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Förord  
 

Vi vill börja med att tacka respondenterna i denna studie för deras medverkan, utan dem hade 

vi inte kunnat genomföra vårt examensarbete.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Ulrica Nyhlén på Umeå Universitet för hennes kontinuerliga 

råd och feedback. Hennes kunskap om uppsatsskrivande har varit till enormt stor hjälp för oss 

under studiens gång.  

  



 

Sammanfattning 
I takt med att fler och fler människor bosätter sig i städer ökar antalet transporter vilket får 

negativa effekter på både miljön och de som bor i städer. Trots att Umeå är en liten stad har de 

problem som är kopplade till den ökade mängden transporter redan visat sig i Umeå. I dagsläget 

uppnår inte Umeå de krav som ställs på luftkvalitén samtidigt som buller och trängsel blir allt 

vanligare. Därför krävs det effektivisering av transporter vilket kan uppnås genom en 

implementering av lastcyklar. Det finns flera olika intressenter som har olika roller inom 

citylogistiken och vi identifierar kommuner och distributörer som de två viktigaste. Detta ledde 

fram oss till vår problemformulering: 

 

“Hur bör samspelet mellan distributörer och kommunen utformas vid införandet av 

cykellogistik i Umeå?” 

 

Vi presenterar en kvalitativ studie där vi försöker få en djupare förståelse för cykellogistik 

genom att undersöka vilka förutsättningar som krävs för ett effektivt samarbete mellan 

distributörer och kommunen i Umeå. För att fördjupa oss i forskningsområdet har vi genomfört 

semistrukturerade intervjuer samt en mejlintervju med Umeå kommun och distributörer i 

Umeå. Vi har i studien växlat mellan en deduktiv och induktiv ansats för att kunna besvara vår 

problemformulering. Det finns nämligen lite vetenskaplig forskning kring området 

cykellogistik och därför har vi utgått ifrån teorier inom citylogistik. 

 

Eftersom det finns begränsat med forskning kring cykellogistik presenterar vi ett avsnitt där vi 

informerar läsaren om cykellogistik och vilka typer lastcyklar som finns. De centrala begrepp 

vi utgår ifrån i denna studie är främst citylogistik eftersom att det syftar till att effektivisera 

transporterna i centrum. Vi belyser även vilka intressenter som ingår. Vi utgår även ifrån olika 

samarbetsteorier för att skapa en bredare bild av hur samarbete fungerar inom citylogistik.  

 

Resultatet visar att det inte behövs något annorlunda samarbete vid införande av cykellogistk 

än citylogistik. Ett samarbete är en förutsättning för att skapa en hållbar citylogistik och ett 

samarbete gynnar såväl kommunen som distributörerna. I det fallet bör samarbete utformas 

genom att distributörerna involveras mer i beslut gällande citylogistiken och att det sker genom 

en öppen dialog. Dessutom bör distributörerna ha en större roll i beslutsprocessen och 

samarbetet ska ha ett långsiktigt perspektiv.  
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrunden 

I takt med att fler människor väljer att bosätta sig i städer ökar behovet av transporter vilket i 

sin tur bidrar till mer buller, trängsel, utsläpp och olycksrisker i dessa områden (Anand et.al, 

2012, s. 101; Savelsbergh & Van Woensel, 2016, s. 581). Enligt EU-kommissionens prognos 

förväntas det att lastbiltrafiken kommer att öka med 40% till 2030 och drygt 80% till 2050 

baserat på 2005 års siffror (Witkowski & Kiba-Janiak, 2014, s. 373). Den prognosen kan 

förstärkas med KNEGs (2016, s. 25) förväntningar om att lastbiltrafiken uppskattas öka med 

en tredjedel till 2030 och med 70% till 2050. Allt detta utgör en risk för en betydande ökning 

av trängsel under de kommande decennierna (Witkowski & Kiba-Janiak, 2014, s. 373).  

 

Trots att godstransporter utgör en mindre del av persontransporter står de för en stor del av 

trängseln (Anand et.al, 2015, s. 702). Godstransporterna står också för ungefär en fjärdedel av 

antalet kilometer färdade och 16-50 % luftföroreningarna samt buller och olycksrisker (Anand 

et.al, 2015, s. 702). Wrighton & Reiter (2015, s. 952) skriver att i europeiska städer står de 

kommersiella leveranserna för omkring en tredjedel av koldioxid-utsläppen, över hälften av 

kvävedioxid-utsläppen och nästan hälften av de partikelrelaterade utsläppen. 

 

I dagsläget strävar återförsäljare och butiksägare mot att minimera lagernivåer för att minska 

lagerkostnader (Anand et.al, 2015, s. 701). Detta har medfört ett ökat antal transporter och 

minskat storleken på godsleveranser som slutligen har lett till ett ökat antal lastbilskilometer i 

tätorter (Anand et.al, 2015, s. 701-702). Dessutom leder den ökande e-handeln även till ett 

större antal transporter medan storleken av leveranserna fortfarande kommer att vara små 

(Savelsbergh & Van Woensel, 2016, s. 581). Enligt Janjevic och Ndiaye (2014, s. 295) är paket-

, kurir- och expresstjänster en av de snabbast växande affärstyperna i stadsområden. 

Marknaden ställer även stora krav på flexibilitet, effektivitet, kortare ledtider och reducerade 

lagerkostnader som resulterar i fler leveranser (KNEG, 2016, s. 12).  

 

Trafikträngseln ger i sin tur upphov till en ökad energiförbrukning och längre privata och 

kommersiella transporter (Schliwa et al, 2015, s. 50). Luftföroreningarna, som uppstår vid 

slitage av däck och bromsar samt vid förbränningen i motorn bidrar till en ökad risk att drabbas 

av hjärt- och lungsjukdomar (Trafikverket, 2016). Enligt Russo och Comi (2012, s. 63) står 

utsläppen från trafiken för 70% av cancerogena och andra farliga substanser. Dessutom leder 

trängsel och parkeringsproblem till högre logistikkostnader vilket i sin tur leder till högre priser 

för slutprodukterna (Çalışkan et al, 2017, s. 148). Varje år förlorar den europeiska ekonomin 

ca 1% av bruttonationalprodukten (BNP) på grund av trafikträngseln (Russo & Comi, 2012, s. 

63). Allt detta pekar på ytterligare konsekvenser som följer med trafikträngsel vilket innebär 

att olika åtgärder relaterade till trafiken bör utvecklas och implementeras. 

 

På grund av de negativa konsekvenser som uppstår med den ökande urbaniseringstrenden 

kräver medborgare mer hållbara stadskärnor (Melo et al, 2014, s. 351). Urbana godstransporter 

är en av de mest betydelsefulla påverkarna av ohållbara städer (Quak & de Koster, 2009, s. 

211). Även Behrends et al (2008, s. 694) skriver att en av de största problemen för att kunna 

nå hållbarhet i städer är urbana godstransporter. Det visar sig emellertid att godstransporter 

behövs för att stödja stadsliv och behålla industri- och handelsverksamheter (Lindholm, 2014, 

s. 126; Savelsbergh & Van Woensel, 2016, s. 582; Taniguchi, 2014, s. 310). Även Russo och 

Comi (2010, s. 6355) skriver att den lokala ekonomin gynnas när det gäller sysselsättning och 
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inkomster som godstransporter genererar. Godstransporter är en viktig komponent i en 

stadsmiljö och utan effektiva godsleveranssystem kan statens livskvalitet påverkas negativt 

både ekonomiskt och miljömässigt (Anderson et al, 2005, s. 81). Därför blir 

transporteffektivisering en viktig del för att förhindra onödigt stora mängder trafik i centrum 

och därmed minska utsläppen. Dessutom blir konsumenterna allt mer medvetna om den 

miljöpåverkan transporter har och ställer allt högre krav på att distributionsföretagen tar ansvar 

för miljön men samtidigt är konsumenterna i de flesta fallen varken villiga att betala eller vänta 

längre för att få deras varor levererade (Gevaers et al, 2014 s. 399). Detta innebär att det har 

skapats en efterfrågan på effektiva urbana transporter, både ur ett ekonomiskt- och 

miljömässigt perspektiv. Sammantaget blir det att bra citylogistiklösningar bör utvecklas och 

implementeras. 

 

Citylogistik handlar om effektiviseringen av godstransporter och syftar till att förbättra 

rörligheten i innerstaden utan att åstadkomma negativa ekonomiska, miljömässiga eller sociala 

konsekvenser (Savelsbergh & Van Woensel, 2016, s. 579; Stathopoulos et al, 2012, s. 35). 

Enligt Anand et al (2015, s. 706) innefattar citylogistik fyra huvudsakliga intressenter, 

nämligen administratörer där kommuner och boende ingår, leverantörer, distributörer och 

mottagare. Eftersom dessa intressenter har olika mål och egna perspektiv när det gäller 

citylogistik behövs det samordning och harmonisering mellan dem vilket är avgörande för 

citylogistik (Russo & Comi, 2010, s. 6357-6358; Taniguchi, 2014, s. 316). Intressenter inom 

citylogistik behöver en begriplig och tillämplig uppsättning indikatorer för att definiera insatser 

och åtgärder som behövs för att kunna utveckla mer hållbara städer och transporter (Behrends  

et al, 2008, s. 705). En aktör kommer inte att kunna lösa citylogistiska frågor själv (Behrends  

et al, 2008, s. 711). För att kunna skapa kunskap och öka medvetenheten om hinder och rutiner 

behövs det ett samarbete och en kommunikation mellan intressenter (Lindholm, 2010, s. 6215). 

Samarbete och kommunikation skapar möjligheter att minska barriärerna mellan olika 

intressenter (Lindholm, 2013, s. 25). Det är dock mycket svårt att ta hänsyn till alla intressenter 

eftersom en lösning kan vara framgångsrik för en intressent, medan den kan ha negativa 

effekter för en annan (Balm et al, 2014, s. 388). Balm et al (2014, s. 388) exemplifierar med att 

leverera under nätter kan minska trängsel dock stör det boendes sömn under nätterna vilket gör 

det till en tvetydig lösning. Kriterierna för intressenter kan också skilja sig åt mellan städerna, 

t.ex. vissa kommuner är mer intresserade av luftkvalitetsmålen än andra (Balm et al, 2014, s. 

388). Witkowski & Kiba-Janiak (2014, s. 374) skriver att citylogistik kräver ett stort 

engagemang och medverkan från intressenter eftersom de har olika förväntningar när det gäller 

citylogistik. Därför behövs ett samarbete mellan intressenter för att för att kunna skapa ett 

effektivt transportsystem (Lindholm, 2014, s. 133). En välutvecklad citylogistik kan gynna en 

ekonomisk tillväxt och förbättra stadsmiljö (Taniguchi, 2014, s. 317), samt minska onödiga 

transportkostnader och arbetslöshet i städerna, och även främja utvecklingen av den regionala 

ekonomin (Goh et al, 2015, s. 29). 

 

Det är viktigt att skilja mellan två grupper som kan göra urbana godstransporter mer hållbara, 

dessa är kommuner och företag (Anderson et al, 2005, s. 72-73). Kommuner har en nyckelroll 

vid införandet av citylogistik (Lindholm,  2012, s. 136; Quak, 2012, s. 159; Witkowski & Kiba-

Janiak, 2014, s. 375), samtidigt som distributörer också spelar en viktig roll i den processen 

eftersom de är ansvariga för godstransporterna (Quak, 2012, s. 159). Godstransporter bidrar i 

sin tur till trängsel och luftföroreningar (Anand et.al, 2015, s. 702), men gynnar samtidigt 

stadens ekonomi på olika sätt (Russo & Comi, 2010, s. 6355; Savelsbergh & Van Woensel, 

2016, s. 582; ). Kommunen använder sig av olika restriktioner och regleringar vars syfte är att 

förbättra stadsmiljön, vilket i sin tur försvårar verksamheten för distributörer (Quak, 2012, s.  

158-159). I Sverige har kommuner ett stort inflytande över det lokala gatunätet och har goda 
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möjligheter att reglera trafiken på olika sätt (Lindholm,  2012, s. 136). Restriktioner som syftar 

till att minska trafikstockningar, miljöbelastningar och att förbättra logistikflödet kan negativt 

påverka godsdistributionssystem genom att öka antalet lätta lastbilar vilket i sin tur leder till 

mer trängsel och mindre tillgängliga parkeringar (Vidal Vieira & Fransoo, 2015, s. 37). Dessa 

faktorer ökar leveranstiden och gör transportplaneringen svårare för distributörer (Vidal Vieira 

& Fransoo, 2015, s. 37). Allt detta pekar på att distributörer utgår från ett ekonomiskt 

perspektiv medan kommunen utgår utifrån det miljömässiga- och sociala perspektivet, alltså 

kommunen strävar efter hållbara, rena och trygga städer, samtidigt som distributörer försöker 

erbjuda högkvalitativa och billiga varuleveranser. Detta kan kopplas till Planeringstriangeln. 

Planeringtriangeln beskriver olika perspektiv som finns vid samhällsplanering och olika 

intressekonflikter som kan uppstå mellan dessa perspektiv (Campbell, 1996. s. 296, 298). Trots 

att det kan uppstå olika intressekonflikter mellan kommunen och distributörer är de fortfarande 

beroende av varandra. Distributörerna påverkas av de restriktioner som kommunen inför, 

samtidigt som kommunen är beroende av de gods som distributörer förser stadskärnan med. 

Det här beroendet kan förklaras med hjälp av Intressentmodellen som enligt Freeman & Reed 

(1983, s. 93) syftar till att förstå relationen mellan offentliga beslutsfattare och hur intressenter 

påverkas av nya policyer. Eftersom distributörer och kommunen har en ledande roll inom 

utvecklingen av citylogistik ligger därför fokus på hur dessa intressenter samverkar med 

varandra och hur deras intressekonflikter kan lösas. Av den anledningen blir även Offentligt-

privat partnerskap teorin aktuell. Den modellen innebär att offentliga och privata aktörer 

inleder ett samarbete mellan varandra där de delar ansvar i form av risker, kostnader och 

resurser inom ramarna för samarbetet (van Ham & Koppenjan, 2001, s. 614). Eftersom att 

kommunerna och distributörerna har olika perspektiv när det gäller citylogistiken samtidigt 

som de är beroende av varandra pekar på vikten av ett samarbete mellan dessa parter. 

 

Under en lång tid har Umeå kommun haft en stark befolkningstillväxt (Umeå Kommun, 

2016a). Ett av kommunens mål är att till år 2050 ha en befolkning på 200 000 invånare som 

huvudsakligen ska bosätta sig inom fem kilometers radie från centrum (Umeå Kommun, 

2016b). I och med den ökande befolkningen i Umeå kommer även trafiken att öka (Umeå 

Kommun, 2015a, s. 25). Detta kommer att bidra till större trängsel på gatorna. Effekten av den 

ökande trafiken i Umeå centrum är att kraven på luftkvalité inte uppfylls i stadskärnan (Umeå 

kommun, 2016c).  

 

Enligt luftkvalitetsförordningen får inte dygnsmedelvärdet av kväve- och kvävedioxider 

överstiga 60 mikrogram per m3 mer än sju dygn per år (Riksdagen, 2010). Från årsrapporten 

för Västra Esplanaden år 2015 framgår det att i Umeå kommun överskreds dygnmedelvärdet 

25 dagar (Umeå Kommun, 2015b, s. 6). Nivåerna för ett acceptabelt dygnsmedel överskreds 

alltså med närmare 400 % vilket inte är godkänt och därmed krävs åtgärder för att minska dessa 

nivåer. Enligt kommunen är det också dessa nivåer som är undermåliga och det pågår åtgärder 

som inneburit minskade utsläpp (Umeå Kommun, 2015b, s. 5).  

 

De åtgärder som initierats av Umeå kommun med syftet att förbättra luftkvaliteten är bland 

annat införandet av ringleden som innebär att både godstrafik och persontrafik som inte har 

något ärende i centrum har möjlighet att köra runt stadskärnan och därmed minska utsläppen i 

centrum (Umeå Kommun, 2015a, s. 8-9). I dagsläget finns den östra och norra länken på plats 

men den västra länken, som kommunen anser är den viktigaste, kommer inte vara klar förrän 

tidigast 2021 (Umeå Kommun, 2015a, s. 7). En annan åtgärd som införts är en miljözon för 

Umeå centrum. Sedan April 2014 har miljözonen funnits och den ställer krav på vilka bussar 

och tunga lastbilar (över 3,5 ton) som får vistas i Umeå centrum för att minska utsläppen där 

påverkan är som störst, nämligen där flest människor bor (Umeå Kommun, 2017). Den effekt 
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som miljözonen har begränsas därmed i att tunga lastbilar som inte har ett ärende in till centrum 

kan åka runt stadskärnan. Problemet med godstransporterna inom de centrala delarna kvarstår 

dock eftersom de som har ett ärende där fortfarande måste köra in i centrum. 

 

En möjlig strategi för mer hållbar citylogistik är användningen av el-lastcyklar som inte har 

några utsläpp (Melo, et al, 2014, s. 350). Enligt Umeå kommuns cykelbokslut vill befolkningen 

i Umeå dessutom att kommunen främst investerar i gång- och cykelvägar (Umeå Kommun, 

2015c, s. 4). Wrighton och Reiter (2015, s. 957) skriver att tillämpningen av lastcyklar leder 

till en minimering av både energiförbrukning och miljöpåverkan. Enligt EUs undersökning om 

lastcyklar som genomfördes mellan 2011 och 2014 kan ca 25% av biltransporterna när det 

gäller kommersiell varuförflyttning ersättas av cykeltransporter (Cyclelogistics, 2016, s. 9). 

Vid undersökningen av denna siffran har hänsyn tagits till tyngden på det som skall 

transporteras samt hur lång sträcka. De transporter som ansetts kunna ersättas av lastcyklar är 

de med en lastvikt lägre än 200kg men mer än en handväska och kortare sträcka än 7km 

(Wrighton & Reiter, 2016, s. 951). Trots de positiva effekter som lastcyklar har beskriver 

Silvano et al (2016, s. 38) dock några utmaningar med cyklar såsom bristfällig infrastruktur, 

väderförhållande och åkarens säkerhet. Allt detta handlar om konceptet cykellogistik som 

innebär varuförflyttning av brev och lättare gods med lastcyklar. Med lättare gods menar vi 

paket och varor som väger mindre än 200kg och inte är större än 1m3.  

 

Det finns begränsat med vetenskaplig forskning om lastcyklar och den som finns fokuserar 

främst på de ekonomiska- och miljömässiga effekter lastcyklar kan ha. Till exempel i Portland 

USA genomfördes ett projekt där det undersöktes hur kvävedioxidutsläppen påverkades av att 

företaget B-line använder el/batteridrivna lastcyklar istället för vanliga lastbilar (Saenz-

Esteruelas, et.al, 2016, s. 80). Resultatet visade sig att B-line halverade sina kvävedioxidutsläpp 

genom att använda sig av sex stycken trehjulingar istället för diesellastbilar (Saenz-Esteruelas, 

et al, 2016, s. 82). Ett liknande projekt genomfördes i London där ett företag ersatte sju 

diesellastbilar med sex lastcyklar, tre el-lastbilar och en diesellastbil vilket resulterade i 20% 

reducering av körsträckan och 49% lägre utsläpp (Leonardi, et al, 2012, s. 146-157). Även 

Melo et al (2014, s. 358) beskriver att lastcyklar har en positiv inverkan på miljön men tillägger 

även att den är mest lämplig för en nichemarknad och att det är mest brev och andra 

hemleveranser som de flesta använder lastcyklar för. Vidare belyser Macharis och Kin (2016, 

s. 65) att lastcyklar kan leda till snabbare leveranser i trånga områden, har ett lågt inköpspris 

och underhållskostnader, men de har begränsad räckvidd och lastning. Allt detta pekar på att 

det finns forskning på att lastcyklar kan vara effektiva och att de har en positiv påverkan på 

miljön men att de begränsas av deras räckvidd och lastkapacitet. Cykellogistik kan vara en 

potentiell lösning på problemen som godstransporterna skapar i centrum. Belägg finns för att 

cyklar kan vara både effektivare och billigare än andra typer av transporter men det finns ännu 

ingen forskning om vilka förutsättningar som behövs för att implementera cykellogistik. Som 

vi var inne på tidigare i inledningen är distributörerna och kommunen de två viktigaste 

intressenterna inom citylogistik. Således blir det intressant att undersöka hur deras förhållande 

kan harmoniseras och vilka intresse de har. Eftersom det inte finns någon forskning om detta 

identifierar vi därför det som ett forskningsgap. Enligt Russo och Comi (2010, s. 6358) är det 

avgörande att ta hänsyn till förhållandet mellan intressenter som är inblandade i citylogistik 

innan olika åtgärder genomförs. I takt med att cykellogistik ingår i citylogistik vill vi därför 

undersöka samspelet mellan kommunen och distributörer vid införande av cykellogistik i 

Umeå.  

 

Sammanfattningsvis leder Umeås befolkningstillväxt i framtiden till en allt komplexare 

trafiksituation i stadskärnan. Därför krävs det nya och hållbara lösningar på citylogistiken i 
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Umeå. Eftersom citylogistik innefattar flera olika aktörer varav distributörer och kommunen är 

två av de viktigaste blir det intressant att undersöka samarbete mellan dessa. Cykellogistik är 

ett hållbart citylogistik-koncept som det inte bedrivits mycket forskning om och därför blir det 

intressant att undersöka samarbete mellan distributörer och kommunen vilket leder till följande 

problemformulering.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Hur bör samspelet mellan distributörer och kommunen utformas vid införandet av cykellogistik 

i Umeå? 

 

1.3 Syftet 

 

Huvudsyftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för cykellogistik genom att 

undersöka vilka förutsättningar som krävs för ett effektivt samarbete mellan distributörer och 

kommunen vid implementering av det konceptet i Umeå. Vidare är syftet att skapa ett ramverk 

inom forskningsområdet citylogistik för att andra städer runt om i världen i liknande situation 

som Umeå ska kunna dra lärdomar om vad som är nödvändigt för ett effektivt införande av 

cykellogistik i en stad av Umeås storlek. Den forskningen kan vara av intresse för både 

distributörer som tvingas eller planerar att implementera cykellogistik och kommuner som vill 

skapa en mer hållbar stadskärna.  

 

1.4 Avgränsning 

 

Uppsatsen är begränsad till Umeåregionen och till distributörer som erbjuder paket- och 

kurirtjänster. I och med att lastcyklar har begränsad räckvidd och lastkapacitet har vi valt denna 

typ av transporttjänster. Med cykeltransporter syftar vi till kommersiella godstransporter och 

således inte till privata cykelfärder. Avgränsningen har vi gjort eftersom godstransporter utgör 

en stor del av problemen gällande luftkvalité och trängsel i de centrala stadsdelarna trots att de 

står för en liten andel av antalet transporter. Vi har valt att undersöka Umeå eftersom dess 

geografiska läge underlättar undersökningen då vi studerar vid Umeå Universitet. Umeå är 

också en intressant stad att undersöka eftersom de har haft en stark befolkningstillväxt och har 

som mål att fortsätta växa. I och med att Umeå redan nu har problem med luftkvalitén i centrum 

är det både relevant och intressant att genomföra undersökningen där. Detta i kombination med 

att Umeås befolkning vill att det främst ska investeras i gång- och cykelvägar kan innebära att 

Umeå är mer öppna och mottagliga för cykellogistikkonceptet än vad andra städer är.  
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2. TEORETISK METOD 

2.1 Ämnesval & Förförståelse  

I den här studien har vi valt att fördjupa oss i ämnet citylogistik med fokus på cykellogistik. 

Anledningen till att vi valt att skriva om citylogistik är att de senaste tio åren har forskningen 

inom området ökat avsevärt. Transporter i dagens samhälle innefattar inte bara att transportera 

varor mellan punkt A och B utan strävar också att göra detta med en neutral klimatpåverkan. 

Detta har inneburit att forskare de senaste åren har börjat forska kring cykellogistik som 

transportmedel i urbana områden. Eftersom urbaniseringstrenden håller i sig och befolkningen 

i stadskärnorna blir allt mer svåråtkomliga skapas ett behov av smidiga och miljövänliga 

transporter som lämpar sig för transport i centrum. Vårt valda ämne är därför intressant både 

för kommuner samt distributörer som utför tjänster i städer.  

 

Dalen (2005, s. 17) menar att förförståelse är viktig för utveckling av förståelse och tolkning 

av det empiriska materialet samt att det ger författaren bättre möjlighet för teoriutveckling. 

Nyström & Dahlberg (2001, s. 339) menar att genom att ha mer kunskap om förförståelsen kan 

forskaren bättre förstå sin forskning, varför vissa frågor ställs och varför vissa frågor följs upp 

medan andra lämnas utanför. Vidare hävdas det även att förförståelsen tenderar att vara 

tydligare för andra än vad den är för en själv (Nyström & Dahlberg, 2001, s. 345). Därför blir 

det viktigt för oss att beskriva den förförståelse vi har för att läsaren ska kunna skapa sig en 

uppfattning om hur detta kan ha påverkat studien. Vi har förförståelse och tidigare kunskap 

inom Logistik och Ekonomi som ligger till grund för denna studie. Vi har tagit till oss denna 

kunskapen genom vår utbildning på Umeå Universitet och den skapar förutsättningar för oss 

att hitta, ta till oss och skapa ny kunskap inom dessa områden. Vi har båda tidigare skrivit ett 

arbete om just cykellogistik där vi hade ett annat fokus och det var det arbetet som skapade vårt 

intresse för cykellogistik. Arbetet var inriktat på den bristfälliga infrastrukturen för lastcyklar, 

med andra ord fokuserade vi på materiella och tekniska utmaningar som finns vid 

implementeringen av cykellogistik såsom cykelbanor.  I och med att det förra arbetet inte hade 

samma vinkling som denna studie ser vi inte att det har påverkat denna studie mer än att de 

skapade vårt intresse för ämnet. Eftersom vi genomförde intervjuer med kommunen har vi 

insikt i vad kommunen gör i dagsläget när det gäller infrastrukturen men som vi nämnde 

tidigare har detta främst lagt grunden till vårt intresse för ämnet. Ifall vi i intervju med 

kommunen i denna studie kommer in på liknande ämne som i vår föregående studie kommer 

vi ändå ställa frågor som vi på grund av vår förförståelse redan har fått ett svar på. Detta för att 

säkerställa att vi inte får olika svar och därmed minska påverkan från den föregående studien. 

2.2 Ansats 

Vid vetenskaplig forskning finns det främst två olika typer av ansatser som kan anses vara 

extremer åt varsitt håll. Det som skiljer induktion mellan deduktion är dess förhållningssätt 

mellan teori och praktik (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Den deduktiva ansatsen är slutledning 

som leder till att forskaren kan dra logiska slutsatsatser utifrån olika förutsättningar som är 

utgångspunkten för slutledningen (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 143). Kvalitativ forskning är 

generellt induktiv, med det menas att den utvecklar begrepp, hypoteser och teorier snarare än 

att utveckla befintliga teorier (Merriam, 1994, s. 33). En strikt induktiv forskning börjar med 

insamling av det empiriska materialet för att därefter ställa upp påståenden utifrån det som 

funnits i informationen (Merriam, 1994, s. 33). Både deduktion och induktion innehåller drag 

av varandra (Bryman & Bell, 2013, s. 34), det är alltså inte alltid självklart att forskarens ansats 

är antingen induktiv eller deduktiv, det kan vara en blandning av de båda. Saunders et.al (2012, 
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s. 147) beskriver att många forskare i verkligheten rör sig fram och tillbaka mellan teori och 

data, denna blandning mellan deduktion och induktion kallas för abduktion.  

 

I vår studie är syftet inte att testa någon befintlig teori genom att skapa hypoteser vilket innebär 

att vi därmed i stort sett kan utesluta en ren deduktiv ansats. Vårt syfte är att försöka skapa 

förståelse om hur samarbetet mellan kommunen och distributörerna bör utformas för en 

implementering av cykellogistik vilket indikerar en induktiv ansats. Vi kommer dock delvis att 

utgå ifrån teorier i vår analys efter vi har insamlat det empiriska materialet. I analysen kommer 

vi att utreda ifall citylogistika teorier kan vara applicerbara på konceptet cykellogistik. I takt 

med att det inte finns vetenskapliga forskningar inom cykellogistik blir dessa teorier vår 

utgångspunkt för att komma fram till slutsatser när det gäller samarbetet mellan distributörer 

och kommunen. Detta indikerar på den deduktiva ansatsen. Därmed kan det argumenteras för 

att ansatsen som använts i framställandet av denna forskningsrapport är en blandning mellan 

både induktion och deduktion och därför bäst kan beskrivas som en abduktiv ansats. 

 

2.3 Forskningsfilosofi 

Det finns två huvudsakliga filosofier inom forskning, epistemologi och ontologi, och dessa 

filosofier påverkar hur du ska tänka på forskningsmetod (Saunders et al, 2012, s. 129). 

Ontologiska frågeställningar handlar om verklighetens natur och de antaganden forskarna har 

om hur världen och sociala företeelser fungerar (Stoehrel, 2007, s. 45). Inom ontologi finns det 

två synsätt som är objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Objektivism 

är ett ontologiskt synsätt där sociala företeelser är oberoende av sociala aktörer till skillnad från 

konstruktionism där sociala företeelser skapas från sociala aktörernas uppfattningar och 

befinner sig under en ständig revidering (Bryman & Bell, 2013, s. 42-43). Sohlberg & Sohlberg 

(2013, s. 59) menar att i det konstruktionistiska synsättet existerar ingen objektiv, otolkad 

social verklighet istället ligger fokus på människors tolkning av verkligheten. Syftet med en 

kvalitativ forskning är att förstå innebörden av en viss händelse eller företeelse och är mer 

intresserade av processer än resultat (Merriam, 1994, s. 30). I kvalitativ forskning utgår 

forskaren även ifrån att världen inte är objektiv utan snarare att den är en funktion av samspel 

med andra människor (Merriam, 1994, s. 31). 

