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Sammanfattning 

Citylogistik är ett komplext fenomen som innefattar alla resor till, ut ur och inom ett utvalt 

stadsområde med vägfordon vars uppgift är hämtning eller leverans av varor. Städerna är en 

stor drivkraft till ett enskilt lands ekonomi och då godstransporter är fundamentala för vår 

befintliga livsstil är det viktigare än någonsin att godsflödet i städer fungerar för att öka 

tillgängligheten av produkter och material. Den ökade urbaniseringen i Sverige har ökat 

efterfrågan på godstransporter inom städerna. Transportaktiviteter leder dock till ökade 

luftföroreningar, växthusgasutsläpp, buller, visuellt intrång och trafikstockningar som är 

kostsamt för samhället. I Europa står stadstransporter idag för en fjärdedel av transporternas 

koldioxidutsläpp och 69% av alla trafikolyckor sker i städer.  

 

Transportplanering är en komplicerad uppgift som innefattar många interaktioner mellan olika 

aktörer. Det finns många olika intressenter längs en försörjningskedja, som alla har olika krav 

på och uppfattningar av godstransporter. Företag tenderar att bekymra sig mer över hur 

kunder ska ha tillgång till tjänster och varor snarare än hur varorna ska komma till butiken. 

Denna studie syftar till att få en fördjupad förståelse för det komplexa logistiksystemet som 

finns i Skövde för att sedan utforma citylogistik åtgärder som är hållbara och främjar 

aktörernas intressen. Köpcentrumet Commerce i Skövdes stadskärna erhåller godsleveranser 

varje dag till över 50 butiker via två lastbryggor som inte har full kapacitet. För att besvara 

rapportens problemfrågor har mätningar och observationer utförts samt intervjuer och 

enkätundersökning med de aktörer som berörs inom ramen av detta arbete. Författarna har 

identifierat en möjlighet att tillgängliggöra kapacitet på en av lastbryggorna genom att bygga 

en ramp.  

 

Nyckelord: Citylogistik, godstransporter, godshantering, aktörer, hållbarhet 

 

 

 

 

  



Abstract 

City logistics is a complex phenomenon that includes all trips to, out of and within a selected 

urban area with road vehicles whose task is to collect or deliver goods. The cities are a major 

driving force for an individual country's economy and, since freight transport is fundamental 

to our existing lifestyle, it is more important than ever that the flow of goods in cities works to 

increase the availability of products and materials. The increased urbanization in Sweden has 

increased the demand for freight transport within the cities. However, transport activities lead 

to increased air pollution, greenhouse gas emissions, noise, visual intrusion and traffic 

congestion that is costly to society. Today in Europe, urban transport accounts for a quarter of 

the transport's carbon dioxide emissions and 69% of all traffic accidents occur in cities. 

 

Transport planning is a complicated task that involves many interactions between different 

stakeholders. There are many different stakeholders along a supply chain, all of which have 

different requirements and perceptions of freight transport. Companies tend to worry more 

about how customers should have access to services and products rather than how the 

products should be delivered. This study aims to gain a deeper understanding of the complex 

logistics system that exists in Skövde in order to design city logistics initiative that are 

sustainable and promote the interests of the stakeholders. Commerce, the city mall of Skövde 

receives deliveries of goods every day to over 50 stores through two loading docks with 

limited capacity. To answer the report's problem questions, measurements and observations 

have been carried out, as well as interviews and questionnaires with the actors involved within 

the framework of this work. The authors have identified an opportunity to make capacity 

available on one of the loading docks by building a ramp. 

 

Keywords: City logistics, freight transport, freight handling, actors, sustainability 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel introduceras ämnet citylogistik och bakgrunden till varför det är viktig att ha 

med i stadsplaneringen. Här redovisas även statistik, siffror för befolkningstillväxten, utsläpp 

och trafikolyckor. Rapportens specifika geografiska område och dess problemområden 

beskrivs och en karta finns för att belysa detta. Likaså presenteras det så kallade 

“fallföretaget” och projektet “Årets Stadskärna 2020”. Syftet med rapporten och dess 

problemfrågor finns att läsa och avslutas sedan med att redogöra för de avgränsningar som 

gjorts och rapportens disposition. 

1.1 BAKGRUND 

En allt större del av världens befolkning flyttar från landsbygden och in i städerna, idag bor 

mer än hälften av världens befolkning i stadsområden, en siffra som enligt Björklund (2012) 

förväntas öka till 70% år 2050 (Carlsson, Emtairah, Gammelgaard, Vestergaard Jensen & 

Thidell, 2012). På 1800-talet bodde ca 90% av Sveriges befolkning på landsbygden, idag 200 

år senare är siffrorna omvända och det är istället 85% av Sveriges befolkning som bor i 

städerna. Det är detta fenomen som kallas urbanisering, som idag har mattats av och börjat 

stabiliseras i Sverige. (SCB, 2015) 

 

 

 

Figur 1: Urbaniseringens tillväxt senaste 200 åren. Modifierad efter Svanström (2015)  
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Ökad urbanisering bidrar till ekonomisk tillväxt genom att exempelvis behov för service och 

tjänster ökar, nya byggnationer utförs, infrastrukturen utvecklas och jobb skapas (Carlsson et 

al., 2012). Enligt Lindholm och Behrends (2012) skapas 85% av den europeiska unionens 

BNP i städer. Efterfrågan på transporter ökar i takt med den ökade tillväxten, då även 

konsumtionen ökar. Man vill åstadkomma en bra tillväxt utan att öka transporterna och dess 

negativa effekter (Björklund, 2012). Författaren menar dock att transporterna utgör 4% av 

Sveriges BNP och skapar många jobb. Med det sagt är städerna en stor drivkraft till ett enskilt 

lands ekonomi och ett fungerande godsflöde är viktigt för att öka tillgängligheten av 

produkter och material. 

 

Utvecklingen av stadsområden är dock inte endast positiv, transporter medför en stor mängd 

oönskade effekter. Lindholm och Behrends (2012) menar att godstransporter utgör en 

tredjedel av de externa kostnaderna. Transporternas negativa effekter kan vara inom ett 

begränsat område, som en ort där trafiken äger rum, exempelvis buller eller trafikstockningar. 

Men de kan också påverka i större skala och under längre tidsperioder, exempelvis 

koldioxidutsläpp. Trafikstockning som är en av de negativa effekterna är den största 

kostnaden i många städer. (Lindholm & Behrends, 2012) 

 

Citylogistik är ett komplext fenomen som innefattar alla resor till, ut ur och inom ett utvalt 

stadsområde med vägfordon vars uppgift är hämtning eller leverans av varor (Ballantyne, 

Lindholm & Whiteing, 2013). Tidigare forskning har i huvudsak fokus på persontransporter 

vilket har lett till att kunskaperna om godstransporter i stadsområden fortfarande är låga 

(Lindholm & Behrends, 2012). Men då större städer i Europa har uppmärksammat 

godstransporter menar författarna att intresset i övriga städer också har ökat och kommuner 

har börjat inse vikten av att inkludera godsfrakt i sin övergripande transportplanering. 

 

Historiskt sett har stadsplaneringen inte haft något större fokus på godstransporter trots att de 

bidrar stort till stadens ekonomi. Samtidigt bidrar godstransporterna till att störa stadsmiljöns 

attraktivitet och de anses vara i vägen för stadens övriga trafikflöde. Företag tenderar att 

bekymra sig mer över hur kunder ska ha tillgång till tjänster och varor snarare än hur varorna 

ska komma till butiken. Konsumenter vill gärna kunna köpa sitt bröd i affären men blir 

irriterade om godstransporten som levererar brödet till butiken står i vägen och hindrar 

kunden från att exempelvis kunna parkera sin bil. Allmänheten ser sällan det positiva med 

stadstransporterna, de uppmärksammar endast de negativa faktorerna. Vanliga klagomål från 
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allmänheten är bullernivån, säkerhets- och åtkomstbegränsningar medan distributörer ofta 

klagar på tillgänglighet och tillgången till lastnings-/lossningsområden. Studier visar att 

kommuner inte har rätt expertis för godstransporter i stadsområden utan att de oftast köper in 

den tjänsten. Godstransporter är därför inte högt prioriterade i en stadsplanering, de tas för 

givna och distributörer förväntas sköta sina verksamheter så effektivt som möjligt. 

(Ballantyne et al., 2013) 

 

Ballantyne et al. (2013) skriver att transportplanering är en komplicerad uppgift som 

innefattar många interaktioner mellan olika aktörer. För att uppnå ett hållbart transportsystem 

måste kommunen förstå systemets alla aktiviteter och dess påverkan eftersom det kan 

förekomma egna tolkningar på exempelvis hållbar utveckling. Det finns många olika 

intressenter längs en försörjningskedja, som alla har olika krav på och uppfattningar av 

godstransporter, och det kan vara svårt för kommunen att identifiera alla som har ett intresse i 

citylogistiken. Ballantyne et al. (2013) betonar vikten av förståelse, samarbete och 

partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn för att det på lång sikt ska vara 

gynnsamt och ha positiva effekter på citylogistiken för båda grupperna. 

1.2 PROBLEMBAKGRUND 

Allt eftersom den globala handeln har ökat och industrier har flyttat till andra länder så har 

konkurrensfördelarna flyttats till de områden som har råmaterial och produkter. Det är således 

viktigt att skapa tillgänglighet i transportinfrastrukturen, de existerande markbegränsningarna 

och trafikstockningarna i stadsområden begränsar dock möjligheterna. (Lindholm & 

Behrends, 2012) 

 

I samband med den ökade urbaniseringen, ökar också aktiviteterna i stadsområdena som olika 

flöden av exempelvis människor och transporter. De ökade aktiviteterna leder bland annat till 

utsläpp av växthusgaser, lokal luftförorening, energiförbrukning, bränsleförbrukning, 

trafikstockningar, olyckor, buller och visuellt intrång. I Europa står stadstransporter idag för 

en fjärdedel av transporternas koldioxidutsläpp och 69% av alla trafikolyckor sker i städer. 

(Carlsson et al., 2012) 

 

Städerna i Sverige är ofta gamla med en infrastruktur som inte är anpassad för de 

godstransporter som kör där idag. Det kan handla om smala gator där lastbilar har svårt att ta 

sig fram, kullersten som är känslig för de tunga fordonen eller gamla byggnader som inte får 
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skadas. När transporterna har svårt att ta sig fram kan trängsel och köbildning uppstå, vilket 

också kan bidra till att fordonen körs på tomgång och utsläpp sker fastän inget transportarbete 

äger rum. Godstrafiken i stadsområden kan upplevas väldigt störande för boende, besökare 

eller andra trafikanter då de orsakar en hög bullernivå och ett visuellt intrång. De kan också 

inbringa en känsla av otrygghet eller säkerhetsrisk, även för chauffören som har svårt att se 

allt som rör sig runt fordonet. (Björklund, 2012) 

 

Stadsdistributionen sker ofta i form av en mjölkrunda som innebär att avlämning och 

upphämtning av gods inte sker samtidigt. Mjölkrunda innebär att transportbilen kör först en 

runda för att leverera sitt gods, oftast till många olika mottagare, sedan kör den en runda till 

för att hämta upp gods. Detta är ineffektivt logistikarbete eftersom fyllnadsgraden är låg, 

samtidigt går det inte att motivera att välja större transportfordon på grund av 

framkomligheten och de ökade krav som finns i en stadskärna gällande buller och utsläpp 

bland annat. Det är inte heller ovanligt att flera olika godstransporter levererar till en och 

samma mottagare vilket kan vara ett störande moment för exempelvis en butik som då 

behöver anpassa sin verksamhet för att finnas tillgänglig att ta emot godset vid flera olika 

tidpunkter. (Björklund, 2012) 

 

Den största utmaningen med citylogistik är att tillgodose olika aktörers behov att leverera och 

erhålla gods, samtidigt som omgivningen inte belastas. Aktörer har motstridiga mål med 

distributionen som försvårar processen att åstadkomma en effektiv citylogistik (Taniguchi, 

2001). Exempelvis så vill kommunen ha en attraktiv stad som lockar både invånare och 

besökare, konsumenter/invånare ställer krav på en trygg och säker boende- och arbetsmiljö, 

fastighetsägare och butiksägare vill ha en trevlig och välkomnande miljö runt köpcentrum och 

butiker för att locka kunder, distributörerna vill ha en effektivitet i sina processer där 

chaufförer slipper köbildning och problem med utrymme vid av- och pålastning (Björklund, 

2012).  

 

Ballantyne et al. (2013) menar att det fortfarande råder en brist på integration och 

kommunikation mellan aktörerna inom stadstransport. Godstransporter i städer är förknippade 

med oönskade konsekvenser som bland annat miljöutsläpp och säkerhetsrisker, för att åtgärda 

de problemen är det vanligt att myndigheter inför restriktioner för godstransporter. 

Restriktioner riskerar dock att leda till ineffektivitet och suboptimering inom 

godstransporterna. Vanliga problem för godstransporter i städer är 
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trafikflöde/trafikstockningar, restriktioner och föreskrifter för transportfordon, parkering och 

lastning/lossningsproblem samt problem med kund/mottagare. Ballantyne et al. (2013) menar 

vidare att ett samarbete mellan aktörerna där det tas hänsyn till alla intressen rörande 

stadstransporter, är en förutsättning för att uppnå en framgångsrik och effektiv citylogistik. 

Det kan exempelvis vara mer resurseffektivt, mer ekonomiskt och bättre för miljön på lång 

sikt att låta stora godstransporter köra mitt i stadskärnan, istället för att många mindre fordon 

ska leverera och behöva köra runt hela stadskärnan för att nå sin mottagare. 

 

I artikeln “Reducing social and environmental impacts of urban freight transport: A review of 

some major cities” har författarna Browne, Allen, Nemoto, Patier och Visser (2012) studerat 

vilka lösningsmöjligheter som finns för att minska den negativa påverkan som godstransporter 

i stadsområden medför. I figuren nedan återfinns fem olika kategorier av funktioner i 

transportsystemet och vilken negativ inverkan dessa bidrar med. En del funktioner går endast 

kopplas till en kategori av negativa effekter medan andra funktioner har en koppling till flera 

och det är den totala fordonskilometern per godstransport som bidrar med flest negativa 

effekter. I kapitel 3.4 i denna rapport presenteras en tabell med lösningsförslag som kan 

reducera en eller flera av dessa negativa effekter.  

 

 

 

Figur 2: Godstransporters påverkan på omgivningen modifierad efter Browne et al. (2012). 
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Ballantyne et al. (2013) särskiljer aktörer och intressenter och menar att intressenter innefattar 

alla som har ett intresse för stadstransporter, det kan vara kollektivtrafik, privatpersoner, 

företag eller distributörer. Medan aktörer definieras utifrån de som har ett direkt inflytande på 

transportsystemet enligt författarna. Därför är alla aktörer intressenter men alla intressenter är 

inte aktörer. De aktörer som denna rapport kommer att behandla är distributörer, butiker, 

konsumenter och kommunen. 

 

 

Figur 3: Rapportens fyra aktörer 

1.3 COMMERCE KÖPCENTRUM I SKÖVDE 

I Skövde har flera organisationer gått samman i ett projekt som de kallar “Årets stadskärna 

2020”. Det syftar till att skapa en hållbar och attraktiv stadskärna genom att skapa 

engagemang och delaktighet hos alla aktörer som har ett intresse i stadskärnans utveckling, 

som sedermera ska bidra till Skövdes övergripande mål och visioner. Projektet har pågått 

sedan 2017 och målet är att vinna “Årets stadskärna” år 2020 vilket är en utmärkelse som 

delas ut till den stad som uppnått störst framgång med sin utveckling av stadskärnan. 

Huvudfokus för utmärkelsen är samverkan och förståelse mellan offentliga och privata 

aktörer. (Skövde kommun, u.å.)  

 

Precis som i många andra svenska städer sker urbanisering även i Skövde. Det ökade 

invånarantalet bidrar till ett behov av ständig förnyelse och utveckling, framförallt av 
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stadskärnan. Enligt SCB (2018) har Skövde idag ca 55 000 invånare och är en mellanstor stad 

som ligger mitt i Skaraborg och mittemellan Sveriges två största städer, Stockholm och 

Göteborg. I Skövdes stadskärna ligger köpcentrumet Commerce som är Skaraborgs första och 

största köpcentrum, det byggdes 1966 och har över 50 butiker (Commerce, u.å.). Utifrån den 

angivna bakgrunden kan vi dela in citylogistikens konsekvenser efter stadskärnan samt inne i 

Commerce enligt figur 4 nedanför. 

 

 

 

Figur 4: Citylogistikens påverkan indelade efter godsflöden utanför och innanför Commerce 

köpcentrum.  

