen 

Hamn: Göteborg 

Hur väl passar nuvarande 
lokalisering: 

Utmärkt därför att relationen till Göteborgs hamn och vår Dry Port i 
Falköping fungerar som en buffert till vårt centrallager i Skara.  

Synen på omgivande 
(logistik)plats: 

- 

Räcker nuvarande: Vi har idag 178 000 m2 och 300 000 pallplatser vilket räcker för att möta vår 
expansionsplan.  

Utvärdering av hamn: Hypotetiskt: Inget av ovanstående utan därför att: en tyngdpunktsanalys 
avgör var det byggs. 

Syn på använd hamn och inte 
använda hamnar: 

Kort sikt: Tyngdpunktsanalys visade tydligt var CL och hamn ska placeras.  
Lång sikt: Tyngdpunktsanalys visade tydligt var CL och hamn ska placeras.	 
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Clas Ohlson AB: Clas Ohlson grundade företaget Clas Ohlson & Co i Insjön i Dalarna 1918. 
Företaget började som en cykelverkstad men utvecklades snabbt till postorderföretag som 
sålde bl.a. utbildningslitteratur och ritningar av olika slag. I slutet av 1900-talet och början av 
2000-talet började expansionen med fler butiker i Sverige och expansion till Norge och 
Finland. Idag är företaget börsnoterat med 227 butiker i 4 länder samt e-handel i 4 länder. 
Försäljningen består av produkter inom hem, el, fritid, bygg och multimedia. (Clas Ohlson) 

Centrallager: Insjön 

Marknad: Sverige, Norge, Finland, England 

Hamn: Göteborg 

Hur väl passar nuvarande 
lokalisering: 

Utmärkt därför att: Tågförbindelsen från Gbg hamn i kombination med 
avstånd till våra butiker.  

Synen på omgivande 
(logistik)plats: 

- 

Räcker nuvarande: Inga planer på fler centrallager.  

Utvärdering av hamn: Hypotetiskt: Utvärderas alla containerhamnar neutralt mot varandra därför 
att: Vilka har tågpendlar? Ledtid? Total kostnad? Viktigt med helheten och 
inte specifikt en viss hamn.	

Syn på använd hamn och inte 
använda hamnar: 

Kort och lång sikt: Vi använder Gbg hamn och därifrån går en tågpendel hela 
vägen upp till Insjön där vårt centrallager ligger. Finns ingen anledning att 
byta hamn. Norvik skulle i framtiden kunna vara intressant om en tågpendel 
till Insjön fanns tillgänglig.  
Vi använde Gävle hamn under konflikten i Gbg. Gävle valdes för att övriga 
större hamnar på västkusten snabbt (inom några dagar) blev fulla. Av övriga 
hamnar på syd- och ostkusten låg Gävle bra till och hade kapacitet att ta emot 
oss. Godset fick då gå på lastbil till CL. Valde att vara kvar några månader i 
Gävle efter att Gbg öppnat igen, men det är billigare och snabbare att få 
godset genom Gbg, så bytte tillbaka sedan. + tågpendeln som är 
miljövänligare än lastbil och fungerar så bra i Insjön med att kunna lagra 
containrarna.  

 
Rusta AB: Anders Forsgren och Bengt-Olov Forssell grundade det familjeägda företaget 
1986, med första butik i Gävle. Idag finns 169 butiker i 4 länder. Försäljningen består av 
produkter inom hem & inredning, gör det själv (t.ex. tapeter, färg, bilomvårdnad), fritid, 
skönhet & hälsa, trädgård (grillar, markiser, dynor, möbler mm, alltså ej växter). (Rusta) 

Centrallager: Norrköping 

Marknad: Sverige, Norge, Finland, Tyskland 

Hamn: Norrköping 

Hur väl passar nuvarande 
lokalisering: 

Utmärkt därför att: Vi uppfyllde många av de kriterierna vi satte upp innan 
projektet, närhet till hamn, närhet till riksväg E4, närhet till Mälardalen, 
närhet till combiterminal (Järnväg).  

Synen på omgivande 
(logistik)plats: 

Kort sikt: Vi har nu säkrat kapacitet för 5 år framåt.  
Lång sikt: Nästa lager blir nog utomlands.  

Räcker nuvarande: Nuvarande kapacitet räcker för minst 5 år framåt.  

Utvärdering av hamn: Hypotetiskt: Utvärderar i första hand närmsta hamn, därefter näst närmsta om 
första väljs bort, etc. därför att: Vi ser på hamnar som är i de länder vi är 
aktiva i, en parameter är vilka rederier som trafikerar de olika hamnarna. 

Syn på använd hamn och inte 
använda hamnar: 

Kort sikt: avstånd centrallager.  
Lång sikt: avstånd centrallager. 
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Elgiganten AB: Första butiken i Sverige öppnade 1994 i Barkarby i Järfälla strax utanför 
Stockholm som en del i Elkjöp AS som ägs av brittiska Dixons Carphone Plc. 1962 gick 33 
elektronikhandlare i Norge samman och bildade Elektorkjöp AS som ändrades till Elkjöp AS 
och så småningom expanderade till Sverige med Elgiganten AB. 1999 såldes hela bolaget till 
Dixons. Idag har Elkjöp AS 416 butiker i Norden, 247 egenägda och 169 på franchise varav i 
Sverige 44 egenägda och 37 franchise samt att Elgiganten Phonehouse har 60 egenägda och 
34 franchise. Försäljningen består av produkter inom datorer & tillbehör, TV & bild, ljud & 
HiFi, mobil tele & GPS, gaming, vitvaror, hem & hushåll, kök tvättstuga & garderob, 
personvård, wearables & träning, foto & video, smart hem, leksaker & hobby. (Elgiganten) 

Centrallager: Torsvik-Jönköping 

Marknad: Norden 

Hamn: Göteborg 

Hur väl passar nuvarande 
lokalisering: 

Utmärkt därför att: vi har ett mycket bra läge sett till flödena ut från 
distributionscentralen.  

Synen på omgivande 
(logistik)plats: 

Kort sikt: Vi har bara ett centrallager i Norden och det har en bra placering.  
Lång sikt: Inga planer på att ändra placering av centrallagret.  

Räcker nuvarande: Utreder behov av eventuella lokala lager för att korta ledtiderna till kund men 
dessa kommer i så fall i huvudsak försörjas från centrallagret.  

Utvärdering av hamn: Hypotetiskt: Bibehåller nuvarande hamn, oavsett var ett nytt lager hamnar i 
Sverige, därför att: vi förmodligen kommer vilja att välja slutdestination i ett 
sent läge.	

Syn på använd hamn och inte 
använda hamnar: 

Kort sikt: Göteborg ligger geografiskt bra till men vi väljer inte hamnarna. 
Lång sikt: -		

 
Elon Group AB: Företaget startades 1967 av några vitvaruhandlare i syfte att göra 
gemensamma inköp, 1997 bytte kedjan namn till Elon. Idag är kedjan en nordisk allians som 
ägs och drivs av egna företag och handlare i Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark. 
Idag finns drygt 500 butiker i Norden, varav drygt 400 i Sverige. Försäljningen består av 
vitvaror, hem & trädgård (t.ex. köksapparater, grillar, dammsugare och köksredskap) 
personvård, belysning, inomhusklimat, ljud & bild, telefon & GPS, datorer & surfplattor, 
smarta hem. (Elon) 

Centrallager: Örebro 

Marknad: Norden 

Hamn: Göteborg 

Hur väl passar nuvarande 
lokalisering: 

Utmärkt därför att vi ligger centralt placerade i Sverige och Norden.  

Synen på omgivande 
(logistik)plats: 

Den logistikplats som används är på kort och lång sikt: Bra. Centralt placerad 
i Sverige och Norden.  

Räcker nuvarande: Det finns inga planer på fler centrallager.  

Utvärdering av hamn: Hypotetiskt: Bibehåller nuvarande hamn, oavsett var ett nytt lager hamnar i 
Sverige, därför att bra som det är.		

Syn på använd hamn och inte 
använda hamnar: 

Kort sikt: Bra med Göteborg.  
Lång sikt: Bra med Göteborg.		

 
H&M Hennes & Mauritz AB: Erling Persson grundade Hennes 1947 i Västerås. 1968 
övertas en återförsäljare (retailer) av jakt- och fiskeutrustning, Mauritz Widfors, och namnet 
ändras till Hennes & Mauritz med kläder för hela familjen, senare förkortat till H&M. Idag är 
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företaget börsnoterat med ca 5000 butiker på 74 marknader och e-handel på 51 marknader, 
varav ca 140 butiker i Sverige. Försäljningen består av kläder, skor, accessoarer och home 
(t.ex. sängkläder och annat textilt, posters, lampor och förvaring). (H&M) 

Centrallager: Borås - e-handel, Eskilstuna - butik 

Marknad: Borås: Norden, Eskilstuna: Sverige, Norden på sikt 

Hamn: Göteborg 

Hur väl passar nuvarande 
lokalisering: 

Utmärkta därför att de ligger bra till i förhållande till butik och har närhet till 
transporthubbar.  

Synen på omgivande 
(logistik)plats: 

- 

Räcker nuvarande: Centrallagren räcker inte till och det finns planer på att bygga ut. Utbyggnad 
av lagret i Eskilstuna kommer ske under 2021-2022 och där Eskilstuna blir 
ett nordiskt centrallager då lagret i Oslo stängs ner (Hultén 2021). 

Utvärdering av hamn: Hypotetiskt: Även om det skulle bli en ny lokalisering av centrallager 
bibehålls nuvarande hamn av samma anledning som den först valdes. Dvs. 
den största hamnen, naturligt gå in där.  

Syn på använd hamn och inte 
använda hamnar: 

Kort och lång sikt: Göteborg är största hamnen, naturligt att gå in där. 
Centrallager finns både i Borås (e-handel) och Eskilstuna, bäst lämpat med 
Göteborgs hamn för enkel omlastning till båda, speciellt när både direktfartyg 
och feederfartyg från Europa används. En hamn – ett inflöde. 

 
IKEA Sverige Försäljnings AB: Ingvar Kamprad grundade IKEA 1943 i Älmhult i 
Småland, där han sålde hushållsprodukter som pennor, plånböcker och tavelramar. 1951 kom 
IKEA-katalogen och försäljningen av möbler tog fart. Idag har familjeföretaget drygt 422 
butiker på mer än 50 marknader i världen, varav 20 i Sverige. Försäljningen består av möbler, 
köksinredning & vitvaror, förvaring, textilier, inredning & dekoration, badrumsprodukter, 
mattor & golv, krukor växter & blommor, köksutrustning dukning & serviser, belysning, 
smarta hem, hemelektronik, tvätt & städ, fritid, fixa hemma (t.ex. handtag, möbelvård, 
verktyg, flyttkartonger), husdjur, mat & dryck och säkerhet. Äger vindkraftverk. (IKEA) 

Centrallager: Älmhult, Torsvik-Jönköping (1986) 

Marknad: Norden 

Hamn: Helsingborg, Göteborg 

Hur väl passar nuvarande 
lokalisering: 

Utmärkt därför att vi har två centrallager i Sverige som ger oss den närhet o 
service vi behöver på den svenska marknaden (Älmhult och Torsvik, 
Jönköping).  

Synen på omgivande 
(logistik)plats: 

Vi har det lager och hanteringskapacitet vi behöver nu och på längre sikt.  

Räcker nuvarande: Tillräckligt idag. 

Utvärdering av hamn: Hypotetiskt: Utvärderar alla containerhamnar neutralt mot varandra.	

Syn på använd hamn och inte 
använda hamnar: 

Data saknas. 

 
ICA Gruppen AB: Hakon Swenson grundlade ICA 1917, när han startade Aktiebolaget 
Hakon Svenson & Co. i Västerås med idén om att partihandel och butiksägare skulle gå ihop 
som ”fria handlare i samverkan”, vilket resulterade i att ett antal butiksägare blev delägare i 
det nystartade bolaget. 1931 togs nästa steg där samtliga av bolagets kunder erbjöds att bli 
delägare och den handlarägda inköpscentralen blev etablerad. 1938 gick bolaget ihop med tre 
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andra liknande inköpscentraler från andra delar av Sverige och ICA bildades. Idag är ICA 
Gruppen börsnoterad där ICA-handlarnas Förbund (medlemsorganisation för Sveriges ICA-
handlare) äger 54% av kapitalet och rösterna. (ICA) I denna studie ingår enbart torrvaror. 

Centrallager: Helsingborg, Västerås 

Marknad: Helsingborg: Sverige, Baltikum, Västerås: Sverige 

Hamn: Olika hamnar 
 
Coop Sverige AB: Kooperativa Förbundet startades 1899 som en reaktion mot matfusk och 
orimliga priser. 1909 köps en egen margarinfabrik för att bryta monopolet. 1941 öppnar 
Konsum Sveriges första snabbköp i Stockholm. Under 2001 lanserades namnet Coop. Idag 
ägs Coop av sina medlemmar där butikerna drivs av 28 konsumentföreningar och i bolaget 
Coop Butiker & Stormarknader. (Coop) I denna studie ingår enbart torrvaror. 

Centrallager: Upplands-Bro 

Marknad: Sverige 

Hamn: Olika hamnar 

Räcker nuvarande: Bygger nytt centrallager i Eskilstuna som ska ersätta lagren i Upplands-Bro 
och Västerås (Coop). 

 
Dagab Inköp & Logistik AB: Dagab började som partihandel men 1999 bildade Dagab och 
D-gruppen D&D Dagligvaror som efter samgående med Hemköpskedjan under 2000 bildade 
Axfoodkoncernen med Axel Johnsongruppen som största ägare med drygt 50%. Ett stort antal 
butikskedjor ingick i Axfood. Dagab är sedan år 2000 Axfoods supportbolag för koncernens 
sortiment, inköp och logistik med i dagsläget distribution till bl.a. Willys, Hemköp, Tempo 
och Handlar’n. Axfood är börsnoterat. (Axfood) I denna studie ingår enbart torrvaror. 

Centrallager: Stockholm, Göteborg, Örebro, Skellefteå 

Marknad: Sverige 

Hamn: Göteborg 

Hur väl passar nuvarande 
lokalisering: 

Vi vill konsolidera hela vår verksamhet oavsett temperatur (lite smalt för vår 
verksamhet att bara fokusera på kolonialt). Backa kommer att fortsätta.  

Synen på omgivande 
(logistik)plats: 

Inget fel på varken Örebro eller Jordbro men fastigheterna är för små. Vi 
behåller verksamheten i Backa.  

Räcker nuvarande: Framåt så kommer vi ha Backa och Bålsta. 
Kommande Bålsta: 
Kort sikt: Bra kommer att vara utmaning att få all stödverksamhet kopplat till 
transport på plats t.ex. verkstad, däck, besiktning etc. 
Lång sikt: vi har köpt mer mark för möjlighet till expansion. 

Utvärdering av hamn: Hypotetiskt: Bibehåller nuvarande hamn, oavsett var ett nytt lager hamnar i 
Sverige, därför att Vi använder främst Göteborgs hamn och kommer fortsätta 
göra så.	 

Syn på använd hamn och inte 
använda hamnar: 

Göteborgs hamn är bra. 

 
Arvid Nordquist HB: Köpmannen Arvid Nordquist grundade familjeföretaget 1884 med 
butik i Stockholm. Den egna kafferostningen började 1961. Dagens portfölj innehåller både 
egna och andras varumärken som säljs till dagligvaruhandeln, kontorshandel, systembolaget, 
och restaurangsektorn, företaget har idag inga egna butiker. Försäljningen består av livs & 



 30 

konfektyr, non food (t.ex. produkter inom tvätt, städ och insektsbekämpning), vin & öl samt 
egen kafferostning. (Arvid Nordquist) I denna studie ingår ej vin & öl. 

Centrallager: Stockholm, Åstorp 

Marknad: Stockholm - Kaffebönor, övriga varor, Åstorp - övriga varor 

Hamn: Gävle, Göteborg 

Hur väl passar nuvarande 
lokalisering: 

Utmärkt därför att: Avtal, kostnad och kvalitet (Hamn+Sthlm Nord). 

Synen på omgivande 
(logistik)plats: 

De nyttjade Stockholm Nord, Arlanda stad och Åstorp fungerar bra. 

Räcker nuvarande: Inget eget centrallager. 

Utvärdering av hamn: Avtal, kostnadsbild, bra villkor och långsiktigt samarbete, 
kvalitetsförutsättningar kopplat till provtagning och upptäckt av trasiga 
containers. 

Syn på använd hamn och inte 
använda hamnar: 

Frihamnen flyttade containerhanteringen till nya Norvik under 2020. 
Gävle har en bra tågpendel till Stockholm, intresserad av avtal, bättre 
kvalitetsförutsättningar kopplat till provtagning och upptäckt av trasiga 
containers. Norvik ligger på fel sida av Stockholm, svagt intresse att upprätta 
avtal, kvalitetsdiskussioner. 

 

4.2 Koppling till importnoder 
Centrallagrens varuflöden kommer till övervägande del in i västra och södra Sverige, se 

figur 7 och 8, där ca 55% anländer med containers via fartyg och transporteras till företagens 
centrallager. I något fall går vissa containers direkt till butik eller annat lager och i något fall 
ankommer vissa varor via samlastningscontainrar med andra företag där containern töms och 
delas upp i hamnen. De tomma containrarna återlämnas därefter till depå/uppsamlingsplats för 
att fyllas med exportvaror eller gå vidare någon annanstans där de behövs. De flesta 
respondenterna nyttjar olika tågpendlar inom Sverige och från Europa. ICA samarbetar med 
Volvo där ICA kör import norrut och Volvo kör export söderut (Nyström 2020). Coop har ett 
eget tåg mellan Malmö och Upplands-Bro med import norrut och butiksvaror söderut (Coop). 
Övriga transporter körs med lastbil.  

 

 
Sällanköpsvaror totalt: 
Asien (ex MÖ): 50% 
Europa och Norden: 48% 
Mellanöstern: 0,8% 
Amerika: 0,9% 
Afrika: 0,3% 
 
Importnoder totalt: 
Fartyg: 55% 
Tåg inkl. tågfärja 13% 
Lastbil inkl. lastbilsfärja 32% 
 
Lastbärare totalt: 
Container: 57%, totalt ca 
1700 stycken per vecka. 

Pall/lösvikt/annat: 43% 
 
 

Figur 7: Centrallagers koppling till importnoder för världen utanför Europa  
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Figur 8: Centrallagers koppling till importnoder för Europa 
 

Respondenterna fick också svara på frågan hur de ser på och eventuell påverkan av 
störningar i hamnaktiviteten såsom strejker och utbyggnader. Som ett led i kopplingen till 
hamnarna fick de också svara på frågan om de använt tågfraktlinjen mellan Kina och Europa. 
Dessa frågor tillhör del B i frågeformuläret som helt anonymiseras. 

