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Sammanfattning 

För att skapa levande stadskärnor där människor trivs och vill vistas, behöver godstransporter 

förse stadskärnornas verksamheter med varor. Dessa urbana godstransporter leder dock till ett 

flertal negativa effekter för både lönsamheten, människan och planeten. Syftet med denna 

fallstudie är följaktligen att bidra till skapandet av en mer hållbar citylogistik, där flödet av 

godstransporter in till, inom samt ut ur Skövdes stadskärna förbättras utifrån både ett 

intressent- och hållbarhetsperspektiv. Studien undersöker dessutom vilka problem och 

utmaningar som finns, samt vilka intressekonflikter som kan uppstå vid skapandet av en 

hållbar citylogistik. 

 

I den teoretiska referensramen presenteras innebörden av en hållbar citylogistik samt vilka 

intressenter och aktörer som är involverade i skapandet av en hållbar citylogistik. De urbana 

godstransporternas negativa effekter på stadsmiljön redovisas sedan ur ett socialt, ekonomiskt 

och miljömässigt perspektiv, vilket ligger till grund för de teoretiska förbättringsförslagen. 

Förbättringsförslagen utgår från att de bör gynna så många intressenter som möjligt för att ses 

som trovärdiga, samt leda till ett förbättrat flöde av godstransporter in till, inom samt ut ur 

Skövdes stadskärna. 

 

För att studera problematiken i Skövdes stadskärna utifrån olika intressenters perspektiv 

består den empiriska datainsamlingen av en kombinerad metodansats. Denna datainsamling 

innehåller således en direkt observation och insamling av kvantitativa data över hur 

godstransporter rör sig i Skövdes stadskärna, ett flertal intervjuer med både distributörer och 

godsmottagare, samt en genomförd enkätstudie riktad mot centrumbesökare i Skövdes 

stadskärna. Varje intressentgrupp har även fått möjligheten att rangordna de urbana 

godstransporternas negativa effekter utifrån vad de ansåg var mer respektive mindre viktigt 

vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde för att bidra till en hållbar stadskärna. 

 

Rapportens analys baseras på framtagna förbättringsförslag samt intressentgruppernas syn på 

en hållbar citylogistik. Detta för att komma fram till hur flödet av godstransporter i Skövdes 

stadskärna kan förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv för att gynna flera olika intressenter. 

Resultatet innehåller således fyra rekommenderade förbättringsförslag som anses vara rimliga 

att implementera i Skövdes stadskärna inom en uppskattad tidshorisont.  

 

Nyckelord: Citylogistik, hållbarhet, godstransporter i stad, intressenter, stadskärna  
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Abstract 

In order to create an attractive urban centre where people thrive, freight transport needs to 

provide the urban centre businesses with deliveries. However, these urban freight transports 

have several negative effects on profitability, people and the planet. The aim of this case study 

is therefore to create a more sustainable city logistics, where the flow of freight transports 

into, within and out of Skövde's urban centre will be improved from both a stakeholder and 

sustainability perspective. The study also considers the existing problems and challenges, and 

what conflicts of interest can arise, in the creation of a sustainable city logistics. 

  

The theoretical framework presents the content of a sustainable city logistics and which 

stakeholders and actors are involved in the creation of a sustainable city logistics. Later the 

negative impacts of urban freight transport are described from a social, economic and 

environmental perspective, which forms the basis for the theoretical improvement proposals. 

The proposals for improvement should benefit as many stakeholders as possible in order to be 

credible, and improve the flow of freight transport into, within and out of Skövde's urban 

centre. 

 

In order to study the problems in Skövde's urban centre from the perspective of different 

stakeholders, the empirical data collection consists of a combined research methodology. The 

data collection contains a direct observation and quantitative data considering the movement 

of freight transport in Skövde's urban centre. Furthermore, the study contains surveys 

and interviews with distributors and receivers in Skövde's urban centre. Each stakeholder has 

also been given the opportunity to rank which negative impacts of urban freight transport they 

considered to be more or less important in the creation of a sustainable city logistics in 

Skövde. 

  

The analysis is based on both proposals for improvement and the stakeholders' perspective on 

sustainable city logistics to find out how the flow of freight transport in Skövde's urban centre 

can be improved from a sustainability perspective in order to benefit several stakeholders. The 

result contains four recommended improvement proposals that are considered reasonable to 

implement in Skövde's urban centre within an estimated time horizon. 

 

Key words: City logistics, sustainability, urban freight transport, stakeholders, urban centre 
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1. Inledning 

 
 

I urbana miljöer ställs höga krav på markanvändning, samt en effektiv planering av 

godstransporter eftersom fler människor på en mindre markyta blir påverkade av 

godstransporternas negativa konsekvenser. Denna rapport handlar om hur citylogistiken i 

Skövdes stadskärna kan förbättras, utifrån ett intressent- och hållbarhetsperspektiv. I detta 

avsnitt ges en beskrivning av citylogistikens framväxt, aktualitet och relevans, samt en 

förklaring till varför mängden godstransporter har ökat i tätbefolkade städer. Vidare kommer 

aktörer och intressenter kopplat till citylogistik att presenteras. Detta för att skapa en 

förståelse för läsaren att alla intressenter och aktörer behöver samverka för att flödet av 

godstransporter i våra städer ska kunna förbättras utifrån ett ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt perspektiv. Avslutningsvis ges en fallbeskrivning av problemet i Skövdes 

stadskärna. 

 

1.1 Problembakgrund 

“Utan transporter stannar allt” (A. Peterson, personlig kommunikation, 28 mars 2019).  

En attraktiv stadsmiljö ur besökarens perspektiv innebär inte sällan en helt fordonsfri miljö. 

För att skapa levande stadskärnor där människor trivs och vill vistas, är verksamheterna som 

finns där dock helt beroende av godstransporter. Detta då godstransporterna dagligen fyller 

stadskärnornas butiker med varor för att butikerna ska kunna tillgodose kundernas kommande 

behov. Denna rapport kommer således utreda vilka utmaningar och förbättringsmöjligheter 

som finns vid skapandet av en mer hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna där flödet av 

godstransporter förbättras ur både ett intressent- och hållbarhetsperspektiv. 

 

1.1.1 Den ökande mängden godstransporter i städer 

Godstransporter till och från städer kan röra allt från varudistribution till sophantering och är 

ett växande problem som grundar sig i urbaniseringen (Trafikverket, 2017). År 2010 bodde 

cirka 50 procent av jordens totala befolkning i en större stad, en siffra som förväntas stiga till 

60 procent innan år 2030 (Taniguchi, 2014). I Sverige har urbaniseringsprocessen varit 

pågående de senaste två århundradena och allt fler människor flyttar från landsbygden in till 

större städer (SCB, 2015). Enligt Statistiska centralbyrån (2015) bodde 85 procent av Sveriges 

befolkning i en tätort år 2015. En ökande befolkningstillväxt i våra städer resulterar således 

även i en ökad rörelse av människor i städernas stadskärnor, vilket bör beaktas vid 

utformningen av logistiken i urbana områden. 

 

Den ökande urbaniseringen tillsammans med ett förändrat köpbeteende hos konsumenten har 

bidragit till en ökning av godstransporterna, som idag är en viktig del av samhällsfunktionen i 

våra städer. Detta då de förser både privatpersoner och verksamheter med nödvändigt gods 

och material (Lindholm et al., 2014). Under de senaste decennierna har västvärldens köpkraft 

förändrats och i Sverige har den tredubblats. Denna ökande konsumtion i takt med att städerna 
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blir allt tätare skapar flera logistikproblem (Dahlén, 2014) för både kommuner och invånare i 

form av köbildning, trängsel, buller och miljöfarliga utsläpp (Taniguchi, Thompson, Yamada 

& Van Duin, 2001). Dessa negativa effekter genererade av godstransporter går att förbättras, 

exempelvis genom att minska godstransporternas totala fordonskilometer per resa (Browne, 

Allen, Nemoto, Patier & Visser, 2012). För att åstadkomma en mer hållbar och levande 

stadsmiljö är det därför viktigt att arbeta med att effektivisera logistiken i urbana områden 

(Taniguchi et al., 2001).  

 

1.1.2 Citylogistikens framkomst och utveckling 

Begreppet citylogistik uppkom under 1970-talet och syftade till att reglera den tunga 

godstrafiken i städerna. Under 1990-talet ökade problemet med godstransporterna i takt med 

att städerna växte, vilket ledde till att utvecklingen av citylogistiken tog fart, främst i Japan 

och i europeiska länder (Crainic, Ricciardi & Storchi, 2009). Detta ökande intresse för att 

förbättra trafiken i städerna menar Crainic et al. (2009) resulterade i en start av flera 

trafikundersökningar och forskningsprojekt inom ämnet. Under 2000-talet har begreppet 

citylogistik blivit allt mer omtalat och det pågår forskning inom både trafikplanering, 

planeringsprocesser och transportekonomi som alla har en del i hur citylogistiken fungerar 

(VTI, u.å.). Genom en sökning på begreppet “city logistics” via Googles sökmotor tydliggörs 

att intresset för citylogistik har ökat kraftigt under de senaste tio åren, vilket ger en indikation 

på att ämnet är aktuellt att diskutera, något som ytterligare motiverar denna rapports 

angelägenhet. 

 
Figur 1: Antal sökningar gjorda på begreppet “city logistics” enligt Googles sökmotor (2019-02-08 

 

Begreppet citylogistik kan beskrivas som en process för optimering av logistik- och 

transportaktiviteter i stadsområden för att skapa en hållbar stadsmiljö (Taniguchi et al., 2001). 

Denna rapport kommer att handla om flödet av de urbana godstransporterna, alltså 

distributörernas lastbilar och paketbilar som går in till, inom och ut ur ett stadsområde. 

Transporter utförda av privatpersoner, offentlig verksamhet samt serviceföretag kommer 

således inte att tas hänsyn till i denna rapport. För att skapa en långsiktig citylogistiklösning 

menar Lindholm et al. (2014) att det är viktigt att fokusera på citylogistiken ur ett ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt perspektiv. Detta för att kunna uppnå en hållbar stadskärna.  
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1.2 En hållbar stadskärna  

Skapandet av en hållbar stadskärna kan ses som en strategisk fråga för att öka människors 

trygghet och hälsa i tätbefolkade städer (Lindholm et al., 2014). Lindholm et al. (2014) menar 

följaktligen att en mer effektiv citylogistik kan möjliggöra en högre livskvalitet i urbana 

områden. Effektiva godstransporter är alltså inte bara en förutsättning för städers ekonomiska 

tillväxt, utan även en förutsättning för att kunna skapa en långsiktigt hållbar stadsmiljö 

(Taniguchi et al., 2001).  

 

Begreppet hållbarhet är mångtydigt, men beskrivs enligt World Commission on Environment 

and Development (1987) som en långsiktig helhetssyn på världen utifrån tre perspektiv, vilka 

är det ekonomiska, sociala samt miljömässiga. När det råder balans mellan de tre 

perspektiven, kan en hållbar utveckling skapas (Campbell, 2016). Denna balans är således 

grundläggande vid skapandet av en hållbar stadskärna, där godstransporter är en viktig del i 

utvecklingen.  

 

Buldeo Rai, Van Lier, Meers, och Macharis (2018) kopplar godstransporternas huvudsakliga 

miljöpåverkan till de växthusgaser och partiklar som släpps ut i atmosfären, och som 

följaktligen påverkar hela samhället ur ett miljömässigt perspektiv. I det sociala perspektivet 

lyfts människans säkerhet fram, tillsammans med det buller och den trängsel som 

godstransporterna åstadkommer i städer. Godstransporter rör sig i staden samtidigt som 

invånare och konsumenter, vilket tekniskt sett kan innebära en säkerhetsrisk. Säkerhetsrisken 

kan även kopplas till det ekonomiska perspektivet, då en stöldrisk av godset kan uppstå vid 

distribution i stad. En effektiv och hållbar transportlösning i våra städer bör alltså gynna alla 

de tre ovannämnda hållbarhetsperspektiven, för alla involverade intressenter och aktörer. 

Detta för att godstransporterna ska kunna fortsätta att bidra till ekonomisk tillväxt och 

samhällsutveckling, samtidigt som användningen av naturresurser blir mer sparsam (Buldeo 

Rai et al., 2018).  

 

Som tidigare beskrivits är hållbarhet en långsiktig helhetssyn utifrån ett ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt perspektiv (World Commission on Environment and Development, 1987). 

Denna rapport utgår följaktligen från att en hållbar stadskärna skapas utifrån en balans mellan 

dessa tre perspektiv, där olika intressenter och aktörer tillsammans kan leva, verka och trivas.  

 

1.3 Intressenter och aktörer inom citylogistik 

Lindholm et al. (2014) beskriver att det finns flera olika intressenter och aktörer som kan både 

påverka och påverkas av citylogistiken i en stad. I en stadskärna befinner sig ideligen olika 

intressenter och aktörer i rörelse (Lindholm et al., 2014), detta i form av speditörer, 

distributörer, butikskunder och boende, stat och kommun (Taniguchi et al., 2001 & Kiba-

Janiak, 2016), godsmottagare, kollektivtrafikaktör (Kiba-Janiak, 2016), fastighetsägare, 

servicepersonal samt besökare (Lindholm et al. 2014). I denna rapporten används 

centrumbesökare som ett samlingsnamn för butikskunder, boende och besökare. Dessutom 

har fastighetsägare och servicepersonal slagits ihop till en intressentgrupp då de delar 

liknande intressen.  
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För att minimera de urbana godstransporternas negativa effekter krävs följaktligen en 

samverkan mellan dessa intressenter och aktörer gällande det ekonomiska, sociala och 

miljömässiga perspektivet (Lindholm et al., 2014). Gammelgaard (2015) menar att städernas 

kommuner bör vara en drivkraft i att utveckla stadens citylogistik, något som även Lindholm 

et al. (2014) belyser då de anser att godstransporter bör vara en del av kommunens stads- och 

trafikplanering. Detta för att kunna tillmötesgå intressenternas ökade krav på skapandet av en 

attraktiv och hållbar stadskärna. Vidare beskriver Lindholm och Browne (2013) att det är av 

stor vikt att alla involverade intressenter och aktörer har en gemensam grund och enighet att 

stå på för att en hållbar citylogistik ska kunna åstadkommas. 

 

1.4 Godstransporternas problematik i Skövdes stadskärna 

Skövde är en stad som de senaste åren haft en ökande befolkningstillväxt. I slutet av år 2018 

uppgick invånarantalet till 55 600 personer (SCB, 2018), vilket gör att Skövde kan 

klassificeras som en större stad enligt Sveriges kommuner och landsting (2017). Denna 

urbanisering skapar problem med tröga flöden av godstransporter in till, inom samt ut ur 

Skövdes stadskärna. Dessa tröga godsflöden genererar också ett ökat utsläpp av växthusgaser 

och lokala luftföroreningar, vilket påverkar upplevelsen av stadsmiljön negativt. 

Distributörerna väljer vanligen själva vilken rutt de ska köra och leveranser till butiker i 

Skövdes stadskärna sker följaktligen på olika tider. Detta resulterar i att ett flertal 

distributionsaktörer är i rörelse samtidigt, vilket kan skapa både trängsel och köbildning vid 

avlastning av gods runt om i stadskärnan, samtidigt som det är svårt för godsfordonen att 

passera varandra på de trånga gatorna. Detta leder följaktligen till onödig väntetid då 

distributören får stå i kö för att kunna leverera intill sin godsmottagare, eller onödig rörelse då 

distributören får förflytta godset för hand en längre sträcka för att kunna leverera. I dagsläget 

försöker distributörerna leverera godset så nära godsmottagaren som möjligt, vilket gör att de 

följaktligen behöver köra in på gågator där mycket människor kan vara i rörelse, något som 

skapar både buller, osäkerhet och en otrygg miljö för både chaufför och centrumbesökare.  

 

För att förbättra flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna, samt minska dess negativa 

effekter, behöver flera intressenters åsikter inkluderas. Därför har problematiken i Skövdes 

stadskärna, i denna rapport, valts att studeras utifrån tre intressenters perspektiv, vilka är 

distributören, godsmottagaren och centrumbesökaren, se figur 2.  
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Figur 2: Utvalda intressenter och aktörer i Skövdes stadskärna - distributören, godsmottagaren och 

centrumbesökaren (egen figur, modifierad efter Taniguchi et al., 2001, Kiba-Janiak, 2016 & Lindholm et al., 

2014) 

Med distributörer menas de godstransporter som levererar gods till olika godsmottagare i 

Skövdes stadskärna. I begreppet godsmottagare inkluderas exempelvis de butiker, 

restauranger och kontor som tar emot det levererade godset från distributörerna. 

Centrumbesökare innefattar däremot alla de människor som befinner sig i Skövdes stadskärna 

för att exempelvis shoppa, dricka kaffe eller njuta av omgivningen. Valet av de tre 

intressentgrupperna grundar sig följaktligen i att distributören och godsmottagaren är två 

betydelsefulla aktörer som har stor möjlighet att påverka utvecklingen av en hållbar 

citylogistik i Skövdes stadskärna, samtidigt som det slutligen är centrumbesökaren som 

kommer att avgöra vad som är en attraktiv stadskärna. 

 

1.5 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna rapport är att skapa en djupare förståelse för hur en hållbar citylogistik kan 

åstadkommas för att gynna olika intressenter och aktörer som rör sig och verkar i en 

stadskärna. De intressenters perspektiv som involveras i studien är distributörernas, 

godsmottagarnas och centrumbesökarnas. Denna rapport kommer följaktligen att undersöka 

om olika förbättringsförslag kan bidra till skapandet av en mer hållbar citylogistik utifrån 

både ett intressent- och hållbarhetsperspektiv. Rapportens syfte är således även att bidra till en 

ökad förståelse för de utmaningar som finns, samt de intressekonflikter som kan uppstå vid 

skapandet av en hållbar citylogistik. Utifrån ovanstående syfte är studiens 

problemformulering definierad enligt nedan: 

 

Hur kan flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna förbättras ur ett 

hållbarhetsperspektiv för att gynna både distributörer, godsmottagare och centrumbesökare? 
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1.6 Rapportens struktur och läsguide 

Kapitel 1, Inledning: I rapportens första avsnitt introduceras begreppen citylogistik, hållbar 

stadskärna och citylogistikens intressenter och aktörer. Vidare i kapitlet beskrivs 

problematiken med godstransporter i Skövdes stadskärna, för att sedan avslutas med 

rapportens syfte och problemformulering. 

 

Kapitel 2, Metodansats: I metodavsnittet redovisas rapportens val av metod, bestående av 

både kvalitativa och kvantitativa inslag. Därefter ges en motivering till de olika 

datainsamlingsmetoder som använts för att uppnå rapportens syfte. Avslutningsvis beskrivs 

rapportens arbetsprocess från början till slut, samt hur empirins trovärdighet har säkerställts. 

 

Kapitel 3, Teoretisk referensram: I detta avsnitt presenteras citylogistikens intressenter och 

aktörer, samt vilka konflikter som kan uppstå dem emellan. Det innehåller även en 

genomgång av de urbana godstransporternas negativa effekter kopplat till ett 

hållbarhetsperspektiv. Därefter redovisas ett flertal förbättringsförslag på hur flödet av 

godstransporter i en stadskärna kan förbättras. Kapitlet avslutas med en sammanställande 

tabell över godstransporternas negativa effekter ur ett intressentperspektiv, som senare 

användas för att kunna bidra till skapandet av en mer hållbar citylogistik. 

 

Kapitel 4, Empiri: I empiriavsnittet beskrivs flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna 

utifrån de tre intressentgruppernas perspektiv, vilka är distributören, godsmottagaren och 

centrumbesökaren. Detta kapitel bygger på information från en genomförd observation, en 

enkätstudie, en dokumentinsamling, samt intervjuer med olika intressentgrupper. Slutligen 

resulterar detta kapitel i en sammanställning över problematiken i Skövdes stadskärna, samt 

en rangordning över vad de olika intressentgrupperna tyckte var mer respektive mindre viktigt 

vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna. 

 

Kapitel 5, Analys: I analysavsnittet analyseras potentiella förbättringsförslag, baserade på den 

teoretiska referensramen samt genomförda intervjuer, tillsammans med de aspekter som 

intressentgrupperna tyckte var mer respektive mindre viktiga vid skapandet av en hållbar 

citylogistik. Analysen avslutas med en sammanställning över rimliga förbättringsförslag på 

hur flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna kan förbättras, samt hur de urbana 

godstransporternas negativa effekter kan minskas. 

 

Kapitel 6, Resultat och slutsats: I detta avsnitt presenteras de förbättringsförslag som slutligen 

rekommenderas för att förbättra flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna ur både ett 

intressent- och hållbarhetsperspektiv, samt inom vilken uppskattad tidshorisont de är rimliga 

att genomföra. Avslutningsvis redovisas rapportens slutsats. 

 

Kapitel 7, Diskussion och vidare forskning: I det slutliga avsnittet diskuteras skapandet av en 

hållbar citylogistik samt framtida förbättringsförslag, för att sedan avslutas med förslag på 

vidare forskning för att förbättra flödet av godstransporter i stadskärnor. 
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2. Metodansats  

 
 

Detta avsnitt redogör för rapportens metodik som bygger på en kvalitativ studie med inslag 

av en kvantitativ metodansats. Därefter redovisas vilka datainsamlingsmetoder som har valts, 

samt hur de ska bidra till att underbygga rapporten med relevant teori och empiri. Slutligen 

beskrivs rapportens arbetsprocess från början till slut, samt hur studiens validitet och 

trovärdighet har uppnåtts. 

 

2.1 Design 

2.1.1 Val av metod 

En metod ses enligt Holme och Solvang (1997) som ett redskap för problemlösning och 

framtagning av kunskap. Den kvantitativa forskningen betonar vikten av numeriska uppgifter, 

samt bygger på olika mätningar för att kunna undersöka högstrukturerade data. Denna typ av 

metod syftar följaktligen till att mäta frekvenser, omfattning och spridning av något med 

specifika egenskaper (Alvehus, 2013). Datainsamling sker här med hjälp av exempelvis tester, 

enkäter och experiment (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). En annan metod betecknas 

som den kvalitativa, vilken karakteriseras som en tolkande forskningsmetod, där 

lågstrukturerade data analyseras. Datainsamling sker här genom bland annat ostrukturerade 

intervjuer och deltagande observationer (Bryman & Bell, 2017). De två metoderna skiljer sig 

således åt, men det finns en viss överlappning kopplat till sättet att samla in data via 

databaser. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) är det dessutom vanligt att 

kombinera båda metoderna.  

 

För att kunna besvara rapportens problemfråga och följaktligen uppfylla rapportens syfte har 

en kombinerad metodansats valts. Denna fallstudie innehåller således påtagliga delar av både 

kvalitativ och kvantitativ metod. Detta eftersom empirin bygger på både direkta observationer 

och kvantitativa data över godstransporternas flöde i Skövdes stadskärna, samt 

semistrukturerade intervjuer med distributionsaktörer och godsmottagare. För att även 

undersöka flödet av godstransporter ur centrumbesökarens perspektiv genomfördes en 

enkätundersökning, vilket gör att det även förekommer inslag av en kvantitativ insamling av 

data. Syftet med att använda en kombinerad metodansats är således att få en helhetsbild och 

ökad förståelse för problematiken kring flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna, för att 

på så sätt bidra till skapandet av en hållbar citylogistik som gynnar flera av stadskärnans 

intressenter. 

 

2.1.2 Litteraturstudie 

Den teoretiska referensramen bygger på en litteraturstudie, vilket innebär att informationen 

har hämtats och sammanställts från sekundära källor. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2008) är litteratur och tidningar exempel på sekundär information som redan existerar i 

databaser och arkiv. För att underbygga rapporten med relevant teori har WorldCat Discovery 

och Google Scholar använts som databaser och sökmotorer för att hitta trovärdiga sekundära 

Inledning Metod Teori Empiri Analys Resultat Diskussion
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källor. När relevanta vetenskapliga artiklar inom ämnet hittades studerades även deras 

referenslistor för att finna ytterligare artiklar. Bibliotekets bibliotekskatalog på Högskolan i 

Skövde har använts för att söka litteratur kring begreppen hållbarhet och citylogistik. 

Rapporten innehåller dessutom några utvalda Internetkällor för att beskriva olika fenomen, 

dessa har främst valts att användas i inledningskapitlet.  

 

2.1.3 Fallstudie  

En fallstudie är en empirisk undersökningsmetod som enligt Yin (2014) möjliggör en mer 

generell beskrivning av ett förekommande beteende eller fenomen, och är således en lämplig 

metod för att studera verkliga förhållanden. I en fallstudie används vanligtvis en kombination 

av flera olika datainsamlingsmetoder för att skapa en bredare förståelse för det aktuella 

fenomenet (Patel & Davidsson, 2003). Bryman och Bell (2017) menar att det är vanligt att 

använda sig av en kvalitativ metod vid utförandet av en fallstudie eftersom aktiviteter som 

exempelvis deltagande observationer ofta förekommer.  

 

I denna fallstudie studeras hur flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna kan förbättras ur 

ett intressent- och hållbarhetsperspektiv. De intressenters perspektiv som inkluderas i studien 

är distributörer, godsmottagare och centrumbesökare som rör sig och verkar i Skövdes 

stadskärna. Fallet valdes då Skövde kommun har som mål att skapa en hållbar stadskärna i 

Skövde. Inramningen av denna fallstudie är följaktligen Skövdes stadskärna då fallstudiens 

uppdragsgivare medverkar i en samverkansgrupp på Skövde kommun, där flera av 

stadskärnans aktörer möts för att förbättra citylogistiken i Skövdes stadskärna. Skövdes 

stadskärna definieras i denna rapport som området innanför Staketgatan, Stationsgatan, 

Kungsgatan och Badhusgatan, se figur 3.  

 

 
Figur 3: Karta över Skövdes stadskärna (Svensson, 2019) 
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I denna fallstudie har fyra olika datainsamlingsmetoder använts, direkt observation, insamling 

av kvantitativa data, intervjuer samt en genomförd enkätundersökning. Motiveringen bakom 

dessa olika datainsamlingsmetoder presenteras i avsnitt 2.2 till 2.2.3. 

 

2.2 Triangulering 

Med triangulering menas att mer än en datainsamlingsmetod används i en rapport, exempelvis 

både intervjuer, enkäter och dokumentstudier. Detta för att författaren ska få en klarare bild av 

studien (Alvehus, 2013). Enligt Bryman och Bell (2017) kan användningen av triangulering 

implementeras inom både en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod, samt leda till mer 

tillförlitliga resultat. Triangulering kan dessutom användas för att kontrollera att resultatet 

från olika undersökningar överensstämmer. Risken finns dock att resultaten från de olika 

datainsamlingsmetoderna inte bekräftar varandra (Bryman & Bell, 2017). Enligt Alvehus 

(2013) är det vanligt att använda sig av triangulering vid genomförandet av en fallstudie.  

 

Användning av triangulering för den empiriska datainsamlingen i denna rapport har skett med 

hjälp av en direkt observation, ett flertal intervjuer, en enkätstudie, samt insamling av 

kvantitativa data över hur godstransporter rör sig i Skövdes stadskärna. 

 

2.2.1 Direkt observation  

Enligt Yin (2014) kan direkta observationer med fördel användas som datainsamlingsmetod 

vid genomförandet av en fallstudie för att ytterligare samla in information kring ett fenomen. 

Detta genom att studera verkliga händelser. Styrkan med denna datainsamlingsmetod är 

således möjligheten att samla in och dokumentera information i realtid (Yin, 2014). 

 

Fallstudien inleddes med en direkt observation över flödet av godstransporter i Skövdes 

stadskärna tillsammans två personer från en annan examensgrupp. Detta för att möjliggöra en 

insamling och dokumentation av data över hur fyra godsfordon från PostNord, DHL och 

Schenker rörde sig i stadskärnan under samma tidpunkt. Observationen ägde rum tisdagen den 

26 februari mellan klockan 9:00 och 12:30, vilket var den tid som distributionsaktörerna 

ansåg vara den mest problematiska vid leverans av gods i Skövdes stadskärna. Under 

observationen åkte författarna följaktligen med i de olika godsfordonen för att studera 

fenomenet ur distributörens perspektiv, samt för att skapa en tydligare verklighetsbild över 

hur leveranser av gods i Skövdes stadskärna fungerar i praktiken. I samband med den direkta 

observationen genomfördes även intervjuer med de fyra chaufförerna, som hade olika lång 

erfarenhet av yrket och därmed bidra med olika synvinklar kring godsflödet i Skövdes 

stadskärna. Dessa intervjuer omfattade distributörernas syn på de dagliga problemen som kan 

uppstå vid leverans av gods i Skövdes stadskärna. Den genomförda observationen, samt 

intervjuerna med chaufförerna resulterade dessutom i konstaterandet av två problematiska 

områden i stadskärnan. 
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2.2.2 Dokumentinsamling  

Ett dokument kan enligt Patel och Davidson (2003) vara information som antecknats eller 

tryckts, men det kan även vara information i form av statistik och register eller offentliga 

handlingar. Informationen från dokumenten kan vara lämpliga när faktiska förhållanden och 

skeenden ska besvaras i frågeställningen (Patel & Davidson, 2003). I denna rapport har data 

från PostNord och DHL studerats över vilka godstransporter från PostNord och DHL som 

befinner sig i stadskärnan. Denna data innehöll även information över vilka gator 

godstransporterna stannade på under vanliga arbetsdagar i Skövdes stadskärna. Från PostNord 

har data från en lastbil och en paketbil studerats gällande tre olika dagar för vardera fordon. 