 

I takt med att syftet med denna forskning är att skapa en djupare förståelse för hur samarbete 

mellan distributörer och Umeå Kommun bör utformas när det gäller cykellogistik anser vi 

därför att dessa distributörer och kommunen kommer att ha sina egna uppfattningar om 

samarbetet inom cykellogistik. Dessutom ändras och utvecklas nya förutsättningar för både 

city- och cykellogistik kontinuerligt eftersom olika hinder, exempelvis i form av restriktioner, 

ständigt uppstår och distributörerna måste reagera på dem. På det sättet är distributörerna och 

kommunen beroende av varandra eftersom dessa hinder påverkar distributörerna och hur dessa 

sedan reagerar på införda åtgärder påverkar i sin tur kommunen. Detta innebär att ett 

objektivistiskt synsätt kan uteslutas eftersom det handlar om oberoende sociala företeelser. 

Därför anser vi att en konstruktionistisk filosofisk ståndpunkt är att föredra i vår studie eftersom 

samspelet mellan distributörerna och kommunen ständigt förändras och kan påverka varandra 

både direkt och indirekt.  

 

Enligt Bryman and Bell (2013, s. 35, 41) handlar epistemologiska frågeställningar om vad som 

kan betraktas vara kunskap inom ett ämnesområde och speciellt huruvida ett naturvetenskapligt 

eller positivistiskt synsätt kan ge trovärdiga och hållbara kunskaper om den sociala 

verkligheten. I epistemologi ingår det två huvudsakliga kunskapansatser som är positivism och 
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hermeneutiken (Johansson-Lindfors, 1993, s. 11). Positivism är en kunskapansats som säger 

att det du kan observera och iaktta med dina sinnen är vetbart och allt annat är bara inbillning 

eller osäker kunskap (Saunders et al, 2012, s. 134). Positivismen byggs på objektivitet och 

syftet med positivismen är att generera hypoteser som ska testas för att ta ställning till 

lagmässiga förklaringar (Bryman & Bell, 2013, s. 36). Hermeneutiken är en kunskapsansats 

som handlar om att det vetbara nås genom tolkningen av det empiriska materialet (Bryman & 

Bell, 2013, s. 38). Sammantaget blir det att positivismen förknippas med riktiga fakta medan 

hermeneutiken associeras med människors beteende och känslor (Saunders et al, 2012, s. 134). 

Ifall studieobjektet har med människors avsikter eller handlingar att göra får hermeneutiken en 

viktig roll (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 173). Den induktiva ansatsen innebär att tolkningen 

av det empiriska materialet kan ske efterhand och forskare brukar därför ibland validera 

tolkningen med till exempel intervjupersonen (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 266). Oftast har 

forskaren antingen en hermeneutisk eller positivistisk kunskapssyn och sällan en blandning av 

båda (Johansson-Lindfors, 1993, s. 11). Detta innebär att det kan vara svårt för en som har en 

positivistisk kunskapssyn att utvärdera ett forskningsarbete som har en hermeneutisk 

kunskapssyn och vice versa (Johansson-Lindfors, 1993, s. 11).  

 

För att kunna svara på vår problemformulering anser vi att hermeneutisk kunskapansats passar 

bäst. Anledningen till detta är att syftet med uppsatsen inte är att generera och testa hypoteser 

och framställa lagmässiga förklaringar utan snarare att få en djupare förståelse om 

forskningsområdet genom tolkningen av det empiriska materialet. Dessutom vill vi undersöka 

distributörens och kommunens uppfattning när det gäller samarbete i Umeå och därför är den 

hermeneutiska kunskapssynen mest lämpade för detta arbetet. Vår problemformulering syftar 

till att undersöka samarbetet mellan distributörer och kommunen vilket innebär att individer 

från olika distributionsföretag och kommunen kommer att ha egna subjektiva uppfattningar om 

forskningsområdet. Eftersom det positivistiska synsättet bygger på objektivitet kan vi därför 

utesluta den kunskapsansatsen för vår studie.  

2.4 Forskningsstrategier 

Forskningsstrategier är en generell plan om hur forskaren ska gå tillväga för att kunna svara på 

sin problemformulering (Saunders et al, 2012, s. 159). Det finns två huvudmetoder som 

används för att genomföra ett forskningsarbete, kvalitativa och kvantitativa metoder (Saunders 

et al, 2012, s. 161). Den mest grundläggande skillnaden mellan de två metoderna är att den 

kvantitativa metoden handlar om insamling av numeriska data, medan den kvalitativa metoden 

istället fokuserar mer på ord vid insamling och analys av data (Barnham, 2015, s. 837). Den 

kvantitativa metoden är en objektiv, formell, systematisk process där numeriska data används 

för att kvantifiera eller mäta fenomen och producera resultat (Carr, 1994, s. 716). Den 

kvalitativa metoden inriktar sig mer på en detaljerad redogörelse med tonvikt på beskrivningar 

och förklaringar (Yilmaz, 2013, s. 313). Denscombe (2016, s. 344) skriver att den kvalitativa 

metoden brukar associeras med positivism, medan den kvalitativa brukar förknippas med 

hermeneutiken. Vidare skriver Bryman och Bell (2013, s. 717-718) att den kvalitativa metoden 

brukar anses vara induktivistisk, konstruktionistisk och tolkande, medan författarna beskriver 

den kvantitativa metoden som deduktivistisk och objektivistisk. 

 

För vår studie har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden eftersom den går i linjen 

med uppsatsens syfte. Syftet går i linje med kvalitativ metod eftersom vi vill få en djupgående 

förståelse om cykellogistik och inte samla in numeriska data. För att kunna beskriva och förstå 

den subjektiva uppfattningen distributörer och kommunen har kring samarbete vid 

cykellogistik i Umeå och deras syn på verkligheten är den kvalitativa metoden att föredra. Vi 
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kommer även att tolka vårt empiriska material för att få en djupare förståelse om 

forskningsämnet vilket förhoppningsvis ska leda till ett besvarande av problemformuleringen. 

Ytterligare anledning till vårt val av metod är att vi planerar att genomföra djupgående 

intervjuer med respondenter från olika distributörer i Umeå för att samla in data. Denscombe 

(2016, s. 383) skriver att kvalitativa data huvudsakligen förknippas med intervjuer och 

observationer. Dessutom baseras vår uppsats på konstruktionism och hermeneutiken vilket 

enligt Bryman och Bell (2013, s. 49) är grundläggande kännetecken på den kvalitativa metoden.    

2.5 Litteratursökning och val av teorier 

I vår litteratursökning har vi främst använt Umeå universitetsbiblioteks söktjänst och databaser 

för att hitta relevanta och fackligt granskade tidningsartiklar. För att vidga vår sökning har även 

tjänsten Google Scholar använts. Google Scholar har främst använts eftersom det varit artiklar 

från till exempel en referenslista som vi inte funnit via Umeå universitetsbibliotek. Eftersom 

att Logistik och mer specifikt citylogistik är ett gränsöverskridande område har vi valt att 

bredda vår sökning men främst valt att använda oss av databasen Business Source Premier. 

Sökorden vi använt är främst ord som Cargo Bikes, Tricycle, Bicycle freight, City Logistics och 

Cyclelogistics, Urban Freight Transport och Sustainable City Logistics. Eftersom vår 

problemformulering handlar om samarbeten mellan kommuner och distributörer blev det även 

relevant att söka efter teorier kopplade till samarbeten mellan olika intressenter. Därmed 

utökade vi våra sökningar med bland annat Collaboration, Public-Private Partnership, 

Stakeholders Theory,, The Planner's Triangle i kombination med transportation och delivery. 

Utifrån de relevanta artiklarna vi funnit genom dessa sökningar har vi även sökt i referenslistor 

för att hitta ytterligare relevanta artiklar för vårt ämne. I början gick vi in med inställningen att 

försöka begränsa litteraturen kring citylogistik till ny forskning, det visade sig att majoriteten 

av forskningen är skriven de senaste åren och därför har det inte varit några problem att hitta 

aktuell forskning. Det har dock funnits lite forskning inom ämnet cykellogistik då det är ett 

nytt ämne som uppdagats relativt nyligt.  

 

Vid valet av teorier har vi hela tiden haft vår problemformulering i åtanke för att avgöra 

relevansen av den valda teorin och samtidigt säkerställa att de stämmer överens med studiens 

syfte. Syftet med att använda befintliga teorier i en studie är att ta reda på vad som forskats om 

inom ämnet för att undvika att replikera det som redan gjorts (Bryman & Bell, 2013, s. 111). 

En bra litteraturgenomgång ger också trovärdighet till författaren då denne anses kunnig inom 

området som skall undersökas (Bryman & Bell, 2013, s. 111). För att skriva metodavsnittet har 

vi använt oss av facklitteratur, precis som med de vetenskapliga artiklarna har vi sökt  den på 

Umeå universitetsbibliotek och kompletterat med Örnsköldsviks universitetsbibliotek för att 

de har en högre tillgänglighet av böcker.  

 

2.6 Perspektiv 

Vi anser att det är viktigt att förklara vilket perspektiv vi har i vårt arbete. Eftersom citylogistik 

är ett komplext begrepp och innefattar flera olika intressenter kan det ses från flera olika 

perspektiv. På grund av att problemen som uppstår inom citylogistiken visas genom 

luftföroreningar, buller och trängsel har vi valt att utgå ifrån ett samhällsperspektiv. Med 

samhällsperspektiv menar vi att vi kommer att angripa problemet utifrån de empiriska problem 

som uppdagats i Umeå. Vi anser att det perspektivet är relevant eftersom de problem som 

uppstår på grund av den ökande trafiken till stor del påverkar de boende mest. Det är dem som 

blir utsatta för säkerhetsrisker, buller och även till stor del trängsel.  
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Anledningen till att vi valt att utgå ifrån ett samhällsperspektiv är eftersom att de problem som 

har uppdagats i Umeå främst påverkar befolkningen och de som bor i centrum. Därför blir det 

relevant att utgå ifrån deras perspektiv och hur dessa problem kan lösas. Fastän vi utgår ifrån 

ett samhällsperspektiv har vi valt att undersöka distributörer och kommunen eftersom det är de 

som har störst möjlighet att påverkar godstransporterna i centrum. Dessutom har kommunen 

som mål att skapa attraktiva och hållbara städer för sina invånare vilket innebär att de 

representerar befolkningen. Genom att undersöka samspelet mellan distributörer och Umeå 

kommun kan mer effektiva lösningar skapas när det gäller citylogistik vilket i sin tur kommer 

att minska de negativa effekter som godstransporter bidrar med i centrum. 

 

2.7 Källkritik 

Målet med källkritiken är att bedöma sanningshalten i de källor som möts och använts (Thúren,  

2013, s. 4). Thúren (2013, s. 7-8) beskriver bland annat fyra principer för källkritik nämligen 

äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet syftar till att källan ska vara det 

källan utger sig för att vara och tidssamband handlar om att ju längre tid som gått sedan 

händelsen som återberättas desto större skäl finns det att vara kritisk till källan (Thúren, 2013, 

s. 7). Thúren (2013, s. 8) förklarar vidare att oberoende handlar om huruvida källan är 

självständig eller ifall den enbart är ett referat från en annan källa och tendensfrihet handlar om 

ifall det finns anledning att misstänka att källan ger en felaktig bild på grund av sina personliga 

intressen. Vi anser att källkritiken är en av de viktigaste delarna vid examensarbetet eftersom 

felaktig eller missuppfattad information kan ha negativa konsekvenser för uppsatsen i form av 

minskad trovärdighet och försämrat resultat. Därför blir det viktigt att granska källor på ett 

kritiskt sätt under uppsatsens gång. 

 

I uppsatsen har vi använt oss av vetenskapliga artiklar, rapporter, internetsidor och 

facklitteratur. Vetenskapliga artiklar har vi bestämt att använda främst av den anledningen att 

sådana artiklar ger en djup genomgång och förklaring av olika forskningsområde, de är 

fackgranskade vilket pekar på äkthets-principen. Det är dock viktigt att notera att publicera en 

vetenskaplig artikel är en lång process som kan ta flera år, det vill säga att en artikel vars 

publiceringsår är 2015 kan byggas på en undersökning som är genomförd några år tidigare. 

Detta innebär att aktualiteten och relevans kan ifrågasättas. Vi har använt oss av några 

vetenskapliga artiklar från 1900-talet. En av dessa artiklar presenterar “Planeringstriangeln”. 

Eftersom den modellen inte utvecklades vidare av andra forskare i dagsläget istället används 

modellen som grund till olika forskningar. En annan artikel som kommer från 1900-talet 

beskriver “Intressentmodellen”. Vi har använt oss av Freemans artikel eftersom det var han 

som började med “Intressentmodellen”. Sedan har hans modell blivit uppdaterad av flertalet 

författare och vi valde att använda oss av Froomans uppdatering av modellen eftersom denna 

passar bra till vår problemformulering. Därför anser vi att dessa artiklar fortfarande är aktuella 

och relevanta idag. Vi anser dock att vetenskapliga artiklar är mer aktuella än andra källor 

såsom facklitteratur vars publiceringsprocess oftast är längre. Som vi beskrivit ovan är 

cykellogistik ett relativt nytt forskningsområde vilket innebär att det hittills inte finns mycket 

forskning kring det ämnet. Därför har det varit svårt att hitta vetenskapliga artiklar i de 

databaser som vi haft tillgång till.  

 

Förutom vetenskapliga artiklar har vi också använt oss av internetsidor och rapporter för att 

kunna illustrera och beskriva nuvarande situation och presentera den information som 

egentligen inte måste vara fackgranskad. För att kunna beskriva hur situationen ser ut i Umeå 

när det gäller miljön och citylogistik har vi tittat på kommunens olika rapporter och deras 
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officiella hemsida. Vi har förutsatt att den information som finns i Umeå kommuns rapporter 

kan vara partisk, med andra ord informationen kan vara vinklad på ett sätt som blir gynnsam 

för kommunen. Även när kommunen beskriver negativa aspekter, exempelvis nivån på 

koldioxidutsläpp, anser vi att det finns möjlighet att dessa siffror kan vara avrundade till deras 

fördel. Därför har vi varit medvetna om detta vid informationsinsamlingen. 

 

Vid användning av sekundära källor finns det alltid en risk för feltolkning av primära källor 

och därför har vi försökt att så gott det går hitta den ursprungliga källan för att undvika 

feltolkningarna. I vissa fall har vi dock inte kunnat hitta den ursprungliga källan i avsaknad av 

den på universitetets databas eller Google Scholar. I dessa fall har vi varit tvungna att använda 

den sekundära källan men vi är medvetna om att det kan finnas en liten risk för feltolkning. Vi 

anser dock att eftersom vi endast använt oss av fackgranskade vetenskapliga artiklar i vårt teori-

kapitel anser vi ändå att dessa är trovärdiga och har refererat till sekundärkällan ifall vi inte 

hittat ursprungskällan.  
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3. CYKELTRANSPORT 
Eftersom det finns väldigt lite vetenskaplig forskning kring cykellogistik och eftersom de flesta 

människorna inte vet mycket angående lastcyklar för godstransporter har vi valt att inkludera 

ett avsnitt där vi övergripande beskriver vilka typer av cyklar som finns och vilka egenskaper 

de har. Källorna i denna rubrik är inte vetenskapliga men används för att beskriva och förklara 

för läsaren vad som menas med lastcyklar och vad de har för egenskaper. Därför anser vi ändå 

att dessa är relevanta att inkludera i vår studie då det är viktigt att läsaren förstår vilka typer av 

lastcyklar som finns. 

3.1 Cykeltyper för godstransporter 

 

Det finns olika typer av cykeltransporter som kan användas för hållbar citylogistik, till exempel 

cykel, lastcykel och last-trehjuling och alla dessa typer kan vara elektriskt assisterade (Schliwa 

et al, 2015, s. 51). Figuren sammanfattar de egenskaper som är specifika för varje typ (se Fig. 

1).  

 

 

 
 

Fig. 1. Fordonstyper för cykellogistik. Källa: ursprungligen från Schliwa et al. (2015) 

 

La Petite Reine vehicles (LPR) och Cycles Maximus är exempel på två företag som erbjuder 

olika alternativ på lastcyklar. LPR erbjuder bara el-assisterande lastcyklar med en lastkapacitet 

mellan 150 och 180kg exklusive föraren (Conway, A, 2012, s. 4). Cycle Maximus är cyklar 

med högre lastkapacitet och de erbjuder även icke el-assisterade lastcyklar med en lastkapacitet 

på mellan 250 och 270kg (Conway, A, 2012, s. 4). Fördelarna med el-assisterade cyklar är 

främst att det underlättar för chauffören och att det ger en högre max-hastighet. Däremot har 

lastcyklar med el-motor högre underhållskostnader och kan vara begränsade av lagar och regler 

som inte vanliga lastcyklar är (Conway, A, 2012, s. 4).  

 

El-lastcyklar ligger mellan vanliga cyklar och bilar i fråga om kostnader och räckvidd, vilket 

gör dem väl lämpade för specifika marknader som kurir-, express- och pakettjänster och 

leverans av basprodukter i catering (Schliwa et al, 2015, s. 52). Conway (2012, s. 4) menar att 

cykeltransporter för dessa tjänster är störst i Europa medan mat är det som främst transporteras 
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med cykel i USA. LPR i Paris har utvecklat deras verksamhet och ansvarar för ca 3.500 

leveranser  av elektronik, läkemedel, mat och e-handelsvaror med 50 lastcyklar (Conway, A, 

2012, s. 4) 

 

Den största potentialen visar el-lastcyklar i stadsområden på grund av deras förmåga att 

undvika trafikträngsel, klara reseavstånd utan miljöpåverkan och med kortare leveranstider 

(Schliwa et al, 2015, s. 52). Även Saenz-Estreuelas et al (2016, s. 77) beskriver att trehjulingar 

inte bara är överlägsna diesellastbilar i centrumdelarna av städer på grund utav deras 

miljövänlighet men även på grund av deras nätta storlek och att de lagligt kan utnyttja 

cykelvägar och parkera på trottoaren.  

 

Ett antal viktiga förutsättningar behövs för etableringen och utvecklingen av cykellogistik 

(Schliwa et al, 2015, s. 52). Det krävs en etablering av samlastningscentraler företrädesvis i 

utkanten av stadens centrum (Schliwa et al, 2015, s. 52). En annan omständighet som utgör ett 

nödvändigt villkor för utvecklingen av cykellogistik är lokal politik och restriktioner (Schliwa 

et al, 2015, s. 52). Alla planeringsbeslut som ökar direkta eller indirekta kostnader för 

bilkörning och parkering i de centrala stadsdelar främjar införandet av lastcyklar som 

transportmedel (Schliwa et al, 2015, s. 52). Det största hindret för den bredare användning av 

lastcyklar anses dock vara den allmänna bristen på erkännande bland användare och kunder att 

lastcyklar kan vara ett lämpligt transportsätt (Schliwa et al, 2015, s. 52).  

 

I dagsläget finns det ett företag i Umeå som använder sig av lastcyklar för att leverera olika 

varor. Det är ett nystartat företag i Umeå men har etablerad verksamhet i flera andra städer i 

Sverige. Det blir därför intressant för oss att intervjua honom för att se vilken uppfattning han 

har om användandet av lastcyklar i Umeå, exempelvis vilka hinder som finns vid användningen 

av lastcyklar, speciellt med tanke på Umeås kalla vinter. Det finns även ett företag som 

använder sig av vanliga cyklar för varudistribution här i Umeå som har varit etablerade länge.  
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4. TEORI  
 

4.1 Teoretisk referensram  

 

För att kunna skapa förutsättningar till att besvara vår problemformulering har vi valt att 

använda oss av samarbets- och citylogistikteorier. Först kommer vi att förklara och beskriva 

begreppet citylogistik och vilka mål den innefattar. Detta för att förstå de grundläggande 

aspekterna inom citylogistik. Sedan presenterar vi de intressenter som innefattas i citylogistik, 

deras mål och hur deras förhållande ser ut. Eftersom vår problemformulering rör distributörer 

och kommunen blir det viktigt att ta reda på vilka mål och intressen dessa intressenter har och 

hur deras förhållande påverkar varandra. Vi beskriver även olika modeller som redogör för hur 

samarbetet mellan intressenter kan förebygga och lösa eventuella konflikter. Eftersom vi vill 

undersöka hur samarbetet mellan distributörer och kommunen bör utformas blir det viktigt att 

undersöka hur samarbetsprocessen kan se ut. Vi har valt att utgå ifrån samarbetsmodeller som 

offentlig-privat partnerskap och intressentmodellen. På grund av att vi vill undersöka 

distributörer och kommunen vilka utgör den offentliga- och privata sektorn blir offentlig-privat 

partnerskap relevant och aktuell för vår studie. Intressentmodellen beskriver olika strategier för 

hur intressenter skall bemötas utifrån hur beroende företaget är av dessa intressenter och därför 

blir även den teorin relevant för studien. Vi kommer även att presentera Planeringstriangeln 

som beskriver olika målkonflikter som kan uppstå vid samhällsplaneringen av städer. Detta blir 

aktuellt för vår studie eftersom det blir intressant att undersöka vilka målintressen som kan 

uppkomma mellan kommunen och distributörer. Slutligen presenterar vi citylogistiska åtgärder 

som kan påverka och underlätta citylogistiken.  

4.2 Citylogistik 

 

I takt med att Umeås befolkningen kommer att öka vilket i sin tur kommer att leda till den 

ökade godstrafiken blir det viktigt att definiera och beskriva konceptet citylogistik. Konceptet 

blir relevant och aktuellt för vår studie eftersom det skapar förutsättningar för hela vårt 

forskningsområde genom att skapa en allmän bild på hur godstransporter fungerar och kan 

utvecklas.  

 

I Gammelgaards (2014, s. 334) artikel definieras citylogistik som alla koordinerade 

logistikaktiviteter i form av insamling- och leveransverksamhet kopplat till stadsmiljö med 

syfte att minska den kommersiella trafikens negativa effekter. Hållbar citylogistik omfattar 

lösningar som är inriktade till att lösa problemen i stadskärnor, med andra ord är dess 

huvudsakliga mål att utveckla olika metoder som minskar effekterna av urbana 

transportrörelser utan att försämra livet i staden (Russo & Comi, 2012, s. 62). En hållbar 

citylogistik bör ha en helhetssyn på det ekonomiska-, miljömässiga- och sociala ansvaret (Kiba-

Janiak & Cheba, 2014, s. 129; Russo & Comi, 2012, s. 66). Ur ett ekonomiskt perspektiv är en 

aktivitet hållbar när alla dess relaterade kostnader täcks av de inkomster som den genererar, 

medan ur ett miljöperspektiv är en aktivitet hållbar när den är harmoniserad utan negativa 

effekter eller risker för miljön (Faccio & Gamberi, 2015, s. 14874). Generellt omfattar det 

miljömässiga och sociala ansvaret de aktiviteter som medför minskningen av luftföroreningar 

och ökningen av trafiksäkerheten på gator, medan det ekonomiska ansvaret rör 

transporteffektiviseringen (Russo & Comi, 2012, s. 66). Utmaningen för citylogistik inom en 

hållbar utveckling är stor eftersom det kräver både en förbättring av livskvaliteten i samband 
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med effektiva rörelser runt i staden och miljöskydd (Kiba-Janiak & Cheba, 2014, s. 129). Inom 

citylogistik är det viktigt att nya åtgärder är hälsosammare än det nuvarande och det måste gå 

att visa de positiva effekterna (Gammelgaard, 2014, s. 334).  

 

Behrends et al (2008, s. 704) menar att en hållbar citylogistik bör uppfylla följande mål: 

 

● Att säkerställa tillgängligheten för alla kategorier av godstransporter; 

● Att minska luftföroreningar, utsläpp av växthusgaser, avfall och buller utan negativa 

konsekvenser för medborgarnas hälsa eller naturen: 

● Att förbättra resurs-, energi- och kosteffektiviteten för leveranser av varor med hänsyn 

till externa kostnader; 

● Att förbättra attraktionskraft och kvalitet av stadsmiljö genom att minska olyckor och 

användningen av mark utan att begränsa medborgarnas rörlighet. 

 

Godstransporter i städer innefattar både transporter inom detaljhandeln, paket- och budtjänster, 

avfallstransporter, transport av utrustning för byggbranschen och ett brett utbud av andra typer 

av transporter (Russo & Comi, 2011, s. 82). Dessutom är paket- kurir- och expresstjänster en 

av de snabbast växande transporttjänsterna i städer vilket resulterar i fler små leveranser 

(Janjevic & Ndiaye, 2014, s. 295). Citylogistik syftar till att öka effektiviteten i form av 

kostnader, tid och resurser genom att förbättra metoder och transportmedel samtidigt som det 

minskar miljöpåverkan (Lindawati, 2014, s. 278). Dessa initiativ omfattar en rad olika åtgärder, 

bland annat utbildningsprogram för att förbättra sparsam körning, förbättrad 

informationsdelning, standardisering av fordon, energieffektivisering, införande av  

samlastningscentraler och politiska åtgärder genom olika restriktioner och regleringar gällande 

transporttrafiken (Russo & Comi, 2011, s. 83). Eftersom citylogistik syftar till att effektivisera 

godstransporter och detta kan nås genom restriktioner, etableringen av samlastningscentraler 

och olika utbildningsprogram vilka genomförs av distributörer och kommunen ser vi det som 

en bra koppling till vår problemformulering. 

.   

Det finns många startade pilotprojekt inom citylogistik men väldigt få modeller och metoder 

har utvecklats för att planera och utvärdera citylogistik (Crainic, et al, 2009, s. 433). En 

gemensam nämnare inom forskningen om citylogistik är att effektivitet uppnås genom 

strömlinjeformning av flödet i form av minskat antal transporter och en effektivare användning 

av fordonen (Crainic et al, 2009, s. 434).  

4.3 Intressenter inom citylogistik 

Att leverera varor från leverantören till slutkunden är en komplicerad process som kräver 

inblandning av olika aktörer och deras resurser (Anand et al, 2012, s. 102-103). Innan varje 

beslut om citylogistik fattas bör de berörda aktörernas åsikter ha beaktats (Muñuzuri, J, et.al, 

2005, s. 24). Därför blir det viktigt att förstå vilka parter som ingår i citylogistik och vilken roll 

de har i den processen. Anand et al (2015, s. 706) skildrar fyra olika huvudintressenter som är 

engagerade i citylogistik: 

 

● Administratörer. De är lokala eller regionala myndigheter som kan påverka stadens 

varuförflyttning genom utveckling av statens infrastruktur, olika restriktioner och 

regleringar. Eftersom trafikanter och boende antas ha samma mål som lokala 

myndigheter representeras de av administratörer; 

● Leverantörer. De är aktörer som säljer en vara eller tjänst (t.ex. producenter, grossister, 

mellan återförsäljare och handlare); 
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● Distributörer. De omfattar aktörer som levererar varor (t.ex. åkerier, tredje part 

logistiker, speditörer och lastbilschaufförer); 

● Mottagare. Det är de aktörer som tar emot varor eller tjänster (t.ex. butiksägare, 

restauranger, kontor och fastighetsägare). 

 

Generellt omfattar lokala myndigheter viktiga befogenheter när det gäller juridisk kompetens 

och resurser inom sektorer som är relevanta för utvecklingen av en hållbar ekonomi som bland 

annat transport, avfallshantering, stadsplanering, byggnader och välfärd (Puppim de Oliveira 

et al, 2013, s. 140). Kommunens huvudsyfte är att minska transporteffekter såsom trängsel, 

luftförorening och olycksrisker för att öka attraktionskraften för sin stad vilket tyder på 

miljömässiga och sociala ansvar (Faccio & Gamberi, 2015, s. 14874; Russo & Comi, 2012, s. 

63). Samtidigt försöker privata företag nå den lägsta kostnaden, hög kvalitet och kortare 

ledtider för att uppfylla kundernas förväntningar på grund av en konkurrensutsatt marknad 

vilket tyder på det ekonomiska ansvaret (Russo & Comi, 2012, s. 63). Den privata sektorn 

(leverantörer, distributörer och mottagare) fokuserar på att minimera den totala 

logistikkostnaden (Anand et al, 2012, s. 104). Därför uppstår det olika konflikter mellan dessa 

intressenterna eftersom båda strävar efter att tillfredställa kunderna som kommunen också 

strävar efter att tillfredsställa genom att skapa hållbara och attraktiva städer (Russo & Comi, 

2012, s. 63). Anand et al (2012, s. 103) exemplifierar med att distributörer kan använda sig av 

olika ruttplaneringar för att undvika trafikstockningar, men de kan inte påverka trafikflödet i 

staden. På samma sätt kan administratörer införa olika vägrestriktioner, men de kan inte inverka 

direkt på ett särskilt vägval (Anand et al. 2012, s. 103).  