 

I projektet har en logistikgrupp upprättats som består av bland annat Skövde kommun, 

distributörer och Commerce fastighetsägare, vars huvudsakliga uppgift är att kontrollera allt 

flöde som sker i stadskärnan och se till att det flyter på ett smidigt sätt. Det har 

uppmärksammats att det rör sig mycket trafik i stadskärnan under tider då det även är mycket 

människor i rörelse. Vi har därför blivit ombedda att studera flödet i Skövdes stadskärna för 

att identifiera eventuella problemområden. Det har även uttalats önskemål om ett “perspektiv 

utifrån” för att komma fram till olika förbättringsförslag. Därför ska godsflödet till och från 

Commerce samt godsmottagningen inne i Commerce studeras närmare. 
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1.4 PILOTSTUDIE/PILOTINTERVJU 
Commerce är ett gammalt köpcentrum med många stora butikskedjor där butikerna främst är 

inriktade mot mode, där finns även restauranger, caféer, frisörer och systembolag. Då 

Commerce köpcentrum består av över 50 butiker finns det ett stort utbud av varor. Under 

pilotstudien observerades det att leveranser sker i form av pallgods och styckegods. Det finns 

fyra kundentréer till Commerce och två lastbryggor. Det är från lastbryggorna som 

godstransporter huvudsakligen ska leverera ifrån. 

 

 

 

Bild 1: Lastbryggorna till Commerce markerad med 1 och 2. Modifierad efter Peter Svensson 

(2019). 

 

En pilotstudie utfördes i början av arbetet för att bilda en uppfattning om godsflödet till 

Commerce. Mätningar av godstransporter som anlände till Commerce lastbryggor utfördes 

under några timmar på förmiddagen. Under möten med uppdragsgivarna har information 

framkommit som att lastbryggan på Torggatan ska vara den huvudsakliga avlastningsplatsen 

och att lastbryggan på Lögegatan har fått öppna på grund av högt tryck på 

Torggatan.  Pilotstudien indikerar dock att det är högst tryck på Lögegatan. Dessutom 

noterades det att lastplatsen på Torggatan ockuperades av en container och hindrade 

godstransporter att parkera där. Godstransporterna som skulle leverera till butikerna i 

Commerce blev då tvungna att parkera mitt i gatan vilket hindrar flödet av den övriga 

trafiken. Den här rapporten ska kartlägga godsflödet till Commerce och undersöka varför 

observationer indikerar att belastningsnivån är högre på Lögegatan. 
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Det har även påpekats att det kan finnas vissa problem i samband med leveransmottagningen i 

Commerce då butikspersonal kan ha svårt att lämna butiken/kassan för att ta emot varor. 

Pilotstudien visade att leveranserna kan ske på olika sätt till olika butiker. Commerce har 

dessutom tre butiksplan som påverkar hur leveranserna kan ske. Därför kommer intervjuer 

med olika butiker att genomföras för att få deras perspektiv på godsflödet i Commerce. 

1.5 SYFTE OCH PROBLEMFRÅGESTÄLLNING 

Konsumenternas ökade efterfrågan har lett till att godstransporterna i städerna har ökat, men 

det har inte skett utan bekostnad på hållbarheten. Syftet med rapporten är således att skapa en 

djupare förståelse för det komplexa logistiksystem som en stad består utav och att förstå 

sambandet mellan olika aktörer. Detta för att skapa lösningsförslag för ett effektivare 

godsflöde till och från Commerce som är hållbart samt främjar aktörernas intressen. 

 

Huvudfråga: Hur kan aktörernas intressen integreras med hållbarhet vid planering och 

utformning av citylogistik? 

 

Delfråga 1: Hur kan godstransporter till och från Commerce effektiviseras för att minska 

negativa effekter? 

 

Delfråga 2: Hur kan godshanteringen inne i Commerce förbättras för att effektivisera 

godsflödet som helhet?  

1.6 AVGRÄNSNINGAR 

Den första avgränsning som utfördes gällande citylogistiken var att bortse från övrig trafik 

och endast studera godstransporterna i stadskärnan. I denna rapport studeras endast godsflödet 

till och från, samt inom Commerce. Detta eftersom det var två grupper som skulle studera 

citylogistiken i Skövde. Det gjordes därför en geografisk avgränsning för att särskilja 

rapporterna åt. Ekonomiska kalkyler och därmed kvantifiering av kostnader kommer inte att 

behandlas i denna rapport. Vi fick göra ytterligare avgränsningar gällande aktörerna eftersom 

citylogistiken består av många aktörer och på grund av tidsbegränsning för rapporten har 

arbetet istället fokuserat på ett fåtal utvalda aktörer.  
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1.7 DISPOSITION 

Rapporten inleds genom att beskriva ämnesområdets bakgrund och redovisar statistik som 

betonar hur viktig citylogistik är för ett samhälle. Bakgrunden öppnar upp för en 

problematisering av citylogistik som består av en hög komplexitet. Vidare beskrivs arbetets 

geografiska fokus av citylogistiken i Skövde som även redogörs med en pilotstudie för att 

bilda en uppfattning om situationen som råder i fokusområdet Commerce. Detta leder till att 

syftet med arbetet kan uttryckas och rapportens problemfrågeställning formuleras. Metod 

kapitlet beskriver hur rapporten har utförts och arbetets tillvägagångssätt. Kapitlet redogör 

även hur författarna har förhållit sig till olika forskningsmetoder för att erhålla en hög kvalitet 

och trovärdighet genom arbetet. 

 

Den teoretiska referensramen presenterar framtagna teorier som rör citylogistik och 

rapportens aktörer. Kapitlet inleds genom att bygga en uppfattning om vad citylogistik är, där 

definitionen av ämnesområdet bryts ner för att identifiera citylogistikens huvudområden. 

Vidare integreras ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter till aktörernas intressen. 

Kapitlet avslutas med en tabell som innefattar vanligt förekommande åtgärder inom 

citylogistik och hur dessa påverkar de olika aktörerna. Kapitlet bidrar därmed till vad 

citylogistik är och vilka intressen aktörer har samt hur dessa blir påverkad av olika åtgärder. 

 

Den empiriska studien innefattar datainsamlingar från utvalda aktörer och har hjälpt 

författarna att få en djupare inblick i hur logistiksystemet fungerar i Skövdes stadskärna och 

Commerce. Observationer, intervjuer och mätningar har använts för att illustrera hur 

godsflödet ser ut. Nästa kapitel i rapporten är analysen som har tagit sin utgångspunkt från 

både empirin och den teoretiska referensramen. Empirin som bidrog med en kartläggning av 

godsflödet har analyserats med hjälp av framtagna teorier. I nästkommande kapitel 

presenteras resultat och slutsats, där rekommendationer presenteras och syftet samt 

problemfrågeställningar besvaras. Rapporten avslutas med ett diskussionsavsnitt och 

rekommendationer för vidare forskning.  
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2 METOD 

I detta kapitel redogör författarna för vilka typer av forskningsmetoder som finns att tillämpa 

samt vilken metod som valts att tillämpa för denna rapport. Vidare presenteras arbetets 

process genom en figur som talar om när varje del av rapporten har bearbetats. Kapitlet 

avslutas sedan med vad författarna anser säkerställer en hög kvalitet på denna rapport. 

2.1 DESIGN 
Syftet med denna rapport var att författarna skulle bilda sig en djupare förståelse för 

logistiksystemet i Skövdes stadskärna. Författarna vill med hjälp av sina problemfrågor förstå 

godsflödet till Commerce, hur det rör sig inom Commerce, vilka avvikelser som finns och 

varför de uppstår. Rapporten kommer att ha fokus på fyra aktörer och för att samla data från 

dessa har olika metoder använts. 

 

För att få en grunduppfattning om godsflödet i stadskärnan utförde författarna initiala 

mätningar då inkommande godstransporter till Commerce noterades. Detta är vad vi kallar en 

pilotstudie där kvantitativ forskningsmetod användes för att beskriva och förklara 

observationerna (Holme & Solvang, 1997). För att förstå godsflödet ur distributörens 

perspektiv deltog författarna aktivt vid leveranser till Commerce genom att åka med i olika 

distributionsfordon. Då leveranserna studerades på nära håll och intervjuer med chaufförerna 

utfördes under tiden bidrog det till en djupare förståelse som är karakteristisk för kvalitativa 

metoder (Holme & Solvang, 1997). Semistrukturerade intervjuer som utfördes med 

distributörerna bidrog till mer detaljerade svar då följdfrågor kunde ställas relaterat till 

godsflödet. Under detta observationstillfälle utfördes även mätningar över hur lång tid 

leveranserna tog. 

 

Godsflödet i Commerce kan se olika ut beroende på vilken våning som ska ha leverans och 

vilken lastbrygga dessa hanteras ifrån. Därför har intervjuer utförts med tre mottagande 

butiker inne i Commerce, butiker som är av olika storlek och placerade på olika våningar i 

köpcentrumet. Denna kvalitativa undersökning gav en djupare förståelse för butikernas 

problematik med godsmottagningen och därmed även kraven som de har på 

transportsystemet. Vidare intervjuades även Skövde kommun för att få en tydligare bild av 

hur en beslutsprocess går till och hur aktörernas olika intressen beaktas i samband med detta. 

Eliasson (2010) skriver att i en kvalitativ undersökning uppenbarar sig inte svaren och 
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förståelsen för ett problem med en gång utan det är något som växer fram under studiens 

gång. Detta har författarna fått erfara då bearbetningen av insamlade data ofta har väckt nya 

tankar och frågor.  

 

En kvantitativ forskningsmetod kännetecknas av statistik och siffror där resultaten går att 

generalisera (Eliasson, 2010). Metoden har länge ansetts vara den enda riktiga 

forskningsmetod då redovisade siffror uppfattas som den absoluta sanningen (Holme och 

Solvang, 1997). Den innefattar oftast många undersökningsenheter där enkäter med 

svarsalternativ är ett exempel på datainsamlingsmetod. För att ta reda på om konsumenterna 

upplever godstransporterna problematiska behövdes ett stort urval av respondenter och en 

enkätundersökning ansågs mest lämplig som insamlingsmetod. 

 

De utvalda aktörerna har olika roller, uppfattningar och intressen i citylogistik vilket har gjort 

det nödvändigt att utnyttja olika forskningsmetoder för att samla in data från allas perspektiv. 

Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder har vi kunnat undvika den ena 

metodens begränsningar och istället utnyttja bådas styrkor, därmed har validiteten i arbetet 

ökat (Bryman & Bell, 2017). Denna metod kallas triangulering och har använts för att 

identifiera underliggande problem i godsflödet (Eliasson, 2010). 

2.2 PROCESS 
Tabellen nedan är en kartläggning över arbetets gång som påvisar hur mycket tid vi har lagt 

på varje delområde. 

 

 

 

Tabell 1: Processkartläggning 
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Dagen efter vi hade skrivit vår sista salstentamen började vi fundera över vad vi ville skriva 

om i examensarbetet. Vi hade lite olika idéer och gjorde ett första utkast på en av dem men vi 

var samtidigt intresserade av ett uppdrag som Skövde kommun hade annonserat ut genom 

våra lärare.  

 

Detta arbete inleddes som ett uppdrag av Skövde kommun initierat av en ansvarig person på 

ett stort distributionsföretag. Examensarbetet var tänkt att vara en del av logistikgruppen i 

deras arbete med projektet “Årets Stadskärna” där önskemålet var att vi som författare skulle 

studera godsflödet i Skövdes stadskärna. Efter ett första möte med en av representanterna för 

uppdraget stod det klart att vi och ytterligare en grupp skulle få utföra detta. Eftersom det 

skulle bli två examensarbeten blev vi tvungna att dela upp arbetet oss emellan. Uppdelningen 

skedde den 1 februari 2019 och blev geografisk, där vi skulle ha fokus på godsflödet runt 

köpcentrumet Commerce och den andra gruppen skulle fokusera på godsflödet i stadskärnan 

som helhet. 

 

Därefter inleddes den första delen av arbetet som är inledning, vi började söka efter litteratur 

och artiklar inom ämnet Citylogistik för att skriva den bakgrund som inleder rapporten. 

Utifrån den information vi hade fått gällande situationen i Skövde och den litteratur vi hade 

hittat kunde en frågeställning utformas.  

 

Metoden påbörjades tidigt på grund av att den skulle finnas med i rapporten när den lämnades 

in för granskning i ett tidigt skede. Efter det har vi haft fokus på andra delområden och istället 

färdigställt metoden de sista två veckorna.  

 

Efter det första arbetet med inledningen kunde den teoretiska referensramen börja ta form. 

Här har författarna främst utgått ifrån vetenskapliga artiklar samt kurslitteratur för att ta fram 

de teoretiska delar som är mest relevanta för denna rapport. Modeller har även tagits fram för 

att skapa en bättre förståelse för sammanhanget av teorierna. Samtidigt som vi arbetade med 

att ta fram teorier utfördes datainsamling vid två tillfällen. I samband med ett möte i centrum 

utförde vi mätningar under några timmar av antal godstransporter som anlände till Commerce. 

Två veckor senare fick vi möjlighet att följa med under en förmiddag i distributionsbilar och 

samtidigt intervjua chaufförerna. 
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Nästa delområde var empirin där första veckorna ägnades åt att samla in data genom 

intervjuer med aktörerna samt en enkätundersökning med konsumenterna. Vid det tidigare 

observationstillfället när vi åkte med distributörerna och levererade gods till Commerce, fick 

vi en bra överblick av hur godsflödet inne i Commerce ser ut. Under intervjuerna med 

butikerna inne i Commerce fick vi ytterligare en rundtur genom köpcentrumet som gav oss 

ännu bättre förståelse för hur godsflödet kan ta olika vägar. Dessutom fick vi en bättre 

förståelse för hur godsmottagningen fungerar. Efter detta sammanställdes all empiriskt data 

för att sedan användas i kapitlet om empiri i rapporten. 

 

I samband med att vi påbörjade analysen fick även empirin skrivas om så dessa kapitel skrevs 

parallellt ett kort tag. I analysen identifieras de problem som framkommit i empirin, detta görs 

med hjälp av den teoretiska referensramen. Mot slutet av examensarbetet behandlas flera 

delområden samtidigt, dels för att redigera text och dels för att lägga till något som saknas 

eller ta bort något som är överflödigt. Resultatet och diskussionen uppstod sist då vi 

presenterar ett lösningsförslag som har tagits fram med hjälp av analysen. 

2.3 KVALITET 
Reliabiliteten av en rapport utgörs av hur arbetet är utfört, hur data är insamlad och hur 

noggrant bearbetningen av den insamlade informationen har utförts. Validiteten avgörs istället 

om rätt saker blivit undersökt, om det har relevans för problemfrågeställningarna. (Holme och 

Solvang, 1997) 

 

Alla intervjuer har skett personligen och har inte varit av den formella typen, både 

intervjuaren och respondenten har kunnat följa upp på frågor eller tankar som uppstått vilket 

ökar validiteten. Genom att data samlats in på flera olika sätt och från varje enskild aktör ökar 

detta kvaliteten och trovärdigheten då den kan granskas utifrån flera olika perspektiv. 

Observationer ägde rum samtidigt som distributörerna intervjuades vilket vi tror kan ha 

medfört en mer realistisk bild hos författarna där man kunnat tolka deras svar i rätt situation. 

Utöver de olika metoderna för insamling av data har författarna dessutom använt sig av 

böcker och vetenskapliga artiklar för att ytterligare höja validiteten av arbetet. 
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3 TEORI 

Här presenteras de framtagna teorier som författarna anser är relevanta för arbetet. Kapitlet 

inleds övergripande för att reda ut fenomenet citylogistik, där författarna förklarar 

innebörden av det och samtidigt kopplar det till en hållbarhetsaspekt samt olika aktörer. 

Sedan utvecklas de hållbara aspekterna miljö, ekonomiskt och socialt som förklaras djupare 

samtidigt som paralleller dras till citylogistiken. Nästa avsnitt i detta kapitel tar upp de 

aktörer som rapporten baseras på och förklarar deras enskilda intressen i citylogistik och hur 

dessa kan kombineras genom att föra en dialog. Kapitlet avslutas sedan med att presentera en 

lösningsansats, en tabell som innefattar vanliga tillvägagångssätt för att lösa de problem som 

uppstår i citylogistik alltmedan det kopplas till de hållbara aspekterna som genomsyrar hela 

rapporten. 

3.1 CITYLOGISTIK 

Den första hänvisningen till termen citylogistik kan inte fastställas men dess historia kan 

troligen spåras tillbaka till 1970-talet och Storbritannien, denna period bestod av politiska 

debatter om problem som var kopplade till godstransporter inom städer (Browne, Piotrowska, 

Woodburn & Allen, 2003). Under de kommande åren skulle intresset för citylogistik spridas 

till andra europeiska länder som Frankrike och Tyskland (Browne et al., 2003). Övriga länder 

likt europeiska länder som började få ett intresse för området var Japan (Crainic, Ricciardi & 

Storchi, 2009). På senare år har intresset för stadslogistik växt och detta hos framförallt 

regeringar, akademiker och allmänheten (Ballantyne et al., 2013; Macário, Galelo & Martins, 

2008). Det ökade intresset för citylogistik har från och med 1990-talet resulterat i finansiering 

av experimentella projekt (Crainic et al., 2009). Europeiska kommissionen har bland annat 

finansierat två stora projekt som BESTUFS och CIVITAS (Ballantyne et al., 2013), projekten 

har olika inriktningar men har gemensamt genererat en djupare insikt inom området. Rooijen 

& Quak (2014) har under sitt arbete med CIVITAS betonat betydelsen att involvera privata 

aktörer i utformningen av citylogistik. Detta då många åtgärder inom citylogistik vidtas på en 

konkurrensutsatt marknad och olika initiativ är därför beroende av privata aktörers delaktighet 

(Rooijen & Quak, 2014). Om kommunen vill uppnå en hållbar citylogistik måste dem vara 

medvetna om de olika aktörer som är involverade i transportsystemet samt vilken påverkan de 

har (Ballantyne et al., 2013). Detta då godstransporter är fundamentala för att stödja vår 

befintliga livsstil men samtidigt bidrar de till många negativa effekter på omgivningen, 

avseende sociala och miljömässiga aspekter (Allen, Thorne & Browne, 2007). Citylogistik 
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som även kan refereras som urbana godstransporter kan definieras på olika sätt (Ballantyne et 

al., 2013). Många studier inom citylogistik väljer att utgå från Taniguchis (2001) definition av 

ämnesområdet, även Carlsson et al. (2012) utgår från den men har även utökat och inkluderat 

kommunala företag till definitionen. Utifrån den angivna bakgrunden väljer vi därmed att utgå 

från följande definition som Carlsson et al. (2012) har på fenomenet, “City logistics is an 

important process for totally optimising the logistics and transport activities by private or 

municipal companies in urban areas while considering the traffic environment, the traffic 

congestion, and energy consumption within the framework of a market economy.”.  