Från DHL har en veckas data från en lastbil och en paketbil studerats. Den insamlade datan 

skiljer sig därmed åt mellan dagar och veckor, vilket inte anses vara optimalt. Det mest 

önskvärda utifrån författarnas perspektiv hade varit att ta del av data gällande samma vecka 

och dagar. Eftersom delar av datan innehöll konfidentiell information nämns endast vilken 

adress godset har levererats till. Dokumentinsamlingen syftar till att få en indikation på vilka 

gator i Skövdes stadskärna som är mest trafikerade av godstransporter.  

 

2.2.3 Intervjuer 

En viktig datainsamlingsmetod vid genomförandet av en fallstudie är de faktiska intervjuerna. 

Detta då de flesta fallstudier studerar människors handlingar. Styrkan med denna 

datainsamlingsmetod är följaktligen att den är insiktsfull, samt tydligt fokuserar på det 

faktiska ärendet som ska studeras. Denna metod kan dock resultera i olika typer av bias, 

exempelvis via dåligt utformade intervjufrågor, eller att personen som blir intervjuad redogör 

för information som inte stämmer överens med verkligheten (Yin, 2014).  

 

I denna fallstudie genomfördes ett flertal semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer baseras enligt Alvehus (2013) på en intervjuguide bestående av förutbestämda 

frågor av bredare karaktär kopplat till ämnets centrum, vilket i detta fall är hållbar citylogistik. 

För att författarna tidigt skulle få en bild av hur flödet av godstransporter såg ut i Skövdes 

stadskärna, samt en bättre förståelse för den problematik som fanns, genomfördes 

semistrukturerade intervjuer med de fyra chaufförerna under den direkta observationen. För 

att kunna besvara rapportens problemfråga genomfördes dessutom ett flertal 

semistrukturerade intervjuer med representanter från de tre distributionsaktörerna PostNord 

AB, DHL freight AB och DB Schenker, samt en representant från branschorganisationen 

Sveriges Åkeriföretag. Dessutom genomfördes intervjuer med fem verksamma godsmottagare 

på Storgatan och Rådhusgatan. Alla intervjuer genomfördes på plats eftersom det är mer 

förtroendeingivande, samt möjliggör en tydligare tolkning av reaktioner och ansiktsuttryck. 

De semistrukturerade intervjuerna med distributörer och godsmottagare spelades även in, med 

godkännande från varje enskild respondent. Detta för att underlätta för författarna vid 

transkribering och sammanställning av empirin. För att de etiska kraven ska uppfyllas hade de 

intervjuade respondenterna även möjligheten att vara anonyma. De intressenter och aktörer 

som intervjuades redovisas i bilaga 1. 
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De tre första intervjuerna som genomfördes med representanter från PostNord, DHL och 

Schenker syftade till att diskutera begreppen hållbar citylogistik och hållbar stadskärna, samt 

beskriva trafiksituationen i Skövdes stadskärna ur distributörens perspektiv. Detta för att 

vidare skapa en verklighetsbild av vilka samarbetsmöjligheter och innovativa lösningar som 

finns för att lösa den rådande problematiken. För att ytterligare få ett övergripande perspektiv 

över transportbranschen intervjuades även en representant från åkerinäringens 

branschorganisation Sveriges Åkeriföretag. Då rapporten syftar till att skapa en hållbar 

citylogistik ur ett helhetsperspektiv, intervjuades även fem slumpmässigt utvalda 

godsmottagare som bedriver sin verksamhet inom rapportens två problemområden, vilka är 

Storgatan och Rådhusgatan. Dessa semistrukturerade intervjuer genomfördes i 

godsmottagarnas butiker under olika dagar, och syftade till att ge en indikation på hur 

godsmottagarna upplever godstrafiken utanför sin butik, samt vad de tycker är viktigt vid 

skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde. Majoriteten av de intervjuade godsmottagarna 

valde att vara anonyma vilket gör att de i denna rapport istället benämns som Butik A, Butik 

B, Butik C, Butik D och Butik E. Intervjuguiderna mejlades till de olika 

distributionsaktörerna innan intervjun ägde rum, medan intervjun med godsmottagarna hölls 

utan att de i förväg fick möjlighet att läsa frågorna. De olika intervjuguiderna redovisas i 

bilaga 2, 3, 4 och 5.  

 

Vid intervjuerna fick både distributörerna och godsmottagarna även möjligheten att rangordna 

de urbana godstransporternas negativa effekter på en skala från 1–6, utifrån vad de tycker är 

mer respektive mindre viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde för att bidra 

till en hållbar stadskärna. Skalan är uppbyggd på det viset att nummer 1 är det som 

intressenterna anser är mer viktigt och nummer 6 är det som är mindre viktigt. För att 

sammanställa de olika intressenternas rangordnade aspekter har ett medelvärde räknats ut, för 

att sedan omvandlas till en summerad rangordning. Det lägsta medelvärdet har följaktligen 

fått det lägsta rangordningstalet (nummer 1), vilket då resulterar i det som intressentgruppen 

anser vara mest viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik. Rangordningen ligger till 

grund för rapportens analys av vilka hållbarhetsaspekter som är mer respektive mindre viktiga 

för intressentgrupperna. Detta används sedan som ett underlag till hur flödet av 

godstransporter kan förbättras i Skövdes stadskärna.  

 

2.2.4 Enkätundersökning 

Syftet med en enkätstudie är att samla in data för att vidare kunna analysera och finna tydliga 

samband (Bryman & Bell, 2017). I denna rapport genomfördes en enkätundersökning riktad 

mot centrumbesökare i Skövdes stadskärna för även studera skapandet av en hållbar 

citylogistik samt ett förbättrat godstransportflöde i Skövdes stadskärna ur deras synvinkel. 

Enkäten var på tre sidor (se bilaga 6), och på dess framsida fanns det förtydligande bilder på 

de godsfordon som denna rapport berör, samt vilket område som i denna rapport definieras 

som Skövdes stadskärna. Detta var följaktligen information som alla respondenter fick ta del 

av innan de svarade på enkäten. I enkäten användes både frågor med givna svarsalternativ 

som bestod av kryssfrågor, samt frågor där respondenten fick ange sina svar på en graderad 

skala med en mittkategori för de respondenter som inte hade någon uppfattning eller åsikt i 

frågan. Det förekom även fyra frågor där respondenterna fick möjligheten att välja på ett eller 



12 
 

fler svarsalternativ, samt två öppna frågor där respondenten fritt kunde beskriva deras 

upplevelse kring flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna, samt hur det kan förbättras. 

Centrumbesökarna fick även möjlighet att rangordna de urbana godstransporternas negativa 

effekter på en skala från 1–6, utifrån vad de tycker är mer respektive mindre viktigt vid 

skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde för att bidra till en hållbar stadskärna. Detta har 

analyserats på samma sätt som för distributörerna och godsmottagarna vilket förklaras 

närmare i avsnitt 2.2.3 Intervjuer. 

 

Enkätundersökningen genomfördes under två olika tillfällen, en måndag eftermiddag mellan 

16:30-17:30, samt en tisdagsförmiddag mellan 11:30-12:30. Detta för att få en bra spridning 

på respondenter med olika ärenden i Skövdes stadskärna. Vid utförandet av 

enkätundersökningen utfrågades följaktligen slumpmässigt utvalda centrumbesökare som 

rörde sig inom rapportens två problemområden, vilka är Storgatan och Rådhusgatan. Totalt 

medverkade 46 respondenter, där fördelningen mellan män och kvinnor var 50 procent. 

Åldersspannet på respondenterna var mellan 23 och 82 år. Något som uppmärksammades i 

efterhand var att respondenternas uppfattning kring enkätundersökningens faktiska innehåll 

och syfte kan ha varit bristfällig, trots en kort genomgång innan enkäten påbörjades. 

 

2.3 Arbetsprocess  

Rapportens arbetsprocess har delats in i sju olika faser, vilka är inledning och bakgrund, 

metod, teoretisk referensram, empiri, analys, resultat och diskussion. I tabell 1 redovisas 

rapportens arbetsprocess vecka för vecka. 

 

Tabell 1: Rapportens arbetsprocess (egen tabell) 

 

 

Arbetet med denna rapport påbörjades i januari 2019 efter ett möte med PostNords 

representant Christina Nykvist, där det framkom att en samverkansgrupp på Skövde kommun 

arbetar med att förbättra citylogistiken i Skövdes stadskärna. Efter att ha fått tillgång till 

ytterligare information kring deras arbete och mål beslutade författarna till rapporten att 

skriva om ämnet citylogistik i Skövdes stadskärna, ur både ett intressent- och 

hållbarhetsperspektiv.  

 

Under den första fasen arbetades ämnets problembakgrund fram tillsammans med en 

introduktion till centrala begrepp, för att sedan mynna ut i en beskrivning av problemet i 

Vecka 

Fas

Inledning & bakgrund

Metod

Teoretisk referensram

Empiri

Analys

Resultat 

Diskussion

22 2316 17 18 19 20 21154 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Skövdes stadskärna, samt rapportens syfte och problemformulering. Arbetet fortsatte sedan 

med att påbörja både fas två, tre och fyra samtidigt. Detta då denna fallstudie krävde en tidig 

start av datainsamling för att skapa en större förståelse för problematiken så tidigt som möjligt 

i skrivprocessen. I fas två valdes tillvägagångssättet för empirins datainsamlingsmetoder, 

vilket lade grunden för rapportens metodansats. En planering gjordes sedan över den 

teoretiska referensramens uppbyggnad, och information från artiklar och litteratur samlades in 

och bearbetades. Här började således en tydligare helhetsbild över rapportens struktur och 

innehåll skapas. 

 

Arbetet med fas tre och fas fyra har under stora delar av arbetsprocessen löpt parallellt. Under 

tiden som den teoretiska referensramen bearbetades, genomfördes även den direkta 

observationen, vilket gjorde att författarna fick bättre förståelse för problematiken i Skövdes 

stadskärna relaterat till flödet av godstransporter. När den direkta observationen var 

genomförd skrevs de rådande problemformuleringarna om för slutligen resultera i en mer 

konkret problemformulering. Under arbetets gång deltog författarna i regelbundna möten med 

samverkansgruppen på Skövde kommun, där intervjuer även bokades in med de medverkande 

distributionsaktörerna. När intervjuerna var inbokade förbereddes dessutom respektive 

intervjuguide. Samtidigt påbörjades även utformningen av enkätundersökningen riktad mot 

centrumbesökarna, eftersom författarna förutsåg att den skulle kräva en del bearbetning. När 

enkätundersökningen testkördes framkom vissa svagheter i frågornas formuleringar som 

sedan kom att förbättras. Under denna period fick författarna även tillgång till kvantitativa 

data från de tre distributionsaktörerna, PostNord, DHL och Schenker, vilken i fas fyra kom att 

sorteras och förädlas. I fas fyra genomfördes även intervjuer med representanterna från 

PostNord, DHL, Schenker samt Sveriges Åkeriföretag. De fyra intervjuerna genomfördes 

under en period på två veckor och transkriberades sedan för att underlätta skrivandet av 

empiriberättelsen. Mellan de olika intervjuerna fortsatte författarna även att utveckla och 

förädla den teoretiska referensramen. Under två tillfällen genomfördes därefter 

enkätundersökningen med centrumbesökarna i Skövdes stadskärna. I samband med 

enkätundersökningen bokade författarna intervjuer med fem olika godsmottagare på Storgatan 

och Rådhusgatan, vilka genomfördes vid olika tidpunkter, under en veckas tid. Under denna 

tid startade även arbetet med att sammanställa all den empiri som samlats in. Slutligen 

sammanställdes enkätsvaren till olika stapeldiagram som presenteras i empiriavsnittet.  

 

I fas fem påbörjades arbetet med analysen, samtidigt som författarna avslutade fas två, då all 

datainsamling nu var genomförd. Analysen bearbetades under tre veckors tid och syftade till 

att koppla samman teori och empiri för att komma fram till rimliga förbättringsförslag för att 

förbättra flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna. I samband med analysen påbörjades 

även fas sex, vilket är rapportens resultat och slutsats. Avslutningsvis slutfördes fas sju och 

rapportens diskussion av resultat och vidare forskning, samt justeringar av inledningen.  
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2.4 Rapportens validitet och trovärdighet 

Enligt Alvehus (2013) avser validitet förmågan att mäta och granska det som rapporten syftar 

till att undersöka. Validitet avser även huruvida rapportens resultat anses vara tillförlitligt och 

överförbart till andra kontexter (Bryman & Bell, 2017).   

 

Trovärdigheten i denna rapport stärks då triangulering använts som datainsamlingsmetod, och 

således kunnat bidra med olika typer av information från flera skilda perspektiv. Rapportens 

empiri består följaktligen av både en direkt observation, en dokumentinsamling, samt ett 

flertal intervjuer och en enkätundersökning, vilket gör att rapportens analys och resultat kan 

underbyggas med information från flera olika källor. Rapportens valda problemområden, 

Storgatan och Rådhusgatan baseras följaktligen på både den direkta observationen samt den 

kvantitativa datainsamlingen. Detta då informationen från dessa två datainsamlingsmetoder 

gav samma resultat, vilket ger en tydlig indikation på att de områdena är mycket trafikerade 

av godsfordon. Denna bild bekräftades dessutom av centrumbesökarna i 

enkätundersökningen, vilket ytterligare stärker informationens trovärdighet. 

Dokumentinsamlingen och enkätundersökningen genomfördes dessutom på olika dagar, vilket 

ökar rapportens validitet. 

 

Användningen av vetenskapliga artiklar lade grunden till rapportens teoretiska referensram 

och användes även vid framtagning av viktiga tabeller gällande intressentgruppernas 

rangordning av hållbarhetsaspekter samt skapandet av olika förbättringsförslag, vilket ökar 

trovärdigheten av rapportens resultat och slutsats. Författarna har under arbetets gång 

dessutom haft ett kritiskt förhållningssätt till, samt ifrågasatt den information som 

framkommit från både sekundära källor och den genomförda datainsamlingen. Ett exempel 

när kritisk distans har funnits i rapporten är när Internetkällor använts. I den teoretiska 

referensramen har ett fåtal Internetkällor använts som då alltid styrkts med vetenskapliga 

källor för att upprätthålla en god trovärdighet.  

 

Den kritik mot rapportens validitet som är viktig att lyfta fram är dock att de intervjuade 

respondenterna troligtvis inte varit helt oberoende och transparenta i sina svar, vilket kan 

komma att påverka det slutliga resultatet. Dessutom skickades de framtagna intervjuguiderna 

till respektive distributionsaktör innan intervjun hölls, vilket ur ett kritiskt perspektiv kan ses 

som felaktigt då de intervjuade personerna då fick tid att förbereda sina svar. När det kommer 

till den genomförda observationen och enkätundersökningen kan kritik riktas mot att detta 

endast är ögonblicksbilder, alltså att det är insamlat vid en tidpunkt. Detta leder till att 

observationen och enkätundersökningens svar således inte behöver vara representativa.  
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3. Godstransporternas negativa effekter samt intressenternas 

delaktighet i en hållbar citylogistik 

 
 

Detta kapitel börjar med en genomgång av begreppet citylogistik, samt hur begreppet 

kommer att tolkas i denna rapport kopplat till ett intressent- och hållbarhetsperspektiv. 

Därefter redogörs för de intressenter och aktörer som kan påverka eller påverkas av 

citylogistik, för att läsaren ska få en förståelse för att det är flera faktorer som måste 

samverka vid skapandet av en hållbar citylogistik. Vidare presenteras en genomgång av de 

urbana godstransporternas negativa effekter, samt teoretiska förbättringsförslag kopplat till 

dessa negativa effekter. För att ha möjlighet att uppfylla rapportens syfte avslutas detta 

kapitel med en analys av teoretisk referensram, samt utformning av en egen tabell över de 

urbana godstransporternas negativa effekter kopplat till ett intressentperspektiv (tabell 5). 

Detta för att få en indikation på vilka förbättringsförslag som sedan kan vara fördelaktiga att 

implementera. 

 
Figur 4: Illustration över den teoretiska referensramen kopplad till rapportens problemformulering (egen figur) 

 

I figur 4 ovan redovisas hur den teoretiska referensramen är kopplad till rapportens 

problemformulering, samt hur teorin ska bidra till skapandet av en hållbar citylogistik. 

 

3.1 Citylogistik  

3.1.1 En beskrivning av citylogistik 

“The process for totally optimising the logistics and transport activities by private companies 

in urban areas while considering the traffic environment, the traffic congestion and energy 

consumption within the framework of a market economy." (Taniguchi et al., 2001, s. 2). 

 

I ovanstående definition av citylogistik inkluderas enbart de privata företagens logistik- och 

transportaktiviteter, medan Quak (2008) anser att definitionen även bör innefatta kommunala 

verksamheter. Taniguchi et al. (2001) menar att citylogistik handlar om en optimering av 

godstransportflöden i urbana områden, i syfte att förbättra trafikmiljön samt uppnå 

energibesparingar. Taniguchi et al.:s (2001) definition delas av Crainic et al. (2009), som även 

tillägger att citylogistik bör ses som ett integrerat system som inkluderar alla intressenter som 

Inledning Metod Teori Empiri Analys Resultat Diskussion
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rör sig i staden. Vidare diskuterar Lindholm et al. (2014) huruvida definitionen av citylogistik, 

utöver energibesparingar, även bör innefatta en minimering av de urbana godstransporternas 

utsläpp av växthusgaser. Detta då en effektiv logistik i urbana miljöer bidrar till att dessa 

emissioner minskar (Taniguchi et al., 2001). För att en citylogistiklösning ska fungera på 

längre sikt för alla inblandade aktörer och intressenter menar Lindholm et al. (2014) det vara 

av stor vikt att fokusera på problemet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 

 

Utifrån ovanstående resonemang kommer rapportens innehåll följaktligen att grundas i 

Taniguchi et al., (2001) begreppsdefinition. Denna rapport syftar dock inte till att optimera 

flödet av godstransporter, utan istället att förbättra flödet av godstransporter in till, inom samt 

ut ur en stadskärna, ur både ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Innebörden 

av begreppet citylogistik bör därför även belysa och innefatta ovanstående tillägg från Crainic 

et al. (2009) och Lindholm et al. (2014) gällande ett hänsynstagande till involverade 

intressenter och hållbarhetsperspektivet. Detta då innebörden av en hållbar citylogistik i denna 

rapport inkluderar en helhetssyn av flera intressenters perspektiv. 

 

3.1.2 Intressekonflikter mellan citylogistikens olika intressenter och aktörer 

En intressent kan definieras som en organisation eller person som har ett intresse i en annan 

organisation (Freeman, 2010) och som i detta fall på något sätt kan påverka eller bli påverkad 

av citylogistik (Lindholm et al., 2014). En intressent kan vara en aktör och alla aktörer är 

intressenter, däremot är inte alla intressenter aktörer (Lindholm, 2012). Intressentmodellen 

visar således att en organisation påverkas av olika intressenter och aktörer i sin omgivning 

(Andersson & Funck, 2017). Även fast denna rapport inte utgår från ett klassiskt 

organisationsperspektiv, kan definitionen av intressenter och intressentmodellen fortfarande 

appliceras i rapporten. 

 

Flera forskare har studerat vilka intressenter och aktörer som kan vara involverade inom 

citylogistik och urbana godstransporter. Taniguchi et al., (2001) belyser fyra olika 

intressenter, vilka är speditör, distributör, butikskund/boende samt stat och kommun. Kiba-

Janiak (2016) presenterar istället sex olika kategorier av intressenter, varav fyra stämmer 

överens med vilka Taniguchi et al., (2001) redovisar. De två intressenterna som Kiba-Janiak 

(2016) anser bör läggas till i resonemanget är godsmottagare och kollektivtrafikaktör. Vidare 

beskriver Lindholm et al. (2014) flera intressenter och aktörer som kan vara intressanta att 

studera närmare, exempelvis fastighetsägare, servicepersonal samt besökare av stadskärnan. 

 

Ovanstående resonemang har resulterat i en sammanställning av de intressenter och aktörer 

som kan befinna sig i en stadskärna, se figur 5 nedan. Fastighetsägare och servicepersonal har 

slagits ihop till en intressentgrupp då de delar liknande intressen. Även butikskund, besökare 

och boende definieras i denna rapport som en gemensam intressentgrupp, som i denna rapport 

benämns centrumbesökare, eftersom även dessa har liknande behov och intresse i en 

stadskärna. 
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Figur 5: Citylogistikens intressenter och aktörer (modifierad efter Taniguchi et al., 2001, Kiba-Janiak, 2016 & 

Lindholm et al., 2014) 

 

Stat och kommun har som uppgift att förbättra livskvaliteten för centrumbesökarna (Kiba-

Janiak, 2016), förbättra stadens ekonomiska tillväxt, samt skapa nya arbetstillfällen 

(Taniguchi et al., 2001). Kommunen innehar en betydande roll i att kunna samordna viktiga 

intressenter som är involverade i stadens godstransporter, för på så sätt lösa möjliga konflikter 

(Taniguchi et al., 2001). Enligt Taniguchi et al. (2001) är centrumbesökare de som lever, 

arbetar och handlar i stadskärnan. Denna intressentgrupp är följaktligen i behov av det gods 

som distributörerna levererar, samtidigt som de vill minimera tung godstrafik i stadskärnan 

för att minska uppkomsten av trängsel, buller och luftföroreningar i området, orsakat av 

godstransporter (Taniguchi et al., 2001). Distributörerna samlar in och levererar gods till 

godsmottagaren, vilket distributören försöker genomföra till minsta möjliga kostnad, för att på 

så sätt maximera vinsten samtidigt som de försöker bemöta godsmottagarens höga krav på 

servicenivå. Svårigheter med navigeringen av fordonet kan förekomma för distributören i 

stadsområden till följd av trafikstockningar, vilket kan leda till en ineffektiv användning av 

fordonet (Taniguchi et al., 2001). En godsmottagare tar emot gods från en distributör och har 

följaktligen som mål att få sitt gods levererat i rätt tid och till rätt plats (Kiba-Janiak, 2016). 

De övriga intressenterna i figur 5 kan kort beskrivas enligt följande. Fastighetsägare och 

servicepersonal innefattar servicetransporter av mindre fordon som befinner sig i stadskärnan 

(Lindholm et al., 2014), medan kollektivtrafikaktörer kan beskrivas som de aktörer som 

transporterar människor i stadskärnan (Kiba-Janiak, 2016). Avslutningsvis menar Taniguchi 

et al. (2001) att speditörer organiserar transporter samt kombinerar olika transportsätt för att 

leverera till sina kunder. 

 

Något som både Taniguchi et al. (2001), Kiba-Janiak (2016) och Lindholm et al. (2014) påstår 

är att varje intressent och aktör har sin egen agenda och sina egna behov, vilket gör att de 

agerar utifrån sitt eget perspektiv. Gammelgaard (2015) redogör för att det finns en naturlig 
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konflikt mellan privata och offentliga intressenter, vilket slutligen kan komma att påverka 

centrumbesökaren negativt. Denna rapport fokuserar på tre intressenters perspektiv, vilka är 

distributörens, centrumbesökarens och godsmottagarens. I tabell 2 nedan ges en 

sammanställning av dessa intressenters mål inom citylogistik.  

 

Tabell 2: Distributörens, godsmottagarens och centrumbesökarens mål inom citylogistik (egen tabell, baserad 

på Kiba-Janiak, 2016 & Taniguchi et al., 2001) 

Intressenternas mål 

Distributör 
Uppfylla godsmottagarnas behov av effektiva och 

kvalitetsmässiga leveranser. 

Godsmottagare Mottaga gods i rätt tid och till rätt plats. 

Centrumbesökare  
Uppleva en trivsam och säker stadsmiljö, utan 

störmoment från godstransporter. 

 

Distributören försöker alltså bemöta godsmottagaren med effektiva och kvalitetsmässiga 

leveranser i rätt tid och till rätt plats (Kiba-Janiak, 2016), samtidigt som centrumbesökaren 

vill vistas i en lugn och trygg stadskärna (Taniguchi et al., 2001). Eftersom intressenterna har 

olika mål kan detta resultera i målkonflikter, som till exempel mellan distributören och 

centrumbesökaren. Detta då distributören vill leverera effektivt och nära sin godsmottagare, 

samtidigt som centrumbesökaren vill uppleva en attraktiv stadsmiljö utan godstransporter. Det 

är följaktligen viktigt att alla intressenter och aktörer har en gemensam grund och enighet att 

stå på för att kunna uppnå en hållbar citylogistik (Lindholm & Browne, 2013). 

 

3.2 De urbana godstransporternas negativa påverkan på stadsmiljön 

Syftet med logistik är att utföra arbetet i rätt tid, rätt kvantitet, rätt skick, på rätt plats, till rätt 

kostnad, hos rätt kund (Lumsden, 2012). Detta i samband med ett ändrat köpbeteende hos 

konsumenten menar Lindholm (2014) och Quak (2008) resulterar i mindre och mer frekventa 

leveranser av gods, vilket ökar mängden godstransporter på våra vägar, samt till och från våra 

städer. Crainic et al., (2009) beskriver att städer är beroende av godstransporter för att förse 

sina invånare med varor och tjänster. De urbana godstransporterna utgör således en länk 

mellan företagets leverantörer och kunder. Den ökande mängden av godstransporter bidrar 

dock till en överbelastning och miljöbelastning i städer och har följaktligen blivit en störande 

faktor (Crainic et al., 2009).  

 

Browne et al. (2012) och Quak (2008) beskriver ett flertal negativa effekter som kan 

uppkomma vid en ökning av godstransporter i världens allt mer tätbefolkade städer, 

exempelvis luftföroreningar, köer, koldioxidutsläpp samt en ökad risk för trafikolyckor. Dessa 

negativa effekter kan kopplas till de tre hållbarhetsperspektiven, vilka är det ekonomiska, 

sociala och miljömässiga, samt leda till både klimatförstöring och för tidig dödlighet. I figur 6 

nedan ges en bild av vilka negativa effekter av urbana godstransporter som går att minimera 

genom att arbeta med godstransporternas egenskaper, där en förbättring av vissa egenskaper 

kan minska flera av de negativa effekterna (Browne et al., 2012). Enligt Browne et al. (2012) 

kan en minskning av godstransporternas totala fordonskilometer per resa följaktligen minska 
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ett flertal negativa effekter. För att ytterligare minska godstransporternas negativa effekter, 

samt skapa hållbara och attraktiva stadskärnor menar Lindholm et al. (2014) att det är viktigt 

att arbeta utifrån en gemensam målbild som involverar alla intressenter och aktörer.  

 

 
Figur 6: De urbana godstransporternas egenskaper och negativa effekter, kopplade till ett ekonomiskt, social 

och miljömässigt perspektiv (modifierad efter Browne et al., 2012) 

 

I figur 6 ovan kan de urbana godstransporternas negativa effekter kopplas till de tre olika 

hållbarhetsperspektiven, vilka är det ekonomiska, sociala och miljömässiga. Om 

godstransporternas egenskaper förändras, påverkas således de negativa effekterna. Lokal 

luftförorening och växthusgasutsläpp påverkar stadens miljö negativt, medan trafikstockning 

och trängsel, olyckor samt bullerstörningar framförallt påverkar människan och följaktligen 

kan kopplas till det sociala perspektivet. Avslutningsvis kan alla de urbana godstransporternas 

egenskaper och negativa effekter kopplas till det ekonomiska perspektivet, eftersom detta 

perspektiv blir påverkat av varje aktivitet eller förändring som intressenterna verkställer. 

Exempelvis om de lokala luftföroreningarna minskar till följd av ny teknisk innovation, kan 

det följaktligen påverka den miljömässiga aspekten genom bättre luftkvalitet, samt den 

ekonomiska aspekten då det sker en investering i ny teknik. Mellan de tre 

hållbarhetsperspektiven skapas således vissa motsättningar, vilka vidare förklaras närmare i 

nästkommande delkapitel. 

 

3.2.1 Hållbar utveckling i städer 

För att uppnå en hållbar utveckling i städer krävs det en förståelse för komplexiteten och 

motsättningarna mellan de tre olika hållbarhetsperspektiven, vilka är det ekonomiska, sociala 

och miljömässiga (Campbell, 2016). Vid planering av samhällets utformning beskriver 

Campbell (1996) att en modell vid namn “The Planner’s triangle” kan användas. Triangelns 

vardera hörn, i figur 7, representerar ett av de tre olika hållbarhetsperspektiven, medan pilarna 

däremellan representerar de motsättningar som finns dem emellan. Användandet av mark och 

fastighet är en av de motsättningar som kan uppstå mellan det ekonomiska och sociala 
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perspektivet. Denna konflikt är komplex och uppstår mellan olika aktörer där båda parter inte 

bara har olika intressen, utan även är beroende av varandra för att överleva. De motsättningar 

som kan uppstå mellan det ekonomiska och miljömässiga perspektivet handlar om att 

bibehålla en ökad ekonomisk tillväxt och samtidigt använda naturresurser på ett sätt som inte 

äventyrar kommande generationers möjligheter. Konflikter som kan skapas mellan det sociala 

och miljömässiga perspektivet handlar om svårigheten att hantera de två ovanstående 

konflikterna. Detta då ekonomins arbetshierarki avgör vilka intressenter som har möjlighet att 

anamma miljövänligare val utan att hämma den ekonomiska tillväxten (Campbell, 1996). 