 

Distributörerna förväntar sig att myndigheterna ska vara initiativtagare och subventionera 

citylogistiska initiativ samtidigt som kommunerna förväntar sig att logistikföretagen ska 

utveckla och erbjuda nya tjänster för att möta kunderna och återförsäljarnas behov (Dablanc, 

2007, s. 284-285). Det uppstår ett status quo där ingen av dem tar initiativ till att lösa problemen 

vilket resulterar i en långsam förändringsprocess (Dablanc, 2007, s. 284). Statens resurser är 

främst inriktade på kollektivtrafik och personbilar (Behrends et al, 2008, s. 703). Ett exempel 

där kommunen brister med fokus på citylogistik kommer från Spanien där lokala myndigheter 

fokuserar mest på att utveckla infrastrukturen kring kollektivtrafik och skapa regleringar för 

personbilstransporter men glömmer ta hänsyn till godstransporter vilket har lett till en 

outvecklad citylogistik (Muñuzuri, et.al, 2011, s. 134).  

 

I takt med att dessa intressenter har olika mål och egna perspektiv gällande godstransporter i 

städer, krävs det samordning och samarbete mellan dem för att kunna göra framsteg mot mer 

hållbara och beboeliga städer (Taniguchi, 2014, s. 311). Kommuner är nyckelaktörer i 

citylogistik när det gäller att samordna handlingar mellan olika intressenter och underlätta 

samhällsengagemang med politiska program  (Bulkeley & Betsill, 2005, s. 45). För att kunna 

genomföra en hållbar utveckling av staden och förbättra citylogistik bör de lokala 

myndigheterna vara initiativtagare och samarbeta med andra intressenter (Witkowski & Kiba-

Janiak, 2014, s. 376). Däremot har de lokala myndigheterna ofta bristfällig kunskap gällande 

godstransporter och involverar därför inte andra intressenter i beslut kring citylogistik 

(Ballantyne et al, 2013, s. 97). Detta resulterar vanligtvis i att kommuner har en begränsad 

insyn när det gäller urbana godstransporter vid utvecklingen av lämpliga strategier och 

politiska åtgärder (Cherrett et al, 2012, s. 23). Detta tyder på att ett effektivt samarbete mellan 

distributörer och kommunen är ett måste för att kunna utveckla citylogistik och därmed både 

godstransporter och statens miljö. Eftersom kommunen har en viktig roll i att samordna 

transporter och kan påverka vilka transportmedel som får användas genom olika restriktioner 

har den en viktig roll inom citylogistik. De lokala distributörerna är de som sköter transporterna 
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och har därför en viktig roll i att använda sig av hållbara och bra transporter vilket tyder på att 

även dem har en viktig roll inom citylogistik. Därför har vi valt att undersöka just dessa två 

intressenter i vår studie. Lokala myndigheter måste vara medvetna om varför godstransport 

fungerar som den gör idag för att förstå hur den kan förbättras (Lindholm, 2010, s. 6215). Oftast 

när kommuner involverar andra intressenter är det på grund utav att det kommit in klagomål 

angående godstransporter och involveringen syftar då till att endast lösa det specifika 

problemet (Ballantyne et al, 2013, s. 97).  

 

Många av de initiativen inom citylogistik som genomförs misslyckas i ett tidigt stadie på grund 

av ett bristande deltagande från intressenter (Lindawati, et.al, 2014, s. 278). Lindawati et al 

(2014, s. 281) pekar på att  risken att förlora "competitive intelligence" påverkar intressenternas 

vilja att medverka i citylogistik negativt. Eftersom kommunen är ansvarig för att minimera 

miljöförstöringen i staden bör den därför, i ett samarbete med andra intressenter, utveckla olika 

strategier för en hållbar citylogistik (Kiba-Janiak & Cheba, 2014, s. 130). Witkowski & Kiba-

Janiak (2014, s. 377) beskriver en modell om hur en samarbetsprocess mellan intressenterna 

bör utvecklas (se Fig. 2). Samarbetsprocessen ska omfatta alla intressenter inom citylogistik 

och ska börjas med en analys av intressenternas behov (Witkowski & Kiba-Janiak, 2014, s. 

377). Nästa steg är en dialog vars syfte är att bygga förtroende mellan alla berörda parter 

(Witkowski & Kiba-Janiak, 2014, s. 377). Samarbete och kommunikation är avgörande 

eftersom dessa två faktorer ligger till grund för många beslut, medvetenhet och kunskap för 

både lokala myndigheter och andra intressenter (Lindholm, 2010, s. 6215). Intressenternas 

involvering och ömsesidiga förståelse av de behov och förväntningar som finns utgör nästa 

steg i samarbetsprocessen (Witkowski & Kiba-Janiak, 2014, s. 377). Slutligen bör alla berörda 

parter delta i en utveckling av strategiska planer genom att använda tillgängliga verktyg och 

metoder (Witkowski & Kiba-Janiak, 2014, s. 377). När strategiska planer är fastställda ska 

processen inte avslutas utan den bör upprepas med jämna mellanrum (Witkowski & Kiba-

Janiak, 2014, s. 377). Som en följd av samarbetsprocessen utvecklas olika specifika lösningar 

gällande transporteffektivisering (Witkowski & Kiba-Janiak, 2014, s. 377). Således kan lokala 

myndigheter genom planering, i ett samarbete med andra intressenter, utveckla en politik som 

syftar till att skapa hållbara städer vilket i sin tur kan leda till minskad arbetslöshet (Puppim de 

Oliveira et al, 2013, s. 140). En intressant lösning är därför att skapa ett permanent forum där 

de olika aktörerna kan diskutera och komma fram till effektiva lösningar på förbättringar av 

citylogistiken (Muñuzuri, J, et.al, 2005, s. 24). 

 

 
Fig. 2 Samarbetsprocess. Källa: ursprungligen från Witkowski & Kiba-Janiak (2014) 
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4.4 Offentlig-privat partnerskap 

 

Offentligt-privat partnerskap (OPP) är ett samarbetsavtal mellan offentliga och privata 

organisationer för att tillhandahålla tjänster och produkter där parterna är överens om att dela 

risker, kostnader och resurser som är förknippade med dessa produkter och tjänster (van Ham 

& Koppenjan, 2001, s. 614). Custos & Reitz (2010, s. 556) menar att OPP beskriver processen 

där staten förlitar sig på privata aktörer istället för statliga anställda att leverera vissa tjänster 

till allmänheten. OPP baseras på följande komponenter: 1) partnerskapet ska omfatta två eller 

flera aktörer varav minst en är offentlig; 2) varje deltagare har ett stabilt engagemang för 

partnerskapet; 3) en varaktig relation mellan deltagarna med kontinuerliga interaktioner; 4) 

varje deltagare bidrar med någonting till partnerskapet 5) ett partnerskap innebär ett delat 

ansvar för resultaten av sin verksamhet (Lindholm & Browne, 2013, s. 22). Brinkerhoff & 

Brinkerhoff (2011, s. 4) beskrev ytterligare komponenter för OPP, dessa är fastställande av 

gemensamma mål, icke-hierarkiska strukturer och processer, samarbetsförmåga och 

konsensusbaserade beslutsfattande, samt synergiska interaktioner mellan partner. OPP 

kombinerar styrkorna från båda sektorerna för att skapa en gynnsam miljö: privata aktörer 

bidrar med innovationer, teknisk kunskap, kompetenser och entreprenörsanda, samtidigt som 

offentliga aktörer bidrar med socialt ansvar, social rättvisa och offentlig redovisningsskyldighet 

(Roehrich et al, 2014, s. 117). Kopplingen som vi ser mellan OPP och vår problemformulering 

är att för det första utgör distributörer och kommunen både den privata- och offentliga sektorn, 

för det andra belyser OPP vilka fördelar sådant samarbete kan ha och vilka förutsättningar som 

behövs för ett effektivt partnerskap.  

 

OPP är annorlunda för varje projekt och beror till stor del på kreativiteten och viljan hos 

parterna (van Ham & Koppenjan, 2001, s. 614). Samarbete och riskdelning är de viktigaste 

faktorerna för båda sektorerna (Rossi & Civitillo, 2014, s. 142). Den största utmaningen för 

partnerskapet sker således i den förberedande fasen där parterna börjar diskutera och besluta 

om projektets innehåll, lämplig riskfördelning och ansvar (van Ham & Koppenjan, 2001, s. 

614-615). 

 

Lowndes och Sullivan (2004, s. 54) identifierar drivkrafter för att ingå i ett partnerskap: 

 

● Effektivitet: partnerskapet kan bidra till ett bättre utnyttjande av befintliga resurser 

genom att minska dubbelarbete och dela omkostnader med intressenterna, och främja 

innovation; 

● Integration: partnerskapet kan vara ett sätt att säkra ökad integration, samtidigt som 

utnyttja de olika insatser som olika intressenterna kan bidra med för att kunna möta 

olika lokala behov; 

● Ansvar: partnerskapet bidrar till tydligare ansvar mellan intressenterna. 

 

Lindholm & Browne (2013, s. 23, 35) skriver också att partnerskapet kan bidra till att berörda 

parter delar information och kunskaper med varandra, men fokus på långsiktiga möjligheter är 

viktigt för OPP. Förutom att partnerskapet bör ses som en långsiktig strategi är det viktigt att 

vara medvetna om att bilda, hantera och underhålla partnerskapet är tidskrävande (Lindholm, 

2014, s. 133).  

 

OPP är ett kärnelement inom citylogistik (Taniguchi, 2014, s. 311). OPP möjliggör för alla 

parter att delta i utvecklingen av godstransporter i städer från det inledande skedet (Taniguchi, 

2014, s. 311). Kommunen och distributörer bör vara involverad så tidigt som möjligt i 

citylogistiska initiativ för att de ska bli framgångsrika (van Rooijen, & Quak, 2014, s. 323). 
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Genom att dela data mellan privata företag och den offentliga sektorn leder det till en bättre 

förståelse för godstransporter och alla relaterade problem (Taniguchi, 2014, s. 311). OPP 

etableras eftersom det finns fördelar både för privat och offentlig sektor (Rossi & Civitillo, 

2014, s. 142). Godstransporter kan inte få samma betydelsefulla roll i citylogistik som 

kollektivtrafiken utan ett offentlig-privat samarbete och förståelse (Crainic, et al, 2004 s, 121). 

Partnerskapet hjälper administratörer att förstå distributörers förväntade reaktion till stadens 

politiska logistikåtgärder vilket leder till att de effektivt kan undvika eventuella oväntade 

biverkningar av dessa politiska åtgärder (Taniguchi, 2014, s. 311). Privata parter får i sin tur 

information om pågående processer tidigt och har därmed möjlighet att påverka utformningen 

och genomförandet av framtida logistikåtgärder (Lindholm & Browne, 2013, s. 36). 

 

Att involvera intressenter från både den offentliga och privata sektorn kan vara utmanande 

eftersom olika åsikter och idéer bland dessa intressenter måste harmoniseras (Lindholm, 2014, 

s. 127). Det är extra viktigt att kommuner ingår i partnerskapet med intressenter i mindre städer 

(Foltyñski, 2014, s. 59). I stora städer i Europa har godstransporter fått en allt större roll i 

stadsplaneringen, små- och medelstora städer måste också börja inkludera godstransporterna i 

stadsplaneringen eftersom dessa förväntas vara mindre effektiva i mindre städer (Lindholm, 

2012, s. 135).  

 

Dablanc (2008, s. 266) menar att ett lokalt partnerskap inte är effektivt i alla städer. Däremot 

kan ett gott samarbete med berörda parter vara en framgångsfaktor för städer i deras arbete med 

godstransporter (Browne et al., 2007, s. 218). För att partnerskapet ska vara effektivt är det 

viktigt att relevanta intressenter från både den offentliga och den privata sektorn deltar, 

samtidigt som ett politiskt medverkande anses vara betydelsefullt (Lindholm & Browne, 2013, 

s. 35).  

 

4.5 Intressentmodellen 

Intressentmodellen är en enkel och beskrivande teori som används inom många olika områden 

(Mainardes et al, 2011, s. 227, 242). Det var Freeman som kom fram med teorin för strategiska 

beslutsfattare och teorin anammades och utvecklades av många marknadsbaserade 

organisationer (Mainardes et al, 2011, s. 227). Freeman & Reed (1983, s. 93) menar att 

intressentmodellen syftar till att förstå hur relationen mellan offentliga beslutsfattare och 

intressenter påverkas av nya policyer. Freeman & Reed (1983, s. 91) lade även fram två olika 

definitioner av intressenter, en bred och en smal definition. Den breda definitionen omfattar 

alla grupper eller individer som kan påverka företagets prestation (Freeman & Reed, 1983, s. 

91). I den smala definitionen valde Freeman & Reed (1983, s. 91) istället att endast inkludera 

de grupper och individer som företaget är beroende av. intressentmodellen visar på den centrala 

rollen av konflikter som oundvikligen uppstår mellan olika intressenter och föreslår att dessa 

konflikter måste lösas under en öppen dialog där alla berörda parter ges möjlighet att bidra med 

någonting (Hensher & Brewer, 2001 s. 3). Trots att många författare skriver om stakeholder 

theory har den inte fått någon tydlig och generell definition och även fast många författare 

definierar intressenter på olika sätt menar de i grunden samma sak (Mainardes et al, 2011, s. 

227). 

 

Bridoux & Stoelhorst (2014, s. 108) uppdaterade modellen genom att beskriva att det finns två 

olika typer av intressenter, dels de som bara bryr sig om sina egna intressen och prestationer 

och sedan ömsesidiga intressenter. De intressenter som bara bryr sig om sitt eget intresse är 

ointresserade av ifall de blir bemötta med rättvisa eller ej och de ömsesidiga intressenter 
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kommer att belöna ett rättvist bemötande och straffa en orättvis behandling (Bridoux & 

Stoelhorst (2014, s. 108).  

 

Det finns två olika strategier för att bemöta dessa intressenter där den första kallas rättvise-

bemötande och den andra för avstånds-bemötande (Bridoux & Stoelhorst, 2014, s. 107). Ett 

rättvise-bemötande visar på tre huvudsaker, först och främst skall värdet och information som 

skapas delas mellan de intressenter som berörs, för det andra behöver inte kontrakt som binder 

intressenter till varandra vara detaljerade då relationen till största delen förlitar sig på ärlighet 

och för det tredje tenderar relationerna att vara långvariga (Bridoux & Stoelhorst, 2014, s. 108). 

Avstånds-bemötande baseras på förhandlingskraft och skiljer sig åt från rättvise-bemötandet 

genom att företaget ställer olika intressenter mot varandra för att försvaga deras 

förhandlingskraft och sanktioner för att framtvinga åtaganden (Bridoux & Stoelhorst, 2014, s. 

109-110). Ömsesidiga intressenter skapar mer värde ifall de bemöts med rättvisa medan de 

intressenter som bara bryr sig om sitt eget intresse skapar mer värde genom avstånds-

bemötande strategi (Bridoux & Stoelhorst, 2014, s. 113).   

 

Frooman (1999, s. 202) har också utvecklat modellen genom att skapa strategier för hur 

intressenter ska bemötas och det är tre huvudsakliga frågor som behöver besvaras, nämligen: 

Vilka är dem, vad vill dem och vad kommer de att göra för att få det? Hur beroende parterna 

är av varandra påverkar vilken strategi som lämpar sig bäst att använda (Frooman, 1999, s. 

191). Bland annat skiljer författaren mellan undanhållande- och användningsstrategi genom 

hur kostnaderna fördelas (Frooman, 1999, s. 202). I undanhållandestrategin ligger nästan alla 

kostnader på företaget medan i användningsstrategin delas kostnaderna mellan de olika 

intressenter (Frooman, 1999, s. 202). Frooman (1999, s. 202) presenterar en modell med 

företagets beroende av stakeholders på ena axeln och stakeholders beroende av företaget på 

andra axeln (se Fig. 3). Beroende på var i tabellen de befinner sig finns det olika strategier för 

hur stakeholders skall bemötas (Frooman, 1999, s. 203). Undanhållandestrategin innebär att 

intressenter håller tillbaka resurser som de besitter för att få företag att ändra deras beteende, 

till exempel kan anställda undanhålla arbetskraft för företaget genom att strejka (Frooman, 

1999, s. 196-197). Användningsstrategierna handlar också om hur intressenter använder deras 

resurs-förhållande till företaget men erbjuder istället resurserna ifall vissa krav uppfylls från 

företagets sida, till exempel inom fiskindustrin där företaget StarKist fortsatte köpa tonfisk från 

utländska leverantörer förutsatt att de använde andra nät och att observatörer fanns på plats för 

att säkerställa detta (Frooman, 1999, s. 197). De direkta strategierna innebär att intressenter har 

ett direkt förhållande till företaget medan de indirekta innebär att det finns någon typ av 

mellanhand mellan intressenter och företaget som innebär att intressenter indirekt påverkar 

företagen (Frooman, 1999, s. 198).  
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Fig. 3. Intressentstrategier. Källa: ursprungligen från Frooman (1999)  

 

I takt med att distributörer och kommunen har olika mål och egna perspektiv när det gäller 

citylogistik behövs det samordning och harmonisering mellan dem vilket är avgörande för 

citylogistik (Russo & Comi, 2010, s. 6357-6358; Taniguchi, 2014, s. 316). 

Transportplaneringen är väldigt beroende av beslutsfattare eftersom de har olika syn på 

hållbarhetsutveckling (Ballantyne, et al, 2013, s. 94). Urbana godstransporter spelar en viktig 

roll för staten genom att de tillgodoser medborgarnas behov, men samtidigt bidrar de avsevärt 

till  icke-hållbara effekter på miljön, ekonomin och samhället (Lindholm, 2013, s. 9). Därför 

blir en kombination av företagsdrivna initiativ och offentlig politik nödvändigt för att utveckla 

en hållbar citylogistik (Anderson et al., 2005, s. 73). Med andra ord har beslutsfattare inom den 

offentliga sektorn stor inverkan på distributörernas transportplanering. Samtidigt är den 

offentliga sektorn beroende av distributionsföretagen som förser stadskärnan med varor för att 

skapa ett attraktivt centrum. Därför ser vi stakeholder theory som en relevant modell för vår 

studie då den beskriver strategier för hur intressenter skall hanteras.  

 

4.6 Planeringstriangeln 

Campbell (1996, s. 298) presenterade en modell där det beskrivs olika intressekonflikter som 

kan uppstå vid samhällsplanering av städer. Campbell (1996, s. 296) använder sig av en simpel 

triangulär modell för att beskriva olika perspektiv inom samhällsplanering där de tre spetsarna 

i modellen representerar de ekonomiska-, sociala- och miljömässiga perspektiven (se Fig. 4). 

Det ekonomiska perspektivet ser staden som en plats där det sker produktion, konsumtion och 

innovation, samt att staden konkurrerar med andra städer (Campbell, 1996, s. 297). Det 

miljömässiga perspektivet ser staden som en konsument av resurser och en producent av avfall, 

samt att staden konkurrerar med naturen om de tillgängliga resurserna (Campbell, 1996, s. 

298). Det sociala perspektivet ser staden som en plats där det uppstår en konflikt mellan olika 

sociala grupper angående distributionen av resurser, tjänster och möjligheter (Campbell, 1996, 

s. 298).  
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Fig. 4. Planeringstriangel. Källa: Campbell (1996) 

 

Den första konflikten uppstår mellan de ekonomiska och sociala perspektiven då de båda 

konkurrerar om egendomar (Campbell, 1996, s. 298). Dessa egendomar kan till exempel både 

användas som bostäder men också som arbetsplats för företag och därmed uppstår en konflikt 

om hur egendomen skall användas (Campbell, 1996, s. 298). Det ekonomiska och miljömässiga 

perspektiven står i konflikt till varandra vad gäller användandet av naturresurser eftersom dessa 

resurser används i industrier för att skapa ekonomisk tillväxt men måste samtidigt konserveras 

för framtida användning (Campbell, 1996, s. 299). Det sociala- och miljömässiga perspektivet 

står inför den svåraste konflikten eftersom det är svårt för dem som är lägst ner i samhället att 

finna bättre ekonomiska möjligheter när beskyddandet av miljön hämmar ekonomisk tillväxt 

(Campbell, 1996, s. 299). De tre hörnstenarna i modellen representerar alltså de olika 

perspektiven, länkarna mellan konflikter som uppstår och centrum definieras som hållbar 

utveckling (Campbell, 1996, s. 301). Planerarens roll blir således att både hantera konflikter 

och främja verkliga visioner om hållbar utveckling (Campbell, 1996, s. 305).  
 

För att uppnå en hållbar citylogistik måste det tas ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

ansvar (Kiba-Janiak & Cheba, 2014, s. 129; Russo & Comi, 2012, s. 66). Kommunernas 

huvudsyfte är att ta ett miljömässigt och socialt ansvar genom att minska transporteffekterna 

som bland annat luftföroreningar, trängsel och olycksrisker för att göra staden attraktiv (Faccio 

& Gamberi, 2015, s. 14874; Russo & Comi, 2012, s. 63). De privata företagen tar istället ett 

ekonomiskt ansvar genom att sträva efter att minimera kostnaderna, öka kvalitén och korta 

ledtiderna och därmed uppfylla kundernas förväntningar (Russo & Comi, 2012, s. 63). Utifrån 

detta framgår att Planeringstriangeln och samarbetet mellan distributörer och kommunen är 

nära kopplade med varandra eftersom distributörer och kommunen representerar de 

ekonomiska, sociala och miljömässiga pilarna som utgör Planeringstriangeln. Modellen 

speglar därmed de olika intressekonflikter som kan uppstå vid beslutsfattning när det skall tas 

hänsyn till olika mål inom citylogistik.  

 

4.7 Citylogistiska åtgärder 

 

Lindholm (2012, s. 137) presenterar olika åtgärder som påverkar urbana godstransporter: 

restriktioner, samlastning, infrastruktur, fordonsutveckling och IT-lösningar där de tre första 

områdena kan påverkas av kommunen (se Fig. 5). Distributörer kan förbättra hållbarheten i 

deras urbana godstransporter genom innovationer i deras logistikorganisation eller genom 
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tekniska förbättringar, exempelvis genom utvecklingen av informations- och 

kommunikationssystem (Quak, 2012, s. 159-160). Lösningar som är relaterade till 

infrastrukturen handlar om anpassningen till den befintliga infrastrukturen eller byggandet av 

ny infrastruktur (Munuzuri et al, 2005, s. 16). Det kan vara ett byggande av nya vägar och 

parkeringsplatser (Kiba-Janiak & Cheba, 2014, s. 130), samt nya tunnlar och räls (Lindholm, 

2012, s. 138).  Lindholm (2012, s. 138) skriver dock att det är väldigt svårt att ändra 

infrastrukturen i ett centrum och därför fokuserar de flesta projekten istället på att försöka 

anpassa sig till den befintliga infrastrukturen så effektivt som möjligt. Effektivisering av 

leveranser genom förbättringar av infrastrukturen kan  öka antal leveranser eftersom det blir 

lättare att utföra dem vilket dock ökar kravet på investeringar (Lindholm, 2012, s. 138). 

 

 

 
Fig. 5. Citylogistiska åtgärder. Källa: ursprungligen från Lindholm (2012) 

4.7.1 Restriktioner 

 

Kommunen spelar nyckelroll inom citylogistik eftersom den kan begränsa inträde av lastbilar 

in till staden, separera körfält för kollektivtrafiken, anpassa trafikljuset och införa vägtullar för 

bilar som kör in till centrum (Witkowski & Kiba-Janiak, 2014, s. 374). Även Muñuzuri et.al 

(2011, s. 133) beskriver att bedriva en citylogistik där varor transporteras effektivt beror till 

stora delar av lokala lagar och regleringar. Restriktioner och regleringar används av kommuner 

för att förbättra transportsituationen i städer (Lindholm, 2012, s. 138). 

 

Ett möjligt sätt att underlätta för citylogistiken är genom att lätta på befintliga regler och 

restriktioner för godstrafiken (Muñuzuri, 2005, s. 16). Det kan göras genom att bland annat 

ändra befintliga parkeringsplatser centralt i staden till en avlastningspunkt för godstransporter 

men detta kräver kompensationsåtgärder som ett nytt parkeringsområde lite mer i utkanten eller 

utökad kollektivtrafik (Muñuzuri et.al 2005, s. 19). Ytterligare möjligheter till ett effektivare 

utnyttjande av marken i centrala delar är att distributörerna får använda taxizoner som ofta är 

lokaliserade i närhet till kommersiella områden, bussfiler eftersom rusningstiden för busstrafik 

och godstrafik ofta skiljer sig samt även använda handikapparkeringar under korta tider då 

dessa är viktiga men ofta står tomma (Muñuzuri, J, et.al, 2005, s. 19). Det finns även möjlighet 

att använda parkeringsplatserna vid hyreshus då även dessa ofta står tomma under dagarna 

(Muñuzuri et.al, 2005, s. 20).  

 

Regleringar om hur tunga och långa fordon som får vistas i specifika delar av städer kan leda 

till bättre levnadsförhållanden, reducerad miljöpåverkan och framhäva kombinerade 

transportmedel då de tvingar fram alternativa transporter i centrum än utanför staden 

(Muñuzuri et.al 2005, s. 20). I Sverige är det vanligt med restriktioner som är kopplade till 

tidsfönster, längd och vikt på transportfordonet samt miljözoner (Lindholm & Blinge, 2014, s. 

124). Tidsfönster syftar främst till att hålla gator eller områden fria från godstrafiken under 

vissa tider (Suksria & Raicua, 2012, s. 322). Restriktioner gällande fordonets vikt och storlek 

syftar till att begränsa de fysiska skador som fraktfordon  kan orsaka den befintliga 

infrastrukturen (Suksria & Raicua, 2012, s. 322). Det går även att införa trängselskatt för att 
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minska antalet bilar som kör in i ett specifikt område, nackdelen med införandet av 

trängselskatt är dock att det kan medföra att området där avgiften införts kan anses mindre 

attraktivt och kommersiella aktiviteter kan förflyttas därifrån (Muñuzuri et.al 2005, s. 21).  

 

Vid implementeringen av olika typer av restriktioner är det viktigt att ha i åtanke de 

konfliktande målen som de olika intressenterna har, så att inte endast distributörerna gynnas 

(Muñuzuri et.al, 2005, s. 26). Även med restriktioner som tidsfönster, miljözoner och 

längd/storlek på distributionsfordonet kan det lätt bli kontraproduktivt då dessa restriktioner 

kan innebära att redan effektiva transporter begränsas eller förhindras (Lindholm & Blinge, 

2014, s. 1). Eftersom Kommunen använder sig av olika restriktioner och regleringar som 

verktyg för att förbättra miljön i staden och eftersom dessa verktyg brukar inriktas mot 

godstransporter blir det därför viktigt att utveckla samarbete med distributörer så att de kan 

hitta en lösning som är bra för båda parter.  

 

I Monaco infördes en citylogistikmodell där alla tunga lastbilar helt förbjöds från städerna och 

tvingades att leverera till en samlastningscentral varifrån en extern distributör sedan levererar 

in till centrum (Crainic et al, 2009, s. 435). Den här modellen har visat sig mer framgångsrik i 

mindre städer eftersom i större städer är oftast centrumkärnan väldigt stor vilket innebär att en 

samlastningscentral i periferin av staden ändå innebär väldigt långa transporter för att nå 

stadskärnan (Crainic et al, 2009, s. 435).  

4.7.2 Samlastningscentral 

En samlastningscentral är en logistikfastighet som är belägen i nära anslutning till ett urbant 

område som den ska försörja, till exempel centrum, en hel stad eller större enheter som gallerior 

och sjukhus (Browne et.al, 2011, s. 1). Användandet av en samlastningscentral är bland de 

vanligaste initiativen inom citylogistik (Janjevic & Ndiaye, 2014, s. 284). Crainic et al (2009, 

s. 434) beskriver vidare att koordination och samlastning är det fundamentala inom citylogistik 

och att dessa i kombination med användandet av gröna transportmedel kan minska utsläppen 

och lastbilstransporterna i centrum. Samlastningscentralens syfte är att sortera och lasta om 

olika distributörers leveranser, oftast till ett miljövänligt transportmedel och sedan leverera 

produkterna till slutdestinationen (Browne, et.al 2011, s. 1). Genom att samlasta och öka 

fyllnadsgraden kan antalet transporter minska och därmed blir utsläppen kopplade till dessa 

leveranser mindre (Browne et.al 2011, s. 1).  

 

I en studie gjord av Allen et.al (2012, s. 473) undersöktes schemat för 114 

samlastningscentraler i totalt 17 länder (varav 12 i Europa) och sammanställningen visade på 

en rad positiva effekter. Resultatet indikerade att fyllnadsgraden ökade med mellan 15 % och 

100 %, transportsträckorna minskade med mellan 60 % och 80 %, samtidigt som utsläppen 

minskade med mellan 20 % och 80 % från samlastningscentralen till den slutliga destinationen 

(Allen et.al, 2012, s. 481). Användandet av en samlastningscentral har även andra positiva 

effekter i form av minskade kostnader i andra delar av verksamheten, bland annat att mindre 

tid spenderas på leveranser, kortare resor samt möjligheten att leverera till 

samlastningscentralen under nattetid (Allen et.al, 2012, s. 484). En annan anledning till att 

använda en samlastningscentral som del av logistikkedjan kan också vara för att minimera 

kostnader eller maximera servicegraden (Muñuzuri, J, et.al, 2005, s. 18).  