 

Crainic et al., (2009) skriver att definitionen av citylogistik syftar till att minska störningarna 

av godstransporter i stadsområden samtidigt som de stödjer den ekonomiska och sociala 

utvecklingen av samhället där den miljömässiga faktorn beaktas. Distributionsfordon 

konkurrerar med privata och offentliga fordon på stadens gator, och bidrar omfattande till 

överbelastning och miljöbelastning, som utsläpp och buller. Litteratur som behandlar 

citylogistik betonar vikten av att effektivisera distributionsaktiviteter. Effektiviseringen ska 

resultera till bland annat att färre godsfordon reser inom staden och därmed kommer kraven 

på att förbättra användningen av dessa fordon. Ett sätt att uppnå dessa mål är konsolidering av 

last från olika avsändare till en gemensam transport. (Crainic et al., 2009) 

 

Med utgångspunkt från definitionen kan man bryta ner aspekter som är viktiga att ta hänsyn 

till och utforma en lättare modell enligt figur 5 nedanför, som kan följas för att svara på 

problemformuleringen. Designen av figuren tar sin inspiration från citylogistikmodellering 

som Anand, Yang, Van Duin & Tavasszy (2012) beskriver kan fungera som ett 

prognosverktyg för att få insikt om aktuella och framtida godstransporter, råvaruflöde, 

infrastruktur och informationsbehov. Modellering bidrar till att skapa en kunskapsbas om 

godstransport- och råvaruflödet samt beteendet hos olika aktörer (Anand et al., 2012). 

Kunskapen används för att förstå och förutspå logistiska trender och problem i ett försök att 

finna åtgärder och initiativ som syftar till att skapa en välfungerande stadslogistik (Anand et 

al., 2012). Med utgångspunkt från definition och forskning kan man lyfta fram aktörernas roll 

i transportsystem. Taniguchi (2001) skriver även att det är viktigt att beskriva beteendet hos 

nyckel intressenter som är involverade i systemet. Då godstransporter endast är en del av den 

totala trafiken i städer bör modeller även ta hänsyn till passagerarfordon. Modeller bör således 

beskriva trafikflödet på stads vägarna för både godstransporter och passagerarfordon, men 

fokusera på de effekter som godstrafiken ger (Taniguchi, 2001). I detta arbete kommer även 
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godsmottagning att betraktas då detta kan komma påverka godsflödet. Modeller ska sedan 

kvantifiera förändringar i kostnader för logistikaktiviteter, trafikstockningar, utsläpp och 

bullernivåer efter implementering av citylogistik initiativ (Taniguchi, 2001). Här kan den 

bearbetade modellen särskiljas från citylogistikmodelleringen, då arbetet kommer att utesluta 

ekonomisk kalkyl och därmed kvantifiering av kostnader.  

 

 

 

Figur 5: Utformning av citylogistik indelade i tre övre kategorier och deras komponenter.  

3.2 TRIPLE BOTTOM LINE 

Historiskt sett har företag haft ett fokus på lönsamhet, att företaget ska gå med vinst och ge 

avkastning till aktieägarna. Även om lönsamhet fortfarande är viktigt för att företagen ska 

överleva på marknaden så har miljön fått ett större fokus de senaste 20 åren och ett 

hållbarhetstänk har utvecklats. Den växande oron för klimatförändringar genom global 

uppvärmning har riktat uppmärksamheten på hur mänskliga och ekonomiska aktiviteter har 

påverkat planetens långsiktiga hållbarhet negativt. The Triple Bottom Line (TBL) består av tre 

aspekter, Miljö som bland annat tar hänsyn till klimatförändringar och luftföroreningar, 

Ekonomi som bland annat tar hänsyn till BNP och avkastning, Social som bland annat tar 

hänsyn till hälsa och samhällets påverkan. Syftet med TBL är att företag inte endast ska ha 

fokus på lönsamhet och istället ha ett bredare perspektiv där man tar hänsyn till hur beslut 
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eller aktiviteter påverkar dessa tre aspekter för att fortsätta vara trovärdiga och lönsamma. 

(Christopher, M. 2016) 

 

 

 

Figur 6: The triple bottom line. Modifierad efter Carter & Rogers (2008).  

 

Citylogistik innebär optimering av logistik- och transportaktiviteterna i en urbaniserad miljö 

med hänsyn till trafikmiljön, trafikstockning och energikonsumtion (Carlsson et al., 2012). 

Energikonsumtion kan relateras till miljökonsekvenserna som transporter har. Idag är 

forskarna överens om att den förstärkta växthuseffekten beror på människans aktiviteter. Det 

finns tio olika gaser som är klimatpåverkande men en av de främsta är koldioxid (CO₂) som 

bildas vid förbränning av fossila bränslen (Björklund, 2012). Transporterna står för en 

tredjedel av Sveriges utsläpp och har minskat trots att trafiken fortsätter att öka 

(Naturvårdsverket, 2018). Att man har lyckats minska utsläppen beror främst på att större 

andel biobränsle blandas med fossilt bränsle och den energieffektivisering som därmed 

åstadkoms bidrar till minskad bränsleförbrukning (Naturvårdsverket, 2018). Men trafiken 

behöver också minskas för att inte de totala utsläppen ska öka (Naturvårdsverket, 2018). Bild 

10 visar hur mycket koldioxidutsläpp som transporter har orsakat under åren 1990 till 2017. 

 

Hållbarhet

Ekonomisk

Social

Miljö



 

19 
 

 

 

Figur 7: Växthusgasutsläpp av transporter inom Sverige. Hämtad från Naturvårdsverket.  

 

Trafikmiljön kan man relatera till stadens trafiksäkerhet för allmänheten samt den lokala 

påverkan som direkt påverkar människan. I städer är det framförallt luftföroreningar och 

buller som orsakas av godstransporter, trots att den tunga trafiken endast utgör en liten del av 

den totala vägtrafiken orsakar de ändå 50% av Stockholmstrafikens hälsorelaterade utsläpp 

(Björklund, 2012). Allmänheten har därmed ett intresse att se trafik minimerad i områden där 

de medverkar för att undvika buller, visuellt intrång och säkerhetsrisker.  

 

Trafikstockning i städer kan kopplas till den ekonomiska aspekten eftersom det bidrar till en 

logistisk ineffektivitet som påverkar staden som helhet (Lindholm & Behrends, 2012). 
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Trafikstockningar kan uppstå i form av stopp i trafikflödet eller på lastbryggor och lastplatser. 

Det finns därmed även ett starkt ekonomiskt intresse från aktörer att se citylogistik fungera på 

ett bra sätt för att säkerställa att störningar till verksamheter minimeras (Taniguchi, 2001).  

 

Utifrån citylogistik definitionen kan man hävda att citylogistik ska utformas med hänsyn till 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Citylogistik kan därmed kopplas till TBL 

eftersom aktiviteterna utförda inom området påverkar alla tre hållbarhetsindikatorer 

(Macharis, Melo, Woxenius & Van Lier, 2014). De olika intressen som aktörer har med 

citylogistik kan kategoriseras enligt ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen. TBL kan 

därmed fungera som ett utvärderingsverktyg för att uppskatta olika åtgärders påverkan i 

förhållande till aktörernas intressen. TBL kan användas för att uppnå hållbara lösningar 

genom integrationen av de tre aspekterna. När de ekonomiska-, sociala- och miljömässiga 

aspekterna inte är motstridiga vid utformning av citylogistik kan man anta att åtgärden ligger i 

linje med aktörernas intressen.  

3.3 AKTÖRER 

Man kan göra en lång lista på antal intressenter som blir påverkade eller kan påverka 

citylogistiken. Macário et al. (2008) skriver att logistik i innerstäder är mycket dynamisk och 

består av ett komplext nätverk av aktörer med olika mål och egenskaper. Macário et al. (2008) 

och Anand et al. (2012) lyfter upp aktörer som invånare, besökare, fastighetsförvaltare, 

återförsäljare, distributörer och företag i deras studier. En annan studie skriven av 

Stathoupolos & Valeri (2012) fokuserar på intressenter som distributörer, lokala beslutsfattare 

och återförsäljare, dessa skriver även Ballantyne et al. (2013) är de mer traditionella aktörerna 

som direkt påverkar citylogistiken. Uppdragsgivaren Skövde kommun har under möten med 

författarna understrukit betydelsen av det visuella intrycket på stadskärnan och vilken 

påverkan det har på omgivningen och konsumenter. Konsumenter kan i sin tur betraktas som 

en av fyra nyckelintressenter enligt Taniguchi (2001). Var och en av de olika 

nyckelintressenterna har olika intentioner och mål som bör beaktas i samband med 

citylogistik (Taniguchi, 2001). 
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Figur 8: Citylogistikens fyra huvudsakliga aktörer. Modifierad efter Taniguchi (2001).  

 

3.3.1 Kommun 

Kommunen som är stadsansvariga försöker förbättra den ekonomiska utvecklingen av staden 

(Taniguichi, 2001). De jobbar även för att förbättra trafikförutsättningarna, miljön och 

trafiksäkerheten inom staden (Taniguichi, 2001). Med kommunens allmänna intresse av 

samhället (Binsbergen & Visser, 2001), kan man hävda att de har intressen som ligger både i 

linje men kan även vara avvikande hos de övriga aktörerna. Taniguichi (2001) betonar vikten 

av att kommunen spelar en stor men neutral roll när det gäller att lösa eventuella konflikter 

bland de andra aktörerna som är involverade i godstrafiken. Det kan därför antas att 

kommunens roll är att agera som en agent för att ta hänsyn till alla olika aktörer som är 

involverade. Det är framförallt kommunen i detta fall som skyddar och tar hänsyn till 

konsumenternas intressen, då konsumenterna själva inte har en direkt möjlighet att påverka 

(Binsbergen & Visser, 2001). Vidare påpekar även Taniguichi & Eiichi (2001) att ansvaret 

ligger hos de stadsansvariga att samordna och underlätta citylogistiken. I många länder 

utanför norra Europa anses miljöproblematiken oftast vara en fråga för myndigheter 

(Lumsden, 2006). Genom att införa lagar och restriktioner för transportsektorn som är 

miljörelaterade hoppas man att transportföretag ser över sin verksamhet och vad de kan göra 

för att minska sin miljöpåverkan (Lumsden, 2006). Vanliga restriktioner som kan 
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implementeras av myndigheter är miljözoner eller olika former av trafikregleringar som till 

exempelvis enkelriktade gator.  

3.3.2 Distributör 

Distributörer tenderar att fokusera på att minimera kostnaden för att plocka och leverera gods 

till kunder och maximera sina vinster (Taniguchi, 2001). I städernas godstransportflöden 

uppstår transportefterfrågan från beslut som fattas av många olika aktörer (Ballantyne et al., 

2013), detta arbete kommer främst behandla transportefterfrågan som initieras av butikerna. 

Det finns en stor press på distributörerna att erbjuda en hög grad av service till kunderna till 

en låg kostnad, detta är särskilt viktigt när kunder beställer transporter som ska ske under 

bestämda tider (Taniguchi, 2001). Det finns också stora utmaningar för distributörer att 

leverera gods till kunder via innerstadens vägar på grund av övrig trafik och smala gator. 

 

Transportsystemen har tidigare utformats efter kundernas krav om kvalitet, tillgänglighet och 

säkerhet och dagens transportsystem möter dessa krav på ett bra sätt. Men på senare år har 

samhället insett att transportbranschen belastar omgivningen ur ett socialt och miljömässigt 

perspektiv. Därför har frågor gällande utsläpp, buller, olyckor och utrymme blivit allt mer 

relevanta och nya krav ställs på transportsystemen. (Lumsden, 2006)  

3.3.3 Butiker 

Butikerna är kunder till distributörer som antingen skickar gods till andra företag, 

privatpersoner eller tar emot gods (Taniguchi, 2001). Butiker fokuserar på att maximera sin 

försäljning och servicenivå (Binsbergen & Visser, 2001). Butiker har olika kriterier på 

transportsystemet där man preciserar leveransserviceelement som bland annat tid, kostnad och 

säkerhet som passar butikens verksamhet (Lumsden, 2006). Denna efterfråga på olika former 

av servicenivåer är således krav som ställs på distributörer och påverkar i sin tur godsflödet i 

Commerce och Skövdes stadskärna. De krav som ställs på distributörer avseende servicenivån 

som tid och frekvens på transporterna blir ständigt större (Lumsden, 2006). En växande trend 

är att kunderna sätter krav på att distributörerna ska leverera efter angivna tidsfönster 

(Taniguchi & Eiichi, 2001). Tidsfönster bestäms generellt efter när på dagen butikerna antar 

ha så få kunder som möjligt. Trenden kan kopplas till hur butiker försöker minimera 

störningar till sin verksamhet och serviceförmåga till konsumenter. Det har dock lett till att 

mindre volymer gods transporteras men allt oftare till butiker. Små och regelbundna 

leveranser är inte hållbart från ett miljöperspektiv samtidigt som tidsfönster kan sätta 

ansträngningar i transportplaneringen för distributörer. Genom sitt fokus på försäljning och 
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servicenivå kan man konstatera att butikernas främsta intresse ligger i den ekonomiska 

aspekten. 

3.3.4 Konsumenter 

I benämningen för konsumenter inkluderas personer som lever, arbetar och handlar i 

stadskärnan (Taniguchi, 2001), vi väljer även att inkludera besökare till denna tolkning inom 

ramen av citylogistik. Konsumenter deltar inte direkt och aktivt i citylogistiken, med undantag 

för distribution av varor från försäljningsställen till vistelseort, och har således avvikande 

intressen från de övriga aktörerna (Binsbergen & Visser, 2001). De ogillar trafiken i 

stadskärnan och skulle vilja se den minimerad, även om innehållet i godstransporterna är av 

intresse och nödvändiga för konsumenterna (Binsbergen & Visser, 2001) (Taniguchi, 2001). 

Konsumenternas främsta intresse ligger i önskan att minimera trafiken till lokala gator och 

därmed minska buller och luftföroreningar (Taniguchi, 2001). Deras intressen strider 

följaktligen mot andra aktörers intressen som är beroende av leveransen av varor till 

stadskärnan, såsom distributörerna och butikerna (Binsbergen & Visser, 2001). Det ökade 

fokuset på miljöfrågor har fått allt fler slutkunder att intressera sig för produkternas 

miljöpåverkan under hela deras livscykel, där framgår transporter oftast som ett område med 

stor miljöbelastning (Lumsden, 2006). I norra Europa är det främst kundkraven som driver 

miljöutvecklingen framåt och kan bero på att de krav och kriterier som bland annat 

slutkunden ställer förändras i takt med ny kunskap och information (Lumsden, 2006). Det är 

följaktligen konsumenter som ställer krav på företag att agera med miljön i åtanken och dessa 

företag kan antas ta med sig dessa krav vidare till bland annat leverantörer och distributörer. 

Den stora utmaningen för transportsystemet är kundernas vilja att betala för ett miljöanpassat 

transportsystem (Lumsden, 2016). Denna utmaning kan generaliseras och gälla både för 

distributörer och butiker men även konsumenter. Vid ett miljöanpassat transportsystem kan 

konsumenter påverkas av högre priser på produkter i butikerna på grund av höjda priser av 

distributörer. Ökade priser kan då antas täcka ett miljöanpassat transportsystem där 

belastningen på miljö och hälsa för samhälle och individ kan minskas (Lumsden, 2016). 

Besparingar som uppnås i samband med ett miljöanpassat transportsystem är dock svåra att 

beräkna och har inte en tydlig koppling mellan den som drabbas och den som borde betala 

(Lumsden, 2006). De ökade priserna kan då leda till att konsumenter slutar besöka butiker och 

istället handla via internet som konkurrerar med butikerna. 
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3.3.5 Faktorer som påverkar miljöbelastningen 

Transportbranschens miljöpåverkan kan delas upp i internt och externt relaterad 

miljöpåverkan (Lumsden, 2006). Samspelet mellan distributörer och kunder har en stor 

betydelse för vilken påverkan transporter har på miljön. Detta samspel kommer från de krav 

och kriterier som aktörer sätter på transportsystemet. 