 

 
Figur 7: The planner’s triangle - Hållbar utveckling i städer (modifierad efter Campbell, 1996)  

 

För att uppnå ett hållbart samhälle menar Campbell (2016) att det följaktligen behöver finnas 

ett samspel mellan de tre hållbarhetsperspektiven och dess intressenter, för att på så sätt 

minimera konflikterna mellan dem. En åsikt som delas av både Taniguchi et al. (2001) och 

Lindholm et al. (2014), vilka även beskriver att effektiviseringen av urbana godstransporter 

har en stor positiv inverkan på åstadkommandet av en hållbar stadsutveckling. Att arbeta med 

urbana godstransporter vid samhällsplanering kan följaktligen minimera godstransporternas 

negativa påverkan på både lönsamheten, människan och planeten (Quak, 2008). 

 

3.2.2 Godstransporternas påverkan på lönsamheten 

Urbana godstransporter behövs för att stadskärnans alla aktiviteter ska fungera och för att 

stadens ekonomiska tillväxt ska fortsätta att utvecklas. Den ekonomiska aspekten kan ligga i 

konflikt mellan olika intressenter, därför behöver denna aspekt ses ur både ett 

samhällsekonomiskt och ett företagsekonomiskt perspektiv, för alla intressenter och aktörer 

inom citylogistiken (Lindholm et al., 2014).  

 

Den ekonomiska aspekten kan kopplas till effektiviteten i leveransprocessen från avsändare 

till mottagare. En försämrad tillgänglighet för godsflöden (Lindholm et. al., 2014), samt 

stadens uppbyggnad av infrastruktur kan orsaka svårigheter vid lossning av gods i stadskärnan 

(Buldeo Rai et al., 2018). Denna ineffektivitet i godsflödet kan följaktligen hämma den 

ekonomiska tillväxten i staden (Quak, 2008). En annan negativ effekt av godstransporter är 

stöldrisken av godset som kan uppstå vid distribution i en stadskärna (Lindholm et al., 2014).  
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Effektiva transportsystem behövs för att den ekonomiska utvecklingen ska expandera, 

samtidigt som godstransporter är i behov av fördelaktiga företagsekonomiska villkor för att 

godsflödet ska förbättras. Ett mindre ytanspråk kan följaktligen bli resultatet av mer effektiva 

godstransporter (Lindholm et al., 2014). Godstransporternas påverkan på lönsamheten har 

även inverkan på både det sociala och miljömässiga perspektivet. 

 

3.2.3 Godstransporternas påverkan på människan  

Den ökande mängden godstransporter i tätbefolkade städer bidrar till en sämre livskvalitet för 

människorna som befinner sig där. Godstransporternas utsläpp av växthusgaser och andra 

luftföroreningar är ett hot mot folkhälsan (Browne et al., 2012), men den ökade trafiken har 

dessutom medfört en ökad trängsel och minskad tillgänglighet för butikskunder och besökare 

av staden (Lindholm et al. 2014). Trängsel och trafikstockning skapar även en osäker miljö att 

vistas i för alla intressenter och aktörer som rör sig i stadskärnan, vilket kan resultera i 

olycksrelaterade skador och dödsfall (Browne et al., 2012). Enligt Carlsson et al. (2012) står 

de urbana godstransporterna i europeiska städer för cirka 69 procent att det totala antalet 

trafikolyckor. För chaufförer och godsmottagare är även ergonomin en viktig fråga, då tunga 

lyft och dåliga arbetsställningar förekommer (Arbetsmiljöverket, 2018). Ytterligare negativa 

effekter av urbana godstransporter som kan kopplas till det sociala perspektivet är 

bullerstörningar, stank och vibrationer (Lindholm et al. 2014). Browne et al. (2012) menar att 

godstransporterna gör ett visuellt intrång i våra städer, vilket följaktligen medför en 

minskning av stadens attraktivitet. 

 

3.2.4 Godstransporternas påverkan på planeten  

Enligt Lindholm et al. (2014) utgör de inkommande godstransporterna till våra städer cirka 

40–50 procent av de totala fordonskilometrarna. De urbana godstransporterna står dessutom 

för cirka 25 procent av stadens totala koldioxidutsläpp, samt 20–50 procent utsläpp av andra 

typer av luftföroreningar. Vidare beskriver Lindholm et al. (2014) att godstransporternas 

använder 3–5 procent av städernas yta till sitt förfogande för att leverera och hämta gods.  

 

Quak (2008), Browne et al. (2012) och Lindholm et al. (2014) är alla tre överens om att 

godstransporternas negativa effekter är starkt kopplade till miljöbelastning och rådande 

klimatförändringar. Godstransporter drivs vanligtvis av fossila bränslen, vilket genererar 

utsläpp av växthusgaser, partiklar och luftföroreningar på både lokal och global nivå (Browne 

et al., 2012). På lokal nivå får detta negativa konsekvenser för kvaliteten av stadens miljö då 

det leder till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, samt en försämring av andningsorganen 

(Gustafsson et al., 2018). De globala effekterna syftar till godstransporternas bidrag till 

rådande klimatförändringar, något som påverkar hela planeten negativt (Browne et al., 2012). 

 

3.3 Lösningsmixen för skapandet av en hållbar citylogistik 

För att skapa en hållbar citylogistik och därmed ett hållbart flöde av godstransporter i 

tätbefolkade städer, menar Carlsson et al. (2012) att fokus bör ligga på integration, 

information och innovation. Hållbar citylogistik fordrar alltså en samverkan och samordning 

mellan alla involverade intressenter och aktörer. Lindholm et al. (2014) beskriver följaktligen 



22 
 

att arbetet med godstransporter bör integreras i både städers stadsplanering och 

stadsutveckling, för att lyckas åstadkomma långsiktiga lösningar. Integration, information och 

innovation bidrar tillsammans till skapandet av en hållbar citylogistik (Carlsson et al., 2012). 

Nedan presenteras sju olika förbättringsförslag på hur flödet av godstransporter i en 

stadskärna kan förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Intelligenta transportsystem  

Citylogistikens olika intressenter och aktörer behöver kunna samarbeta och dela information 

mellan varandra på ett bra sätt för att undvika missförstånd. Ett informationssystem är således 

betydelsefullt vid skapandet av hållbara godstransporter i städer (Carlsson et al., 2012). 

Utvecklingen av information- och kommunikationsteknologin skapar ständigt nya möjligheter 

i form av exempelvis intelligenta transportsystem (Taniguchi, Thompson & Yamada, 2016). 

Intelligenta transportsystem innefattar informationsteknologiska lösningar för att förbättra 

trafiksituationen på vägar och i städer. Detta för att på så sätt underlätta för de distributörer 

som rör sig i staden (Transportstyrelsen, u.å. a). Ett intelligent transportsystem kan användas 

tillsammans med en GPS för att automatiskt samla in och redovisa realtidsinformation kring 

var olika godstransporter befinner sig i stadskärnan. Detta skapar följaktligen en bättre 

markanvändning eftersom distributören enklare kan effektivisera sin ruttplanering för att 

undvika köbildning och trängsel, samt för att öka tillgängligheten och säkerheten i 

stadstrafiken (Taniguchi et al., 2016). Ett intelligent transportsystem kan dessutom användas 

som bokningstjänst för distributörernas lastzoner (Transportstyrelsen, u.å. a). För att detta ska 

fungera behöver dock de olika distributionsaktörerna dela samma informationssystem, något 

som kan skapa motstånd ur en konkurrenssynpunkt. 

 

Omlastningscentral 

För att ytterligare utöka samarbetet mellan citylogistikens olika intressenter och aktörer kan 

en omlastningscentral användas. Med detta menas att gods från olika distributionsaktörer 

samlastas i en omlastningscentral för vidare distribution i en stadskärna. Detta innebär i 

praktiken ett högre kapacitetsutnyttjande av fordonen, samt att en mer optimerad ruttplanering 

möjliggörs, vilket resulterar i ett effektivt flöde av godstransporter (van Heeswij, Larsen & 

Larsen, 2019). Att använda sig av en omlastningscentral bidrar följaktligen till en mer hållbar 

citylogistik då det bidrar till att minska alla de negativa effekter som godstransporter medför i 

en stadskärna. Detta då det totala antalet godsfordon som befinner sig i stadskärnan kommer 

att minska, vilket resulterar de totala fordonskilometrarna per resa minskar. På så sätt kan en 

omlastningscentral bidra till att öka säkerheten i en stadskärna, samtidigt som den minskar 

uppkomsten av trängsel och trafikstockning, buller, lokala luftföroreningar samt utsläpp av 

växthusgaser orsakat av urbana godstransporter. En implementering av samlastning av gods 

via en omlastningscentral är dock inte fördelaktigt i alla avseenden då det exempelvis kan 

skapa problem vid hantering av gods ur ett säkerhetsperspektiv (Allen, Browne, Woodburn & 

Leonardi, 2014). Van Heeswij et al. (2019) menar även att det kan vara svårt för 

omlastningscentraler att kostnadsmässigt fungera i det långa loppet. Detta då det tillför ett 

extra led att hantera i leverantörskedjan, vilket leder till extra kostnader. 
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Elfordon  

För att minska de urbana godstransporternas negativa effekter på lönsamheten, planeten och 

människan fordras nya innovativa strategier och lösningar (Carlsson et al., 2012). Dessa 

innovativa idéer handlar framförallt om en utveckling av mer miljövänligare, tystare och 

säkrare fordon med hjälp av ny teknik (Lindholm et al., 2014). Quak, Nesterova och van 

Rooijen (2016) beskriver elfordon som tysta och fria från avgaser, vilket gör att påverkan på 

de miljömässiga och sociala aspekterna i en stad minskar. Elfordon kan således bidra till 

skapandet av en mer hållbar citylogistik genom att minska ett flertal av godstransporternas 

negativa effekter i en stadskärna. Undersökningar visar dock att tillverkningen av elfordonens 

batterier fortfarande genererar höga utsläpp av växthusgaser, vilket innebär att elfordon ännu 

inte kan ses som ett fulltaligt miljövänligt alternativ till fordon drivna av fossila bränslen 

(Edgren, 2018). Ayre (2017) påpekar dock att om ett fordons totala livstid inkluderas i denna 

beräkning, framstår elfordonet som ett bättre alternativ för miljön i långa loppet, än ett 

fossildrivet fordon. När det kommer till den ekonomiska aspekten är driftkostnaden av ett 

elfordon låg, däremot har elfordon historiskt sett en hög anskaffningskostnad, samt en 

begränsad laddningskapacitet (Quak et al., 2016). Vinkhuyzen (2019) menar dock att 

anskaffningskostnaden för elfordon kommer att minska för varje år som går. I framtiden finns 

det således stora möjligheter för användandet av elfordon vid distribution av gods i städer 

(Quak et al., 2016), dock skulle ett ökat användande av elfordon skapa ett ökat behov av 

ombyggnationer av stadskärnornas laddinfrastruktur (MiljöfordonSyd, u.å.). 

 

Eldriven lastcykel 

Ytterligare en innovativ teknisk lösning för att förbättra citylogistiken ur ett 

hållbarhetsperspektiv är användandet av eldriven lastcykel vid distribution av gods i en 

stadskärna (Chen, 2018). Att använda en eldriven lastcykel minskar, precis som ett elfordon, 

ett flertal av godstransporternas negativa effekter kopplat till utsläpp av växthusgaser, trängsel 

och buller i staden. En eldriven lastcykel ökar dessutom säkerheten i en stad, samt 

centrumbesökarnas utrymme då den tar mindre plats (Cyclelogistics, u.å.). För att undvika 

behovet av en omlastningscentral vid användning av cykeldistribution i en stadskärna kan 

flexibla mikroterminaler eller mobila depåer användas. Med hjälp av lastbil kan då mindre 

containrar, anpassade för de eldrivna lastcyklarna, levereras till stadskärnan för att sedan föras 

över till lastcykeln med hjälp av en ramp. På så sätt kan den slutliga leveransen av gods i en 

stadskärna genomföras på ett mer hållbart sätt. En eldriven lastcykel kan dock inte lasta lika 

mycket gods som en paketbil eller lastbil, vilket kan försvåra hanteringen av pallgods. Det 

minskade lastutrymmet kan även resultera att fler distributionsrundor behöver genomföras 

och kan således innebära att distributionen av gods tar längre tid (Trafikanalys, 2016). Enligt 

Cyclelogistics (u.å.), som är ett EU-projekt, skulle 51 procent av distribution av gods i stora 

städer kunna genomföras med eldrivna lastcyklar.   

 

Miljözoner 

Miljözoner kan användas för att kontrollera vilka typer av fordon som får vistas inom ett 

bestämt geografiskt område. De fordon som har tillåtelse att köra inom det specifika området 

måste då uppfylla uppsatta standarder och utsläppskriterier. Miljözoner samt en användning 

av fordon som är både renare och modernare, samt drivs med mindre fossila bränslen, bidrar 
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följaktligen till en förbättrad luftkvalitet i stadskärnor (Carlsson et al., 2012). Att använda 

elfordon i en miljözon kan dessutom resultera i att bullernivån i stadskärnan minskar, då 

elfordon är tystare än andra fordon (Quak et al., 2016). Idag är det möjligt att använda sig av 

miljözon klass 1 i Sverige, vilket innebär att tunga fordon som är yngre än sex år gamla, samt 

uppfyller vissa utsläppsklassificeringar, har tillåtelse att vistas inom denna miljözon. Exempel 

på tätorter som använder sig av miljözon klass 1 i Sverige är Mölndal och Umeå. Från och 

med år 2020 kommer det att finnas ytterligare möjligheter att även införa miljözon klass 2 och 

3, vilka har hårdare regleringar än i miljözon klass 1 (Transportstyrelsen, u.å. b), se tabell 3. 

Dessa miljözoner har dock fått utstå viss kritik från olika distributörer eftersom de då behöver 

investera i en ny fordonsflotta med mer miljövänliga fordon (Wolff, 2014).  

 

Tabell 3: Sammanställning av miljözonernas olika klassifikationer (Transportstyrelsen, u.å.) 

Klassifikationer av miljözonerna 

Miljözon klass 1 Möjlighet att införa i 

dagsläget 

Gäller tunga fordon. Fossila bränslen godkänt. Fordonen 

måste uppfylla vissa utsläppsklasser.  

Miljözon klass 2 Möjlighet att införa 

fr.o.m. 2020 

Gäller personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Högre 

krav på utsläppsklassificeringen än i klass 1.  

Miljözon klass 3  Möjlighet att införa 

fr.o.m. 2020 

Endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon för 

både tunga och lätta fordon får vistas i miljözon klass 3. 

Laddhybrider är godkänt på tunga fordon.  

 

Tidsrestriktioner för leverans 

Med tidsrestriktioner menas att den tillåtna tiden för leverans och insamling av gods i ett visst 

geografiskt område begränsas. I större städer är det vanligt att nattleveranser införs, men 

tidsrestriktioner kan även införas under kortare perioder på dagen (Carlsson et al., 2012). 

Fördelarna med att leverera gods under natten är att gatorna är mindre trafikerade, vilket leder 

till att fordon och lager kan användas mer effektivt, samt att godsflödet kan fördelas jämnare 

över dygnet. Detta kan följaktligen resultera i en minskad miljöbelastning (Jonsson, Nilsson 

& Östlund, 2009), samt en minskning av den dagliga trafikstockningen i städer orsakat av 

godstransporter (Carlsson et al., 2012). Det finns dock vissa nackdelar och svårigheter som 

kan uppstå vid nattliga leveranser. De boende i området kan exempelvis bli störda av buller 

orsakat av godstransporter, det krävs även att godsmottagarna är samarbetsvilliga att använda 

sina resurser utanför ordinarie arbetstid (Jonsson et al., 2009).  

 

Mixade zoner 

Utöver tidsrestriktioner kan även mixade zoner, eller mixade parkeringsplatser, användas för 

att öka tillgängligheten och framkomligheten för godstransporter i en stad. Detta innebär att 

en parkeringsplats kan användas både som en lastzon för godsfordon och en parkeringsplats 

för personfordon under olika tider på dygnet. Sådana tidsreglerade lastzoner bidrar till en mer 

effektiv markanvändning och har tidigare implementerats i ett flertal europeiska städer 

(Meyer & Meyer 2013). En förutsättning för att denna lösning ska fungera är ett bra 

informationsutbyte mellan distributörer och privata bilister så att missförstånd ej uppstår 

gällande vilket typ av fordon som får parkera i den mixade zonen under vilka tider på dygnet. 
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3.3.1 Sammanställning av förbättringsförslag 

I tabell 4 presenteras en sammanställning över de ovanstående förbättringsförslagen för 

skapandet av en hållbar citylogistik. Tabellen beskriver vad de olika förbättringsförslagen 

innebär, vilka av godstransporternas negativa effekter som förslaget kan förbättra, samt vilka 

eventuella nackdelar som finns med respektive förbättringsförslag. Förbättringsförslagen har 

således tydliga kopplingar till att förbättra de urbana godstransporternas egenskaper, 

redovisade i figur 6, för att följaktligen minska godstransporternas negativa effekter och på så 

sätt bidra till skapandet av en hållbar citylogistik.  

 

Tabell 4: Förbättringsmöjligheter och nackdelar med respektive förbättringsförslag för skapandet av en hållbar 

citylogistik (egen tabell) 

Förbättrings-

förslag  
Förklaring:  Förbättrar: Nackdel: 

Intelligenta 

transportsystem 

Realtidsinformation om 

var godstransporter 

befinner sig i staden.  

Lokala luftföroreningar 

Växthusgasutsläpp 

Säkerheten  

Trafikstockning och trängsel 

Kan skapa motstånd ur 

konkurrenssynpunkt. 

Omlastningscentral  Gods från olika 

distributörsaktörer 

samlastas i en 

omlastningscentral för 

vidare distribution i en 

stadskärna.  

Lokala luftföroreningar 

Växthusgasutsläpp 

Säkerheten 

Trafikstockning och trängsel 

Bullerstörningar 

Kan skapa problem vid 

hantering av gods ut ett 

säkerhetsperspektiv, samt 

leda till extra kostnader i 

leverantörskedjan.  

Elfordon  Distribution av gods med 

elfordon.  

Lokala luftföroreningar 

Växthusgasutsläpp 

Bullerstörningar 

Hög anskaffningskostnad, 

begränsad 

laddningskapacitet och tysta. 

Eldriven lastcykel  Eldriven lastcykel vid 

distribution av gods. 

Lokala luftföroreningar 

Växthusgasutsläpp 

Säkerheten 

Trafikstockning och trängsel 

Bullerstörningar  

Minskat lastutrymme vilket  

försvårar hanteringen av 

pallgods och kan resultera i 

fler distributionsrundor. 

Miljözoner Bestämmer vilka typer av 

fordon som får vistas 

inom ett bestämt 

geografiskt område. 

Lokala luftföroreningar 

Växthusgasutsläpp 

Bullerstörningar 

Distributörer behöver 

investera i en ny fordonsflotta 

med mer miljövänligare 

fordon.   

Tidsrestriktioner för 

leverans  

Den tillåtna tiden för 

leverans och insamling av 

gods i ett visst geografiskt 

område begränsas. 

Trafikstockning och trängsel 

 

Buller kan uppstå för boende 

i området. Det krävs att 

godsmottagarna är 

samarbetsvilliga att använda 

sina resurser utanför 

ordinarie arbetstid. 

Mixade zoner   En parkeringsplats kan 

användas både som en 

lastzon för godsfordon 

och en parkeringsplats för 

personfordon under olika 

tider på dygnet. 

Trafikstockning och trängsel Informationsutbyte mellan 

distributörer och privata 

bilister är viktigt så att 

missförstånd ej uppstår 

gällande vilket typ av fordon 

som får parkera i den mixade 

zonen under vilka tider 
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3.4 Analys av teori 

Enligt Lindholm et al. (2014) har samtliga intressenter och aktörer i en stadskärna olika mål 

och kan följaktligen både påverka och bli påverkade av flödet av godstransporter in till, inom 

samt ut ur en stadskärna. En utgångspunkt är följaktligen att stadskärnans intressenter inte 

med avsikt vill påverka stadsmiljön negativt utifrån de tre hållbarhetsperspektiven. 

Distributören har som mål att i huvudsak uppnå en effektiv distribution av gods i en 

stadskärna, vilket kan tolkas som att distributören snabbt vill kunna lasta av sitt gods nära 

godsmottagaren för att då minska uppkomsten av trafikstockning, samt öka framkomligheten i 

stadskärnan. Detta gynnar dessutom distributören ur ett ekonomiskt perspektiv, då de kan 

leverera godset både snabbare och till fler godsmottagare. Ur ett socialt perspektiv skulle 

centrumbesökaren gynnas av en effektiv distribution då stadsmiljön följaktligen upplevs 

tryggare och mer attraktiv när godstransporter försvinner ur gatubilden. En effektiv 

distribution är även positivt ur ett miljömässigt perspektiv, då miljöbelastningen minskar 

eftersom en bättre ruttplanering möjliggörs och totala antalet fordonskilometer i stadskärnan 

då minskar.  

 

För att en effektiv godsmottagning ska fungera krävs det att godset levereras i rätt tid och till 

rätt plats, vilket kan tolkas som att godsmottagaren önskar få sitt gods levererat på ett säkert 

sätt inom specifika tidsramar. Ur ett ekonomiskt perspektiv gynnar detta godsmottagaren då 

de får sina varor levererade på ett säkert sätt, för att i sin tur kunna tillgodose sina kunder med 

rätt produkter i rätt tid. En effektiv godsmottagning har däremot ingen betydande påverkan på 

det sociala och miljömässiga perspektivet. När det gäller centrumbesökaren har de som mål 

att uppleva en attraktiv stadsmiljö ur ett socialt och miljömässigt perspektiv, vilket kan skapas 

genom en effektiv distribution, samt genom nya innovativa lösningar som bland annat 

minskar godstransporternas utsläpp av växthusgaser och partiklar. Centrumbesökaren kan 

indirekt påverka flödet av godstransporter i en stadskärna. Detta eftersom centrumbesökaren 

är slutkonsument av godsmottagarens verksamhet, och deras handlingar kan således få 

negativa konsekvenser för de olika verksamheterna. Vid skapandet av en hållbar citylogistik 

är följaktligen centrumbesökarens åsikter viktiga att ta hänsyn till. För att vidare kunna 

analysera vilka intressekonflikter som kan uppstå mellan distributörer, godsmottagare och 

centrumbesökare kommer tabell 5 nedan att användas. 

 

Tabell 5: Hållbar citylogistik utifrån intressenternas perspektiv (egen tabell) 

 
 

Hållbar citylogistik

Ekonomi

Tillgänglighet för godsflöden 

Stöldrisk 

Socialt

Buller och vibrationer

Trängsel och trafikstockning

Säkerhet 

Miljö

Lokal luftförorening & växthusgasutsläpp

Rangordning
Intressenter

Godstransporters påverkan
Distributör Centrumbesökare MedelvärdeGodsmottagare



27 
 

Tabellen visar en sammanfattning över de urbana godstransporternas negativa effekter 

kopplat till de tre hållbarhetsperspektiven, vilka är det ekonomiska, sociala och miljömässiga. 

Under respektive hållbarhetsperspektiv visas dessa negativa effekter nedbrutna på en mer 

konkret nivå för att vidare kunna analysera godstransporternas negativa effekter på en 

stadskärna utifrån de tre valda intressentgruppernas perspektiv. Varje intressentgrupp kommer 

då få möjlighet att rangordna de urbana godstransporternas negativa effekter i en skala från 1–

6 utifrån vad de tycker är mer respektive mindre viktigt vid skapandet av en hållbar 

citylogistik i Skövde för att bidra till en hållbar stadskärna. För att sammanställa de olika 

intressenternas rangordnade aspekter kommer ett medelvärde att räknas ut, för att sedan 

omvandlas till en summerad rangordning. På så sätt kommer sedan de lägst rangordnade 

aspekterna ge en indikation på vilka hållbarhetsaspekter som är mer viktiga att ta i beaktning 

vid en förbättring av godstransporternas flöde i Skövdes stadskärna, utifrån både ett 

intressent- och hållbarhetsperspektiv.  

 

Grunden för analysen kommer således att utgå från tabell 5, men även tabell 4 som redovisar 

olika förbättringsförslag för skapandet av en hållbar citylogistik. De förbättringsförslag som 

slutligen kommer att rekommenderas för att förbättra godstransportflödet i Skövdes 

stadskärna, och således skapa en mer hållbar citylogistik, kommer följaktligen att grundas i 

hållbarhetens tre perspektiv, kopplat till hur de urbana godstransporternas negativa effekter 

kan minskas. Dessutom kommer de tre ovanstående intressentgrupperna, distributören, 

godsmottagaren och centrumbesökaren, att bli påverkade av förbättringsförslagen på olika 

sätt, beroende på vilket som implementeras. Utifrån tabell 5 kommer det gå att urskilja vad 

respektive intressentgrupp tycker är mer respektive mindre viktigt vid skapandet av en hållbar 

citylogistik, vilket ger ett stöd för vilka förbättringsförslag som kan vara fördelaktiga att 

implementera. Förbättringsförslagen bör dessutom gynna så många intressenter som möjligt 

för att ses som trovärdiga, samt leda till ett förbättrat flöde av godstransporter in till, inom 

samt ut ur Skövdes stadskärna. 
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4. Flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna 

 
 

I detta avsnitt presenteras problematiken i Skövdes stadskärna utifrån distributörernas, 

godsmottagarnas och centrumbesökarnas perspektiv för bidra till en helhetsbild över hur en 

hållbar citylogistik kan skapas i Skövdes stadskärna. Avsnittet baseras på en direkt 

observation och insamling av kvantitativa data över hur godstransporter rör sig i Skövdes 

stadskärna, ett flertal intervjuer med både distributörer och godsmottagare, samt en 

genomförd enkätstudie riktad mot centrumbesökare i Skövdes stadskärna. Avslutningsvis 

redovisar tabell 12 en sammanställning över vad de olika intressentgrupperna ansåg var mer 

respektive mindre viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde, vilket ger en 

indikation på vilka förbättringsförslag som sedan bör analyseras närmare för att gynna flera 

olika intressenter. 

 

4.1 Skövdes stadskärna 

För att skapa en levande stadskärna i Skövde där människor trivs och vill vistas, behöver 

godstransportflödet in till, inom samt ut ur stadskärnan fungera så optimalt som möjligt. Detta 

eftersom alla de butiker och restauranger som verkar i Skövdes stadskärna är i behov 

godstransporter för att kunna tillgodose sina kunder med varor. Detta för att på längre sikt 

kunna överleva på den konkurrensutsatta marknaden. Det är dock inte där godset flödar in i 

stadskärnan som är problemet. Problemet uppstår istället där avlastning och godsmottagning 

sker, men även på de gator där godstransporterna rör sig som mest, då de där skapar både 

trafikstockning, trängsel och osäkerhet. Distributörerna är således en av de viktigaste 

aktörerna vid åstadkommandet av en hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna, och deras 

perspektiv kommer följaktligen att studeras mer grundligt i denna rapport. Därmed kommer 

inte lika stor vikt att läggas vid godsmottagarens och centrumbesökarens perspektiv, även om 

de följaktligen också är viktiga att ta hänsyn till vid skapandet av en hållbar citylogistik i 

Skövdes stadskärna ur ett helhetsperspektiv. 

 

Skövde kommun bedriver i dagsläget ett aktivt arbete för att skapa en mer attraktiv och 

hållbar stadskärna tillsammans med flera av stadens olika aktörer. För att kunna åstadkomma 

en långsiktig utveckling av en förbättrad citylogistik i Skövdes stadskärna behöver alla 

berörda intressenter och aktörer samarbeta. Skövde kommun ses således som en viktig 

intressent i detta arbete, då de bidragit med medverkan i en samverkansgrupp där flera aktörer 

har kunnat mötas för att diskutera citylogistiken i Skövdes stadskärna. Ett flertal av dessa 

aktörer kommer följaktligen även att medverka i denna rapport. Skövdes stadskärna syftar i 

denna rapport till området innanför Staketgatan, Stationsgatan, Kungsgatan och Badhusgatan, 

se figur 8. 

 

 

Inledning Metod Teori Empiri Analys Resultat Diskussion
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Figur 8: Karta över Skövdes stadskärna (Svensson, 2019) 

 

4.2 Nulägesbeskrivning av godstransportflödet i Skövdes stadskärna 

4.2.1 Direkt observation    

För att studera flödet av godstransporter in till, inom samt ut ur Skövdes stadskärna utifrån 

distributörens perspektiv genomfördes en direkt observation av hur fyra godsfordon rörde sig 

i Skövdes stadskärna under ett vanligt arbetspass. Denna observation involverade de tre 

distributionsaktörerna PostNord, DHL och Schenker, och utfördes tillsammans med två 

personer från en annan examensarbetesgrupp. De godsfordon som observerades var en lastbil 

från Schenker, en paketbil från DHL, samt en lastbil och paketbil från PostNord, se figur 9 

och 10 för en tydligare uppfattning av dessa godsfordons storlek. 