 

Det finns också fall där omlastningen inte sker i periferin av staden utan mycket närmare 

slutdestinationen, dessa centraler blir refererade till som mikro-konsolideringscentraler 

(Janjevic & Ndiaye, 2014, s. 285). Dessa mikro-konsolideringscentraler är mycket bättre 

lämpade för rena fordon som lastcyklar och el-lastbilar eftersom dessa fordon har en begränsad 
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körsträcka (Janjevic & Ndiaye, 2014, s. 287). Att det sker allt fler små leveranser i städerna i 

kombination med att marknaden blir allt mer bekymrad över miljön gör att initiativen kring 

mikro-konsolideringscentraler och mindre transportfordon bör öka i framtiden (Janjevic & 

Ndiaye, 2014, s. 295). I London genomfördes ett pilotprojekt med en samlastningscentral i nära 

anslutning till centrum från vilken sex lastcyklar och tre el-lastbilar ersatte sju diesellastbilar 

(Leonardi, et al, 2012, s. 152-154). Den totala körda sträckan per paket minskade med 20% och 

utsläppen med 50% men däremot ökade den totala körsträckan i London centrum med 349% 

pågrund utav den lägre lastkapaciteten med cyklar och el-lastbilar än diesellastbilar (Leonardi, 

et al, 2012, s. 154 & 156). Detta resultat påvisar  den avvägning som finns mellan körsträcka 

och utsläpp vid användandet av rena transportmedel (Leonardi, et al, 2012, s. 156).  

 

Eftersom användningen av samlastningscentralen påverkar stadens miljö positivt och minskar 

företagets kostnader finns det incitament för både kommunen och distributörerna att ha en 

samlastningscentral. Dock innebär en samlastningscentral höga investerings- och 

driftkostnader vilket bör skapa ett intresse för distributörer och kommunen att samarbeta 

tillsammans och bidra med sina resurser för att underlätta implementeringen av 

samlastningscentraler.  

 

4.8 Sammanfattning 

 

Cykellogistik är ett forskningsområde som saknar en vetenskaplig grund vilket innebär att det 

inte finns någon konkret teori om det konceptet. Eftersom cykellogistik är en del av citylogistik 

blir det relevant och viktigt att titta på det konceptet först vilket kommer att hjälpa till att skapa 

en grundförståelse för cykellogistik. Av den anledningen undersöker vi först begreppet 

citylogistik i början av teoridelen. Vi undersöker vilka intressenter som ingår i citylogistik och 

vilken roll de har. Även om det är många olika intressenter som ingår i citylogistik fokuserar 

vi oss på två särskilda intressenter; distributörer och kommuner. Distributörer har främst det 

ekonomiska perspektivet som rör minimering av kostnader och ökandet av tjänstekvalitet. 

Kommuner har i sin tur främst de sociala och miljömässiga perspektiven som visas genom att 

kommunen strävar efter att öka trafiksäkerhet och stadens attraktivitet för sina medborgare, 

samt är ansvariga för stadens infrastruktur. Vi undersökte samarbetsprocessen mellan 

intressenter vid citylogistik. Den processen beskriver sex nödvändiga steg som bör genomföras 

för att kunna skapa ett effektivt samarbete och därmed effektivisera citylogistiken i centrum. 

Förutom relevanta intressenter och samarbetet mellan dem är det också viktigt att undersöka 

vilka aspekter som är viktiga för citylogistik. Därför studerar vi samlastningscentral och vilken 

roll den har för godstransporter, samt undersöker vi restriktioner och deras effekter både för 

stadens hållbarhet och distributörers verksamhet. 

 

Vidare i teoridelen undersöker vi olika teorier och modeller som handlar om samarbete. Teorin 

om offentlig-privat partnerskap handlar om hur samarbetet mellan den offentliga och privata 

sektorn kan byggas och vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till för att kunna lösa olika 

problem som rör båda parterna. I takt med att distributörer och kommunen representerar dessa 

två sektorer blir den teorin relevant för vårt arbete.  

 

Eftersom distributörer och kommunen jobbar utifrån olika perspektiv; distributörer har mer 

ekonomiskt perspektiv medan kommunen har socialt och miljömässigt perspektiv kan det 

skapa olika intressekonflikter mellan dem. Därför har vi valt att undersöka planeringstriangel 

modellen för att kunna förstå dessa intressekonflikter. Planeringstriangel modellen beskriver 

olika intressekonflikter som kan uppstå vid samhällsplanering av städer.  
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Det visar sig dessutom att distributörer och kommuner är beroende av varandra när det gäller 

utvecklingen av citylogistik eftersom kommuner inför olika restriktioner som försvårar 

godstransporter samtidigt som godset är viktigt för att skapa attraktiva stadskärnor. För att 

kunna förstå beroendeställningen mellan dessa intressenter undersökte vi intressentmodellen. 

Den modellen beskriver strategier för hur olika intressenter kan bemötas utifrån hur beroende 

beslutasfattaren är av intressenten. 

 

Alla dessa teorier och modeller anser vi ger en tillräckligt bra grund som tillsammans med det 

insamlade empiriska materialet kan användas för att undersöka samarbetet mellan distributörer 

och kommuner vid ett införande av lätta godstransporter.  
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5. PRAKTISK METOD 

5.1 Intervjuer 

För vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi finner att 

det är ett relevant sätt att samla in kvalitativ data för att besvara vår problemformulering och 

uppfylla vårt syfte. I takt med att det inte finns så många distributörer i Umeå innebär detta att 

enkäter som datainsamlingsmetod inte passar för vår studie eftersom enkäter är mer lämpade 

för större urvalsgrupper. Vår ambition var också att genomföra fokusgrupper, men på grund av 

tidsbrist hos respondenterna och att vi hade ett slutdatum att förhålla oss till ledde till att vi inte 

kunde genomföra det. Därför blir intervjuer som datainsamlingsmetod att föredra i vårt fall. 

Intervjuer är det mest vanliga metodvalet vid kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 

473). Det finns också olika typer av intervjuer där kvalitativa intervjuer skiljer sig från 

strukturerade intervjuer som är mest förknippade med kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 

2013, s. 473). Syftet med vår uppsats är att få en djupare förståelse för cykellogistik genom att 

undersöka subjektiva uppfattningar och upplevelse som respondenter har kring ett effektivt 

samarbete mellan distributörer och kommunen. Att genomföra intervjuer är att föredra för vår 

studie eftersom enligt Denscombe (2007, s. 174)  är intervjuer mest lämpligt som 

datainsamlingsmetod när syftet är att undersöka personers åsikter, känslor och uppfattningar. 

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer eftersom vi anser att den 

intervjumetoden passar bra vid en kvalitativ forskning vars fokus är att förstå och analysera 

respondenternas svar. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer blir intervjun mer flexibel och 

öppen. Vid utförandet av en semistrukturerad intervju har intervjuaren en intervjuguide med 

olika teman som ska beröras som utgångspunkt (Bryman & Bell, 2013, s. 475). Saunders et.al 

(2012, s. 386) beskriver vikten av att innan intervjuerna dels informera respondenten om vad 

intervjun kommer att innehålla samt att tänka igenom teman för att genomföra en framgångsrik 

intervju. På det sättet har intervjuaren en slags mall för vad som skall beröras under intervjun 

med möjlighet att ställa följdfrågor och samtidigt kan respondenten formulera svar helt fritt. 

Eftersom vi är ute efter att undersöka samarbetet mellan distributörer och kommunen tycker vi 

att denna metod lämpar sig bra av den anledningen att vi kan ha förutbestämda frågor som är 

relevanta för det som vi vill undersöka. Möjligheten att ställa följdfrågor ser vi som viktigt för 

vår studie eftersom detta ger möjligheten att be respondenten att utveckla saker som är otydliga 

eller något som intervjuaren finner relevant.  

 

Några nackdelar med intervjuer är att både intervjupersonen och intervjuaren har olika 

förutfattade meningar som speglar och påverkar intervjuns resultat (Alvesson, 2011, s. 38). Det 

kan också vara att intervjupersonen försöker framställa sig korrekt och svara utifrån det den 

tror att intervjuaren vill höra eller att intervjupersonen är oförmögen att uttrycka det den faktiskt 

vet i ord (Alvesson, 2011, s. 39-40). En lösning på dessa problem anses ibland vara att ha två 

intervjuare där en gör observationer och en ställer frågorna, nackdelen med två intervjuare är i 

sin tur att det kan upplevas som ett polisförhör (Alvesson, 2011, s. 44). Vår uppfattning är att 

det är omöjligt att vara helt objektiv och neutral vid intervjuer då det är ett samspel mellan 

olika aktörer. Det innebär att resultatet delvis kan ha påverkats genom att till exempel frågor 

och svar har blivit tolkade på ett felaktigt sätt. Det kan vara att intervjuaren har ställt frågan på 

ett sådant sätt att intervjupersonen tolkat den på ett annat sätt och därmed inte besvarar frågan. 

I dessa lägen är det viktigt att den intervjuaren som observerar är uppmärksam och lägger 

märke till att de finns skillnader i tolkningen av frågan. Eftersom vi var två personer som 

genomförde intervjuerna ställde en frågor och den andra antecknade svar. 
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5.2 Urval  

 

Viktigt vid intervjuer är valet av vilka som skall intervjuas, det hänger ihop med studiens syfte 

och kan i många fall vara självklart (Alvesson, 2011, s. 59). Alvesson (2011, s. 59) 

exemplifierar med att ifall studiens syfte är att studera överlevare från estoniakatastrofen finns 

det ett begränsat urval. Merriam (1993, s. 24) beskriver att en fallstudie är en undersökning av 

en särskild företeelse, till exempel ett händelseförlopp eller en social grupp. Eftersom vi 

undersöker samarbete mellan distributörer och kommunen i Umeå blir Umeåregionen en 

särskild företeelse vilket tyder på att vi genomför en fallstudie.  

 

Vid intervjuer på en fallstudie är det viktigt att få flera personers olika uppfattningar av ett och 

samma fenomen för att jämföra deras utsagor i relation till varandra (Alvesson, 2011, s. 60). I 

urvalet av respondenter är det viktigt att skilja på representativitet och kvalitetsurval. 

Represantativitet handlar om att ha en bredd och variation i urvalet för att undvika skevhet 

medan kvalitetsurval handlar om kvalitén på respondenten, det kan vara att denne har specifika 

erfarenheter som gör dem särskilt relevanta för undersökningen (Alvesson, 2011, s. 61). 

Eftersom vi vill undersöka samarbetet mellan distributörer och kommunen kontaktade vi Umeå 

kommun, distributörer och cykeldistributör i Umeå. Anledningen till varför vi valde att 

inkludera en cykeldistributör är att den jobbar med cykellogsitik i Umeå. Därmed upplever 

cykeldistributören de för- och nackdelar som finns vid användning av lastcyklar och dessa 

kunskaper är nödvändiga för vår undersökning. För att skapa ett representativt urval tog vi 

kontakt med flera olika distributörer i Umeå med syftet att få en bredare bild av deras syn på 

cykellogistik. Eftersom vårt syfte är att skapa en djupgående förståelse kring samarbetet mellan 

distributörer och kommunen vid implementering av citylogistik innebär det att distributörer 

vars verksamhet bedrivs i centrum blir viktiga att intervjua för vårt arbete. Därför kollade vi på 

de distributörer som erbjuder leveranstjänster inom centrum i Umeå.   

 

Vid urvalet av respondenter på kommunen och distributörerna försökte vi komma i kontakt 

med de som var ansvariga för godstransporterna till centrum eller hade kunskap om dessa 

transporter för att säkerställa att respondenten har de erfarenheter och de kunskaper som kan 

vara till nytta för vår studie. Utifrån vår problemformulering ansåg vi att dessa personer var de 

som bör ha mest kunskap kring vårt forskningsområde. Vi kontaktade våra respondenter genom 

att först skicka mejl med information om vårt syfte och vilka kompetenser vi söker efter. 

Därefter ringde vi till respondenterna för att boka tid för själva intervjun. För att säkerställa att 

vi kom i kontakt med rätt personer blev vi tvungna att genomföra två intervjuer på ett av 

företagen eftersom den första respondenten inte hade kunskap om det vi ville undersöka. För 

att kunna hitta relevanta distributörer använde vi oss av Google där vi sökte efter de 

distributörer som hade sin verksamhet i Umeå centrum. För att hitta relevanta respondenter 

från Umeå kommun kontaktade vi en person som vi hade kontaktuppgifter till sedan det tidigare 

arbetet inom cykellogistik för att hitta personer med rätt kompetens. Allt detta pekar på att vi 

har använt oss av två olika urvalstyper, alltså bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att de respondenter som finns tillgängliga för forskaren används 

för studien (Bryman, 2011, s. 194). Ett snöbollsurval innebär att forskaren kontaktar ett fåtal 

individer som skall undersökas och dessa individer används sedan för att hänvisa vidare till 

ytterligare personer (Saunders et al, 2009, s. 240). Totalt har vi hittat femton distributörer som 

finns i Umeå och som erbjuder paketleveranser varav tio stycken bedriver verksamhet i Umeå 

centrum. Vi har även identifierat en cykeldistributör som erbjuder paketleveranser. Vidare har 

vi identifierat tre potentiella personer från Umeå kommun som har en relevant kompetens för 

vår studie. Vi kontaktade alla identifierade respondenter eftersom att vi ville få in så mycket 

data som möjligt och minimera risken att vi missar viktig information. Totalt har vi lyckats 
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intervjua sju respondenter varav alla utom cykeldistributören valde att vara anonyma, vi kan 

därmed inte beskriva vilka företag som intervjuats. Förutom cykeldistributören har ett företag 

lång erfarenhet av cykeldistribution men alla företagen har lång erfarenhet av lätta 

godstransporter. Vi fick fyra distributörer, en cykeldistributör och två personer på kommunen 

att ställa upp på intervju. Detta anser vi är en tillräcklig mängd eftersom respondenternas svar 

var enhetliga och vi tror därför inte att ytterligare intervjuer hade bidragit med relevant ny 

information.   

  

 

5.3 Forskningsetik 

Vid undersökningar kommer forskare på olika sätt oundvikligen i kontakt med människor och 

därför aktualiseras etiska frågor, med andra ord blir det viktigt att genomföra forskningen 

moraliskt rätt (Ahrne & Svensson, 2015, s. 28). Enligt Wallén (1996, s. 132) skapar kvalitativa 

forskningar speciella etiska problem eftersom det inte finns lika klara metodregler som i en 

kvantitativ forskning och forskarens syn på problemet, värderingar och självkännedom har 

därför större betydelse än annars. Det innebär att det är viktigt att vara medveten om etiska 

aspekter under uppsatsskrivandet. För att kunna uppnå forskningsetiken i vår studie har vi 

utgått utifrån Dalens (2015, s. 25) etiska principer som är krav på samtycke, information och 

konfidentialitet. 

 

Kravet på information handlar om att alla respondenter och/eller andra människor som deltar i 

en studie ska vara informerade om studiens syfte (Bryman & Bell, 2013, s. 137) och även med 

den övergripande planen för studien, metoder som används och att medverkan är frivillig 

(Dalen, 2015, s. 26). Vid vår första kontakt med alla respondenter följde vi det etiska kravet, 

det vill säga att innan intervjuerna informerade vi våra respondenter antingen via mejl eller 

telefonsamtal om vilka vi var, vilken typ av studie vi skriver, dennes syfte och varför vi 

kontaktade just dem. Vi informerade dem om hur vi skulle jobba med transkriberingen och att 

de kunde vara anonyma, vi frågade även om de vill få transkriberingen av deras intervjuer och 

också hela studien när den är klar. På det här sättet ville vi att alla respondenter skulle ha all 

nödvändig information innan de fattar något beslut om huruvida de är intresserade eller inte att 

göra en intervju.  

  

Kravet på samtycke innebär att respondenter måste informeras om att deras deltagande är 

frivilligt och att de alltid kan avbryta intervjun (Bryman & Bell, 2013, s. 137),  respondenter 

har också rätt att självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska delta (Dalen, 

2015, s. 25). Vi anser att informations - och samtyckeskravet går i linje med varandra eftersom 

båda handlar om vissa informations aspekter som ska informeras till respondenter. Inför varje 

intervju informerade vi alla respondenter om att intervjun är frivillig och att de alltid kan 

avbryta den om de vill det. 

 

Kravet på konfidentialitet rör de aspekter vad gäller respondenters personuppgifter och dess 

säkerhet, det vill säga att de uppgifterna ska behandlas på så sätt att obehöriga inte har någon 

möjlighet att utnyttja den information (Dalen, 2015, s. 27). Vi anser att det här kravet blir ännu 

viktigare vid kvalitativa undersökningar eftersom forskare möter sina respondenter personligen 

vilket innebär att dessa respondenter inte per automatik blir anonyma för forskaren och därmed 

kan konfidentialiteten minskas. Eftersom det är lätt att identifiera vem cykeldistributören är på 

grund utav att den är ensam inom cykellogistik i Umeå kan konfidentialitetskravet ifrågasättas, 

men eftersom cykeldistributören var okej med att inte vara anonym anser vi att 
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konfidentialitetskravet är uppnått. I takt med att alla respondenter förutom cykeldistributören 

valde att vara anonyma ville vi att de skulle känna sig så bekväma som möjligt genom att 

beskriva hur vår transkriberingsprocess skulle se ut och vad vi skulle göra med alla 

inspelningar. Vi berättade även att vår uppsats kommer att publiceras offentligt på 

universitetets databas för att respondenterna skulle vara informerade om vad som skulle hända 

med uppsatsen. Det uppstod dock inga problem med detta eftersom all information som 

respondenterna delade med sig av var okej att offentliggöra. 

 

Etiska frågor rör inte bara relationen mellan forskare och respondenter utan också frågor om 

plagiat, förfalskning och fusk (Ahrne & Svensson, s. 28). Under uppsatsskrivandet användes 

varken plagiat eller fusk. Vi läste tidigare uppsatser som vi använde som inspiration för hur vi 

skulle strukturera vår uppsats med rubriker och i vilken ordning vi skulle lägga dem. De 

uppsatser som vi läste handlade främst om management och efterfrågestyrd logistik vilket 

innebär att deras kontext är irrelevant för vår uppsats. Vidare är hela arbetet skrivet av oss och 

ingen tredjepart var inkluderad i skrivprocessen. Alla teorier och statistiska data som används 

i studien är äkta och kommer från vetenskapliga artiklar och rapporter. Cykeldistributören i 

Umeå är ensam och det är därmed enkelt att identifiera vem det är men eftersom att han valde 

att inte vara  anonym anser vi inte att något etiskt problem kan uppstå.   

 

5.4 Intervjuguiden 

Enligt Kvale (2008, s. 56) brukar forskaren förbereda en intervjuguide som beskriver hur 

intervjun ska se ut. Vid semistrukturerade frågor kommer intervjuguiden att innehålla en 

beskrivning av ämnen som ska beröras med förslag på frågor (Bryman & Bell, 2013, s. 475-

476). Allt detta innebär att forskaren brukar förbereda en allmän plan eller guide som innehåller 

några ämnesområde som ska behandlas under intervjuns genomförande. Eftersom vi ska 

genomföra semistrukturerade intervjuer är intervjuguiden inte fast, utan snarare flexibel vilket 

innebär att intervjun inte behöver följa den strukturen eller ordning som guiden har. Syftet med 

en sådan process är att ge respondenten möjlighet att självständigt bestämma hur de vill svara 

på frågorna. Det är viktigt för oss att respondenterna har frihet att formulera sina svar eftersom 

syftet med denna studie är att få en djupare förståelse om cykellogistik. Med andra ord ville vi 

inte begränsa oss och våra respondenter med en konkret intervjuguide där det stod frågor i en 

strukturerad ordning. Därför innehöll vår intervjuguide generella beskrivningar av några 

ämnesområde och några förslag på olika frågor. 

 

Eftersom vi planerade att intervjua både distributörer och kommunen skapade vi tre 

intervjuguider eftersom vi ville intervjua tre olika typer av respondenter. Vi skapade en specifik 

intervjuguide för en distributör i Umeå som bedriver godstransporter med cykel. En 

intervjuguide för vanliga distributörer och den tredje guiden är inriktad på Umeå kommun. 

Anledningen till detta var att vi ville få så unika svar som möjligt för att skapa en djupare 

förståelse om city- och cykellogistik. Det är viktigt att notera att även om vi hade samma guide 

för vanliga distributörer blev våra intervjuer med dem också unika eftersom intervjuerna inte 

följde samma ordning och inte hade samma följdfrågor.  

 

Dalen (2015, s. 35) skriver att vid utarbetandet av intervjuguiden är det bättre att använda sig 

av mer generella frågor i början för att få respondenterna att må bra och känna sig avslappnade. 

Därför oberoende av vilka vi intervjuade hade vi samma generella inledande frågor, exempelvis 

erfarenhet och arbetsposition. Vidare skriver Dalen (2015, s. 35) att det är viktigt att vara 

grundlig när forskaren utarbetar de frågor som ska ingå i guiden i en kvalitativ undersökning. 
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Det innebär att forskaren måste ha en bra förståelse för det området den undersöker. Därför 

utformade vi våra frågor utifrån den teoretiska grunden som vår studie byggs på. Eftersom vi 

gjorde en kvalitativ forskning eftersträvade vi att utforma öppna frågor för att respondenter 

skulle kunna framställa sin egna förståelse och åsikter om ämnet. 

 

I början av teorin presenterar vi konceptet citylogistik och hur det ser ut vilket utgjorde vårt 

första tema. Sedan beskriver vi i teorin olika samarbetsteorier som är offentlig-privat 

partnerskap, intressentmodell och planerings triangeln vilket skapade vårt nästa tema. Vidare 

redogör vi i teoridelen olika citylogistiska åtgärder som är samlastningscentral och restriktioner 

som också blir våra tema för intervjuguiden. Avslutningsvis valde vi att inkludera temat 

cykellogistik eftersom det är en central del i vår problemformulering. Sammantaget blev de 

tema som vi valde att använda i vår intervjuguide följande: samlastningscentraler, citylogistik, 

restriktioner, samarbetet samt cykellogistik (se Bilaga 1). Alla intervjuguider omfattar samma 

teman dock är frågorna anpassade utifrån intressenternas perspektiv. Baserat på dessa teman 

har vi själva utformat alla frågor som sedan utvecklats utifrån den feedback vi fått från vår 

handledare. Vi hade inte med temat samlastningscentral för Umeå kommun eftersom det inte 

är dem som genomför transporterna och vi ansåg därmed inte att det var ett relevant tema för 

dem. Syftet med de tre intervjuguiderna var att få en bredare förståelse om vårt 

forskningsområde. Alla frågor som finns i intervjuguiderna skapades av oss utifrån de teorier 

som vi presenterade i arbetet. De teman och frågeställningarna anser vi utgjorde en bra grund 

för teori då vi även ställde mer specifika följdfrågor till de, speciellt när det gällde 

användningen av lastcyklar. Eftersom våra intervjuer inte genomfördes tillsammans använde 

vi det insamlade empiriska materialet och det lärande som vi fick efter varje intervju för att 

utveckla vår tankegång för vår nästa intervju. Detta är en ytterligare anledning till att vår studie 

baseras på den abduktiva ansatsen.  

 

5.5 Intervjuförfarande 

Vid utförandet av en intervju är det viktigt att skapa en bra kontakt med respondenten genom 

att vara lyhörd, visa intresse, förståelse och respekt till det vad den säger för att respondenten 

känner sig bekväm och kan uttrycka sina känslor och erfarenheter till en främling (Kvale, 2008, 

s. 55). Kvale (2008, s. 63) skriver att intervjuaren måste kunna lyssna på vad respondenten 

säger samtidigt som hur den säger det. Eftersom vi planerade att genomföra intervjuerna 

tillsammans bestämde vi oss att en av oss skulle ställa frågor och den andra skulle fokusera 

enbart på att anteckna det respondenten säger. På det här sättet kunde den som ställde frågor 

ge sin fulla uppmärksamhet till respondenten och därmed vara lyhörd och visa intresse och 

respekt till det respondenten skulle säga och också se på vilket sätt den säger det. 

 

Från början ville vi att respondenterna skulle vara öppna med sina svar för att få så mycket 

information som möjligt om forskningsområdet vilket egentligen påverkade vårt val att 

genomföra semistrukturerade intervjuer. Vi ville att respondenterna skulle kunna känna sig fria 

och skulle kunna prata om det de tyckte var viktigt och även ta upp de aspekter som inte fanns 

i vår intervjuguide. På det här sättet kunde vi få en djupare förståelse om forskningsområdet 

och kunde komma på olika följdfrågor som vi annars inte skulle tänka oss att ställa. Vidare 

försökte vi även att göra varje intervju unik genom att anpassa dem till respondenternas 

kompetens inom området med syftet att skapa en bekväm situation för respondenterna.  

 

I takt med att vi ville att våra respondenter skulle känna sig bekväma och var öppna strävade 

vi efter att genomföra alla intervjuer där respondenten kände sig trygg, exempelvis deras 
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kontor. Det är dock värt att anmärka att genomföra intervjuer på respondenternas kontor hade 

sina nackdelar eftersom det blev lättare för dem att bli distraherade eller att andra medarbetare 

kunde störa. Under några av intervjuerna blev vi till exempel avbrutna av att respondentens 

telefon ringde eller en kollega kom in i kontoret.  

 

Inför varje intervju presenterade vi oss för respondenterna, förklarade vilket syfte vår studie 

har och att de kan vara anonyma, samt klargjorde vi att deltagandet var frivilligt och att 

informationen som lämnades skulle behandlas konfidentiellt. Detta gjordes utifrån den  

punktlista där Bryman & Bell (2013, s. 225) förklarar vilka punkter som bör ingå i en 

introducerande förklaring av vad undersökningen går ut på. Vidare skriver Kvale (2008, s. 55) 

att alla intervjuer också bör börjas med förklaringen till inspelningen av intervjun och om 

respondenter har några frågor. Vi var medvetna om detta och därför förklarade vi för varje 

respondent varför inspelningen var viktig och vad som skulle göras med inspelningen efter 

transkriberingen var klar. Efter introduktionen och beskrivningen av vårt syfte med studien 

frågade vi om respondenterna hade några frågor, antingen generella frågor eller frågor om 

studiens syfte. Vi ville att alla respondenter förstått vad vår studie går ut på och därigenom få 

så bra svar som möjligt. Innan vi genomförde intervjun med en distributör hade vi en intervju 

med en annan person på det företaget. Den personen hade dock inte tillräcklig kunskap kring 

samarbeten med kommunen och därför hänvisade denne oss vidare till en annan person som vi 

därmed genomförde intervjun med.  

 

Som vi nämnde ovan eftersträvade vi att göra varje intervju unik genom att anpassa oss till 

situationen och respondenternas kompetens. Varje intervju härleddes dock med samma frågor 

som rörde respondenternas arbetserfarenhet och den position de hade. Efter det skildes 

intervjuerna mellan varandra genom olika frågeordning  och även följdfrågor. Slutligen tackade 

vi alla respondenter för deras deltagande efter varje intervju och berättade hur vi ska hantera 

data. Det är viktigt att intervjuaren efter en intervju tar en stund och reflekterar över den 

genomförda intervjun (Kvale, 2008, s. 56). Därför satte vi oss varenda gång efter intervjuerna 

och diskuterade vad som vi lärt oss och vad som var mest intressant och varför. Vi avslutade 

varje intervju med att fråga ifall respondenten var intresserad av att vara med i en fokusgrupp 

där de skulle diskutera liknanden frågor med andra respondenter. Några av respondenterna var 

intresserade av att vara med men tyvärr hade de inte möjlighet att delta inom tidsramen för vår 

uppsats.  

5.6 Databehandling 

För att förenkla databearbetningen försökte vi spela in alla intervjuer med våra respondenter. 

Även om vi båda utförde alla intervjuer genom att en ställde frågor och den andra antecknade 

svaren hjälpte inspelningen vid transkriberingen ifall vi missade någonting viktigt. Samtidigt 

hjälpte inspelningen oss att fokusera mer på vad  respondenterna säger och därmed ställa 

relevanta följdfrågor under intervjuns gång vilket skulle bidra till mer genomgripande och 

relevant data. En av respondenterna ville inte att han skulle bli inspelad. Den intervjun 

sammanfattade vi direkt efter själva intervjun utifrån de anteckningar vi hade. Det gjorde vi för 

att inte glömma eller missa de svaren vi fick från respondenten. 

 

Det är viktigt att transkriberingen genomförs av forskaren själv eftersom den processen hjälper 

forskaren att få en djup förståelse för den insamlade datan (Dalen, 2015, s. 69, 73). I vår 

transkriberingsprocess hanterade vi respektive inspelning själva och när en av oss var klar med 

en ljudfil kontrollerade den andra genom att lyssna och läsa transkriberingen om någonting 

blev missförstått eller missat. Även om det medförde en längre tid att behandla data anser vi 
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att den hanteringsprocessen resulterade i en mer korrekt och tydlig empiridel. Dessutom kände 

vi att vi hade tillräckligt mycket tid för att skriva empiridelen eftersom alla intervjuerna inte 

genomfördes på samma dag utan de ägde rum på olika dagar och ibland även veckor. Detta 

ledde till att vi hade tid att bearbeta och analysera en intervju innan den andra påbörjades. 

Enligt Lantz (2013, s. 144) blir det avgörande att alltid vara medveten om intervjuns syfte vid 

transkriberingen annars finns det en risk att slänga bort relevant information. Det är en 

anledning till varför vi försökte vara så noggranna som möjligt vid intervjubearbetningen och 

därför tog vi tid med den processen. 

 

Transkriberingen försökte vi utföra snarast efter respektive intervju, vi eftersträvade att göra 

det på samma dag vid möjlighet. Anledningen till detta var att på det här sättet kvarstod 

intervjun färskt och vi kunde komma ihåg olika betoningar och känslor som respondenten hade 

vilket ledde till bättre databearbetning. Dalen (2015, s.69-70) skriver att det är bättre att inte 

radera inspelningar och beakta dem som råmaterialet för analysen för att kunna gå tillbaka till 

en inspelning och lyssna på den igen om behovet uppstår. I takt med att från början 

kontrollerade vi varandra vid transkriberingen för att säkerställa att informationen inte 

missuppfattas och noggrant bearbetas kände vi att efter empiridelen var färdigställt hade vi allt 

som behövdes för analysen. Därför behövde vi inte längre ljudfilerna och det kändes naturligt 

att radera dem efter empiridelen var färdig.    

