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Sammanfattning 
 
Samlastning in till stadskärnan är idag ett väldiskuterat ämne. I och med urbaniseringen 
blir frågor kring citylogistik allt viktigare. En effektivisering av dagens citylogistik är av 
yttersta vikt för att städerna skall kunna fortsätta växa. Det kommer ställas högre krav på 
både kommunerna samt de privata aktörerna i framtiden. Samlastningskoncept har tidigare 
genomförts med olika resultat. Ett gap i forskningen kan däremot identifieras när det 
kommer till ett offentligt-privat partnerskap i samband med samlastning in till 
stadskärnan.  
 
Studien syftar till att undersöka hur den offentliga sektorn samarbetar tillsammans med 
privata aktörer för en hållbar samlastning in till stadskärnan samt undersöka hur en sådan 
samlastning finansieras. Vidare ämnar studien identifiera hållbara aspekter inom en 
samlastning. Problemformuleringen som arbetats fram är; Hur är samarbetet uppbyggt 
mellan svenska kommuner och privata aktörer inom en samlastning in till stadskärnan? 
För att besvara problemformuleringen genomförs en kvalitativ studie med ett systematisk 
kombinerat angreppssätt. Två kommuner som arbetar med samlastning in till stadskärnan, 
Stockholm med konceptet Älskade stad och Göteborg med konceptet Stadsleveransen, 
kommer analyseras och jämföras. Det empiriska materialet i studien är insamlat genom 
semistrukturerade intervjuer.  
 
Studiens slutsats visar på att offentligt-privat partnerskap inom samlastning styrs utifrån 
självstyrande styrelseform. De privata aktörerna ansvarar för den operativa verksamheten 
medan kommunen intar en mer passiv roll. Vidare har det fastställts att kommunen bör 
agera som en neutral part i samarbetet samt vägleda och stötta de privata aktörerna. Det 
har även identifierats att personkemi mellan parterna är betydande för att skapa 
förtroendefulla relationer. Vidare kan konstateras att tilläggstjänster kan resultera i en 
ekonomisk fördel för samlastningskoncept. Studien identifierar även att extern 
finansiering inte är nödvändig. Studien fastställer att en tydlig affärsplan bör finnas till 
hands i ett tidigt skede för att parterna skall kunna utveckla och driva en samlastning. 
Studien visar också att svårigheten ligger i att locka till sig transportörer att vilja 
samarbeta med andra privata aktörer. Ett beslut på nationell nivå kan ha betydelse för att 
lyckas utöka en samlastning och få med sig fler transportörer. Där kan lagar innebära att 
transportörer tvingas samarbeta med andra. Om koncepten får med sig fler mindre 
transportörer kan effekten av en samlastning öka. Ur ett miljöperspektiv, konstateras det 
att både bullernivåerna, luftkvalitén samt trängsel har minskat, men i väldigt liten skala. 
Det fastställs att det i dagsläget inte går att mäta.  
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1. Inledning 
	
Det inledande kapitlet kommer att redogöra problembakgrunden för denna uppsats. 
Problemet kommer att diskuteras och en problemformulering kommer att identifieras. 
Vidare diskuteras studiens syfte samt en beskrivning av två utvalda kommuner kommer 
att göras. Detta kapitel avslutats sedan med en beskrivning av de avgränsningar som 
gjorts i studien samt en begreppsförklaring. 
 
    

1.1 Problembakgrund 

1.1.1  Urbanisering 
Världens befolkning ökar i en allt snabbare takt och fler människor väljer att bosätta sig 
inne i städerna. 2016 beräknades mer än hälften av jordens befolkning bo i just städer 
(United Nation, 2016). Enligt Europakommissionen (2017) bor 73 % av européerna i 
städer och innan år 2050 förväntas siffran stiga till 80-90 %. Städerna är livsviktiga för 
den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. Närmare 85 % av EU:s BNP 
frambringas i städerna (Europakommissionen, 2017). För att kunna arbeta mot en 
hållbar utveckling är utformningen på urbaniseringen otroligt viktig (Conke & Ferreira, 
2014, s. 146). 
 