 

 

Figur 9: Lastbil från Börje Näsström Åkeri AB, DHL, som levererar gods i Skövdes stadskärna (Ryberg, 2019) 
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Figur 10: Paketbil från PostNord, som levererar gods i Skövdes stadskärna (Ryberg, 2019) 

 

I samband med den direkta observationen genomfördes även semistrukturerade intervjuer 

med de fyra chaufförerna, som var mellan 25 och 55 år gamla. De fyra chaufförerna hade 

olika lång erfarenhet av yrket, och kunde bidra med olika synvinklar kring godstransportflödet 

i Skövdes stadskärna. Observationen ägde rum tisdagen den 26 februari mellan cirka 9:00 och 

12:30. Under denna tidsperiod cirkulerade flera olika lastbilar och paketbilar i stadskärnan, 

vilket gjorde det möjligt för författarna att urskilja vissa problemområden. Figur 11 nedan 

visar ett spagettidiagram över godstransportflödet i Skövdes stadskärna under denna 

observation. 
 

 
Figur 11: Spagettidiagram över godstransportflödet i Skövdes stadskärna under observationen 19-02-26 (egen 

figur, bearbetad efter Svensson, 2019) 

 

Detta spagettidiagram visar att de mest trafikerade gatorna i Skövdes stadskärna under denna 

observation var Storgatan, Lögegatan och Stationsgatan. De godstransporter som rör sig på 

Lögegatan kommer dock inte att granskas närmare i denna rapport eftersom detta godsflöde i 

huvudsak berör godstransporter till och från köpcentret Commerce. Det stora godsflödet på 



31 
 

Stationsgatan kommer heller inte att granskas närmare i denna rapport då Stationsgatan är en 

vältrafikerad huvudled som avgränsar stadskärnans yttre gräns. Anledningen till det ökade 

godsflödet på Stationsgatan kan även bero på att Rådhusgatan var avstängd vid 

genomförandet av denna observation, och att chaufförerna följaktligen var tvungna att köra 

runt stadskärnan via Stationsgatan, istället för att köra via Rådhusgatan. Samtliga chaufförer 

upplevde generellt sett Storgatan som ett problemområde med svår framkomlighet orsakat av 

det trånga utrymme de behöver dela med både fotgängare och andra servicefordon. Denna 

problematik var något som även uppstod under den direkta observationen, vilket figur 12 

visar. 
 

 
Figur 12: Problematik som uppstår när flera godsfordon levererar till godsmottagare nära varandra på 

Storgatan i Skövdes stadskärna (Ryberg, 2019) 

 

Under observationen framkom det tydligt att samtliga chaufförer ville befinna sig i Skövdes 

stadskärna under så kort tidsperiod som möjligt, helst innan butikerna öppnar, eftersom det då 

är få människor i rörelse. Detta är dock inte möjligt i dagsläget då flera butiker vill ha sina 

leveranser under specifika tidsfönster efter klockan 10:00, alltså när butikerna redan har 

öppnat. De fyra chaufförerna var ense om att en ändring av dessa tidsfönster skulle kunna 

effektivisera godsflödet i stadskärnan, samt minska uppkomsten av både trängsel och 

trafikstockning, eftersom alla godsfordon då inte skulle behöva befinna sig på samma plats 

samtidigt. Samtliga chaufförer förespråkade istället mer flexibla tidsfönster, då detta skulle 

kunna minska den stress som det medför vid problem eller förseningar orsakade av 

exempelvis trafikstockning och kötid. Ingen av chaufförerna önskade dock ytterligare 

tidsrestriktioner för leverans av gods i Skövdes stadskärna. 

 

Ett stort problem i Skövdes stadskärna verkade vara felparkeringar, blockering av lastzoner, 

samt avsaknaden av lastzoner i vissa områden i stadskärnan. Flera av chaufförerna upplevde 

att privata fordon, samt servicefordon relativt ofta står felparkerade eller blockerar lastzoner. 

Detta var något som framkom tydligt under den direkta observationen, framför allt på 

Storgatan där flera servicefordon stod parkerade på olämpliga ställen och följaktligen 
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försvårade framkomligheten för större godsfordon. När det gällde privata fordon handlade det 

vanligtvis om att de privata bilisterna använde lastzonerna som en korttidsparkering för att 

besöka intilliggande butiker eller restauranger. Detta kunde medföra att chaufförerna blev 

tvungna att parkera längre ifrån mottagaradressen än nödvändigt, något som försämrade deras 

arbetsmiljö, då de manuellt tvingades frakta godset en längre sträcka. Om en lastzon var 

blockerad kunde chaufförerna ibland även tvingas parkera felaktigt för att kunna leverera 

godset till godsmottagaren på ett optimalt sätt, vilket i sin tur kunde medföra att 

godstransporterna blockerade gatan.  

 

Ytterligare ett problem verkade vara den begränsade framkomligheten på grund av de 

enkelriktade gatorna i Skövdes stadskärna. De enkelriktade gatorna är utformade för att skapa 

ett bättre trafikflöde i stadskärnan, men de resulterar även i onödig rörelse då chaufförerna 

under observationen tvingades köra runt hela stadskärnan, något som varken är miljövänligt 

eller effektivt. Flera av chaufförerna upplevde även att de enkelriktade gatorna kunde leda till 

trafikstockning och väntetid då avsaknaden av lastzoner på de enkelriktade gatorna gör att 

godsfordonen kan behöva stanna mitt i vägen för att lasta av gods intill sin godsmottagare. 

Detta var något som uppstod på flera enkelriktade gator i stadskärnan under den genomförda 

observationen, se figur 13. 

 

 
Figur 13: Problematik som uppstår när flera godsfordon levererar till godsmottagare på enkelriktade gator i 

Skövdes stadskärna (Ryberg & Skogum, 2019) 

 

Det upplevdes dock vara en god stämning mellan de fyra chaufförerna både inom och mellan 

de konkurrerande företagen. Chaufförerna utsätts dagligen för nya utmaningar som de tvingas 

lösa utifrån bästa förmåga. Vägarna i stadskärnan är chaufförens arbetsplats och det är därför 

viktigt att chaufförerna samarbetar och kommunicerar med varandra. På så sätt kan det 

dagliga arbetet effektiviseras, samt väntetid och kö vid lastzonerna undvikas, vilket bidrar till 

ett bättre flöde av godstransporter i Skövdes stadskärna.  

 

4.2.2 Presentation av kvantitativa data över godstransporter i Skövdes 

stadskärna 

För att fördjupa studien kring godstransporternas flöde in till, inom samt ut ur Skövdes 

stadskärna kompletterades den direkta observationen med kvantitativa data över några av de 
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observerade godsfordonens faktiska rutter genom stadskärnan under vanliga arbetsdagar. De 

godsfordon som studerades var två lastbilar och två paketbilar från distributionsaktörerna 

PostNord och DHL (se figur 9 & 10). Denna data innehöll följaktligen information gällande 

vart de olika godsfordonen stannade för att leverera gods till olika godsmottagare i Skövdes 

stadskärna. Den insamlade datan kom dock att skilja sig åt mellan olika dagar och veckor. 

Från DHL granskades en veckas data över deras två fordon, och från PostNord granskades 

istället sex olika dagar som ansågs vara representativa för deras två fordon. Trots detta ger 

denna information ändå en tydlig indikation på vilka områden i stadskärnan som är mest 

trafikerade av godstransporter. Tabell 6 nedan visar en sammanställning av denna data, där 

det framgår att Lögegatan, Rådhusgatan och Storgatan är de mest trafikerade gatorna i 

Skövdes stadskärna med 54, 38 samt 47 stopp (se figur 8 för karta över gator). 

 

Tabell 6: Godstransporternas antal stopp per gata i Skövdes stadskärna, baserad på genomförd 

dokumentinsamling (egen tabell) 

 
 

4.2.3 Sammanställning av problemområden i Skövdes stadskärna 

Utifrån ovanstående nulägesbeskrivning av godstransportflödet i Skövdes stadskärna kopplat 

till den direkta observationen och presentationen av kvantitativa data, har således tre 

problemområden framkommit, vilka är Lögegatan, Storgatan och Rådhusgatan. Då denna 

rapport inte är ämnad att studera flödet av godstransporter till och från Commerce på 

Lögegatan, ligger fokus istället på att förbättra godstransportflödet i de två återstående 

problemområdena i Skövdes stadskärna, vilka är Storgatan och Rådhusgatan, se figur 14.  

Den del av Storgatan som följaktligen inkluderas i rapportens valda problemområde är 

gågatan mellan butikerna Hemköp och Hennings, där endast fordon med tillstånd får vistas. 

Storgatan kantas av flera trevåningshus med olika sorters verksamheter och privata 

lägenheter. Liknande omständigheter råder på Rådhusgatan. I denna rapport inkluderas hela 

Rådhusgatan, vilket innebär att även personbilar får befinna sig på vissa delar av gatan, 

Gata PostNord lastbil PostNord paketbil DHL lastbil DHL paketbil Totalt antal stopp

Fredsgatan - 3 1 2 6

Hertig Johans gata 2 4 3 3 12

Hertig Johans torg 1 1 3 - 5

Kungsgatan 1 7 1 - 9

Kyrkogatan - 7 3 1 11

Långgatan - 7 - 6 13

Lögegatan 11 43 - - 54

Petter Heléns gata - - 2 - 2

Rådhusgatan 7 20 9 2 38

S:t Helenagatan - 1 - 4 5

S:t Sigfrids gata 1 - 3 7 11

Sandtorget - 2 - 2 4

Staketgatan - 3 - 4 7

Stationsgatan 2 4 2 6 14

Storgatan 4 21 22 - 47

Torggatan - 12 2 6 20

Trädgårdsgatan 1 12 2 6 21

Antal stopp: 30 147 53 49 279
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medan andra delar är gågata där endast fordon med tillstånd får vistas. Längs med 

Rådhusgatan finns både butiker och kontor, samt restauranger med uteserveringar. Figur 14 

visar dessutom att dessa båda gator strålar samman med Hertig Johans Torg, vilket kan ses 

som mittpunkten i Skövdes stadskärna. 

 

 

Figur 14: Valda problemområden i Skövdes stadskärna - Storgatan och Rådhusgatan (egen figur, bearbetad 

efter Svensson, 2019) 

4.3 Problematik i valda problemområden ur godsmottagarnas perspektiv 
För att närmare kunna granska och analysera flödet av godstransporter inom rapportens två 

valda problemområden, Storgatan och Rådhusgatan, intervjuades fem godsmottagare inom 

detaljhandeln, på de två gatorna. Detta för att även studera godstransportflödet i Skövdes 

stadskärna utifrån godsmottagarnas perspektiv, och på så sätt kunna bidra till skapandet av en 

hållbar citylogistik i Skövde utifrån ett helhetsperspektiv. De intervjuade godsmottagarna var 

butikschefer för både enskilda butiker och butikskedjor inom detaljhandeln, som hade mellan 

två till åtta anställda. Eftersom majoriteten av de intervjuade butikscheferna valde att vara 

anonyma, kommer godsmottagarna i denna rapport fortsättningsvis att benämnas som Butik 

A, Butik B, Butik C, Butik D och Butik E. I tabell 7 visas en kort sammanställning över 

information kring de fem godsmottagarnas leveranser. 

Tabell 7: Sammanställning över godstransporternas leveranser till butik (egen tabell) 

 
 

En hållbar stadskärna beskrevs enligt Butik B och Butik E som en attraktiv stadskärna med 

hög tillgänglighet samt en väl fungerande logistik, där alla flöden flyter på utan några 

störmoment. Vid skapandet av en attraktiv stadskärna är det följaktligen viktigt att butikernas 

Butik A Butik B Butik C Butik D Butik E

Gata Storgatan Storgatan Storgatan Rådhusgatan Rådhusgatan

Tid för leverans 11:00-12:00 09:00 08:30-09:30 11:00-13:00 10:00-15:00

Godsmottagning Kundingång Kundingång Egen godsmottagning Kundingång Egen godsmottagning

Leveranser per vecka 5 3 5 4-5 5

Godsmottagarnas leveranser
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kunder på ett enkelt sätt kan ta sig fram, vilket var något som belystes av Butik C. De fem 

tillfrågade godsmottagarna förmedlade inget tydligt ställningstagande till användandet av 

miljövänligare transporter vid distribution av gods, och det var bara Butik D som var beredd 

att betala de extra fraktkostnader som dessa transporter skulle medföra. Butik D menade även 

att betydelsen av en hållbar citylogistik i framtiden troligtvis kommer att innebära ett helt 

fordonsfritt centrum, där distributionen sköts via exempelvis en omlastningscentral. Från 

denna omlastningscentral skulle sedan elfordon kunna distribuera ut gods i stadskärnan, eller 

så sker upphämtning av gods vid omlastningscentralen direkt av butikernas egen personal. 

Butik D menade att detta skulle kunna bidra till att öka säkerheten och minska uppkomsten av 

trängsel och trafikstockning i Skövdes stadskärna, samt minska utsläppen av koldioxid 

genererade av godstransporter. Detta för att på så sätt skapa ett bättre flöde av godstransporter 

in till, inom samt ut ur Skövdes stadskärna. Alla de fem godsmottagarna var dock ense om att 

så länge sådana innovativa lösningar inte finns i Skövde måste deras varor fraktas till 

butikerna med vanliga godstransporter. Detta för att på så sätt kunna skapa en levande stad, 

något som Butik B och Butik E beskrev endast kan uppnås genom ett bättre samarbete mellan 

flera av stadskärnans olika intressenter och aktörer. 

 

Under intervjuerna framkom det att de fem godsmottagarna i Skövdes stadskärna fick olika 

många leveranser till sin butik under en vecka, samt leverans på olika tider (se tabell 7). Två 

av de tre godsmottagarna som var placerade på Storgatan, Butik B och Butik C, hade ett 

specifikt angivet tidsfönster, som inföll mellan 08:30 - 09:30, inom vilket de ville ha sin 

leverans. Detta menade Butik B och Butik C var bra, eftersom de då hinner ta hand om 

varorna innan butiken öppnar och fylls med kunder klockan 10:00. De resterande tre 

godsmottagarna, Butik A, Butik D och Butik E, kunde få sina leveranser på varierande tider. 

Butik A och Butik E önskade dock få sina varor levererade innan klockan 10:00 då de har 

personal där innan öppning. De menade dock att det skulle kräva bättre rutiner för 

distributörerna. Vidare beskrev Butik A och Butik E att de dessutom var öppna för att få sina 

varor levererade innan personal var på plats i butiken om det fanns tydligare säkerhetsrutiner 

att följa som underlättade vid kvittering av gods. Alla de fem godsmottagarna var ense om att 

de ville få sina varor levererade tidigt på förmiddagen, senast klockan 12:00.  

 

Beroende på vart på Rådhusgatan eller Storgatan den tillfrågade godsmottagarens verksamhet 

var placerad beskrevs godstrafiken utanför deras butik på olika sätt. Butik A, Butik E och 

Butik D var placerade i mer trafikutsatta områden där exempelvis även personbilar var 

tillåtna, vilket resulterade i att de uppfattade godstrafiken utanför deras butik som mer 

kaosartad under vissa tider på dygnet. Dessa kaosartade situationer kunde exempelvis uppstå 

när flera godsfordon levererade gods till olika godsmottagare på samma ställe i stadskärnan. 

De två övriga godsmottagarna, Butik B och Butik C, befann sig på gågator och uppfattade inte 

godstrafiken utanför sin butik som störande. Butik B och Butik C, som även var de butiker 

som fick sina leveranser inom ett specifikt angivet tidsfönster på morgonen, menade att deras 

leveranser följaktligen inte påverkades av den trafikstockning som ibland kunde upplevas av 

Butik A, Butik D och Butik E. Alla de fem tillfrågade godsmottagarna var dock överens om 

att flödet av godstransporter in till, inom samt ut ur Skövdes stadskärna inte orsakade några 

större problem för dem som godsmottagare. 
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4.3.1 Sammanställning godsmottagare 

Vid intervjuerna med de fem godsmottagarna fick butikscheferna dessutom rangordna sex 

hållbarhetsaspekter på en skala från 1–6, se bilaga 2, vilka är baserade på de urbana 

godstransporternas negativa effekter. Detta för att få en indikation på vad som anses vara mer 

respektive mindre viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna utifrån 

godsmottagarnas perspektiv. Ett medelvärde för godsmottagarnas rangordning har räknats ut, 

för att sedan omvandlas till en summerad rangordning. Tabell 8 nedan visar en 

sammanställning över rangordningen baserad på svaren från Butik A, Butik B, Butik C, Butik 

D och Butik E. Det som ansågs vara mer viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik ur 

godsmottagarnas perspektiv var följaktligen att förbättra tillgängligheten för godsfordon att 

leverera nära godsmottagaren, öka säkerheten i stadskärnan, samt minska trängsel och 

trafikstockning orsakat av godsfordon. De tre aspekterna som de tillfrågade godsmottagarna i 

genomsnitt rangordnade som mindre viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövdes 

stadskärna var således att minska stöldrisken vid leverans av gods, reducera lokala 

luftföroreningar och godstransporternas utsläpp av växthusgaser, samt att minska höga 

bullernivåer orsakat av godsfordon. 

 

Tabell 8: Godsmottagarnas syn på en hållbar citylogistik (egen tabell) 

 
 

4.4 Hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna ur distributörernas perspektiv 

För att studera godstransportflödet ur distributörernas perspektiv har representanter från tre 

distributionsaktörer PostNord AB, DHL freight AB och DB Schenker intervjuats. PostNord är 

ett statligt ägt företag som äger sina egna distributionsfordon, medan DHL och Schenker 

använder sig av lokala åkeriers distributionsfordon för leverans av gods i Skövdes stadskärna. 

Dessa tre aktörer befinner sig vardagligen i Skövdes stadskärna för att leverera gods och har 

således kunnat bidra med en tydlig bild av den rådande trafiksituationen, samt vilken 

problematik som finns relaterat till flödet av godstransporter. Från PostNord intervjuades 

Christina Nykvist som är produktionschef på PostNords terminal i Skövde, och från DHL 

intervjuades Anders Lif, platschef för DHL:s terminal i Tibro, samt det lokala åkeriets 

representant Håkan Näsström, personal- och fordonsansvarig för Börje Näsström Åkeri AB. 

Från Schenker intervjuades Jan Ohlsson, VD för det lokala åkeriet Transport AB Ingemar 

Ohlsson & Söner, som Schenker anlitar för distribution av gods i Skövdes stadskärna. För att 

Hållbar citylogistik

Rangordning

godsmottagare 

Ekonomi

Tillgänglighet för godsflöden 1 2 1 1 1 1,2 1

Stöldrisk 4 1 4 5 4 3,6 4

Socialt

Buller och vibrationer 6 6 6 6 6 6,0 6

Trängsel och trafikstockning 3 5 3 2 3 3,2 3

Säkerhet 5 3 2 3 2 3,0 2

Miljö

Lokal luftförorening & växthusgasutsläpp 2 4 5 4 5 4,0 5

Skala: 1-6 där 1 = mer viktig, 6 = mindre viktig 

Intressenter
Butik A Butik B Butik E Medelvärde

Godstransporters påverkan
Butik C Butik D



37 
 

få ytterligare ett mer övergripande perspektiv över transportbranschen intervjuades även 

Annika Peterson från åkerinäringens branschorganisation Sveriges Åkeriföretag, som har som 

uppdrag att arbeta med transport- och samhällspolitiska frågor för att skapa sunda transporter, 

samt stärka den svenska åkerinäringen. Vidare i rapporten kommer organisationernas olika 

representanter benämnas vid efternamn, då det underlättar för läsaren eftersom de två 

representanterna från DHL har olika roller, varav Lif är platschef på DHL:s terminal medan 

Näsström är personal- och fordonsansvarig för Börje Näsströms Åkeri AB. Näsström kommer 

dock att benämnas som representant från DHL, och Ohlsson som representant för Schenker, 

detta trots att de egentligen tillhör lokala åkerier. 

 

Representanterna från de fyra ovanstående organisationerna stod enade i att innebörden av att 

en hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna handlar om effektiva och miljövänliga 

godstransporter som påverkar stadskärnans miljö, trafik, besökare och affärskunder så lite 

som möjligt. Effektiva godstransporter beskrevs enligt representanterna från PostNord, DHL 

och Schenker som transporter med möjlighet att enkelt kunna lasta och lossa gods hos sin 

godsmottagare, samt snabbt och smidigt kan ta sig in till, genom samt ut ur Skövdes 

stadskärna. Peterson från Sveriges Åkeriföretag menade dessutom att en effektiv citylogistik 

är en förutsättning för att kunna skapa en levande stadskärna i Skövde. 

 

I tabell 9 visas en sammanställning över de godsfordon som PostNord, DHL och Schenker 

använder sig av vid distribution av gods i Skövdes stadskärna. I denna tabell går det 

följaktligen att utläsa respektive företags fordonstyp, fordonens fyllnadsgrad, typ av bränsle 

samt fordonens totala bränsleförbrukning per mil.  

Tabell 9: Sammanställning av distributionsaktörernas godsfordon i Skövdes stadskärna (egen tabell) 

 

4.4.1 Trafiksituationen i Skövdes stadskärna utifrån distributörernas perspektiv 

Skövde är en stad med ständigt ökande befolkningstillväxt, vilket har resulterat i en ökad 

trafikmängd både i och utanför stadskärnan. I Skövdes stadskärna har det under en längre tid 

pågått ombyggnationer av både torgytor och infrastruktur, där exempelvis Hertig Johans torg 

var under ombyggnation vid denna empiriinsamling. Dessa ombyggnationer menade 

representanterna från både PostNord, DHL och Schenker resulterar i viss problematik för 

deras chaufförer, då vissa gator periodvis är avstängda. Detta leder följaktligen till att deras 

chaufförer får improvisera sin rutt för att nå sina godsmottagare på ett optimalt sätt. Lif från 

DHL menade dock att dessa ombyggnationer är nödvändiga för att utveckla skapandet av en 

levande stadskärna i Skövde, samtidigt som Skövdes befolkning ständigt växer.  

Fordonsmodell Fyllnadsgrad Bränsle Förbrukning/mil

PostNord AB

Lastbil Volvo FL 4*2 90% Diesel 2,88 liter

Paketbil VW Crafter 35 Skåp LR 80% Diesel 1,07 liter

DHL freight AB

Lastbil Volvo FE 95% Preem Evolution Diesel* 2,8 liter

Paketbil Mercedes Sprint 93% Preem Evolution Diesel* 1,2 liter

DB Schenker

Lastbil Volvo Fes 7 4*2 80-90 % Diesel 1,7 liter

Godsfordon i Skövdes stadskärna

* Förnybar råvara till 50 procent
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Peterson från Sveriges Åkeriföretag beskrev att den rådande trafiksituationen utanför Skövdes 

stadskärna skapar långa köer på morgnar och eftermiddagar, vilket var något som även 

Nykvist från PostNord påpekade. Vidare förklarade Nykvist att deras chaufförer dagligen 

fastnar i trafikköer på vägar utanför Skövdes stadskärna, vilket resulterar i förseningar som får 

negativa konsekvenser vid leverans eller upphämtning av gods i stadskärnan. Nykvist menade 

att det är betydligt fler fordon som rör sig på samma yta i Skövdes stadskärna idag, än vad det 

var för tio år sedan. 

 

Flera av gatorna i Skövdes stadskärna är enkelriktade för att skapa ett naturligt flöde i trafiken 

och underlätta framkomligheten för godsfordon. Detta var något som Ohlsson från Schenker 

ansåg vara genomtänkt, samt något som distributionsaktörerna själva kan vara med att 

påverka. Däremot beskrev Nykvist från PostNord att deras chaufförer inte tyckte att de 

enkelriktade gatorna hade förbättrat godstransportflödet i Skövdes stadskärna. Detta då de 

enkelriktade gatorna har resulterat i att chaufförerna ibland behöver köra en omväg för att 

komma till sina godsmottagare. Ytterligare ett problem med de enkelriktade gatorna som de 

fyra representanterna från PostNord, DHL och Schenker diskuterade var att de är smala, vilket 

orsakar problem vid snöröjning. Detta eftersom det inte finns någonstans att göra av snön, 

vilket leder till en uppkomst av stora snövallar med ännu smalare gator som följd. Det blir då 

svårt för de större godsfordonen att ta sig fram till sin godsmottagare för att leverera gods. 

Nykvist menade att detta dessutom resulterar i en försämrad arbetsmiljö då chaufförerna 

antingen själva får skotta undan snön, eller dra de tunga pallarna med gods en längre sträcka i 

snön för att kunna leverera i tid. Ytterligare ett återkommande problem i Skövdes stadskärna, 

relaterat till godstransporter, var enligt Ohlsson från Schenker att privata bilister parkerar i 

lastzoner avsedda för godsfordon. Vid en lastzon på Rådhusgatan 15 uppstod detta problem 

relativt ofta.  

 

I dagsläget sker leveranser av gods i Skövdes stadskärna på olika tider, där distributörerna 

själva planerar sin rutt utifrån vilka godsmottagare som ska besökas under dagen. Detta 

eftersom leveransadresserna kan variera från dag till dag. Representanterna från PostNord, 

DHL och Schenker beskrev följaktligen att de befinner sig i Skövdes stadskärna för leverans 

och upphämtning av gods mellan klockan 9:00 och 16:00 veckans alla vardagar, för att 

således kunna bemöta kundernas behov och önskemål. Ett flertal butiker i stadskärnan har 

dock specifika tidsfönster inom vilket de vill få sitt gods levererat. Dessa tidsfönster kan 

variera mellan olika butiker i samma område, vilket innebär att chaufförerna kan behöva åka 

tillbaka till samma område ett flertal gånger under samma dag. Näsström från DHL förklarade 

att detta beror på att flera av butikerna i Skövdes stadskärna inte öppnar förrän klockan 10:00 

och har där innan ingen personal på plats för att ta emot godset. I detta läget är det alltså 

godsmottagarna som styr när distributionen av gods i stadskärnan ska äga rum. 

Representanterna från PostNord, DHL, Schenker och Sveriges Åkeriföretag var eniga om att 

leveranser av gods i Skövdes stadskärna bör ske på morgonen och förmiddagen eftersom det 

då är få människor i rörelse. De fyra organisationerna var således även överens om att en 

bättre samordning mellan butikernas olika tidsfönster skulle kunna effektivisera flödet av 

godstransporter i Skövdes stadskärna. Vidare förklarade Peterson från Sveriges Åkeriföretag 

att det även är viktigt att visa respekt och förståelse för godsmottagarnas situation, alltså att de 
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inte har möjlighet att befinna sig i butiken en längre tid innan butiksöppning. Peterson menade 

följaktligen att detta är ett komplext problem att lösa. 

 

De dagliga problem som kan uppstå vid leveranser av gods i Skövdes stadskärna utifrån 

distributörernas perspektiv menade Nykvist från PostNord kan medföra att chaufförerna inte 

kan leverera till sin godsmottagare inom den överenskomna tidsperioden, vilket slutligen kan 

resultera i en missnöjd kund. Nykvist fortsatte att förklara att distributörerna måste bli 

flexiblare i sitt arbete för att lyckas skapa en mer hållbar citylogistik, men påpekade även att 

godsmottagarna behöver bli mer flexibla för att detta arbete ska lyckas. Chaufförerna ställs 

dagligen inför olika utmaningar, men det finns även flera yttre faktorer som kan påverka 

distributörernas förmåga att leverera sitt gods på ett effektivt sätt. Lif och Näsström från DHL 

ansåg distributionen av gods i Skövdes stadskärna, trots tidigare nämnda problem, fungerar 

förhållandevis bra på grund av att Skövde än så länge är en relativt liten stad.  

 

Peterson från Sveriges Åkeriföretag var tydlig med att poängtera att alla parter vill att 

Skövdes stadskärna ska växa, samtidigt som de företag som huserar där förblir livskraftiga 

och varaktiga. För att detta ska vara möjligt krävs följaktligen en fungerande citylogistik i 

Skövdes stadskärna, samt en ökad förståelse för att leveranser med godsfordon är en 

förutsättning för att butikerna ska få sina varor. Godstransporter behöver således bli 

accepterade som en nödvändig del av hela försörjningskedjan. Vidare menade Peterson att det 

är en stor utmaning att få både politiker och centrumbesökare att förstå att godstransporter är 

viktiga vid skapandet av en levande stadskärna i Skövde, samtidigt som dessa godsleveranser 

ska ske på ett så effektivt och miljömässigt sätt som möjligt. Nykvist från PostNord menade 

att den största utmaningen vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde är att finna 

balansen mellan fungerande godstransporter, samt åstadkommandet av en attraktiv stadskärna, 

utan trängsel, buller och lokala luftföroreningar. För att uppnå detta krävs det att alla 

intressenter och aktörer som verkar i stadskärnan samarbetar. 