Påverkan av strejker och liknande arbetskraftspåverkan: 
• Ingen grad för att:  

o det är en del av svensk fackförening/arbetsrörelse med strejker och lockouter  

• Liten grad för att:  
o påverkar på kort sikt, men inte på lång sikt 
o det går alltid att styra om till annan hamn 
o det påverkade våra leveranser under en kort period  

• Stor grad för att:  
o strejkerna påverkade oss kraftigt 
o transportflödena påverkas  
o mycket gods lossades i europeisk hamn i stället och gick med lastbil till Sverige 
o superviktig infrastruktur som väntas fungera 
o precision och pålitlighet är viktigt för godsflödet 

 
Påverkan av ut- och ombyggnader av hamnar: 

• Ingen grad för att:  
o det gynnar köpare när det blir bättre infrastruktur 
o inte haft sådana utmaningar 

• Liten grad för att:  
o effekten är kortsiktig 
o kan lyfta vårt flöde till lastbil i händelse att tågpendel ej går 
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• Stor grad för att:  
o det påverkar godsflödet och minskar därmed intresset i att använda hamnen 
o beroende på vilka störningar i flöde/effektivitet det får på kort o lång sikt 

 
Syn på tågfraktlinjen och eventuell användning på kort sikt: 

• Ja, för mindre volymer, men kostnaden är hög. 
• Vi har använt den vid något tillfälle då några orders var tidskritiska. 
• Nej. Det är alldeles för dyrt med tåg från Kina. 
• Testar, och det fungerar hyfsat men behöver utvecklas mer. Kostnaden är för hög, 

men fungerar ändå bra för det går fortare än sjöfrakten. 
• Vi har nyttjat denna temporärt under 2020 för att få ut gods från Kina. 
• Det är bra, men också dyrare just nu. 

 
Syn på tågfraktlinjen och eventuell användning på lång sikt: 

• Ja, om kapacitet och pris blir rätt. 
• Om det blir en tillräckligt stor efterfrågan från godsägare med "lågvärdesgods" som 

vill samlasta eller köpa fast volym på bestämda avgångar så kan det bli aktuellt 
med mer tåg från Kina. Men i dagsläget så finns det inte något egentligt ekonomiskt 
incitament från godsägarnas sida. 

• Nej. Det är alldeles för dyrt med tåg från Kina. 
• En järnvägslinje kan mycket väl vara intressant på sikt. 
• Tanken är att kunna använda tågfrakt från Asien mer och mer. 
• Vi ser detta enbart som ett alternativ vid temporära transportkapacitetsbrister. Detta 

beror på att det är för dyrt idag. Och vi ser inte att miljöpåverkan kompenserar för 
detta. Idag är det ca 5 ggr dyrare att skeppa en container med tåg jämfört med 
sjöfrakt (normalt fraktpris). 

• Bra, men dyrare än sjö. 

4.3 Urvalskriterier för lokalisering 
Studien har undersökt 11 företag, varav 9 har blivit intervjuade och svarat på frågor kring 

urvalskriterier för lokalisering. Arvid Nordquist har inget eget lager och har därmed inte 
svarat på frågor kring centrallager. I kapitel 3.6 redogjordes för hur frågeformulärets 
urvalskriterier för lokaliseringsval formades fram från lokaliseringsteorin, dokumentstudien, 
allmän kontext och blankt papper för att ringa in mesta möjliga perspektiv och därefter 
kategoriserades mot tidigare undersökningar och lokaliseringsteorin. I frågeformuläret 
ombads respondenterna att rangordna 24 olika urvalskriterier utifrån vilka de ansåg vara 
viktigast, samt lägga till egna om något saknades. Respondenterna ombads även rangordna 10 
olika urvalskriterier för val av hamn. Därtill skulle de vikta kriterierna utifrån TKQ-modellen. 

Respondent A: 

Plats Urvalskriterie för lokalisering av centrallager TKQ % 
1. Optimering mellan transportkostnader hamn–centrallager–butiker Tid 25 
2. Marktillgång och expanderingsmöjligheter över tid Kostnad 50 
3. Möjlighet till tågtransport från hamn och till/nära centrallager Kvalitet 25 
4. Tillgänglighet på arbetskraft   
5. Markkostnader och andra investeringskostnader   
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Plats Urvalskriterie för val av hamn TKQ % 

1. Lokalisering Tid 60 
2. Kostnader Kostnad 30 
3. Kvalitet Kvalitet 10 
4. Trängsel   
5. Hastighet/Tid   
6. Effektivitet   
7. Faciliteter   
8. Hållbarhetsstrategier   
9. Informationssystem   

10. Ryktbarhet   

 
Respondent B: 

Plats Urvalskriterie för lokalisering av centrallager TKQ % 
1. Optimering mellan transportkostnader hamn–centrallager–butiker Tid 10 
2. Marktillgång och expanderingsmöjligheter över tid Kostnad 80 
3. Kommunalt förtroende och attityder för samarbete över tid Kvalitet 10 
4. Markkostnader och andra investeringskostnader   
5. Tillgänglighet på arbetskraft   

 
Plats Urvalskriterie för val av hamn TKQ % 

1. Effektivitet Tid 20 
2. Hållbarhetsstrategier Kostnad 60 
3. Kostnader Kvalitet 20 
4. Kvalitet   
5. Trängsel   
6. Lokalisering   
7. Hastighet/Tid   
8. Faciliteter   
9. Informationssystem   

10. Ryktbarhet   

 
Respondent C: 

Plats Urvalskriterie för lokalisering av centrallager TKQ % 
1. Transporttid till butikerna Tid 10 
2. Möjlighet till tågtransport från hamn och till/nära centrallager Kostnad 50 
3. Tillgänglighet på arbetskraft Kvalitet 40 
4. Transportkostnader till butikerna   
5. Geografisk närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkter. Vilken i så fall? 

(Sthlm + Oslo) 
  

 
Plats Urvalskriterie för val av hamn TKQ % 

1. Kvalitet Tid 25 
2. Kostnader Kostnad 25 
3. Lokalisering Kvalitet 50 
4. Effektivitet   
5. Hastighet/Tid   
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6. Hållbarhetsstrategier   
7. Trängsel   
8. Ryktbarhet   
9. Informationssystem   

10. Faciliteter   

 
Respondent D: 

Plats Urvalskriterie för lokalisering av centrallager TKQ % 
1. Transportkostnader till butikerna Tid 30 
2. Geografisk närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkter. Vilken i så fall? 

(Storstäderna) 
Kostnad 30 

3. Optimering mellan transporttid hamn–centrallager–butiker Kvalitet 40 
4. Marktillgång och expanderingsmöjligheter över tid   
5. Tillgänglighet på arbetskraft   
7. Optimering till butikerna (utifrån andra aspekter än transportkostnad/tid mellan 

centrallager och butik) Aspekt: Miljöpåverkan 
  

 
Plats Urvalskriterie för val av hamn TKQ % 

1. Lokalisering Tid 20 
2. Kostnader Kostnad 20 
3. Kvalitet Kvalitet 60 
4. Hastighet/Tid   
5. Effektivitet   
6. Faciliteter   
7. Informationssystem   
8. Hållbarhetsstrategier   
9. Trängsel   

10. Ryktbarhet   

 
Respondent E: 

Plats Urvalskriterie för lokalisering av centrallager TKQ % 
1. Kostnad för arbetskraft Tid 30 
2. Transportkostnader till butikerna Kostnad 50 
3. Utbildningsnivå på arbetskraft Kvalitet 20 
4. Transporttid till butikerna   
5. Optimering mellan transporttid hamn–centrallager–butiker   

 
Plats Urvalskriterie för val av hamn TKQ % 

1. Kostnader Tid 50 
2. Effektivitet Kostnad 30 
3. Kvalitet Kvalitet 20 
4. Hastighet/Tid   
5. Hållbarhetsstrategier   
6. Informationssystem   
7. Trängsel   
8. Lokalisering   
9. Ryktbarhet   

10. Faciliteter   
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Respondent F: 

Plats Urvalskriterie för lokalisering av centrallager TKQ % 
1. Optimering mellan transportkostnader hamn–centrallager–butiker Tid 33 
2. Optimering mellan transporttid hamn–centrallager–butiker Kostnad 33 
3. Klimatpåverkan, CO2 fotavtryck Kvalitet 33 
4. Möjlighet till tågtransport från hamn och till/nära centrallager   
5. Möjlighet till tågtransporter till mer avlägsna butiker/marknader   

 
Plats Urvalskriterie för val av hamn TKQ % 

1. Lokalisering Tid 33 
2. Trängsel Kostnad 33 
3. Effektivitet Kvalitet 33 
4. Kostnader   
5. Hållbarhetsstrategier   
6. Hastighet/Tid   
7. Kvalitet   
8. Ryktbarhet   
9. Informationssystem   

10. Faciliteter   
 

Respondent G: 

Plats Urvalskriterie för lokalisering av centrallager TKQ % 
1. Transporttid till butikerna Tid 30 
2. Transportkostnader till butikerna Kostnad 40 
3. Geografisk närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkter. Vilken i så fall? 

(Befolkning) 
Kvalitet 30 

4. Möjlighet till tågtransport från hamn och till/nära centrallager   
5. Marktillgång och expanderingsmöjligheter över tid   

 
Plats Urvalskriterie för val av hamn TKQ % 

1. Lokalisering Tid 30 
2. Hållbarhetsstrategier Kostnad 40 
3. Hastighet/Tid Kvalitet 30 
4. Kostnader   
5. Effektivitet   
6. Kvalitet   
7. Trängsel   
8. Ryktbarhet   
9. Informationssystem   

10. Faciliteter   
 

Respondent H: 

Plats Urvalskriterie för lokalisering av centrallager TKQ % 
1. Transportkostnader till butikerna Tid 50 
2. Kostnad för arbetskraft Kostnad 50 
3. Marktillgång och expanderingsmöjligheter över tid Kvalitet 0 
4. Markkostnader och andra investeringskostnader   
5. Utbildningsnivå på arbetskraft   
6. Optimering till butikerna (utifrån andra aspekter än transportkostnad/tid mellan 

centrallager och butik) Aspekt: Närhet 
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Plats Urvalskriterie för val av hamn   

 Ingen tillgång till data   

 
Respondent Arvid Nordquist: 

Geografisk närhet till hamn (utifrån andra aspekter än transportkostnad/tid mellan 
hamn och centrallager) Aspekt: Avtal 

 

Plats Urvalskriterie för val av hamn TKQ % 
1. Lokalisering Tid 15 
2. Kostnader Kostnad 60 
3. Kvalitet Kvalitet 25 
4. Hållbarhetsstrategier   
5. Effektivitet   
6. Hastighet/Tid   
7. Informationssystem   
8. Trängsel   
9. Faciliteter   

10. Ryktbarhet   

 
Urvalskriterier för lokalisering av centrallager som valdes på plats 6 och framåt eller inte alls: 

• Transportkostnader från hamnen 
• Hyreskostnader 
• Transporttid från hamnen 
• Möjlighet till inrikes sjöfrakt (insjö eller mellan olika Svenska hamnar) till butiker 
• Möjlighet till nuvarande/kommande inrikes sjöfrakt (insjö eller mellan olika Svenska hamnar) från 

hamn till/nära centrallager 
• Elkapacitet 
• Tillgänglig infrastruktur med flera valmöjligheter för arbetskraften att ta sig till lokaliseringen 
• Geografisk närhet till huvudkontor 
• Geografisk närhet till andra centrallager/stora lager/liknande med stora godsflöden 
• Geografisk närhet till hamn 
• Optimering till butikerna (utifrån andra aspekter än transportkostnad/tid mellan centrallager och butik) 

Aspekt: 

4.4 Utmaningar, trender och miljö 
Förutom de mer styrda svarsalternativen kring urvalskriterier fick respondenterna även 

svara helt fritt kring frågor om utmaningar, trender och miljö kring lokalisering och/eller 
expandering av centrallager, se tabell 6. Dessa frågor tillhör del B i frågeformuläret som helt 
anonymiseras. 

 
Utmaningar på kort perspektiv långt perspektiv 

      Platsfaktorer: arbetskraft, infrastruktur, tillgång 
till markytor, investeringar, 
tillgång till el 

infrastruktur 

      Interna faktorer: ingen förflyttning av butiker 

      Externa faktorer: kompetens rätt arbetskraft 

      Miljöfaktorer: ingen regleringar och begränsningar i 
transportsektorn 
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Förändringar av utmaningar och trender över tid 
      Platsfaktorer: Attraktiva markytor som olika aktörer konkurrerar om kan göra det svårt 

att expandera. 

      Interna faktorer: Utökningar av antal centrallager ökar komplexiteten kraftigt. 

      Externa faktorer: Mer specialisering inom Supply Change-logistik. 
Att automatisera innebär ökande krav på inleveranskvalitén på produkt 
men även på tidspassning.  

      Miljöfaktorer: Hur man ska kunna värdera miljövänliga transporter och andra 
förändringar och infrastruktur. 

Påverkan på er av utmaningar och trender 
      Platsfaktorer: Ingen alls eller expansion av befintligt i ett eller flera steg. 

Legat fast ganska länge på befintligt. 

      Interna faktorer: Ingen alls eller expansion av butiker i nya städer/marknader. 

      Externa faktorer: ”Vi arbetar med flera olika samarbetspartner för att finna lösningar.” 
      Miljöfaktorer: Ingen. 

Lokala/nationella/internationella handelsstrategiers påverkan 
      Externa faktorer: Lokala: ingen eller liten grad. 

Nationella: ingen, tullar eller i större grad. 

Internationella: 
på den negativa sidan ingen, tullar, handelsrestriktioner eller i mycket stor 
grad 
på den positiva sidan ingen eller som uttryckt av respondent; 
”Internationella sådana underlättar och ger åtkomst till att kunna verka 
inom flera marknader och länder.” 

Hållbarhetsstrategier och andra miljöhänseendens påverkan 
      Miljöfaktorer: I graderingen från inte alls till stor påverkan. 

Uttryckt av några respondenter som; 

”Då vår placering är bra så är det inte något som direkt påverkar vårt 
hållbarhetsarbete.” 

”Mer och mer, viktigt att göra transporterna så miljövänliga och 
kostnadseffektiva som möjligt.” 

”I mycket stor grad då lokaliseringen och miljö/hållbarhetsstrategier direkt 
påverkar varuförsörjningen till och från centrallager.” 

”Påverkar mer och mer där ambitionen är att vara klimatneutrala inom 
kommande år.” 

Tabell 6: Utmaningar, trender och miljö kring lokalisering och expandering av centrallager 
 

Respondenterna fick också frågan hur de ser på eventuell elektrifiering av lastbilsflottan i 
syfte att undersöka attityden till lastbilar utifrån tre svarsalternativ samt en fråga om 
containerbristen. 

Syn på elektrifiering av lastbilsflottan;  
• Lastbilstransporter är ändå inte bra, ambitionen är att minska lastbilstransporter och 

gynna järnväg/sjöfart: 2 respondenter 
• Transporterna blir likställda med varandra och andra faktorer än utsläpp kommer 

att avgöra transportsätt: 6 respondenter 

• Lastbilstransporter är bäst, ambitionen är att bibehålla eller öka lastbilstransporter 
och järnväg/sjöfart är inte speciellt intressant: 1 respondent 
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Syn på containerbristen; 

• Varubrist. 
• Det korta svaret är att det inte finns en sådan flexibilitet i fraktsystemet för att klara 

av att tillverkare, köpare och slutkunder får förändrade behov och önskemål så 
hastigt som det gjordes med start för 1 år sedan. Vi har fått 1/3 av våra enheter i tid, 
1/3 försenade och resterande har fått en dyrare hemtagningsfrakt.  

• Vi har påverkats med att det blivit dyrare samt att det ofta är förseningar.  
• Har bidragit till osäkerhet i vårt inflöde.  
• Katastrof. Enormt mycket högre kostnader och försenade leveranser. 

• Vi har haft nytta av våra långsiktiga avtal och nära relationer med rederierna, men 
vi har inte varit immuna mot containerbrist och låg pålitlighet i fartygsavgångar. Vi 
har påverkats negativt och inte kunna skeppa det vi har behövt under 2020 och 
våren 2021. Vi ser att det kommer fortsätta under restkommande delen av 2021. 
Detta i kombination med en mkt god försäljning har tvingat oss att prioritera. Vi 
har skeppat mer under 2020 än 2019.  

• Negativt, längre ledtider, osäkrare ankomsttider.  

• Det kommer att balanseras över tid under 2021. Det har påverkat oss med höga 
fraktpriser.  

5 Analys 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin mot det teoretiska planet för att svara på 
studiens syfte och frågeställning. Analysens utgångspunkt är indelningen i urvalskriterier och 
de sex lokaliseringskategorierna. 

5.1 Urvalskriterier 
Enligt lokaliseringsteorin i kapitel 3.2 finns det platsfaktorer (land, transport- och 

arbetskraftskostnader, agglomerationsfördelar), interna faktorer (behov, ålder, storlek etc.), 
externa faktorer (avtal, värdegrunder, nätverk, externa aktörers beslut etc.) (Murray 2009; 
Brouwer et al. 2004) och de saknade miljöfaktorerna (Boström Elias et al. 2015 s. 18) där 
samtliga ligger som grund för lokaliseringsbeslut. Enligt Rymarzak & Siemińska (2012 s. 
222):s litteraturgenomgång är det företagens karaktäristik och vem som fattar besluten som är 
avgörande för utvärderingen av lokaliseringskriterier. 

Respondenterna fick i frågeformuläret välja mellan 24 olika förvalda urvalskriterier, samt 
ett fritt fält. I tabell 7 visas de urvalskriterier som någon av respondenterna valde på plats 1-5. 
Intressant är att kriteriet Klimatpåverkan, CO2 fotavtryck inte fanns med som förval utan är 
tillagt i det fria fältet, vilket visar på betydelsen att ha med fria fält även om resterande är 
förvalda. I tabell 8 visas de urvalskriterier som valdes från plats 6 och uppåt eller inte alls.  