 

Internt relaterade faktorer 

Användning och förbrukning av energi i samband med transporter är bland de största 

forskningsområdena som har utförts kring transportbranschens miljöbelastning. Men 

transporternas energiförbrukning är endast en del av ett större system. Faktorer som fordon, 

drivmedel och vägar har ett stort inflytande i transportsektorns miljöpåverkan. 

Fordonseffektivisering mot renare motorer har gått framåt på senare år och minskningen av 

kväveoxidutsläpp från tunga lastbilar har varit stor. Drivmedel har ett stort inflytande på 

miljöpåverkan från transporterna men det är viktigt att ta hänsyn till framställningen av dessa 

drivmedel som används, för att undvika suboptimering. En gemensam nämnare för de 

åtgärder som kan genomföras i det interna systemet är kostnadsfrågan. Alternativa drivmedel 

har tydliga miljöfördelar men framställningen och användning av dessa drivmedel är betydligt 

dyrare än traditionella drivmedel, dessutom är framställningen av miljömotorer kostsamma. 

Miljöförbättringar i detta system utförs utan att påverka kunderna, förutom ett ökat pris för 

transport. (Lumsden, 2006) 

 

Externt relaterade faktorer 

Systemet för extern relaterad miljöpåverkan är det andra systemet och handlar om hur 

tillgängliga resurser används. Detta system betraktas som det mest effektiva sättet att 

åstadkomma reduktioner i transportsektorns miljöpåverkan snabbt. Genom att bättre utnyttja 

sina resurser kan det leda till ett större transportarbete utan att öka trafikarbetet. Detta kan 

åstadkommas genom bland annat samlastning, returlaster, beordringssystem och ruttplanering. 

Alla leveranser är inte anpassade efter fordonen som används vilket innebär att många stora 

lastbilar körs med låg fyllnadsgrad. Denna överkapacitet i bilarna kan utnyttjas genom 

förbättrade planeringssystem och samordning av last mellan olika aktörer. På detta vis kan 

stora reduktioner i miljöpåverkan erhållas, men ett större antal omlastningar kan innebära 

nackdelar för servicenivån gentemot kunden. (Lumsden, 2006) 
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Figur 9: System relaterade faktorers påverkan på servicenivå. Modifierad efter Lumsden 

(2006).  

 

De två systemen identifierar olika former av åtgärder som kan genomföras för att minska 

transporternas miljöpåverkan. De åtgärder som har identifierats i respektive system kommer 

dock med ett pris. I det interna systemet avspeglas priset i form av högre 

investeringskostnader för distributörer som i sin tur leder till högre transportpriser för kunder. 

Medan i det externa systemet kan transportkostnaderna minskas genom att utnyttja sina 

resurser mer effektivt, vilket dock kan komma att påverka servicenivån negativt. För att 

genomföra förbättringar i externa eller interna system krävs det att distributörens kunder är 

villiga att gå med på de kostnader som kommer med förbättringar, antingen i form av högre 

priser eller förlorad servicenivå. Den stora utmaningen för transportsystemet blir således 

kundernas vilja att betala för ett miljöanpassat transportsystem (Lumsden, 2006).  
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Carter & Rogers (2008) skriver att många ”win-win” åtgärder redan har implementerats och 

de återstående åtgärderna är mycket hårdare där konventionella och miljömässiga kriterier 

inte nödvändigtvis är i harmoni. Lumsden (2006) lyfter upp denna problematik i samband 

med transportsystem och hävdar att framtida åtgärder blir då dyra och ej så kostnadseffektiva. 

Samhället och individen kommer då troligen att påverkas genom högre priser då distributörer 

tvingas höja sina priser på grund av investeringar i teknik (Lumsden, 2006). De växande 

kraven på servicenivå från butiker kan då antas ha fått distributörer och titta på åtgärder inom 

det interna systemet som vanligtvis innehåller höga investeringskostnader. Men eftersom 

distributörer har en stor press att erbjuda hög service till en låg kostnad (Taniguchi, 2001), blir 

det svårt att genomföra förbättringar i det interna systemet. Litteratur har sedan tidigare 

betonat vikten av att effektivisera citylogistik och det kan uppnås genom bland annat 

konsolidering. (Crainic et al., 2009). Konsolidering i sin tur faller under det externa systemet 

och om butikernas växande krav på servicenivå fortsätter kan miljöpåverkan endast reduceras 

inom de ramar som dessa krav ger (Lumsden, 2006), vilket även försvårar genomförandet av 

åtgärder i det externa systemet.  

3.3.6 Kommunikationens betydelse 

Generellt kan man konstatera att syftet med transportsystem är att förflytta godset från 

avsändaren till mottagaren samt ta hänsyn till olika kriterier och krav som kunden har 

(Lumsden, 2006). Butiker lägger olika vikt på olika kriterier och krav som tid, kostnad och 

säkerhet på transportsystemet som distributörer i sin tur försöker förhålla sig till. Varje grupp 

kan ha olika uppfattningar, mål och begränsningar som alla behöver balanseras. 

Godstransporter i stadsområden är komplexa och det finns olika intressenter längs hela 

försörjningskedjan, som alla har olika krav och uppfattningar av godstransporter (Ballantyne 

et al., 2013). Det finns gott om motiv för att arbeta och genomföra åtgärder som är 

miljöförebyggande. De ökade kraven från konsumenter och myndigheter i takt med ökad 

kunskap är en faktor som kan få aktörer på marknaden att utvärdera sina tidigare kriterier och 

strategier. Det finns även ekonomiska och strategiska skäl att genomföra åtgärder för att på 

sikt frigöra sig från sådant som kommer att beläggas med restriktioner. De besparingar som 

kan utvinnas inom sociala och miljömässiga aspekter från ett mer miljöanpassat 

transportsystem bidrar dock till svårigheter gällande vem som står för kostnaden (Lumsden, 

2006). Miljöproblematiken är därmed ett problem som aktörer bör behandla tillsammans. 

Komplexiteten i citylogistik och de motstridiga intressena bland aktörer kan göra det svårt att 

implementera förebyggande åtgärder, det går därför inte underbetona vikten av samarbete och 

kommunikationen mellan aktörer. Detta kan understrykas av de rekommendationer som har 
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tagits fram från utvärderingen av CIVITAS II projektet där bland annat ett stort fokus bör 

läggas på samarbete mellan aktörerna (Rooijen & Quak, 2014). Detta samarbete bör utvecklas 

så tidigt som möjligt i planeringsprocessen mellan aktörerna för att identifiera gemensamma 

mål och finna möjliga problem (Rooijen & Quak, 2014). Rooijen & Quak (2014) lyfter upp 

här betydelsen för lokala myndigheter som vanligtvis ligger bakom citylogistik åtgärder, att 

involvera distributörer och butiker i ett långsiktigt samarbete. Detta då hållbara intressen som 

myndigheter och konsumenter delar om citylogistik kräver delaktighet från privata aktörer för 

att möta deras behov och intressen, då hållbarhetsfrågor vanligtvis ligger inom de privata 

företagens inflytande (Macharis et al., 2014). Det är därför viktigt att citylogistik åtgärder 

även har en ekonomisk utvinning för att motivera distributörer och butiker att delta i 

planeringen och utformningen. TBL kan användas för att kartlägga åtgärdens olika 

utvinningar avseende ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. En åtgärd uppnår inte 

alltid alla hållbarhetsfaktorer och därmed alla aktörernas intressen. Genom ett tidigt samarbete 

mellan aktörerna utvecklas en tillit som underlättar de kompromisser som kan vara 

nödvändiga att utföra. 

3.4 KÖTEORI 

Kösystem kan innebära många olika saker men vanligast är nog att vi kopplar det till 

vardagliga situationer som exempelvis bilköer, telefonköer och butiksköer (Körner, 2017). En 

köbildning uppstår när en eller flera kunder inväntar service och beror på en tillfällig obalans 

mellan efterfrågan på service och systemets kapacitet (Krajewski, Ritzman, Malhotra, 2010). 

Vem som är kunden kan variera från att vara bland annat människor, maskiner eller 

transportfordon (Krajewski et al., 2010). Då köbildningen uppstår som en följd av kunder är 

det viktigt att fånga upp ankomstmönstren hos kunderna till systemet (Gross & Harris, 1998), 

då många orsaker till köbildningen kan spåras tillbaka till specifika tidpunkter som skapar 

obalans (Krajewski et al., 2010). Det innebär att även om det finns mer än tillräcklig kapacitet 

i genomsnitt kan köbildning ändå uppstå under vissa tidpunkter (Krajewski et al., 2010).  

 

Servicesystemet är utformat utifrån de antal serviceenheter och nivåer som krävs för att möta 

kundernas efterfrågan (Krajewski et al., 2010). Single channel består av en enda serviceenhet 

som tillgodoser kundens behov en åt gången (Krajewski et al., 2010). Multiple channel består 

av flera serviceenheter och kan därmed betjäna flera kunder samtidigt vilket är lämpligt när 

efterfrågan är större än vad den enskilda serviceenheten kan hantera (Krajewski et al., 2010). 

Grundprincipen för prioritetsordningen i ett kösystem är att den som anländer först får också 



 

28 
 

betjäning först, den så kallade principen FCFS (first come first served) (Körner, 2017). Denna 

princip känns som en självklarhet för de flesta människor men det förekommer även andra 

former av principer där prioriteringsordningen ser annorlunda ut, exempelvis LCFS (Last 

come first served) (Körner, 2017). Dessa principer brukar även kombineras med 

prioriteringsregler där vissa ärenden eller kunder behandlas före andra, detta är vanligt 

förekommande i vårdsammanhang där patienter med behov av akut vård får företräde (Gross 

& Harris, 1998).  

 

Genomloppstiden, den tid som det tar för enheten att passera servicesystemet är beroende av 

hur hög utnyttjandegraden är. Företag vill utnyttja sina resurser väl för att hålla kostnaderna 

nere vilket innebär att serviceenheterna alltid ska vara fullbelagda. När serviceenheterna 

utnyttjas fullt ut finns det dock risk för att köbildning uppstår eftersom det inte finns utrymme 

att serva nästa “kund” förrän utrymme frigjorts, det vill säga när pågående service är klar. 

Detta kan leda till långa genomloppstider som i detta fall innebär att leveranser tar längre tid 

än vad som är önskvärt. Om det dessutom finns en variation i efterfrågan på serviceenheterna 

förstoras problemen upp ytterligare. Genom att utöka kapaciteten kan fler “kunder” hanteras 

samtidigt och kötiden minskas. (Segerstedt, 2008) 
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3.5 LÖSNINGSFÖRSLAG FÖR ATT FÖRBÄTTRA CITYLOGISTIK 

I nedanstående tabell listas fem olika åtgärder som är vanligt förekommande i samband med 

utformning av citylogistik. Dessa åtgärder utvärderas efter vilken påverkan de har på 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Beroende på vad åtgärden bidrar med betonas 

det om huruvida den är av intresse för de utvalda aktörerna baserat på framtagna teorier. 

 

Åtgärder 

 

Ekonomiska fördelar 

 

Miljömässiga fördelar 

 

Socialmässiga 

fördelar 

 

Samordning/ 

Konsolidering 

• Effektivare logistik 

- Bättre 

resursutnyttjande 

- Högre 

fyllnadsgrad 

- Lägre 

transportkostnad 

• Minskade utsläpp 

- Färre fordon 

• Minskad 

hälsopåverkan 

• Minskad 

bullernivå 

• Visuell trivsel 

Ruttplanering • Effektivare logistik 

- Minskad 

transportsträcka/ 

transporttid  

- Minskade 

bränslekostnader 

• Minskade utsläpp 

- Minskad 

transportsträcka 

• Minskad 

hälsopåverkan 

• Minskad 

bullernivå 

• Visuell trivsel 

Miljözon  • Minskade utsläpp 

- Krav på fordon 

- Alternativa 

drivmedel 

- Lättviktsfordon 

• Minskad 

hälsopåverkan 

• Minskad 

bullernivå 

Tidsfönster • Minskad 

trafikstockning 

- Godstransporters 

aktiviteter flyttas 

 • Minskad 

hälsopåverkan 

• Minskad 

bullernivå 

• Visuell trivsel 

Eldrivna fordon • Minskade 

bränslekostnader 

 

• Minskade utsläpp 

- Miljövänligt 

drivmedel 

• Minskad 

hälsopåverkan 

• Minskad 

bullernivå 

 

Tabell 2: Lösningsåtgärdernas utvinningar med avseende ekonomiska, sociala och 

miljömässiga faktorer.  
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3.5.1 Samordning och konsolidering av gods 

En stor del av transportkostnaderna beror på lastkapacitetsutnyttjandet, ett sätt att minimera 

transportkostnader är genom att samordna små sändningar till större och därmed även färre 

antal sändningar (Jonsson & Mattsson, 2016). Att samordna små godsflöden till ett större 

godsflöde kallas för konsolidering av leveranser. Samordningen av gods kan ta många olika 

former, den kan ske mellan olika aktörer eller i ett och samma företag för att maximera 

fyllnadsgraden i lastbilarna. 

 

Samordning och konsolidering är inget nytt inom citylogistik och är en återkommande lösning 

som bland annat CIVITAS utnyttjat i många av sina projekt i olika europeiska städer. År 2010 

samordnade man godsflödena i staden Bath i södra England genom att koncentrera det 

ingående godsflödenet till staden via ett konsolideringscenter (Rooijen & Quak, 2014). Efter 

införandet kunde man redovisa att antalet leveranser reducerades med 76% vilket motsvarade 

1016 transportresor (Rooijen & Quak, 2014). Samordningen och konsolideringen kan ske på 

olika sätt, i Bath utnyttjade man ett konsolideringscenter där leveranser från olika transport 

aktörer konsoliderades till en koncentrerad leverans. Det finns dock hinder för en sådan 

lösning som tillämpats i Bath som härstammar bland annat från distributörernas 

konkurrenssituation med varandra. Leveransen till stadskärnan och sista milen är högt 

värderad av distributörerna på grund av kommersiella skäl då varumärket syns i ett område 

där många personer och företag befinner sig (Björklund, 2012).  

 

Det finns en stor överkapacitet i lastbilarna och samordning av gods kan bidra till minskning 

av transportkostnader då man utnyttjar resurser mer effektivt (Lumsden, 2006). 

Samordningen av gods behöver inte vara i samarbete med andra distributörer utan kan även 

genomföras internt hos den enskilda distributören för att maximera fyllnadsgraden i 

lastbilarna. Detta kan bidra till minskade transportkostnader och åtgärden kan från denna 

infallsvinkel betraktas vara i linje med distributörernas ekonomiska intressen.  

 

Minskade transportkostnader för distributören kan resultera till minskade transportpriser för 

butiker (Lumsden, 2006). Samordning och konsolidering är dock åtgärder som kan påverka 

distributörernas servicenivå till butikerna negativt. Från butikens perspektiv är det därmed en 

avvägning mellan transportpris och servicenivå och detta beror helt på vad den enskilda 

butiken värderar högst. 
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Från konsumenternas och kommunens perspektiv kan man hävda att samordning och 

konsolidering ligger i linje med deras intressen avseende sociala och miljömässiga aspekter. 

Då samordning och konsolidering leder till färre antal lastbilar i trafik inom stadskärnan och 

därmed till minskat utsläpp och andra olägenheter som bullernivå. Nedan följer en tabell där 

författarna sammanställt huruvida de olika aktörerna är intresserade av att införa åtgärden. 

 

Kommun Distributör Butik Konsument 

 

Färre lastbilar 

 

Intressant vid 

samordning internt. 

Ej intressant vid 

konsolidering med 

konkurrenter 

 

Transportpriser 

Förlorad servicenivå 

 

Färre lastbilar 

Figur 10: Framställning av aktörernas intresse för samordning och konsolidering av gods. 

Egen bild bearbetad efter Taniguchi (2001); Lumsden (2006); Björklund (2012); Rooijen & 

Quak (2014); Jonsson & Mattsson (2016). 

 

3.5.2 Ruttplanering 

Distributörer planerar och optimerar sina rutter för leverans eller upphämtning av gods för att 

få en effektiv körning (Björklund, 2012). Planering och optimering kan ske manuellt eller 

med hjälp av dataprogram som bearbetar information om adress och godskarakteristik för att 

optimera vägen man bör köra och i vilken ordning (Björklund, 2012). När man planerar sina 

rutter finns det risk för att det blir fel i information med avseende godskarakteristiken, 

volymen gods eller att chaufförer saknar kompetens och erfarenhet för att optimera 

ruttplaneringen (Björklund, 2012). En optimerad ruttplanering kan bidra till att man förbättrar 

transporttiden för att leverera gods till olika mottagare (Jonsson & Mattsson, 2016). En 

ineffektiv ruttplanering kan leda till att man kör fram och tillbaka mellan samma adress och 

belastar omgivningen mer än nödvändigt. Ruttplaneringen bidrar till ett ekonomiskt värde för 

distributörer med avseende minskad transporttid vilket följaktligen bidrar till att man har 

bättre förutsättningar att leverera till kunder under en kortare tid. Optimering av rutter bidrar 

till att man effektiviserar i vilken ordning man kör genom stadsområdet för att eliminera 

risken att åka tillbaka till redan adresserade områden. Detta kan betraktas vara i linje med 
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konsumenters och kommunens intressen avseende belastningen på omgivningen. Nedan följer 

en tabell där författarna sammanställt huruvida de olika aktörerna är intresserade av att införa 

åtgärden. 