 

Lif och Näsström från DHL menade att distributionen i Skövde stadskärna i framtiden 

troligtvis kommer att minska till följd av den ökade e-handeln, samt att handelsområden 

utanför Skövdes stadskärna även kan komma att locka mer. Vidare diskuterade Ohlsson från 

Schenker att flera butiker i Skövdes stadskärna i framtiden kan komma att behöva stänga sina 

verksamheter på grund av höga hyror, samt dyra parkeringsavgifter för besökare. Detta i 

samband med att fler människor söker sig till butikerna på Stallsiken och Elins esplanad, tror 

Ohlsson kommer att resultera i mindre godstrafik i Skövdes stadskärna. Nykvist från 

PostNord förklarade att det är svårt att sia om framtiden då det är flera yttre faktorer som 

påverkar, exempelvis konsumenternas köpbeteende. Vidare menade Nykvist att distributionen 

av gods tydligt har förändrats de senaste fem åren till följd av e-handeln, och att det kommer 

bli intressant att se hur konsumentbeteendet ser ut i framtiden för generation Y, som idag kan 

köpa två par skor för att sedan skicka tillbaka ett par, samtidigt som de pratar om att ta vara på 

miljön. Nykvist fortsatte att förklara att konsumenter idag kan köpa enstaka produkter från 

andra sidan jordklotet utan att ifrågasätta vilken påverkan det har för distributörerna och 

rådande klimatförändringar. Vad än framtiden har att utvisa kommer det fortfarande finnas ett 

behov av godstransporter, dock kommer dessa godstransporter ständigt att behöva förbättras. 
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4.4.2 Samarbetsmöjligheter med andra intressenter och aktörer i Skövdes 

stadskärna 

För att åstadkomma en hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna krävs ett samarbete mellan 

stadskärnans olika intressenter och aktörer. Samarbete är således en förutsättning för att kunna 

förbättra flödet av godstransporter in till, inom samt ut ur Skövdes stadskärna ur ett 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv, som gynnar så många intressenter som 

möjligt. Peterson från Sveriges Åkeriföretag menade att det är viktigt med en förståelse för 

distributörernas olika förutsättningar, men att distributörerna gemensamt bör försöka lösa de 

problem som uppstår. Detta var något som även Nykvist från PostNord belyste, då alla 

distributörer i Skövdes stadskärna står inför likartade dilemman.  

 

De fyra representanterna från PostNord, DHL och Schenker, menade att det finns olika 

samarbetsmöjligheter mellan stadskärnans olika intressenter och aktörer. Näsström från DHL 

beskrev bland annat att ett bättre samarbete med godsmottagare gällande styrning av 

godsflödet, samt överenskommelse om godsavlämning innan butiksöppning, skulle kunna 

vara en möjlighet för att förbättra godstransportflödet i Skövdes stadskärna. Ett bra samarbete 

mellan distributör och godsmottagare menar Ohlsson från Schenker följaktligen är viktigt, 

men i slutändan är det dock alltid godsmottagaren som avgör vilka möjligheter som kommer 

att löna sig i det långa loppet. Representanterna från distributionsaktörerna PostNord, DHL, 

Schenker samt branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag, ingår även i en 

samverkansgrupp tillsammans med andra aktörer och representanter från Skövde kommun. I 

denna samverkansgrupp kan de olika aktörerna tillsammans med exempelvis en trafikingenjör 

på Skövde kommun, diskutera och lösa problem som kan uppstå vid leverans av gods i 

stadskärnan. Detta menade Nykvist från PostNord har skapat en lösningsorienterad dialog och 

ett betydelsefullt informationsutbyte. Denna samverkansgrupp har följaktligen skapat ett bra 

samarbete mellan flera intressenter och aktörer i Skövdes stadskärna. 

 

Ytterligare en samarbetsmöjlighet som flera av representanterna diskuterade under 

intervjuerna var skapandet av en omlastningscentral i närheten av Skövdes stadskärna. Vid en 

sådan omlastningscentral skulle gods från olika distributörer samlastas för att sedan levereras 

i stadskärnan av en leverantör. Sådana stadsleveranser menade Peterson från Sveriges 

Åkeriföretag skulle kunna ske med exempelvis eldrivna lastcyklar eller elfordon för att på så 

sätt minska antalet stora och fossildrivna godsfordon i stadskärnan. Ohlsson från Schenker 

beskrev att test med liknande omlastningscentraler har genomförts i Stockholm tillsammans 

med de konkurrerande företagen DHL och PostNord. Dessa tester har dock ännu inte 

resulterat i en långsiktigt hållbar lösning på grund vissa motsättningar mellan distributörer och 

butiksinnehavare gällande val av leverantör. Ett samarbete kring skapandet av en 

omlastningscentral menade både Nykvist från PostNord och Peterson från Sveriges 

Åkeriföretag, skulle kunna förbättra godsflödet ur ett hållbarhetsperspektiv, men det kan även 

skapa en viss problematik ur en säkerhets- och konkurrenssynpunkt. Vidare beskrev Nykvist 

att dilemmat med användandet av en omlastningscentral handlar om kvittering av gods, 

försäkringar och ansvarstagande, eftersom en leverantör då kommer att leverera och ansvara 

för olika leverantörers gods. Nykvist diskuterade vidare kring att ny teknik kan komma att 

lösa detta problem mellan olika företag i framtiden, med hjälp av exempelvis kvittering av 
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gods via mobilt bank-ID. Ohlsson från Schenker trodde dock inte att en sådan 

omlastningscentral skulle leda till ett minskat antal godstransporter i Skövdes stadskärna, 

eftersom det kommer vara lika mycket gods som ska levereras oavsett omlastningscentral 

eller ej. Ohlsson menade däremot att en samlastning av gods skulle resultera i en högre 

fyllnadsgrad av godsfordonen, samt ett bättre godstransportflöde i Skövdes stadskärna. 

 

4.4.3 Distributörernas förbättringsförslag för skapandet av en hållbar citylogistik 

i Skövdes stadskärna 

Tidigare i denna rapport har det redovisats hur trafiksituationen i Skövdes stadskärna ser ut 

idag, samt vilka samarbetsmöjligheter som finns med andra intressenter och aktörer utifrån 

distributörernas perspektiv. Representanterna från de olika organisationerna har även 

diskuterat kring hur problematiken i Skövdes stadskärna skulle kunna lösas. Dessa 

förbättringsförslag kommer att redovisas nedan under rubrikerna alternativa bränslen och 

elfordon, miljözoner, mixade lastzoner, larmfria zoner i godsmottagarens lokaler samt övriga 

förbättringsförslag.  

 

Alternativa bränslen och elfordon 

Idag finns det en rad olika alternativa bränslen, och några av dem som representanterna från 

PostNord, DHL, Schenker och Sveriges Åkeriföretag nämnde var HVO diesel, RME 

(Rapsmetylester), vätgas och biogas. Peterson från Sveriges Åkeriföretag förklarade att det 

dock är svårt att hitta ett bränsle som kommer att kunna klassas som hållbart om 5–10 år. När 

en ny lastbil ska köpas in saknas det följaktligen tydliga riktlinjer för vilket bränsle och vilken 

fordonstyp som myndigheterna kommer kunna stå bakom under de kommande sju åren. 

Ohlsson från Schenker som menade att de svenska åkerierna följaktligen behöver få tydligare 

information från myndigheterna för vilka fordon de bör satsa på i framtiden.  

 

Användning av elfordon vid distribution av gods i Skövdes stadskärna diskuterades med 

delade meningar bland representanterna från de olika organisationerna. Både Nykvist från 

PostNord samt Lif från DHL beskrev att det pågår tester med olika elfordon, även elcyklar 

inkluderat, inom organisationerna på andra orter i Sverige. Elcyklar som transportsätt menade 

dock Lif och Näsström från DHL inte kommer att vara aktuellt i Skövde förrän det har 

implementerats med lyckade resultat i större svenska städer. Det lokala åkeriet, Börje 

Näsström Åkeri AB, som DHL anlitar för distribution i Skövdes stadskärna hade dessutom 

testat att använda en eldriven paketbil för leverans av gods i stadskärnan. Detta test blev dock 

mindre lyckat då elfordonet inte uppnådde de utlovade kraven gällande räckvidd. Elfordonet 

sades ha en räckvidd på 168 kilometer innan laddning, men vid genomförandet av testet 

klarade elfordonet endast att köra totalt 68 kilometer innan urladdning. Under detta test var 

det dock snö och kallt, vilket ledde till att de var tvungna att ha på värmen i förarhytten, något 

som kan vara en av orsakerna till att det drog mycket batteri och inte fungerade som planerat. 

Näsström menade även att tillverkningen av elfordonens batterier har en negativ 

miljöpåverkan, vilket även Peterson från Sveriges Åkeriföretag menade bör vara med i 

beräkningen av ett ökat användande av elfordon. Vidare menade Näsström från DHL att en 

ökad användning av elfordon för leverans av gods i Skövdes stadskärna kräver att specifika 
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laddstolpar installeras. Detta för att uppnå en fortsatt effektivt flöde av godstransporter in till, 

inom samt ut ur Skövdes stadskärna. 

 

Miljözoner 

Mellan åren 1990 och 2014 beskrev Peterson från Sveriges Åkeriföretag att föreningens 

medlemmar varit med och bidragit till en 87 procentig minskning av utsläpp av miljöfarliga 

gifter. Peterson menade att detta skett till följd av euroklassning av fordon där förbättrade 

motorer, samt en utveckling av alternativa bränslen har varit förbättringsåtgärderna. Trots att 

den tunga godstrafiken endast står för sju procent av vägtrafikens totala koldioxidutsläpp, 

framstår transportbranschen ändå som den stora miljöboven. För att utländska 

distributionsaktörer inte ska kunna konkurrera ut befintliga svenska åkerier, menade 

representanterna från DHL och Schenker att Skövde kommun själva kan bestämma vilken 

godstrafik som får trafikera gatorna i Skövdes stadskärna genom att införa miljözoner. 

Ohlsson från Schenker beskrev att de utländska distributionsaktörerna inte har samma 

hållbarhetskrav när det gäller fordonens bränsle, däck eller euroklass, vilket ytterligare 

försämrar den lokala stadsmiljön. Näsström från DHL förklarade att aktörer inom 

transportbranschen välkomnar miljözonernas begränsningar angående vilka godsfordon som 

får trafikera vissa geografiska områden, då det följaktligen skulle skapa en godstrafik på lika 

villkor för alla länders distributionsaktörer. 

 

Mixade lastzoner  

Representanterna från PostNord och Schenker beskrev att det på vissa ställen i Skövdes 

stadskärna är svårt för distributörerna att komma intill sin godsmottagare vid lastning och 

lossning av gods på ett effektivt sätt. På Lögegatan finns det en taxizon placerad i anslutning 

till en lastzon, vilken både Nykvist från PostNord samt Ohlsson från Schenker önskar 

omvandla till en kombinerad lastzon. Detta eftersom de båda representanterna inte upplever 

att denna taxizon används fullt ut under de tider på dygnet som godstransporterna befinner sig 

där. Nykvist och Ohlsson föreslog följaktligen att en kombinerad lastzon skulle kunna fungera 

i den befintliga taxizonen. Ett liknande koncept menade Ohlsson från Schenker även skulle 

kunna implementeras utanför Sparsmakat på Rådhusgatan där det idag är en kombinerad taxi- 

och handikapparkering. Nykvist från PostNord föreslog även lösning bestående av en 

kombination av parkeringsplatser och lastzoner runt om i Skövdes stadskärna, där zonerna 

fungerar som lastzon på förmiddagen och vanlig parkeringsplats resterande tid. Detta menade 

Nykvist skulle kunna resultera i en bättre arbetsmiljö för chaufförerna. För att dessa 

kombinerade lastzoner ska kunna fungera på ett optimalt sätt utan uppståndelse av 

missförstånd krävs det tydlig information, vilket var något som Ohlsson från Schenker såg 

som en utmaning. 

 

Larmfria zoner i godsmottagarens lokaler 

Något som representanterna från Schenker, DHL och Sveriges Åkeriföretag diskuterade var 

hur flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna kunde förbättras genom användning av 

larmfria zoner i godsmottagarens lokaler. Näsström från DHL förklarade att om 

distributörerna får tillgång till godsmottagarnas lokaler innan öppning och således kan 

leverera godset innan personalen är på plats, skulle detta kunna göras tidigare än vad som är 
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möjligt i dagsläget. För att detta ska fungera förklarade Ohlsson från Schenker att en larmfri 

zon behöver upprättas innanför godsmottagarens dörr. I denna larmfria zon kan sedan 

chauffören röra sig fritt, samt lasta av gods utan att larmet går. Det positiva med larmfria 

zoner menade Ohlsson är att distributörerna kan leverera godset på morgonen innan butikerna 

öppnar. Peterson från Sveriges Åkeriföretag beskrev att deras åkerimedlemmar är vana vid att 

hantera och kvittera ut olika larmkoder, taggar och nycklar till sina godsmottagare. Vidare 

menade Peterson att dessa larmfria zoner kräver omfattande installationer av det specifika 

området, samt att det även bör finnas en ömsesidig överenskommelse mellan distributör och 

godsmottagare gällande leverans av gods utan personlig kvittens. Representanten från 

Sveriges Åkeriföretag förklarade att kvittensen av mottaget gods kan ses som en 

värdehandling där godsmottagaren godkänner att godset inte är skadat, samt att det är 

levererat i rätt antal och i rätt tid.  

 

Övriga förbättringsförslag 

I avsnittet 4.4.1 beskrevs distributörernas upplevda problem med snöröjning i Skövdes 

stadskärna under vinterhalvåret. För att lösa detta problem menade Ohlsson från Schenker att 

stadskärnans gågator skulle kunna värmas upp. På så sätt skulle snövallar kunna undvikas, 

vilket följaktligen skulle underlätta flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna. Näsström 

från DHL skulle även önska att paketdistribution till privata konsumenter i framtiden sker via 

ett ombud, istället för leverans till varje enskild konsument. Detta då det skulle leda till 

minskat antal fordonskilometer körda inom Skövdes stadskärna. Vidare menade Näsström 

från DHL att ett bättre trafikstyrningssystem behöver implementeras för att effektivisera 

returflödet av gods i Skövdes stadskärna. Ohlsson från Schenker ifrågasatte även om 

godsmottagarna verkligen behöver skicka sina varor samma dag, eller om de istället kan tas 

med i samband med leverans av varor dagen efter. Ohlsson förklarade att detta skulle leda till 

en effektivare upphämtning av gods där chaufförer inte behöver åka fram och tillbaka mellan 

olika gator. Detta skulle följaktligen resultera i en mer optimerad ruttplanering, vilket således 

skulle bidra till ett förbättrat flöde av godstransporter in till, inom samt ut ur Skövdes 

stadskärna.  

 

4.4.4 Sammanställning distributörer 

Vid intervjuerna med de olika distributionsaktörerna fick representanterna dessutom 

rangordna sex hållbarhetsaspekter på en skala från 1–6, se bilaga 3 och 4, vilka är baserade på 

de urbana godstransporternas negativa effekter. Detta för att få en indikation på vad som anses 

vara mer respektive mindre viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövdes 

stadskärna utifrån distributörernas perspektiv. Peterson från Sveriges Åkeriföretag ansåg dock 

att alla aspekter var lika viktiga, och deltog därför inte i rangordningen. Ett medelvärde för 

distributörernas rangordning har räknats ut, för att sedan omvandlas till en summerad 

rangordning. Tabell 10 visar en sammanställning över rangordningen baserad på svaren från 

de fyra representanterna från PostNord, DHL och Schenker. Det som ansågs vara mer viktigt 

vid skapandet av en hållbar citylogistik ur distributörernas perspektiv var följaktligen att 

reducera lokala luftföroreningar och godstransporternas utsläpp av växthusgaser, öka 

tillgängligheten för godsfordon att leverera nära godsmottagaren, samt att öka säkerheten i 

stadskärnan. De tre aspekterna som distributörerna i genomsnitt rangordnade som mindre 
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viktigt var således att minska stöldrisken vid leverans av gods i stadskärnan och minska 

trängsel och trafikstockning orsakat av godsfordon, samt att minska höga bullernivåer orsakat 

av godsfordon. 

 

Tabell 10: Distributörernas syn på en hållbar citylogistik (egen tabell) 

 
 

4.5 Hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna ur centrumbesökarnas 

perspektiv 

För att kunna bidra till skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde utifrån ett 

helhetsperspektiv studerades även centrumbesökarnas syn på flödet av godstransporter in till, 

inom samt ut ur Skövdes stadskärna. Detta i form av en genomförd enkätstudie där 46 

centrumbesökare i åldrarna 23–82 deltog. I denna enkätundersökning användes ordet 

leveransfordon istället för godstransporter, då detta ses som ett tydligare och mer beskrivande 

ord för en centrumbesökare. En karta över Skövdes stadskärna användes även för att visa 

centrumbesökarna vilket område som studerades. Nedan redovisas respondenternas svar i 

form av olika stapeldiagram.  

I bilaga 7 redovisas att 65 procent av de centrumbesökare som medverkade i 

enkätundersökningen bodde i Skövde, varav 15 procent bodde i Skövdes stadskärna, och 50 

procent bodde utanför stadskärnan. 35 procent av de tillfrågade respondenterna bodde således 

i en annan ort än Skövde. Antalet respondenter som svarade att de besökte Skövdes 

stadskärna mer än fyra gånger per vecka var i snitt 25 personer, vilket motsvarar 55 procent. 

Merparten av de tillfrågade respondenterna svarade även att de tar sig till och från Skövdes 

stadskärna med bil eller till fots, samt att de spenderar sin tid i stadskärnan genom att äta, fika, 

shoppa eller arbeta (se bilaga 7). I figur 15 nedan går det att utläsa att majoriteten av de 

tillfrågade respondenterna vanligtvis befinner sig i Skövdes stadskärna mellan klockan 11–17. 

Något att tillägga här är att respondenterna i denna fråga hade möjlighet att välja på flera 

svarsalternativ.  

Hållbar citylogistik

Rangordning

distributörerna

Ekonomi

Tillgänglighet för godsflöden 3 2 3 2,7 2

Stöldrisk 5 3 2 3,3 4

Socialt

Buller och vibrationer 6 6 6 6,0 6

Trängsel och trafikstockning 2 4 5 3,7 5

Säkerhet 4 1 4 3,0 3

Miljö

Lokal luftförorening & växthusgasutsläpp 1 5 1 2,3 1

Skala: 1-6 där 1 = mer viktig, 6 = mindre viktig 

Intressenter
PostNord DHL Schenker Medelvärde

Godstransporters påverkan
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Figur 15: Vilken tid centrumbesökarna oftast befinner sig i Skövdes stadskärna (46 svar) 

 

I enkätundersökningen ställdes frågan under vilken tid på dygnet centrumbesökarna helst 

önskade att leveransfordonen rör sig i stadskärnan. I denna fråga hade respondenterna 

möjlighet att välja på ett eller flera svarsalternativ, och i figur 16 nedan redovisas resultatet. 

Majoriteten av de tillfrågade respondenterna, 53 procent, ansåg följaktligen att förmiddag är 

den bästa tiden som leveransfordon kan befinna sig i Skövdes stadskärna. Figur 16 visar även 

att 29 procent av respondenterna ansåg att leveranserna ska ske under eftermiddagen, kvällen 

eller natten. 16 procent av de tillfrågade respondenterna hade ingen åsikt i denna fråga. 

 

 
Figur 16: Centrumbesökarnas önskan över när på dygnet som leveransfordon ska befinna sig i Skövdes  

stadskärna (46 svar) 

 

Enligt enkätundersökningen, se figur 17, var det endast 15 procent av de tillfrågade 

respondenterna som svarade att leveransfordon i Skövdes stadskärna ibland kunde uppfattas 

som störande. Nio procent av de tillfrågade respondenterna saknade uppfattning i denna fråga 

och 76 procent svarade att de sällan eller inte alls har upplevt leveransfordon i Skövdes 

stadskärna som störande. 
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Figur 17: Centrumbesökarnas upplevelse av leveransfordon i Skövdes stadskärna (46 svar) 

 

I enkätundersökningen fick respondenterna svara på frågan om de upplever att det finns något 

specifikt område i Skövdes stadskärna där det förekommer mer trafik av leveransfordon. 

Denna fråga ställdes öppen, utan några svarsalternativ, där 32 procent, vilket motsvarar 22 

personer, saknade åsikt. I figur 18 nedan går det även utläsa att det uppstod spridda åsikter 

kring vilket område i Skövdes stadskärna som centrumbesökarna upplevde som mest 

trafikerat av leveransfordon. De två största problemområdena enligt centrumbesökarna blev 

följaktligen Rådhusgatan och Storgatan med 15 respektive 14 procent av rösterna. 

 

 
Figur 18: Centrumbesökarnas uppfattning om vart det förekommer mest trafik av leveransfordon i Skövdes 

stadskärna (46 svar) 

Enkätundersökningen visade, se figur 19, att 46 procent av de medverkande respondenterna 

någon gång hade upplevt höga ljudnivåer i Skövdes stadskärna orsakat av leveransfordon, 

medan 43 procent angav att de aldrig upplevt höga ljudnivåer i centrum orsakat av 

leveransfordon. 11 procent av de medverkande respondenterna saknade uppfattning i denna 

fråga. 
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Figur 19: Centrumbesökarnas upplevelse av ljudnivån i Skövdes stadskärna orsakat av leveransfordon (46 svar) 

 

På frågan om centrumbesökarna någon gång hade känt sig otrygga i Skövdes stadskärna på 

grund av leveransfordon svarade 85 procent av respondenterna nej, se figur 20. Sex procent 

av de tillfrågade respondenterna svarade dock att de någon gång känt sig otrygga i Skövdes 

stadskärna, medan nio procent saknade uppfattning i denna fråga. 

 

 

Figur 20: Centrumbesökarnas upplevelse av tryggheten i Skövdes stadskärna relaterat till leveransfordon (46 

svar) 

 

Figur 21 nedan visar huruvida de tillfrågade respondenterna hade upplevt trängsel eller 

trafikstockning orsakat av leveransfordon i Skövdes stadskärna eller inte. 50 procent av de 

tillfrågade respondenterna svarade att de någon gång upplevt trängsel eller trafikstockning, 

medan 46 procent svarade att de aldrig upplevt detta. Fyra procent av de medverkande 

saknade uppfattning i denna fråga. 
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Figur 21: Centrumbesökarnas upplevelse av trängsel och trafikstockning i Skövdes stadskärna orsakat av 

leveransfordon (46 svar) 

 

Enligt enkätundersökningen, se figur 22, var det 74 procent av de medverkande som ansåg det 

vara ‘mycket viktigt’, eller ‘relativt viktigt’ att de leveransfordon som levererar gods i 

Skövdes stadskärna blir helt avgasfria. 15 procent svarade att detta inte var så viktigt, medan 

endast sju procent tyckte att avgasfria leveransfordon i stadskärnan inte var alls viktigt. Fyra 

procent av de medverkande hade ingen åsikt i denna fråga. 

 

 
Figur 22: Centrumbesökarnas åsikter kring avgasfria leveransfordon i Skövdes stadskärna (46 svar) 

 

I enkätundersökningen fick centrumbesökarna dessutom rangordna sex hållbarhetsaspekter på 

en skala från 1–6, se bilaga 6, vilka är baserade på de urbana godstransporternas negativa 

effekter. Detta ger en indikation på vad som anses vara mer respektive mindre viktigt vid 

skapandet av en hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna utifrån centrumbesökarnas 

perspektiv. Ett medelvärde för centrumbesökarnas rangordning har räknats ut, för att sedan 

omvandlas till en summerad rangordning. I tabell 11 nedan redovisas centrumbesökarnas svar, 

där det som ansågs vara mer viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik följaktligen var 

ökad säkerhet i stadskärnan, reducering av lokala luftföroreningar och godstransporternas 

utsläpp av växthusgaser, samt en minskning av trängsel och trafikstockning orsakat av 

godstransporter. De tre aspekterna som centrumbesökarna i genomsnitt rangordnade som 
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mindre viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna var således att 

minska höga bullernivåer orsakat av godsfordon, öka tillgängligheten för godsfordon att 

leverera nära godsmottagaren, samt att minska stöldrisken vid leverans av gods i Skövdes 

stadskärna. 

 

Tabell 11: Centrumbesökarnas syn på en hållbar citylogistik (egen tabell) 

 

Enkätundersökningen innehöll en avslutande fråga där de tillfrågade respondenterna själva 

fick beskriva hur trafiksituationen, relaterat till leveransfordon i Skövdes stadskärna, skulle 

kunna förbättras. Totalt svarade 25 personer på denna fråga och i bilaga 8 redovisas dessa 

svar mer ordagrant. Flera av respondenterna upplevde inte leveransfordon i Skövdes 

stadskärna som något stort problem. Respondenterna menade följaktligen att varor måste 

kunna levereras till de olika butikerna för att stadskärnan ska kunna hållas levande. Ett ämne 

som flera av respondenterna hade åsikter kring var tiden för leverans av varor i Skövdes 

stadskärna. Majoriteten av de tillfrågade respondenterna önskade att leveranser av gods i 

Skövdes stadskärna skulle äga rum på morgonen eller förmiddagen, när det är få människor i 

rörelse. Detta menade respondenterna skulle kunna bidra till skapandet av en trevligare 

stadsmiljö utan leveransfordon, samt förhindra uppkomsten av trängsel och trafikstockning 

och således minska risken av trafikrelaterade olyckor. Begränsade leveranstider för 

leveransfordon skulle följaktligen kunna förbättra trafiksituationen i Skövdes stadskärna. För 

att ytterligare förbättra trafiksituationen beskrev ett flertal respondenter att en ökad 

användning av storleksmässigt mindre leveransfordon, samt alternativa bränslen, el 

inkluderat, skulle kunna bidra till ett förbättrat godstransportflöde för både människa och 

miljö.  

 

En omlastningscentral, samt ett ökat samarbete mellan de olika distributörsaktörerna var 

ytterligare något som flera av respondenterna gärna skulle se i Skövdes stadskärna. En bättre 

samordning mellan distributörsaktörernas leveranser, samt användning av mindre 

leveransfordon som utgår från en omlastningscentral vid leverans i stadskärnan, menade 

Hållbar citylogistik

Rangordning

centrumbesökare

Ekonomi

Tillgänglighet för godsflöden 4,3 5

Stöldrisk 4,9 6

Socialt

Buller och vibrationer 3,6 4

Trängsel och trafikstockning 2,5 2

Säkerhet 2,2 1

Miljö

Lokal luftförorening & växthusgasutsläpp 3,5 3

Skala: 1-6 där 1 = mer viktig, 6 = mindre viktig 

Intressenter
Medelvärde

Godstransporters påverkan
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respondenterna skulle kunna minska antalet leveransfordon i Skövdes stadskärna. En av de 

tillfrågade respondenterna beskrev att en anledning till varför omlastningscentraler inte 

ansetts vara lönsamt i tidigare städer är att fel värden mäts. Detta då en omlastningscentral 

innebär ett extra steg i leverantörsledet, vilket även kan resultera i en högre kostnad. 

Respondenten menade dock att en omlastningscentral skulle skapa en mer effektiv och mer 

hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna.  

 

4.6 Sammanställning av empiriskt resultat 

4.6.1 Intressentgruppernas totala syn på skapandet av en hållbar citylogistik i 

Skövdes stadskärna 

I tabell 12 redovisas en sammanställning över vilka hållbarhetsaspekter som de tre 

intressentgrupperna rangordnade som mer respektive mindre viktigt vid skapandet av en 

hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna. Ett medelvärde av de tre intressentgruppernas 

rangordning har därefter räknats ut för att sammanställas till en slutlig rangordning. Det som 

följaktligen ansågs vara mer viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik var en ökad 

säkerhet och ökad tillgänglighet för godsfordon att leverera nära godsmottagaren, samt en 

minskning av lokala luftföroreningar och godstransporternas utsläpp av växthusgaser. De tre 

aspekterna som intressentgrupperna i genomsnitt rangordnade som mindre viktigt vid 

skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde var att minska trängsel och trafikstockning 

orsakat av godstransporter, minska stöldrisk vid leverans av gods, samt att minska höga 

bullernivåer orsakat av godsfordon. 

 

Tabell 12: Sammanställning över de tre intressentgruppernas syn på en hållbar citylogistik (egen tabell) 

 

4.6.2 Sammanställning av problematiken med godstransporter i Skövdes 

stadskärna 

För att skapa en tydligare bild av problematiken i Skövdes stadskärna, relaterat till flödet av 

godstransporter, har de problem som kan uppstå i Skövdes stadskärna ur godsmottagarnas, 

distributörernas och centrumbesökarnas perspektiv sammanställts i tabell 13, 14 och 15. 