De kriterier som respondenterna valde på plats 1 är samtliga platsfaktorer med 
kostnader/tid till butikerna samt kostnad för arbetskraft. För plats 1 är respondenterna också 
tämligen överens. För plats 2 är det lite mer spritt, men tyngdpunkten är fortfarande 
platsfaktorer. För plats 3 har alla respondenter valt olika kriterier och här har tyngdpunkten 
förskjutits nedåt med även externa faktorer och miljöfaktorer. För plats 4 och 5 är det mer 
spritt över kategorierna. 
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EkGeo 
EkSoMi 

TK 
Q 

EkGeo-
kriterier 

Urvalskriterie (antal respondenter) Plats 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Tot 
% 

Platsfaktor/ K Kostnad Transportkostnader till butikerna 2 2  1  12,5 

Ekonomi   Optimering mellan transportkostnader 
hamn–centrallager–butiker 

3     7,5 

   Kostnad för arbetskraft 1 1    5,0 

   Markkostnader och andra investeringskostnader    2 1 7,5 

 T Tid Transporttid till butikerna 2   1  7,5 

   Optimering mellan transporttid 
hamn–centrallager–butiker 

 1 1  1 7,5 

 Q Infrastruktur Möjlighet till tågtransport från hamn och 
till/nära centrallager 

 1 1 2  10,0 

   Möjlighet till tågtransporter till mer avlägsna 
butiker/marknader 

    1 2,5 

   Marktillgång och expanderingsmöjligheter 
över tid 

 2 1 1 1 12,5 

  Närhet Geografisk närhet till Sveriges demografiska 
tyngdpunkter 

 1 1  1 7,5 

Extern/   Tillgänglighet på arbetskraft   1 1 2 10,0 

Social   Utbildningsnivå på arbetskraft   1  1 5,0 

  Interaktion Kommunalt förtroende och attityder för 
samarbete över tid 

  1   2,5 

Miljö  Miljö Klimatpåverkan, CO2 fotavtryck   1   2,5 
 

Tabell 7: Antal respondenter fördelat på urvalskriterier för plats 1 till 5. Samt totalen per urvalskriterie i procent. 
 

EkGeo 
EkSoMi 

TK 
Q 

EkGeo-
kriterier 

Urvalskriterie 

Platsfaktor/ 
Ekonomi 

K Kostnad Transportkostnader från hamnen 

 Hyreskostnader 
T Tid Transporttid från hamnen 

Q Infrastruktur Möjlighet till inrikes sjöfrakt (insjö eller mellan olika Svenska hamnar) till butiker 
 Möjlighet till nuvarande/kommande inrikes sjöfrakt (insjö eller mellan olika Svenska 

hamnar) från hamn till/nära centrallager 
 Elkapacitet 

 Tillgänglig infrastruktur med flera valmöjligheter för arbetskraften att ta sig till 
lokaliseringen 

 Närhet Geografisk närhet till huvudkontor 
 Geografisk närhet till andra centrallager/stora lager/liknande med stora godsflöden 

 Optimering till butikerna (utifrån andra aspekter än transportkostnad/tid mellan centrallager 
och butik) Aspekt: Närhet 

Extern/ 
Social 

 Interaktion Geografisk närhet till hamn (utifrån andra aspekter än transportkostnad/tid mellan hamn och 
centrallager) Aspekt: Avtal 

Miljö  Miljö Optimering till butikerna (utifrån andra aspekter än transportkostnad/tid mellan centrallager 
och butik) Aspekt: Miljöpåverkan 

Tabell 8: Urvalsfaktorer på plats 6 och framåt eller inte alls utvald 

Sett till helheten syns tydliga kopplingar till Rymarzak & Siemińskas påvisan att företagets 
karaktär och beslutsfattande personer spelar roll, framför allt för plats 3, där alla valt varsitt 
kriterie. I tabell 9 visas respondenternas val sorterat efter plats 1. Det är egentligen bara för 
plats 1 som respondenterna är överens, om kostnads- och tidskriterier. För övrigt finns inga 
speciella mönster varken till storlek eller ålder på företaget, delbransch, geografisk placering i 
Sverige, volymer eller marknader, vilket än mer styrker Rymarzak & Siemińskas studier.  
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R Plats 1 Plats 2 Plats 3 Plats 4 Plats 5 

A Optimering mellan 
transportkostnader 
hamn–centrallager–
butiker 

Marktillgång och 
expanderings-
möjligheter över tid 

Möjlighet till 
tågtransport från 
hamn och till/nära 
centrallager 

Tillgänglighet på 
arbetskraft 

Markkostnader och 
andra investerings-
kostnader 

B Optimering mellan 
transportkostnader 
hamn–centrallager–
butiker 

Marktillgång och 
expanderings-
möjligheter över tid 

Kommunalt 
förtroende och 
attityder för 
samarbete över tid 

Markkostnader och 
andra investerings-
kostnader 

Tillgänglighet på 
arbetskraft 

F Optimering mellan 
transportkostnader 
hamn–centrallager–
butiker 

Optimering mellan 
transporttid hamn–
centrallager–butiker 

Klimatpåverkan, 
CO2 fotavtryck 

Möjlighet till 
tågtransport från 
hamn och till/nära 
centrallager 

Möjlighet till 
tågtransporter till 
mer avlägsna 
butiker/marknader 

D Transportkostnader 
till butikerna 

Geografisk närhet 
till Sveriges 
demografiska 
tyngdpunkter. 
Vilken i så fall? 
Storstäderna 

Optimering mellan 
transporttid hamn–
centrallager–butiker 

Marktillgång och 
expanderings-
möjligheter över tid 

Tillgänglighet på 
arbetskraft 

H Transportkostnader 
till butikerna 

Kostnad för 
arbetskraft 

Marktillgång och 
expanderings-
möjligheter över tid 

Markkostnader och 
andra investerings-
kostnader 

Utbildningsnivå på 
arbetskraft 

C Transporttid till 
butikerna 

Möjlighet till 
tågtransport från 
hamn och till/nära 
centrallager 

Tillgänglighet på 
arbetskraft 

Transportkostnader 
till butikerna 

Geografisk närhet 
till Sveriges 
demografiska 
tyngdpunkter. 
Vilken i så fall? 
Sthlm + Oslo 

G Transporttid till 
butikerna 

Transportkostnader 
till butikerna 

Geografisk närhet 
till Sveriges 
demografiska 
tyngdpunkter. 
Vilken i så fall? 
Befolkning 

Möjlighet till 
tågtransport från 
hamn och till/nära 
centrallager 

Marktillgång och 
expanderings-
möjligheter över tid 

E Kostnad för 
arbetskraft 

Transportkostnader 
till butikerna 

Utbildningsnivå på 
arbetskraft 

Transporttid till 
butikerna 

Optimering mellan 
transporttid hamn–
centrallager–butiker 

Tabell 9: Jämförelse mellan respondenternas val av urvalskriterier, sorterat efter plats 1 
 

En annan fråga i frågeformuläret gällde optimering av lokalisering utifrån sambandet 
hamn-centrallager-butik mot TKQ-modellens tid, kostnad och kvalitet, se tabell 10. För tre av 
respondenterna, A, B och E, vägde kostnaden i klar majoritet över tid och kvalitet. 
Respondent B valde fördelningen 80-10-10, vilket inte stämmer överens med respondentens 
urvalskriterier där endast två av urvalskriterierna var kostnader (transport och mark), dock kan 
en av de övriga valda, marktillgång, hänföras till ekonomi även om den är en kvalitetsfaktor, 
medan kommunalt förtroende och tillgänglighet till arbetskraft är kvalitetsfaktorer. 
Respondent A valde 50-25-25, men där endast två av urvalskriterierna var kostnader 
(transport och mark) dock kan två av de valda urvalskriterierna, marktillgång och 
tågtransporter, hänföras till ekonomi även om de är kvalitetsfaktorer, medan det återstående 
valda urvalskriteriet, tillgänglig arbetskraft, är en kvalitetsfaktor. Respondent E valde 50(Ko)-
30(T)-20(Kv) vilket stämmer rätt väl med urvalskriterierna där två kriterier var kostnad 
(arbetskraft och transport), två kriterier var tid (transport och optimering av transporttid) och 
ett kriterie var kvalitet (utbildningsnivå på arbetskraft). 
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Optimering av hamn-centrallager-butik, TKQ per respondent (%) Total 
Respondent A B C D E F G H % 

Tid 25 10 10 30 30 33 30 50 27 

Kostnad 50 80 50 30 50 33 40 50 48 

Kvalitet 25 10 40 40 20 33 30 0 25 
Tabell 10: Optimering av lokalisering utifrån sambandet hamn-centrallager-butik mot TKQ 
 per respondent i procent 

Tre av respondenterna, D, F och G, låg relativt nära varandra för såväl kostnad, tid och 
kvalitet. Respondent D valde högst på kvalitet (40) och 30 för vardera tid och kostnad, vilket 
ligger i linje med urvalskriterierna, förutom att transportkostnader är prio 1 och optimering i 
transporttid är prio 3, så är resterande dock kvalitetsfaktorer (geografisk närhet till 
storstäderna, marktillgång och tillgänglighet på arbetskraft). Respondent G valde 40 på 
kostnad och 30 på vardera tid och kvalitet. Urvalskriterierna sattes som transporttid (prio 1) 
och transportkostnad (prio 2), medan övriga kriterier var kvalitet (geografisk närhet till 
befolkning, möjlighet till tågtransport och marktillgång över tid). Respondent F valde samma 
fördelning för alla perspektiven, dvs. fördelningen 33-33-33. Anledningen var att 
respondenten arbetade med alla faktorerna likställda över lag, även i termer som 
Ekonomi/Social/Miljö, vilket också stämmer med respondentens urvalskriterier. Optimering 
av tid och optimering av kostnad valdes som prio 1 och 2, därefter miljö (klimatpåvarkan-Co2 
fotavtryck) och sedan kvalitet (möjlighet till tåg från hamn och möjlighet till tåg till butik). 

Två av respondenterna, C och H, viktade tid respektive kvalitet mycket lågt, men var 
jämna på övriga två. Respondent C valde högt på kostnad (50) och kvalitet (40) men lågt på 
tid (10) men har på urvalskriterierna satt transporttid till butikerna som prio 1. En förklaring 
kan vara att transporttid till butik ses som ekonomi. Endast ett urvalskriterie var kostnad 
(transport). Tre av urvalskriterierna var däremot kvalitet (möjlighet till tågtransport, 
tillgänglighet på arbetskraft, geografisk närhet till demografiska tyngdpunkter). Även under 
samtalets resonemang kring olika faktorer framgick det att rena kostnadsfaktorer var mindre 
viktiga gentemot andra faktorer, ändock sattes kostnad upp till 50%. Respondent H valde 0 på 
kvalitet men 50 på kostnad och tid, vilket inte stämmer så bra gentemot urvalskriterierna. Prio 
1, 2 och 4 var kostnader (transport, arbetskraft och mark), prio 3 och 5 var kvalitet 
(marktillgång och utbildningsnivå på arbetskraft). Inga tidskriterier var uppsatta.  

Sett till totalen för respondenternas egen uppskattning, se figur 9, dominerar kostnaden, 
medan tid och kvalitet ligger nära varandra. Det mest intressanta är jämförelsen mellan 
respondenternas egen viktning av TKQ-faktorerna mot resultatet för valen av urvalskriterier. 
Bäst stämmer kategoriseringen Ekonomi/Social/Miljö med 80% ekonomi jämfört mot 
respondenternas uppskattning av 75% för kostnad+tid. 
 

Respondentens uppskattning TKQ 
 

Urvalskriterier TKQ 
 

Urvalskriterier ESM 
 

Urvalskriterier EkGeo-kriterier 
 

Figur 9: Jämförelser mellan olika sätt att kategorisera urvalskriterierna för val av lokalisering 
 



 42 

Vid olika resonemang med respondenterna blev intrycket att kvalitetsfaktorer spelade en 
stor roll, men det blev ändå kostnad som viktades högst, förutom respondent D som valde 
kvalitet strax före tid och kostnad, samt respondent F som viktade alla lika. 

Den nedersta stapeln i figur 9, där kriterierna är nedbrutna enligt ekonomiska och 
geografiska faktorer, visar att det då blir kvalitet från TKQ som får större indelning, där 
infrastruktur och närhet till olika saker är viktigaste faktorerna inom uppdelningen. Vilket inte 
är förvånande då ett centrallagers existens syftar just till att vara den sammanlänkande 
distributionsnoden mellan leverantörer och butiker/kunder och då blir tillgänglighet till mark, 
arbetskraft, liknande verksamhet (för t.ex. tillgång till bra infrastruktur) och befolkning 
(kunderna) viktiga. Närhet som viktig faktor styrks också i de fria motiv respondenterna tog 
upp kring varför nuvarande lokalisering är utmärkt.  

Förutom att olika personer tolkar begreppen olika, speciellt kan det vara svårt att dra 
gränser runt kvalitets-begreppet, kan en förklaring mellan skillnaderna vara just att 
kostnadsbegreppet sträcker sig in i kvalitetsfaktorer och att t.ex. möjlighet till tågtransporter 
och marktillgång ses som kostnader även om de inte är rena kostnader. Otydligheten mellan 
kostnad och kvalitet stärks också av att tidsfaktorn är ungefär lika stor oberoende av 
kategorisering, vilket visar att begreppet är enkelt avgränsat och förståeligt. En annan 
förklaring kan också vara att begreppet kostnad har glidit i betydelse från Marshalls tider då i 
princip enbart transportkostnader och arbetskraftskostnader räknades, dvs. rena kostnader, 
medan det under tid tillkommit fler och fler faktorer, vilka bakats in i begreppet kostnad, eller 
kanske snarare begreppet ekonomi, vilket också syns i ESM-modellen (som saknar tids-
begreppet) där rena kostnader ingår som en del av Ekonomi. Slutsatsen blir att företagen bryr 
sig betydligt mer om kvalitetskriterier än vad som framgår av deras egen viktning, vilket dels 
visar kopplingen mot lokaliseringsteorin att annat än enbart transport- och 
arbetskraftskostnader numera har betydelse, och dels att samma underlag kan visa olika saker 
beroende på vad man lägger in i begreppen. 

Respondenternas resultat från frågeformuläret har, förutom mot ovanstående 
lokaliseringsteorier, också jämförts med Hilmola & Lorentz (2011) undersökning av 
lokaliseringskriterier för lager/distributionscentraler (warehouses/distribution center) bland ett 
stort antal svenska och finska företag (med 12% detaljhandelsföretag), se figur 10. 
Kriteriebegreppen stämmer inte helt överens, men har gjorts utifrån bästa möjliga matchning 
och där 4 av begreppen inte hittade någon motsvarighet, vilka då särredovisas.  

En skillnad mellan undersökningarna är att det har dykt upp nya perspektiv som tid, närhet, 
utbildning och miljö (om än direktutvalda av studien), men det visar ändå på att det 
tillkommer fler och fler faktorer som inte är kostnader (även om flera kan ses som ekonomi) 
över tid, vilket även stöds av Brouwer et al. (2004) och Boström Elias et al. (2015 s. 18) att 
den här typen av faktorer har en roll och behöver beaktas. I följande avsnitt gås de olika 
lokaliseringsfaktorerna igenom. 
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Kriterie på plats 1 (%)  Kriterie på plats 2-5 (%)  

  

 
Low distribution costs (Transportkostnader till butik 
+ Optimering mellan transportkostnader hamn-
centrallager-butiker) 
 
Transporttid till butikerna + Optimering mellan 
transporttid hamn-centrallager-butik 
  
Low cost labour (Kostnad för arbetskraft) 
 
Selected place appears to hinder future potential 
(Mark- och investeringskostnader + Kommunalt 
förtroende och attityder för samarbeten över tid) 
 
Inbound logistics were easy to connect (Möjlighet 
till tågtransport från hamn och till/nära centrallager) 
 
Railroad connection (Möjlighet till tågtransport till 
mer avlägsna butiker/marknader) 
  
Enlargement space in the future (Marktillgång och 
expanderingsmöjligheter över tid) 
 
Assembly/manufacturing plants near-by 
(Geografisk närhet till andra centrallager/stora lager 
/liknande med stora godsflöden) 
  
Geografisk närhet till Sveriges demografiska 
tyngdpunkter 
  
Availability of labour (Tillgänglighet på arbetskraft) 

 
Utbildningsnivå på arbetskraft 

 
Klimatpåverkan, CO2 fotavtryck 

 
Figur 10: Jämförelse mellan lokaliseringskriterier för centrallager och warehouse/distribution center 
Uppsatsförfattarens egen bearbetning av Hilmola & Lorentz (2011) tabellsiffror till diagram. Indelningen i kriterie 
på plats 1 respektive på plats 2-5 är Hilmola & Lorentz uppdelning. Kopplingen till studiens kriterier visas i kursiv 
stil. 

5.2 Landfaktorer 
Sett utifrån befolkning, konsumtion, godsstråk, Cushman & Wakefield (2021):s 

resonemang kring bästa lokaliseringsbaser (figur 2-6 i kapitel 3.5.2) och Christopher (2005 s. 
214):s tankar kring bästa placering utifrån butiker och transportinfrastruktur bör centrallagren 
ligga inom sex nyckelområden, vilket också 14 av 18 gör, se figur 11. Följer man Stutz & 
Warf (2014 s. 163) nyansering kring företagens historia förklarar det lokaliseringen av Clas 
Ohlson och Ikea-Älmhult då företagen grundades under första hälften av 1900-talet på 
ägarnas hemorter och legat kvar där. Även Jula grundades på ägarnas hemort och gård, även 
om lagret sedan byggdes en bit bort. Dagab-Skellefteå kan förklaras av att de har spridit ut 
sina lokallager utifrån vilken geografisk region som ska försörjas. Alla utom Clas Ohlson och 
Dagab-Skellefteå ligger innanför den så kallade triangeln. Clas Ohlson kan förklaras historiskt 
och att företaget, trots den ekonomiska utvecklingen i söder inte sett behov av någon 
omlokalisering, vilket bör kunna förklaras utifrån figur 2 (befolkning) och 3 (konsumtion), 
dvs. även om Clas Ohlson ligger utanför triangeln ligger centrallagret ändå inom den 
tätbefolkade södra delen av Sverige och i förhållande till hela Sveriges längd ändå får anses 
ligga i de södra delarna av Sverige. Dagab-Skellefteå ligger inom befolkning och konsumtion 
utmed norrlandskusten och har ett bra läge för de regioner som försörjs. SWECO (2016):s 
bedömning om att Göteborg med omnejd passar för ytkrävande verksamheter såsom 
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kläder/skor och hemelektronik stämmer delvis då H&M har ett av sina lager i Borås. Medan 
H&M:s andra lager ligger i Västerås. Inga av de företag som har hemelektronik ligger dock i 
Göteborgs omedelbara närhet men Jönköping (Elgiganten) och Örebro (Elon) har bra 
transportförbindelser till Göteborg vilket med största sannolikhet väger upp Göteborgs 
trängsel, markbrist och dyra markpriser. Hälften av centrallagren är lokaliserade i nära 
anslutning till hamn, medan hälften inte är det. 

 

 
Figur 11: Lokalisering av centrallager och den marknad som försörjs av centrallagret.  
Matchat mot nyckelområden och triangeln från Cushman & Wakefield (2021). Arvid Nordquist använder inga 
egna centrallager men de distributionscentraler som nyttas är utpekade. 