 

Förutom en noggrann bearbetning av intervjuer ansåg vi att det också var viktigt att ta hänsyn 

till hur informationen skulle presenteras. Forskaren bör förmedla informationen från 

intervjuundersökningar som kunskapsförslag och att de bör jämföras med andra 

kunskapsförlsag inom samma forskningsfält (Dalen, 2015, s. 85). Därför försökte vi hitta den 

metod som skulle kunna framställa informationen på ett tydligt sätt. Vi har valt att använda oss 

av tematisering vid vår informationssammanställning. Enligt Dalen (2015, s. 86) handlar 

tematiseringen om att forskaren presenterar information utifrån intervjuguiden och de områden 

som berörs. Vid skapandet av intervjufrågor utgick vi utifrån de områdena som var 

identifierade i uppsatsen. I empiridelen utgör dessa områden olika tema där vi framställde svar 

från intervjuerna. På det här sättet anser vi att det blev tydligt och lätt för läsaren att följa med 

då alla relevanta svar när det gäller ett specifik område sammanställdes under en gemensam 

rubrik.  

 

Efter transkriberingen av genomförda intervjuer och dess sammanställning i empirin kommer 

vi att bygga vår analys genom att koppla empirin med teorin, samt med våra egna reflektioner. 

För att kunna lyckas med det kommer vi att presentera svaren från de olika respondenterna i 

de identifierade teman. Detta ska hjälpa oss att se de kopplingar eller avvikelser som finns med 

den presenterade teorin. På det sättet kan vi få en övergripande bild på hur citylogistiken 

fungerar i Umeå och hur teorin stämmer med verkligheten.   

 

5.7 Analysmetod 

Vid en kvalitativ forskning finns det flertal olika analysmetoder som kan användas (Bryman, 

2011, s. 535). En av de vanligaste metoderna för analys av kvalitativ data är den tematiska 

analysen (Bryman & Bell, 2012, s. 599). I den tematiska analysmetoden urskiljer forskaren 

olika teman i sitt insamlade data som sedan blir huvudkategorierna för analysen (Bryman & 

Bell, 2015, s. 599). De olika teman identifieras genom att den empiriska datan förs in i en mall 

som gör det enklare att identifiera likheter och skillnader mellan respondenternas svar (Bryman 

& Bell, 2015. s, 599). Det är viktigt att identifiera teman som är relevanta för studien och inte 
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enbart uppnår kriterier (Bryman & Bell, 2015, s. 601).   

Eftersom vi genomförde semistrukturerade intervjuer valde vi att utgå ifrån samma teman som 

vi hade identifierat i vår intervjuguide. Vi sammanställer alla respondenters svar under samma 

teman för att vidare kunna jämföra med de teorier som är kopplade till samma teman. Utifrån 

dessa jämförelser gör vi även egna reflektioner. På det sättet kan vi göra relevanta slutsatser 

och besvara vår problemformulering. Allt detta innebär att vi ska genomföra en tematisk 

metodanalys. Strukturen för analysen ser ut på följande sätt: först ska vi analysera de svaren 

som vi fått från respondenterna angående samlastningscentraler, vidare kommer vi ta upp tema 

citylogistik. Efter citylogistik analyserar vi tema samarbete och restriktioner för att sedan 

avsluta med temat cykellogistik. 

 

5.8 Kritik av primära källor 

Dalen (2015, s. 121) skriver att vid tolkning av kvalitativa intervjuer är det viktigt att 

beskrivningarna från respondenten är valida, tydliga och rika på information. Eftersom enligt 

Alvesson (2011, s. 39) brukar respondenten förutsättas handla i vetenskapens intresse, alltså 

vara ärliga och villiga att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till nytta för 

forskningsstudien, men  respondenter kan ibland ha andra intresse än att vara vetenskapen till 

hjälp. De möjliga anledningarna till varför respondenter vill delta i en undersökning kan t.ex. 

vara en politisk fråga eller reklam för deras organisationer. Allt detta kan påverka validiteten 

av det vad respondenten säger. Vidare var vi även medvetna om att respondenterna ibland 

kunde säga det intervjuaren ville höra vilket också kunde påverka intervjuernas validitet. 

Sammantaget blir det viktigt att vara medveten om validiteten och därför vara noga med 

tolkningen av all intervjuer som vi genomförde.  

 

Våra intervjuer genomfördes med distributionsföretag och kommunen vilka representerar olika 

delar av citylogistiken. De personer som intervjuades hade ledande positioner och har god 

kunskap om godstransporter i Umeå centrum. Eftersom företagens primära mål är ekonomiska 

finns det en risk att de negativa aspekterna som finns med lastcyklar överdrivs av 

distributörerna för att undvika en implementering av dessa. Att implementera lastcyklar i 

verksamheterna innebär investeringar för företagen och därför har de anledning att vara extra 

kritiska till det transportmedlet. Trots det visade alla distributörer ett intresse till förändring 

men att av praktiska och ekonomiska skäl blir det svårt att implementera lastcyklar i dagsläget. 

Det tyder på att risken blir minimerad och vi anser därför att den empiriska datan ändå är 

relevant för vår studie. På grund av att en av respondenterna var på resande fot under perioden 

vi skulle genomföra intervjuerna kunde vi tyvärr inte genomföra en personlig intervju. Istället 

genomförde vi en mejlintervju med den personen eftersom flera kommunanställda som vi var 

i kontakt med hänvisade oss till den personen. Därför ansåg vi att en mejlintervju med den 

personen var bättre än ingen intervju alls. Vi hade även möjlighet att skicka följdfrågor ifall 

det var något vi tyckte behövde utvecklas eller som vi inte förstod.  

5.9 Sanningskriterier 

För att kunna värdera uppsatsens resultat och hur väl den kopplas till verkligheten är det viktigt 

att kriterier som reliabilitet och validitet är applicerbara. Reliabiliteten går ut på att ett 

forskningsresultat blir detsamma om forskningen skulle genomföras på nytt, eller om den 

påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman & Bell, 2013, s. 62-63). 

Validitet förknippas ofta med mätningsvaliditet (Bryman, & Bell, 2013, s. 722) som är ett mått 

på ifall forskaren har mätt det den har avsett att mäta (Wallén, 1996, s. 65). Reliabilitet och 
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validitet är dock tillämpliga främst för en forskning som baseras på den kvantitativa metoden 

eftersom dessa kriterier rör mätningarnas noggrannhet och pålitlighet (Bryman & Bell, 2013, 

s. 64, 400). Därför anser några forskare att reliabilitet och validitet är olämpliga för en kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 65) och därigenom bör både reliabilitet och validitet 

preciseras specifik för en kvalitativ forskning (Dalen, 2015, s. 115). 

 

När det gäller reliabiliteten vid en kvalitativ forskning bör forskare enligt Dalen (2015, s. 116) 

vara så tydlig som möjligt med beskrivningarna av de enskilda leden i forskningsprocessen för 

att andra forskare ska kunna genomföra en likadan studie. Eftersom både forskare och 

respondenter har en inverkan på studien i en stor grad med sina subjektiva uppfattningar vid en 

kvalitativ forskning blir det därför svårt att upprepa denna studie och komma fram till samma 

resultat för andra forskare. För att kunna åstadkomma reliabiliteten i en kvalitativ forskning 

bör varje del i undersökningen beskrivas så tydlig som möjligt (Dalen, 2015, s. 116). 

 

För att kunna applicera reliabiliteten på vår uppsats försökte vi beskriva och upplysa olika steg 

i processen så noggrant som möjligt. Från början förklarade och beskrev  vi tydligt vilka 

förutsättningar som påverkade vårt val av forskningsområde, varför vi valde vår 

problemformulering och vilket syfte vi hade med denna studie. Vidare klargjorde vi vår 

vetenskapliga metod där vi förklarade vår ansats, forskningsfilosofi, metodval och 

tillvägagångssätt när det gäller litteratursökning och källkritik. Eftersom den vetenskapliga 

metoden skapar ett fundament för en studie strävade vi efter att vara så noggranna som möjligt 

med den delen. Vi beskrev även steg för steg hur datainsamlingen hade pågått och vilken 

metodik vi hade använt. Genom att beskriva alla steg i vår processen försökte vi uppnå en så 

stark reliabilitet som möjligt. 

 

Dalen (2015, s. 117) beskriver fyra faktorer som är knutna till validitet i en kvalitativ forskning, 

dessa faktorer är forskarrollen, forskningsplanen, datamaterialet och tolkningar. Forskarrollen 

har en stor betydelse för en forskningens validitet och därför måste forskaren utreda vilken 

anknytning den har till forskningsområdet (Dalen, 2015, s. 117). Genom att beskriva och 

förklara vårt ämnesval och vilken förförståelse vi har om det valda forskningsområdet, alltså 

vår bakgrund som är relaterad till undersökningen och de faktorer som påverkade valet, anser 

vi att forskarrollens validitet är väl klargjord i vår studie. När det gäller forskningsplanens 

validitet måste urvalet omfatta individuella variationer som är relevanta för den aktuella 

företeelse som studeras, samtidigt som den valda metoden måste vara kopplad till forskningens 

problemformulering, syfte och den teoretiska delen (Dalen, 2015, s. 119-120). Även här anser 

vi att de kraven är uppfyllda eftersom både metod och urval är väl presenterade. Validiteten i 

datamaterialet stärks genom att ställa relevanta frågor till respondenterna, ge respondenterna 

möjlighet att komma med innehållsrika svar och göra högkvalitativ transkribering, samtidigt 

som tolkningsvaliditet handlar om att forskare försöker finna inre samband i materialet (Dalen, 

2015, s. 120-121). Eftersom våra frågor baseras på de teorier och modeller som används i 

studien anser vi att de är relevanta. Vid insamlingen av vår empiriska data strävade vi efter att 

våra respondenter skulle kunna känna sig bekväma och flexibla för att få så bra svar från dem 

som möjligt. Som vi skrev tidigare  finns det en risk att de vanliga distributörer som vi 

intervjuade är för fokuserade på det ekonomiska perspektivet vilket kan leda till att de 

överdriver de negativa sidor med lastcyklar och därmed inte ger sanningsenliga svar när det 

gäller cykellogistik. Därför försökte vi ställa olika följdfrågor för att undvika det. Vidare anser 

vi att eftersom de flesta respondenterna har begränsad erfarenhet av lätta godstransporter 

innebär det att respondenterna kan använda sig av olika antaganden baserade på egna 

erfarenheter kan validiteten minskas. Däremot har distributörerna hög kunskap om godsflöden 

och vilka eventuella utmaningar som kan uppstå med lätta godstransporter. Därmed har de 
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kunskap om hur samarbeten med kommunen kan underlätta för lätta godstransporter och 

minska problemen som kan uppstå vid implementeringen av dessa transporter  I takt med att vi 

genomförde en mejlintervju blir det viktigt att diskutera hur det kunde påverka vår studie. Först 

och främst finns det en risk att respondenten kunde missuppfatta frågor och därför svara fel på 

dem. När vi läste svar märkte vi dock ingenting som pekade på att någon fråga var misstolkad. 

Vid en mejlintervju kan vi inte heller vara säkra på att det är respondenten själv som har svarat 

på frågorna och möjligheten att ställa följdfrågor begränsas. Utifrån de svar vi fick ansåg vi 

dock att vi inte behövde ställa några följdfrågor då respondenten besvarade det vi efterfrågade.  

 

Under transkriberingsprocessen kontrollerade vi alltid varandra genom att dubbelkolla hur vi 

transkriberat varje intervju för att undvika feltolkningar och inte missa någonting relevant 

vilket blir avgörande vid tolkningen av resultatet. Eftersom vi inte fick spela in en av 

intervjuerna finns det även en risk att vi missade delar av svaret. Därför försökte vi att 

sammanfatta intervjun direkt efter att den var genomförd för att minimera den risken. Med 

hänsyn till detta strävade vi efter att uppnå en hög validitet i tolkningen av vårt datamaterial.     

 

Överförbarhet handlar om hur väl resultaten från en studie går att använda i andra situationer 

och sammanhang (Bryman & Bell, 2015, s. 402). Eftersom kvalitativa studier oftast sýftar till 

att skapa en djupare förståelse för specifika situationer är det oftast svårt att generalisera och 

överföra sådana studier. Genom att beskriva de processer och tillvägagångssätt som använts 

för denna studie och även den situation som Umeå befinner sig i vad gäller urbaniseringstrend 

och de konsekvenser det kan leda till anser vi ändå att andra städer kan i liknande situationer 

kan dra nytta av kunskaperna som genereras i denna studie.    
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6. EMPIRI 

6.1 Inledning 

I det här avsnittet kommer vi att sammanställa den empiri som vi har samlat in under våra 

intervjuer med medarbetare från olika distributionsföretag och Umeå kommun. Alla våra 

respondenter är verksamma inom citylogistiken i Umeå. De distributionsföretag som vi har 

intervjuat är några av de största distributörerna i Umeå med undantag för MoveByBike som är 

ett nystartat lastcykelföretag. Alla dessa företag erbjuder olika tjänster inom Umeå centrum 

som till exempel hemleverans och upphämtning av paket och gods. Empirin kommer att 

presenteras genom de olika teman som vi har identifierat i vår studie. Vi kommer att analysera 

vår empiri utifrån gemensamma teman i de olika intervjuerna men vi har valt att presentera 

intervjuerna var för sig eftersom att de representerar olika delar och har olika verksamheter. På 

det sättet kan vi få en bättre bild av deras verksamheter för att sedan kunna analysera dem.  

 

I nedanstående tabell sammanställer vi den allmänna informationen om de respondenter som 

vi genomfört intervjuer med.  

 

 

Företag Titel Erfarenhet  Typ av intervju Längd 

Umeå Kommun 1 Trafikingenjör 5 år Personlig intervju 53 min 

Umeå Kommun 2 Trafikplanerare på gator och 

parker 

3 år Mejlintervju 1,5 sida 

Word 

Distributör 1  Ägare och VD 30+ år Personlig intervju 52 min 

Distributör 2 Transportchef Norrland 30+ år Personlig Intervju 45 min 

Distributör 3  Transportplanerare 10+ år Personlig intervju 59 min 

Distributör 4 Produktionschef 2 år  Personlig intervju 40 min 

Cykeldistributör VD och ensam ägare 3 år Personlig intervju 1h 20 min 

Tabell 1. Intervjuade respondenter 
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6.2 Umeå kommun 1 

 
Tema Citylogistik 

Respondenten beskriver att det finns ett projekt inom kommunen där olika personer jobbar med 

frågor kring citylogistik och samarbetar med olika städer i Europa. Respondenten förklarar att 

kommunens mål med godstransporterna är att  

 

“transporter skall vara effektiva så det skall gå fulla lastbilar och man skall helst använda sig 

av så energieffektiva fordon som möjligt, om kommunen fick bestämma noll-emissionsfordon” 

 

Dock förklarar respondenten att marknaden tyvärr inte finns för att uppnå detta mål ännu. 

Kommunen vill också försöka skapa utrymme för en effektiv logistik genom att varorna 

levereras så rationellt som möjligt. Det är dock svårt att lösa problemet med ett begränsat 

utrymme. Respondenten beskriver att leveranserna därför bör vara på rätt ställe och på rätt tid. 

Vidare förklarar respondenten att behoven av transporter varierar, vissa kräver små frekventa 

leveranser medan andra kräver få stora leveranser. Detta blir extra svårt i centrum på grund 

utav problemen (trängsel, luftföroreningar och buller) som finns där och därför anser 

respondenten att stadens trafikflöden är viktiga.  

 

Respondenten beskriver att de i dagsläget mäter trafikflöden i Umeå centrum och tar in 

synpunkter för att effektivisera leveranserna inom stadskärnan till följd av Umeås problem med 

luftkvalitén. Vidare beskrivs problematiken att Umeå inte har flera alternativa vägar för 

leveranser, det finns få vägar att välja mellan och därför uppstår det snabbt problem ifall vägar 

stängs av. Respondenten förklarar att distributörerna bör köra runt staden i den utsträckning 

det går men att det leder till högre kostnader och eventuella förseningar som skapar irritation 

för både kunder och distributörer. Respondenten förklarar att de i dagsläget undersöker hur 

leveranserna till Ikea sker i syfte att ta lärdom och skapa liknande trafikflöden i centrum men 

att det är svårt eftersom de inte har samma förutsättningar i centrum. Detta beror enligt 

respondenten på att Umeå centrum har utvecklats under en lång tid och godsleveranser inte har 

varit prioriterade.  

 
Tema Samarbete och Restriktioner 

 

När vi frågar hur planeringen går till innan införandet av olika restriktioner förklarar 

respondenten att näringsidkare alltid informeras när beslut skall fattas som berör deras område. 

Det beskrivs till exempel att under planeringsperioden av miljözonen var alla informerade om 

vilka fordon som skulle tillåtas respektive förbjudas. Respondenten beskriver även att direkt 

när miljözonen infördes var det många som framförde klagomål men att de snabbt anpassade 

sig och problem som distributörer tyckte var stora i början visade sig vara ganska små 

egentligen. Det handlar om en anpassningsperiod där problemet är störst i början och som kan 

vara olika lång beroende på hur stor förändring som sker. Respondenten förklarar även att 

kommunen jobbar med andra projekt som rör citylogistiken, bland annat har det införts ett 

körförbud som förhindrar tung trafik att köra genom staden. Problemet är att det är svårt för 

kommunen att kontrollera att detta efterföljs.  
 

Det finns olika projekt när det gäller citylogistik och några av distributörerna är med i ett 

samarbete i form av en diskussionsgrupp där olika parter är med och diskuterar. Respondenten 

förklarar att det finns ett intresse att skapa samarbete med olika aktörer för att kunna skapa ett 

så effektivt system som möjligt. Respondenten säger bland annat: 
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“att inte föra en dialog med distributionsföretag är ologiskt, det är mycket mer logiskt att föra 

en dialog men det måste sättas en gräns någonstans, det går inte att diskutera om vad som 

helst” 

 

Det svåraste med involveringen beskriver respondenten är att få alla intressenter att involveras 

i samarbetet och veta vad som skall göras. Respondenten beskriver även att kommunen genom 

diskussionsgruppen resonerar kring en del projekt för citylogistiken. Bland annat kring hur 

många lastplatser och lastzoner som behövs samt var de skall finnas. Kommunen har även 

planer på att ändra infrastrukturen kring Västra Esplanaden för att främja kollektivtrafik 

beskriver respondenten.  

 
Tema Cykellogistik 

 

Respondenten förklarar att kommunen har påbörjat olika projekt som är riktade mot att försöka 

främja användningen av både vanliga och el-cyklar. Respondenten beskriver att Ikea har börjat 

låna ut el-lastcyklar och även kommunen har ett projekt att testa utlåning av el-cyklar som skall 

påbörjas till sommaren. Kommunen vill även skapa bredare cykelvägar för att ha ett bättre 

flöde utan störningar samt minska hindren för distributörerna att börja använda sig av 

lastcyklar.  

 

Vidare förklarar respondenten att det är bra att ha ett samarbete för att få in synpunkter och 

kunna jobba proaktivt med frågor kring citylogistik. För att kunna främja användandet 

beskriver respondenten att det krävs att de får in feedback och synpunkter för att kunna 

förbättra förutsättningarna.  

 

För kommunen skulle ett drömscenario om fem år enligt respondenten vara att fordonen är så 

miljöanpassade som möjligt, att bilanvändandet minskar samt att företagen är flexibla med tider 

att leverera på. För att det skall vara möjligt att nå beskriver respondenten att det behövs 

insatser från olika håll och någon måste betala för det. Kostnaden tror respondenten kommer 

att hamna på slutkunden och det är inte säkert att de är villiga att betala för det. Respondenten 

beskriver att el-lastcyklar kan vara ett intressant alternativ eftersom miljöfrågorna blir allt 

viktigare och någon kommer bli tvungen att betala för miljövänligare alternativ så småningom. 

6.3 Umeå Kommun 2  

Tema citylogistik 

 

Respondenten beskriver citylogistik som all distribution av gods i stadsmiljö och ger exempel 

på leveranser till och från butiker, restauranger och kontor. Respondenten är en av de som 

jobbar med att ta fram kommunens nya godstrafikprogram över centrumfyrkanten i Umeå 

tillsammans med berörda parter. Enligt respondenten förtätas Umeå och godset har därför en 

stor roll i utformandet av detaljplaner. Kommunen jobbar också just nu med att lyfta godsfrågan 

i stort eftersom det saknas tydliga övergripande mål gällande godstrafiken i Umeå. 

Utmaningen med citylogistik beskriver respondenten är att många ser godset som ett 

nödvändigt ont men det krävs ändå för att skapa ett attraktivt och levande centrum. 

Respondenten förklarar även att den stora utmaningen är kopplad till att kommunen bygger 

och förtätar staden vilket innebär att varje yta måste prioriteras. Därför blir det viktigt att 

kommunen har tydliga mål för godset för att planhandläggare ska kunna prioritera rätt.                       
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Umeå har problem med luftkvalitén vilket innebär att Kommunens uppdrag är att försöka 

minimera utsläppen som biltrafiken i de centrala delarna av Umeå genererar. Det måste ske i 

olika steg med olika verktyg. Respondenten beskriver att kommunen jobbar utifrån en 

trafikstrategi med mål att uppnå 65% hållbara resor 2022 och hänvisar till översiktsplanen för 

de centrala stadsdelarna på kommunens hemsida. Vidare beskrivs att det finns en rad olika 

projekt som påverkar trafiken i centrum. Parkeringsstrategin syftar till exempel till att minska 

viss biltrafik in till staden. Kommunen tar fram program som parkeringsprogrammet, 

cykeltrafikprogrammet, fotgängarprogram (under 2017), godstrafikprogram (2017) 

kollektivtrafikprogram (2018), trafiksäkerhetsprogram. I dessa program utvecklas olika 

åtgärder som syftar till att uppnå de övergripande målen. Andra mål som kommunen har med 

utvecklingen av citylogistik är att trafikflöden skall fungera väl utifrån stadens villkor, att bidra 

till en trygg och trafiksäker stad samt att minska miljö- och hälsopåverkan. Dessutom vill 

kommunen att godstrafiken ska ha en naturlig roll i den framtida stadsutvecklingen, det vill 

säga att jobba mer med frågan internt. Kommunen arbetar i godsnätverket tillsammans med 

flera andra aktörer där de försöker skapa ett bättre flöde av godset och samtidigt skapa bra 

lösningar som innebär att detta inte hindrar potentiella kunders framkomlighet.  

Tema Samarbete 

 

Respondenten skriver att kommunen sedan förra våren har haft ett samarbete med 

Åkeriföretagen i Norr som även ingår i en större grupp med flera olika representanter som till 

exempel fastighetsägare, parkeringsbolag, sophanteringsföretag och restaurangbranschen. 

Respondenten förklarar att det samarbetet har varit väldigt bra eftersom det sker genom en 

öppen dialog där parterna kan uttrycka sina åsikter. Vidare förklarar respondenten att det ibland 

kan uppstå problem under planeringsprocessen och att godset prioriteras bort, till exempel att 

bygglov har godkänts som omöjliggör leveranser till kvarter. Därför tror respondenten att 

samarbetet som inletts kommer vara väldigt positivt eftersom det finns en förståelse mellan 

parterna att de inte kommer kunna lösa alla problem och att alla lösningar inte är optimala för 

alla parter. Respondenten beskriver det genom att  

“aktörerna förstår att kommunen inte kommer att kunna förbättra för dem på alla punkter, lika 

mycket som kommunen förstår att de inte kan ändra allt aktörerna önskar heller vilket pekar 

på att både kommunen och aktörerna är beroende av varandra” 

Respondenten beskriver att det därför finns en bra balans i dagens samarbete och att de försöker 

involvera distributörer i sina projekt nu genom godsnätverket. Ett exempel som tagits upp i 

godsnätverket är en diskussion om att skapa lastplatser på specifika platser för att underlätta 

citylogistiken. Respondenten anser att det är viktigt utifrån ett långsiktigt perspektiv att ha med 

aktörernas perspektiv vid detalj- och stadsplanering.  

Tema Cykellogistik 

Respondenten beskriver att de i dagsläget jobbar på att bredda cykelvägar men att det är svårt 

eftersom de även har mål om att förtäta staden och att det därmed finns målkonflikter i 

planeringen. För att underlätta användandet av El-lastcyklar arbetar kommunen även med att 

utveckla laddplatser så att fler kan använda det. Vidare förklarar respondenten att ett främjande 

av lastcyklar kommer att leda till mer trängsel på cykelbanor. Vidare skriver respondenten att 

hållbar logistik är viktigt men även trafiksäkerheten vilket leder till att intressekonflikter kan 

uppstå. En lösning på vissa platser kan vara att öka bredden på viktiga logistikstråk för cykel.  
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Respondenten förklarar att för att utveckla cykellogistik i Umeå bör samarbetet mellan 

kommunen och distributörerna vara ungefär som det är i dagsläget genom godsnätverket men 

med fler distributörer. Respondenten beskriver även ett framtida scenario där det är mer 

hållbara transporter med till exempel el-lastcyklar både för privat- och företagssektor. 

Respondenten säger att det är viktigt att jobba brett, bland annat är konsumenters beteende en 

viktig fråga, speciellt när det gäller smartare konsumtion.  

6.4 Distributör 1 

 

Tema samlastningscentral 

 

Respondenten beskriver att deras transportflöde kan verka ganska komplicerat för dem som 

inte varit med förut. De kör ut alla paket och styckegods som kommer in till deras enhet från 

underleverantörer och åkerier, mestadels söderifrån. Respondenten beskriver att de kör ut 

mellan 800-1100 leveranser om dagen och hämtar in 400-600 per dag. Företaget kör främst till 

slutkund, både privatpersoner och företagskunder. Respondenten beskriver att majoriteten av 

privatkunderna har blivit styrda mot ombud men att de även kör hemleveranser. För 

distributionen använder företaget sig av en 3,5 tons lastbil för att köra ut paketen i staden och 

en 12 tons lastbil för att köra ut större gods i Umeå centrum. Företaget kör två fulla lass med 

lastbil i centrum och därför skulle en samlastningscentral nere på stan skulle inte göra stor 

skillnad på antalet transporter. Däremot tror respondenten att effekten skulle bli enorm om 

trafiken flöt på ett  bättre sätt, de får stå och vänta mycket med bilen på tomgång för att det är 

trafikljus eller mycket trafik. Företaget har även större lastbilar men att de främst används för 

transporter utanför Umeå och i vissa fall när det behövs mer lastkapacitet viktmässigt i centrum. 

 
Tema Citylogistik 

 

Respondenten beskriver att de jobbar med olika projekt för att förbättra miljön. Ett projekt 

handlar om att alla chaufförer genomgår en Heavy eco-driving utbildning som företaget 

anordnade för ett antal år sedan. Respondenten förklarar att det inte finns något bra utbud av 

el-lastbilar, men anser att det snart bör komma ut på marknaden eftersom det finns bra el-

personbilar. Fortsättningsvis förklarar respondenten att eftersom deras lastbilar i Umeå centrum 

endast kör ungefär 3-4 mil per dag kan de ersätta deras befintliga bilar med el-lastbilar när de 

kommer ut på marknaden. Respondenten säger att 

 

“en kollega nere i Uppsala fick låna en el-lastbil för flera år sedan som fungerade riktigt bra 

men jag har inte sett att den kommit ut på marknaden och man vet inga priser kring det heller 

ännu”. 

  

Det finns många svårigheter med citylogistiken jämfört med transporterna utanför centrum. 

Respondenten förklarar att det är trängre och svårare att ta sig fram på grund av mer trafik och 

folk som rör sig. Respondenten belyser även problematiken med att det finns en brist på 

godsmottagningar i centrum. Det sista som prioriteras av fastighetsägare och kommunen är 

godsmottagning vid nybyggen, beslutsfattare tänker från andra hållet och hur försäljningen ska 

kunna bli så bra som möjligt och glömmer bort hur godset skall komma dit. Det beskrivs att 

det oftast är “...en vanlig dörr...” där godset tas in men att även entrén används på många 

ställen. Respondenten förklarar att de godsmottagningar som finns är dåliga, till exempel en 

galleria i centrum har godsmottagningen i källaren där det endast får plats en lastbil. Är det 
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redan en lastbil på plats så tvingas den andra lastbilen backa ut på vägen för att vänta på sin 

tur.  

  

Tema Samarbete och Restriktioner 

 

Respondenten börjar förklarar att det började pratas om Miljözonen i slutet av 90-talet, ungefär 

samtidigt som den skulle införas i Stockholm. Företaget förberedde sig på en implementering 

av miljözonen och köpte bilar som skulle klara kraven. Respondenten beskriver att de blev 

inbjudna att vara med i processen eftersom det började på 90-talet men att de endast blev 

informerade om när den skulle börja gälla när beslut hade fattats. 