Denna sammanställning innefattar vad de olika problemen innebär, samt en kort förklaring till 

varför eller hur de kan uppstå. Problemen är redovisade i den ordning som de tidigare 

presenterats under de olika delavsnitten i empirin. De problem som markerats med rosa i 

tabellerna är de som vidare kommer behandlas i analysen. Detta eftersom dessa problem är de 

Hållbar citylogistik

Ekonomi

Tillgänglighet för godsflöden 2 1 5 2,7 2

Stöldrisk 4 4 6 4,7 5

Socialt

Buller och vibrationer 6 6 4 5,3 6

Trängsel och trafikstockning 5 3 2 3,3 4

Säkerhet 3 2 1 2,0 1

Miljö

Lokal luftförorening & växthusgasutsläpp 1 5 3 3,0 3

Skala: 1-6 där 1 = mer viktig, 6 = mindre viktig 

Rangordning
Intressenter

Distributör Godsmottagare Centrumbesökare Medelvärde 
Godstransporters påverkan
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som tydligast kan kopplas till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv, och således 

bör lösas för att förbättra godstransportflödet in till, inom samt ut ur Skövdes stadskärna ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 

 

Tabell 13: Sammanställning av problem i Skövdes stadskärna ur godsmottagarnas perspektiv (egen tabell)  

Godsmottagarnas perspektiv 

PROBLEM FÖRKLARING 

Sena leveranser 

Alla de fem godsmottagarna ville få sina varor levererade tidigt på 

förmiddagen innan klockan 12:00, men detta sker ej i dagsläget. Två 

butiker ville även få sina leveranser innan butiken öppnade när 

personal var på plats eller innan personal var på plats i butiken. 

Trängsel och 

trafikstockning  

De butikerna som befann sig på gator där även personbilar var tillåtna 

uppfattade godstrafiken utanför deras butik som mer kaosartad under 

vissa tider på dygnet när exempelvis flera godsfordon befann sig på 

samma ställe i stadskärnan. 

Bristfälligt samarbete 

En levande stad kan endast skapas om stadskärnans olika 

intressenter samarbetar, något som anses vara bristfälligt i Skövdes 

stadskärna i dagsläget. 

 

 

Tabell 14: Sammanställning av problem i Skövdes stadskärna ur distributörernas perspektiv (egen tabell) 

Distributörernas perspektiv 

PROBLEM FÖRKLARING 

Ombyggnationer 

De ständiga ombyggnationerna av torgytor och infrastruktur i Skövdes 

stadskärna skapar problem för chaufförerna då vissa gator är 

avstängda. 

Enkelriktade gator 
Enkelriktade gator upplevs som ett problem då godsfordon kan behöva 

stanna mitt i vägen för att lasta av gods, vilket blockerar trafikflödet. 

Snöröjning  
De enkelriktade gatorna är smala vilket orsakar problem vid snöröjning 

då snövallar skapas och framkomligheten begränsas. 

Felparkeringar  
Privata bilar samt servicebilar kan stå felparkerade i stadskärnan eller 

blockera lastzoner.  

Butikernas olika 

tidsfönster för leverans 

Flera butiker i stadskärnan har olika tidsfönster för leverans, vilket 

resulterar i att chaufförerna kan behöva köra fram och tillbaka mellan 

olika gator för att hinna leverera. 

Trängsel och 

trafikstockning 

För butiker som inte har tidsfönster sker leveranser av gods efter 

klockan 10 vilket leder till att godstransporterna befinner sig samtidigt i 

samma område.  

Bristande förståelse  

Konsumenten saknar förståelse för varför godstransporter behövs i 

stadskärnan samt att lastzonerna är viktiga för godsfordonens dagliga 

arbete och inte är till för privata bilister. 

Lämpliga elfordon och 

hållbara alternativa 

bränslen saknas. 

Det är svårt att hitta ett bränsle som kommer klassas som hållbart om 

5–10 år. Elfordonen och stadens infrastruktur är inte tillräckligt 

utvecklade för att de ska fungera i stadskärnan. 

Oklara riktlinjer från 

myndigheterna 

När en lastbil ska köpas in saknas det tydliga riktlinjer för vilket bränsle 

och fordonstyp som myndigheterna kommer stå bakom under de 

kommande sju åren.   
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Tabell 15: Sammanställning av problem i Skövdes stadskärna ur centrumbesökarnas perspektiv (egen tabell) 

Centrumbesökarnas perspektiv 

PROBLEM FÖRKLARING 

Leverans vid fel tidpunkt 
Förmiddag är den mest önskvärda tiden att leverera gods på, men i 

dagsläget kan leverans av gods ske under hela dagen.  

Höga ljudnivåer  
Höga ljudnivåer i Skövdes stadskärna orsakat av godstransporter 

upplevs av 46 procent av de tillfrågade centrumbesökarna. 

Trängsel och 

trafikstockning 

50 procent av de tillfrågade centrumbesökarna upplever att 

trafikstockning eller trängsel orsakade av godstransporter förekommer. 

Avsaknad av avgasfria 

godsfordon  

74 procent av de tillfrågade centrumbesökarna tycker att det är mycket 

viktigt eller relativt viktigt att godsfordonen som levererar gods i 

Skövdes stadskärna blir helt avgasfria. 

Bristande samarbete 
Ett utökat samarbete mellan distributörsaktörerna krävs för att minska 

antalet godstransporter i Skövdes stadskärna. 
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5. Analys av godstransportflödet i Skövdes stadskärna  

 
 

I detta avsnitt kommer beskrivna förbättringsförslag från både tabell 4 och avsnitt 4.4.3 att 

analyseras tillsammans med de urbana godstransporternas negativa effekter ur ett 

intressentperspektiv (tabell 5). Detta för att finna de mest gynnsamma förbättringsförslagen 

på hur flödet av godstransporter in till, inom samt ut ur Skövdes stadskärna kan förbättras. 

Analysen börjar med en sammanställning över vad de tre intressentgrupperna ansåg vara 

mer respektive mindre viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde, för att sedan 

resultera i underlag till val av förbättringsförslag (figur 23). Slutligen sker en analys och 

rimlighetsbedömning av respektive förbättringsförslag inom en uppskattad tidshorisont, 

baserad på förslagens bedömda tid för implementering i Skövdes stadskärna.  

 

5.1 Analysens struktur 

Rapportens problemformulering är definierad enligt följande:  

Hur kan flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna förbättras ur ett 

hållbarhetsperspektiv för att gynna både distributörer, godsmottagare och centrumbesökare? 

 

För att svara på denna problemfråga, samt bidra till åstadkommandet av en hållbar citylogistik 

i Skövde grundar sig denna analys följaktligen på ett intressent- och hållbarhetsperspektiv. 

Detta då skapandet av en hållbar citylogistik fordrar en samverkan mellan stadskärnans olika 

intressenter. Analysen börjar således med en granskning av vad de distributörer, 

godsmottagare och centrumbesökare som rör sig och verkar i Skövdes stadskärna ansåg var 

mer respektive mindre viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik, samt vilka konflikter 

som kunde åskådliggöras dem emellan. Detta för att utifrån deras åsikter skapa ett underlag 

till kommande val av förbättringsförslag som gynnar flera intressenter. 

 

Därefter läggs störst vikt vid utformandet av rimliga förbättringsförslag, för att lösa de olika 

problem som kan uppstå i Skövdes stadskärna ur distributörernas, godsmottagarnas och 

centrumbesökarnas perspektiv, och på så sätt förbättra flödet av godstransporter i stadskärnan. 

Dessa förbättringsförslag grundas följaktligen i både lösningsmixen vid skapandet av en 

hållbar citylogistik (se tabell 4), samt distributörernas förbättringsförslag för skapandet av en 

hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna, som redovisades i avsnitt 4.4.3. 

Förbättringsförslagen är tekniskt möjliga och eftersträvar även att vara ekonomiskt 

genomförbara, samt bidra till en fortsatt levande stadskärna i Skövde, samtidigt som 

godstransporter ska kunna ta sig fram i stadskärnan på ett mer hållbart sätt. Detta för att 

slutligen bidra till en förbättring av godstransportflödet, gällande lastbilar och paketbilar i 

Skövdes stadskärna. 

 

 

 

Inledning Metod Teori Empiri Analys Resultat Diskussion
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5.2 Intressentgruppernas sammanställda syn på skapandet av en hållbar 

citylogistik i Skövde 

I detta avsnitt kommer de tre olika intressentgruppernas syn på godstransporternas negativa 

effekter i Skövdes stadskärna kopplat till de tre hållbarhetsperspektiven, att analyseras. 

Sammanställningen över intressenternas totala rangordning, som rödmarkerats i tabell 16, 

kommer följaktligen att analyseras tillsammans med vad varje enskild intressentgrupp ansåg 

vara mer respektive mindre viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde. Detta för 

att vidare kunna analysera hur flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna kan förbättras. 

 

Tabell 16: Sammanställning över de tre intressentgruppernas syn på en hållbar citylogistik (egen tabell) 

 
 

Säkerhet 

Det alternativ som de tillfrågade distributörerna, godsmottagarna och centrumbesökarna 

gemensamt rangordnade som mest viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik för att bidra 

till en hållbar stadskärna i Skövde, var en säker stadsmiljö utan trafikrelaterade olyckor. 

Eftersom alla de tre intressentgrupperna stod enade i denna fråga går det således att konstatera 

att säkerheten är den viktigaste aspekten. I enkätundersökningen svarade 85 procent av de 

tillfrågade centrumbesökarna att de aldrig hade känt sig otrygga i Skövdes stadskärna, 

relaterat till godstransporter, vilket påvisar att detta inte är ett problem i dagsläget. Att en hög 

säkerhet i stadskärnan i genomsnitt rangordnades som det mest viktiga vid skapande av en 

hållbar citylogistik i Skövde anses således vara rimligt. Detta då en osäker stadsmiljö skulle 

missgynna alla intressenter på längre sikt eftersom det skapar oro och vantrivsel. Därför 

kommer säkerhetsaspekten att ligga till grund för alla rapportens kommande 

förbättringsförslag på hur flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna kan förbättras ur ett 

intressent- och hållbarhetsperspektiv. 

 

Tillgänglighet för godsflöden 

Tillgängligheten för godstransporter i Skövdes stadskärna, alltså att chaufförerna kan lasta av 

sina varor nära sin godsmottagare, var något som både distributörerna och godsmottagarna 

ansåg vara viktigt vid skapandet hållbar citylogistik för att bidra till en hållbar stadskärna i 

Skövde. Godsmottagarnas primära roll i en stadskärna är att ta emot det gods som 

distributörerna levererar till rätt plats och i rätt tid, medan distributörernas mål är att uppfylla 

godsmottagarnas behov av effektiva och kvalitetsmässiga leveranser (se tabell 2). 

Hållbar citylogistik

Ekonomi

Tillgänglighet för godsflöden 2 1 5 2,7 2

Stöldrisk 4 4 6 4,7 5

Socialt

Buller och vibrationer 6 6 4 5,3 6

Trängsel och trafikstockning 5 3 2 3,3 4

Säkerhet 3 2 1 2,0 1

Miljö

Lokal luftförorening & växthusgasutsläpp 1 5 3 3,0 3

Skala: 1-6 där 1 = mer viktig, 6 = mindre viktig 

Rangordning
Intressenter

Distributör Godsmottagare Centrumbesökare Medelvärde 
Godstransporters påverkan
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Godsmottagarna i det här fallet är följaktligen mest intresserade av en ökad tillgänglighet för 

godstransporterna i Skövdes stadskärna så att de ska gynnas av smidiga och effektiva 

leveranser av varor till sin butik. Ur distributörens synvinkel innebär tillgänglighet dock även 

en fråga om chaufförernas arbetsmiljö, för att de på ett så ergonomiskt sätt som möjligt ska 

kunna leverera gods av olika form och vikt. Det faller sig således naturligt att dessa två 

intressenter är ense om att en ökad tillgänglighet för godsflöden i Skövdes stadskärna är en 

viktig aspekt. Centrumbesökarna i sin tur ansåg inte att en ökad tillgänglighet var lika viktigt 

vid skapandet av en hållbar citylogistik, vilket kan bero på att centrumbesökarna inte har en 

tydlig helhetsuppfattning om distributörernas dagliga arbete i stadskärnan. Ytterligare en 

anledning till varför tillgängligheten för godsflöden ansågs vara mindre viktig kan bero på att 

det inte tydligt kan kopplas samman med centrumbesökarnas mål, vilket är att uppleva en 

trivsam och säker stadsmiljö, utan störmoment från godstransporter (se tabell 2). Detta då en 

ökad tillgänglighet för chaufförerna inte direkt bidrar till skapandet en trivsam stadsmiljö ur 

ett miljömässigt och socialt perspektiv, utan mer kan kopplas till det ekonomiska perspektivet, 

vilket inte berör centrumbesökarna. De tillfrågade centrumbesökarna framstod dock som 

medvetna om att varor måste kunna komma fram till butikerna i stadskärnan för att de ska 

kunna handla, vilket trots allt visar på en större förståelse. Den genomsnittliga totala 

rangordningen för vikten av tillgänglighet vid skapandet av en hållbar citylogistik blev i detta 

avseende en tvåa (se tabell 16). Eftersom tillgängligheten tydligt kan kopplas samman med 

distributörens och godsmottagarens redovisade mål är det följaktligen en viktig punkt att 

beakta vid en fortsatt analys i hur godstransportflödet i Skövdes stadskärna kan förbättras för 

att gynna flera olika intressenter. 

 

Lokala luftföroreningar och växthusgasutsläpp 

Att godsfordon drivs av alternativa bränslen eller el för att minska utsläpp av växthusgaser 

och partiklar i Skövdes stadskärna var det som distributörerna, godsmottagarna och 

centrumbesökarna i genomsnitt rangordnade som det tredje viktigaste vid skapandet av en 

hållbar citylogistik i Skövde. Alla intressenter var dock inte ense kring vikten av denna 

miljöfråga. Att distributörerna rangordnade denna aspekt som det mest viktiga anses vara 

rimligt eftersom de dagligen arbetar med att effektivisera sina flöden av godstransporter för 

att minska lokala och globala luftföroreningar, samt växthusgasutsläpp. Det är således 

distributören som har den största möjligheten att göra förändringar för att skapa en bättre 

stadsmiljö kopplat till denna aspekt. Peterson från Sveriges Åkeriföretag förklarade att det 

dock är svårt att hitta ett bränsle som kommer att kunna klassas som hållbart om 5–10 år. 

Detta skapar en komplicerad debatt kring användandet av miljövänligare godstransporter, 

något som vidare kommer att analyseras vid framtagandet av olika förbättringsförslag i 

Skövde.  

 

En användning av miljövänligare godstransporter kräver dessutom att godsmottagarna är 

villiga att betala de extra fraktkostnader som tillkommer. De tillfrågade godsmottagarna i 

denna rapport fokuserade inte på denna miljöfråga vid skapandet av en hållbar citylogistik, då 

de i genomsnitt rangordnade denna aspekt som nummer fem (se tabell 16). Detta berodde 

bland annat på att godsmottagarna inte prioriterade att betala den extra kostnad som miljöfrakt 

medför, samt att sådana hållbarhetsfrågor behandlades på en högre nivå i butikskedjan än i 
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Skövde. Att godsfordon drivs av alternativa bränslen eller el var den aspekt som 

centrumbesökarna ansåg var tredje viktigast vid skapandet av en hållbar citylogistik för att 

bidra till en hållbar stadskärna i Skövde. 74 procent av de tillfrågade centrumbesökarna var 

överens om att det är mycket viktigt eller relativt viktigt att leveransfordonen i Skövdes 

stadskärna blir helt avgasfria i framtiden. Centrumbesökarna är följaktligen inte främmande 

inför tanken att leverans av gods i stadskärnan i framtiden kan komma att ske med exempelvis 

elfordon eller eldrivna lastcyklar. För att alla intressenter fortsättningsvis ska trivas i Skövdes 

stadskärna är detta således en viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformningen av kommande 

förbättringsförslag. 

 

Trängsel och trafikstockning 

En säker stadskärna utan trafikrelaterade olyckor innefattar även enligt teorin en stadsmiljö 

utan trängsel och trafikstockning. Det är idag betydligt fler fordon som rör sig på samma yta i 

Skövdes stadskärna än för tio år sedan, vilket leder till att det nu är trångt att ta sig fram. 

Centrumbesökarna och godsmottagarna var följaktligen överens om att trängsel och 

trafikstockning är en viktig aspekt vid skapandet av en hållbar citylogistik för att bidra till en 

hållbar stadskärna i Skövde. Däremot rangordnade distributörerna i genomsnitt denna aspekt 

som nummer fem (se tabell 16). Detta trots att intervjuerna med representanterna från 

PostNord, DHL, Schenker och Sveriges Åkeriföretag gav tydliga indikationer på att trängsel 

och trafikstockningar, relaterat till godsfordon, förekommer i Skövdes stadskärna.  

 

En av de intervjuade godsmottagarna beskrev situationen såhär:  

“Vid skapandet av en attraktiv stadskärna är det även viktigt att butikernas kunder på ett 

enkelt sätt kan ta sig fram” (Butikschef butik C, personlig kommunikation, 10 april 2019). 

 

Om butikernas kunder följaktligen inte upplever en attraktiv stadsmiljö med goda möjligheter 

att röra sig utan trängsel och säkerhetsrisker, relaterat till flödet av godstransporter, kommer 

de troligtvis inte att besöka butiken. Detta är något som skulle kunna få mycket negativa 

konsekvenser för en butik, som då på längre sikt inte skulle överleva på den konkurrensutsatta 

marknaden. I enkätundersökningen svarade 50 procent av de tillfrågade centrumbesökarna att 

de upplevt trängsel och trafikstockning i Skövdes stadskärna relaterat till godsfordon, vilket 

kan ge ytterligare indikationer på att trängsel och trafikstockning är ett problem i dagsläget. 

För att Skövdes stadskärna ska bli mer attraktiv ur alla intressenters perspektiv behöver denna 

aspekten således tas hänsyn till vid utformning av kommande förbättringsförslag. 

 

Stöldrisk 

Att minska stöldrisken av varor när chauffören lastar av hos godsmottagaren, var det som 

distributörerna, godsmottagarna och centrumbesökarna i genomsnitt rangordnade som det näst 

minst viktiga vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde. Denna aspekt är tydligt 

kopplad till det ekonomiska perspektivet och berör således enbart distributörer och 

godsmottagare. Distributörerna och godsmottagarna var följaktligen ense i denna fråga, och 

menade att en minskning av stöldrisken är viktigare vid skapandet av en hållbar citylogistik 

än sänkta bullernivåer. Eftersom centrumbesökarna inte direkt påverkas av det ekonomiska 

perspektivet hade de ingen betydande åsikt i denna fråga. En minskad stöldrisk kommer 
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därför ej att analyseras vidare vid framtagandet av rapportens kommande förbättringsförslag, 

då det är utanför ramen för rapportens fokusområde. 

 

Buller och vibrationer 

Att det är en låg ljudnivå i Skövdes stadskärna utan buller och vibrationer genererat från 

godsfordon var det de tre intressentgrupperna i genomsnitt rangordnade som det minst viktiga 

vid skapandet av en hållbar citylogistik. Distributörerna ansåg att ljudnivån, relaterat till 

godstransporter, i Skövdes stadskärna inte är ett problem i dagsläget. Både Nykvist från 

PostNord och Ohlsson från Schenker menade att dagens fordon är förhållandevis tysta och om 

elfordon, som är ännu tystare, skulle implementeras i stadsmiljö skulle det kunna vara en 

säkerhetsrisk för centrumbesökarna. Centrumbesökarna rangordnade sänkta ljudnivåer som 

mer viktig än vad de andra två intressentgrupperna gjorde, vilket kan hänvisas till att det var 

46 procent av respondenterna i enkätundersökningen som någon gång upplevt höga ljudnivåer 

i Skövdes stadskärna orsakat av godsfordon. Följaktligen kommer buller och vibrationer inte 

att vara en viktig del i den fortsatta analysen av hur flödet av godstransporter i Skövdes 

stadskärna kan förbättras.  

 

5.2.1 Underlag till val av förbättringsförslag 

Den fortsatta analysen kommer att grunda sig i de tre nedanstående aspekterna redovisade i 

figur 23, vilka är tillgänglighet för godsflöden, lokala luftföroreningar och växthusgasutsläpp, 

samt trängsel och trafikstockning. Detta då dessa tre aspekter ansågs vara mer viktiga vid 

skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde ur de tre intressentgruppernas perspektiv (se 

tabell 16). Figur 23 sammanställer således ett underlag till kommande val av 

förbättringsförslag, där säkerheten kommer att vara en grundläggande aspekt i alla förslag. 

 

 
Figur 23: Sammanställning av de aspekter som rapportens val av förbättringsförslag kommer att bygga på (egen 

figur) 

 

5.3 Analys av lösningsmixen för skapandet av en hållbar citylogistik i 

Skövde 

“…den största utmaningen vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde är att finna 

balansen mellan fungerande godstransporter, samt åstadkommandet av en attraktiv 

stadskärna, utan trängsel, buller och lokala luftföroreningar.” (C. Nykvist, personlig 

kommunikation, 21 mars 2019). 

Godstransporter behöver alltså finnas i Skövdes stadskärnan för att leverera varor till 

godsmottagarna så att centrumbesökaren ska kunna handla. Detta samtidigt som godsfordonen 
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enligt centrumbesökarna till viss del förstör gatubilden. För att skapa en attraktiv stadskärna 

och hållbar citylogistik i Skövde krävs det följaktligen att flödet av godstransporter fungerar 

så optimalt som möjligt. Analysen kommer vidare beskriva hur åtta framtagna 

förbättringsförslag kan komma att förbättra godstransportflödet i Skövdes stadskärna för att 

gynna så många intressenter som möjligt.  

 

5.3.1 Förbättringsmöjligheter i Skövdes stadskärna 

I tabell 17 redovisas åtta förbättringsförslag baserade på lösningsmixen vid skapandet av en 

hållbar citylogistik (se tabell 4), samt distributörernas förbättringsförslag för skapandet av en 

hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna, som redovisades i avsnitt 4.4.3. Tabellen presenterar 

vilka upplevda problem i Skövdes stadskärna som de olika förbättringsförslagen förbättrar, 

samt vilken intressentgrupp som gynnas. Förbättringsförslagen ska följaktligen bidra till att 

minska godstransporternas negativa effekter för att på så sätt förbättra flödet av 

godstransporter in till, inom samt ut ur Skövdes stadskärna ur både ett intressent- och 

hållbarhetsperspektiv. Efter tabell 17 analyseras de åtta olika förbättringsförslagen under varje 

enskild rubrik.  

 

Tabell 17: Intressentgruppernas upplevda problem i Skövdes stadskärna samt föreslagna förbättringsförslag 

(egen tabell) 

Förbättringsmöjligheter i Skövdes stadskärna  

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG FÖRBÄTTRAR DESSA PROBLEM FÖR VEM 

Intelligenta transportsystem Enkelriktade gator Distributörerna 

Butikernas olika tidsfönster för leverans Distributörerna 

Trängsel och trafikstockning Alla 

Omlastningscentral Trängsel och trafikstockning Alla  

Höga ljudnivåer Centrumbesökarna 

Tidsrestriktion för leverans Trängsel och trafikstockning Alla 

Sena leveranser Godsmottagarna 

Leverans vid fel tidpunkt Centrumbesökarna 

Mixade lastzoner  Trängsel och trafikstockning Alla 

Larmfria zoner Butikernas olika tidsfönster för leverans Distributörerna 

Trängsel och trafikstockning Alla  

Sena leveranser Godsmottagarna 

Elfordon Lämpliga elfordon och hållbara alternativa 

bränslen saknas 

Distributörerna 

Höga ljudnivåer Centrumbesökarna 

Avsaknad av avgasfria godsfordon Centrumbesökarna 

Eldriven lastcykel Enkelriktade gator Distributörerna 

Trängsel och trafikstockning Alla 

Lämpliga elfordon och hållbara alternativa 

bränslen saknas 

Distributörerna 

Höga ljudnivåer Centrumbesökarna 

Avsaknad av avgasfria godsfordon Centrumbesökarna 

Miljözon Höga ljudnivåer Centrumbesökarna 

Avsaknad av avgasfria godsfordon Centrumbesökarna 
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Intelligenta transportsystem   

För att minska trängsel, trafikstockning samt köbildning, relaterat till godstransporter, i 

Skövdes stadskärna skulle ett intelligent transportsystem kunna användas. Med hjälp av ett 

sådant informationssystem kan distributörerna enligt teorin få tillgång till realtidsinformation 

kring trafiksituationen i Skövdes stadskärna. Distributörerna kan då exempelvis med hjälp av 

flera GPS-sändare, placerade runt om i stadskärnan, samt en applikation i deras handdatorer, 

se vart andra fordon befinner sig, och på så sätt få hjälp att fatta bättre beslut anpassade efter 

rådande trafiksituation. En gemensam användning av ett intelligent transportsystem i Skövdes 

stadskärna kan följaktligen bidra till en ökad tillgänglighet och framkomst på både gågator 

och enkelriktade gator. Genom att dela realtidsinformation mellan de olika 

distributionsaktörerna kan ett intelligent transportsystem möjliggöra en mer optimerad 

ruttplanering för att undvika onödig trängsel och trafikstockning på Storgatan och 

Rådhusgatan, kopplat till butikernas olika tidsfönster för leverans av gods. Detta skulle 

följaktligen leda till en effektivisering av godstransportflödet eftersom väntetider och 

köbildning vid olika butiker och lastzoner då skulle kunna undvikas. En sådan optimerad 

ruttplanering skulle även kunna resultera i minskade utsläpp av lokala luftföroreningar och 

växthusgaser, vilket skapar en mer attraktiv stadsmiljö ur centrumbesökarens perspektiv. För 

att denna applikation ska få stor effekt, skulle den behöva användas av alla 

distributionsaktörer som befinner sig på gågator och enkelriktade gator inom Skövdes 

stadskärna. 

 

Införandet av ett intelligent transportsystem i Skövde skulle kunna vara en relativt enkel 

lösning, där investeringskostnaden snabbt bör kunna återbetalas genom tidsmässigt 

effektivare leveranser. Det kräver dock att de olika distributionsaktörerna kommer överens 

om vilken information de kan dela med varandra ur en konkurrenssynpunkt. Skapandet av 

detta informationssystem kräver således ett nära samarbete mellan med olika 

distributionsaktörerna som levererar gods i Skövdes stadskärna, något som ur deras synpunkt 

kan verka kontroversiellt. Informationen som delas behöver dock inte innehålla vilken aktör 

som befinner sig vart, för att den ska vara betydelsefull och användbar. Det räcker med att 

applikationen i handdatorn enbart visar vilken typ av fordon det är, samt var det befinner sig.  

 

Ett intelligent transportsystem är utifrån ovanstående argument ett rimligt förbättringsförslag 

att implementera för att förbättra flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna, då det skulle 

gynna både distributören, godsmottagaren och centrumbesökaren.  

 

Omlastningscentral 

Att starta upp en omlastningscentral i närheten av Skövdes stadskärna skulle innebära att gods 

från olika distributionsaktörer kan samlastas för vidare leverans i Skövdes stadskärna med en 

aktör, med exempelvis ett elfordon. På så sätt skulle lokala luftföroreningar och 

växthusgasutsläpp, genererade av godsfordon, i stadskärnan kunna minskas, vilket skapar en 

mer hälsosam och trivsam stadsmiljö ur centrumbesökarens perspektiv.  

 

Samlastning av gods från olika distributionsaktörer kan även öka fyllnadsgraden i de 

godsfordon som sedan kommer att leverera det samlastade godset i Skövdes stadskärna, vilket 
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i sin tur medför att ett färre antal godsfordon kan komma att röra sig i stadskärnan. Ett färre 

antal godsfordon i Skövdes stadskärna skulle således resultera i sänkta bullernivåer samt en 

lägre risk för trafikrelaterade olyckor. Detta förbättringsförslag skulle dessutom kunna öka 

tillgängligheten för godsfordon på Rådhusgatan och Storgatan, samt minska uppkomsten av 

trängsel och trafikstockning, vilket gynnar alla intressenter ur ett socialt perspektiv. Att 

samlasta olika distributionsaktörers gods via en omlastningscentral innebär dessutom att det 

gods som ska till samma gata kan levereras med samma godsfordon. Detta förbättringsförslag 

bidrar således till en bättre ruttplanering med effektivare leveranser som följd, något som 

gynnar distributören ur ett ekonomiskt perspektiv. En omlastningscentral medför dock extra 

kostnader i leverantörsledet vilket kan skapa motsättningar ur distributörens synvinkel, 

eftersom det är de som får stå för dessa kostnader. Att omlasta gods mellan olika godsfordon 

resulterar även i längre ledtider. 

 

Detta förbättringsförslag skulle följaktligen kunna bidra till skapandet av en mer hållbar 

citylogistik i Skövde, samt minska alla de urbana godstransporternas negativa effekter. Trots 

detta anses detta förbättringsförslag inte som rimligt för att förbättra flödet av godstransporter 

i Skövdes stadskärna. Detta för att samlastningsprojekt i andra städer, historiskt sett, inte varit 

ekonomiskt hållbara över tid. En omlastningscentral medför även enligt teorin relativt 

svårlösta problem med hanteringen av godset ur ett säkerhetsperspektiv eftersom gods från 

olika distributionsaktörer ska samlastas, och det då blir svårt att fastställa vem som är ansvarig 

för godset när det befinner sig mellan omlastningscentralen och godsmottagaren. På grund av 

dessa övervägande svårigheter är omlastningscentral inte ett rimligt förbättringsförslag att 

implementera i Skövdes stadskärna.  