 
Samtliga respondenter, utom Dagab, anser att deras lokalisering av centrallagren är 

utmärkt utifrån sina krav och önskemål. De motiv som angavs i det fria svarsfältet var bl.a. 
bra relation och/eller avtal med hamn, närhet till hamn, närhet till järnväg och bra 
tågförbindelser från hamn, närhet till strategiska riksvägar och transporthubbar, centralt 
placerad för sin marknad och ligger bra till för att kunna ha bra distributionsflöden, närhet och 
service till butikerna. Sett till Christopher (2005 s. 214):s resonemang av att bästa placering 
av centrallager är den strategiska punkt som fungerar bäst utifrån butiker och 
transportinfrastruktur följer respondenternas motiv detta resonemang väl då alla fritt upptagna 
motiv kopplar till butik eller transportinfrastruktur. Dagab är nöjd med Göteborg, men ska 
förändra övriga. Övervägande delen av respondenterna ansåg att nuvarande lokalisering 
räcker till, antingen för ett antal år framöver eller för kommande expansionsplaner, en 
respondent är på planeringsstadiet för en ökning. Dagab och Coop, som har funnits i 
Upplands-Bro sedan 1969, håller på med nybyggnad och en respondent öppnar för att 
eventuellt på sikt utvidga med ett centrallager utomlands.  
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Kriteriet Marktillgång och expanderingsmöjligheter över tid är, om än inte på plats 1, 
viktig för fem av respondenterna. Plats 2 för respondent A och B, plats 3 för respondent H, 
plats 4 för respondent D, och plats 5 för respondent G. Två av dessa har även med 
Markkostnader och andra investeringskostnader, plats 4 för respondent B och plats 5 för 
respondent A. Därtill hade respondent H markkostnader på plats 4. För de återstående 
respondenterna skulle förklaringen kunna vara att marktillgång i sig inte ses som en faktor, 
det finns alltid mark på intressanta ställen. Jämfört med Hilmola & Lorentz (2011) ses att 
vikten av att kunna expandera har ökat rejält över perioden.  

Kriteriet Kommunalt förtroende och attityder för samarbete över tid undersöktes också. 
Respondent D har med kriteriet på plats 3. För övriga respondenter var kriteriet tämligen 
ointressant. Förutom att kriteriet kan vara helt oviktigt i sig för lokaliseringen, kan en annan 
förklaring vara att antingen är aktuella kommuner så lika (eller så statligt styrda) att det inte 
spelar någon roll för lokaliseringen, eller att det finns gott om kommuner om någon t.ex. ger 
dåliga avtal, nekar bygglov för utbyggnad eller saknar mark, så vänder man sig helt enkelt till 
en annan. En tredje kan vara att många av företagen har haft sina centrallager på samma plats 
under väldigt många år och därmed har etablerade samarbetsformer eller anses viktiga för 
kommunen att ha kvar. 

Varken markkostnader eller kommunalt förtroende fanns rakt av i Hilmola & Lorentz 
undersökning men båda kriterierna matchades ihop med Selected place appears to hinder 
future potential. Vad som ligger bakom Hilmola & Lorentz begrepp är svårt att säga, men 
både markkostnader och kommunalt samarbete kan helt klart ingå. Sett över tid har 
betydelsen dock ökat, vilket skulle kunna bero på att konkurrensen och antalet intressenter 
kring markanvändning har hårdnat. Vilket också stöds i svaren kring förändringar av 
utmaningar och trender över tid kring lokalisering och/eller expandering av centrallager då det 
angavs att ”Attraktiva markytor som olika aktörer konkurrerar om kan göra det svårt att 
expandera.”.  

Hyreskostnader och Elkapacitet var intressant för respondent D respektive respondent H, 
dock ej inom topp 5, men inte speciellt intressant för övriga. Centrallagren kan antingen hyras 
eller ägas, men det fanns ingen korrelation mellan hyra/äga fastigheten och intresset för 
hyreskostnader, vilket snarare ger indikation om en jämn hyresmarknad. Tillgång till el 
uppgavs dock också på frågan vilka utmaningar på kort och långt perspektiv som finns kring 
lokalisering och/eller expandering av centrallager, vilket bör kunna kopplas ihop med att 
lagerlokaler blir alltmer automatiserade och då förbrukar mer el.  

5.3 Agglomerationsfaktorer 
5.3.1 Närhet 

Studien har undersökt vilka närheter respondenterna vill ha genom att undersöka 
respondenternas syn på närheten till butiker, demografiska tyngdpunkter, huvudkontoret och 
andra centrallager/stora lager/liknande med stora godsflöden.  
Optimering till butikerna (utifrån andra aspekter än transportkostnad/tid mellan centrallager 
och butik) Aspekt: Närhet (fritt fält) sattes upp av respondent H på plats 6. Även indirekt är 
butikerna viktiga då kriteriet Geografisk närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkter är 
uppsatta på plats 2, 3 och 5 av respektive respondent D, G och C. Det framkom även under 
samtalen att närheten till befolkningstätheten, framför allt Mälardalen, är betydelsefull.   
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När det gäller geografisk närhet till andra fenomen var Geografisk närhet till huvudkontor 
inte intressant, vilket kan förklaras av nutidens informationsteknologi, den fysiska närheten 
behövs inte. För kriteriet Geografisk närhet till andra centrallager/stora lager/ liknande med 
stora godsflöden är det ingen respondent som har med kriteriet på topp 5. I Hilmola & 
Lorentz (2011) undersökning hade dock närhet till liknande företag betydelse. Däremot kom 
det fram i andra frågor, eller vid samtalen, att det får inte bli för många företag på en plats ur 
resurshänseende (mark, infrastruktur, arbetskraft). Branschchefen menar på att företag tittar 
efter andra ur två hänseenden, det får inte bli så många att det hämmar expansion eller 
transportflödena, men det är bra om det finns ett antal för skalfördelar i transportflödena, t.ex. 
avgör potentiella kunder antalet skeppningsavgångar i en hamn. Vilket kan tolkas som att 
under första hälften av 2000-talet började mer regelrätta logistikområden ta form och 
företagen var intresserade av skalfördelar, framför allt inom infrastruktur, medan nu 2021 är 
förtätningen stor och det börjar i stället bli konkurrens om resurserna.  

5.3.2 Kluster och samarbeten 
Ett flertal av respondenternas centrallager ligger inom ett logistikområde. Enligt Porter 

(2000) kan geografiskt närbelägna företag dra fördelar av varandra och de gemensamma delar 
som finns, t.ex. infrastruktur. Logistikområdena kan ha utvecklats med hjälp av ett 
ankarföretag, såsom med H&M i Eskilstuna (Hultén 2021), och där kommunen över tid är den 
mest strategiskt drivande. Men logistikområden, såsom Porter (2000) resonerar, kan också 
utvecklas genom att företag startar på en mer isolerad plats och själva startar ett nytt kluster, 
även om Malmberg (2002) menar att det sällan sker. När det gäller funktionella kluster och 
samarbeten tar Malmberg upp att affärs- och samarbetsrelationer inte är begränsade till och 
endast i måttlig omfattning finns inom den lokala miljön. Malmberg säger vidare att det som 
skapar uthållig framgång i en lokal miljö är förmågan till öppenhet mot långväga influenser. 

Logistikområden och deltagande i infrastrukturuppbyggnad 
Clas Ohlson i Insjön är lokaliserat i ett mindre industriområde en bit utanför triangeln. 

Området har över tid inte vuxit ut till ett precist logistikområde, men det finns en utbyggd 
tågpendel till Göteborg 5 dagar/vecka vilken nyttjas av framför allt Clas Ohlson och ett nära 
beläget exportföretag.  

IKEA-Älmhult har också byggt upp infrastruktur runt sig och provat många varianter 
genom åren, även försök med egna tåg från Europa. Rusta startade upp sitt centrallager vid 
IKEA-Älmhult, mycket på grund av en välutbyggd infrastruktur, men flyttade när behoven 
förändrades. I Norrköping ligger de numera i ett logistikcenter, där exporterande företag 
uppskattade den stora ökningen av inkommande containers till depån, vilket minskade 
tomdragningarna dit. Jula började på en gård utanför Skara men har under åren både fått ett 
logistikområde runt centrallagret i utkanten av Skara samt tågpendel från Göteborg till 
Falköping strax intill, och sedermera en tågpendel från Duigsburg i Tyskland. Jula har själva 
bl.a. med hjälp av egna investeringar utvecklat tågstationen i Falköping till en torrhamn med 
lagringsyta för containers och ett ökande samarbete kring torrhamnen med kommunen och 
andra företag. I Julas fall har det definitivt varit ett enskilt företags välplanerade 
utvecklingsstrategier som skapat och fortsätter utveckla torrhamnen som logistikområde och 
samarbetsplats.  
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I figur 12 ses en mappning av företagens centrallager utifrån geografisk placering och 
deltagande i infrastrukturuppbyggnaden. Jula har över tid byggt upp infrastrukturen runt sig 
och även finansierat och driftar en torrhamn samt äger vindkraftverk, vilket gör att de hamnar 
högt både som lokaliserade i logistikområden och som deltagande i 
infrastrukturuppbyggnaden. H&M, Arvid Nordquist och Rusta ligger i logistikområden och i 
flera fall med anslutning till vald hamn, men de deltar inte direkt i själva 
infrastrukturuppbyggnaden. Clas Ohlson har varit med och dragit upp en tågpendel till Insjön 
från Göteborgs hamn. Elgiganten, Elon och Coop har egna järnvägsspår in på fastigheten, 
samt att Coop kör ett eget tåg mellan Malmö och centrallagret i Upplands-Bro med 
leverantörsvaror uppåt och leveranser till butik neråt (Coop). IKEA-Älmhult har över tid varit 
med att dra till sig infrastrukturen, de har en tid även provat ett eget tåg från Europa och de 
deltar i tågprojektet Sydostlänken mellan Älmhult och Karlshamn (Karlshamns hamn) samt 
att de äger vindkraftverk i Norrland. Dagab samarbetar med Scania (Ohlén 2021) och ICA 
samarbetar med Volvo-Lastvagnar (Andersson 2020) om elektrifiering av fordon. Valen kan 
ses utifrån volym, läge, historik och miljö där de företag som haft möjligheter och 
företagsspecifika platsönskemål har mer aktivt deltagit i själva infrastrukturuppbyggnaden, 
för att på senare år glida över mot miljö i samklang med samhällsutvecklingen.  

 
Figur 12: Centrallagren utmappade på logistikområden och deltagande i infrastrukturuppbyggnad 
  
Relationen med hamnarna  

Enligt Malmberg (2002) ingår företag i funktionella kluster som inte behöver vara 
lokaliserade på samma plats, en sådan funktionell relation är hamnarna. Samtliga 
respondenter utom en bestämmer valet av hamn, i det sista fallet är det leverantören som 
bestämmer. När det gäller respondenternas urvalskriterier för hamn, se tabell 11, anger en klar 
majoritet lokalisering på plats 1, till skillnad mot OECD (Trafikanalys 2015b):s 
sammanställning där kostnader kommer först. Här finns flera förklaringssätt. Ett skulle kunna 
vara att lokalisering är viktigt för den här gruppen av företag, ett annat skulle kunna vara att 
valmöjligheterna av hamn har ökat, eller finns för Sverige, så det går att välja. En tredje kan 
också vara skillnad i kriteriet och dess tolkning, oklart hur OECD sammanställt och definierat 
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de olika kriterier de listade. Lokalisering är ju också en delmängd i Ekonomi. Men på andra 
plats kommer kostnader samt hållbarhetsstrategier för några respondenter, vilket visar att 
hållbarhets- och miljöfrågorna börjar ta sig upp sedan Aristegui Adolphi et al. (2016):s 
intervjuer. Kvalitet är dominerande på plats 3. Sedan är det mer spritt, men alla respondenter 
var överens om att faciliteter hamnade i slutet med övervikt på plats 10. Trängsel fanns inte 
med i OECD för varuägarna, men här är det några som har valet högt upp, ingen har det på 
plats 10, därmed är det en faktor för dessa företag. Informationssystem ligger mellan plats 6-
9. Ryktbarhet har lägst intresse och ligger mellan plats 8-10 med övervikt på 10. Totalt sett 
för plats 1-3 följer de i stort OECD:s urval av kriterier med inslag av trängsel och hållbarhet. 

 
Urvalskriterie (st) 
för val av hamn 
(sorterat efter OECD) 

Plats 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Kostnader 1 4 1 2       

Kvalitet 1  4 1  1 1    

Lokalisering 5  1   1  1   

Hastighet/tid   1 2 2 2 1    

Effektivitet 1 1 1 1 3 1     

Faciliteter      1 1 1 1 4 

Trängsel  1  1 1  3 1 1  

Informationssystem      1 2  5  

Ryktbarhet        3 1 4 

Hållbarhetsstrategier  2  1 2 1  2   

Tabell 11: Antal respondenter fördelat på urvalskriterier för val av hamn jämfört med OECD. 
Fetmarkerade är anpassad OECD-undersökning för varuägare (Trafikanalys 2015b). Vanlig stil är OECD från 
övriga aktörer. Kursiv stil är studiens eget tillägg. 
 

Samtliga respondenter är nöjda med sin nuvarande hamn utifrån avstånd till centrallager, 
tågpendlar, största hamn, fungerar bäst för enkel uppdelning mellan olika centrallager, nya 
Norvik skulle i framtiden kunna bli intressant om lämplig tågpendel tillkommer. 

Vid ett hypotetiskt byte till ny hamn skulle utvärdering göras enligt;  
• i första hand närmsta hamn, därefter näst närmsta etc., 
• alla containerhamnar neutralt mot varandra, 
• nuvarande hamn bibehålls, 
• inget av ovanstående, ”en tyngdpunktsanalys avgör var det byggs” [och därmed hamn] 

med anledningar som; 
• ”Vilka rederier trafikerar de olika hamnarna?”, 
• ”Vilka har tågpendlar? Ledtid? Total kostnad?”, 
• ”Viktigt med helheten och inte specifikt en viss hamn.”, 
• ”slutdestination väljs i ett sent läge”, 
• ”Den största hamnen, naturligt att gå in där.”, 
• ”bra som det är”. 
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När det gäller SWECO (2016):s antagande att stora importvolymer från avlägsna 
marknader ökar argumenten för lagerlokalisering nära en importhamn stämmer argumentet 
väl in på Rusta som anger det som ett av skälen för att flytta från Småland till Norrköping. 
Det är dock enbart Rusta och H&M-Borås som i dagsläget ligger i och nyttjar sitt nära-kusten 
läge för närmsta hamn, samt Arvid Nordquist-Åstorp. Varken Coop eller Dagab, som är 
lokaliserade i Stockholm, använder Stockholms hamnar, eller ens ostkusten. Vilket H&M-
Eskilstuna, ICA-Västerås och Elon inte heller gör. Clas Ohlson använder Stockholmsområdet 
för lastbilsfrakt på bilfärja från Finland och Baltikum. En förklaring kan vara att kapaciteten i 
Göteborg som största hamn är större. En annan att övriga varor kommer in söderifrån och det 
är mest kostnads- och tids-effektivt att ha ett varuflöde, eller som för t.ex. H&M att de även 
har lager i Borås, och Dagab även i Göteborg, och då blir enklast att få in alla varor i 
Göteborg.  

Externa händelser kan dock framtvinga permanenta byten av hamn. Arvid Nordquist-
Stockholm satte upp kriteriet Geografisk närhet till hamn (utifrån andra aspekter än 
transportkostnad/tid mellan hamn och centrallager) Aspekt: Avtal för sitt permanenta 
hamnbyte. Här var det Stockholms Hamnar som aviserade att containerverksamheten skulle 
komma att flytta från Frihamnen i och med bygget av Norvik, så valet var att flytta med eller 
byta till någon annan där valet blev Gävle, dels för att ”säkerställa ett flöde av kaffe-
containers i norrort” (där rosteriet ligger) och Norvik ligger på fel sida om Stockholm (dvs. 
trafikträngsel och Gävle har en snabb och enkel tågpendel till Stockholm Nord), ”svagt 
intresse att upprätta avtal” samt ”kvalitetsdiskussioner”. På frågan vad de var mest nöjda med 
i den nya hamnen gentemot den gamla var det ”förhandling som resulterade i förbättrade 
villkor och en långsiktighet i samarbete”, ”upprättande av avtal”, ”kostnadsbild” och ”bättre 
kvalitetsförutsättningar kopplat till provtagning och upptäckt av trasiga containers mer 
utvecklat”. Vilket visar att, som Brouwer et al. 2004 tar upp, externa faktorer såsom 
förhandlingsresultat, spelar roll. 

Företag kan också tillfälligt byta hamn. Under en relativt lång period hade Göteborgs hamn 
arbetarstrejker och en stor del av transportflödena styrdes om till andra hamnar under tiden, 
samt att hamnar behöver underhållas/byggas ut. Respondenterna fick frågan hur de beaktar 
den här typen av arbetskraftspåverkan och lokalitetsstörningar, oavsett om de använder just 
Göteborgs hamn eller inte. Svaren för arbetskraftspåverkan var att den här typen av händelser 
är ”en kortsiktig påverkan”, ”det är en del av svensk fackförening/arbetsrörelse med strejker 
och lockouter”, transportflödena påverkades och fick styras om både till andra hamnar inom 
Sverige och till europeiska hamnar, ”superviktig infrastruktur som väntas fungera” och att 
”precision och pålitlighet är viktigt för godsflödet”. Samtliga av de som fick byta hamn 
återgick efter hand till Göteborg, t.ex. Clas Ohlson som tillfälligt använde Gävle hamn, som 
geografiskt ligger närmare, men ville hellre fortsätta med tågpendeln från Göteborg än köra 
lastbil från Gävle. När det gällde lokalitetsstörningar var svaren kortsiktig effekt som ”gynnar 
köpare när det blir bättre infrastruktur” och det går att flytta över till annan rutt/transportslag 
vid behov, samt att det också beror på hur långsiktig påverkan förväntas bli, blir påverkan för 
stor eller långdragen minskar det intresset att använda just den hamnen.  

Som ett led i kopplingen till hamnarna ställdes även frågan hur respondenterna såg på 
tågfraktlinjer från Kina, speciellt som det nu går att köra från Kina till Tyskland på 10-12 
dagar samt via Polen och Karlshamn till Sverige på ca 15 dagar. Tågen är fortfarande 
betydligt dyrare än sjöfrakt, de använder dessutom samma containrar, men några har provat 
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linjerna lite grann både före och under 2020. Sammantaget kan sägas att tågen är intressanta, 
om kapacitet och pris blir rätt. Här syns tydliga kopplingar till Bujosevic & Renman (2017) 
samt Aristegui Adolphi et al. (2016):s undersökningar av speditörer respektive 
transportköpare där det tas upp att bl.a. pris, frekvens, tidseffektivitet och att transporter ska 
vara fungerande. 