 

Kommun Distributör Butik Konsument 

 

Effektiviserat 

godsflöde i 

stadskärnan 

 

Effektiviserar 

planeringen och 

rutter 

 

Snabbare leveranser 

 

Godstransporter 

lämnar stadskärnan 

tidigare 

 

Figur 11: Framställning av aktörernas intresse för ruttplanering. Egen bild bearbetad efter 

Taniguchi (2001); Björklund (2012); Jonsson & Mattsson (2016). 

 

3.5.3 Miljözon 

Miljözoner upprättas normalt för att begränsa tillgången av ett särskilt område för 

trafikfordon. Syftet kan vara att förbättra luftkvaliteten, minska bullernivåer eller att förbättra 

städernas dragningskraft. Restriktionerna i miljözoner kan variera, vanligast är att de gäller 

ålder eller vikt på fordonet, exempelvis att fordonet inte ska vara äldre än 8 år eller att 

fordonet inte får väga över 3,5 ton. Miljözoner förbättrar dock inte problemet med 

trafikstockningar då trafiken istället förflyttas till andra vägar eller att fordonen byts ut till 

miljövänligare alternativ. För att miljözoner ska vara effektiva krävs det tydliga regler och att 

dessa sedan efterföljs. (CIVITAS Meteor, 2006) 

 

För att införandet av en miljözon ska bli framgångsrikt är det viktigt att i ett tidigt skede 

involvera och informera de intressenter som blir påverkade. I artikeln City Logistics in the 

European CIVITAS Initiative tas ett exempel upp då man försökte införa begränsningar för 

godstransporter i staden Zagreb men misslyckades med projektet därför att man inte 

involverade aktörerna tidigt nog. Andra exempel där man infört miljözoner som är mer 

framgångsrika tas också upp. I Aalborg får endast fordon med motorer av miljöklass EURO-4 

köra, vilket har bidragit till att man bytt ut de gamla lastbilarna med höga utsläpp till nya och 

mer miljövänliga fordon. Detta har i sin tur lett till minskade lokala utsläpp. I Utrecht 
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kontrollerar man att fordon följer reglerna för miljözoner, med hjälp av kameror registreras 

begränsningarna effektivt och har resulterat i en minskning av utsläppen. 

 

Miljözoner grundade på EURO-klassningar bör dock införas med försiktighet då EURO-

klassade bilar inte alltid uppfyller kraven, detta på grund av de fusk som förekommer vid 

bilarnas emissionstester. Dieselmotorerna som producerats de senaste 20 åren skulle enligt 

uppsatta regler bidra gradvis med mindre utsläpp, men i praktiken har EURO-klassade bilar 

inte förhållit sig till detta. Ett fordon märkt med EURO-4 ska bland annat maximalt släppa ut 

0.25 NOx g/km (kväveoxid gram per kilometer) men i själva verket släpper bilarna ut 0,8 

NOx g/km. I Stuttgart har man sedan början av 2019 infört förbud mot EURO-4 klassade och 

äldre dieselbilar att köra i staden, då kväveoxidhalterna i luften är alldeles för höga. Den 

regionala myndigheten har även planer på att införa förbud mot EURO-5 klassade bilar om 

kväveoxidhalterna inte sjunker under året. För enligt regler ska EURO-5 bilar maximalt 

släppa ut 0.19 NOx g/km men enligt uppgifter släpper bilarna ut lika mycket som EURO-4 

klassade bilar, 0,8 NOX g/km. Det ligger därför ett stort ansvar hos myndigheter att följa upp 

och se om önskat resultat erhålls från en restriktion som miljözon. (Holland, 2019) 

 

Miljözon kan bidra till att göra stadskärnan mer attraktiv vilket gynnar bland annat handeln. 

Hälsoriskerna minskar när luften blir renare och bullernivåerna sänks, detta är positivt för 

konsumenterna och befolkningen som rör sig i staden. Kommunen delar dessa intressen och 

vill åstadkomma en attraktiv stadskärna och en bra miljö för stadens invånare för att det i 

slutändan bidrar till stadens ekonomi. Restriktioner uppskattas dock inte av distributörer då 

det kan försvåra deras dagliga arbete att leverera varor och orsakar ineffektivitet. Det kan 

även leda till att distributörer blir tvungna att investera i en ny och kostsam fordonsflotta för 

att uppfylla kraven. Nedan följer en tabell där författarna sammanställt huruvida de olika 

aktörerna är intresserade av att införa åtgärden. 
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Kommun Distributör Butik Konsument 

 

En proaktiv strategi 

som utvinner sociala 

och miljömässiga 

aspekter  

 

 Försvårar arbetet 

Risker för höga 

investeringskostnader 

 

 

Ökad attraktivitet i 

staden 

Kan medföra 

försämrad 

servicenivån 

 

Ökad attraktivitet i 

staden 

 

Figur 12: Framställning av aktörernas intresse för miljözoner. Egen bild bearbetad efter 

Taniguchi (2001); CIVITAS Meteor (2006); Björklund (2012); Rooijen & Quak (2014); 

Holland (2019) 

 

3.5.4 Tidsfönster 

För att motverka de negativa effekterna av godstransporter som luftföroreningar, buller, 

trafikstockningar och säkerhetsproblem i stadskärnan, är det vanligt att införa restriktioner 

som begränsar när leveranser får ske. Så kallade tidsfönster innebär att godstransporter endast 

får köra inom vissa områden under särskilda tider. Det är kommunerna som tar beslut 

gällande tidsfönster eftersom godstransporter i städer anses vara ett lokalt problem. Det är 

dock svårt att avgöra vilka klockslag som tidsfönstret ska gälla eftersom aktörerna som rör sig 

i stadskärnan ofta har motstridiga intressen och mål. Butikernas intresse ligger i att minimera 

transportkostnaderna, medan distributören vill leverera så effektivt som möjligt men samtidigt 

upprätthålla en hög servicenivå. Konsumenterna vill ha fulla hyllor i butikerna men de vill 

inte ha godstransporter i shoppingområdet. Intresset för stadens invånare är att ha ren luft, de 

vill inte ha buller eller skador orsakade av godstransporter och de vill ha ökad trygghet för 

fotgängare och cyklister på stadens gator och torg. Kommunen vill skapa en attraktiv 

stadskärna och ha mål som stöder allas intressen. Tiderna som godstransporter får köra i 

stadskärnan brukar vara utanför “shoppingtiderna” för att minska belastningen och göra 

staden tillgänglig för konsumenterna när det är som mest folk i rörelse. Det är viktigt att 

försöka hitta en bra balans mellan de olika intressena. Tidsfönster kan skapa problem för 

distributörer som levererar till flera närliggande städer, om flera städer har samma tidsfönster 

kan det krävas flera bilar som levererar samtidigt och då får åtgärden motsatt effekt. (Akyol & 

Koster, 2013) 
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I artikeln City Logistics in the European CIVITAS Initiative beskriver författarna ett projekt i 

Iasi där man ville optimera trafikflödet. Efter att olika aktörer integrerats och blivit delaktiga i 

stadens aktiviteter och olika logistikåtgärder kunde man införa två tidsfönster, tidigt på 

morgonen och på eftermiddagen, utanför de mest aktiva timmarna i staden. De företag som 

deltog i projektet blev belönade med skattesänkningar och bättre parkeringsmöjligheter. 

Antalet godstransporter minskade under de hektiska timmarna men ökade istället under övriga 

timmar som en följd av åtgärden. Nedan följer en tabell där författarna sammanställt huruvida 

de olika aktörerna är intresserade av att införa åtgärden. 

 

Kommun Distributör Butik Konsument 

 

En proaktiv strategi 

för att styra 

godsflödet i städer  

 

 Begränsar 

planeringsmöjligheter 

 

 

Ökad attraktivitet i 

staden 

Kan medföra 

försämrad 

servicenivån 

 

Ökad attraktivitet i 

staden 

 

Figur 13: Framställning av aktörernas intresse för tidsfönster. Egen bild bearbetad efter 

Taniguchi (2001); Lumsden (2006); Björklund (2012); Akyol & Koster, (2013); Rooijen & 

Quak (2014); Holland (2019). 

 

3.5.5 Eldrivna fordon 

Eldrivna fordon börjar få allt mer attraktion inom transportsektorn speciellt med avseende 

citylogistik (Macharis et al., 2014). Det finns ett stort stöd för utvecklingen av infrastrukturen 

och att skapa lagstiftning som stödjer dessa typer av fordon (Macharis et al., 2014). Detta då 

dem ses som en potentiell lösning för att minska effekterna av transportutsläpp i stadsområden 

(Macharis, Lebeau, Mierlo & Lebeau, 2013; Feng & Figliozzi, 2012). Inom kategorin eldrivna 

fordon kan olika typer av bilar, scooter, cykel och cargo cyklar ingå. Dessa fordon har en rad 

olika ekonomiska nackdelar som får distributörer att tveka på transportmedlet. Enligt Feng & 

Figliozzi (2012) så tenderar inköpskostnaden för elbilen vara avsevärt högre än ett 

dieseldrivet fordon av samma kapacitet. En begränsad lastkapacitet är ett vanligt 

förekommande problem i samband med eldrivna fordon, framförallt för cyklar (Noccerino, 
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Colorni, Lia & Luè, 2016). Eldrivna fordon drivs av batterier och kan därför endast vara i 

trafik under en begränsad tid beroende på batterikapaciteten (Noccerino et al., 2016). Men de 

har visat sig ha andra kostnadsfördelar såsom lägre drifts- och underhållskostnader (Feng & 

Figliozzi, 2012). 

  

Noccerino et al. (2016) utförde en studie där man bytte ut femton konventionella 

transportbilar mot tolv elbilar och sex elcyklar i ett företag. Studien som varade i sex månader 

visade att det var ekonomisk fördelaktigt för företaget att genomföra denna omställning till 

endast eldrivna fordon. Enorma besparingar för bränslekostnader kunde konstateras medan 

personalkostnader ökade som följd av att fler transportfordon behövde bemannas för att 

motsvara samma kapacitetsbehov, samt ökade hyreskostnader för att lokalisera sig närmare 

kunder (Noccerino et al., 2016). Företaget från Noccerinos et al. (2016) studie kunde uppnå 

ekonomiska fördelar med eldrivna fordon under givna förutsättningar som att kunderna var 

lokaliserade i ett koncentrerat område och avsändningsorten för godset var lokaliserad nära 

kunden för att kompensera för de begränsade batteritiderna på fordonen. Karakteristiken av 

gods i form av små paket gjorde det möjligt att utnyttja cyklarna. Under dessa förutsättningar 

kunde företaget utvinna enorma fördelar inom sociala och miljömässiga aspekter samtidigt 

som de upprätthöll den ekonomiska aspekten. 

  

Om man ser på Noccerino et al. (2016) studie utifrån ett helhetsperspektiv skulle det inte vara 

rekommenderat att byta ut konventionella bilar mot elbilar, på grund av sista milens problem 

som består av mottagare som är utspridda på ett geografiskt område. Introduktion av eldrivna 

fordon i ett större logistikperspektiv skulle innebära en utökad komplexitet i logistikkedjan på 

grund av utökade anläggningar i form av distributionslager för att kompensera för de 

begränsade batteritiderna på fordonen. Men samtidigt är det viktigt att betona att kostnaden 

för batteriproduktionen har minst halverats för elbilar sedan Noccerino et al. studie från 2016 

(Vinkhuyzen, 2019). Den stora kostnadsreduktionen är då främst på privatbilar men 

transportfordon ligger inte långt efter då utvecklingen av batterier på privatbilar påverkar även 

utvecklingen för transportfordon. Utveckling sker konstant inom eldrivna fordonens främsta 

begränsningar som lastkapacitet, batteritiden, höga inköpskostnader samt batterikostnader. 

Därför är det viktigt att påpeka att eldrivna fordon ur ett logistikperspektiv fortfarande är i ett 

tidigt utvecklingsskede. Macharis et al. (2013) lyckades påvisa med sin studie för fem år 

sedan att en mindre eldriven skåpbil var mer ekonomiskt försvarbart jämfört med ett 

konventionellt alternativ ur ett totalkostnadsperspektiv. Sedan 2013 har stora framgångar 
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gjorts, Speranza Grazia (2018) lyfter upp hur utvecklingar som ökat batteritid, minskat 

batterikostnad och inköpspriser samt ökat antal laddningsstationer fortsätter ske inom 

industrin och gör det eldrivna fordonet mer konkurrenskraftigt ur ett logistiskt perspektiv. 

  

Det är svårt att bedöma om eldrivna fordon ligger i distributörens intresse då fordonens 

transportuppdrag har en hög relevans. Sändningar med lägre godsvolymer i mindre 

transportfordon skulle kunna vara ekonomiskt försvarbart som både Noccerino et al. (2016) 

och Macharis et al. (2013) kunde visa. Större sändningar som idag genomförs av tunga 

lastbilar och/eller på längre transportsträckor skulle vara problematiska att upprätthålla med 

eldrivna fordon, på grund av last- och batterikapacitetsproblem, som då kan påverka 

mottagande butiker. Nedan följer en tabell där författarna sammanställt huruvida de olika 

aktörerna är intresserade av att införa åtgärden. 
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Figur 14: Framställning av aktörernas intresse för eldrivna fordon. Egen bild bearbetad efter 

Taniguchi (2001); Lumsden (2006); Björklund (2012); Feng & Figliozzi (2012); Macharis et 

al., (2013); Rooijen & Quak (2014); Macharis et al., (2014); Noccerino et al., (2016); 

Speranza Grazia (2018); Vinkhuyzen (2019).  
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4 EMPIRI 

I detta avsnitt presenteras de studier och intervjuer som utförts för att samla data kring 

godsflödet i anslutning till Commerce. Presentationen börjar övergripande gällande 

godsflödet och trafiksituationen i Skövde Centrum och där en intervju med gatu- och 

naturchefen på Skövde kommun har störst fokus. Detta övergår sedan till en mer detaljerad 

nivå och godsflödet i anslutning till Commerce. Intervjuer och observationer av distributörer 

och butiker presenteras då samt deras perspektiv på godsflödet. Slutligen presenteras den 

enkätundersökning som utförts av konsumenter som besöker Skövde stadskärna eller 

Commerce. 

4.1 STADEN SKÖVDE SAMT KOMMUNEN SOM AKTÖR OCH DESS ROLL I 

CITYLOGISTIKEN 
Kommunens perspektiv är bredare än övriga aktörers då de har en övergripande roll som 

måste ta hänsyn till allas intressen eftersom de fattar sådana beslut som påverkar samhället. 

Kommunens intresse ligger i att skapa en attraktiv stad för såväl besökare, boende och 

näringsidkare, på så vis skapas en god ekonomi i staden. Därför beskrivs närmare hur 

beslutsprocessen ser ut och vilka prioriteringar som görs av Skövde kommun. 

 

I en intervju med Skövde kommuns gatu- och naturchef framgår det att en av de största 

utmaningarna de står inför är att locka unga människor till att vilja bo i Skövde. Man har 

förstått att stadskärnan är av stor betydelse för människor när de ska välja bostadsort. Därför 

görs det nu stora satsningar i stadskärnan där de bland annat bygger om Hertig Johans torg 

som ligger precis utanför Commerce. Det nya torget ska vara en trivsam plats och locka den 

som vill koppla av, den lekfulla eller den som vill handla. Genom att de tar bort den gamla 

kullerstenen och bygger en slät markyta tillgängliggörs torget för alla och möjligheter skapas 

för torghandel och evenemang. Nedan visas en visionsbild av torget med många sittplatser, 

torghandel, fontän, vattenränna och lekskulpturer. En annan viktig del som tagits i beaktning 

vid ombyggnationen är belysningen av torget som ska bidra till en ökad trygghet när mörkret 

faller på. 

 



 

39 
 

 

 

Bild 2: Visionsbild av Hertig Johans torg i Skövde. Hämtad från skövde.se.  