Snabbt växande städer och en ökad ekonomisk verksamhet resulterar också i ökade 
trafikproblem (Europakommissionen, 2017). En stigande efterfrågan på varor och 
tjänster innebär allt tätare trafik och fler godsfordon i rörelse (Anand et al., 2012, s. 101; 
Cardenas et al., 2017, s. 23). Detta orsakar i sin tur i trafikstockningar, försämrad luft, 
högre bullernivåer samt en ökad risk för olyckor (Russo & Comi, 2010, s. 6355). 
Transportsystem i städer är komplexa system där både godstrafik och passagerartrafik 
ska dela på utrymmet (Russo & Comi, 2010, s. 6355). På grund av den ökade 
folkmängden inne i städerna, samt den ökade trafikmängden, blir just trängseln ett allt 
större problem i allt fler städer medan kapaciteten på de befintliga vägnäten är 
begränsad fortsatt. Enligt Europakommissionen (2017) står städerna inför en utmaning 
att förbättra och effektivisera transportsystemen samt skapa och säkerhetsställa en trygg 
miljö för de bosatta i stadsområdena. Transporter är avgörande för ekonomisk tillväxt 
och välfärd i samhället, och utmaningen består i att hitta en balans mellan smart 
ekonomisk tillväxt och tystare, renare och säkrare samhällen (Taniguchi, 2014, s. 310-
311). Det är därför av stor vikt att ta sig an de utmaningar som städerna står inför, där 
den sociala sammanhållningen bibehålls, inte minst när det gäller den demografiska 
utvecklingen (Europakommissionen, 2017). 
 

1.1.2  Citylogistik  
Godstransporter bidrar till flera ekonomiska och sociala aktiviteter i stadsområden 
(Crainic et al., 2009, s. 432). För att människor ska kunna leva och bo i städer är 
citylogistiken avgörande (Quak et al., 2014, s. 5968). Logistik är nödvändig för att 
människor ska kunna behålla sin befintliga livsstil, betjäna och hålla igång stadens 
industri- och handelsaktiviteter som i sin tur genererar inkomster (Anderson et al., 2005, 
s. 72). Varor ska levereras till butiker, arbetsplatser, skolor och hushåll samt avfall skall 
hanteras (Crainic et al., 2009, s. 432).  
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En noggrann planering av citylogistiken är nödvändig för att kunna skapa säkra, 
effektiva och miljövänliga transportsystem (Taniguchi et al., 2014, s. 4). En bra och 
effektiv citylogistik förutsätter bland annat samarbete mellan olika parter. En samverkan 
mellan offentlig och privat sektor när det gäller hantering av godstransporter i städerna 
är exempel på samarbete som krävs för en effektiv citylogistik (Lindholm & Browne, 
2013, s. 21). 
 
Godstransporterna i centrum avger många gånger större avtryck på miljön än 
personbilar och motorcyklar (Anderson et al., 2005, s. 72). I och med den urbanisering 
som sker idag och därmed även de ökade antal godstransporter ställs det högre 
miljömässiga krav på transporterna (Arvidsson et al., 2013, s. 108). Ett ökat antal 
godstransporter till städernas stadskärnor medför större krav på miljömässiga alternativ, 
samtidigt som det efterfrågas en hög och bra kvalitet på dessa leveranser (Arvidsson et 
al., 2013, s. 109). De godsfordon som idag drivs på konventionellt bränsle, har högre 
bränsleförbrukning vilket gör att de förorenar luften i större utsträckning (Andersson et 
al., 2005, s. 72).  
 