Sammanfattningsvis kan ses att geografisk närhet till hamnen inte är någon avgörande 
faktor, ligger man dessutom en bit in i landet ser man snarare till att dra infrastrukturen, 
såsom tågpendlar, till sig i stället för att flytta ut mot kusterna. Eller som i Arvid Nordquist 
fall, byta till ett bättre avtal även om det rent geografiskt blev längre till nya hamnen. 
Argumenten stöds också av att IKEA-Älmhult och Clas Ohlson fortfarande ligger kvar där de 
under första hälften av 1900-talet startades. Hade geografisk närhet till hamn varit en 
betydande faktor borde de ha förlagt sin lagerverksamhet vid en hamn redan vid första 
byggnation, eller i alla fall vid nästa utbyggnad, men i stället har de succesivt dragit 
infrastrukturen till sig från hamnen i stället. Företagsplatsen har varit viktigare än ett nära 
hamnläge, vilket också visar att ett eventellt byte från fartyg till tåg från Asien (och därmed 
kustremsa) inte påverkar lokaliseringen. Slutsatsen som kan dras är att de företag som är 
platsanknutna hellre drar till sig infrastrukturen än flyttar sina lager, medan företag som inte 
är platsanknutna väger helheten mot varandra utan att vara bundna till specifika faktorer.  

Övriga samarbeten och influenser 
När det gäller influenser gör Coop sitt nya lager i Eskilstuna högautomatiserat då flera 

konkurrenter redan infört automatisering, vilket visar på den öppenhet mot influenser som 
Malmberg (2002) säger skapar uthållig framgång i en lokal miljö. När det gäller samarbeten 
tar Dagab upp att för sin nya lokalisering i Bålsta så ”kommer det vara en utmaning att få all 
stödverksamhet kopplat till transport på plats, t.ex. verkstad, däck, besiktning etc.”, vilket 
visar att kringföretag av olika slag behövs, och som inte ligger alltför långt bort och att, som 
Porter (2000) säger, närliggande företag kan dra fördelar av varandra. Clas Ohlson och 
exportföretaget på samma plats har ett samarbete kring tomcontainrarna, så när avtal och tider 
etc. stämmer överens lämnas de inkommande containrarna över till exportföretaget som lastar 
sitt exportgods, vilket visar hur företag kan ha ett löst logistiksamarbete som ger fördelar och 
minskar hinder både för företagen själva och samhällsekonomiskt med färre tomdragningar. 
Det finns även ett samarbete med MatHem som vid sina leveranser, tar med sig returer från 
kunden av kapitalvaror från (bl.a.) Clas Ohlson (VTI 2020), samt att Clas Ohlsons sortiment 
finns tillgängligt via MatHems webbutik (Clas Ohlson). ICA har, förutom samarbete med 
Volvo kring inkommande tranportrutter till centrallager, också inlett samarbete med SSAB 
där SSAB nyttjar en transportrutt söderut medan ICA nyttjar samma transportrutt norrut för 
butiksvaror (ICA). Coop nyttjar samma princip med sitt eget tåg, inkommande varor går 
norrut och butiksvaror går söderut. Den här typen av samarbeten, med nyttjande av varandras 
transportflöden tror Branschchefen kan bli vanligt i framtiden, här finns både 
kostnadsaspekter och miljöaspekter med. 

5.4 Transportfaktorer 
Kriteriet Transportkostnader till butikerna är utvalt av fem respondenter. På plats 1 av 

respondent D och H. På plats 2 av respondent E och G, samt på plats 4 av respondent C. 
Kriteriet Optimering mellan transportkostnader hamn–centrallager–butiker är utvalt på plats 
1 av respondent A, B och F. Transportkostnad till butik i någon form är det enda urvalskriterie 
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som samtliga valt på plats 1-5, vilket gör kriteriet till det enskilt viktigaste för gruppen som 
helhet. Jämfört med Hilmola & Lorentz (2011) undersökning ses att låga 
distributionskostnader är högst rankad både av deras undersökta företag över samtliga år och 
av studiens respondenter.  

Transporttid till butikerna och Optimering mellan transporttid hamn-centrallager-butiker 
är totalt valt av fem olika respondenter på plats 1-5, varav respondent C och G valt 
transporttid på plats 1. Optimeringen är satt på plats 2, 3 och 5 av respektive respondent F, D 
och E. Även Möjlighet till tågtransport till mer avlägsna butiker/marknader finns med på 
plats 5 av respondent F, medan Möjlighet till inrikes sjöfrakt (insjö eller mellan olika Svenska 
hamnar) till butiker inte var intressant överhuvudtaget. Jämfört med Hilmola & Lorentz ligger 
tågtrafikens betydelse (railroad connection) ut till kund på ungefär samma nivå både under 
2000-talets början och nu. Det finns en efterfrågan, men den har fortfarande inte fått någon 
genomslagskraft gentemot lastbil. Tillgång till sjötransporter var av Hilmola & Lorentz 
företag också valda för både plats 1 och för plats 2-5 på upp till 10% för år 2010, vilket kan 
bero på att det var andra typer av företag än detaljhandeln som kriteriet är viktigt för. 

För transportsträckan hamn-centrallager var transportkostnaden mellan hamn till 
centrallager med som del av optimeringen mellan hamn-centrallager-butik och vald av 3 
respondenter (A, B, F), medan kriterierna Transportkostnader från hamnen och Transporttid 
från hamnen är lågt rankade, om alls, vilket visar att den transportsträckan antingen inte är 
viktig ur lokaliseringshänseende, eller att kostnaden räknas in i hela transportkostnaden från 
leverantören och har därmed mindre inflytande. För Hilmola & Lorentz kriterie Inbound 
logistics fanns endast kriteriet Möjlighet till tågtransport från hamn och till/nära centrallager 
och Möjlighet till nuvarande/kommande inrikes sjöfrakt (insjö eller mellan olika Svenska 
hamnar) från hamn till/nära centrallager att välja på för studiens respondenter, medan det 
mest troligt handlade om samtliga trafikslag i Hilmola & Lorentz undersökning. Kriteriet för 
möjlighet till inrikes sjöfrakt var totalt ointressant för respondenterna. Kriteriet möjlighet till 
tågtransporter är däremot uppsatt av 4 respondenter, på plats 2 av respondent C, på plats 3 av 
respondent A och på plats 4 av respondenterna F och G. Även Coop skulle troligtvis ha satt 
upp kriteriet i och med sitt egna tåg mellan Malmö och Upplands-Bro. Transportsträckan 
hamn-centrallager är också en av anledningarna till att Rusta ville ha närhet till hamn vid sin 
omlokalisering från Småland till Norrköping, både för minskade ledtider, kostnader och 
miljöaspekter. Även om respondenterna endast kunde välja på tågtransporter och inrikes 
sjötransporter för transportsträckan visar jämförelsen med kriteriet Inbound logistics att 
kriteriet är viktigt och där 2021 har en ökning. En förklaring kan vara att just tågtrafik (som 
2021 specifikt frågade om) är och blir mer och mer viktigt just för sträckan importnod – 
centrallager. Trots ointresset för kriterierna kring kostnader och tid mellan hamn och 
centrallager visar dock intresset för möjligheten till tågtransporter att transportsträckan ändå 
är viktig, men ur andra aspekter än rena kostnader och tid. 

5.5 Arbetskraftsfaktorer 
När det gäller arbetskraften är Kostnad för arbetskraft vald på plats 1 av respondent E och 

på plats 2 av respondent H, vilket visar att det fortfarande är en viktig faktor. Dock är det 
ingen annan respondent som har med kriteriet alls inom topp 5. Jämfört med Hilmola & 
Lorentz (2011) har kriteriet ökat som plats 1-kriterie, men minskat ordentligt som plats 2-5 
kriterie. Tillgänglighet på arbetskraft är vald av tre respondenter, på plats 3 av respondent C, 
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plats 4 av respondent A och på plats 5 av respondent B. Jämfört med Hilmola & Lorentz 
(2011) kan ses att tillgång till arbetskraft först hamnade som plats 1-kriteriere år 2010 samt 
var ett betydligt viktigare plats 2-5 kriterie än för 2006, för att öka starkt nu 2021. 
Utbildningsnivå på arbetskraft är vald på plats 3 av respondent E och på plats 5 av respondent 
H. En respondent, E, har med både tillgänglighet och utbildningsnivå. Hilmola & Lorentz har 
inte med utbildningsnivå på plats 1-5, det framgick inte heller om kriteriet ingick i de val som 
inte hamnade inom 1-5, därmed går det inte heller att göra en tidsjämförelse för synen på 
utbildningsnivå. Men det kan konstateras att tillgänglighet till arbetskraften har ökat i 
betydelse sedan 2000-talets första hälft. En förklaring kan vara att konkurrensen om 
arbetskraften har hårdnat över åren, en annan att arbetskraftskompetensen har ändrat innehåll i 
takt med lagerhållningens ökade digitalisering och automation, vilket också ses i att 
utbildningsnivå finns med för studiens respondenter på plats 3 och 5 för 2021. Detta stöds 
också i svaren kring påverkan av förändringar av utmaningar och trender över tid där ”Mer 
specialisering inom Supply Change-logistik.” angavs. 

Tillgänglig infrastruktur med flera valmöjligheter för arbetskraften att ta sig till 
lokaliseringen har av några respondenter valts relativt högt upp, dock ej inom topp 5, medan 
kriteriet för andra respondenter varit ointressant. Här kan finnas två förklaringar, antingen för 
att företaget bryr sig/inte bryr sig om hur arbetskraften tar sig till arbetet alternativt att det är 
en ickefråga där man utgår från att denna infrastruktur finns på ställen som är eller skulle vara 
aktuella för lokalisering. Hilmola & Lorentz har inte med kriteriet. Intressant att notera är 
dock att av åtta respondenter är det fem som har med arbetskraft i någon form för plats 1-5. 
Förklaringen lär inte vara att de återstående två inte bryr sig om arbetskraften, mest trolig 
orsak lär snarare vara att det är en ickefråga, arbetskraften finns och är därmed inte en faktor 
för lokalisering. 

Lambert & Stock (1982) tar upp arbetsmiljö som ett tänkbart urvalskriterie för lokalisering 
av distributionslager. En intressant notering som gjordes i studien är att vid prövningen av 
lämpliga urvalskriterier för val av hamn togs arbetsmiljö för hamnarbetarna först med som 
kriterie, men vid kriterieprövning mot Branschchefen togs kriteriet bort då det ansågs, när det 
gäller Sverige, vara utan relevans, men vid en av respondentintervjuerna kom det fram att en 
anledning till att företaget ser över minskning av lastbilstransporter till Sverige från Europa är 
lastbilschaufförernas arbetsmiljö. En förklaring till ointresset för hamnarbetarna, men 
intresset för lastbilchaufförerna kan vara att hamnarbetare är anställda i Sverige efter svenska 
villkor och går hem varje dag, medan anställningsland och arbetsmiljövillkor varierar stort för 
lastbilschaufförer och de kan ligga ute länge på en transportrutt.  

5.6 Interna och externa faktorer 
Enligt Brouwer et al. (2004) och van Dijk & Pellenbarg (2000) tar omlokaliseringsteori, 

förutom en plats attraktionsförmåga (pull factors), även hänsyn till platsers repulsionsfaktorer 
(push out factors) och stanna kvar faktorer (keep factors). Brouwer et al. (2004) tar också upp 
att företag inte bara formas ifrån sitt eget handlande utan även av andra aktörer, nätverk och 
värdegrunder, vilka är med och styr eventuella omlokaliseringar men där ex. höga 
omlokaliseringskostnader ihop med ofullständig information ändå kan ge låga flyttincitament. 
Stutz & Warf (2014 s. 163) tar upp externa händelser, företagets tröghet (inertia), att företag 
kan ha fler än en situationsfaktor med olika lokaliseringspreferenser och att ”fotlösa” företag 
kan välja lokalisering mer fritt som faktorer för lokalisering och omlokalisering. 
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Enligt Stutz & Warf (2014 s. 163) kan ett optimalt läge utifrån företagets sida ändras av 
externa faktorer men även utefter företagets egen tröghet (inertia), t.ex. kanske företaget 
inte får lov att bygga ut, det saknas mark, andra behov kring infrastruktur som uppkommer 
över tid och som bäst löses på ett annat ställe än nuvarande eller marknadsförhållanden som 
ändras. Ett företag i studien har gjort omlokaliseringar av både centrallager och hamn, Rusta, 
två företag håller på att bygga nytt centrallager på ny ort, men utan att byta hamn, Coop och 
Dagab och H&M bygger ut. 

Rustas centrallager startade upp i Småland med Göteborg som hamn och i den 
väluppbyggda infrastrukturen runt IKEA. Under 2015 bytte de lokalisering och flyttade till 
Norrköping och bytte också hamn till Norrköpings hamn där de främsta orsakerna anges till 
”Vi uppfyllde många av de kriterierna vi satte upp innan projektet, närhet till hamn, närhet till 
riksväg E4, närhet till Mälardalen, närhet till combiterminal (Järnväg).”. Skulle de göra om 
proceduren idag skulle den tillgå på samma sätt som den tidigare, med samma urvalskriterier 
och TKQ-viktning.  

Coop transporterar samtliga varukategorier till centrallagret i Upplands-Bro. Torra varor 
stannar på centrallagret medan kyl och frys omedelbart efter ankomst lastas om till Västerås 
och Enköping. (Coop) Coop håller nu på att bygga ett nytt högautomatiserat centrallager i 
Eskilstuna för distribution till butikerna, vilket efterhand ska ersätta de äldre lagren Upplands-
Bro och Västerås. Enligt Tobias Rydergren är det automatiseringen som är drivkraften där 
”flera av våra konkurrenter har redan genomgått denna förändring och vi behöver göra detta 
för att vara konkurrenskraftiga” (Mussa 2019). Rydergren menar också att Eskilstuna valdes 
för att det dels finns möjlighet för tågen att köra fram till terminalen och dels för att köpet av 
Netto, som enbart finns i södra Sverige, flyttade tyngdpunkten för butiksnätet söderut (Nyman 
2019). Enligt Tarik Belqaid (Hultén 2020) passar Eskilstuna bra ”bland annat för marken och 
den infrastruktur som finns runtikring med vägar och tåg”.  

Dagab har i dag centrallager inne i Stockholm men håller på att bygga ett nytt centrallager i 
Bålsta vilket ska ersätta nuvarande centrallager i Stockholm, Örebro och Skellefteå. Göteborg 
kommer att vara kvar. Det nya lagret ska betjäna både butiker och e-handel. De viktigaste 
orsakerna är att nuvarande fastigheter är för trånga, de vill automatisera lagren men marken 
räcker inte till. De vill också konsolidera verksamheten oavsett varuhantering (temperatur), 
men största drivkraften för konsolideringen är automatiseringen. Bålsta har tillgänglig mark i 
Mälardalen där kundbasen för norra Sverige är, där de även har köpt mer mark för möjlighet 
till mer expansion längre fram. Att det blev just Bålsta berodde på att, då de behåller 
Göteborg, gör närheten till butiker och kunder att de vill lokalisera i Mälardalen och deras 
kravspecifikation för lokalisering, yta och höjd gjorde att det inte fanns så många platser att 
välja på i Mälardalen. 

H&M använder sig av både keep och push out faktorer då de lägger ner Oslo-lagret och 
flyttar verksamheten till det pågående utbygget i Västerås, där de befunnit sig sedan 2002 
(Hultén 2021). Samtidigt blir det, precis som för Dagab, en konsolidering på färre, men större 
centrallager. 

När det gäller mer externa faktorer tar Thai & Grewal (2005) upp ”customs administration 
and regulations” som ett tänkbart urvalskriterie för lokalisering. Respondenterna fick svara på 
frågan hur lokala/nationella/internationella handelsstrategier påverkar lokalisering och/eller 
expandering av centrallager. På lokal nivå ansåg respondenterna att graden av påverkan var 
liten eller ingen. På nationell nivå angavs påverkan i större grad där tullar angavs. På 
internationell nivå gick spannet från ingen påverkan till mycket stor grad där tullar och 
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handelsrestriktioner togs upp på den negativa sidan. På den positiva sidan angavs 
”Internationella sådana underlättar och ger åtkomst till att kunna verka inom flera marknader 
och länder.”. Här ses att den lokala påverkan är liten, men totalt kan det påverka volymerna 
både negativt och positivt och därmed den långsiktiga lokaliseringen med antal centrallager, 
storlek och yta för företagets hela marknad. 

Lambert & Stock (1982) tar upp volym som ett tänkbart urvalskriterie för lokalisering av 
distributionslager och van Dijk & Pellenbarg (2000) tar upp påverkan av den generella 
samhällsekonomin. När det gäller marknadsförhållanden, kopplat till volym, drabbar den 
sedan 2020 pågående containerbristen företag på många olika sätt där respondenterna fick 
svara på hur de själva drabbats. Svaren är att frakten blivit enormt mycket dyrare, små och 
stora förseningar, osäkerhet i inflödet, detta samtidigt som efterfrågan från konsumenterna 
ökat, samt att ”det inte finns en sådan flexibilitet i fraktsystemet för att klara av att tillverkare, 
köpare och slutkunder får förändrade behov och önskemål så hastigt som det gjorde med start 
för 1 år sedan”. Branschchefens bedömning kring det här är att företagen, generellt, kommer 
att titta över komponentförsörjning och varuförsörjning, både var produktion läggs, men 
framför allt att titta efter alternativ för att sprida riskerna. Genom att främja produktion 
närmare marknaden, för Sveriges del inom Sverige och Europa, kan det förskjuta 
lokaliseringstyngdpunkterna, men det som Branschchefen betonade mest var just spridningen 
av riskerna. I sin förlängning kan dock ökade konsumentpriser påverka köpkraften, vilken då 
påverkar varuvolymen. Skulle volymen sjunka för lågt påverkas även lokaliseringarna. 

För marknadsförhållanden på lång sikt kopplat till innovationer bedömer Branschchefen att 
det inte finns några direkta hot mot centrallager och detaljhandeln såsom den är uppbyggd 
idag. Direkt e-handel där kunden köper direkt av tillverkarna kan konkurrera ut detaljhandeln 
så som den är utformad idag, men just för våra konsumtionsvaror bedömde Branschchefen att 
”Varuförsäljning kommer alltid behövas men det kommer hitta nya vägar och nya 
strukturer.”. T.ex. så är det mindre vanligt med kundköp direkt från leverantör och bedöms 
inte heller bli vanligare, utan leverantörerna säljer via marknadsplatser där dessa inte bara är 
en ren säljyta, utan en marknadsplats som hjälper kunden med t.ex. transporter och 
reklamationer. 3D-printning ökar sin betydelse och användningsområden, men Branschchefen 
bedömer att, visst skulle detaljhandeln som den är utformad idag slås sönder, men att 
utvecklingen är så långt fram i tiden att det är en obefintlig risk inom överskådlig framtid. 
Ersättning till ickefysiska varor, t.ex. att fysiska böcker ersätts med e-böcker, gör att själva 
den fysiska varan försvinner. Branschchefens bedömning är att det inte är så många av dagens 
konsumtionsvaror som kan ersättas av digitala, därav blir påverkan på detaljhandelsföretagen 
marginell.  

