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Var ska E-handeln lokaliseras? 

I samband med internets lansering har E-handelns utveckling tagits vid. Den 

blomstrande E-handeln medför en ökad volymmängd av varor som i sin tur leder till att 

nya, större, lagerytor behövs. Med rätt lokalisering kan E-handeln bidra till kortare 

leveranstider, miljöeffektiva transporter och en ökad lönsamhet. Frågan är då var dessa 

lager ska ligga? Uppsatsen visar att ett optimalt läge inte ligger i direktanslutning till 

storstäderna då markpriset är för högt och möjligheterna till expansion är begränsad. 

Då det kommer till infrastruktur är närhet till väg att föredra, och hamn, järnväg eller 

flygplats är mycket mindre betydelsefulla för ett optimalt E-handelsläge.   

 

E-handel är ett relativt nytt begrepp som introducerades efter internets lansering i början av 

1990-talet. I dagens samhälle är det möjligt för människor att ständigt vara uppkopplade 

vilket möjliggör köp av varor vid vilken tidpunkt och plats som helst. De senaste tio åren har 

E-handelns omsättning haft en genomsnittlig ökning med ungefär 20 procent varje år. Den 

ökade omsättningen medför en ökad volym av E-handlarnas varor. Detta följer att E-

handelsbolagen behöver större och fler lager för att kunna hantera sin tillväxt.  

 

Med den ökade volymen i tanke föddes frågan om vilka lägen som skulle vara intressanta för 

ett E-handelsbolag att lokalisera sina lager på. Följt av detta ställdes frågan om vilka 

egenskaper som var viktiga för dessa typer av etableringar. Ska dessa lager ligga nära en 

hamn? Är det fördelaktigt att etablera lagret nära Stockholm eller har ingen tänkbar faktor 

någon betydelse på lagrets läge? Varför är ett visst läge bättre än ett annat? Tidigare 

lokaliseringsprinciper uppkom innan internets frammarsch, men går dessa fortfarande att 

tillämpa på E-handelslager för att hitta det optimala läget? Syftet i rapporten är att undersöka 

vilket läge som är optimalt för ett lager som används för E-handelsverksamhet. Tillsammans 

med Lunds Tekniska Högskola och Newsec Advice har författarna i examensarbetet ”Den 

digitala handelns fastighetsmarknad – Var ska E-handeln lokaliseras?” analyserat ämnet.  

  

För att uppnå syftet har tre olika frågeställningar ställts. Dessa har besvarats med hjälp av 

följande fyra olika tillvägagångssätt: 

 

 En statistisk del där en regressionsanalys har genomförts.  

 En intervjustudie där fyra olika E-handelsbolag och deras logistik- eller 

etableringsansvariga har intervjuats.  

 En GIS-analys, det vill säga en geografisk informationsanalys, av en speciell 

lokaliseringsteori. 

 Befintliga teorier rörande ämnet har studerats.  

 

Att använda lokaliseringsteorier som grund för lokaliseringar ansågs inte vara direkt 

tillämpligt. Detta på grund av E-handelns många andra aspekter än rent ekonomiska. Istället 

kan de vara användningsbara som startanalys eller hjälpmedel för lokalisering, där de kan 

räkna ut den ekonomiska kostnaden och minimera den. 
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Rapporten påvisade att de viktigaste faktorerna att ta i hänsyn vid etableringsbeslutet är att 

lokalisera lagren nära stora vägar, ha en stor kundkrets i närheten av lagret, god tillgång till 

arbetskraft och allt detta till ett rimligt pris. Utöver detta är det viktigt för lagren att ha 

möjlighet att expandera vid behov och att även timing kan avgöra mycket var E-handlare 

väljer att lokalisera sitt lager. Beroende på var bolaget får tag i byggklar mark eller en 

samarbetsvillig kommun kan detta påverka beslutet även om det inte var företagets första 

alternativ.  

 

Uppsatsen ger indikation på ett par lägen som uppfyller de krav som ställs och kan fungera 

som en riktlinje till fördelaktiga lägen. De förslagna alternativen uppfyller krav i ett 

makroperspektiv men det är viktigt att fastigheten erhåller de egenskaper som lyfts upp som 

viktiga exempelvis närhet till väg. Områden som lyfts upp i rapporten är Eskilstuna, Örebro, 

Borås eller Jönköping. Noterbart är att dessa lägen är att rekommendera i dagsläget och inte 

tar hänsyn till kundernas eventuella ändrade krav eller om exempelvis Amazon slår sig in på 

den svenska marknaden och erbjuder samma-dag-leveranser.  
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