För att skapa de hållbara transporter som dagens samhälle i allt större utsträckning 
kräver behövs en ökad ansträngning för att nå de ekonomiska, miljömässiga och sociala 
krav som samhället ställer på godstransporter (Anderson et al., 2005, s. 72). Samtidigt 
skall kostnader minimaliseras och tidsramar vara inom rimliga gränser (Anderson et al., 
2005, s. 72). För att ett hållbart transportsystem ska kunna utformas i en stad krävs det 
att olika berörda aktörers intressen tillgodoses. Det är exempelvis en kombination av att 
de olika företagens vinstintressen skall tas hänsyn till, men även till statliga intressen i 
form av bland annat samhällsutveckling (Anderson et al., 2005, s. 73). Alla berörda 
aktörers intressen måste alltså mötas och kombineras. För att ett sådant hållbart 
transportsystem ska implementeras krävs oftast först beslut på nationell nivå för att 
sedan anpassas till olika behov på kommunal nivå (Anderson et al., 2005, s. 73). Enligt 
Anderson et al. (2005, s. 72) kommer en nationell hållbarhetsstrategi inom godstrafiken 
med stor sannolikhet inte att leda till att alla städer gynnas. Det är därför nödvändigt att 
anpassa lösningar och utarbeta individuella strategier för städer efter behov. Det krävs 
alltså att politiker tillsammans med lokala aktörer samarbetar för att få till en sådan 
hållbar strategi inom godstrafiken (Anderson et al., 2005, s. 72). 
 

1.1.3 Samlastning 
Ett alternativ till att effektivisera och minska godstrafikens påverkan i stadsmiljöer är att 
införa samlastning av varor (Crainic et al., 2009, s. 434; Nordtømme et al., 2015, s. 
179). Tanken bakom att arbeta med samlastning är att skilja distributionen av varor 
inom och utanför ett avsatt område, exempelvis stadskärnor, och på så sätt optimera 
flödet i trafiken (Van Rooijen & Quak, 2010, s. 5968). Innan införandet av en 
samlastningscentral levereras varorna direkt till kund från respektive leverantör (figur 
1).  
  
Samlastning av varor kan ske i så kallade samlastningscentraler (figur 2). Centralen 
placeras oftast i närheten av stadskärnor, shoppingområden eller i ett särskilt tätbebyggt 
område med trånga gator (Browne et al., 2011, s. 1; Allen et al., 2012, s. 480). Varor 
levereras till centralen där de sorteras och konsolideras för vidare transport i mindre 
fordon via en planerad rutt, in till det avsedda området (Nordtømme et al., 2015, s. 179; 
Crainic et al., 2009, s.434; ). Anledningen till att använda samlastningscentraler är 
framförallt att minska miljöpåverkan och de sociala konsekvenser som uppstår på grund 
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av godstrafiken (Allen et al., 2012, s. 486). Leveranser från samlastningscentralen 
är främst avsedda till detaljhandlare, matbutiker, restauranger, caféer och företag 
belägna inom det avsedda området (Browne et al., 2012, s. 480).   
 
Varor som konsolideras via en central gör att fyllnadsgraden i fordonen kan optimeras 
(Crainic et al., 2009, s. 434; Allen et al., 2012, s. 481). En optimerad fyllnadsgrad 
innebär således att antalet godsfordon kan minskas i trafiken, då färre fordon behövs. 
Leverans av varor ”the last mile” kan med hjälp av konsolidering och mindre anpassade 
fordon minska problem som trängsel och svåra manövreringar, som annars sker vid 
körning av stora och tunga fordon (Nordtømme et al., 2015, s. 179; Björklund & 
Gustafsson, 2015, s. 198). Om miljövänliga fordon dessutom används vid transport av 
gods kan påverkan på miljön minskas drastiskt (Johansson & Björklund, 2017, s.484). 
Även risk för förseningar minskar i överbelastade områden då ett mindre antal 
godsfordon behövs (Allen et al., 2012, s. 484).  
 