Här syns tydliga kopplingar till Rymarzak & Siemińska (2012 s. 214):s resonemang om att 
lokaliseringsfaktorer inte är konstanta över tid utan påverkas av yttre krav såsom 
marknadsförhållanden och andra aktörers ageranden, men även hur företagens behov över tid 
påverkar lokaliseringsfaktorer. På sikt kan även volymer och den allmänna 
samhällsekonomin, som Lambert & Stock (1982) och van Dijk & Pellenbarg (2000) tar upp, 
påverka lokaliseringen. Responsen från respondenter är att centrallager innebär stora 
investeringar, så det ”krävs mycket för att byta lokalisering” som en respondents uttryckte 
det. Interna faktorer kan då vara hur stora varuvolymerna är – dvs. att företagen växer ur 
lagret, som Dagab, eller att företagen, som Rusta och Coop, helt enkelt över tid vill komma 
närmare olika företeelser som nuvarande plats inte tillgodoser.  
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Enligt Stutz & Warf (2014 s. 163) kan ett företag ha flera situationsfaktorer och skilda 
lokaliseringspreferenser, vilket ses för IKEA, H&M och ICA som har två centrallager var, 
samt att Arvid Nordquist nyttjar två olika geografiska lägen. Dagab har i dagsläget fyra. 

IKEA-Älmhult ligger kvar där det grundades i Älmhult, medan ett nytt centrallager 
öppnades i ett logistikområde i Torsvik-Jönköping. 

För H&M:s del ligger, sedan 2002, det centrallager som förser butikerna i Eskilstuna, 
vilket var startskottet för Eskilstuna som logistikläge och gör H&M till ett så kallat 
ankarföretag. Kommunen har sedan dess arbetat strategiskt med att efter hand ”sätta 
Eskilstuna på logistikkartan”. Eskilstunalagret byggs just nu ut för att bli ett Nordenlager och 
därmed kommer Oslolagret, som förser den norska och isländska marknaden, att avvecklas, 
vilket gör att tyngdpunkten hamnar ännu mer inom triangeln och de sex nyckelområdena. 
Deras andra centrallager, som förser e-handelskunderna, ligger i Borås, dvs. i utvidgningen av 
Göteborg, och inom ett logistikområde. 

För ICA:s del ligger, sedan 2006, det centrallager som förser Sverige och Baltikum i 
Helsingborg, medan det andra centrallagret, som förser framför allt Mälarregionen, ligger i 
Västerås, vilket kan ses som tyngdpunkter för de geografiska marknader de försörjer. Dagab 
finns idag i Göteborg, Stockholm, Örebro och Skellefteå men bygger för närvarande nytt i 
Bålsta för att konsolidera till endast Göteborg och Bålsta, vilket gör att de konsoliderade 
centrallagren båda ligger inom triangeln och de sex nyckelområdena. Göteborg ska förse 
södra Sverige och Bålsta resterande del, främst Mälarregionen. Dagligvaruhandeln i sig 
använder olika lägen för olika typer av varor, t.ex. är importen av frukt & grönt dominerande 
runt Helsingborg medan kolonial främst kommer i containers till Göteborg. 

Det är dock inte helt oproblematiskt med flera lokaliseringar, som en respondent uttryckte 
det ”Utökningar av antal centrallager ökar komplexiteten kraftigt.”. Överlag verkade det vara 
samstämmighet om att det är varuvolymerna som avgör hur många centrallager ett företag har 
och på vilka marknader de är placerade, vilket även Branschchefen ansåg vara helt avgörande. 
Mindre varuvolymer kan försörja fler marknader, mycket stora varuvolymer behöver ett, eller 
kanske t.o.m. flera, centrallager per marknad, vilket ses för t.ex. IKEA, H&M och ICA som 
har två vardera och Dagab som i dagsläget har 4 men planerar att konsolidera till två. 

När det gäller Stutz & Warf (2014 s. 163) resonemang att icke-ekonomiska faktorer kan 
spela större roll för ”fotlösa” företag och därmed kunna välja lokalisering mer fritt, t.ex. där 
vädret är bättre eller det finns andra rekreationsmöjligheter har detta inte specifikt undersökts 
i studien men letats efter indirekt. De spår som hittades var att respondenterna vill verka för 
sin bygd, framför allt hos de som inte är lokaliserade i ett logistikområde och har legat väldigt 
länge på platsen. 

5.7 Miljöfaktorer 
Enligt Boström Elias et al. (2015 s. 18) saknar lokaliseringsteorin faktorer kring hållbar 

utveckling och lokaliseringars miljöpåverkan.  
För respondenternas egna uppsatta miljöfaktorer som urvalskriterie för lokalisering finns 

”Klimatpåverkan, CO2 fotavtryck” som val 3 för respondent F och utanför topp 5 finns 
Optimering till butikerna (utifrån andra aspekter än transportkostnad/tid mellan centrallager 
och butik) Aspekt: Miljöpåverkan (som frifält) med från respondent D. Även byggnaderna 
arbetas det med miljömässigt, framför allt med elförsörjningen. 
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Detta ger belägg för Boström Elias et al.:s kritik mot lokaliseringsteorin, att det i 
teorimodellerna saknas faktorer kring hållbar utveckling och lokaliseringars miljöpåverkan, 
då miljöfaktorer dök upp av respondenterna själva trots att det fanns ett stort antal förvalda 
faktorer att välja mellan, vilket visar att frågan är viktig. Vilket också var syftet med att 
utesluta direkta frågor kring hållbarhet och miljö i urvalskriterierna. Om ingen respondent 
tagit upp miljöfrågor hade det inte varit bevis på att miljöfrågor är oviktigt, men att 
respondenter tog upp det spontant är bevis på att det är viktigt.  

Respondenterna fick även svara fritt kring hur utmaningar, förändringar och trender över 
tid påverkar lokalisering och/eller expandering av centrallager. Även här togs miljöfaktorer 
upp spontant. På frågan vilka utmaningar som finns i ett kort och långt perspektiv kring 
lokalisering och/eller expandering av centrallager angavs ”regleringar och begränsningar i 
transportsektorn” som en utmaning i ett långt perspektiv. På frågan vilka förändringar som 
finns kring utmaningar och trender över tid angavs ”Hur man ska kunna värdera miljövänliga 
transporter och andra förändringar och infrastruktur.”.  

Därtill var två frågor direkt miljörelaterade. På frågan hur hållbarhetsstrategier och andra 
miljöhänseenden påverkar lokalisering och/eller expandering av centrallager sträckte sig 
svaren från ingen grad till mycket stor grad. Faktorer som togs upp var; 

”Då vår placering är bra så är det inte något som direkt påverkar vårt hållbarhetsarbete.” 
”Mer och mer, viktigt att göra transporterna så miljövänliga och kostnadseffektiva som 

möjligt.” 
”I mycket stor grad då lokaliseringen och miljö/hållbarhetsstrategier direkt påverkar 

varuförsörjningen till och från centrallager.” 
”Påverkar mer och mer där ambitionen är att vara klimatneutrala inom kommande år.”. 

Respondenterna fick också frågan hur de skulle se på lastbilstransporter om dessa gick 
med el både från Europa och inom Sverige då utsläppsargumentet faller. För att likforma och 
kunna jämföra svaren samt i syfte att pröva attityden till lastbilstransporter gavs tre 
svarsalternativ; lastbilstransporter är ändå inte bra, transporterna blir likställda med varandra 
samt lastbilstransporter är bäst9. De flesta valde, efter en del tänkande, att transporterna blir 
likställda med varandra och väljs utifrån andra kriterier än utsläpp, medan några valde att 
lastbilstransporter är ändå inte bra och någon valde att lastbilarna är bäst. Flera företag arbetar 
dock med bränslefrågan och använder idag transportörer som i hög grad använder alternativa 
bränslen, flera uttryckte också att el-lastbilar är intressanta.  

Även för dessa frågor ger respondenternas svar stöd till att miljöfrågor finns och blir mer 
och mer viktiga. Dock tar Aristegui Adolphi et al. (2016) upp att varuägarna anger 
miljöfrågor som allt viktigare vid transportköp men att de ändå hamnar långt ner i kraven vid 
konkreta transportupphandlingar. I respondenternas svar ses att många tar upp just transporter 
som miljöfrågor, studien kan dock inte svara på om det slår igenom på konkreta transportköp, 
men det har tidigare i studien påvisats samarbeten mellan ICA/Dagab och lastbilstillverkare 
om elektrifiering av fordon (3.5.2) och som sägs ovan att flera företag arbetar med 
bränslefrågan. 

                                                
9 För att se hela frågeställningarna, se frågeformuläret del B i bilaga 1. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel besvaras studiens syfte utifrån analysen samt ger förslag till praktiskt och 
vetenskapligt bidrag. Därtill presenteras kritik mot studien och dess begränsningar samt 
förslag till fortsatta studier. 

6.1 Svar på studiens problemformulering 
Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns någon gemensam grundtanke i den 

geografiska, fysiska platsen för valet av lokalisering av detaljhandelns centrallager, och hur 
denna gemensamma grundtanke i så fall ser ut och påverkar det geografiska rummet genom 
att undersöka vilka lokaliseringsfaktorer som är betydelsefulla för detaljhandelns lokalisering 
av centrallager. 

I analysen har det framkommit att en del lokaliseringsfaktorer är mer frekvent valda av 
respondenterna än andra. Inom Transportfaktorer finns den enda faktor som i någon form 
valdes ut av samtliga respondenter, transportkostnad till butik. Här finns även den faktor som 
i någon form valdes näst mest, transporttid till butik. Möjlighet till tågtransport mellan hamn 
och centrallager valdes ut av 4 respondenter, medan möjlighet till tågtransport mellan 
centrallager och butik valdes ut av 1 respondent. Möjlighet till inrikes sjötransport var 
däremot inte intressant alls. 

Inom Landfaktorer finns den faktor som valdes tredje mest, marktillgång och 
expanderingsmöjligheter över tid. Tillgång till mark var också den faktor som togs upp flest 
gånger som utmaning, förändring och trender för både kort och lång sikt. Markkostnader och 
andra investeringskostnader, valdes ut av 3 respondenter, medan kommunalt förtroende och 
attityder för samarbete över tid valdes ut av 1 respondent. Hyreskostnader var tämligen 
ointressant, medan tillgång till el togs upp som en utmaning på kort sikt.  

Inom Arbetskraftsfaktorer är tillgänglighet på arbetskraft vald av 4 respondenter. Medan 
kostnad för arbetskraft och utbildningsnivå på arbetskraft valdes ut av 2 respondenter vardera. 
Kompetens och rätt arbetskraft togs också upp som faktorer inom utmaning, förändring och 
trender för både kort och lång sikt. Tillgänglig infrastruktur med flera valmöjligheter för 
arbetskraften att ta sig till lokaliseringen var tämligen ointressant. 

Inom Agglomerationsfaktorer är geografisk närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkter 
valt av 3 respondenter. Som utmaning, förändringar och trender på lång sikt togs 
förflyttningar av butiker och expansion av butiker i nya städer/marknader upp som påverkan 
på lokaliseringen, dvs. butikernas tyngdpunkter kan förskjutas. Geografisk närhet till 
huvudkontor var tämligen ointressant. Geografisk närhet till andra centrallager/stora 
lager/liknande med stora godsflöden var tämligen ointressant som urvalskriterie. Den 
nuvarande lokaliseringen av centrallager är tämligen spridd över de södra delarna av Sverige 
men de flesta är lokaliserade inom ett logistikområde. De som inte är det har förklaringar 
historiskt och tenderar att aktivt arbeta för att dra infrastrukturen till sig. För omlokalisering 
och utökning av antalet centrallager söks och används endast logistikområden. Dock framkom 
att det får inte finnas så många andra företag att expansion och transportflöden hämmas, men 
inte heller för få för skalfördelar kring t.ex. infrastruktur. Lokala samarbeten med andra 
företag görs inom logistikområdena vid behov, men är inget som letas efter aktivt. 
Supporterande fysiska kringtjänster letas däremot aktivt inom inte alltför långt avstånd för de 
som har behov av sådana. I sitt funktionella kluster är hamnarna en viktig del där lokalisering 
är viktigaste faktorn för val av hamn, dock är geografisk närhet mellan centrallager och hamn 



 58 

inte någon faktor för de flesta, däremot är det viktigt hur infrastrukturen emellan ser ut. På 
plats 2 kommer kostnader och på plats 3 kommer kvalitet. Ny faktor var hållbarhetsstrategier, 
vilken sattes ut på plats 2-8 (av 10). 

Påverkan på lokalisering av lokala/nationella/ internationella handelsstrategier sågs ingen 
påverkan på det lokala planet, däremot finns tullar, handelsrestriktioner och åtkomst till fler 
länder och marknader med på det nationella och internationella planet, även större 
förändringar av leverantörers lokalisering påverkar, vilket på sikt påverkar volymerna som då 
påverkar centrallagrens lokalisering.  

Ny faktor är miljöfaktorer vilken togs upp spontant att klimatpåverkan-CO2 fotavtryck och 
miljöpåverkan på transporterna från hamn och till butik är en faktor för lokalisering. 
Framförallt är transporter ur miljöhänseende något som tittas på både för befintlig lokalisering 
och vid omlokalisering/utökning. 

 
Rangordnat på gruppnivå är följande faktorer viktiga för lokaliseringen av detaljhandelns 

centrallager. 

1. Transportkostnad till butik 
2. Transporttid till butik 
3. Marktillgång 
4. Tågtransport mellan hamn och centrallager 
5. Tillgänglighet på arbetskraft 
6. Befolkning 
7. Markkostnader och andra investeringskostnader 
8. Kostnad för arbetskraft 
9. Utbildningsnivå på arbetskraft 
10. Transporter och byggnader ur miljöhänseende 
11. Tågtransport mellan centrallager och butik 
12. Tillgång till el 
• Logistikområde men med ett lagom antal andra företag ur resurshänseende men 

tillräcklig infrastruktur 
• Samarbeten inom logistikområdet finns men letas inte aktivt, förutom skalfördelar 

kring infrastruktur 
• Funktionellt kluster - val av hamn; lokalisering, kostnader, kvalitet 

 
Gemensamma grundtankar finns i form av;  

Push out-faktorer är resurser; otillräcklig infrastruktur (trängsel), markpriser, marktillgång 
och för många andra företag, vilket ger nackdel Göteborg och Stockholm och i mindre grad 
Malmö (som vinner på sitt läge mot kontinenten), men fördel för mindre städer. Samt andra 
kommunala hinder för om- och utbyggnader t.ex. nekade bygglov. 

Pull-faktorer är infrastruktur, marktillgång, lagom med andra företag så skalfördelar 
uppnås, men inte konkurrens om resurserna samt tillgänglig och rätt arbetskraft. 

Keep-faktorer är butikernas placering inom centrallagrets försörjningsmarknad, anpassning 
av infrastruktur över tid (trafikslag, miljöhänseenden etc.), tillgänglig och rätt arbetskraft, och 
expanderingsmöjligheter. Konkurrensmässigt är drivkraften modernisering (just nu 
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automation) av centrallagret och också en drivkraft för omlokalisering, vilket i förlängningen 
är en resursfråga, omlokalisering kostar mycket så man vill kunna ligga kvar länge.  

Sammantaget är samtliga av transportkostnader och transporttid till butik, infrastruktur, 
närhet, interaktion och miljö betydelsefulla faktorer för detaljhandelns lokalisering av 
centrallager där företagen inte flyttar i onödan utan hellre främjar bygget av infrastrukturen 
runt omkring sig, konsoliderar och bygger större över tid, men flyttar marknaden på sig, eller 
byter skepnad sker det förändringar, och där volym, intäkt och kostnad, i den ordningen, är de 
stora dragen. 

6.2 Praktiskt bidrag 
För beslutsfattare inom regioner och kommuner kan studiens resultat användas som en 

indikator på vilka faktorer som påverkar detaljhandelns centrallager och hur företagen tänker 
kring dem. Resultatet bör även vara generaliserbart på andra detaljhandelsföretag, men skalat 
efter centrallagrens försörjningsmarknad och butikslokalisering. Resultatet bör även vara 
generaliserbart för andra företag med liknande struktur av in- och utflöde av gods.   

6.3 Vetenskapligt bidrag 
Det teoretiska bidraget är att studien tillför kunskap kring detaljhandelsföretag med 

betoning på centrallagrens lokalisering och kopplingen till hamnarna då det inte forskats 
mycket kring det. Studien har tillfört kunskap kring lokaliseringsteorier med påvisande av att 
detaljhandelsföretagen ingår i funktionella kluster med framförallt hamnarna men har även 
utbyte med exportföretag (både direkt och indirekt) kring tomcontainrar och utnyttjande av 
varandras transportflöden. Studien visar också att miljöfaktorer numera är en faktor både för 
val av lokalisering av centrallager och för val av hamn, därtill att även arbetsmiljöfrågor kring 
anlitade transportföretags chaufförer har kommit in på agendan för företag. Studien har även 
bidragit till att belysa vilka lokaliseringsfaktorer som är viktiga för lokalisering av 
detaljhandelns centrallager där det också finns belägg för att företag bygger upp infrastruktur 
runt omkring sig och i förlängningen egna kluster, även utifrån icke-ekonomiska faktorer 
såsom att de vill verka för sin bygd. 

6.4 Kritik mot studien 
Vid val av urvalskriterier för lokaliseringsval av centrallager skiljer sig studiens 

urvalskriterier en del mot Hilmola & Lorentz (2011) urvalskriterier där en mappning gjorts 
utifrån ungefärligt innehåll, vilket försvårar en direkt jämförelse. Dock var flera direkt 
översättningsbara och de flesta andra tillräckligt nära för att en jämförelse ändå ger en 
indikation av olika faktorers förändringar och betydelser över tid. 

Vid val av urvalskriterier för val av hamn skiljer sig studiens urvalskriterier något mot 
OECD (Trafikanalys 2015b):s urval, där några kriterier aggregerades för att få utrymme för 
några andra som bedömdes vara aktuella i nutid. Jämförelsen försvåras då den inte är helt 
överensstämmande, men då övervägande delen av kriterierna är rakt av hämtade från OECD 
görs bedömningen att de är ett tillräckligt bra mått på faktorernas betydelse för val av hamn. 

Studien använde en blandning av telefon/MS Times och e-mailintervjuer baserat på ett 
frågeformulär med viss anpassning utifrån företagen, vilket skulle kunna göra att 
intervjumetoderna kan påverka utfallet, men var i flera fall skillnaden mellan att inte få in 
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något svar alls, men eftersom samtliga intervjuer byggde på samma styrda frågor är det endast 
viss fördjupning som kan ha gått förlorad. 

Studiens resultat stämmer i stort med tidigare teori och tidigare studier varför svaren bör 
vara rimliga. Svaren stämmer även överens med vad som kom fram vid djupintervjun med 
Branschchefen där det fanns både tid och utrymme för fördjupande diskussioner. 