  

Respondenten beskriver att han kommit med i en grupp med kommunen som håller på med 

Citylogistik i syfte att göra centrum mer tillgängligt för godstrafik och göra det både 

miljövänligt och göra det på ett enklare sätt. Det har varit två möten varav respondenten har 

närvarat på ett, det var Svenska åkeriföretagen som bjöd in respondenten. Respondenten 

beskriver att det var intressant att vara med på men att det än så länge bara är idéer som 

diskuteras. Dessa idéer handlar om nattlossning, en enda godsmottagning för hela centrala stan 

och även sophantering. Respondenten säger dock att 

 

“tidigare har fokus varit att bara kolla på hur de kan göras attraktivt för privatpersoner att 

komma och handla, man har glömt bort godstrafiken”.  

 

Respondenten förklarar även att kommunens idé med samarbetet är att godstransporterna ska 

komma före privatpersonerna eftersom utan gods blir det inte heller attraktivt för 

privatpersoner. Det finns ett intresse från företagets sida att samarbeta med kommunen. 

Respondenten säger att kommunen har en bristande kunskap kring hur verkligheten fungerar 

för distributörerna, men  pekar på att kommunen visar intresse att ha någon från verkligheten i 

sina projekt när det gäller godstransporter. 

 

Kommunen skulle ha nytta av att ta mer hjälp från näringslivet och även privatpersoner, för att 

varje del av samhället skall vara representerat. Respondenten beskriver att det bör finnas en 

grupp distributörer i samarbete med kommunen som har möjlighet att yttra sina åsikter i frågor 

eller beslut som skall fattas som påverkar citylogistiken. Vidare förklarar respondenten vidare 

att gruppen inte skall vara beslutande men att den skall vara ledande och han tror att det är 

tanken med den grupp som nu skapats.   

  

Respondenten exemplifierar med ett projekt där allt gods som ska in till stan ska gå via en 

gemensam samlastningscentral och att en distributör genomför leveranserna från 

samlastningscentralen till centrum. Detta blir dock problematiskt att genomföra på grund av 

riskhantering och ansvarsfördelning. Det som blir svårt är kundavtalen som distributörerna har 

eftersom alla distributörer har olika typer av avtal. 

  

Respondenten förklarar att de aldrig har blivit kontrollerade att reglerna följs och känner inte 

heller till att någon annan har blivit kontrollerad trots kännedom om att fel fordon vistats i 

centrum. Problematiken är ansvarsfördelningen mellan kommunen och polisen. Kommunen 

pekar på polisen, att det är deras ansvar att kontrollera regleringar. Respondenten tycker dock 

att det även är kommunens ansvar att kontrollera att reglerna efterföljs.  

 
Tema Lastcyklar 
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Respondenten beskriver att lastvolymen är det största hindret för en implementering av 

lastcyklar. Vidare beskriver respondenten att det eventuellt skulle vara möjligt med ytterligare 

en segregering av godset för att köra en del med lastcykel men att det krävs en 

samlastningscentral som är nära centrum som kostar pengar. På grund av de låga lastvolymerna 

blir det många körningar till och från samlastningscentralen och därför tror respondenten att 

det kommer bli svårt att göra vinst på det transportsättet. Respondenten anser att det är bättre 

att invänta marknaden för el-lastbilar och använda dem när det blir aktuellt. En implementering 

av lastcyklar skulle innebära fler fordon för företaget eftersom alla leveranser inte kan ske med 

lastcykel och det innebär högre kostnader.  

  

Som respondenten varit inne på tidigare är det främst lastvolymen på en lastcykel som är det 

största hindret. Ifall det går att koppla någon form av vagn för att öka lastkapaciteten ytterligare 

tror respondenten att det är en mer lämplig lösning eftersom själva tyngden oftast inte är något 

problem. Större lastvolymer och samlastningscentral nära centrum skulle dock öka 

förutsättningar för att lyckas implementera lastcyklar. Det skulle även öka förutsättningarna 

ifall kommunen erbjuder omlastningsplats eller är med och delar på kostnaden eftersom det 

blir billigare för distributörerna. För att implementera lastcyklar i verksamheten säger 

respondenten att det egentligen inte krävs något speciellt samarbete bara elfordonen, oavsett 

vilka är lagliga att använda för trafik. 

  

Respondenten beskriver sitt “drömscenario” om 5 år som att möjlighet att genomföra 

nattleveranser. För att lyckas med det skulle de behöva lösa problemet med godsmottagningar 

på de flesta butikerna. Det skulle också underlätta trafiken om det skedde bättre trafik- och 

trafikljusplanering vilket skulle leda till bättre trafikflödet i centrum. 

6.5 Distributör 2 

  

Tema Samlastningscentral 

 

Respondenten beskriver att de jobbar både nationellt och internationellt med deras 

varudistribution. De har nästan inga egna bilar utan de flesta bilar som finns ägs av åkerier som 

är knutna till företaget. Företaget har några 30 tons-lastbilar som kör mellan städerna. När 

godset kommer till Umeå lossas det vid samlastningscentralen och lastas om till nya lastbilar 

beroende på var godset ska levereras. Företaget  har lastbilar som kör en förmiddagsrunda och 

en eftermiddagsrunda per dag inne i centrum. Inom Umeå centrum används alltså en lastbil och 

två mindre distributionslastbilar. 

  

Tema citylogistik 

 

För respondenten är citylogistik ett begrepp för hur transporter sköts i centrum med alla 

problem som uppstår inom städer jämfört med utanför städer. Citylogistik handlar om att 

utveckla och effektivisera transporterna inom dessa delar. Enligt respondenten försöker 

företaget alltid att ha hög fyllnadsgrad i bilarna för att utnyttja de fasta kostnaderna optimalt 

eftersom de fasta kostnaderna för lön, bil och drivmedel är densamma oavsett hur mycket gods 

som finns i lastbilen. Med de låga marginaler som finns inom branschen är det viktigt att därför 

sträva efter att maximera fyllnadsgraderna. 

  

Inom företaget finns det inte några projekt som syftar till att minska miljöpåverkan enligt 

respondenten. Det företaget gör dock är att ställa krav på deras åkerier som ska uppfylla de 
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lagar och regler kommunen inför. Om åkerier inte har rätt miljöklassning på lastbilarna ska 

företaget leta efter nya åkerier. Respondenten beskriver att det inte finns projekt i dagsläget 

som är specifikt inriktade på att påverka de boende i staden. Det som företaget jobbar med är 

mer fokuserat på att öka fyllnadsgrader för att öka marginalerna för varje leverans. Vidare 

förklarar respondenten att detta i sin tur påverkar de boende i staden positivt genom att det 

minskas antalet lastbilar som rör sig i staden. 

  

Respondenten beskriver att deras mål med citylogistiken är att det ska ske så effektivt som 

möjligt för att dels marginalerna skall öka men även för att det skall vara trivsamt i Umeå. 

Däremot nämner respondenten att det finns ett problem med att nå detta eftersom det blir 

svårare för godstransporterna att röra sig i centrum på grund utav att det byggs nya 

parkeringshus som innebär att trafiken i staden ökar. Det finns alltid mer problem i städer med 

godstransporterna än vad det gör mellan städer enligt respondenten. Dessutom finns det dåliga 

godsmottagningar i centrum vilket förvarar leveranser. 

 

Tema Samarbete  

 

Enligt respondenten har företaget inte något förhållande eller samarbete med kommunen. 

Företaget kör en liten del av kommunens varor men något annat förhållande har de inte. 

Respondenten förklarar att kommunen och distributörer är väldigt beroende av varandra dock 

kommunen är mer beroende av distributörer än tvärtom. Respondenten fortsätter med att deras 

roll är extremt viktig för centrum eftersom utan deras tjänster finns det inga butiker att handla 

i, inga restauranger att äta på eller nöjesställen att gå till. Därför bör de få en större roll i beslut 

som påverkar deras tjänster på grund av att det är viktigt för kommunen att det fungerar. Utifrån 

detta beskriver respondenten att från deras sida finns det ett stort intresse att samarbeta med 

kommunen. Eftersom distributionsföretagen är de som rör sig i centrum mest av alla har de 

därför nödvändiga kompetenser när det gäller godstransporter. Ett samarbete med kommunen 

ser respondenten som ovärderligt eftersom det ger en möjlighet för distributörer att kunna 

effektivisera verksamheten på ett bättre sätt. En effektivisering av företagets verksamhet till 

viss del är synonymt med samhällsnytta eftersom det innebär mindre miljöproblem och trängsel 

i Umeå anser respondenten. 

  

När vi frågar hur samarbetet mellan dem bör se ut beskriver respondenten att hur själva 

samarbete bör se ut inte är viktigt utan snarare att det finns ett samarbete. Om det är en enkät 

som skickas ut till distributörerna innan beslut skall tas eller ifall det är någon form av 

mejlkontakt som förs spelar inte stor roll. Respondenten beskriver att ha ett möte varje gång 

snabbt kan bli väldigt tidskrävande och eftersom många har fullt upp på jobbet kommer det 

förmodligen bli svårt att få bra uppslutning på möten. Respondenten poängterar också att deras 

synpunkter inte skall vara beslutande utan snarare ett sätt att visa på problem och ge synpunkter 

som kommunen kanske inte tänkt på. Respondenten beskriver att eftersom deras syfte med 

verksamheten är att tjäna pengar blir det också fel ifall kommunen tar för mycket beslut 

baserade på distributörernas åsikter. 

  

Tema Restriktioner 

 

Respondenten beskriver att de inte hanterar nya regleringar på annat sätt än att de ställer kraven 

på åkerierna att regleringarna efterföljs. Sedan miljözonen infördes har företaget krävt att 

åkerierna använder sig av rätt fordon. Ifall åkerierna inte kunnat göra det har företaget varit 

tvunget att leta nya åkerier Samma gäller om det ändras trafikregler, ifall åkerierna följer 

reglerna är distributionsföretaget nöjda. Respondenten berättar att de inte blir involverade 
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någonting i beslut som tas kring godstransporterna i Umeå. De blev endast involverade genom 

ett mail där det förklarades att beslutet om införande av miljözonen var fattat och från vilket 

datum det skulle träda i kraft.  

  

Tema Cykellogistik 

 

Det största hindret som respondenten ser med lastcyklar är att lastvolymen är mycket mindre 

än vad den är med en fullstor lastbil. Därför skulle en cykel innebära väldigt många transporter 

fram och tillbaka till samlastningscentralen som de har. Respondenten förklarar dock att ur ett 

rent hållbart perspektiv är lastcyklar säkerligen ett bättre alternativ än lastbilar eftersom el-

lastcyklar inte använder fossila bränslen. Eftersom el-lastcyklar har sämre lastkapacitet än 

lastbilar kommer företaget behöva ta mer betalt för varje leverans.  Respondenten tror därför 

att el-lastbilar är ett bättre alternativ för transporterna eftersom de har en större lastvolym 

jämfört med lastcyklar.  

 

För att underlätta utvecklingen av cykellogistik behövs det en samlastningscentral nära 

centrum. En samlastningscentral i närheten av centrum skulle underlätta cykellogistik genom 

att minska distansen av transporterna och därmed göra det möjligt att hinna med fler leveranser 

per dag. Respondenten poängterar att företaget inte skulle implementera lastcyklar utan ett 

lastbilsförbud från kommunens sida. Eftersom åkerierna har investerat stora summor i lastbilar 

kommer de inte att investera i lastcyklar enbart för att det är ett miljövänligt alternativ. 

Dessutom går det inte att leverera alla varor med cykel. Respondenten beskriver dock att det 

finns delar av deras verksamhet som är lämpade för den typen av transporter. Enligt 

respondenten är el-lastbilar därför en mer intressant lösning som troligtvis kommer ut på 

marknaden relativt snart. 

  

Respondenten anser att det inte behövs något samarbete för att införa lastcyklar, däremot finns 

det saker som skulle underlätta eller tvinga företagen att implementera det. Om kommunen 

exempelvis kan erbjuda en samlastningscentral i centrum blir det lättare att få ihop ekonomin 

för distributörerna. En annan ytterligare sak som skulle kunna underlätta cykellogistik är någon 

form av miljöskatt som främjar denna typ av fordon. Antingen att det blir dyrare för lastbilar 

eller att det blir billigare för lastcyklar.  

 

Respondenten beskriver att ett drömscenario vore ifall det går att få till samlastning mellan 

flera distributörer. Respondenten förklarar att flera av distributörerna levererar till samma 

ställen och att det därför uppstår onödigt många leveranser. Ifall alla transporter in till centrum 

skulle skötas av en enda aktör som de övriga distributörerna levererar till skulle det totala 

antalet transporter minska kraftigt. Det svåraste blir att få till att alla som är med tycker att de 

tjänar minst lika mycket som de övriga på samarbetet. Ifall ett av företagen känner att någon 

annan vinner mer på att vara med kommer de genast att dra sig ur och leda till att de andra 

också drar sig ur. Respondenten förklarar vidare att det i praktiken blir väldigt svårt att realisera 

men det skulle vara en effektiv lösning. Det skulle krävas att alla företagen litar på varandra 

och att kommunen kontrollerar att det sköts, för att ingen av aktörerna ”faller ur ramen”. 

Respondenten hänvisar till ett projekt i Linköping där några företag har gått ihop tillsammans 

med kommunen och samlastar transporterna men vet inte riktigt vad resultatet blivit i det.  

6.6 Distributör 3 

Tema Samlastningscentral 



46 

Företaget fokuserar sin verksamhet mest på livsmedelsbranschen och de flesta kunder är 

stamkunder vilket innebär att det finns relativt fasta rutiner för transportflödet och volymerna 

är relativt jämt fördelade mellan dagarna. Företaget får också nya kunder berättar respondenten. 

Det som händer är att de kontaktar företaget och berättar vilken typ av produkter som ska 

levereras, kvantitet och datum. Utifrån detta tittar företaget på om de befintliga fordonen har 

tillräckligt mycket plats kvar och om kundens adress går lätt att lägga till i den redan bestämda 

ruttplaneringen. Om det inte går att lägga till den nya ordern i en befintlig uppstår en utmaning 

för företaget. Självklart vill företaget inte förlora kunder, men det finns tyvärr inte stor 

fordonspark för tillfället vilket gör att beroende på orderns storlek och vilka typer av produkter 

ska transporteras planerar företaget in den leveransen i en senare bil som passar produktens 

egenskaper.  

Tema citylogistik 

Respondenten jobbar med transport- och ruttplanering, med andra ord bestämmer respondenten 

vilka typer av fordon som ska användas beroende på typer av produkter som måste levereras. 

Respondenten definierar citylogistik som en effektiviseringsprocess som syftar till att 

tillfredsställa både kunders och företags behov.  

“Att leverera varor i staden är en utmanande uppgift där vi ständigt försöker ta hänsyn till 

trafiken och de regleringar som finns och utifrån detta försöka skapa så effektiva 

ruttplaneringar som möjligt för att minimera kostnader och leverera varor i tid och med hög 

kvalitet.” 

Transporterna som sker i centrum är de svåraste transporterna för företaget att hantera.  Det är 

nämligen mer trafik inom städerna. Att leverera varor inom staden innebär ett fler antal stopp 

och att olika regleringar måste följas. Därför blir citylogistiken den mest utmanande delen för 

företaget och samtidigt blir den delen som har mest utrymme för effektivisering och utveckling 

säger respondenten. Respondenten berättar att företaget jobbar med citylogistik på olika sätt. 

Enligt respondenten har alla deras förare genomgått en utbildning i eco-driving där fokus ligger 

på effektiv körning, säkerhetskörning och parkeringar.  

“Genom att ha modern fordonspark och utbildade förare som kan leverera varor mer effektivt 

blir underhålls- och driftskostnaderna också mindre. På så sätt minskas kostnader, ökas 

effektiviteten och kvaliteten, samt minskas miljöpåverkan.” 

Enligt respondenten är den största utmaningen för företaget avlastningen hos deras kunder som 

ligger i centrum eftersom det blir mycket svårt med parkeringar och folk som promenerar vilket 

gör att förarna måste vara extra noga. Detta leder till att leveranserna tar längre tid och därmed 

ökas kostnaderna. Utifrån detta framgår en annan utmaning och det är vilken typ av fordon som 

ska användas förklarar respondenten.  

“Större fordon innebär att det kan levereras mer varor till fler kunder med ett fordon, men det 

blir mycket svårare med avlastningen vilket leder till mindre säkerhet och lägre tid, samtidigt 

ökar negativ miljöpåverkan. Å andra sidan att köra med mindre storlek på fordon blir det 

lättare med avlastningar, men då kan det inte levereras till fler kunder vilket leder till större 

kostnader. Och att hitta den rätta balansen är jättesvårt.”  
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Tema Samarbete och Restriktioner 

Enligt respondenten finns det inte någon typ av samarbete med Umeå kommun. Företaget 

påverkas dock av Kommunens handlingar i form av regler och restriktioner när det gäller 

godstransporter vilket försvårar transportplaneringen. När sådana regleringar sker brukar 

företaget inte bli inkluderade i processen utan dessa regleringar får accepteras av företaget.  

Respondenten berättar att Kommunens handlingar när det gäller godstransporter brukar 

påverka företaget negativt i form av större kostnader vilket i sin tur påverkar kunderna negativt 

eftersom priserna för tjänster ökar. Därför blir det viktigt att Kommunen tar hänsyn till 

åkerierna för att tillsammans hitta den bästa lösningen för alla. Respondenten poängterar att 

distributörer är viktiga för stadens ekonomi eftersom de skapar jobb och förser butikerna med 

konsumtionsvaror, med andra ord är distributörer och kommunen beroende av varandra. 

Från företagets sida finns det intresse att bli involverade i Kommunens processer när det gäller 

godstransporter. På det sättet skulle företaget bli informerade i förväg vilka planer Kommunen 

har. Dessutom får företaget möjlighet att delta i besluten, lyfta fram sina åsikter och diskutera 

hur förändringar kan påverka verksamheten. Det viktigaste för samarbetet blir 

kommunikationen anser respondenten. Det bör föras en dialog mellan parterna för att alla får 

framföra sina mål och ambitioner eftersom de skiljer sig från Kommunens. Därför blir 

kommunikationen den svåraste delen i samarbetet förklarar respondenten.  

“Även om alla har samma mål, t.ex. leverera produkter med låga kostnader och med minimal 

miljöpåverkan, har alla parter fortfarande olika intressen vilket gör det svårt att diskutera och 

komma till någon bra konsensus till slut. Därför blir det viktigt med en öppen dialog för att 

kunna komma fram till lösningar som är bra för alla.”  

Enligt respondenten bör samarbetet baseras på långsiktiga förhållanden och inte endast för ett 

projekt. På det sättet kan förtroende mellan parter utvecklas vilket leder till effektivare 

lösningar. Med ett väl fungerande samarbete kan alla parter bidra med sin expertis och 

kunskaper vilket kan leda till effektivare transporter i centrum där distributörer kan leverera 

varor på ett lönsamt sätt och med minimal miljöpåverkan.  

Tema Cykellogistik 

Respondenten är medveten om att det finns några konkurrenter som har börjat använda sig av 

olika typer av lastcyklar för delar av deras verksamhet. Det är en nischad marknad och de 

företag respondenten känner till använder mest lastcyklarna för små och lätta leveranser vilket 

är naturligt med tanke på cykelns egenskaper. 

“Ur ett hållbarhetsperspektiv är lastcyklar mycket bra, däremot blir det svårt för oss i 

dagsläget att använda lastcyklar på grund av den kvantitet som vi levererar. Dock kan det bli 

effektivt vid små leveranser både ekonomiskt och hållbart, men det handlar också om vad Umeå 

kommun gör för att främja cykellogistik och hur kunder är inriktade mot lastcyklar.” 

Respondenten menar att om kunders uppfattningar ändras och om Kommunen inför drastiska 

åtgärder (vilket är osannolikt anser respondenten) ska de flesta åkerierna börja med 

användningen av lastcyklar om den verksamhet som de sköter tillåter det. Lastcyklar är dock 

fortfarande en nischad marknad tycker respondenten och oberoende hur hårda regleringar det 

blir kan företaget inte leverera alla typer av varor med hjälp av lastcyklar. Dessutom råder det 
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norrländska klimatet i Umeå vilket innebär svårigheter för lastcyklar vilket gör lastcyklar som 

en oattraktiv lösning för transporterna.  

För att implementera lastcyklar anser respondenten inte att det krävs något annorlunda 

samarbete jämfört med samarbetet vid citylogistik. Det är viktigt att ha en öppen dialog där alla 

parter kan lyfta upp sina idéer och åsikter.  

“Själva samarbetet bör vara likadant oavsett ifall det gäller lastcyklar, citylogistik eller andra 

typer av fordon.”  

Den största svårigheten är kommunikationen i uppstarten av samarbetet eftersom det krävs att 

alla parter är med och villiga att bidra med sitt engagemang. Respondenten tror dock att 

specifikt för ett effektivt samarbete för en implementering av lastcyklar krävs det någon form 

av samlastningscentral.  

Respondenten beskriver att drömscenariot för företaget skulle innebära en samordnad 

distribution av alla varor in till Umeå centrum. Ifall företaget skulle kunna samordna 

transporterna med de andra distributörerna kan antalet transporter minska men ändå öka 

fyllnadsgraden vilket innebär mindre kostnader och högre intäkter. Respondenten anser även 

att mindre transporter påverkar miljön positivt och minskar trängseln i staden eftersom det 

kommer att vara färre distributionsfordon i centrum. Sedan förklarar respondenten även att ha 

ett samarbete med Kommunen är viktigt vid både city- och cykellogistik.  

6.7 Distributör 4 

Företaget har lång och omfattande erfarenhet av lätta godstransporter och pakettjänster både 

i Umeå och även i andra städer. Detta innebär att även det här företaget har god kunskap om 

dessa typer av transporter.  

Tema Samlastningscentral 

Företaget distribuerar pall, paket och sorterar även gods. De ansvarar för att distribuera gods 

till Umeå Kommun och närliggande kranskommuner. Paketen kommer oftast söderifrån till 

Umeå där det sorteras och lastas om för att sedan skickas vidare till andra kommuner eller inom 

Umeå Kommun. För att köra ut godset används främst större lastbilar till de olika städer medan 

mindre skåpbilar används för att köra ut paket in till Umeå centrum, men det används även 

lastbilar inne i Umeå som levererar större pallar. Respondenten beskriver även att de har delat 

in Umeå i olika områden. Det finns en grupp som ansvarar för de områdena och turas om att 

köra ut godset. Majoriteten av godset som körs ut är till företag men det är även mycket 

privatpersoner. Leveranser till privatpersoner skickas antingen till ombud eller kundens adress. 

Tema citylogistik 

Respondenten beskriver citylogistik som alla leveranser och godstransporter som sker inom 

Centrala Umeå. Respondenten förklarar att det som är speciellt med Citylogistiken i Umeå är 

att Umeå är en miljözon som ställer krav på vilka fordon som får vistas inom zonen. Vidare 

fortsätter respondenten med det är väldigt trångt i stadsområdet i jämförelse med transporter 

utanför centrum. Det är nämligen mycket trafik och människor som vistas i centrum, samtidigt 

sker det många leveranser från andra företag. Allt detta leder till att det blir trångt vid lastkajer. 

Därför jobbar företaget mycket med att använda rätt fordon och ruttplanering.  
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Respondenten berättar att de driver projekt och har som mål att minska deras utsläpp med 40% 

till 2020. Målet planeras att nå genom fordonsutveckling, användning av miljömässiga 

drivmedel och el-fordon. Dessutom genomgår deras chaufförer en eco-driving utbildning.   

“På småbils-sidan så har vi kommit ganska långt men för mindre lastbilar finns det inget riktigt 

bra alternativ ännu, men det bör vara på gång.” 

Tema samarbete och Restriktioner 

 

Respondenten berättar att det i dagsläget inte finns någon form av samarbete mellan 

Kommunen och företaget, men beskriver att han vet att det i andra kommuner har bedrivits 

projekt i syfte att minska antalet transporter i centrum. Respondenten tror att det ska komma 

liknande projekt till Umeå. Det finns andra intressenter som har lyft likadana tankar, till 

exempel har Umeå Universitetet lyft tankar om samdistribution för hela universitetsområdet 

men ingenting från Kommunens sida.  

När Umeå kommun inför olika restriktioner som rör godstransporter hanterar företagen det 

genom att följa lagen och de krav som uppkommer. Företaget blir inte involverade vid till 

exempel byggnationer av rondeller eller vid andra förändringar heller. Respondenten belyser 

att det finns ett intresse från deras sida att skapa en form av samarbete med Kommunen i frågor 

som påverkar deras verksamhet. Det är viktigt för företaget att få möjlighet att vara med och 

påverka hur det byggs för att utveckla citylogistik i Umeå.  

“Ifall Umeå kommun skulle dra igång ett projekt om att försöka samdistribuera så är vi väldigt 

intresserade av att veta hur det ska utformas men även vara med och delta.”  

Ett sådant projekt anser respondenten måste initieras av Kommunen, en dialog med 

distributörer bör dock ske vid det projektet. Respondenten har svårt att tro att ett sådant projekt 

skulle kunna drivas genom ett samarbete mellan distributörerna eftersom det blir svårt att 

komma överens om en lösning som alla är överens om ifall inte Kommunen håller tyglarna. 

Den optimala lösningen för ett sådant samarbete enligt respondenten vore att de olika 

distributörerna bjuds in för en diskussion av hur riktlinjerna skall se ut i samarbetet. Sedan 

uppstår ytterligare ett problem eftersom någon måste vara den som kör in godset till centrum 

och givetvis vill alla aktörer få det ansvaret. Därför anser respondenten att Kommunen måste 

vara den som upphandlar om vem som skall få ansvaret för distributionen. 

Tema Lastcyklar 

I dagsläget använder företaget inte lastcyklar berättar respondenten. Företaget har använt sig 

av lastcyklar för deras hemleveranser tidigare men att de har börjat att gå ifrån det 

transportmedlet och börjar gå mer mot golfbilar för delar av deras transporter. Anledningen till 

att de har gått ifrån cyklar är att det kan köras större volymer med golfbilar än vad det kan med 

lastcyklar. Respondenten förklarar vidare att deras strategi framöver siktar mot större typer av 

el-fordon för att öka lastkapaciteterna. Det främsta hindret som respondenten ser med el-

lastcyklar är därmed volymerna som kan fraktas med dem, det är helt enkelt för få leveranser 

som kan lastas på cykeln. Respondenten förklarar även att volymerna av brev som de 

distribuerar minskar samtidigt som antalet paket ökar i och med att e-handeln ökar. Det sker 

alltså en förskjutning från litet gods mot större gods. Ifall det skulle köras med en el-lastcykel 

skulle varje anställd få ansvara för så litet område som den kan distribuera. Ytterligare 

anledning till denna utveckling beskriver respondenten är digitaliseringen, med andra ord allt 

fler använder sig av de internettjänster som finns och därför minskar antalet brevtjänster. 
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Respondenten tror inte heller att det finns något samarbete som skulle främja ett införande av 

el-lastcyklar. Det som dock skulle kunna göras är att Kommunen inför bilfria zoner i 

centrumkärnan vilket kommer tvinga bort vissa typer av transporter.  

“Det här skulle dock inte leda till att just cyklar används utan snarare att andra typer av fordon 

som el-lastbilar eller någon form av el-driven golfbil.”  

Respondenten säger att det börjar dyka upp alternativ på el-lastbilar men det fortfarande inte 

finns något bra alternativ på tunga lastbilar. Respondenten beskriver att ett drömscenario för 

citylogistiken i Umeå är att kommunen tar tag i frågan kring miljön i centrum och försöker 

skapa en samdistribution för godstransporterna. Det påpekas även att bollen ligger hos 

Kommunen och att det är upp till dem att ta tag i frågor kring miljön. Respondenten skulle även 

önska att det kommer bra alternativa fordon som till exempel el-fordon.  

6.8 Cykeldistributör 

 
Tema Samlastningscentral 

 

Respondenten beskriver att leveranserna oftast sker genom att plocka upp varor hos kunden 

och sedan leverera till den bestämda platsen. Det är alltså inte ofta som kunden lämnar varorna 

direkt till cykeldistributören och att de därefter levereras till slutadressen. Respondenten 

berättar även att det går att leverera alla typer av produkter och att: 

 

“Cykel håller 300 kg inklusive föraren och man kan lasta in en pall” 

 

Majoriteten av leveranserna är dock små leveranser och en stor del av de varor som levereras 

skulle kunna köras med en bullet-cykel (Likt den mittersta bilden i figur 1). Trots detta 

använder sig cykeldistributören av en trehjulig lastcykel (Likt den högra bilden i figur 1). 

 

När det gäller samlastningscentralen har respondenten ett garage som fungerar som 

samlastningscentral. Han förklarar att garaget inte är tempererat och behöver därför på lång 

sikt en ny samlastningscentral med värme. Samlastningscentralen, utifrån företagets 

perspektiv, bör ligga någonstans nära centrum eftersom det minskar avståndet för varje 

leverans. Antalet leveranser som cykeldistributören klarar av på en dag varierar beroende på 

var varorna skall hämtas och levereras. Han beskriver att han behöver ha ungefär 3 leveranser 

inom centrum per timme för att få ihop det ekonomiskt och förklarar att det kan bli runt 20 

leveranser per dag. Respondenten tror dock att det är möjligt med fler leveranser, speciellt med 

en samlastningscentral närmre centrum. Vidare beskriver respondenten att det bästa 

leveranserna är när han får ett långt tidsspann för när leveransen skall ske, det gör det möjligt 

att planera dagens rutt bättre och därmed även bli effektivare.  