  
Figur 1. Transporter utan samlastningscentral 
 

 
Figur 2. Transporter som passerar genom en samlastningscentral 
 
Mindre godsfordon i trafiken innebär även att antalet fordon minskar vid lossning och 
lastning av varor. Omlastning från stora godsfordon till mindre via 
samlastningscentraler, gör det möjligt att optimera leveranserna hela vägen till slutkund 
(Van Rooijen & Quak, 2010, s. 5968). Stora godsfordon anses enligt Van Rooijen 
och Quak (2010, s. 5968) vara det mest optimala vid långdistanstransporter medan 
mindre godsfordon är att föredra i stadsområden, vilket blir möjligt om varorna 
konsolideras via en samlastningscentral. Man får ta i beräkning att trafikflödet ökar i 
samband med öppnande av samlastningscentraler, då både in- och utleveranser sker via 
centralen (Allen et al., 2012, s. 487). Det är därför viktigt att noga planera valet av 
placering. Enligt Allen et al. (2012, s. 487) bör den inte ligga för långt ifrån det område 
dit leveranserna ska ske men inte heller alltför nära så att godstrafiken påverkas 
negativt. 
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Under de senaste två decennierna har flera städer runt om i världen genomfört projekt 
gällande samlastning av varor (Johansson & Björklund, 2017, s. 647). Många av 
projekten har genomförts med hjälp av finansiering från offentliga myndigheter, både 
på regional och lokal nivå (Van Rooijen & Quak, 2010, s. 5969). Däremot har det visat 
sig, att när ekonomiskt stöd upphör har också de flesta projekten avslutats (Van Rooijen 
& Quak, 2010, s. 5969). För att uppnå en hållbar citylogistik anses ett samarbete mellan 
lokala myndigheter, kommuner, speditörer och aktörer vara nödvändigt (Crainic et al., 
2004, s. 45). Enligt Kivleniece och Quelin (2012, s. 272) finns det två olika 
styrelseformer i ett offentligt- privat partnerskap, självstyrande och integrerande. I ett 
självstyrande partnerskap arbetar privata aktörer relativt självständigt medan i ett 
integrerat arbetar privata aktörer och offentliga sektorn tätt tillsammans (Kivleniece & 
Quelin, 2012, s. 281-282). Deras modell identifierar värdeskapande och 
värdebehållande mekanismer utifrån ett offentligt-privat partnerskap, och dess två olika 
former (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 272). Problemet med samarbete mellan 
inblandade parter kan vara deras olika prioriteringar och åsikter (Nordtømme et al., 
2015, s. 180). Exempelvis är speditörernas intresse av samlastning ofta låg, då det kan 
innebära högre kostnader per leverans, vilket i sin tur minskar lönsamheten. Att 
samarbeta med butiker, lokala myndigheter och kommuner har därför inte visat sig vara 
speciellt lockande för speditörer (Nordtømmes et al., 2015, s. 185). 
  
Införande av samlastning har även skapat problem gällande vilken rutt chaufförerna ska 
köra och vid vilka tider leveranserna ska ske (Crainic et al., 2009, s. 451). Samlastning 
kan även innebära extra hanteringskostnader till följd av dubbel hantering av varor 
(Allen et al., 2012, s. 483). Brown et al. (2005, s. 5) menar även att kravet på hantering 
och lagring av godset kan skilja sig åt mellan aktörerna vilket kan resultera i att deras 
kontrakt skiljer sig åt vilket i sin tur kan skapa begränsningar och försämra den totala 
effektiviteten. Ett annat problem som kan uppstå i samband samlastning är att 
konkurrensen elimineras vilket kan leda till juridiska konsekvenser i form av 
monopolistiska situationer (Brown et al., 2005, s. 5). 
  