 

Tidsrestriktioner för leverans 

En implementering av tidsrestriktioner för leverans av gods i Skövdes stadskärna, alltså 

restriktioner för när godstransporter får befinna sig i stadskärnan, skulle kunna minska 

uppkomsten av trängsel och trafikstockning på både Rådhusgatan och Storgatan. Sådana 

tidsrestriktioner skulle således kunna motverka sena leveranser av gods till godsmottagaren, 

samt att leveranser sker vid fel tidpunkter utifrån centrumbesökarens perspektiv. Enligt teorin 

är det vanligt att leveranser sker på natten i storstäder, något även medför vissa nackdelar i 

form av högre kostnader för både godsmottagare och distributörer. Däremot skulle 

tidsrestriktioner vara mer rimligt att implementera i Skövde mellan klockan 12–08, så att 

leveranser i Skövdes stadskärna enbart kan ske under morgonen och förmiddagen, mellan 

klockan 8–12. En sådan tidsrestriktion skulle även gynna godsmottagarna på Storgatan och 

Rådhusgatan då de ville få sina leveranser så tidigt som möjligt på dagen, antingen innan 

butiken öppnade eller precis vid öppning. Ett införande av detta förbättringsförslag i Skövdes 

stadskärna skulle således resultera i att godsmottagarna får sina varor inom den tidsperiod de 

önskar, samtidigt som godstransporterna enbart skulle befinna sig i Skövdes stadskärna under 

den tid som centrumbesökaren önskar. Detta innebär dock ökade krav på att godsmottagaren 

är tillgänglig i butiken mellan klockan 8–12, eller att en larmfri zon har installerats i 

godsmottagarens lokal. 
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Det som vidare kan analyseras är huruvida tidsrestriktioner för leverans av gods verkligen 

bidrar till en bättre trafiksituation i Skövdes stadskärna i sin helhet. Detta eftersom tiden för 

leverans begränsas till en snävare tidsram, vilket innebär att alla distributionsaktörer kommer 

att befinna sig i samma avgränsade område i stadskärnan, under samma tid. Det innebär även 

att kapaciteten för att leverera gods i stadskärnan minskar. En implementering av 

tidsrestriktioner för leverans skulle i detta avseende således kunna skapa mer trängsel, 

trafikstockning och köbildning än vad som förekommer i dagsläget, vilket argumenterar för 

att det är bättre för distributörerna att kunna leverera under hela dagen. Förbättringsförslaget 

kan dessutom resultera i motsättningar från distributörens sida. Detta då de intervjuade 

chaufförerna ansåg att utökade tidsrestriktioner kan komma att skapa en mer stressig 

arbetsmiljö eftersom de då behöver förhålla sig till både butikernas enskilda tidsfönster och 

stadskärnans tidsrestriktioner för leverans. 

 

Ytterligare en anledning till varför ett införande av tidsrestriktioner vid leverans av gods i 

Skövdes stadskärna skulle kunna vara problematiskt är att upphämtning av gods från 

verksamheter i stadskärnan i dagsläget sker på eftermiddagen. Däremot skulle sådana 

tidsrestriktioner vara positivt ur ett miljömässigt perspektiv, då distributörerna skulle kunna 

effektivisera och samordna sina leveranser och upphämtningar av gods till att ske vid samma 

tidpunkt. Något varje aktör då behöver fråga sig själva är om deras paket måste skickas iväg 

samma dag, eller om det kan vänta till dagen efter, när distributören ändå befinner sig i 

Skövdes stadskärna för leverans av gods.  

 

Tidsrestriktioner för leverans av gods i en stadskärna kan utformas på olika sätt och 

exempelvis enbart gälla lastbilar. Detta skulle medföra att den tunga trafiken i Skövdes 

stadskärna kan regleras, medan paketbilar kan befinna sig i stadskärnan under dygnets alla 

timmar. Däremot kan det ifrågasättas ifall införandet av ett sådant förbud är rätt väg att gå. 

Istället kan andra förbättringsförslag möjliggöra att leveranserna ändå sker mellan klockan  

8–12, exempelvis larmfria zoner. Utifrån ovanstående argumentation anses inte detta 

förbättringsförslag vara rimligt att implementera i Skövdes stadskärna.  

 

Mixade lastzoner  

Mixade lastzoner har tidigare implementerats i ett flertal europeiska städer (Meyer & Meyer 

2013), och är följaktligen inte heller ett främmande förbättringsförslag för att förbättra flödet 

av godstransporter in till, inom samt ut ur Skövdes stadskärna. Att införa mixade lastzoner på 

olika platser i Skövdes stadskärna skulle kunna lösa problem med trängsel och 

trafikstockning, relaterat till godstransporter, för både distributören, godsmottagaren och 

centrumbesökaren. Detta förbättringsförslag skulle med fördel kunna implementeras vid en 

kombinerad taxi- och handikapparkeringen på Rådhusgatan (se figur 24). Denna 

handikapparkering skulle då istället kunna flyttas runt hörnet på Torggatan där det idag finns 

en korttidsparkering (se figur 25). Den kvarvarande taxizonen på Rådhusgatan skulle då 

kunna kombineras med en lastzon, där zonen fungerar som en lastzon under distributörernas 

mest kritiska leveranstider i Skövdes stadskärna, vilket är mellan cirka 9:00-12:00, och en 

taxizon resterande tider på dygnet. Detta skulle följaktligen bidra till en mer effektiv 

markanvändning, samt en effektivisering av godsleveranserna i stadskärnan, vilket resulterar i 



62 
 

att godstransporterna kan befinna sig där en kortare period, något som centrumbesökaren 

skulle uppskatta. 

 

 
Figur 24: Den nuvarande kombinerade taxi- och handikapparkeringen på Rådhusgatan (Skogum, 2019) 

 

 
Figur 25: Nuvarande korttidsparkeringen på Torggatan (Skogum, 2019) 

 

Mixade lastzoner skulle även kunna införas vid kritiska punkter på de enkelriktade gatorna i 

Skövdes stadskärna för att öka antalet lastplatser under vissa tider på dygnet, och på så sätt 

undvika att godsfordon blockerar trafikflödet på de enkelriktade gatorna. Dessa 

tidsbegränsade lastzoner skulle då kunna kombineras med befintliga parkeringsplatser för 

personfordon, och fungera som lastplats under vissa förutbestämda tider. På så sätt kan 

tillgängligheten och framkomligheten för godstransporterna i Skövdes stadskärna förbättras.  

Detta förbättringsförslag resulterar följaktligen i större kapacitet för distributörerna vid 

avlastning av gods i stadskärnan under specifika tidsrestriktioner, något som förbättrar 

distributörernas arbetsmiljö, samt minskar uppkomsten av köbildning. 
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Utifrån ovanstående argument anses ett införande av mixade lastzoner i Skövdes stadskärna 

som ett rimligt förbättringsförslag för att bidra till en hållbar citylogistik samt en mer attraktiv 

stadsmiljö i Skövde utifrån både ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Kombinationen av en 

mixad last- och taxizon ses dock som mer rimligt än att kombinera lastzoner med vanliga 

parkeringsplatser. Detta eftersom chaufförerna som intervjuades vid den direkta 

observationen upplevde att de privata bilisterna blockerar och felparkerar i deras nuvarande 

lastzoner. Taxichaufförer däremot, som också är yrkeschaufförer, skulle förmodligen ha en 

större förståelse för detta. Mixade lastzoner borde vara ett icke kontroversiellt 

förbättringsförslag som bör vara relativt enkelt att genomföra. Vid ett införande av mixade 

lastzoner behöver tydliga informationsskyltar sättas upp för att undvika missförstånd gällande 

vilka fordon som får befinna sig i zonen under vilken tid.  

 

Larmfria zoner  

Larmfria zoner i godsmottagarens lokaler skulle kunna minska uppkomsten av trängsel och 

trafikstockning i Skövdes stadskärna. Detta eftersom en installation av larmfria zoner 

möjliggör mer flexibla leveranser under dygnets alla timmar, vilket gynnar distributören då 

det löser flera problem kopplade till butikernas olika tidsfönster för leverans. Detta 

förbättringsförslag ökar även tillgängligheten för chaufförerna att lasta av sina varor nära sin 

godsmottagare, samt möjliggör en mer optimerad ruttplanering där distributörerna kan 

samordna sina leveranser till exempelvis Storgatan, på ett mer effektivt sätt. Larmfria zoner 

gynnar följaktligen även centrumbesökaren då det bidrar till ett bättre godstransportflöde, 

samt möjliggör för distributörerna att befinna sig i stadskärnan när det är få människor i 

rörelse, vilket dessutom ökar säkerheten i stadskärnan. Vid en implementering av detta 

förbättringsförslag behöver distributörerna alltså inte åka fram och tillbaka mellan olika gator, 

utan kan leverera gods till flera godsmottagare på samma gata, vid samma tidpunkt. Detta 

förbättringsförslag skulle således även gynna godsmottagaren då de kan få sina leveranser 

tidigare, samt innan butiken har öppnat. För att detta ska fungera behöver dock alla 

godsmottagare installera larmfria zoner i sina lokaler, vilket kan skapa motsättningar ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Godsmottagarens investeringskostnad för denna larmfria zon bör dock 

snabbt kunna återbetalas genom tidsmässigt effektivare leveranser.  

 

Implementeringen av larmfria zoner skulle följaktligen kunna förbättra trafiksituationen i 

Skövdes stadskärna, samt gynna både distributören, godsmottagaren och centrumbesökaren ur 

ett socialt perspektiv. Ett problem som kan uppstå i samband med larmfria zoner är 

kvitteringen av gods, eftersom godsmottagaren inte är på plats för att ta emot varorna. Detta 

bör dock gå att lösa med exempelvis ett avtal mellan distributören och godsmottagaren, eller 

att godsmottagaren i samband med installationen av den nya larmfria zonen även installerar 

en extra kamera som övervakar området som chauffören larmar av för att öka säkerheten.  

 

Larmfria zoner i godsmottagarens lokaler är följaktligen ett rimligt förbättringsförslag att 

implementera i Skövdes stadskärna för att minska uppkomsten av trängsel och trafikstockning 

på Storgatan och Rådhusgatan, samtidigt som det ökar tillgängligheten för godsflöden i 

stadskärnan. Godsmottagaren har dock en avgörande roll i denna fråga eftersom det är de som 

avgör om en larmfri zon ska installeras i deras lokal eller inte.  
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Elfordon  

Lindholm et al. (2014) menar att urbana godstransporter står för cirka 25 procent av en stads 

totala koldioxidutsläpp, så genom att byta ut distributionsaktörernas fossildrivna fordon till 

eldrivna, skulle det följaktligen kunna ske en avsevärd minskning av lokala luftföroreningar 

samt utsläpp av växthusgaser genererat av godstransporter i Skövdes stadskärna. Elfordon 

skulle således bidra till en förbättrad stadsmiljö i Skövde, vilket även är en start på en 

förbättring av den globala miljösituationen gällande rådande klimatförändringar. Detta 

förbättringsförslag skulle dessutom kunna reducera de höga ljudnivåer, genererade av 

godstransporter, som upplevs av centrumbesökaren i dagens stadskärna. Sänkta ljudnivåer är 

något som även indirekt har en positiv inverkan på de godsmottagare och distributörer som 

rör sig och verkar i Skövdes stadskärna, då det bidrar till en bättre arbetsmiljö. Att elfordon är 

tystgående kan dock innebära en ökad säkerhetsrisk på både Rådhusgatan och Storgatan i 

Skövdes stadskärna där mycket människor är i rörelse. Detta då det finns en risk att 

centrumbesökaren inte uppmärksammar eldrivna fordon på samma sätt som de fossildrivna, 

då motorljudet uteblir. Detta går dock att lösa med ett artificiellt motorljud, som enkelt kan 

slås av och på i elfordonet. Att elfordon är både tystare och miljövänligare än fossildrivna 

fordon bidrar till skapandet av en mer hållbar citylogistik i Skövde då godstransportflödet 

förbättras utifrån både ett socialt och miljömässigt perspektiv. 

 

74 procent av de tillfrågade centrumbesökarna ansåg dessutom att det är mycket viktigt eller 

relativt viktigt att leveransfordonen som levererar gods i Skövdes stadskärna blir helt 

avgasfria i framtiden. Detta är således en viktig fråga för centrumbesökaren och deras 

fortsatta trivsel i stadskärnan, vilket är ytterligare ett argument för att distributionsaktörerna 

som levererar gods i Skövdes stadskärna ska använda sig av elfordon i framtiden. 

 

Utvecklingen av elfordon och dess batterier går ständigt framåt, vilket innebär att det är 

viktigt att de olika distributionsaktörerna håller sig uppdaterade kring de nya framsteg som 

görs. Det som inte fungerar idag kan det följaktligen finnas en lösning på i morgon. Det är 

alltså inte tekniken som saknas, utan snarare viljan hos tillverkarna att producera elfordon i 

större mängd. Eftersom de tre distributionsaktörerna som medverkade i denna rapport hade en 

fyllnadsgrad på mellan 80–95 procent i sina godsfordon, behöver ett elfordon således uppfylla 

dessa krav för att flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna ska förbättras. I dagsläget 

finns det dock begränsat med tillgängliga och stadsanpassade elfordon på marknaden som kan 

uppfylla ovanstående krav gällande storlek och räckvidd, men det kommer ideligen nya 

innovativa lösningar. Att DHL tillsammans med Börje Näsström Åkeri AB har genomfört ett 

test av distribution med elfordon i Skövdes stadskärna ses som ett steg i rätt riktning, trots att 

testet inte gav ett positivt resultat.  

 

Efterfrågan gällande användning av elfordon vid distribution av gods i stadskärnor stiger, men 

priset för dem är fortfarande dyrare än för de konventionella. Det finns dock indikationer som 

pekar mot att anskaffningskostnaden för elfordon kommer att minska de kommande åren. 

Detta är något som vidare kan komma att skapa nya möjligheter för distributionsaktörerna att 

genomföra flera tester med dessa fordon vid distribution av gods i Skövdes stadskärna. Som 

kompensation för den något dyrare anskaffningskostnaden blir driftskostnaden av elfordon 
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allt lägre. För att ytterligare underlätta för distributionsaktörerna vid en övergång från 

fossildrivna till eldrivna fordon, samt för att detta inte enbart ska bli en ökad kostnad för 

distributören, behöver även godsmottagarna bli mer villiga till att betala extra för miljöfrakt.  

 

För att distribution av gods med elfordon ska fungera i Skövdes stadskärna i framtiden 

behöver även stadens infrastruktur anpassas. Kommunens laddinfrastruktur behöver komma 

att inkludera snabbladdare för distributionsaktörernas godstransporter för att elfordon 

överhuvudtaget ska ses som ett alternativ inom de närmsta åren. Detta för att möjliggöra för 

chaufförerna att ladda sina elfordon under exempelvis deras lunchrast. Godstransporternas 

laddstationer skulle kunna implementeras på en del av Arena Skövdes parkering där det finns 

stora ytor för godsfordon att ta sig fram. Detta är dock något som kan skapa motstridigheter 

med andra intressenter och aktörer. Flera aktörer i Skövdes stadskärna behöver således 

samarbeta och komma överens för att detta förbättringsförslag ska fungera i långa loppet.  

 

Utifrån ovanstående argument framstår detta förbättringsförslag som rimligt för att förbättra 

flödet av godstransporter in till, inom samt ut ur Skövdes stadskärna ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Det bör dock implementeras successivt under en längre tidsperiod för 

att det ska vara ekonomiskt hållbart för distributörerna. 

 

Eldriven lastcykel 

För att ytterligare förbättra flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna ur ett 

hållbarhetsperspektiv kan eldrivna lastcyklar användas vid leverans av gods i stadskärnan. 

Eldrivna lastcyklar är idag ett underutnyttjat transportsystem, men det finns ett stort utbud av 

lastcyklar med varierande utseende och kapacitet som möjliggör cykeldistribution av gods i 

tätbefolkade städer. Genom en ökad användning av eldrivna lastcyklar vid leverans av gods i 

Skövdes stadskärna kan buller och vibrationer, orsakat av godstransporter, minskas då 

eldrivna lastcyklar är tystgående. Detta är något som i första hand gynnar centrumbesökaren, 

men även distributörer och godsmottagare påverkas negativt att de höga ljudnivåer som större 

motorfordon genererar. En implementering av eldrivna lastcyklar skulle även minska 

uppkomsten av trängsel och trafikstockning på både Storgatan och Rådhusgatan då mer yta 

skulle frigöras till förmån för fotgängare och cyklister, vilket skulle bidra till skapandet av en 

mer säker och attraktiv stadskärna. Problematiken med butikernas olika tidsfönster för 

leverans av gods i Skövdes stadskärna, samt dess följder av trängsel och köbildning i vissa 

områden, skulle nästintill kunna elimineras vid användning av eldrivna lastcyklar. Detta 

eftersom lastcykeln är mindre än både en paket- och lastbil, och följaktligen tar mindre plats 

på de relativt smala gatorna, vilket även ökar tillgängligheten för godsflöden. Även leverans 

av gods på de enkelriktade gatorna i Skövdes stadskärna skulle underlättas vid 

cykeldistribution, då det skulle minska uppkomsten av blockerade trafikflöden. 

 

Den största fördelen med eldrivna lastcyklar är dess minimala miljöpåverkan. I framtiden 

kommer det bli allt viktigare att godstransporter sker med så liten negativ miljöpåverkan som 

möjligt, vilket tydligt argumenterar för cykeldistributionens framväxt som transportsystem. 

En investering i eldrivna lastcyklar för distribution i Skövdes stadskärna har både lägre 

investerings- och driftskostnader än elfordon, och om ombyggnationer av gatuvyerna i 
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stadskärnan prioriterar denna form av fraktfordon kan det bli ett konkurrenskraftigt 

transportsystem.  

  

Nackdelen med eldrivna lastcyklar är dock att de inte har samma lastkapacitet som en 

motordriven paket- eller lastbil, vilket innebär att de enbart kan frakta smågods. Den 

distribution som idag sker med lastbil i Skövdes stadskärna kommer således inte kunna 

ersättas med cykeldistribution. Däremot skulle den distribution som idag utförs med 

paketbilar på Storgatan och Rådhusgatan, till viss del istället kunna genomföras med eldrivna 

lastcyklar. Detta skulle dock medföra ett behov av antingen en omlastningscentral i närheten 

av Skövdes stadskärna, flexibla mikroterminaler eller mobila depåer. Dessa tre alternativ 

skulle alla bidra till färre godstransporter i Skövdes stadskärna, och följaktligen även förbättra 

godstransporflödet ur ett hållbarhetsperspektiv. 

  

Distribution med eldrivna lastcyklar är trots ovanstående argument inte rimligt att genomföra 

i Skövdes stadskärna i dagsläget då det inte skulle få någon genomgående effekt eftersom 

stadskärnan är så pass liten. Det finns dock potential för cykeldistribution i framtiden, men 

mer riktat mot leverans till privatpersoner, då det generellt sett innebär en leverans av 

storleksmässigt mindre paket. Detta förbättringsförslag är dessutom mer rimligt att genomföra 

riktat mot de privata åkerierna Transport AB Ingemar Ohlsson & Söner och Börje Näsström 

Åkeri AB, än mot PostNord. Detta då de privata åkerierna själva beslutar om vilka fordon de 

ska använda vid distribution av gods i Skövdes stadskärna, medan PostNord är statligt styrt.  

 

Miljözon  

Införandet av en miljözon i Skövdes stadskärna skulle kunna bidra till skapandet av en mer 

hållbar citylogistik ur både ett socialt och miljömässigt perspektiv. Detta eftersom miljözoner 

reglerar vilka fordonstyper som är berättigade att befinna sig inom ett specifikt område samt 

fordonens tillåtna utsläppsnivå. Från och med år 2020 kommer Skövde kommun inneha 

möjligheten att förbjuda alla fossildrivna fordon i stadskärnan genom att implementera 

miljözon klass 3. Detta skulle följaktligen minska utsläppen av lokala luftföroreningar och 

växthusgaser genererade av godstransporter samt kunna bidra till åstadkommandet av en helt 

avgasfri stadskärna i Skövde. Ett införande av miljözon klass 3 skulle följaktligen även bidra 

till sänkta ljudnivåer eftersom tystgående elfordon då måste användas. En nackdel med 

införandet av en miljözon i Skövdes stadskärna är dock att distributörerna då måste köpa in 

nya fordon som stämmer överens med den inrättade miljözonens krav, vilket kan påverka 

distributörernas ekonomiska situation. Dessutom befinner sig flera andra aktörer i Skövdes 

stadskärna, exempelvis servicebilar, som också bör tas hänsyn till innan en miljözon inrättas. 

 

I dagsläget har Skövde kommun endast möjligheten att implementera miljözon klass 1, vilket 

kan ses som ett mer rimligt alternativ i Skövdes stadskärna eftersom det innebär lägre krav på 

fordonen jämför med miljözon klass 3. Detta skulle dock inte resultera i nämnvärt stora 

förbättringar av godstransportflödet ur ett miljömässigt perspektiv eftersom fossildrivna 

fordon fortfarande är tillåtna i miljözon klass 1. Det positiva med miljözon klass 1 är att det 

skulle kunna förbättra konkurrenssituationen gentemot utländska distributionsaktörer som 

använder sig av fordon som genererar högre utsläpp än de svenska.  
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Att implementera en miljözon i Skövdes stadskärna ses utifrån ovanstående argumentation 

inte som ett rimligt alternativ i dagsläget. Detta då förbättringsförslaget antagligen skulle bli 

mer kostsamt än vad den skulle gynna stadskärnans olika intressenter. 

 

5.3.2 Sammanställning av utvalda förbättringsmöjligheter 

Utifrån ovanstående genomgång och analys av de åtta olika förbättringsförslagen presenterar 

tabell 18 en sammanställning över förbättringsförslagens rimlighet vid implementering i 

Skövdes stadskärna. Tabell 18 har följaktligen slagits samman med figur 23, vilken 

redovisade vilka hållbarhetsaspekter som intressentgrupperna ansåg vara mer viktiga vid 

skapandet av en hållbar citylogistik. De rutor som fyllts i med grön färg symboliserar 

följaktligen vilken hållbarhetsaspekt som förbättras av vilket förbättringsförslag. De rutor som 

är ifyllda med ljusgul färg förbättrar hållbarhetsaspekten till en viss del. Slutligen har en 

bedömning gjorts huruvida förbättringsförslagen är rimliga att implementera i Skövdes 

stadskärna eller inte, för att bidra till skapandet av en mer hållbar citylogistik. 

 

Tabell 18: Sammanställning över de fyra förbättringsförslagens rimlighet vid implementering i Skövdes 

stadskärna (egen tabell) 

Förbättringsförslag  

   

Rimlighets-
bedömning 

Intelligenta 
transportsystem 

   Ja 

Omlastningscentral    Nej 

Tidsrestriktioner för 
leverans  

   Nej 

Mixade lastzoner     Ja 

Larmfria zoner     Ja 

Elfordon    Ja  

Eldriven lastcykel    Nej 

Miljözon    Nej 

 

5.4 Slutanalys 

Alla världens städer står inför stora förändringar gällande en ökad urbanisering samt ett 

förändrat köpbeteende hos konsumenten. Citylogistik och flödet av godstransporter in till, 

inom samt ut ur en stadskärna är därför något som behöver fungera optimalt för att en 

stadskärna ska fortsätta att hållas levande. Detta i samband med införandet av 

miljörestriktioner för att minska godstransporternas negativa effekter och bekämpa de globala 

klimatförändringarna, ökar intresset för att göra citylogistiken mer hållbar. De 

förbättringsförslag som vidare rekommenderas i denna rapport, i syfte att bidra till skapandet 

av en hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna, kan således även med fördel införas i andra 

städer runt om i Sverige.   

Till-
gänglighet 
för gods-

flöden

Lokala 
luftföroren-
ingar och 
växthus-

gasutsläpp

Trängsel 
och trafik-
stockning
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6. Resultat och slutsats  

 
 

Detta avsnitt besvarar rapportens frågeställning genom att presentera fyra rekommenderade 

förbättringsförslag, framtagna utifrån teori, empiri och analys. Förbättringsförslagen syftar 

följaktligen till att förbättra flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna utifrån både ett 

intressent- och hållbarhetsperspektiv. Implementeringen av dessa fyra förbättringsförslag i 

Skövdes stadskärna presenteras inom en uppskattad tidshorisont. Avslutningsvis redovisas 

rapportens slutsats. 

6.1 Skapandet av en hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna 
För att kunna skapa hållbar citylogistik i Skövde och bidra till åstadkommandet av en attraktiv 

stadskärna krävs det en helhetssyn som involverar flera intressenters behov och önskemål. 

Denna rapport resulterar följaktligen i fyra rekommenderade förbättringsförslag som både 

förbättrar flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna ur ett hållbarhetsperspektiv, samt 

gynnar flera intressenter. Dessa fyra förbättringsförslag, vilka är mixade lastzoner, intelligenta 

transportsystem, larmfria zoner i godsmottagarens lokaler samt elfordon, redovisas i figur 26, 

inom olika tidshorisonter baserade på förslagens bedömda tid för implementering i Skövdes 

stadskärna. Förbättringsförslagen syftar främst till att minska trängsel och trafikstockning 

relaterat till godstransporter på Storgatan och Rådhusgatan, men även till en ökad 

tillgänglighet för godsflöden, samt att bidra till en bättre stadsmiljö utan lokala 

luftföroreningar och växthusgasutsläpp. 

 

 
Figur 26: Uppskattad tidshorisont för de fyra förbättringsförslagen (egen figur) 

 

6.1.1 Rekommenderade förbättringsförslag inom tidshorisonten ½ - 1 år 

På kort sikt ges rekommendationen att införa en mixad lastzon på Rådhusgatan i Skövdes 

stadskärna för att på så sätt öka tillgängligheten och kapaciteten vid leverans, och följaktligen 

förbättra flödet av godstransporter för både distributörer, centrumbesökare och 

godsmottagare. Distributörerna kommer med hjälp av en mixad lastzon kunna genomföra 

effektivare leveranser av gods på Rådhusgatan, vilket gör att chaufförerna kan lasta av sina 

varor nära sin godsmottagare, något gynnar både distributören och godsmottagaren ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Centrumbesökaren kommer också att gynnas av dessa effektivare 

leveranser då de kommer uppleva en mer attraktiv stadsmiljö utan trängsel och 

trafikstockning. Införandet av en mixad lastzon på Rådhusgatan skulle således även förbättra 

flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna ur ett socialt perspektiv. 

Inledning Metod Teori Empiri Analys Resultat Diskussion

Mixade 
lastzoner½ år 

Intelligenta 
transport-
system

1 år Larmfria 
zoner

1-2 
år

Elfordon
3-5 
år
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Ytterligare ett potentiellt förbättringsförslag som kan förbättra flödet av godstransporter i 

Skövdes stadskärna inom tidshorisonten ½ - 1 år, är att påbörja en implementering av ett 

gemensamt intelligent transportsystem mellan de olika distributionsaktörerna. Detta 

förbättringsförslag är rimligt eftersom det skulle gynna alla de tre intressentgrupperna ur olika 

hållbarhetsperspektiv. För distributören skulle ett intelligent transportsystem kunna bidra till 

en mer optimerad ruttplanering och således även effektivare leveranser av gods på 

Rådhusgatan och Storgatan i Skövdes stadskärna, något som tydligt kopplas till det 

ekonomiska perspektivet. Detta förbättringsförslag skulle följaktligen även få en indirekt 

positiv påverkan på minskningen av lokala luftföroreningar och växthusgasutsläpp i Skövdes 

stadskärna orsakade av godstransporter. Ur ett socialt perspektiv bidrar detta 

förbättringsförslag dessutom till en ökad säkerhet, vilket minskar den totala olycksrisken per 

fordonskilometer. Ett ökat användande av intelligenta transportsystem skulle även reducera 

antalet fordonskilometer per resa, och således minska uppkomsten av trängsel och 

trafikstockning på Rådhusgatan och Storgatan, vilket skulle skapa en trygg stadsmiljö för alla 

involverade intressenter. För att detta förbättringsförslag ska kunna implementeras i Skövdes 

stadskärna krävs dock en bra dialog och ett utökad samarbete mellan de olika 

distributionsaktörerna. 