 

Tema Cykellogistik  

 

Respondenten definierar cykellogistik på följande sätt:  

 

“Ur ett lastcykelperspektiv så innebär citylogistik att det skulle behöva bli mindre tillgängligt 

för bilar än vad det är idag, förbättra infrastrukturen, speciellt när det gäller cykelbanor. I 

Umeå är cykelbanor inte utvecklade, de är för smala.”   
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Respondenten beskriver att cykeltransporterna skulle kunna underlättas genom sänkta 

hastigheter på vägarna från 50km/h till 30km/h. Det krävs bättre planering av gång- och 

cykelvägar för att de blir rakare, få korsande vägar och vägar som inte slutar på dåliga sätt. I 

dagsläget är cykelbanor för smala säger respondenten. Ett förbud mot lastbilskörning i centrum 

är nödvändigt för utvecklingen av cykellogistik men att det skulle behöva kopplas till en plan 

för omlastning eftersom det måste gå att lasta om från stora lastbilar till mindre fordon som till 

exempel lastcyklar. Respondenten förklarar att samlastningsmöjlighet är något som krävs i 

Umeå eftersom det är många små paket som körs med lastbilar och att lastbilarna skapar 

trängsel och blockerar gång- och cykelvägar. Respondenten säger vidare att  

 

“Problemet blir också att det sker många leveranser med stora lastbilar som egentligen inte 

lämnar stora leveranser.” 

 

Enligt respondenten finns det många stora städer där det förbjudits allt utom cykelkörning inom 

centrum. Där har det varit ett krav på omlastningsmöjlighet för att få en licens att köra in i 

centrum och då blir det mer intressant att köra med lastcykel. 

 

Respondenten tror att det vore bra ifall kommunen bestämmer sig för att det skall vara fritt från 

lastbilstransporter i centrum om några år och sedan börja jobba utifrån det i samarbete med 

distributörer. Det behövs gemensamma samlastningscentraler som ägs av en oberoende part 

eller kommunen. Problemet beskriver respondenten blir att distributörerna vill ha kontroll och 

vill inte släppa bort delar av flödet till en tredje part. Enda sättet att lösa avgasproblemen i 

centrum är genom att få ner antalet fordon, el-fordon löser också problemet men de löser inte 

problemet med trängseln.  

                 

Tema Samarbete 

 

Cykeldistributörens förhållande med kommunen började eftersom han är cykelansvarig för 

naturskyddsföreningen och administrerar facebookgruppen Cykelstaden för Umeå. 

Respondenten är med på möten med kommunen om cykelforum. Därmed har respondenten 

relation med dem genom föreningen och det är samma personer som han måste kontakta via 

företaget. Företagsmässigt blir han inte involverad men egentligen borde kommunen vara 

intresserad att involvera företaget.   

 

Det är viktigt att samarbeta med kommunen anser respondenten, speciellt eftersom 

centrumhandeln i Umeå har drabbats efter att IKEA etablerades utanför centrum. 

Respondenten anser att detta inte bör leda till bättre tillgänglighet för bilar. Samarbetet ska 

istället leda till bättre tillgänglighet för gående, kollektivtrafik och cyklar. Enligt respondenten 

har studier visat att cyklister handlar för mer och oftare än vad bilister gör och att det därför 

bör skapas trivsel i centrum. Därför bör antalet parkeringsplatser minska och istället bör fokus 

ligga på att göra cykelparkeringar.  

 

Respondenten förväntar sig att så småningom kunna utöka sin fordonsflotta och därmed öka 

kunskapen hos kunder att lastcyklar är ett fungerande transportmedel. Han förklarar dock att 

problematiken i dagsläget är att Umeå fortfarande är för litet och det är många verksamheter 

som ligger utanför centrum. Respondenten säger att den offentliga sektorn bör premiera 

lastcyklar i upphandlingar för att skjuta över mot mer hållbara transporter. På lång sikt anser 

han även att det bör vara krav från kommunen med hållbara transporter genom förbud av 

lastbilar och en implementering av samlastningscentral. Respondenten förklarar att det är 
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kommunen som bör vara initiativtagare, dock skulle det underlätta ifall distributörerna också 

är villiga att introducera lastcyklar.  

 

Respondenten visar upp en film där företaget Velove tillsammans med DHL har utarbetat en 

lastcykel där en container kan lastas direkt från lastbilen upp på lastcykel. Filmen visar en 

potential att utarbeta processer och fordon som kan fungera väl tillsammans med varandra. 

Svenska städer bör bestämma sig för att det skall vara bilfritt i centrum och sedan diskutera 

tillsammans med distributörer hur det ska uppnås. Respondenten beskriver att med Umeås mål 

om 200.000 invånare kommer det i framtiden bli mer problem i staden och därmed mer lämpligt 

med lastbilsförbud. Med växande befolkningen förutsätts det att handelscentrum kommer att 

bli större. Ifall handelscentrum byggs in med bostäder tvingas handeln ut till periferin och 

därför måste staden planeras rätt för att bevara ett attraktivt centrum. Därför behövs det ett 

samarbete mellan kommunen och distributörer som spelar en viktigt roll i försörjningen av 

handeln. 

 

En dröm för respondenten vore att över 50% av alla godstransporter, både privata och 

kommersiella byttes till lastcyklar och att Umeå kommun jobbar utifrån det. För att uppnå det 

krävs investeringar i infrastrukturen för att även privatpersoner ska kunna äga lastcyklar. Han 

beskriver att det i dagsläget byggs nya bostäder utan fungerande infrastruktur för cyklar och att 

det måste utvecklas för att nå drömmen. Respondenten beskriver även att fler gator behöver 

stängas för biltrafik så att det går att cykla där, eller att de blir enkelriktade. Respondenten 

förklarar vidare att det skall införas en lådcykelpool där privatpersoner kan låna lastcyklar och 

han tror att fler kommer att klaga på problem med cykelvägar och dålig plogning. 

Respondenten säger att det förhoppningsvis kommer leda till mer prioriteringar av cykelvägar.   
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7. ANALYS 

Efter att vi har intervjuat våra respondenter fick vi en tillräcklig bra bild av situationen när det 

gäller citylogistik och lätta godstransporter. Nästan alla intervjuade distributörer använder sig 

av samlastningscentraler där de genomför omlastning. De är också överens om att för mer 

effektiv verksamhet behövs det att centralen ligger nära centrum. Detta blir också avgörande 

för implementeringen av lätta godstransporter vilket saknas i dagsläget. När det gäller 

citylogistik är alla respondenter eniga om att det krävs förbättring för att lösa problemet med 

trängsel och dålig luftkvalitet. Kommunen försöker förbättra citylogistik genom att införa olika 

restriktioner som distributörer måste anpassa sig till. Cykeldistributören anser att det skulle 

underlätta utvecklingen av lätta godstransporter om kommunen införde totalförbud mot tunga 

godstransporter. Samtliga respondenter är öppna för samarbetet för att på det sättet kan både 

parternas kunskaper och kompetens användas. Angående lätta godstransporter råder det skilda 

meningar Cykeldistributören och kommunen är överens och jobbar för att utveckla 

förutsättningarna för dessa typer av transporter medan distributörerna är överens om att det inte 

är ett effektivt transportmedel. 

I nedanstående tabell sammanfattar vi det empiriska materialet.  

Tema Sammanfattning av empirin  

Samlastningscentral Generellt har distributörer egna samlastningscentraler som blir 

strategiskt viktiga för deras verksamhet. De som inte har sådana 

centraler säger att de skulle underlätta deras jobb och spara pengar.  

Citylogistik Alla respondenter är eniga om att det krävs åtgärder för att förbättra 

trafiken i centrum eftersom det är trångt där vilket i sin tur minskar 

trafiksäkerhet och ökar tiden.  

Samarbete Alla respondenter är överens om att samarbetet underlättar 

effektiviseringen av citylogistik och implementeringen av lätta 

godstransporter.  

Restriktioner Restriktioner blir ett viktigt verktyg för att kunna kontrollera trafiken 

och hållbarhet i centrum vilket kan försvåra distributörers verksamhet. 

Några distributörer märker att kommuner gör ett dåligt jobb med att 

kontrollera att alla restriktioner följs.  

Cykellogistik Distributörerna är ganska överens om att lastcyklar som 

transportmedel inte är ett optimalt alternativ och tror att   ellastbilar är 

ett bättre transportmedel. Men kommunen jobbar för att förbättra 

infrastrukturen för cyklar och cykeldistributören anser att det är ett bra 

transportmedel 

Tabell 2. Sammanfattning av empirin. 

I den här delen av uppsatsen kommer vi att analysera empirin genom att koppla den med 

teoriavsnittet, samt skriva egna reflektioner kring de kopplingar mellan empirin och teorin.  För 

att kunna göra det kommer vi att sammanställa svaren från de olika respondenterna i de teman 

som vi har identifierat för att kunna se deras olika perspektiv, alltså vilka likheter som finns i 
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deras synpunkter och vilka skillnader de har angående olika frågor. Detta ska hjälpa oss att se 

de kopplingar eller avvikelser som finns med den presenterade teorin. Utifrån det kommer vi 

att göra egna reflektioner. På det sättet kan vi få en övergripande bild på hur citylogistiken 

fungerar i Umeå och hur teorin stämmer med verkligheten.  

7.1 Tema Samlastningscentral 

Vanliga distributörer beskriver att de i dagsläget har en samlastningscentral dit godset kommer 

innan det transporteras in till centrum. Janjevic & Ndiaye (2014, s. 284) skriver att 

användningen av en samlastningscentral är ett av de vanligaste initiativen om inom citylogistik. 

Utifrån detta kan vi säga att samlastningscentral är en viktigt del av citylogistik eftersom både 

distributörer och teorin belyser den aspekten. Distributörerna beskriver att nästan allt gods 

kommer i stora lastbilar för att sedan lastas om till mindre lastbilar som är mer lämpade för 

stadstrafik. En genomgående trend för distributörerna är att de har deras samlastningscentral 

lång från Umeå centrum. Enligt Janjevic & Ndiaye (2014, s. 285) är mikro-

konsolideringscentraler samlastningscentraler som ligger nära centrum och är mer lämpade för 

hållbara transporter. Detta tyder på att distributörerna använder sig av samlastningscentraler 

och inte mikro-konsolideringscentraler. Att samtliga distributörer har en samlastningscentral 

långt från centrum gör att det inte är optimalt för en implementering av lastcyklar eftersom 

avståndet blir för långt. Cykeldistributören har i dagsläget samlastningscentral som ligger långt 

ifrån centrum för att vara effektivt. För att hinna med fler leveranser skulle cykeldistributören 

behöva ha den i närheten av centrum.  

Distributörerna är dock överens om att de måste ha en samlastningscentral närmare centrum 

för att det skall kunna gå att implementera lastcyklar i deras verksamhet. Två av distributörerna 

beskriver även att det skulle underlätta ifall kommunen var med och finansierade en sådan lokal 

eftersom det minskar kostnaderna för distributörerna. Detta är argument för att 

Användningsstrategi är lämplig. Frooman (1999, s. 202) skriver att i användningsstragein delas 

kostnaderna mellan de olika intressenterna eftersom båda intressenterna är beroende av 

varandra. Problemen som uppstår på grund av godstransporterna påverkar kommunen negativt 

genom dålig luftkvalité och trängsel. Därför är kommunen beroende av att företagen försöker 

minimera deras negativa påverkan i centrum. Således anser vi att kommunen bör hjälpa 

distributörerna att finansiera en samlastningscentral i nära anslutning till Umeå centrum.  

Något som tre av distributörerna önskar för citylogistiken är ifall det skulle gå att få till en 

samlastning mellan de olika distributörerna. Detta skulle kräva att det finns någon typ av 

gemensam samlastningscentral dit distributörerna kan köra sitt gods för att det sedan skall 

lastas om och skickas vidare in till centrum. Två distributörer beskriver att kommunen bör ta 

initiativ och ansvar för att skapa ett samarbete med samlastning. Den tredje distributören anser 

att ett projekt med samlastning mellan distributörerna skulle leda till ökade fyllnadsgrader och 

därmed ett färre antal godstransporter i centrum. Vi håller med distributörerna att kommunen 

bör vara initiativtagare för att samla ihop alla distributörer. Detta anser vi kommer underlätta 

implementeringen av cykellogisitk  eftersom allt gods in till centrum levereras från samma 

enhet. Det innebär att det finns en större mängd gods som lämpar sig och kan levereras med 

lastcyklar. 

7.2 Tema Citylogistik 

Citylogistiken i Umeå präglas enligt flera respondenter av trängsel och dåligt utrymme för 

godstransporter. Alla respondenter är överens om att detta innebär mycket svårigheter för 
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distributionsföretagen och de anser att det är något som bör utvecklas. En intressant aspekt är 

att även cykeldistributören som inte rör sig på gatorna i samma utsträckning märker av och 

anser att det är trångt i centrum. Detta stämmer överens med Russo & Comi (2012, s. 62) som 

menar på att hållbar citylogistik syftar till att lösa problemen som uppstår inom centrum och 

minska effekterna av urbana transporter utan att försämra livet i staden. Vi anser att de negativa 

effekterna av godstransporter skulle kunna vara ett resultat av dåliga godsmottagningar i Umeå 

centrum som leder till att distributionsföretagen tvingas använda cykelvägar och trottoarer som 

parkeringsplatser vid avlastning. Det antagandet kan förstärkas med vad de flesta 

distributörerna säger om att det i princip inte finns någon riktig godsmottagning i centrum vilket 

försvårar godsleveranserna och därmed citylogistik. Ur ett samhällsperspektiv ökar 

säkerhetsrisker och trängsel eftersom lastbilar är tvungna att parkera på gatorna. 

 

Distributörerna säger även att de jobbar med utbildningar i Eco-driving för att minska utsläppen 

och vill använda sig av mer miljövänliga fordon vilket enligt Russo & Comi (2011, s. 83) utgör 

en del av citylogistiska initiativ. Det pekar även på att förutom det ekonomiska ansvaret har 

distributörer också det miljömässiga ansvaret. Utifrån detta är vi till viss del kritiska till Faccio 

& Gamberi (2015, s. 14874) och Russo & Comi (2012, s. 63) som säger att det främst är 

kommunen som har det sociala- och miljömässiga ansvaret. Russo & Comi (2012, s. 63) menar 

även att företagen har det ekonomiska ansvaret eftersom de fokuserar på kostnadsminimering, 

ökad kvalité och korta ledtider. Vi märkte att distributörer i Umeå också jobbar med det 

miljömässiga ansvaret genom att de planerar att implementera el-lastbilar när det kommer på 

marknaden och därmed minimera utsläppen. Dessutom visar distributörerna på det sociala 

ansvaret när de belyser trängseln och säkerhetsriskerna som uppstår på grund av dåliga 

godsmottagningar i centrum. Det framgår dock tydligt att distributörernas fokus främst ligger 

på det ekonomiska perspektivet. Umeå kommuns prioritet är utvecklingen av hållbar stad och 

dess medborgares trygghet, samtidigt som distributörer först tänker på verksamheten, 

kostnader och tjänstens kvalitet. Allt detta pekar på relevansen av planeringstriangel teori som 

enligt Campbell (1996, s. 296, 299) visar på de ekonomiska-, sociala- och miljömässiga 

perspektiven som finns inom samhällsplaneringen och att det kan uppstå en konflikt mellan 

dessa perspektiv. För att uppnå en hållbar citylogistik måste det utvecklas ett ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt ansvar (Kiba-Janiak & Cheba, 2014, s. 129; Russo & Comi, 2012, s. 

66). Utifrån detta kan vi se att eftersom distributörer och kommunen representerar olika 

perspektiv blir det viktigt att de jobbar tillsammans för att kunna lösa eller undvika de 

intressekonflikter som kan uppstå. 

 

De flesta av respondenterna beskriver citylogistik som ett begrepp för hur transporter inom 

centrum sköts och hur de kan effektiviseras. Nästan samtliga respondenter är även överens om 

att begreppet citylogistik syftar till problem som uppstår med transporter i städer. Allt detta kan 

kopplas till Gammelgaards (2014, s. 334) definition av citylogistik som handlar om att minska 

negativa effekter av transporter för att förbättra stadskärnan. Därigenom kan vi se att syftet 

med citylogistik uppfattas likadant av alla. Det finns dock en variation när det gäller 

perspektivet med citylogistik. Kommunen tittar på konceptet utifrån miljömässiga och sociala 

perspektiv genom att försöka minska luftföroreningar och skapa en mer attraktiv stad för 

medborgarna. Distributörer tittar i sin tur främst på citylogistik utifrån det ekonomiska 

perspektivet eftersom de främst strävar efter transporteffektivisering och minskade kostnader. 

 

De flesta respondenterna är eniga när det gäller vilka typer av transporter som ingår i 

citylogistik. Endast en respondent inkluderar både last- och personbilar i citylogistik, medan 

de andra endast tar hänsyn till lastbilar. Gammelgaard (2014, s. 334) inkluderar både leveranser 

och insamling av gods och endast kommersiell trafik i begreppet citylogistik. Därmed kan vi 
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se att respondenternas svar stämmer med teorin. Ingen av respondenterna i studien inkluderar 

dock uttryckligen insamling av gods i begreppet citylogistik. Detta är väldigt intressant 

eftersom en av respondenterna förklarar att de har 1000-1100 leveranser per dag och 400-500 

insamlingar. Det innebär att insamlingsverksamheten är en förhållandevis stor del av 

verksamheten men det är ändå inget som respondenterna väljer att belysa i citylogistiken. 

 

Distributörerna beskriver att fokus mest ligger på att planera rutter för att de ska gå så smidigt 

som möjligt och maximera fyllnadsgraderna. Dels för att öka intäkterna för varje leverans men 

även för att minska antalet fordon vilket mest stämmer överens med det ekonomiska 

perspektivet som Faccio & Gamberi (2015, s. 14874) beskriver då en aktivitet är hållbar när 

alla kostnader täcks av intäkterna den genererar. Genom att maximera fyllnadsgraderna och 

minska antalet fordon försöker distributörerna främst öka resultatet i verksamheten men de 

beskriver att miljön är något som blir allt viktigare. Faccio & Gamberi (2015, s. 14874) skriver 

dock att för att vara miljömässigt hållbar ska en aktivitet vara utan negativa effekter eller risker 

för miljön. Flera av respondenterna skriver att det är åt det hållet dem strävar men att dagens 

teknik inte tillåter dem att vara helt neutrala miljömässigt. Därför passar Lindawati (2014, s. 

278) beskrivning av citylogistik bra på hur det ser ut i Umeå i dagsläget. Lindawati (2014, s. 

278) skriver att citylogistiken syftar till att effektivisera logistiken i form av kostnader, tid och 

resurser genom att förbättra metoder och transportmedel samtidigt som det minskar påverkan 

på miljön. Det stämmer bra på hur distributörerna jobbar i Umeå eftersom de fokuserar på att 

ha så fulla fordon som möjligt och optimera rutterna. Därmed effektiviserar de transporterna 

som i sin tur indirekt minskar klimatpåverkan och trängsel. Det bekräftar vår initiala tanke om 

att distributörerna har mest fokus på det ekonomiska perspektivet, men de miljömässiga och 

sociala perspektiven är någonting som distributörerna också försöker ta hänsyn till. Samtidigt 

är kommunens fokus mer inriktat mot det sociala och miljömässiga perspektiven för att skapa 

ett trivsamt och attraktivt centrum.   

 

Respondenterna är överens om att det skulle behövas grönare transporter på grund av Umeås 

redan dåliga luftkvalité men utbuden på marknaden inte finns ännu för el-lastbilar. Samtidigt 

beskriver bland annat Browne et al (2011), Foltyński (2014), Melo et al (2014) och Leonardi 

et al (2012) i sina undersökningar resultat av att byta konventionella lastbilar till el-lastbilar. 

Detta blir dock förvånande för oss att distributörerna säger att det inte finns utbud för el-

lastbilar på marknaden i dagsläget eftersom enligt dessa författare finns det alternativ till 

vanliga lastbilar. Att dessa el-lastbilar ännu inte kommit till den svenska marknaden kan bero 

på det klimat vi har här. De batterier som är utformade för el-lastbilar kanske inte klarar de låga 

temperaturer som råder i Umeå under vintern. 

7.3 Tema Samarbete 

Umeå kommun säger att när de planerar att ändra eller införa någonting som rör citylogistika 

frågor informeras alla berörda aktörer. Det är viktigt att hänsyn tas till de berörda aktörernas 

åsikter vid beslutfattande inom citylogistik (Muñuzuri, J, et.al, 2005, s. 24). Vid 

trafikplaneringen blir det viktigt att involvera distributörer eftersom de kan bidra med sina 

synpunkter anser kommunen. Det finns ett stort intresse från både kommunens och 

distributörernas sida att ha ett samarbete med varandra för att kunna skapa så effektiv 

citylogistik som möjligt. Taniguchi (2014, s. 311) belyser i sin undersökning att samarbetet 

mellan privata företag och den offentliga sektorn bidrar till en bättre förståelse för 

godstransporter och alla relaterade problem eftersom dessa intressenter kan dela data som de 

innehar. Allt detta kan även kopplas till Offentlig-privat partnerskap teori som enligt Roehrich 

et al (2014, s. 117) syftar till att kombinera styrkorna från båda sektorerna för att utveckla en 
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gynnsam miljö. Vi kan därmed se att både kommunen och distributörer förstår att det viktigt 

att samarbeta om de vill utveckla och effektivisera citylogistik på det bästa sättet. I takt med 

att kommunen och distributörer behöver varandra för att kunna skapa en attraktiv stad anser vi 

att det blir extra viktigt att ha ett samarbete mellan dessa intressenter. Genom ett samarbete 

bidrar kommunen med socialt ansvar och rättvisa medan distributörerna bidrar med sina 

kunskaper, kompetenser och innovationer.  

 

Distributörerna i Umeå vill bli involverade tidigt i beslutsprocessen för att ha möjlighet att 

påverka beslut. Lindholm & Browne (2013, s. 36) skriver i sin studie att distributörer vill 

involveras tidigt i processer gällande citylogistik för att kunna förändra besluten. Det visar sig 

emellertid att även om Umeå kommun försöker involvera distributörer i sina citylogistika 

projekt blir själva involveringsprocessen inte så framgångsrik. Vi märkte nämligen att 

distributörerna inte upplever att de blir informerade eller involverade i dessa beslut. 

Cykeldistributören berättar att han inte har blivit involverad i kommunens planer eller projekt 

som rör citylogistik. Alla distributörer, förutom distributör 1, berättar att de inte heller blivit 

inbjudna att vara involverad i olika projekt. Distributör 1 berättar att de fick ett erbjudande från 

Umeå kommun att vara med när miljözonen skulle införas på 90-talet, men samarbetet fortsatte 

inte efter det.  

 

De flesta intervjuade distributörerna anser att kommunen bör vara initiativtagare i frågor som 

rör citylogistik. Enligt både Dablanc (2007, s. 284-285) och Witkowski & Kiba-Janiak (2014, 

s. 376) förväntar distributörer sig att myndigheterna ska vara initiativtagare vid utvecklingen 

av citylogistik. Det är någonting som vi också håller med om. I takt med att distributörernas 

mål med verksamheterna är att gå med vinst blir det väldigt svårt för dem att samordna 

samarbetet eftersom att det innebär att de måste samarbeta med deras konkurrenter. Därför bör 

kommunen skapa och styra samarbetsprocessen.   

 

En respondent förklarar att Umeå kommun försöker göra det bästa de kan, dock har de som 

jobbar på kommunen inte hållit på inom branschen och därför innehar de inte riktigt förståelse 

för problem som kan uppstå ute i verkligheten. Detta kan kopplas till Ballantyne et al (2013, s. 

97) som skriver att de lokala myndigheterna innehar en bristfällig kunskap kring 

godstransporter och dess utveckling. Att kommunen saknar nödvändig kompetens inom 

citylogistik är ytterligare ett tecken på att samarbete mellan kommunen och distributörer 

behövs för att kunna utveckla effektivare citylogistik. 

 

Umeå kommun anser att det svåraste med samarbetet är att börja det, med andra ord att göra 

att alla distributörer är med och vet vad som ska göras. Det blir en viktig aspekt att ha en öppen 

dialog med dessa distributörer för att skapa en ömsesidig förståelse om att både Umeå kommun 

och distributörer är beroende av varandra och att allt inte kan förbättras utan varandras hjälp 

och insatser. Van Ham & Koppenjan (2001, s. 614-615) skriver att den största utmaningen för 

samarbetet är den förberedande fasen där intressenter börjar diskutera projektets innehåll och 

hur beslutet kan fattas. Det kan även kopplas till intressentmodellen som upplyser att det 

behövs en öppen dialog mellan intressenter för att kunna lösa konflikter som oundvikligen 

uppstår mellan mellan dem (Hensher & Brewer, 2001 s. 3). Distributör 3 anser att 

kommunikationen blir det svåraste i samarbetsprocessen eftersom alla har egna intresse därför 

blir det väldig viktigt med en öppen dialog där alla deltagare kan framföra sina intresse och 

ambitioner vilket sedan kan diskuteras. Både Umeå kommun och distributörerna är eniga om 

att samarbetet bör ha ett långsiktigt perspektiv. Umeå kommuns och distributörers 

beskrivningar om hur samarbetet mellan dem bör se ut kan kopplas till modellen som 

Witkowski & Kiba-Janiak (2014, s. 377) beskriver i sin undersökning (se Fig. 2). Samarbetet 
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mellan intressenter vid utvecklingen av citylogistik bör börjas med en dialog mellan 

intressenter för att kunna skapa förtroende, lyfta fram olika åsikter och eventuella lösningar 

(Witkowski & Kiba-Janiak, 2014, s. 377). Witkowski & Kiba-Janiak (2014, s. 377) poängterar 

också att hålla kommunikationen och ha långsiktigt perspektiv är viktiga aspekter för att 

samarbetet ska bli framgångsrik. Vi håller med respondenterna att det krävs en öppen dialog 

mellan parterna eftersom de har olika intressen och kunskaper. Genom en öppen dialog kan de 

lyfta fram deras åsikter som sedan kan diskuteras vilket kommer leda till effektiva lösningar 

som kan tillfredsställa alla parter. Att ha ett långsiktigt perspektiv är också viktigt eftersom 

utvecklingen av citylogistik är en process som ständigt förändras och därmed kräver 

kontinuerligt engagemang från både distributörer och kommunen.  

7.4 Tema Restriktioner 

 

Umeå kommun poängterar att i takt med att det finns ganska stora luftkvalitets problem i Umeå 

blir det viktigt att förbättra miljön i staden. Kommunen jobbar utifrån en trafikstrategi vars mål 

är att uppnå 65% hållbara resor 2022. Med detta mål har Umeå Kommun infört olika 

restriktioner för att förbättra luften, minska trängsel och öka trafiksäkerhet. Det stämmer med 

Muñuzuri et.al (2011, s. 133) och Witkowski & Kiba-Janiak (2014, s. 374) som skriver att 

regleringar och restriktioner är ett viktigt verktyg för kommuner för att utveckla citylogistik 

och hållbara städer. De restriktioner som har införts av Umeå kommun är miljözonen och olika 

körförbud inom centrala staden. Syftet med dem är att begränsa tunga fordon inom de centrala 

området. Detta stämmer med Lindholm (2012, s. 138) som skriver att restriktioner syftar till en 

förbättring av transportsituationen i städer. Vi kan säga att regleringar och olika restriktioner 

blir ett viktigt verktyg för kommunen för att utveckla mer hållbara städer och citylogistik. Det 

faktumet att det endast är kommunen som har kontroll över regleringar pekar på att kommunen 

spelar en viktig roll inom utvecklingen av citylogistik. 

 

Cykeldistributören säger att regleringar som är inriktade till att minska biltrafik är en bra 

utveckling mot ett hållbart Umeå och utvecklingen av cykellogistik, dock anser han att det inte 

räcker eftersom det fortfarande finns många lastbilar som kör in i centrum. När det gäller 

vanliga distributörer påverkas de negativt av sådana regleringar och restriktioner. En utmaning 

som restriktioner skapar för distributörer är att det blir svårare att planera transporterna. Det är 

viktigt att vara försiktig med restriktioner (t.ex. miljözonen och längd/storlek förbud) som lätt 

kan bli kontraproduktiva eftersom dessa restriktioner kan innebära att redan effektiva 

transporter begränsas eller förhindras (Lindholm & Blinge, 2014, s. 1). Utifrån detta anser vi 

att regleringar som kommunen inför är inriktade till mer hållbara städer försvårar 

distributörernas verksamheter. I takt med att distributörer spelar en viktig roll genom att 

försörja staden och skapa fler jobb blir det ytterligare ett tecken på att ett samarbete mellan 

dessa intressenter behövs. Vi anser även att det är viktigt att kommunen kontrollerar de 

restriktioner som införs eftersom det i dagsläget inte genomförs några kontroller och därmed 

får begränsad effekt. Dessutom blir kontroll över restriktioner extra viktigt vid ett införande av 

cykellogistik anser vi för att respondenterna har varit eniga om att det krävs ett lastbilsförbud i 

centrum vid ett införande av cykellogistik. Genomförs det inga kontroller av ett sådant förbud 

kommer distributörerna fortfarande kunna köra in i centrum och regleringen får därmed mindre 

effekt.  
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7.5 Tema Cykellogistik 

 

Cykeldistributören anser att cykellogistik handlar om minskning av biltrafiken och 

förbättringar av cykelbanor i staden. Det visar att cykellogistik är en del av citylogistik som 

enligt Gammelgaards (2014, s. 334) syftar till alla koordinerade logistikaktiviteter för att 

minska de kommersiella trafikens negativa effekter. Enligt cykeldistributör är cykelbanorna i 

dagsläget för smala i Umeå och ytterligare lastcyklar skulle innebära minskad trafiksäkerhet. I 

dagsläget jobbar Umeå kommun med utvecklingen av cykelvägar för att bredare och längre 

cyklar ska kunna rymmas. Att utveckla cykelbanor i en stad är dock inte alltid lätt eftersom 

Umeå förtätas på olika sätt. Därför finns det många olika aspekter som måste vägas in. Förutom 

förbättringen av cykelbanor försöker Umeå kommun utveckla laddplatser för el-lastcyklar. Den 

utmaningen som kommunen ser med främjandet av lastcyklar är att det kan blir för trångt på 

cykelbanor vilket kommer att minska trafiksäkerheten. Att ett främjande av lastcyklar leder till 

ett ökat antal transporter inom centrum visas även i Leonardi et al (2012, s. 154) undersökning 

där den totala körsträckan i London centrum ökade med 349% efter ett skifte till lastcyklar och 

el-lastbilar. Detta kan i sin tur kopplas till planeringstriangeln som Campbell (1996, s. 299) där 

det uppstår en konflikt mellan de miljömässiga och sociala perspektivet. Detta anser vi tydligt 

visar på de kompromisser som måste göras för att skapa effektiva citylogistiklösningar. På 

grund av det begränsade utrymmet som finns i Umeå centrum finns det inte utrymme att både 

skapa bilvägar, bredare cykelvägar och samtidigt bibehålla en hög trafiksäkerhet. Därför gäller 

det att hitta en balans och göra rätt prioriteringar. 