6.5 Förslag till fortsatta studier 
Fortsatta studier skulle kunna vara att fråga ännu fler respondenter för en större 

undersökning. Det skulle också kunna vara intressant att gå vidare med t.ex. två av 
respondenterna som fallstudier för att undersöka relationerna till ett urval av 
lokaliseringsfaktorerna djupare. Ett annat intressant område skulle kunna vara att koppla 
lokaliseringsfaktorerna till vilka besluts- och ledningsmodeller som företagen använder, om 
det finns någon koppling mellan styrningsmodell och hur man ser på lokaliseringsfaktorerna.



 61 

 

Referenslista 
Andersen, Ib. 1998. Den uppenbara verkligheten: Val av samhällsvetenskaplig metod. Lund: 
Studentlitteratur AB. ISBN 9789144006277 
 
Andersson, M. & Deiaco, E. 2020. Konkurrenskraft och globala värdekedjor – översikt, 
framtidsspaning och policy för Sverige. Svensk konkurrenskraft – Hur kan Sverige säkerställa 
ett långsiktigt välstånd?, Swedish Economic Forum Report 2020, kapitel 6. ISBN: 978-91-
89301-14-6 https://entreprenorskapsforum.se/wp-
content/uploads/2020/11/SEF_Rapport_2020_Web.pdf Läst 11 feb 2021. 
 
Andersson, Ralph. 2020. Volvo och ICA samarbetar för att minska transporternas 
miljöpåverkan. Trailer. 4 november. 
https://www.trailer.se/volvo-och-ica-samarbetar-for-att-minska-transporternas-miljopaverkan/ 
Läst 20 april 2021. 
 
Aristegui Adolphi, Susanne, Berlin, Christina & Brandström, Johan. 2016. Det intermodala 
transportsystemet och transportstyrelsens roll. TSG 2015-1663. Transportstyrelsen. Juni. 
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/alla_trafikslag/det-
intermodala-transportsystemet-och-transportstyrelsens-roll.pdf Läst 13 mars 2021. 
 
Arvid Nordquist HB https://www.arvidnordquist.se  Läst februari – maj 2021. 
 
Bites of data. 2019. Sveriges största städer – 1800-talet till nu. 21 november. 
https://bitesofdata.se/sveriges-storsta-stader/ Läst 19 februari 2021. 
 
Björkman, Markku. 2020. DHL fraktar järnvägsgods mellan Kina och Tyskland på 12 dagar. 
Järnvägsnyheter.se. 30 mars. 
https://www.jarnvagsnyheter.se/20200330/10132/dhl-fraktar-jarnvagsgods-mellan-kina-och-
tyskland-pa-12-dagar Läst 6 februari 2021. 
 
Boström-Elias, Joakim, Elias, Kerstin, Eneqvist, Erica, Fredriksson, Julia & Ulmanen, 
Johanna. 2015. Näringslivets regionala geografi och omvandling – En kunskapsöversikt om 
näringsliv i stadsutveckling. Vilken kunskap finns och vad kan vara möjligt att vidareutveckla 
kunskap kring? Mistra Urban Futures Report 2015:13.  
https://goteborgsregionen.se/download/18.537192c61519f6e1dc29dff/1450087595983/Näring
slivets+regionala+geografi+och+omvandling_151201_final.pdf  Läst 5 april 2021. 
 
Brouwer, Aleid. E., Mariotti, Ilaria. & van Ommeren, Jos. N. 2004. The firm relocation 
decision: An empirical investigation. The Annals of Regional Science, Vol. 38, No. 2, sid. 
335-347. ResearchGate. DOI: 10.1007/s00168-004-0198-5  
https://www.researchgate.net/publication/24053608 Läst 5 april 2021. 
 
Bujosevic, Daniela & Renman, Madeleine. 2017. Godstransporter längs ostkusten för en 
hållbar utveckling. En fallstudie på Yilport. Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 
hp Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö. 
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1112850/FULLTEXT01.pdf Läst 19 mars 2021. 



 62 

Carlson, Virginia L. 2000. Studying Firm Locations: Survey Responses vs. Econometric 
Models. The Journal of Regional Analysis and Policy, 30 (1), 1-22.  
https://www.researchgate.net/publication/228451343_Studying_firm_locations_Survey_respo
nses_vs_econometric_models Läst 29 mars 2021. 
 
Christopher, Martin. 2005. Logistics and Supply Chain Management – creating Value-Adding 
Networks. Tredje upplagan. Pearson Education. ISBN 0 273 68176 1. Storbritannien; Biddles 
Ltd, King’s Lynn. 
https://issuu.com/ander.dantas/docs/logistics_and_supply_chain_manageme Läst 26 mars 
2021. 
 
Clark, Gordon L.; Feldman, Maryann P.; Gertler, Meric S. & Wójcik Dariusz. 2018. 
Introduction Economic Geography in the Twenty-first Century. The New Oxford Handbook of 
Economic Geography, Introduction. Editerad av Gordon L. Clark, Maryann P. Feldman, 
Meric S. Gertler och Dariusz Wójcik. Print Publication Date: Jan 2018. Online Publication 
Date: Feb 2018. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198755609.013.100 Åtkomst 17 mars 2021. 
 
Clas Ohlson AB https://www.clasohlson.com Läst februari – maj 2021 
 
Coe, Neil M. & Wrigley, Neil. 2018. Towards New Economic Geographies of Retail 
Globalization. The New Oxford Handbook of Economic Geography, kapitel 22. Editerad av 
Gordon L. Clark, Maryann P. Feldman, Meric S. Gertler och Dariusz Wójcik. Print 
Publication Date: Jan 2018. Online Publication Date: Feb 2018.  
DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198755609.013.37 Åtkomst 17 mars 2021. 
 
Coop Sverige AB https://www.coop.se Läst februari – maj 2021 
 
Cushman & Wakefield. 2021. Logistics Sweden 2021. Cushman & Wakefield Report. 
https://www.cushmanwakefield.com/en/sweden/insights/logistics-sweden Läst 17 februari 
2021. 
 
Dagab Inköp & Logistik AB https://www.axfood.se Läst februari – maj 2021 
 
Elgiganten AB https://www.elgiganten.se Läst februari – maj 2021 
 
Elon Group AB https://www.elongroup.se Läst februari – maj 2021 
 
Gustin, Johanna & Lund, Mathilda. 2014. Kommunala myndigheters hantering och kunskap 
om logistikterminalers lokalisering. En jämförande studie mellan Göteborg och Härryda, 
Västra Götaland. Kandidatuppsats, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. 
http://hdl.handle.net/2077/36392  Läst 13 feb 2021. 
 
H&M Hennes & Mauritz AB https://hmgroup.com Läst februari – maj 2021 
 
Hermansson, Niklas & Benrick, Patrik. 2016. Regeringsuppdrag Analys av 
utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige: Underlagsrapport 4, Godsflöden 
och logistik. Sjöfartsverket. December. 
https://sjofartsverket.se/pages/106206/Bilaga%203_Fysiska%20förutsättningar%20för%20inl
ands-%20och%20kustsjöfart.pdf  Läst 3 mar 2021. 



 63 

 
Hilmola, Olli-Pekka & Lorentz, Harri. 2011. Warehousing in Northern Europe: longitudinal 
survey findings. Industrial Management & Data Systems, 22 March 2011, Vol. 111(3), sid. 
320-340. DOI: 10.1108/02635571111118242. Göteborgs universitetsbibliotek. 
https://www-emerald-
com.ezproxy.ub.gu.se/insight/content/doi/10.1108/02635571111118242/full/pdf?title=wareho
using-in-northern-europe-longitudinal-survey-findings Åtkomst 21 april 2021. 
 
Holme, Idar M. & Solvang, Bernt K. 1991. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN 91-44-31741-7 
 
Hultén Hilda. 2020. Klartecken för Coops jättebygge i Eskilstuna. Dagens Logistik. 15(21) 
oktober. 
https://dagenslogistik.se/klartecken-for-coops-jattebygge-i-eskilstuna/ Läst 15 april 2021. 
 
Hultén Hilda. 2021. H&M bygger nordenlager i Eskilstuna. Dagens Logistik. 15 april.  
https://dagenslogistik.se/hm-bygger-nordenlager-i-eskilstuna/ Läst 4 maj 2021.  
 
Höök, Peter. 2021. Karlshamns hamn länkas till järnvägsterminalen Xi’an i Kina. 
Järnvägsnyheter.se. 28 januari. 
https://www.jarnvagsnyheter.se/20210128/11395/karlshamns-hamn-lankas-till-
jarnvagsterminalen-xian-i-kina Läst 8 mars 2021. 
 
ICA Gruppen AB https://www.icagruppen.se Läst februari – maj 2021 
 
IKEA Sverige Försäljnings AB https://www.ikea.com/se/sv/ Läst februari – maj 2021 
 
Intelligent Logistik. 2021. Här är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2021.  
https://intelligentlogistik.com/logistiklagen/ Läst 12 feb 2021. 
 
Jaan, Roy. 2016. Regeringsuppdrag Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och 
kustsjöfart i Sverige: Underlagsrapport 3, Fysiska förutsättningar för att bedriva inlands- och 
kustsjöfart. Sjöfartsverket. December. 
https://sjofartsverket.se/pages/106206/Bilaga%203_Fysiska%20förutsättningar%20för%20inl
ands-%20och%20kustsjöfart.pdf  Läst 19 feb 2021. 
 
Jensen, Janni, Bark Peter, Storhagen Nils G. 2011. Hållbara intermodala transporter av 
dagligvaror – godsflödeskartläggning. TFK Rapport 2011:5. TFK, TransportForsK AB. Maj. 
https://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_001501_00160
0/Publikation_001557/TFK%20Hållbara%20intermodala%20transporter%20av%20dagligvar
or%20–%20godsflödeskartläggning.pdf Läst 26 mars 2021. 
 
Jula AB https://www.jula.se Läst februari – maj 2021 
 
Karlshamns hamn. Sydostlänken (South East link). 
https://www.karlshamnshamn.se/sv/sydostlanken-south-east-link Läst 1 maj 2021. 
 
 



 64 

Kjellsdotter, Linea, Kalantari, Joakim, Hiselius, Lena, Henriksson, Per & Karlsson, Jenny. 
2020. Energieffektiv distribution av dagligvaror vid ökad e-handel genom transporteffektiv 
logistik och minskade bilresor. VTI rapport 1062. VTI:s diarienummer: 2017/0233-7.1. VTI, 
Statens väg- och transportforskningsinstitut. ISSN: 0347-6030. 
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1484682/FULLTEXT01.pdf Läst 29 mars 2021. 
 
Krugman, Paul. 2010. Citigroup Foundation Special Lecture, Festschrift paper in Honor of 
Alan V. Deardorff. University of Michigan IPC working paper 91.  
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/66468/ipc-91-stern-festschrift-
papers-alan-deardorff.pdf Läst 4 mars 2021. 
 
Lambert, Douglas M. & Stock, James R. 1982. Strategic Planning for Physical Distribution. 
Journal of Business Logistics. Vol. 3, No. 2 (1982), ss. 26-46. 
https://www.researchgate.net/publication/282703493_Douglas_M_Lambert_and_James_R_St
ock_Strategic_Planning_for_Physical_Distribution_Journal_of_Business_Logistics_Vol_3_N
o_2_1982_pp_26-46 Läst 8 april 2021. 
 
LRF. 2020. Självförsörjning. Lantbrukarnas Riksförbund. 13 maj. 
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/foretagarvillkor-och-konkurrenskraft/nationell-
livsmedelsstrategi/sjalvforsorjning/ Läst 5 feb 2021 
 
Malmberg, Anders. 2002. Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling – 
begreppsdiskussion och forskningsöversikt A2002:008. ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska 
studier. 
http://docplayer.se/3486-Klusterdynamik-och-regional-naringslivsutveckling.html Läst 26 feb 
2021. 
 
Mattsson, Per. 2021. Volvo och DHL i unikt samarbete – testar tung el-lastbil i kommersiell 
trafik. Dagens industri. 23 februari. 
https://www.di.se/nyheter/volvo-och-dhl-i-unikt-samarbete-testar-tung-el-lastbil-i-
kommersiell-trafik/ Läst 4 mars 2021. 
 
Murray, A. T. 2009. Location theory. International Encylopedia of Human Geography. 
Oxford, Elsevier, Vol. 1, ss. 270-276.  
https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00202-9 Åtkomst 5 april 2021. 
 
Mussa, Aymen. 2019. Här planerar matjätten stort lager utanför Eskilstuna. SVT.se. 14 
november.  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/har-planerar-matjatten-stort-lager-utanfor-
eskilstuna Läst 4 maj 2021. 
 
Nyman, Pontus. 2019. Coop vill bygga automatiserat jättelager i Eskilstuna. Fri Köpenskap. 
14 november. 
https://www.fri-
kopenskap.se/article/view/686922/coop_vill_bygga_automatiserat_jattelager_i_eskilstuna 
Läst 4 maj 2021. 
 
 



 65 

Nyström, Ulf. 2020. Tågen rullar åter för ICA. Järnvägar.nu. 14 april.  
https://jarnvagar.nu/tagen-rullar-ater-for-ica/ Läst 21 maj 2021. 
 
Ohlén, Thomas. 2021. Dagabs starka önskemål på staten – vill kunna köra mer gods på tåg: 
’Redo att dra igång’. Dagligvarunytt. 25 mars.  
https://www.dagligvarunytt.se/marknadsnytt/logistik/dagabs-starka-onskemal-pa-staten-vill-
kunna-kora-mer-gods-pa-tag-redo-att-dra-igang/ Läst 20 april 2021. 
 
Porter, Michael E. 2000. Locations, Clusters, and Company Strategy. The Oxford Handbook 
of Economic Geography, kapitel 13, sid. 253-274. Editerad av Gordon L. Clark, Maryann P. 
Feldman och Meric S. Gertler med assistans av Kate Williams. Storbritannien: Oxford 
University Press. ISBN: 0-19-823410-4 
 
RTK. 2008. Näringsliv, logistik och terminaler i Stockholms län. Rapport 3:2008. RTK, 
Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting. ISSN 1104-6104.  
http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2008-3_r_naringsliv_logistik_terminaler.pdf 
Läst 26 mars 2021. 
 
Rusta AB. https://www.rusta.com Läst februari – maj 2021 
 
Rymarzak, Malgorzata & Siemińska, Ewa. 2012. Factors affecting the location of real estate. 
Journal of Corporate Real Estate, Vol. 14 (4), sid. 214-225. ISSN: 1463-001X. DOI: 
10.1108/JCRE-11-2012-0027. Göteborgs universitetsbibliotek. Åtkomst 19 april 2021. 
 
Rönnbäck, Klas & Müller, Leos. 2020. Swedish East India trade in a value-added analysis, c. 
1730–1800. Scandinavian Economic History Review. 21 september. DOI: 
10.1080/03585522.2020.1809511  
https://doi.org/10.1080/03585522.2020.1809511 Läst 17 februari 2021. 
 
SCB. Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007. Allmäntext G. SCB, 
Statistiska centralbyrån. 
http://www.sni2007.scb.se/snihierarki2007.asp?sniniva=A&snikod=G%20%20&test=20 Läst 
10 maj 2021. 
 
SOU. 2007. Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv. 
Betänkande av hamnstrategiutredningen. SOU, Statlig offentlig utredning 2007:59. 
https://www.regeringen.se/49bbb1/contentassets/ec30c87ea8cf4513a0a7fa7134248dfd/strateg
iska-godsnoder-i-det-svenska-transportsystemet---ett-framtidsperspektiv-sou-200759 Läst 13 
februari 2021. 
 
Stutz, Frederick P. & Warf, Barney. 2014. The world economy – Geography, Business, 
Development. Storbritannien: Pearson Education Limited. ISBN 10: 1-292-02119-5 
 
SVT. 2021. Så drabbas svenska företag och konsumenter av prishöjningen till havs. SVT.se. 5 
mars. 
https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/dyrare-och-forsenade-varor-sa-drabbas-svenska-foretag-
och-konsumenter Läst 4 maj 2021. 
 



 66 

SWECO. 2016. Göteborgs hamn – Distributionsstudie 2016-06-29. Studien är 
nedladdningsbar från ett pressmeddelande publicerat på Göteborgs Hamns hemsida. 
https://www.goteborgshamn.se/press/pressmeddelanden/ny-studie-importforetag-tjanar-pa-
centrallager-i-goteborg/ Läst 4 april 2021. 
 
Thai, Vinh V. & Grewal, Devinder. 2005. Selecting the location of distribution centre in 
logistics operations: a conceptual framework and case study. Asia Pacific Journal of 
Marketing and Logistics, Vol. 17(3), sid. 3-24. DOI: 10.1108/13555850510672359 
https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10356/94703/1/10.%20Selecting%20the%20location%20of%2
0distribution%20centre%20in%20logistics%20operations%20a%20conceptual.pdf Läst 20 
april 2021. 
 
Thurén, Torsten. 2004. Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB  
 
Trafikanalys. 2015a. Dagligvaruhandelns distribution – en kartläggning. PM 2015:17. 18 
december. 
https://www.trafa.se/globalassets/pm/2011-2015/2015/pm-2015_17-dagligvaruhandelns-
distribution---en-kartlaggning.pdf Läst 8 april 2021. 
 
Trafikanalys. 2015b. Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2015, Rapport 
2015:3. 16 mars. 
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2010-
2015/2015/rapport_2015_3_svensk_sjoefarts_internationella_konkurrenssituation_2015.pdf  
Läst 7 feb 2021. 
 
Trafikanalys. 2016. Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys. 1 april. 
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2016/rapport-2016_7_godstransporter-i-sverige---
en-nulagesanalys.pdf Läst 5 februari 2021 
 
Trafikanalys. 2020. Nationella godstransportstrategin – uppföljning 2020 Rapport 2020:3. 31 
mars. 
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2020/rapport-2020_3-nationella-
godstransportstrategin---uppfoljning-2020.pdf Läst 6 februari 2021. 
 
Trafikverket. 2021. Rapport: Tågfärjeförbindelse Trelleborg-Tyskland - Redovisning av 
regeringsuppdrag 2021:006. TRV 2020/81013. Trafikverket.   
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1518077/FULLTEXT02.pdf Läst 28 
januari 2021. 
 
van Dijk, Jouke & Pellenbarg, Piet H. 2000. Firm relocation decisions in The Netherlands: An 
ordered logit approach. Papers in Regional Science, 79 (2), sid. 191–219. DOI: 
10.1007/s101100050043. Göteborgs universitetsbibliotek. Åtkomst 10 april 2021. 
 
Wiik, Christer. 2017. Åter strejk i Göteborgs hamn. TransportochLogistik.se. 23 januari.  
https://www.transportochlogistik.se/20190803/4657/ater-strejk-i-goteborgs-hamn Läst 18 
februari 2021. 
 