 

6.1.2 Rekommenderade förbättringsförslag inom tidshorisonten 1–5 år 

Inom en tidshorisont på 1 - 2 år rekommenderas införandet av larmfria zoner i 

godsmottagarnas lokaler på Rådhusgatan och Storgatan för att bidra till ett förbättrat 

godstransportflöde i Skövdes stadskärna. Detta eftersom larmfria zoner minskar uppkomsten 

av trängsel och trafikstockning, relaterat till godstransporter, vilket gynnar både distributörer, 

godsmottagare och centrumbesökare. Ur ett socialt perspektiv skulle detta förbättringsförslag 

således förbättra upplevelsen av Skövdes stadskärna. Detta då färre godstransporter skulle 

befinna sig i stadskärnan under de kritiska tidpunkter när mycket människor är i rörelse, vilket 

även skulle minska olycksrisken per fordonskilometer. Att införa larmfria zoner i 

godsmottagarnas lokaler på Rådhusgatan och Storgatan skulle även bidra till en ökad 

tillgänglighet för godsflöden i Skövdes stadskärna, vilket möjliggör effektivare leveranser för 

distributören ur ett ekonomiskt perspektiv. Effektivare leveranser gynnar även 

godsmottagarna då de kan uppleva en smidigare godsmottagning där varorna redan finns på 

plats när medarbetarna anländer till butiken. För att skapa en lyckad implementering av detta 

förbättringsförslag i Skövdes stadskärna krävs godsmottagarnas engagemang, samt en 

installation av de larmfria zonerna i deras lokaler. Larmfria zoner finns redan idag i ett fåtal 

butiker i Skövde, därför är denna rekommendation rimlig att arbeta vidare med för att bidra 

till skapandet av en hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna. 

 

Som framtida förbättringsförslag rekommenderas elfordon. Detta förbättringsförslag anses 

vara rimligt att börja implementera för distribution i Skövdes stadskärna inom en uppskattad 

tidshorisont på 3 - 5 år. Däremot behöver planeringen av dessa inköp av elfordon starta redan 

nu för att säkerställa att elfordonen kan hålla den kvalitet som krävs. En ökad användning av 

elfordon skulle minska utsläpp av lokala luftföroreningar och växthusgaser och således 

förbättra både stadsmiljön och den globala miljön utifrån ett miljömässigt perspektiv, vilket 

indirekt gynnar alla intressenter. Dessutom skulle höga bullernivåer orsakade av varje 
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godstransportresa minska då elfordon är tystgående. I dagsläget finns det dock inga elfordon 

tillgängliga som klarar av den mängd gods och den räckvidd som behövs för distribution av 

gods i Skövdes stadskärna. Däremot är elbilens positiva inverkan på miljön viktig, vilket gör 

elfordonet till ett nödvändigt alternativ i framtiden för att vidare kunna skapa en hållbar 

citylogistik. De motsättningar som kan uppstå vid införandet av elfordon är ökade kostnader 

ur distributörens perspektiv. Utvecklingen av elfordonens kapacitet, samt den förväntade 

minskningen av elfordonens kostnad skapar dock goda möjligheter för att elfordon i framtiden 

ska kunna användas vid distribution av gods Skövdes stadskärna.  

 

6.1.3 Förbättringsförslagens resultat 

De fyra ovanstående förbättringsförslagen anses vara rimliga i sin helhet då de inte påverkar 

varandra negativt. Säkerheten som ansågs vara den viktigaste aspekten vid skapandet av en 

hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna, förbättras i samband med de rekommenderade 

förbättringsförslagen. Detta då en minskning av trängsel och trafikstockning i Skövde 

stadskärna, i samband med en ökad tillgänglighet bidrar till effektivare leveranser, vilket 

skapar en säkrare stadsmiljö då godstransporterna befinner sig i stadskärnan under en kortare 

tidsperiod. Om alla de fyra ovannämnda förbättringsförslagen skulle implementeras i Skövdes 

stadskärna kommer följaktligen alla intressenter gynnas på något sätt, även om distributörerna 

och godsmottagarna har en mer betydande roll vid införandet förslagen. Att införa mixade 

lastzoner, intelligenta transportsystem, larmfria zoner och elfordon i Skövdes stadskärna 

kommer således bidra till skapandet av en hållbar citylogistik och ett förbättrat flöde av 

godstransporter in till, inom samt ut ur Skövde utifrån alla de tre hållbarhetsperspektiven vilka 

är det sociala, ekonomiska och miljömässiga. Resultatet av denna rapport kan därmed tydligt 

kopplas till samhällsenliga aspekter, då det bidrar till en hållbar citylogistik i stadskärnor, och 

således även ett mer hållbart samhälle. 

 

6.2 Slutsats 
För att svara på rapportens problemfråga gällande hur flödet av godstransporter i Skövdes 

stadskärna kan förbättras, ges rekommendationen att införa fyra förbättringsförslag i Skövdes 

stadskärna, bestående av mixade lastzoner, intelligenta transportsystem, larmfria zoner i 

godsmottagarens lokaler samt elfordon. Dessa förbättringsförslag förbättrar 

godstransportflödet ur ett hållbarhetsperspektiv samt gynnar distributörer, godsmottagare och 

centrumbesökare på olika sätt, vilket bidrar till skapandet av en mer hållbar citylogistik i 

Skövdes stadskärna. Godstransporter är och kommer fortsättningsvis ha en viktig roll i 

skapandet av en hållbar citylogistik för att bidra till en attraktiv stadskärna i Skövde, och för 

att uppnå en hållbar citylogistik samt ett förbättrat flöde av godstransporter behöver alla 

intressenter följaktligen samarbeta. Samtidigt är det viktigt att vara ödmjuk inför det faktum 

att det ekonomiska perspektivet har en betydande roll för alla verksamheters överlevnad, 

vilket följaktligen behöver beaktas vid en implementering av ovanstående förbättringsförslag. 
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7. Diskussion och vidare forskning 

 
 

I detta kapitel diskuteras skapandet av en hållbar citylogistik, samt delar av rapportens olika 

förbättringsförslag, för att sedan avslutas med tankar kring vidare forskning på hur flödet av 

godstransporter i stadskärnor kan förbättras för att bidra till en mer hållbar citylogistik ur ett 

helhetsperspektiv. 

 

7.1 Diskussion 

Utmaningen vid skapandet av en hållbar citylogistik visade sig vara betydligt mer komplext 

än vid en första anblick. Detta då det krävs att alla intressenter och aktörer som rör sig och 

verkar i en stadskärna är engagerade och villiga att samarbeta för att tillsammans bidra till ett 

mer hållbart samhälle. 

I rapportens resultat presenterades fyra rekommenderade förbättringsförslag inom en 

uppskattad tidshorisont, där en ökad användning av elfordon vid distribution i Skövdes 

stadskärna gavs som ett framtida förbättringsförslag för att förbättra godstransportflödet ur ett 

miljömässigt perspektiv. El som drivmedel har fått ett uppsving de senaste åren och spås 

fortsätta i den riktningen. Problemet med elfordon i dagsläget är dock att det inte finns 

tillgängliga fordon på marknaden med rätt kapacitet och räckvidd anpassade för distribution i 

stadsmiljö. Vid en jämförelse av utvecklingen mellan drivmedlen diesel och el, går 

utvecklingen av el och batterier dagsläget snabbare. En minskning av batteriets utsläpp av 

växthusgaser vid produktion måste dock till för att det ska ses som ett hållbart alternativ. 

Peterson nämnde i sin intervju att medlemmarna i Svenska Åkeriföretag, mellan åren 1990 

och 2014, har bidragit till att minska miljöfarliga gifter med 87 procent, vilket är en följd av 

euroklassade fordon med förbättrade motorer för fossildrivna fordon. Därför kan det i 

framtiden komma att ske samma utveckling med elfordonet. Det gäller dock att de stora 

fordonstillverkarna i världen tar sitt ansvar och bidrar till denna utveckling, för något måste 

göras inom snar framtid för att minska de rådande klimatförändringarna. 

 

Medan en ökad tillgänglighet av elfordon anpassade för stadskörning inväntas kan ett ökat 

fokus riktas mot de andra rekommenderade förbättringsförslagen. Detta eftersom alla 

rekommenderade förbättringsförslag bidrar till hållbar citylogistik på olika sätt. Förutom de 

rekommenderade förbättringsförslagen har även cykeldistribution analyserats i rapporten. 

Användningen av eldrivna lastcyklar vid distribution av gods i Skövdes stadskärna skulle 

kunna införas i reklamsyfte, då det bidrar att minska flera av godstransporternas negativa 

effekter. Tanken bakom detta är att ge distributionsaktörerna en möjlighet att testa detta 

förbättringsförslags potential trots de motargument som framförts i denna rapport, samtidigt 

som det ger god publicitet för Skövde kommun i deras satsning mot att skapa en hållbar och 

attraktiv stadskärna.  

Inledning Metod Teori Empiri Analys Resultat Diskussion
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För att något av de fyra rekommenderade förbättringsförslagen ska kunna förbättra flödet av 

godstransporter in till, inom samt ut ur Skövdes stadskärna behöver Skövde kommun, 

tillsammans med stadskärnans övriga intressenter och aktörer utöka sitt samarbete. Vid en 

implementering av dessa förbättringsförslag anser författarna dessutom att alla intressenter 

bör fokusera mer på att minska godstransporternas negativa effekter kopplat till det 

miljömässiga perspektivet, istället för det ekonomiska. Detta för att skapa en mer attraktiv 

stadsmiljö där människor trivs och vill vistas. 

7.2 Vidare forskning 

I denna rapport har flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna studerats för att bidra till 

skapandet av en mer hållbar citylogistik. Vidare forskning inom ämnet skulle således även 

kunna inkludera citylogistikens övriga intressenter och aktörer som inte studerats i denna 

rapport, vilket är stat och kommun, fastighetsägare och serviceaktörer, kollektivtrafik samt 

speditörer. Detta för att få deras synvinkel på de problem som kan uppstå och på så sätt kunna 

få en bredare helhetssyn på hur flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna skulle kunna 

förbättras. Dessutom hade det varit intressant att vidare studera hur citylogistikrelaterade 

problem har lösts i andra städer i världen, för att på så sätt få input till fler potentiella 

förbättringsförslag för att lösa problematiken i Skövdes stadskärna. Vidare skulle det vara 

intressant att undersöka hur mycket elfordonens räckvidd behöver förbättras för att de fungera 

vid distribution av gods i stadsmiljö. Detta skulle kunna genomföras genom tät kontakt med 

de som är branschledande, samt genom att utföra regelbundna tester.  

 

Slutligen skulle vidare forskning för att förbättra flödet av godstransporter in till, inom samt ut 

ur en stadskärna kunna fokusera på underjordisk citylogistik för att frigöra ytor, samt 

minimera antalet godstransporter i en stadskärna. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjuade intressenter och aktörer 

 

Intressent/Aktör Position Datum 

PostNord AB Produktionschef 21/3 

DHL freight AB 

Person 1. Platschef på DHL-terminalen i Tibro 

Person 2. Personal & fordonsansvarig för Börje 

Näsström Åkeri AB 

22/3 

DB Schenker 
VD för åkeriet Transport AB Ingemar Ohlsson 

& Söner 
21/3 

Sveriges Åkeriföretag Branschföreträdare 28/3 

Butik A Butikschef 4/4 

Butik B Butikschef 29/3 

Butik C Butikschef 10/4 

Butik D Butikschef 2/4 

Butik E Butikschef 29/3 
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9.2 Bilaga 2: Intervjuguide godsmottagare på Storgatan och Rådhusgatan 

Information om intervjuperson: 

Namn: 

Företag: 

Roll i företag: 

  

Leverans av gods 

1. Berätta om er verksamhet. 

          a) Antal personal som jobbar i er butik? 

2. Hur ofta får ni leveranser av varor på en vecka, i genomsnitt? 

3. När på dygnet får ni vanligtvis era leveranser? 

4. Vart lämnar leverantören av/över varorna? 

5. Hur stora är era leveranser i genomsnitt?  

6. Vem är det som tar emot varorna från distributören? 

7. Vilken tid på dygnet skulle ni vilja att era varor levererades till butiken? 

          a) Skulle ni vilja ha specifikt tidsfönster för leverans till er butik? 

          b) Skulle ni kunna tänka er att få ert gods levererat innan ni kommer till butiken på  

          morgonen? 

  

Hållbarhet 

8. Vad innebär en hållbar stadskärna för er? 

9. Vilka utmaningar finns det vid skapandet av en hållbar stadskärna i Skövde? 

10. Upplever du godstrafiken utanför er butik som störande för er som godsmottagare? (ex. 

hög bullernivå, trafikstockning, trängsel) 

          a) Upplever du att det är det mycket trafik? 

          b) Hur kan detta förbättras?  

11. Hur ser ni på miljömässigt hållbara transporter? 

          a) Skulle ni kunna tänka er att betala extra för miljömässiga transporter? 

12. Vad är viktigast för dig vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde? Rangordna och 

motivera dina svar. (1 är viktigast och 6 är minst viktigt) 

□ Att chaufförerna kan lasta av sina varor nära butiken/restaurangen/kontoret. 

□ Att minska stöldrisken av varor när chauffören lastar av varorna. 

□ Att godsfordon drivs av alternativa bränslen eller el för att minska utsläpp av 

       växthusgaser och partiklar i Skövdes stadskärna. 

□ Att det är en låg ljudnivå i stadskärnan utan buller genererat från godsfordon. 

□ Att det är lätt att ta sig fram i stadskärnan gåendes, med cykel eller med godsfordon. 

□ Att det är en säker stadsmiljö utan trafikrelaterade olyckor. 
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13. Hur skulle du vilja att leveranserna i Skövdes stadskärnan ska se ut för att fungera så 

optimalt som möjligt för er? 

14. Finns det något övrigt du vill tillägga i diskussionen kring godstransporter och skapandet 

av en hållbar stadskärna i Skövde? 
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9.3 Bilaga 3: Intervjuguide PostNord, Schenker och DHL 

Information om intervjuperson: 

Namn: 

Företag: 

Roll i företag: 

 

Godstransporter 

1. Vad använder ni er av för fordon vid distribution av gods i Skövdes stadskärna? 

          a) Vilket typ av bränsle drivs dessa fordon av? 

          b) Vad är fordonens åtgång av bränsle i snitt per mil? 

          c) Vem bestämmer vilka fordon ni ska använda? 

2. Är ni tillfreds med valet av fordon i dagsläget? 

          a) Har ni några planer på att byta ut era fordon mot mer miljövänliga i framtiden? 

 

Intressenter och aktörer 

3. Vad är er roll i skapandet en hållbar stadskärna i Skövde? 

4. Vad ser du för samarbetsmöjligheter mellan stadskärnans olika intressenter och aktörer vid 

ett arbete med att skapa en hållbar citylogistik? 

          a) Hur ser du på att samarbeta med andra distributörer? Vilka samarbetsformer skulle    

          detta kunna innebära?  

          b) Ser ni andra intressenter och aktörer som störmoment i er tillvaro? 

 

Trafiksituationen i Skövdes stadskärna 

5. Vad är din bedömning av hur trafiksituationen i Skövdes stadskärna fungerar i dagsläget? 

6. Hur fungerar era leveranser i stadskärnan?  

         a) Beskriv vilka generella problem som kan uppstå för godstransporterna vid leverans     

          i stadskärnan. 

         b) Vad skulle kunna förbättras? 

7. Vilka utmaningar finns det vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna? 

8. Upplever du att det finns tillräckligt med lastzoner i stadskärnan? 

          a) Är det något specifikt område där det saknas lastzoner? 

          b) Är befintliga lastzoner felplacerade? 

9. Under vilka tider skulle ni helst önska leverera gods i stadskärnan? 

 

Hållbar citylogistik 

10. Vad innebär en hållbar citylogistik för er? 

11. Vad innebär en hållbar stadskärna för er? 

12. Hur ser ni på hållbarhet i er verksamhet? 

          a) Arbetar ni dagligen med hållbarhetsfrågor? 

          b) Hur skulle ni vilja utveckla ert hållbarhetsarbete? 

13. Har ni några framtida mål för att minska godstransporternas negativa miljöpåverkan? 
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14. Vad är viktigast för dig vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde? Rangordna och 

motivera dina svar. (1 är viktigast och 6 är minst viktigt) 

□ Att chaufförerna kan lasta av sina varor nära butiken/restaurangen/kontoret. 

□ Att minska stöldrisken av varor när chauffören lastar av varorna. 

□ Att godsfordon drivs av alternativa bränslen eller el för att minska utsläpp av 

       växthusgaser och partiklar i Skövdes stadskärna. 

□ Att det är en låg ljudnivå i stadskärnan utan buller genererat från godsfordon. 

□ Att det är lätt att ta sig fram i stadskärnan gåendes, med cykel eller med godsfordon. 

□ Att det är en säker stadsmiljö utan trafikrelaterade olyckor. 

 

Innovativa lösningar 

15. Hur tror du att distributionen av gods till Skövdes stadskärna kommer att se ut i 

framtiden? 

16. Vilka innovativa lösningar hoppas du på i framtiden för att kunna förbättra flödena av 

godstransporter i Skövdes stadskärna utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 

          a) Vilka problem tror du dessa lösningar skulle kunna bidra till att lösa? 

17. Hur tror du att transportbranschen kommer att se ut i framtiden? 

 

Övrigt 

18. Är det något du skulle vilja tillägga i diskussionen kring hållbar citylogistik? 
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9.4 Bilaga 4: Intervjuguide Sveriges Åkeriföretag 

Information om intervjuperson och verksamhet: 

Namn: 

Företag: 

Roll i företag: 

Beskriv er verksamhet/organisation: 

 

Intressenter och aktörer 

1. Vad är er roll i skapandet en hållbar stadskärna i Skövde? 

2. Vad ser du för samarbetsmöjligheter mellan stadskärnans olika intressenter och aktörer vid 

ett arbete med att skapa en hållbar citylogistik?  

          a) Finns det några problem som kan uppkomma för distributörer vid samarbeten med  

          andra intressenter och aktörer? 

 

Trafiksituationen i Skövdes stadskärna 

3. Vad är din bedömning av hur trafiksituationen i Skövdes stadskärna fungerar i dagsläget? 

4. Beskriv vilka generella problem som kan uppstå för godstransporterna vid leverans i 

stadskärnan. 

          a) Vad skulle kunna förbättras? 

          b) Hur skulle det kunna förbättras? 

5. Vilka utmaningar finns det vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövdes stadskärna? 

6. Vilken tid på dygnet anser du att det är bäst att leverera gods i Skövdes stadskärna? 

 

Hållbar citylogistik 

7. Vad innebär en hållbar citylogistik för er? 

8. Vad innebär en hållbar stadskärna för er? 

9. Hur arbetar ni för att minska godstransporternas negativa miljöpåverkan? 

10. Vad är viktigast för dig vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde? Rangordna och 

motivera dina svar. (1 är viktigast och 6 är minst viktigt) 

□ Att chaufförerna kan lasta av sina varor nära butiken/restaurangen/kontoret. 

□ Att minska stöldrisken av varor när chauffören lastar av varorna. 

□ Att godsfordon drivs av alternativa bränslen eller el för att minska utsläpp av 

       växthusgaser och partiklar i Skövdes stadskärna. 

□ Att det är en låg ljudnivå i stadskärnan utan buller genererat från godsfordon. 

□ Att det är lätt att ta sig fram i stadskärnan gåendes, med cykel eller med godsfordon. 

□ Att det är en säker stadsmiljö utan trafikrelaterade olyckor. 
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Innovativa lösningar 

11. Hur tror du att distributionen av gods till Skövdes stadskärna kommer att se ut i 

framtiden? 

12. Vilka innovativa lösningar hoppas du på i framtiden för att kunna förbättra flödena av 

godstransporter i Skövdes stadskärna utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 

          a) Vilka problem tror du dessa lösningar skulle kunna bidra till att lösa? 

13. Hur tror du att transportbranschen kommer att se ut i framtiden? 

 

Övrigt 

14. Är det något du skulle vilja tillägga i diskussionen kring hållbar citylogistik? 
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9.5 Bilaga 5: Intervjuguide vid den direkta observationen 

1. Beskriv en vanlig arbetsdag 

2. När är det mycket att göra? (på dygnet/i veckan) 

3.Hur är det när det är mycket att göra för dig som chaufför? 

4. Hur upplever du trafiken av godstransporter i Skövdes stadskärna? 

5. Vad finns det för problem vid leverans av gods i Skövdes stadskärna? 

6. Är det något speciellt område i stadskärnan där det brukar vara mycket trafik/trängsel/svårt 

att ta sig fram? 

7. Hur bestämmer du som chaufför vilken rutt du ska köra för att leverera gods i Skövdes 

stadskärna? 

8. Vart i Skövdes stadskärna brukar det uppstå väntetider/köbildning vid avlastning av gods? 

9. Skulle du som chaufför tycka att det vore bra om det fanns specifika tidsrestriktioner inom 

vilka ni enbart får leverera gods i Skövdes stadskärna? 

10. Vilken tid på dygnet skulle du som chaufför önska att leverera gods i Skövdes stadskärna? 

11. Vad skulle kunna förbättra din situation som chaufför vid leverans av gods i Skövdes 

stadskärna? 
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9.6 Bilaga 6: Enkätundersökning centrumbesökare 

Den här enkätstudien handlar om leveransfordon i Skövdes stadskärna. Med leveransfordon 

menar vi lastbilar och skåpbilar exempelvis Postnord, Schenker och DHL, som levererar varor 

till butiker, restauranger och kontor i centrum. Se bilderna nedan för exempel. 

 

  
 

Området för Skövdes stadskärna är inom gatorna: Staketgatan, Badhusgatan, Kungsgatan och 

Stationsgatan. 

  
 

1. Kön? 

Kvinna     Man     Annat 

 

2. Ålder? 

________ 

 

3. Var bor du? 

I Skövdes stadskärna     I Skövde, fast utanför Skövdes stadskärna     Utanför Skövde 
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4. Hur många dagar i veckan besöker du Skövdes stadskärna i snitt? 

Färre än en gång i veckan     1 - 3     4 - 5     6 - 7   (dagar) 

 

5. Vilken tid på dygnet befinner du dig oftast i stadskärnan? (möjlighet finns att välja flera 

alternativ) 

Kl.   6 - 8     8 - 11     11 - 13     13 - 17     17 - 23     23 - 06 

  

6. Hur tar du dig till och från Skövdes stadskärna? (möjlighet finns att välja flera alternativ) 

Buss     Bil     Moped     Cykel     Till fots     Annat ________________ 

  

7. Vad brukar du göra när du befinner dig i stadskärnan? (möjlighet finns att välja flera 

alternativ) 

Jag bor här     Shoppa     Arbeta     Äta/fika     Strosa runt     Annat _____________ 

 

8. Upplever du leveransfordon i Skövdes stadskärna som besvärliga? 

Ja, ofta    Ja, ibland     Saknar uppfattning     Nej, sällan     Nej, inte alls 

 

9. Vilken tid på dygnet (en vardag) skulle du helst önska att leveransfordon rör sig i 

stadskärnan? (möjlighet finns att välja flera alternativ) 

Förmiddag     Lunch     Eftermiddag     Kväll     Natt     Ingen åsikt 

  

10. Upplever du att det är något specifikt område i stadskärnan där det förekommer mer trafik 

av leveransfordon? Se karta på första bladet av enkät. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

  

11. Vad är viktigast för dig som centrumbesökare vid skapandet av en hållbar stadskärna i 

Skövde? Rangordna dina svar. (1 är viktigast och 6 är minst viktigt) 

□ Att chaufförerna kan lasta av sina varor nära butiken/restaurangen/kontoret. 

□ Att minska stöldrisken av varor när chauffören lastar av varorna. 

□ Att leveransfordon drivs av alternativa bränslen eller el för att minska utsläpp av 

         växthusgaser och partiklar i Skövdes stadskärna. 
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□ Att det är en låg ljudnivå i stadskärnan utan buller genererat från leveransfordon. 

□ Att det är lätt att ta sig fram i stadskärnan gåendes, med cykel eller med leveransfordon. 

□ Att det är en säker stadsmiljö utan trafikrelaterade olyckor. 

 

12. Har du någon gång känt dig otrygg i centrum på grund av leveransfordon? 

Ja     Nej     Saknar uppfattning 

 

13. Har du någon gång upplevt höga ljudnivåer i centrum på grund av leveransfordon? 

Ja     Nej     Saknar uppfattning 

  

14. Har du någon gång upplevt trafikstockning eller trängsel i centrum orsakade av 

leveransfordon? 

Ja     Nej     Saknar uppfattning 

 

15. Anser du att det är viktigt att leveransfordon i stadskärnan är helt avgasfria? 

Ja, mycket viktigt    Ja, relativt viktigt    Ingen åsikt    Nej, inte så viktigt    Nej, inte alls 

viktigt 

 

16. Hur kan trafiksituationen, relaterat till leveransfordon i Skövdes stadskärna förbättras? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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9.7 Bilaga 7: Stapeldiagram från enkätundersökning med 

centrumbesökarna 
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9.8 Bilaga 8: Centrumbesökarnas åsikter kring hur trafiksituationen, 

relaterat till leveransfordon i Skövdes stadskärna, kan förbättras (25 svar) 

Leveranserna kan istället ske under en viss morgontid när det inte finns folk där, eller 

leverans nattetid. Ha mindre leveransfordon istället för lastbilar. 

 

Jag har inga stora problem så länge de visar hänsyn mot övriga trafikanter och följer 

gällande trafikregler. 

 

Få bort större lastbilar och öka användandet av mindre skåpbilar/budbilar, gärna el-drivna  

Jag ser inga stora problem i hur det fungerar nu. Varor måste få komma fram.  

Jag som jobbar på Långgatan upplever ibland att det är svårt för bilar att komma förbi då 

ett leveransfordon stannat för att lossa, och det är bilar parkerade i parkeringsrutorna. Då 

blir det stopp. Om inte leveransfordon får möjlighet att lossa varor till affärer och företag i 

centrum är jag rädd för att centrumhandeln kommer att dö ut till förmån för områden som 

Elins Esplanad och Stallsiken.  

Se t.ex. Blomsterhallen som kände sig tvungna att flytta från Hertig Johans Torg till 

Sandtorget, både p.g.a sina egna in- och utleveranser (t.ex. kransar till begravningar) samt 

kunder som skulle hämta större blommor/arrangemang. Även mindre företag som det jag 

jobbar på är i behov av leveranser. T.ex. frukt och mat, papper osv, samt att någon kan 

hämta upp kontorspapper, sopor osv.  

Jag anser att fler anvisade lastzoner behövs. 

 

Använda mindre lastbilar som kör från en omlastningscentral för att på så sätt minska 

antalet bilar i stadskärnan. 

 

Jag upplever inte några problem i stadskärnan, varorna måste kunna komma fram till de 

olika butikerna. 

 

För att stadskärnan skall kunna hållas levande är det avgörande att butiker kan få smidiga 

leveranser. 

 

Jag tror på en bättre samordning mellan exempelvis PostNord och Schenker, och att godset 

samlastas via en omlastningscentral innan varorna levereras till de olika butikerna. Jag 

anser att anledningen till att detta inte ansetts vara lönsamt i tidigare städer är att man mäter 

fel värden. Det blir ett extra steg i leverantörsledet, och på så sätt kanske en högre kostnad, 

men i slutet blir det effektivare och mer miljövänligt. 

 

Att samleverera även fast det är olika leverantörer när det gäller gods som ska levereras till 

samma gata. 

 

Använda sig av alternativa bränslen, det skulle vara bra för både människa och klimat. Att 

optimera och samleverera leveranser som ska till samma gata även om det är olika 

leverantörer. 
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Ha stora tydligt anvisade platser där leveransfordon kan stå i lugn och ro så de slipper 

stanna mitt i vägen och blockera övrig trafik. 

 

Det finns inga problem med trafiksituationen i Skövde centrum.  

Bättre tider för leverans för att hindra trafikstockning och eventuella olyckor. Det skulle bli 

en trevligare miljö utan att lastbilar kör dygnet runt. 

 

Minska möjligheten för personbilar att köra i centrum så att alla leveransfordon kan 

komma fram bättre och minskar köer. 

 

Arbeta med en bättre framkomlighet för leveransfordon i centrum. Fortsätta arbeta med 

säkerheten för trafik och gångtrafikanter. Ett förslag är att ge tydligare info om vad som 

gäller. 

 

Trafiksituationen fungerar förhållandevis bra, dock borde alla leveranser ske mellan 9–11 

på vardagar. 

 

Sätts det krav på elfordon i centrum kan omlastning via lager behöva ske. Denna 

omlastning tror jag kan vara mer koldioxidkrävande och arbetspåfrestande än att använda 

fossilbilar i centrum. Varorna kommer då också att öka i pris. Det finns flera svåra 

samband som man måste ta hänsyn till. 

 

Ge varuleveranserna en positiv roll. Se dem inte som ett hinder utan ett naturligt inslag i 

gatubilden. 

 

Fler leveranser på tidpunkter då stora folkmassor inte rör sig genom centrum i bil och till 

fots. Ex. fredag eftermiddag bör det inte vara leveranser då många går på stan. Ex. varje 

vardag vid 16–17 tiden bör inga lastbilar vara i centrum då många åker igenom där när de 

slutar jobbet. 

 

Möjligheter att leverera direkt till lager för att slippa stå på gångvägar eller mitt i centrum. 

Kunna komma intill “bakifrån” på något sätt. Storleksmässigt mindre lastbilar och 

begränsade leveranstider skulle också kunna förbättra trafiksituationen, samt 

utsläppsregleringar. 

 

Begränsade leveranstider skulle kunna förbättra trafiksituationen i Skövdes stadskärna.  

Leveranser borde göras tidigt på morgonen.  

Alla aktörer som levererar i stadskärnan borde samarbeta mera.  

Bygga en omlastningscentral i närheten av centrum dit butikerna går och hämtar sina varor 

själva eller så körs de ut i stadskärnan med fossilfria fordon. 

 

 

 