 

Trafiken i Skövde har ökat och det är ett problem på vissa gator under vissa tidpunkter på 

dagen. Skövde kommun söker ständigt efter lösningar för att få människor att använda andra 

transportsätt än bilen när de ska till Skövde eller hur de kan främja cykeltrafiken i 

stadskärnan. Godstransporter i stadskärnan är ett problem främst på de gator där mycket 

människor rör sig, exempelvis på Hertig Johans Gata där det går 10–15 000 människor varje 

dag. Det blir en säkerhetsfråga och kommunen arbetar mycket med att kolla på hur 

trafikflödet i stadskärnan kan förbättras och rulla på smidigare då godstransporterna är viktiga 

för näringslivet. Man kollar över var lastplatser är utplacerade och om man kan flytta om på 

dessa eller tillsätta fler. Att införa enkelriktade gator är ett sätt att leda om trafiken i 

stadskärnan men för distributören kan detta innebära att de tvingas till att åka runt hela 

centrum för att utföra en leverans. Respondenten önskar att godstransporterna kunde 

samordnas mer för ett smidigare flöde i stadskärnan. Införande av exempelvis 

parkeringsavgifter eller miljözoner är beslut som tas högre upp och har en längre 

beslutsprocess. Många åtgärder sker genom samförstånd mellan näringslivet och 

samverkansgrupper. Den intervjuade säger att man hellre skapar ett gemensamt 

förhållningssätt än att införa massa regler. Projektet ”Årets stadskärna” har lett till att 

aktörerna har ett mycket bättre samarbete idag än innan projektet startade.  
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4.2 GODSFLÖDET TILLHÖRANDE COMMERCE UR AKTÖRERNAS PERSPEKTIV 
För att samla data kring godsflödet i stadskärnan har fyra studenter åkt med i olika 

godstransporter och gjort observationer under en halv arbetsdag, samtidigt som kortare 

intervjuer har utförts med chaufförerna. Godstransporterna som observerades var en skåpbil 

och en lastbil från Postnord, en lastbil från Schenker och en skåpbil från DHL. Skåpbilen från 

Postnord kör en rutt som de kallar ”Commerce” då den kör alla leveranser till Commerce med 

styckegods. Skåpbilen från DHL hade däremot inte en enda leverans till Commerce just den 

dagen. Författarna har dessutom utfört mätningar över godstransporter vid lastbryggorna 

under en förmiddag. Sedan har intervjuer utförts med tre mottagande butiker inne i 

Commerce, butiker som är av olika storlek och placerade på olika våningar i köpcentrumet. 

 

Godsflödet till stadskärnan är som mest hektiskt i mitten av veckan mellan tisdag och torsdag 

och då är det främst på morgonen samt förmiddagen som de flesta leveranserna äger rum. De 

intervjuade chaufförerna vittnar om problemet med att köra stora godstransporter inne i 

stadskärnan på gågator samtidigt som mycket människor är i rörelse. Med stora lastbilar kan 

det vara svårt att se allting som finns runt bilen och det medför en känsla av otrygghet både 

för chauffören och människorna som rör sig runt fordonet. Som distributör vill man därför 

beta av leveranserna i stadskärnan så tidigt som möjligt på dagen för att inte behöva vistas där 

när det är som mest rörelse. 

 

Commerce ska ha sina leveranser senast kl. 11 och då många butiker inte öppnar förrän kl. 10 

sker de flesta leveranserna mellan de klockslagen. Vissa butiker ska dock ha sina leveranser 

före kl. 10 som exempelvis två av de butiker som vi har intervjuat, Stadium ska ha sina 

leveranser mellan kl. 8.45-9.15 och Din Sko ska ha sina leveranser mellan kl. 9.30-9.50. När 

butikerna har olika leveranstider innebär det att godstransporter får köra till Commerce flera 

gånger. Distributörerna hade önskat att alla leveranser till Commerce kunde utföras vid 

samma tidpunkt på morgonen för att kunna lämna stadskärnan så tidigt som möjligt. Men 

butikernas möjligheter att ta emot gods varierar, det beror på hur många som arbetar i butiken 

och vilka möjligheter de har att lämna butiken/kassan. Den tredje butiken som vi intervjuat 

The Body Shop är en förhållandevis liten butik där de oftast arbetar själva och kan därför inte 

ta emot gods före kl. 10 då deras arbetsdag startar. Alltmedan Din Sko där de också oftast är 

själva i butiken måste ha leverans före det att butiken öppnar eftersom personalen där enligt 

avtal ska ta emot godset på lastbryggan och måste därmed lämna butiken. 
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I intervjuerna med chaufförerna framgår det att de upplever en del stress över alla tider och 

andra faktorer som de måste ta hänsyn till. Vissa dagar uppstår det problem som gör att 

chauffören måste planera om sitt leveransschema och då krävs det en viss frihet för att kunna 

göra det. Vidare menar dem att de har nog med krav redan, om ett tidsfönster skulle införas 

gällande när godstransporter får vistas i stadskärnan skulle det leda till problem när alla ska 

leverera på samma ställe samtidigt. 

 

 

 

Figur 15: En illustration av godsflödena från Torggatan och Lögegatan. 

Leveranserna inne i Commerce kan ske på olika sätt, dels beror det på vilken typ av gods som 

ska levereras men främst beror det på avtalet mellan distributören och mottagaren. Vissa 

leveranser kommer butikspersonalen själva till lastbryggan för att ta emot medan andra ska 

levereras direkt till butiken. Eftersom det är ett köpcentrum med mycket människor i rörelse 

så är det viktigt att leveranserna inte stör de pågående aktiviteterna inne i Commerce. Bakom 

butikerna finns korridorer och gångar där chaufförerna ska gå med godset i första hand, 

många butiker har dessutom bakdörrar där de har möjlighet att ta emot leveranser. När de 

måste leverera i butikernas framsida så får de inte köra godset med pallyft eller rullbur för att 

det kan skada golvet, dessutom ser det illa ut så godset ska då levereras på säckkärra. 
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Bild 3: Från vänster syns lastbärarna pallyft, rullbur och säckkärra. Hämtad från Bula.se  

Säckkärran är den som har lägst lastningskapacitet vilket innebär att chauffören kan få 

leverera i omgångar om det är mycket gods. Den skåpbilen som hade ”Commerce rutten” 

under observationsdagen levererade till femton butiker i Commerce. Godset levererades till 

butikerna på säckkärra och utfördes under fem omgångar då chauffören fick gå ut till bilen 

och hämta fler paket. De leveranser som studenterna var med och genomförde till Commerce 

under observationstillfället har sammanställts i tabellen nedan som påvisar genomsnittstiden 

per mottagare för respektive chaufför. Enligt Postnord ska en leverans i Commerce ta 3 

minuter/mottagare. Chaufför 1 och 2 levererade styckegods medan chaufför 3 levererade 

pallgods.  

 

Tabell 3: Mätningar på chaufförernas leveranser i Commerce från observationstillfället. 

De flesta leveranser med styckegods levereras direkt i butiken där chauffören får kvittering 

medan vissa butiker har gett dem fullmakt så de kan lämna av godset utanför på de butiker 

som har en bakdörr. Korridorerna bakom butikerna ligger i anslutning till lastbryggorna där 

även hissar och trappor finns för att möjliggöra att chaufförerna kan ta sig mellan olika delar 

och olika våningar i Commerce. På varje våning finns det en utgång till köpcentrumet som de 

kan använda när de behöver leverera i butikens framsida. Leveranser med pallgods tas oftast 

emot av butikspersonal på lastbryggan. 
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4.2.1 Lastbryggan på Torggatan 

Fastighetsägaren på Commerce har beslutat vilka butiker som ska få leverans från respektive 

lastbrygga för att försöka åstadkomma ett jämnt flöde. På Torggatan är det 21 butiker som ska 

behandlas men endast ett fåtal butiker ligger i direkt anslutning till lastbryggan. När 

leveranser ska ske till övriga butiker får chauffören ta med sig godset via hissar eller trappor. 

Bilden nedanför visar de butiker som ska få leverans från Torggatan, under 

observationstillfället noterades dock att ett flertal av dessa butiker hanterades från Lögegatan.  

 

 

 

Bild 4: Torggatans butiksfördelning. 

 

Leveranser till Commerce ska ske via de lastbryggor som finns i anslutning till köpcentrumet 

men det förekommer även att chaufförerna går med godset genom de kundentréer tillhörande 

Commerce. Lastbryggan på Torggatan har plats för två godstransporter och består av två 

portar. Utrymmet innanför port 2 är dock kortare än innanför port 1 och rymmer endast 

mindre transportbilar, den används därför för tillfället till en sopcontainer istället. Chauffören 

får ringa på utanför porten, antingen till en butik eller till vaktmästaren som öppnar porten för 

att chauffören ska kunna köra intill lastbryggan. I intervjun framgår det att chaufförer 

upplever svårigheter med att backa intill porten då det är trångt ute på gatan på grund av 

närliggande byggnader.  
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Bild 5: Lastbryggan på Torggatan. 

 

Utanför portarna finns en lastplats med utrymme för en lastbil, mätningarna visade att de 

flesta godstransporterna stod stilla där i ca 10 minuter innan de åkte in i porten. En av de 

intervjuade butikerna uppger att eftersom lastbilarna levererar till många butiker samtidigt är 

det vanligt att leveransen tar 30-60 minuter. Eftersom lastbryggan på Torggatan endast har 

plats för en lastbil så kan köbildning uppstå om en godstransport redan ockuperat den platsen. 

Vissa mindre leveranser eller exempelvis styckegods kan levereras från lastplatsen utanför 

istället för att köra intill lastbryggan. Vi har dock kunnat observera att lastplatsen på 

Torggatan ibland nyttjas till annat än godstransporter som vid observationstillfället då en 

container lämnades av där. Detta gjorde att godstransporter blev tvungna att parkera mitt i 

gatan istället som i sin tur leder till trafikstockning. 
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Bild 6: Port 1 och 2 samt lastplatsen på Torggatan 

 

Butiken Stadium som vi har intervjuat tar emot leveranser av Postnord varje dag via 

lastbryggan på Torggatan mellan kl. 8.45-9.15 i form av pallgods/burar. Butiken ligger på 

första våningen i köpcentrumet och har en bakdörr inne på lagret som ligger i anslutning till 

lastbryggan på Torggatan. Leveransfönstret är butikens egna önskemål då de vill hinna packa 

upp alla varor och få ut det i butiken innan lunch. Butiken är förhållandevis stor och har alltid 

två personal i butiken och en på lagret. Övriga distributörer levererar mer sporadiskt till 

Stadium, leveranserna sker då oftast via kundentrén. 

 

 

 

Figur 16: En illustration av godsflödet från Torggatan. 
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4.2.2 Lastbryggan på Lögegatan 

Lastbryggan på Lögegatan ligger på våning två i Commerce och ska hantera 30 butiker, 

hälften av de butiker som ligger på andra våningen finns i direkt anslutning till lastbryggan 

där leverans kan ske smidigt via butikens bakdörr. Chauffören kan dessutom enkelt ta sig ut i 

köpcentrumet genom en dörr för att leverera i butikernas framsida, övriga butiker nås med 

hjälp av hissar som också ligger i nära anslutning till lastbryggan. Vid leverans av pallgods 

kan det vara besvärligt för chauffören att dra godset med hjälp av en pallyft över vägen där 

även trottoarer kan vara ett hinder.  

 

 

 

Bild 7: Butiksfördelningen på Lögegatan 

 

Lastbryggan på Lögegatan öppnades upp för tre år sedan i syfte att minska trycket på 

Torggatan. På Lögegatan finns det inte möjlighet för lastbilar att köra intill lastbryggan utan 

de får istället lasta av godset på lastplatserna som är placerade utanför. Precis utanför 

lastbryggan finns en lastplats med utrymme för två lastbilar och rakt över gatan finns det 

ytterligare en lastplats med plats för en lastbil. De intervjuade chaufförerna uppger att det ofta 

är fullt på lastplatserna runt kl. 10 då butikerna i Commerce öppnar och alla ska leverera 

samtidigt. Under de mätningar som utfördes utanför lastbryggorna noterades åtta 

godstransporter som levererade till Commerce via Lögegatan, varav sex av dem kan klassas 

som tung lastbil och två var skåpbilar. Majoriteten av dessa godstransporter befann sig vid 

lastbryggan mellan kl 9.30-10.30 vilket medförde en viss köbildning under den tiden. 
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Bild 8: Lastbryggan samt lastplatser på Lögegatan 

 

Butiken The Body Shop ligger på andra våningen i Commerce och har inte samma 

förutsättningar som de övriga två butikerna vi har intervjuat. Butiken har inte någon bakdörr 

och då den är en väldigt liten har den inte några lagringsmöjligheter heller. Schenker levererar 

en pall varje måndag inne i butiken via kundentrén, leveransen sker efter kl. 10 då butiken 

öppnar. Troligtvis parkerar chauffören på en lastplats utanför lastbryggan på Lögegatan och 

kör sedan godset på en pallyft genom korridorerna och ut genom dörren på våning två för att 

ta sig till butikens framsida. 

 

 

Figur 17: En illustration av godsflödet från Lögegatan. 
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Butiken Din Sko ligger på tredje våningen i köpcentrumet och är en mellanstor butik. De tar 

emot pallgods av Postnord varje dag via lastbryggan på Lögegatan. Leveransfönstret är 

mellan kl. 9.30-9.50 för att personalen ska hinna gå till lastbryggan och ta emot godset innan 

butiken öppnar, då det tar ca 10 minuter att gå mellan lastbryggan och butiken. Sedan tar 

personalen med sig godset till butikens bakdörr där produkterna lagerhålls. Övriga 

distributörer levererar styckegods via kundentrén eftersom personalen oftast har svårt att 

komma ifrån för att ta emot godset.  

 

 

Figur 18: En illustration av godsflödet till våning 3 i Commerce. 
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4.3 KONSUMENTERNAS UPPLEVELSE AV GODSFLÖDET I ANSLUTNING TILL 

COMMERCE 
För att fånga upp konsumenternas intryck av godsflödena i anslutning till Commerce utfördes 

en enkätstudie med 35 slumpmässigt utvalda deltagare som rörde sig runt Commerce en 

tisdag mellan kl. 9.30 och 12. Enkätfrågorna var utformade för att identifiera om konsumenter 

uppfattar olika aspekter av citylogistik i anslutning till Commerce som problematiska. 

 

 

 

Figur 19: Sammanställning av frågorna som behandlar godsflödet utanför Commerce. 

 

Första frågan i enkätundersökningen efterfrågade om konsumenterna upplevt mycket trafik 

runt Commerce där ungefär hälften svarade att dem gjort det. Fråga två är utformad för att 

skapa en generell bild av hur ofta konsumenter märker av godstransporter runt Commerce där 

43% av respondenterna svarade aldrig eller nästan aldrig medan 57% svarade ibland, ofta 

eller väldigt ofta. 

 

Fråga tre till sju behandlar specifika och förekommande problem i samband med 

godstransporter och majoriteten av respondenterna upplever inte några sådana problem. 87% 

svarade att de aldrig eller nästan aldrig har upplevt godstransporter som högljudda, 77% eller 

fler svarade att de aldrig eller nästan aldrig har upplevt att godstransporter varit störande, 

orsakat en känsla av otrygghet eller en negativ upplevelse. Däremot tycker konsumenter att 
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godstransporter kan vara i vägen då 48% av respondenterna har svarat ibland, ofta eller 

väldigt ofta på fråga fyra. 

 

 

 

Figur 20: Sammanställning av frågorna som behandlar godsflödet inne i Commerce. 

 

På fråga åtta svarade 17% av respondenterna att de ibland har sett leveranser ske inne i 

Commerce medan 20% svarade nästan aldrig och 63% svarade aldrig. Fråga nio till tio 

efterfrågar om respondenterna någon gång upplevt att det varit trångt eller om de upplevt en 

negativ upplevelse på grund av leveranser inne i Commerce där absolut majoritet svarade 

aldrig på respektive fråga. 
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5 ANALYS 

I detta kapitel analyseras den empiri som presenterats i kapitel 4 för att sedan jämföras med 

aktörernas intressen i syfte att försöka identifiera orsaker till att problem uppstår och hur 

dessa kan lösas. I första avsnittet analyseras lastbryggornas utformning och hur dessa kan 

påverka godsflödet. Vidare analyseras hur butikernas olika leveranstider, godshanteringen 

och kapacitetsbristen orsakar problem i godsflödet. Kapitlet avslutas med en sammanställd 

tabell som presenterar de lösningar som författarna tagit fram samt vilka effekter dessa 

förväntas ha utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 

5.1 GODSFLÖDET TILLHÖRANDE COMMERCE 
I avsnitt 4.1 redovisades hur Skövde kommun gör ombyggnationer i stadskärnan för att skapa 

en trivsammare miljö genom att bygga om Hertig Johans torg. Avsikten är att tillgodose de 

andra aktörernas intressen vilket stämmer överens med tidigare forskning som betonar 

kommunens centrala roll, att se på helheten. I avsnitt 3.3 framgår det att kommunen vill 

förbättra stadens ekonomiska utveckling och att konsumenterna vill ha en trivsam miljö med 

minskad belastning på omgivningen. Butiker vill minimera störningar till sin verksamhet och 

har intresse av att se stadskärnan vara attraktiv för att locka konsumenter. Distributörerna 

däremot vill kunna ta sig fram i stadskärnan obehindrat för att effektivt kunna sköta sina 

leveranser. Aktörerna har således motstridiga intressen vilket ökar komplexiteten i 

citylogistikens utformning och kommunens uppgift att tillgodose allas intressen.  
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Figur 21: Citylogistikens påverkan indelade efter godsflöden utanför och innanför Commerce 

köpcentrum.  

 

För att kommunen ska kunna ta beslut med hänsyn till alla aktörers intressen krävs det en 

dialog dem emellan samt en förståelse för hur de påverkas och vilka effekter besluten har på 

lång sikt. Skövde kommun uppger att detta åstadkoms genom de samverkansgrupper som 

upprättats, att de får den information som krävs för att ta välgrundade beslut som uppfyller 

aktörernas intressen i så hög grad som möjligt. Kommunen anser att flödet av 

godstransporterna fungerar bra i det stora hela och det gör även konsumenter som enligt 

enkätundersökningen upplever att godstransporter endast tar plats i anslutning till Commerce. 