Crainic et al. (2009, s. 451) belyser vikten av att strikt koordinera och tidssynkronisera 
transporter som kör in och ut från samlastningscentralen, dessutom kan beslut behöva 
tas av högre instanser som till exempel myndighet eller kommun för ett lyckat 
genomförande av en samlastning. Det har däremot enligt Van Rooijen och Quak (2010, 
s. 5969) visat sig att beslut tagna av myndigheter och kommuner i vissa fall har haft 
negativ effekt på transportföretagen, som istället känt sig tvingade att samarbeta, vilket 
inte har uppskattas och skapat missnöje.  Om det saknas intresse hos någon av parterna 
är risken stor att ett införande av en samlastning inte kommer att kunna genomföras 
(Lindblom, 2012, s. 138; Nordtømmes et al., 2015, s. 187).   
 

1.1.4 Tidigare forskning  
Tidigare forskning inom samlastning, och hur ett samarbete fungerar vid ett utformande 
och framförande av ett sådant koncept, är knapphändig. Det finns en begränsad 
forskning inom samlastning och mycket av forskningen som är gjord börjar bli relativt 
gammal. Browne et al. (2005) diskuterar hur ett införande av en samlastning bör gå till 
och belyser de för- och nackdelar som finns. Information om hur ett samarbete mellan 
offentlig och privat sektor ska utformas är dock begränsad i studien (Browne et al., 
2005). Lindholm (2014) samt Lindholm och Browne (2013) har studerat offentliga och 
privata partnerskap inom godstransporter men diskuterar inget om samlastning. Vid 
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litteratursökning inför studien identifierades ett gap i forskningen avseende samarbete 
mellan offentlig sektor och privata aktörer vid införande av just samlastning. Hållbar 
citylogistik är ett ämne som utvecklats mycket under de senare åren och många 
kommuner visar intresse för att skapa en hållbar citylogistik. Samlastning är ett sätt att 
arbeta för en mer hållbar citylogistik, men mer forskning skulle behövas för att 
identifiera hur ett samarbete kan fungera mellan kommun och privata aktörer. 
  
Intresset föll således till att undersöka samarbetet mellan offentlig sektor och privata 
aktörer vid ett införande av en samlastning. Det finns viktiga frågor som behöver 
besvaras. Vem skall stå för kostnaderna? Hur fungerar samarbetet utifrån ett hållbart 
perspektiv? Hur skapas lönsamhet för samtliga inblandade parter? Hur skall detta 
samarbete utformas och presenteras?  Det finns helt enkelt en rad olika frågor och ett 
gap identifieras.  
 

1.2 Två framgångsrika svenska kommuner 
	
Två svenska kommuner som idag framgångsrikt har utvecklat samlastning vid 
inleverans av gods till aktörer i stadskärnan, är Göteborg och Stockholm (Innerstaden 
Göteborg, 2017; Älskade Stad, 2018a). Båda kommunerna ligger i framkant när det 
kommer till hållbar citylogistik. Göteborg arbetar i dagsläget med ett 
samlastningskoncept som heter Stadsleveransen, medan Stockholm nyligen startat ett, 
vid namn Älskade Stad.  (Innerstaden Göteborg, 2017; Älskade Stad, 2018a). Dessa två 
kommuner har valts ut just på grund av att de båda arbetar med samlastning in till 
stadskärnan samt att båda har vunnit pris inom hållbar citylogistik. Göteborg har 
utnämnts som vinnare i kategorin årets logistikkommun (Göteborgs stad, u.å.). Älskade 
stad i Stockholm vann transportföretagens hållbarhetspris 2017 (Älskade stad, 2017a). 
Dessa två kommuner jobbar löpande med frågor om att skapa en effektiv citylogistik 
samt en attraktiv stadskärna.  
 