 67 

Wrigley, Neil. 2000. The globalization of Retail Capital: Themes for Economic Geography. 
The Oxford Handbook of Economic Geography, kapitel 15, sid. 292-316. Editerad av Gordon 
L. Clark, Maryann P. Feldman och Meric S. Gertler med assistans av Kate Williams. 
Storbritannien: Oxford University Press. ISBN: 0-19-823410-4 
 
WSP Analys & Strategi. 2016. Förutsättningar för godstransporter - en 
intressentundersökning. Rapport beställd av Trafikanalys. WSP Analys & Strategi. 5 februari. 
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/underlagsrapporter/2016/wsp--forutsattningar-for-
godstransporter---en-intressentundersokning.pdf  Läst 15 mars 2021. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 68 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Typexempel på utsänt frågeformulär 

Beskrivning av Kandidatuppsats 
 
Jag, Yvonne Andreasson, Göteborgs Universitet, Handelshögskolan inom ämnet Ekonomisk Geografi, har för 
avsikt att studera företags strategier och nyckeltal kring valet av importhamn och lokaliseringen av centrallager 
inom detaljhandeln.  
 
Syfte 
Med avstamp i försörjningen av våra konsumtionsvaror och den nationella godstransportstrategins efterfrågan på 
kunskaper om godstransporter, logistik och varuflöden för att kunna få ett ökat näringslivsfokus i 
infrastrukturplaneringen undersöker studien importföretag ur ett ekonomiskt-geografiskt perspektiv. Hur väljer 
varuägarna sina importnoder och företagslägen, och därmed, satsas statens och övriga aktörers investeringar i 
infrastrukturen på rätt ställen och på rätt saker? 
 
Studien ämnar undersöka internationella detaljhandelsföretag med import från andra kontinenter som har en 
rikstäckande butikslokalisering i Sverige, egna varumärken och med full kontroll över hela inköps- och 
transportkedjan och där centrallagret finns i Sverige. Inkomna svar kommer att behandlas helt konfidentiellt som 
underlag till denna kandidatuppsats och kommer inte att ges vidare varken inom universitetet eller till tredje part. 
 
Bakgrund 
Jag har studerat Ekonomisk Geografi och Naturgeografi och gör nu under våren 2021 min kandidatuppsats inom 
Ekonomisk Geografi. 
 
Frågeformuläret 
Frågeformuläret är uppbyggt i två delar. 
 
Del A, innehåller företagsspecifika frågor kring fraktrutter, lastbärare, transportbärare och centrallager på ett 
generellt plan. Delen innehåller 7 frågor där några innehåller upp till a-d och en innehåller a-g. Aggregering och 
generaliet av svaren kommer att tillämpas för alla åsiktsfrågor och där så är relevant för resterande frågor.  
 
Del B, innehåller mer övergripande transportgeografiska frågor. Denna del går att anonymisera. Det räcker med 
att ett av de intervjuade företagen väljer anonymitet för att alla ska anonymiseras. Delen innehåller 5 frågor där 
en fråga innehåller a och b och en fråga innehåller a-e. 
 
Önskvärt är att få svar på E-mail och att det gärna är möjligt att återkomma om det uppstår någon följdfråga där 
intressanta aspekter har möjlighet att få ökad fördjupning och förståelse. 
 
 
Kontakta mig gärna om ni har några frågor eller funderingar! 
 
Ett stort tack för din värdefulla medverkan! 

Med vänlig hälsning 
Yvonne Andreasson 
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Frågeformuläret är modifierat till teckenstorlek och utrymme för att få plats i uppsatsen! 
 
Del A – Specifika frågor kring Ert företag  
Transportflöden 
Fråga 1: I vilka världsdelar har ni leverantörer? 
Välj alla alternativ som förekommer viktat i % där totalsumman blir 100%: 

     

 Sverige 

     

 Norden exkl Sverige 

     

 Europa exkl Norden 

     

 Asien exkl Mellanöstern 

     

 Mellanöstern 

     

 Amerika 

     

 Afrika 

     

 Australien/Nya Zeeland 

Fråga 2: Lastning och strippning av ISO-containrar 
Ett vanligt transportflöde från Asien (för företag med stora godsvolymer) är att ISO-containern lastas direkt hos 
leverantören där ISO-containern sedan transporteras till hamnen, fraktas på fartyg direkt till Göteborg 
alternativt har en transitomlastning i Europa till ett mindre fartyg till annan hamn i Sverige, transporteras till 
centrallagret och strippas på centrallagret. Med ISO-container menas de vanliga fraktcontainrarna som 
används internationellt. 
a) Var lastas ISO-containrarna från Asien? 
Välj de alternativ som används i de länder i Asien där ni har leverantörer:  Direkt hos leverantören  I ut-
skeppningshamnen  Uppsamlingslager (alltså ej tillhörande utskeppningshamnen)  Annat ställe 

     

 
b) Var strippas ISO-containrarna från Asien? 
Välj de alternativ som används i de länder i Asien där ni har leverantörer:  På centrallagret  I importhamnen 

 På järnvägsstationen  På åkeriet eller lastplats som tillhör åkeriet  Uppsamlingslager (alltså ej tillhörande 

importhamn/järnvägsstation/åkeri)   Annat ställe 

     

 

c) Var lastas ISO-containrarna från Övriga världen (ej Europa och Asien)? 
(samma urval som ovan) 
d) Var strippas ISO-containrarna från Övriga världen (ej Europa och Asien)? 
Välj de alternativ som används i de länder i Övriga världen (ej Europa och Asien) där ni har leverantörer: 
(samma urval som ovan) 
e) Var lastas ISO-containrarna för Europavaror ? 
Välj de alternativ som används i de länder i Europa där ni har leverantörer:  Använder inga ISO-containrar 

 Direkt hos leverantören  I utskeppningshamnen  På järnvägsstationen  På åkeriet eller lastplats som 

tillhör åkeriet  Uppsamlingslager (alltså ej tillhörande utskeppningshamn/järnvägsstation/åkeri)  Annat 

ställe 

     

 

f) Var strippas ISO-containrarna från Europa ? 
Välj de alternativ som används i de länder i Europa där ni har leverantörer:  Använder inga ISO-containrar 

 På centrallagret  I importhamnen  På järnvägsstationen  På åkeriet eller lastplats som tillhör åkeriet 

 Uppsamlingslager (alltså ej tillhörande importhamn/järnvägsstation/åkeri)   Annat ställe 

     

 

g) Hur många ISO-containrar totalt i genomsnitt kommer in på centrallagret per vecka? 

     

 
(var från början per dag, men insåg snabbt att det inte var ett bra mått utifrån fartygsanlöp) 
Fråga 3: Varornas transportrutter och gränspassage 
Intermodalitet mellan olika trafikslag är ett viktigt område inom transportflöden och därav intressant att 
undersöka. Hur ser rutterna för varorna ut och hur passerar de Sveriges gräns? 
 
Exempel: 
Världsdel                                 Lastbärare               Transportbärare       Importnod (hamn eller gränsort) 
Asien exkl Mellanöstern     ISO-Container    Fartyg + Fartyg         Göteborgs hamn 
 
Ny lastbärare    Ny transportbärare   Destination (ort)    Ny lastbärare    Ny transportbärare   Slut 
Nej                       Tåg                                Jönköping                Nej                       Lastbil                         CL 

 
Fyll i de olika transportflöden som varorna tar från de olika världsdelar ni har leverantörer genom att välja i 
respektive listor samt skriva i textrutorna, för hela flödet fram till Centrallagret (CL): 
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Transportflöde 1: (finns 10 sådana här) 
Världsdel 
Välj världsdel  

Lastbärare 
Välj lastbärare    

Transportbärare 
Välj transportbärare    

Importnod (hamn eller gränsort) 

     

 

 
Ny lastbärare 
Ny lastbärare      

Ny transportbärare 
Ny transportbärare  

Destination (ort) 

     

 
Ny lastbärare 
Ny lastbärare  

Ny transportbärare 
Ny transportbärare  

Slut 
CL 

 
Fråga 4: Lastbärare och importnoder 
a) Hur ser fördelningen, totalt sett, ut av lastbärare från alla världsdelar? 
Välj alla alternativ som förekommer viktat i % där totalsumman blir 100%: 

     

 ISO-Containrar 

     

 Andra containrar  

     

 Pallar/lösvikt/flak 

b) Hur ser fördelningen, totalt sett, ut av importnoder från alla världsdelar? 
Välj alla alternativ som förekommer viktat i % där totalsumman blir 100%: 

     

 Sjöfrakt på fartyg till 
Göteborg 

     

 Sjöfrakt på fartyg till resterande västkust samt sydkust 

     

 Sjöfrakt på ostkust upp till och 
med Stockholm 

     

 Sjöfrakt på ostkust från Gävle och uppåt 

     

 Tåg på Öresundsbron. 

     

 Tågfärja 

     

 Tåg landgräns 

     

 Lastbil på Öresundsbron. 

     

 Lastbilsfärja 

     

 Lastbil landgränd 
Fråga 5: Hamnar som importnod 
Hamnar är en viktig importnod och tar emot det mesta av Sveriges inkommande gods. 
a) Vilka strategier och nyckeltal anser ni är viktiga för att utvärdera val av hamn?  
Rangordna följande med siffrorna 1-10 (använd alla siffror), där 1 är mest betydande. Lägg till egna alternativ 
om något saknas, och i så fall fortsätter rangordningen med 11…): 

     

 Effektivitet 

     

 Faciliteter 

     

 Hastighet/tid 

     

 Hållbarhetsstrategier 

     

 Informationssystem 

     

 Kostnader 

     

 Kvalitet 

     

 Lokalisering 

     

 Ryktbarhet 

     

 Trängsel 

     

 

     

 

     

 

     

        

     

 

     

      

     

 

     

       

     

 

     

 

b) Om ni skulle optimera ovanstående faktorer vid val av hamn, hur skulle ni fördela viktningen av dessa 
faktorer enligt TKQ-modellen? Vikta i % så totalsumman blir 100%. 

     

 Tid (T) 

     

 Kostnad (K) 

     

 Kvalitet (Q) 

c) Med tanke på var ert centrallager ligger, hur ser ni på de hamnar ni använder och på de hamnar ni inte 
använder? Varför/varför inte är dessa intressanta? 

Utveckla, kort sikt: 

     

  Utveckla, lång sikt: 

     

 

Centrallager 
Fråga 6: Lokalisering av centrallager 
a) Vilka faktorer anser ni är viktiga för att utvärdera lokalisering av ett centrallager? 

Värdera varje faktor utifrån följande siffror: 1, 2, 3, 4 och 5 (använd varje siffra minst en gång), där 1 är mest 
betydande. Ange 0 om en faktor är ej relevant/helt betydelselös. Lägg till egna alternativ om något saknas: 

     

 Transportkostnader till butikerna  

     

 Transportkostnader från hamnen 

     

 Optimering mellan transportkostnader hamn–centrallager–butiker 

     

 Transporttid till butikerna  

     

 Transporttid från hamnen 

     

 Optimering mellan transporttid hamn–centrallager–butiker 

     

 Geografisk närhet till hamn (utifrån andra aspekter än transportkostnad/tid mellan hamn och 
 centrallager) Aspekt: 

     

 

     

 Optimering till butikerna (utifrån andra aspekter än transportkostnad/tid mellan centrallager och 
 butik) Aspekt: 

     

 

     

 Geografisk närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkter. Vilken i så fall? 

     

 

     

 Möjlighet till tågtransporter till mer avlägsna butiker/marknader 

     

 Möjlighet till tågtransport från hamn och till/nära centrallager 

     

 Möjlighet till inrikes sjöfrakt (insjö eller mellan olika Svenska hamnar) till butiker 

     

 Möjlighet till nuvarande/kommande inrikes sjöfrakt (insjö eller mellan olika Svenska hamnar) från 
 hamn till/nära centrallager 

     

 Geografisk närhet till huvudkontor 

     

 Kommunalt förtroende och attityder för samarbete över tid 



 71 

     

 Marktillgång och expanderingsmöjligheter över tid 

     

 Geografisk närhet till andra centrallager/stora lager / liknande med stora godsflöden 

     

 Markkostnader och andra investeringskostnader   

     

 Hyreskostnader  

     

 Elkapacitet 

     

 Tillgänglig infrastruktur med flera valmöjligheter för arbetskraften att ta sig till lokaliseringen 

     

 Tillgänglighet på arbetskraft  

     

 Kostnad för arbetskraft   

     

 Utbildningsnivå på arbetskraft 

     

 

     

            

     

 

     

            

     

 

     

 

b) Om ni skulle optimera lokaliseringen för hamn–centrallager–butik, hur skulle ni fördela viktningen av 
ovanstående faktorer enligt TKQ-modellen?  
Vikta i % så totalsumman blir 100%.   

     

 Tid (T)   

     

 Kostnad (K)    

     

 Kvalitet (Q) 
c) Hur väl tycker ni att ert nuvarande läge passar in mot vilka faktorer ni anser är viktiga för 
lokaliseringen av ett centrallager?  
Välj ett alternativ:   Inte alls därför att 

     

.   Delvis därför att 

     

.   Utmärkt därför att 

     

. 
d) Med tanke på var ert centrallager ligger, hur ser ni på den logistikplats ni använder och på de 
logistikplatser ni inte använder? Varför/varför inte är dessa intressanta? 

Utveckla, kort sikt: 

     

   Utveckla, lång sikt: 

     

 

Fråga 7: Utökning av antalet centrallager 
a) Ni har butiker spridda över Sverige och även utomlands. Vilka marknader servar nuvarande 
centrallager?    

     

 
b) Räcker nuvarande lokalisering av centrallagret till eller funderar ni över att upprätta fler centrallager 
(alltså där varorna inte passerar nuvarande centrallager)?  Utveckla: 

     

 
c) Om ni funderar över nya centrallager där varorna inte passerar nuvarande centrallager, kommer ni då 
per automatik använda nuvarande hamn även för det nya lagret, eller kommer ni att utvärdera 
hamnmarknaden?  
Om inte, hur skulle ni hypotetiskt tänka kring hamnarna för en ny lokalisering? 

 Svarar utifrån funderingar kring ytterligare ett centrallager     Svarar hypotetiskt 

Välj alternativ: 
 Bibehåller nuvarande hamn, oavsett var ett nytt lager hamnar i Sverige, därför att 

     

. 

 Utvärderar alla containerhamnar neutralt mot varandra därför att 

     

. 

 Utvärderar i första hand närmsta hamn, därefter näst närmsta om första väljs bort, etc. därför att 

     

 

 Inget av ovanstående utan 

     

 därför att 

     

. 

 

Övrigt 
 
Något annat du vill tillägga? 

     

 
 
 

Del B – Generella strategifrågor 
Denna del är generell och kan av olika anledningar anonymiseras om önskemål finns. Det räcker med att ett 
intervjuat företag vill vara anonymt för att alla ska anonymiseras. 

 Jag vill att företaget ska vara anonymt    Det spelar ingen roll 

Fråga 1:  
Lokalisering av centrallager har och ställs inför olika utmaningar som markytor, infrastruktur, arbetskraft, 
kompetens, innovationer, regler och lagar. 
a) Vilka utmaningar ser ni för lokalisering och/eller expandering av centrallager? 

 Kort sikt: 

     

  Lång sikt: 

     

 

b) Vilka generella förändringar av utmaningar och trender har ni sett över tid för lokalisering och/eller 
expandering av centrallager?   

     

 

c) Hur har dessa utmaningar och trender påverkat er lokalisering och/eller expandering av centrallager?   

     

 

d) I vilken grad och på vilket sätt påverkar lokala/nationella/internationella handelsstrategier lokalisering 
och/eller expandering av centrallager?   Lokala: 

     

   Nationella: 

     

   Internationella: 
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e) I vilken grad och på vilket sätt påverkar hållbarhetsstrategier och andra miljöhänseenden lokalisering och/eller 
expandering av centrallager?  

     

 

Fråga 2: 
Under en relativt lång period hade Göteborgs hamn störningar med omfattande strejker bland hamnarbetarna 
vilket ledde till stora förseningar av gods och även att företag flyttade sitt godsflöde från Göteborg till framför 
allt Helsingborg. 
a) I vilken grad och på vilket sätt påverkar den här typen av händelser gällande arbetskraften hur man som 
köpare av hamnarnas tjänster tänker kring stanna kvar/flytta eller att välja/välja bort när man letar ny hamn? 

Välj ett alternativ:  Ingen grad för att: 

     

   Liten grad för att:

     

    Stor grad för att: 

     

 

b) I vilken grad och på vilket sätt påverkar stora ombyggnader, muddring och andra lokalitetsstörningar hur man 
som köpare av hamnarnas tjänster tänker kring stanna kvar/flytta eller att välja/välja bort när man letar ny hamn? 

Välj ett alternativ:  Ingen grad för att: 

     

   Liten grad för att: 

     

   Stor grad för att: 

     

 

Fråga 3:  
Världen har drabbats av akut containerbrist sedan våren 2020 och prognosen är att den håller i sig ett bra tag 
till.  Hur ser ni på detta i stort och på vilket sätt har ni påverkats positivt/negativt av denna containerbrist? 
Utveckla: 

     

 

Fråga 4:  
Idag är Sveriges strategi och ambition att så mycket som möjligt överföra transporter från väg till 
järnväg/sjöfart för att minska fossila utsläpp. Volvo och DHL inleder nu under våren 2021 en studie i hur 
lastbilarna inom transportsektorn kan drivas med el på längre sträckor. Teststräckan kommer att vara 
Göteborg-Jönköping. Om lastbilarna framåt kommer drivas av el faller argumentet med högre utsläpp än 
järnväg/sjöfart och därmed incitamentet att byta bort väg av den anledningen. 
Om lastbilstransporter drivs med el både från Europa och inom Sverige, hur skulle det påverka er syn på 
vägtransporter kontra järnväg/sjöfart?  

Välj det alternativ som bäst stämmer överens med er linje:  
 Lastbilstransporter är ändå inte bra, ambitionen är att minska lastbilstransporter och gynna järnväg/sjöfart. 

 Transporterna blir likställda med varandra och andra faktorer än utsläpp kommer att avgöra transportsätt. 

 Lastbilstransporter är bäst, ambitionen är att bibehålla eller öka lastbilstransporter och järnväg/sjöfart är 
inte speciellt intressant.   

Fråga 5:  
Under 2020 lanserades tågfraktlinjen Xian i Kina till Hamburg och Neuss i Tyskland där det enbart tar 10-12 
dagar att transportera gods. - En sammanhållen fraktlinje går Xian-Hamburg-Neuss. - En annan sammanhållen 
fraktlinje går Xian-Kaliningrad-(fartyg)-Rostock. - From 2021 finns en sammanhållen fraktlinje Xian-
Kaliningrad-(fartyg)-Sassnitz-(fartyg)- Karlshamn där hela sträckan tar ca 15 dagar. 
Ser ni någon nytta av denna järnvägslinje för er del, både rent allmänt i stort och med anledning av 
containerbristen? Om inte, vad fattas för att den skulle vara intressant?  Kort sikt: 

     

  Lång sikt: 

     

 

Övrigt:  Något annat du vill tillägga? 

     

 

 

Ett stort tack för din värdefulla medverkan!  
Yvonne Andreasson  

Kandidatuppsats, Göteborgs Universitet 

 

 