Observationstillfället med distributörerna lyfter däremot upp flera problematiska områden 

som kan förbättras för att uppnå ett effektivare godsflöde i Skövdes stadskärna. Det finns 

därmed olika uppfattningar om godsflödet tillhörande Commerce och en indikation på att 

kommunikationen är bristfällig inom samverkansgrupperna. 
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Figur 22: En illustration av godsflödena tillhörande Commerce.  

 

Enkätundersökningens resultat är tydligt kopplat till hur distributörerna utför sina leveranser.  

Leveranserna till Commerce ska ske via de två lastbryggorna som finns i anslutning till 

köpcentrumet men det förekommer även att chaufförer levererar via Commerce fyra 

huvudentréer som de röda flödespilarna på figur 22 illustrerar.  

 

Det kan finnas olika orsaker till att godsflödet till Commerce avviker från det avsedda 

tillvägagångssättet att leverera. Idag består Commerce av flera serviceenheter i form av 

lastplatser som är fördelade mellan lastbryggorna på Torggatan och Lögegatan där Commerce 

kan ses som ett servicesystem med multiple channel. Här tillämpas FCFS (first come first 

served) eftersom godstransporter som anländer först till lastplatserna på Commerce får 

tillgång till servicesystemet och kan utföra sina leveranser. Om lastplatserna är upptagna när 

nästkommande godstransport anländer får denna återkomma vid ett senare tillfälle och 

därmed uppstår en köbildning, denna typ av köbildning är inte av en traditionell karaktär där 

en kölinje uppstår. Istället blir distributörerna som är kunder till servicesystemet avvisade och 

blir förflyttade till övriga delar av stadskärnan.  

 

Chaufförerna som levererar till Commerce planerar sina rutter själva med hjälp av en 

handdator eller följesedlar. Det finns således ingen automatiserad IT-baserad ruttplanering 
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som genererar den optimala körningsrutten som kan anpassas till variationer. Den självstyrda 

ruttplaneringen är därför känslig för problem som kan uppstå under rutten och kan tvinga 

chaufförer att ta genvägar som avviker från det avsedda tillvägagångssättet, där godsflödet 

istället levereras via kundentréerna. Den hårda pressen på distributörer att möta kraven från 

butikerna avseende leveranstider kan även bidra till situationen som råder. För att finna de 

bakomliggande orsakerna till förekommande problem behöver lastbryggor och lastplatserna 

analyseras närmare. 

5.1.1 Lastbryggan på Torggatan 

Antal butiker som ska ha leverans från lastbryggan på Torggatan är 21 stycken men antalet 

godstransporter som faktiskt levererar dit är desto färre vilket kan bero på lastbryggans 

utformning. Då lastbryggan på Torggatan är upphöjd till samma nivå som lastbilen kan 

chauffören köra ända in till lastbryggan och enkelt lasta av godset istället för att lasta av på 

gatan och sedan dra upp godset på lastbryggan. Torggatan är därför mest lämplig för 

leveranser med pallgods. Dock används inte hela lastbryggans kapacitet då den ena porten är 

stängd på grund av att den endast kan hantera mindre lastbilar. Lastbryggan kan därmed 

endast hantera en godstransport åt gången och eftersom det oftast är pallgods som levereras 

uppstår långa väntetider till lastbryggan. Leveranser av styckegods skulle kunna ske samtidigt 

via lastplatsen utanför men den kan då vara ockuperad av andra godstransporter som väntar på 

sin tur att få köra in i porten, lastplatsen används således främst som väntplats i dagsläget. 

 

 

Bild 9: Lastbryggan på Torggatan 
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Eftersom Torggatans lastbrygga är utformad för leveranser med pallgods hanteras därför 

leveranser med stora godsvolymer där, vilket kan vara en förklaring till att pallgods dominerar 

det ingående flödet från Torggatans lastbrygga. De största butikerna i Commerce ligger på 

våning ett i anslutning till lastbryggan och av butikernas storlek att döma kan man anta att de 

har leveranser med hög volym och därför får sina leveranser från Torggatan. Dessa leveranser 

tar lång tid att utföra och i kombination med den låga kapacitet som råder på Torggatan 

uppstår långa väntetider. Det medför hinder för distributörer att uppnå sina leveranskrav då 

väntetiderna skapar störningar i ruttplaneringen. Godstransporter med mindre godsvolymer 

väljer därför att åka till Lögegatan för att leverera istället då kapaciteten är större där. När 

chaufförerna väljer alternativa leveransvägar för att undvika väntetider skapas ett ojämnt flöde 

då lastbryggornas butiksfördelning brister och därmed hanteras desto färre butiker på 

Torggatan.  

5.1.2 Lastbryggan på Lögegatan 

Lastbryggan på Lögegatan öppnades upp för tre år sedan för att minska belastningen på 

Torggatan. Trots lastbryggans höga genomsnittliga kapacitet med dess tre lastplatser uppstår 

det ändå en överbelastning på Lögegatan under vissa tidpunkter. Eftersom Torggatan har en 

kapacitetsbrist i form av färre serviceenheter, får fler butiker leverans från Lögegatan än vad 

fördelningen visar vilket bidrar till ett ojämnt flöde av godstransporter mellan lastbryggorna. 

När lastplatserna är hårt belastade riskerar det att bidra till längre genomloppstider för 

efterföljande godstransporter då de får vänta på sin tur att få åtkomst till serviceenheten. 

 

Lastbryggan på Lögegatan ligger i anslutning till våning två i Commerce och har en bättre 

åtkomst till de flesta butikerna vilket förenklar leveranser som sker därifrån. Eftersom 

leveranserna sker från lastplatserna utanför lastbryggan är leveranser av pallgods besvärligt 

för chaufförerna då de får dra godset över trottoaren och in på lastbryggan. Lögegatan är 

således lämpligast för leveranser av styckegods och med tanke på att belastningen är så hög 

kan man anta att många godstransporter levererar styckegods till Commerce.  
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Figur 23: En illustration av godsflödet från Lögegatan. 

 

Köbildningen på Lögegatan beror delvis på att butikerna i Commerce ska ha sina leveranser 

innan kl. 11 men öppnar inte förrän kl.10 vilket innebär att det är många leveranser som ska 

ske under en timme. Den obalans som skapas mellan efterfrågan och kapaciteten kan kopplas 

till distributörernas ankomstmönster till servicesystemet som sker på förmiddagen. Detta 

medför att chaufförerna får vänta eller återkomma vid ett senare tillfälle, följdeffekterna blir 

således en påverkan på chaufförens förmåga att leverera gods och en utökad belastning på 

omgivningen. För att effektivisera sitt arbete och spara tid väljer därför chaufförerna att utföra 

flera leveranser samtidigt även om det strider mot fördelningen av butikerna. Som vid 

observationstillfället då Kicks fick leverans från Lögegatan men som enligt fördelningen ska 

få leverans från Torggatan. Detta var möjligt på grund av styckegods som underlättade för 

chauffören att genomföra leveransen med övriga sändningar. Kapacitetsbristen på Torggatan 

uppmuntrar chaufförer att genomföra leveranser på Lögegatan istället. Detta medför ett 

ojämnt flöde som skapar en överbelastning. 
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5.2 FAKTORER SOM FÖRORSAKAR PROBLEM I SAMBAND MED 

GODSLEVERANSER TILL COMMERCE OCH HUR DESSA KAN ÅTGÄRDAS 
Godsleveranser till Commerce ska ske via de anvisade lastbryggor/lastplatser som finns men i 

dagsläget sker leveranser även via de kundentréer som finns. Hälften av respondenterna i 

enkätundersökningen uppger att de upplever att godstransporterna endast tar plats i anslutning 

till Commerce. Detta kan konstateras vara en påföljd av att de avsedda tillvägagångsätten inte 

följs då alternativa leveransvägar och lastbärare förekommer. De avvikande godsflödena ger 

en indikation på att servicesystemet inte har kapacitet nog att möta efterfrågan. I figuren 

nedan visas identifierade problem och dess konsekvenser, de genvägar som chaufförerna tar 

är ett sätt att undkomma dessa problem. 

 

 

 

Figur 24: Identifierade problem som leder till trafikstockning och dess konsekvenser. 

 

Godshanteringen, kapacitetsbristen samt butikernas olika leveranstider i Commerce bidrar till 

att köbildning uppstår på lastbryggorna/lastplatserna som i sin tur leder till trafikstockning. 

Godsflödet tillhörande Commerce är således bristfälligt vad gäller godstransporterna och 

godsmottagningen eftersom konsekvenserna av detta inte ligger i linje med aktörernas 

intressen. Figuren nedan innefattar de delar som är viktiga att ta hänsyn till för att 

åstadkomma ett fungerande godsflöde.  
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Figur 25: Utformning av citylogistik indelade i tre övre kategorier och deras komponenter. 

5.2.1 Butikers olika leveranstider 

Butikerna i Commerce ställer krav på sina distributörer gällande leveranstider vilket innebär 

att en chaufför kan behöva utföra en leverans kl. 8 på morgonen för att sedan återkomma till 

en annan butik kl. 10. Ur distributörens perspektiv är det viktigt att vara flexibel för att uppnå 

en hög leveransservice till sin kund men ur ett miljöperspektiv innebär detta onödig belastning 

på omgivningen. Fördelen med att butikerna i Commerce har olika leveranstider är att det 

minskar belastningsnivån på lastbryggorna och lastplatserna. Alternativet är att alla butiker 

har leverans under ett specifikt tidsfönster som många av butikerna har idag kl. 10 när 

Commerce öppnar. Nackdelen med det är att leveranserna blir så pass koncentrerade att det 

istället uppstår en överbelastning eftersom det inte finns kapacitet nog att hantera så många 

godstransporter samtidigt. När lastplatserna är överbelastade lockas chaufförerna till att ta 

genvägar för att kunna utföra sin leverans, genom att exempelvis gå via Commerce 

kundentréer. Ett sätt och komma tillrätta med överbelastningen är genom att utöka kapaciteten 

som behandlas i avsnitt 5.2.3.  
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Figur 26: En illustration av den aktuella fördelningen av butiker mellan lastbryggorna.  

 

Eftersom det är många butiker i Commerce som vill ha leverans under samma tidsperiod är 

det viktigt att det finns tillräckligt med kapacitet för att ta emot godstransporterna. För att 

undvika överbelastning på lastbryggorna behöver distributörernas leveranser synkas med de 

mottagande butikernas leveranstider. Genom att kartlägga butikernas leveranser avseende 

antal distributörer, leveranstider och godsvolymer kan man bättre koordinera varifrån 

butikerna ska få sina leveranser. I dagsläget är fördelningen av leveranser mellan 

lastbryggorna i huvudsak baserad på butikernas placering i köpcentrumet som figuren ovan 

visar. Eftersom chaufförerna inte levererar enligt den planerade fördelningen indikerar det att 

leveranserna dessutom behöver ta hänsyn till den godsmängd som varje butik tar emot och 

vilka leveranstider den enskilda butiken har. Samtidigt kan den enskilda distributören 

samordna sina leveranser och se över antalet godstransporter de har som går till Commerce, 

samt försöka minimera antalet fordon som används genom att konsolidera lasten i en stor 

lastbil. Större lastbilar påverkar konsumenterna genom ett ökat visuellt intrång då de tar mer 

plats vilket är ett problemområde som lyfts upp av konsumenterna i enkätundersökningen. 

Men eftersom lastbryggorna/lastplatserna i Commerce är avlägset belägna från 

konsumenterna bör därför inte detta ses som ett hinder i att effektivisera godstransporterna. 
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Detta ger framförallt fördelar för distributören som kan uppnå en effektivare logistik samt 

minskade transportkostnader. För att samordna och konsolidera godset till större 

godstransporter krävs fler omlastningar vilket kan påverka servicenivån gentemot butiken. 

Det är därför viktigt att butiker medverkar i planeringen för att se över möjligheterna att 

anpassa sina leveranstider.  

5.2.2 Godshantering 

En leverans i Commerce ska ta 3min/mottagare men de framtagna beräkningarna från 

observationstillfället visar att leveranserna tar minst 4.6min/mottagare vilket innebär att 

leveranserna vid det tillfället tog ungefär 50% längre tid. Leveranserna tar således betydligt 

längre tid vilket främst beror på säckkärrans lastkapacitet som skapar en flaskhals i 

godsflödet. Flaskhalsen bidrar till ökad belastning på lastbryggorna/lastplatserna som har 

efterföljande konsekvenser, som när gods inte levereras i tid. Detta påverkar distributörens 

servicenivå gentemot butiken som drabbas av störningar i sin verksamhet.  

 

Fördelarna med att använda säckkärra som lastbärare är att den är liten och flexibel som är lätt 

att manövrera. Den är dessutom tystlåten och uppmärksammas inte lika tydligt som större 

lastbärare vilket enkätundersökningen också styrker då majoriteten av respondenterna aldrig 

uppmärksammat att leveranser sker inne i Commerce. Säckkärrans låga kapacitet gör den 

dock till en ineffektiv lastbärare i samband med större godsvolymer. Större lastbärare som 

pallyft och rullbur är därför lämpligare för godshanteringen i ett köpcentrum. Dessa medför 

dock ett ökat visuellt intrång och en säkerhetsrisk för konsumenterna eftersom de för mer 

oväsen och tar mer plats. Eftersom lastbärarna belastar aktörernas olika intressen är det därför 

nödvändigt att göra en avvägning mellan lastbärarnas effektivitet och påverkan.  
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Bild 10: Plattformsvagn är en möjlig ersättare till rullbur. Hämtad från Briklas.se 

 

Ett förslag är att införa en tidsbegränsad upphävning av förbudet fram till kl. 11. Detta 

möjliggör för chaufförer att leverera med alternativa lastbärare när konsumentaktiviteterna är 

som lägst i köpcentrumet. På bilden ovan syns en alternativ rullbur med lastkapacitet för 800 

kg och gummihjul som skonar golvet, med denna typ av rullbur ökar lastkapaciteten med 550 

kg jämfört med säckkärran. Genom att tillåta leveranser med alternativa lastbärare kan 

flaskhalsen elimineras då leveranserna genomförs snabbare, vilket innebär att 

godstransporterna lämnar stadskärnan tidigare och belastningen på lastbryggorna/lastplatserna 

minskar. En tidsbegränsning bidrar dessutom till en minimerad påverkan på konsumenterna, 

lösningen kan därför ses som en kompromiss mellan aktörernas intressen. 

5.2.3 Kapacitetsbrist 

De problem som uppstår i godsflödet kan kopplas till obalansen mellan efterfrågan och 

servicesystemets kapacitet. De tre lastplatser som finns i dagsläget på Lögegatan kan anses 

vara tillräckliga men ändå uppstår en överbelastning som indikerar att det skulle vara en 

kapacitetsbrist på Lögegatan. Överbelastningen som uppstår är dock ett resultat av den 

ojämna fördelningen av godstransporterna mellan lastbryggorna som beror på Torggatans 

outnyttjade kapacitet. Lastbryggan på Torggatan har egentligen kapacitet för en lastbil till 

genom port 2, men eftersom platsen är för kort rymmer den endast mindre lastbilar och 

skåpbilar. Skåpbilarna kan dock inte utnyttja platsen då de inte är utrustade med en 

bakgavellyft för att nå lastbryggan. Samtidigt som höjden på lastbryggan förhindrar 

skåpbilarna att leverera är det just höjden som också är fördelaktig i port 1 då den är i höjd 
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med större lastbilar och underlättar hanteringen vid leverans av stora godsvolymer. Nackdelen 

är dock att det är svårt för lastbilarna att backa intill lastbryggan då gatan är smal och 

chauffören måste ta hänsyn till närliggande byggnader och övrig trafik. 

 

Idag finns det fem lastplatser i anslutning till Commerce varav endast fyra används men 

lastkapacitet kan frigöras i port 2 genom att flytta containern och istället bygga en ramp. En 

ramp möjliggör att leveranser kan ske utanför lastbryggan på Torggatan och att alla lastplatser 

kan nyttjas till fullo. Chaufförer kan lasta av godset på lastplatsen och köra det uppför rampen 

vilket innebär att såväl pallgods som styckegods kan levereras direkt från lastplatserna. Det 

finns dock en risk att den införda rampen får en lutning som kan upplevas vara problematisk 

vid tunga godsleveranser när chaufförer drar godset uppför rampen. Förslaget bidrar till att 

fler serviceenheter finns tillgängliga för distributörer att utnyttja och kan därmed avlasta 

Lögegatan och medföra ett jämnare flöde och fördelning mellan lastbryggorna. 

 

 

 

Bild 11: Torggatans lastplats samt kullerstenarna bakom lastplatsen.  

 

Den smala gatan försvårar utplacering av ytterligare lastplatser men istället kan den 

nuvarande lastplatsen förlängas med ca. sju meter vilket ger utrymme för ytterligare en lastbil 

samt mellanrum för avlastning. För att utföra detta behöver man ta bort kullerstenar, stolpen 

och skylten som står i vägen som bilden ovan visar. Införandet av rampen motiverar till att 

införa ytterligare en lastplats som innebär en kapacitetsökning med 50% från ursprungsläget 
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då endast fyra lastplatser kunde utnyttjas till fullo. En kapacitetsökning frigör utrymme för 

fler godstransporter att få tillgång till servicesystemet så att köbildning kan undvikas. 