 

Baserat på det insamlade empiriska materialet blir det en skillnad mellan vanliga 

distributörerna och cykeldistributören när det gäller varuleveranser. Medan cykeldistributör 

plockar upp varor hos en kund och sedan levererar till en annan får vanliga distributörer alla 

varor först till sin samlastningscentral och därifrån börjar de leverera varor till slutkund. Alla 

vanliga distributörer säger att användningen av lastcyklar är bra ur ett hållbart perspektiv, det 

blir dock svårt att använda lastcyklar för de varustorlekar som levereras av dessa distributörer. 

Distributör 1 säger att om det kan ökas lastkapacitet genom någon form av vagn blir 

cykeltransporter mer lämpliga för leveranser eftersom själva tyngden inte utgör något problem 

för el assisterade lastcyklar. Däremot anser alla distributörer att lastcyklar passar bra för små 

paket. Distributör 4 nämner det nordiska klimatet som en potentiellt stort hinder för 

användningen av lastcyklar. Cykeldistributören berättar dock att det gick bra med lastcyklar 

under vintern. Utifrån detta finns det goda förutsättningar för användandet av lastcyklar, men 

på grund utav deras begränsade lastvolym och körsträcka anser vi att dessa är mest lämpliga 

för expressleveranser mellan företag inom centrum och pakettjänster.  

 

En aspekt som alla distributörer, både cykeldistributören och vanliga distributörer,  är eniga 

om är att det behövs samlastningscentral för att underlätta cykellogistik. Alla är också överens 

om att samlastningscentralen bör ligga nära centrum. På det sättet kan tiden sparas och 

sträckorna vid leverans minskas. Det stämmer med Janjevic & Ndiaye (2014, s. 287) som 

skriver om mikro-konsolideringscentraler som underlättar användningen av gröna transporter 

eftersom dessa fordon har en begränsad körsträcka. Vanliga distributörer anser dock 

fortfarande att det ofta kommer behöva köra fram och tillbaka istället för att lasta en lätt lastbil 

och köra hela dagen. Vi håller med att samlastningscentral är en av de viktigaste 

förutsättningarna för att cykellogistik skall fungerar på ett effektivt sätt. Däremot är vi skeptiska 

till ifall distributörerna är beredda att betala för ytterligare en samlastningscentral. Anledningen 

är att flera av distributörerna har beskrivit att det blir dyrt att underhålla en samlastningscentral 

till. Därför behövs det ett samarbete mellan kommunen och distributörerna där de delar på 

kostnaderna.  
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Cykeldistributören visar en film där Velove tillsammans med DHL har utarbetat en lastcykel 

som kan lastas direkt från lastbilen upp på cykeln. Vi anser att det visar på en potential att 

utarbeta processer och fordon som lättare kan användas tillsammans med varandra. En annan 

sak som kan underlätta cykellogistik är sänkta hastigheter i staden och hälften av 

distributörerna anser att kommunen egentligen bör göra centrum bilfritt genom ett förbud av 

bilar för att implementeringen av lastcyklar ska bli nödvändigt. Cykeldistributören beskriver 

också att problemet blir att det sker många leveranser med stora lastbilar som egentligen inte 

lämnar stora leveranser. Även om vanliga distributörer inte planerar att börja använda sig av 

lastcyklar anser de att allt beror på kommunen. Umeå kommun anser vi alltså bör tvinga 

distributörerna att använda lastcyklar genom olika restriktioner och regleringar när det gäller 

biltrafik i centrum.  

 

Alla respondenter är eniga om att ha ett samarbete är att föredra vid utvecklingen av en effektiv 

cykellogistik. Umeå kommun säger att det är viktigt att få in synpunkter på rätt sätt. För att 

kunna främja cykellogistik behövs det deltagande av distributörer eftersom de innehar 

relevanta synpunkter anser kommunen. Alla är också överens om att utformningen av ett sådant 

samarbete inte behöver skilja sig från det vanliga samarbetet som finns vid citylogistik. Med 

andra ord bör samarbetet mellan kommunen och distributörer börjas genom att få alla 

tillsammans och efter detta ska en öppen dialog ske för att allas intresse ska kunna lyftas fram. 

Som Muñuzuri et al (2005, s. 24) skriver är en möjlig lösning att skapa ett permanent forum 

där olika aktörer har möjlighet att diskutera potentiella lösningar med varandra. 

Respondenterna är överens om att en typ av grupp som är delaktig i beslut kring citylogistiken 

är önskvärt och skulle leda till effektivare transporter i centrum. När det gäller 

ansvarsfördelningen och beslutstagandet är distributörerna överens om att kommunen bör vara 

initiativtagare och beslutsfattare i besluten men att distributörernas åsikter skall vara ledande. 

Att samarbetet bör ha ett långsiktigt perspektiv är någonting som alla är eniga om. 

Utformningen av ett sådant samarbete kan relateras till det samarbetet som vi presenterade i 

teoridelen (Se Fig. 2). Vi anser att Umeå kommun redan har en bra uppfattning om hur ett 

samarbete mellan dem och distributörer ska fungera tack vare samarbetet de har inlett med 

olika intressenter. Att både kommunen och distributörer har likadana åsikter kring utformade 

av samarbetet är en positiv förutsättning att påbörja samarbetet mellan dem. Eftersom det 

endast är en distributör som beskriver att han blivit erbjuden att vara med i samarbetet bör 

kommunens nästa steg vara att involvera flera distributörer på grund av att intresset finns.  
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8. Slutsats 
 

I den här studien ville vi undersöka cykellogistik och besvara följande problemformulering:  

Hur bör samspelet mellan distributörer och kommunen utformas vid införandet av cykellogistik 

i Umeå?. Baserat på vår analys har vi kommit fram till att utformade av samarbetet vid 

cykellogistik inte skiljer sig från utformande av samarbetsprocessen vid citylogistik. Därför 

kan slutsatsen dras att samspelet mellan distributörer och kommunen vid införandet av 

cykellogistik i Umeå bör utformas på följande sätt: 

 

● Distributörerna bör involveras i kommunens projekt som rör city- eller cykellogistiska 

frågor; 

● En öppen dialog är ett måste för att både distributörer och kommunen ska kunna yttra 

sina åsikter och komma fram till en lösning som blir effektiv för alla. Detta måste 

genomföras genom ett personligt möte med parterna. 

● Distributörerna måste ha en större roll i beslutsprocessen, istället för att endast bli 

informerade om eventuella ändringar.   

● Kommunikation och förståelse mellan parterna ska leda till ett ömsesidigt förtroende 

som är en förutsättning.   

● Samarbetet bör utformas med ett långsiktigt perspektiv. En potentiell lösning är genom 

att skapa ett forum där distributörerna och kommunen kontinuerligt kan mötas och 

diskutera relevanta frågor.  

 

Vidare är vårt syfte med uppsatsen att skapa ett ramverk inom forskningsområdet citylogistik 

för att andra städer runt om i världen i liknande situation som Umeå ska kunna dra lärdomar 

om vad som är nödvändigt för ett effektivt införande cykellogistik i en stad av Umeås storlek. 

Kommunen bör införa olika restriktioner som försvårar användningen av lastbilar i stadskärnan 

vilket kommer att främja införandet av lastcyklar. Distributörerna bör dock vara med i den 

processen eftersom de har praktisk kunskap om godstransporter som kommunen saknar. Det är 

även upp till distributörerna att de tar ansvar för deras transporter och är villiga att förändras 

istället för att vänta till olika restriktioner införs. Detta kan i samarbete med kommunen leda 

till effektiva lösningar istället för tvingande åtgärder. Genom att tillsammans Dessutom blir det 

viktigt att kontrollera att de krav som kommunen ställer följs av olika distributörer. Att 

kommunen bör vara initiativtagare är en annan förutsättning för ett effektivt samarbete.  

  

Vid införande av cykellogistik måste det även implementeras en mikro-konsolideringscentral 

i närheten av centrum för att det skall kunna vara effektivt med lastcykel leveranser. Dessutom 

underlättas processen om kommunen samarbetar med distributörerna och hjälper dem med 

implementeringen av en mikro-konsolideringscentral samt delar på kostnaderna. Eftersom allt 

gods inte kan levereras med cyklar  på grund utav dess begränsade lastkapacitet går det inte 

heller att helt utesluta lastbilar och det krävs därför även lösningar för dessa fordon.  

 

Det är intressant att notera att Umeå är för litet för närvarande för att lastcyklar skall vara ett 

bra alternativ till dagens transporter. I dagsläget finns det tillräckligt mycket utrymme i Umeå 

för att använda lastbilar. Med Umeå kommuns mål om 200.000 invånare kommer det dock se 

annorlunda ut eftersom det blir mindre utrymme vilket kommer att försvåra rörligheten för 

lastbilar i centrum. Därför kommer lastcyklar ha större potential som transportmedel i Umeå i 

framtiden. Således kan ett samarbete mellan distributörer och kommunen leda till ett proaktivt 

arbete för att ge förutsättningar till en hållbar citylogistik i framtiden. Eftersom Umeå ännu inte 

hunnit förtätas kan bra stadsplanering skapa möjligheter till ett attraktivt centrum. Det gäller 
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främst infrastrukturen, speciellt bredare cykelbanor som rymmer större lastcyklar. I takt med 

att cykelvägarna i dagsläget är för smala behöver det skapas utrymme och planeras för bredare 

och separerade gång- och cykelvägar i framtiden.  

 

8.1 Studiens bidrag och framtida forskningar 

I takt med att urbaniseringstrenden håller i sig och e-handeln växer snabbt blir det mer och mer 

frekventa leveranser i städerna. Från empirin framgår det att på grund av den ökade e-handeln 

minskar leveranserna av vanliga brev medan paket-tjänsterna ökar. Detta ställer stora krav på 

att skapa hållbara citylogistiklösningar. Genom att belysa vilka förutsättningar som behövs för 

en framgångsrik implementering av cykellogistik och hur samspelet mellan kommuner och 

distributörer bör se ut bidrar vi med kunskap om hur hållbara städer kan uppnås. Vi bidrar 

således med kunskap om hur samarbeten mellan kommuner och distributörer bör utformas vid 

en implementering av lätta godstransporter i städer. Det bidraget är viktigt eftersom att de flesta 

städerna strävar efter att skapa mer attraktiva Citykärnor men beslutsfattare har inte tillräcklig 

kunskap för att uppnå ett hållbart centrum. Därmed krävs en involvering av distributörer som 

besitter andra kunskaper och kan bidra till en positiv utveckling för samhället. Vårt bidrag 

belyser viktiga aspekter för ett framgångsrikt samarbete.    

 

Den här forskningen kan vara av intresse för både distributörer som antingen genom olika 

regleringar tvingas implementera hållbara transporter eller själva planerar att utveckla mer 

hållbara transporter och kommuner som vill skapa en mer hållbar stadskärnan. Distributörerna 

kan använda sig av vår studie för att kunna veta vilket intresse kommuner har och vilka 

konflikter som kan uppstå när det gäller hållbara transporter, samtidigt som hur en hållbar 

utvecklingen kan uppnås genom ett samarbete. Kommuner kan i sin tur använda sig av vår 

studie för att förstå att distributörernas inblandning och deras kunskaper om verkligheten 

behövs för att utveckla mer hållbara städer vilket kan uppnås genom ett effektivt samarbete. 

Genom att veta hur ett effektivt samarbete kan utformas kan både distributörer och kommuner 

skapa produktiva lösningar när det gäller cykellogistik. Även om vår studie är baserad på Umeå 

anser vi ändå att andra städer i liknande kontexter kan ta lärdom av den kunskap vi presenterat 

i vår studie. Anledningen till detta är att städer i liknande kontexter också kommer att möta 

samma utmaningar som Umeå står inför i dagsläget.  

 

I Umeås fall är det endast en av de intervjuade distributörerna som beskrivit att de blivit 

involverade i det samarbetet som startades förra våren. Vår studie visar på att det fortfarande 

finns behov av ett ökat samarbete mellan distributörerna och kommunen. Dessutom framgår 

det utifrån vår studie att distributörerna i dagsläget har samlastningscentralerna för långt ifrån 

centrum för att det skall vara lönsamt med lastcyklar vilket innebär att det behövs planeringen 

kring var den kan implementeras. Den outvecklade infrastrukturen när det gäller cykelbanor 

försvårar cykellogistik. Detta innebär att det krävs investeringar i cykelvägar och en balans 

mellan cykel- och bilvägar.  

 

Det forskningsgap som vi presenterade i början av uppsatsen var en avsaknad av tidigare 

forskningar kring cykellogistik och speciellt gällande samarbetet mellan distributörer och 

kommuner. Vi har i denna studie minskat vårt identifierade forskningsgap genom att koppla 

samman teorier inom citylogistik och samarbeten. Detta eftersom ingen tidigare forskare inom 

cykellogistik har studerat hur samarbeten mellan kommuner och distributörer kan utformas för 

att implementera cykellogistik. Eftersom det finns lite vetenskaplig forskning kring 

cykellogitik bidrar därför vår studie med teoretisk kunskap om konceptet cykellogistik. Dels 
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bekräftar vi att cykellogistik är en del av forskningsområdet citylogistik. Vi presenterar även 

en modell som beskriver olika steg om hur samarbetet mellan distributörer och kommuner ska 

utformas. Dessutom har vi kartlagt vilka förutsättningar som behövs för att cykellogistik ska 

bli framgångsrik. Med denna kvalitativa studie har vi skapat en förståelse för hur ett effektivt 

samarbete mellan kommuner och distributörer kan utformas. Denna uppsats bekräftar att 

utformningen av samarbetet vid cykellogistik inte skiljer sig åt från utformningen av 

samarbetet vid citylogistik. Vidare motsäger vår studie den tidigare forskningen om att 

distributörer endast har det ekonomiska perspektivet. Eftersom företagen bedriver projekt för 

att effektivisera fordonen och håller på att utveckla el-fordon visar de även det miljömässiga 

perspektivet. Med den här uppsatsen konfirmerar vi även teorin om att det krävs en mikro-

konsolideringscentral i centrum för att cykellogistik skall vara ett attraktivt alternativ. Vi har 

också identifierat att båda parterna har ett stort intresse till ett samarbete med varandra, men 

problemet blir den inledande fasen i samarbetet eftersom någon måste vara initiativtagare och 

enligt vår undersökning och teorier bör kommunerna vara initiativtagare. Vår studie visar även 

att det krävs en ömsesidig förståelse från båda parter om vilka målkonflikter som kan uppstå 

vid cykellogistik. Vi kommer även fram till att ett samarbete är viktigt eftersom de båda 

parterna besitter olika kunskaper och därmed blir samarbetet viktigt eftersom de kan 

komplettera varandra. Vår studie bidrar till att belysa behovet av samverkan och gemensam 

planering för att få en fungerande citylogistik. Med andra ord fyller vår uppsats delar av det 

gapet som finns inom forskningsområdet logistiklösningar för lätta godstransporter.  

 

Det är viktigt att notera att vi är medvetna om att Postnord besitter omfattande kunskaper kring 

lätta godstransporter och hur de fungerar. Postnord har nämligen hållit på med paket- och 

brevleveranser med cyklar under några decennier vilket innebär att det finns många lärdomar 

som kan dras från deras verksamhet. Därför tycker vi det vore lärorikt att studera hur deras 

verksamhet kring lätta godstransporter utvecklades under tiden, vilka utmaningar som de haft 

under den tiden och vilka möjlighet de ser med dessa transporter i framtiden. Eftersom Postnord 

har erfarenhet av att genomföra lätta godstransporter har de även kunskap om vad som är viktigt 

att tänka på vid implementering av en samlastningscentral som är anpassad för denna typ av 

transporter. Med andra ord vore det intressant att genomföra en fallstudie om citylogistik på 

Postnord.  

 

I vår undersökning har flera respondenter beskrivit att de skulle vilja ha någon form av 

samordnad distribution mellan företagen för leveranserna i Umeå centrum. Därför skulle det 

vara intressant för framtida forskningar att undersöka hur cykellogistik skulle kunna vara en 

del av ett sådant projekt antingen i Umeå eller i någon annan stad. Eftersom det är tveksamt 

ifall Umeå i dagsläget är tillräckligt stort för att de enskilda distributörerna skall implementera 

lastcyklar vore det även intressant att göra en komparativ fallstudie mellan Umeå och en större 

stad om hur förutsättningar för implementering av cykellogistik skiljer sig. Detta för att kunna 

avgöra ifall resultatet går att generalisera. Eftersom vi inte fick möjlighet att genomföra 

fokusgrupper med våra respondenter anser vi fortfarande att det skulle vara både intressant och 

relevant att försöka genomföra det i framtida forskningar om samarbetet mellan olika 

intressenter vid implementering av citylogistik. Dessutom skulle det vara intressant att 

inkludera fler aktörer i samarbetet och se hur det ska fungera. 

8.2 Samhälleliga aspekter 

Som ett resultat av urbaniseringen växer stadskärnorna i många städer. I Umeå visar sig detta 

genom att kommun strävar mot 200.000 invånare och majoriteten skall bosätta sig nära 

stadskärnan. Detta i kombination med den växande e-handeln har gjort att antalet transporter i 
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städerna ökar kraftigt och det bebyggelsen innebär trängre utrymme för dessa fordon. 

Dessutom leder den ökade antalet godstransporter till större luftföroreningar och buller. 

Samtidigt har godstransporterna en viktig roll i att skapa attraktiva stadskärnor där 

befolkningen kan bo och arbeta. En effektiv och hållbar logistik i centrum blir därför viktigt 

för Umeå eftersom den försörjer staden med gods och skapar därmed arbetstillfällen. Vår studie 

bidrar med kunskap om hur en hållbar citylogistik kan uppnås. Detta görs genom en förklaring 

av de viktiga förutsättningar som krävs för en framgångsrik implementering av lastcyklar. 

Lastcyklar har noll utsläpp och är därför ett positivt bidrag till hållbar utveckling av 

stadskärnan. Vidare ser vi att vår studie kan bidra med minskade konflikter mellan kommuner 

och distributörer genom att vi presenterar en modell på hur ett effektivt samarbete mellan dem 

kan ske. Om kommunen involverar fler distributörer i beslut kring citylogistik kan de negativa 

konsekvenser som godstransporterna har lösas.   
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Appendix  

Appendix 1 

Intervjuguide - Distributörer 

Inledande 
 

- Vad har du för roll inom företaget? 

- Hur länge har du jobbat på företaget? 

 

Tema Samlastningscentral 

 

1) Kan du beskriva hur ert transportflöde ser ut? 

 

Följdfrågor:  

● Vilka typer av fordon används för de olika delarna i flödet? 

- Vilka fordon används för de olika transporttjänsterna ni erbjuder? 

● Har ni någon samlastningscentral eller omlastningsplats i dagsläget? (om nej då  hur 

hanterar ni transportflöde, om ja då hur den fungerar) 

 

Tema citylogistik 

 

Följdfråga: På vilket sätt är du involverad i citylogistiken i Umeå? 

 

3) Arbetar ni på att utveckla godstransporterna i centrum? Isåfall hur jobbar ni med 

den? 

 

4) Bedriver ni några projekt som påverkar miljöpåverkan? 

 

5) Bedriver ni några projekt som påverkar de boende i staden?  

 

Följdfrågor: 

● Vilka mål har ni med ert arbete med citylogistiken i Umeå? 

● Finns det några svårigheter med citylogistiken i Umeå i dagsläget? 

 

Tema Samarbete 

 

6) Kan du beskriva hur ert förhållande med Kommunen ser ut när det gäller 

citylogistik?  

 

Följdfrågor:  

● Finns det några utmaningar eller konflikter i ert förhållande? Samtidigt som 

finns det några positiva effekter med ert förhållande? 

● Kan du berätta hur beroende av varandra ni är? 

● Hur hanterar ni eventuellt motstånd för projekt som ni genomför tillsammans 

med kommunen? 

● Skulle du kunna beskriva ert förhållande/samarbete med kommunen som kort- 

eller långsiktigt? 
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7) Finns det ett intresse från er sida att samarbete/skapa en relation till kommunen? 

 

8) Hur anser ni att förhållandet mellan er och kommunen bör se ut?  

 

9) Hur tycker ni att ansvarsfördelningen och riskhantering bör se ut mellan er? 

 

 

Följdfrågor:  

● Om ja - varför? på vilket sätt påverkar/skulle de påverka er? 

● Vad anser ni är viktigast vid samarbete med Kommunen? (förberedelse, 

ansvarsfördelning, riskhantering) 

● Om nej - Varför inte?  

  

 

Tema Restriktioner: 

 

10) Kan du berätta hur ni hanterar nya regleringar som påverkar citylogistiken? 

 

11) Involverar kommunen er i beslut som påverkar era transporter i Umeå? 

 

Följdfrågor: Hur har införda regleringar påverkat er verksamhet? (om de frågar vilka 

regleringar då ska vi säga t. ex. Miljözonen och Ringleden) 

 

Tema Cykellogistik: 

 

12) Hur ser ni på användningen av el lastcyklar utifrån ett hållbart perspektiv? 

 

 13) Vilka hinder ser ni med att implementera lastcyklar i er verksamhet? 

 

 14) Vad skulle det krävas för att ni skall implementera cykellogistik? 

 

15) Finns det delar av er verksamhet som skulle kunna ersättas av Lastcyklar?  

 

16) Hur bör ett samarbete mellan er och kommunen se ut för att införa lastcyklar? 

 

 17) Ifall du skulle beskriva ditt drömscenario om säg 5 år, hur skulle transporterna 

fungera då?  

 

  

 

Följdfrågor:  

● Vet du ifall ert företag använt sig av el-lastcyklar i andra städer, och isåfall, vet 

du vilka effekter det fått? 

● För att nå ditt drömscenario, vad skulle krävas av er? vad skulle krävas av 

kommunen? 

 

 

Övrigt  

1. Har du något mer att tillägga som du tycker kan vara relevant? 
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2. Kan vi höra av oss ifall det är något svar som behöver förtydligas?  

Intervjuguide - Kommunen 
 

Inledande 

- Vad har du för roll inom kommunen? 

- Hur länge har du jobbat på kommunen? 

 

 

Tema citylogistik: 

 1) Skulle du kunna beskriva din bild av vad citylogistik är? 

- På vilket sätt är du involverad i citylogistiken i Umeå? 

 

2) Hur jobbar ni med citylogistik i Umeå?  

 

 3) Finns det några svårigheter med citylogistiken i Umeå i dagsläget? 

  

Följdfrågor: 

● Vilka mål har ni med ert arbete med citylogistiken? 

● Kan du berätta lite mer om stadsplanering i relation till stadens trafikflöden? 

 

Tema Samarbete  

 

4) Kan du beskriva hur ert förhållande med distributörer ser ut när det gäller 

citylogistik?  

 

5) Hur anser ni att förhållandet mellan er och distributörerna ska se ut? 

 

6) Förekommer det att problem uppstår under planeringsprocess för ett nytt projekt? 

 

Följdfrågor: 

● Brukar ni involvera distributörer i samarbetsprocess? 

● Samlar ni in åsikter från stadens olika  distributörer under/innan planeringsprocessen 

äger rum, isåfall hur? 

● Finns det några utmaningar eller konflikter i ert förhållande? Samtidigt som finns det 

några positiva effekter med ert förhållande? 

● Kan du berätta hur beroende av varandra ni är? 

● Vad gör kommunen i dagsläget för att underlätta citylogistiken? 

● Skulle du beskriva ert förhållande/samarbete med distributörer som kort- eller 

långsiktigt? 

 

7) Finns det ett intresse från er sida att samarbeta/skapa en relation till distributörer? 

 

Följdfrågor:  

● Om ja - varför? på vilket sätt påverkar/skulle de påverka er? 

● Vad anser ni är viktigast vid samarbete med distributörerna? (förberedelse, 

ansvarsfördelning, riskhantering) 

● Om nej - Varför inte?  

 

8) Hur tycker ni att ansvarsfördelningen och riskhanteringen ska se ut mellan er? 
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Tema  Restriktioner: 

 

9) Hur ser processen ut vid planeringen av restriktioner? ( T ex miljözonen) 

 

Följdfrågor: Involverar ni distributörer i den processen? 

 

10) Kan du berätta om vilka projekt som ni genomfört gällande citylogistik? 

 

11) Kan du berätta om vilka projekt som är på gång gällande citylogistik?  

 

Följdfrågor:  

● Hur hanterar ni eventuella motstånd från distributörer för projekt ni planerar att 

genomföra? 

● Vilka effekter har de införda restriktioner och regleringar haft för utvecklingen 

av citylogistik?  

 

11) Kan du berätta om de strategierna som ni har kring infrastrukturen när det gäller 

citylogistik?  

 

Följdfrågor: Planeras det någonting kring citylogistik? 

 

Tema Cykellogistik: 

 

12) Hur ser strategierna ut för framtiden gällande utvecklingen av infrastruktur? 

 

13) Hur ser ni på att främja användningen av el-lastcyklar för distributörer? 

 

14) Vilka hinder ser ni med att distributörerna börjar använda sig av lastcyklar? 

 

15) Hur bör samarbetet mellan er och distributörerna se ut vid införandet av 

 cykellogistik? 

 

 16) Ifall du skulle beskriva ditt drömscenario om säg 5 år, hur skulle transporterna se 

ut då? 

Följdfrågor:  

● Hur skulle den processen utformas och hanteras utifrån kommunens sida? 

● För att nå det drömscenariot, vad skulle krävas av er? Vad skulle krävas av 

distributörerna? 

 

Övrigt  

1. Har du något mer att tillägga som du tycker kan vara relevant? 

2. Kan vi höra av oss ifall det är något svar som behöver förtydligas?  

Intervjuguide - Cykeldistributör 

Inledande 

- Vad har du för roll inom företaget? 

- Hur länge har du jobbat på företaget? 
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Tema Cykellogistik och Samlastningscentral  

 

 1) Skulle du kunna beskriva din bild av vad citylogistik är? 

- På vilket sätt är du involverad i citylogistiken i Umeå? 

 

2) Kan du berätta hur ditt flöde ser ut, från att du får en bokning till att leveransen är 

klar? 

  

Följdfrågor: 

● Vilka typer av tjänster erbjuder du? 

● Vilka typer av lastcyklar använder du och varför? 

● (om nej då  hur hanterar ni transportflöde, om ja då hur den fungerar) 

  

2) Har du någon samlastningscentral eller omlastningsplats i dagsläget? 

 3) Kan du berätta ifall det finns några svårigheter med lastcyklar? 

 

 4) Vilka typer av transporter passar dig bäst?  

 

 5) Hur många transporter hinner du med på en dag? 

 

 6) Kan du beskriva vad som skulle kunna underlätta cykeltransporterna i dagsläget 

  

Följdfrågor:  

● Nu när du kört en vinter hur upplever du att det är att använda lastcyklar under vintern?  

 

Tema Samarbete 

 

7) Kan du beskriva hur ditt förhållande med Kommunen ser ut? 

 

8) Hur anser du att förhållandet mellan dig och kommunen ska se ut?  

 

9) Hur tycker du att ansvarsfördelningen ska se ut mellan er? 

 

 

Följdfrågor:  

● Finns det några utmaningar eller konflikter i ert förhållande? Samtidigt som finns det 

några positiva effekter med ert förhållande?  

 

10) Finns det ett intresse från din sida att samarbeta/skapa en relation till kommunen? 

 

11) Involverar kommunen dig vid beslut/planer de har som påverkar citylogistiken i 

Umeå?  

 

Följdfrågor:  

● Om ja - varför? på vilket sätt påverkar/skulle de påverka er? 

● Vad anser du är viktigast vid samarbete med Kommunen? (förberedelse, 

ansvarsfördelning, riskhantering) 

● Om nej - Varför inte?  
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11) Vilket typ av samarbete bör det finnas mellan kommunen och distributörerna för 

implementera Lastcyklar? 

 

12) Ifall du skulle beskriva ditt drömscenario om säg 5 år, hur skulle transporterna se ut då? 

 

Följdfrågor: 

● Vad skulle krävas av kommunen för att nå dit? Vad skulle krävas av dig?  

 

Övrigt  

1. Har du något mer att tillägga som du tycker kan vara relevant? 

2. Kan vi höra av oss ifall det är något svar som behöver förtydligas? 