5.3 SAMMANSTÄLLNING AV LÖSNINGAR OCH DESS HÅLLBARHETSASPEKTER 
I tabellen nedan presenteras de sammanställda lösningar som identifierats för att effektivisera 

godsflödet tillhörande Commerce. I dagsläget förekommer leveranser via kundentréer utöver 

lastbryggorna/lastplatserna. Det avvikande godsflödet är troligtvis ett resultat av ett ineffektivt 

godsflöde från lastbryggorna. Många problem som uppstår är sammanlänkade med varandra 

och en lösning inom ett problemområde kan därför minska eller eliminera andra 

problemområden. I tabellen nedan anges även vilka för- och nackdelar lösningarna har utifrån 

det ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektivet. 
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Tabell 4:  Lösningsförslag med för- och nackdelar. 

Aspekter 

Lösningar 

Ekonomiska Miljömässiga Sociala 

Tillåta användning 

av anpassade 

lastbärare 

Tidsbegränsad 

användning fram till 

kl. 11.  

Effektivare 

godshantering – Utökad 

lastkapacitet och därmed 

snabbare leveranser. 

Minskad 

trafikstockning – 

Snabbare leveranser 

minskar belastning på 

lastbryggor/lastplatser. 

Minskat utsläpp – Effektivare 

godsflöden bidrar till minskad 

risk för att fordon kör på 

tomgång samt för 

återkommande transporter.  

 

 

  

Minskat visuellt intrång i 

stadskärnan – Effektivare 

godsflöden i Commerce bidrar 

till att godstransporter lämnar 

stadskärnan tidigare. 

Ökat visuellt intrång i 

Commerce – Genom användning 

av pallyft och rullbur. 

Ökad säkerhetsrisk – Genom 

användning av tyngre lastbärare. 

Samordning av gods 

till Commerce 

Optimerad 

butiksfördelning 

mellan lastbryggorna 

Leveranser med högre 

fyllnadsgrad från 

enskilda distributörer 

Ökad fyllnadsgrad – 

Mindre sändningar 

samordnas till större 

sändningar. 

Färre godstransporter 

– Mindre sändningar 

samordnas till större 

sändningar. 

Lägre transportpriser – 

Genom minskade 

transportkostnader för 

distributörer. 

Lägre servicenivå – 

Koordinerade leveranser 

kan kräva ett större antal 

omlastningar som kan 

påverka leveranstid och 

flexibilitet. 

Minskat utsläpp – Genom 

färre antal godstransporter. 

 

Minskad bullernivå – Färre 

godstransporter skapar mindre 

buller. 

Mindre visuellt intrång – Färre 

godstransporter minskar det 

visuella intrånget. 

 

Tillgängliggöra 

kapacitet på 

Torggatan 

Införa en ramp 

Utöka lastplatsens 

storlek 

Minskad 

trafikstockning – 

Utökad kapacitet som 

kan hantera flera 

godstransporter. 

Effektivare 

godsmottagning – 

Rampen möjliggör 

leveranser av pallgods 

från lastplats och ger 

ökad flexibilitet  

Kostnad för rampen – 

Investeringskostnad för 

rampen. 

Minskat utsläpp – Effektivare 

godsflöden bidrar till minskad 

risk för att fordon kör på 

tomgång samt för 

återkommande transporter.  

 

Minskat visuellt intrång – 

Effektivare godsmottagning 

bidrar till färre leveranser via 

kundentréer. 
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6 RESULTAT 

I detta kapitel redogörs rapportens resultat och de lösningsförslag som tagits fram efter att ha 

analyserat den teoretiska referensramen och empirin. Utifrån detta besvaras sedan 

rapportens problemfrågor och huruvida författarna har uppnått syftet. 

 

Det har sedan tidigare betonats hur olika problemområden är sammanlänkade, en lösning 

inom ett problemområde kan därmed lösa andra identifierade problem. För att eliminera 

trafikstockningen rekommenderas att Skövde kommun och logistikgruppen driver igenom ett 

förslag som utjämnar flödet mellan Commerce två lastbryggor och minskar den 

överbelastning som idag råder på Lögegatan. Detta kan uppnås genom att tillgängliggöra 

kapacitet på Torggatan. Därför föreslår författarna att Commerce fastighetsägare bygger en 

ramp som bilden nedan illustrerar. Vidare rekommenderas det att kommunen förlänger 

lastplatsen på Torggatan som utökar kapaciteten. Den utökade kapaciteten bidrar till att ett 

större antal godstransporter kan hanteras och leverera samtidigt i servicesystemet. De 

framtagna lösningsåtgärderna har tagit hänsyn till vilken inverkan de har på omgivningen och 

aktörerna. 

 

 

Figur 27: En illustration av godsflödet på Torggatan efter införandet av rampen och en 

förlängning av lastplatsen. 
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6.1 SLUTSATS 
Delfråga 1: Hur kan godstransporter till och från Commerce effektiviseras för att minska 

negativa effekter? 

Godstransporter kör onödigt långa sträckor och det beror delvis på problemen i godsflödet 

men även för att distributörer inte utnyttjar sina fordon optimalt. Det finns ett intresse bland 

aktörerna att se godstransporter mer samordnade i Skövdes stadskärna. Användningen av 

godstransporter kan effektiviseras genom att distributörer samordnar sina leveranser i större 

lastbilar med hög fyllnadsgrad.  

 

Delfråga 2: Hur kan godshanteringen inne i Commerce förbättras för att effektivisera 

godsflödet som helhet? 

Vilken typ av lastbärare som används har en stor påverkan på godsflödet till och från 

stadskärnan. En ineffektiv lastbärare bidrar till att leveranser tar längre tid att utföra i ett 

köpcentrum och skapar en flaskhals i godsflödet. Det kan därför konstateras att ett beslut som 

tas om lastbärare har en påverkan på godsflödet som helhet i stadskärnan. Genom att utnyttja 

en lastbärare med hög lastkapacitet kan trafikstockningen minskas och därmed skapa ett 

jämnare godsflöde i stadskärnan. 

 

Huvudfråga: Hur kan aktörernas intressen integreras med hållbarhet vid planering och 

utformning av citylogistik? 

Utformningen av citylogistik ska utföras för att optimera transportaktiviteterna i en 

stadskärna. Planeringen innefattar dock att ta hänsyn till ett dynamiskt och komplext nätverk 

av aktörer med olika intressen. Dessa intressen kan klassificeras enligt TBL med avseende 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Lösningsåtgärder bör därmed utvärderas 

enligt TBL för att uppskatta huruvida de uppfyller aktörernas intressen. När de ekonomiska-, 

sociala- och miljömässiga aspekterna inte är motstridiga vid utformning av citylogistik kan 

man anta att åtgärden ligger i linje med aktörernas intressen och därmed är hållbar. 

 

Syftet med vår rapport är således att bilda en djupare förståelse för det komplexa 

logistiksystem som en stad består utav och att förstå sambandet mellan olika aktörer.  

Studien har bidragit till en djupare förståelse om Skövdes logistiksystem där arbetets syfte har 

besvarats med hjälp av upprättade problemfrågeställningar. Författarna har fått en djupare 

förståelse för hur olika aktörer blir påverkade av olika processer i ett logistiksystem genom att 

ha studerat godsflödet till och från Commerce samt godshanteringen inne i Commerce. Figur 
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28 har hjälpt författarna genom att ge riktlinjer om vad som bör beaktas i samband med 

citylogistik utformningen. I och med de observationer och intervjuer som utförts har 

författarna kommit till instinkt om att alla aktörer är sammankopplade med varandra på ett 

eller annat sätt. Studien har lyckats påvisa hur aktörernas intressen många gånger är 

motstridiga med avseende ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. En förändring i 

logistiksystemet är sällan optimalt för alla aktörer och det är därför viktigt att kompromissa 

samt se till hur det påverkar staden i sin helhet. Detta påvisar att citylogistik är ett komplext 

ämne då stadens logistiksystem består av ett nätverk med många trådar som ska hållas spända 

och det är kommunens uppgift att se till att ingen brister.  

 

 

 

Figur 28: Planering och utformning av citylogistik indelade i tre övre kategorier och dess 

komponenter 
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7 DISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING 

Här förs en diskussion av författarna kring rapportens innehåll, hur olika val har format 

arbetet och påverkat dess resultat. Vidare diskuteras också hur de framtagna 

lösningsförslagen kan komma att påverka samhället och om detta kan anses vara etiskt 

korrekt. Kapitlet avslutas sedan med rekommendationer för vidare forskning. 

7.1 DISKUSSION 
Vi valde att studera godsflödet utifrån fyra olika aktörers perspektiv men upplever själva att 

distributören är den aktör som fått störst plats i vårt arbete. Detta beror främst på att det är 

dem som utför transportaktiviteterna. På grund av detta kan arbetet upplevas som att det till 

stor del blivit utformat efter distributörens intressen. Samtidigt är det troligen hos 

distributörerna som viktiga åtgärder kan genomföras. I efterhand inser vi att Commerce 

fastighetsägare borde behandlats som en aktör i arbetet eftersom beslut gällande 

godsmottagning och godshantering i köpcentrumet vidtas av fastighetsbolaget. Ett närmare 

samarbete med fastighetsägaren hade bidragit till en djupare insikt om huruvida presenterade 

lösningsförslag är i linje med deras intressen och genomförbara i praktiken.  

 

Det faktum att vi endast valt fyra aktörer när det finns så många fler kan ses som en 

begränsning i arbetet men har också inneburit att vi kunnat fördjupa oss mer i de utvalda 

aktörerna och förstå deras intressen bättre. En sådan avgränsning kan dock påverka 

lösningsförslagen eftersom vi då inte tagit hänsyn till hur andra aktörer påverkas. Men 

samtidigt så ser vi det som en omöjlig uppgift att hitta en lösning som stämmer överens helt 

med alla aktörernas intressen. Vi ville ta fram realistiska förslag som är genomförbara och 

ville därför inte föreslå stora ombyggnationer som kostar mycket pengar. De framtagna 

lösningsförslagen anser vi är de mest optimala som går att genomföra med små medel och 

som därför alla aktörer kan ta till sig och se de fördelar som kan uppnås. 

 

Vi anser, precis som kommunen, att godsflödet i Skövde fungerar bra i det stora hela även om 

studien har påvisat en del brister. Att godsflödet inte upplevs som ett större problem tror vi 

beror på att Skövde är en mindre stad och att det därför är mindre godsflöden och lättare för 

godstransporter att ta sig fram än i större städer. De identifierade problemen är därför inte lika 

tydliga vilket kan vara en bidragande orsak till att författarna hade svårt att hitta lösningar 
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anpassade för Skövde. Lösningsförslagens syfte är istället att effektivisera det befintliga 

godsflödet. 

 

Samhälleliga aspekter 

Vi kan konstatera att lösningsförslagen skulle bidra till att minska belastningsnivån på 

godsmottagningarna och därmed eliminera risken för att trafikstockning bildas. 

Trafikstockning är ett samhällsproblem från ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

perspektiv. Det är ett ekonomiskt problem då förädling av produkt och tjänster tar stopp och 

påverkar såväl invånare och företag. Fordon som råkar ut för trafikstockning belastar såväl 

miljön och det sociala perspektivet mer än nödvändigt. Detta då fordonen kör på tomgång 

eller återkommer vid ett senare tillfälle som i sin tur bidrar till längre transportsträckor och till 

ökat utsläpp.  

7.2 VIDARE FORSKNING 
Citylogistik är ett ämnesområde som har en hög komplexitet och med vår begränsade tidsram 

kan det konstateras att det fortfarande finns viktiga faktorer att utforska. Detta arbete kan 

användas som en utgångspunkt för att se hur de fyra huvudsakliga aktörer i citylogistik blir 

påverkade av olika åtgärder. Om vi hade fått utökad tid till vår studie hade vi velat kartlägga 

alla butikernas rutiner och leveranser för att förbättra föredelningen och samordningen till 

Commerce.  

 

Vi hade gärna sett en möjlig utveckling från samverkansgrupper till partnerskap mellan 

aktörer i Skövde. Vi vill därmed uppmuntra vidare forskning om hur denna typ av partnerskap 

skulle kunna ske och implementeras i praktiken samt vilka utvinningar som kan erhållas för 

samtliga aktörer. Ett sådant samarbete skulle inte bara fungera i Skövde utan kan även fungera 

som ett ramverk för övriga städer.  

 

Dagens forskning inom citylogistik betonar vikten av att förbättra användningen av fordon 

genom att samordna gods från mindre sändningar till ett färre antal större sändningar. Detta 

kräver större godstransporter och det skulle därför vara lämpligt att titta på vilka 

förutsättningar eldrivna fordon har att möta kraven på stora godsvolymer. Forskningen bör 

granska de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna hos det eldrivna fordonet och 

jämföra med ett konventionellt alternativ av samma storlek. Vi anser att forskningsområdet 

har en hög relevans då eldrivna fordon börjar bli allt mer konkurrenskraftiga från ett 
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ekonomiskt perspektiv speciellt vid mindre godsfordon. Det råder fortfarande en tveksamhet 

om huruvida eldrivna fordon kan konkurrera med det konventionella alternativet vid leverans 

av höga godsvolymer. Det finns därmed rum för djupare forskning för att kartlägga 

lönsamheten av eldrivna fordon vid större godsvolymer.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

En semistrukturerad intervju har utförts med personal från butikerna Stadium och Din Sko 

samt The Body Shop.  

1. Beskriv en vanlig arbetsdag 

2. När är det mycket att göra? 

a) Är det på grund av konsumenter eller leveranser? 

b) Hur är det när det är mycket att göra? 

3. Hur mycket personal finns det i butiken? 

a) Förekommer det att ni är ensamma? 

4. Hur många leveranser kan det vara på en dag eller i veckan? 

5. Har ni särskilda leveransdagar? 

a) Vilken distributör och vilken typ av godsleveranser sker då? 

b) Hur tar ni emot leveranser? 

c) Signerar ni? 

d) Vem bär ansvaret för godset? 

6. Har ni särskilda tidsfönster som leveranser ska ske? 

a) Om inte, skulle det vara önskvärt? 

b) Vilka tidsfönster skulle ni fördra? 

c) Har ni möjlighet att ta emot leveranser före kl. 10? 

7. Vilka problem förekommer i samband med leveranser till eran butik? 

8. Hur ser beslutsprocessen ut avseende val av distributörer, leveransdag och tidpunkt 

9. Hur uppfattar du trafik i stadskärnan? 
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10. Är Godstransporterna ett problem?  

11.  Hur skulle man kunna förbättra godsleveranser och godsmottagning till Commerce? 

 

Bilaga 2 

Under observationstillfället genomfördes semi strukturerade intervjuer med fyra separata 

chaufförer från DHL, Postnord och Schenker. Intervjuerna genomfördes av fyra separata 

studenter efter följande intervjufrågor.  

1. Beskriv en vanlig arbetsdag 

2. När är det mycket att göra?  

3. Hur är det när det är mycket att göra? 

4. Hur uppfattar du trafiken i stadskärnan? 

5. Är det något speciellt område i stadskärnan där det brukar vara mycket 

trafik/trängsel/svårt att ta sig fram? 

6. Hur bestämmer du vilken rutt du ska köra? 

7. Vart brukar det uppstå väntetider vid avlastning? 

8. Skulle du tyckte att det vore bra om det fanns specifika tidsfönster under vilken ni fick 

leverera i stadskärnan? 

9. Vilka tider skulle du önska att leverera? 

10. Hur ser eftermiddagen ut för er, när ni hämtar varor? 

11. Vad skulle kunna förbättra din situation som transportör i stadskärnan? 

 

Bilaga 3 

En semi strukturerad intervju genomfördes med Skövde kommuns Gatu- och naturchef. 

Frågorna var skickade i förväg för att ge respondenten möjlighet att läsa frågorna innan 

intervjun.  
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1. Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter och hur en vanlig arbetsdag kan se ut? 

a) Vilken arbetsroll har du på Skövde kommun? 

b) Hur länge har du haft den arbetsroll du har idag? 

2. Vilka intressen har Skövde kommun i stadskärnan? 

a) Hur kan dessa delas upp i kortsiktiga och långsiktiga intressen? 

b) Vilka utmaningar står Skövde kommun inför? 

3. Hur ser du på projektet årets stadskärna 2020? 

a)  hoppas du att projektet ska leda till? 

4. Vad har du för uppfattning om trafiken i stadskärnan? 

a) Anser du att godstransporter i stadskärnan är ett problem? 

5. Vad gör Skövde kommun för att främja handeln i stadskärnan/commerce? 

6. Skulle du kunna beskriva hur en beslutsprocess går till avseende exempelvis 

infrastruktur och trafikregleringar? 

a) Hur arbetar ni fram underlag för ett beslut? 

b) Hur tar ni hänsyn till andra aktörer och deras intressen samt hur kompromissar ni? 

7. Hur arbetar ni för att minska miljöpåverkan och den sociala påverkan i stadskärnan 

som exempelvis det lokala utsläppet, bullernivå och visuellt intrång? 

a) Hur tar ni hänsyn till dessa frågor i samband med beslut? 

8. Har du några förbättringsförslag gällande godstrafiken i stadskärnan samt till 

Commerce? 

a) Finns det några förbättringar ni vill utföra men av någon anledning inte kan göra? 

 