Svårigheten med samlastning har i tidigare fall visat sig vara att fortsätta driva 
projekten, efter att de finansiella stöden har upphört. Enligt Van Rooijen och Quak 
(2010, s. 5969) och Brown (2005, s. 38) behövs en finansiering från offentliga 
myndigheter på regional-, nationell- samt internationell nivå, för att ett 
samlastningsprojekt ska kunna drivas vidare. Många samlastningsprojekt har tvingats 
avveckla, innan de utvecklats till ett koncept, just på grund av att de inte visat sig vara 
ekonomiskt hållbara (Van Rooijen & Quak, 2010, s. 5969). En stad med samlastning in 
till stadskärnan som inledningsvis drevs med goda resultat är Malmö (Closer, 2015). 
Projektet SamCity sträckte sig i två år och hade som mål att försöka arbeta för en mer 
attraktiv och hållbar stadskärna (Malmö stad, 2017). Likt många andra projekt inom 
samlastning lyckades Malmö inte behålla sin samlastningscentral och projektets 
livslängd blev inte längre än två år (Malmö stad, 2017). Detta gör att Göteborg, 
respektive Stockholm, blir intressanta att studera och ta lärdom av. Göteborgs koncept 
Stadsleveransen startades 2012 och drivs än idag (Hjertberg, 2014). Stockholm är 
visserligen i uppstarten med konceptet Älskade stad men har redan vunnit flera priser. 
Dessa två kommuner blir därför föremål för vår studie. 
 

 
	  



	

	 6	

1.3 Problemformulering 
	
Baserat på ovanstående diskussion har en problemformulering identifierats:  
 
Hur är samarbetet uppbyggt mellan svenska kommuner och privata aktörer inom en 
samlastning in till stadskärnan? 
 

1.4 Syfte  
	
Huvudsyftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för hur samarbetet är 
uppbyggt i ett offentligt-privat partnerskap inom samlastning. Två svenska kommuner, 
som använder sig av samlastning, kommer att jämföras och analyseras. Hinder och 
möjligheter kommer identifieras för att främja framtida samarbeten mellan offentlig 
sektor och privata aktörer inom samlastning. För att tydliggöra syftet har delsyften 
arbetats fram:  
 

• Identifiera huvudsakliga faktorer som möjliggör samarbete inom samlastning 
• Undersöka hur samlastningskoncept finansieras och identifiera de hållbara 

aspekterna inom samlastning 
 

1.5 Avgränsningar 
	
Denna uppsats avgränsningar är satta till två olika kommuner, Göteborg och Stockholm. 
Avgränsningen till dessa två kommuner beror framförallt på att kommunerna idag 
använder sig av samlastning in till butiker samt kontor inne i stadskärnorna. Det finns 
även några andra kommuner som använder sig av samlastning, men avgränsningen till 
två kommuner är satt för att kunna gå in mer på djupet och verkligen kunna analysera 
samarbetet mellan kommun och privata aktörer i respektive kommun.  
 
Ytterligare en avgränsning är inleveranser av paketgods av speditörer samt utleverans 
av avfall. Idag är citylogistiken väldigt komplex och den kommer troligtvis bli än mer 
komplex framöver. Detta innebär att andra infallsvinklar såsom leveranser till 
privatpersoner är en faktor som är intressant att studera och som kan påverka 
citylogistiken. Denna faktor är i uppsatsen också utelämnad till framtida studier.  
 
Verksamma aktörer i stadskärnan, exempelvis butiker, restauranger och kontor, kommer 
att utelämnas i denna uppsats. Det beror främst på att fokus skall ligga på det tidigare 
stadiet i samlastningen vilket möjliggör djupare studier inom det avgränsade ämnet. 
Dock är aktörerna en stor och viktig del i samlastningen som kan påverka samlastning 
in till stadskärnan. Denna faktor är dock utelämnad till framtida studier.  
 

1.6 Begreppsförklaringar 
	
Samlastning används synonymt med konsolidering i denna uppsats. I uppsatsen 
definieras samlastning som varor som levereras till en distributionscentral där de sedan 
sorteras och skickas vidare för transport i mindre fordon, via en planerad rutt, in till det 
avsedda området (Nordtømme et al., 2015, s. 179; Crainic et al., 2009, s.434; ).  
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“The last mile” kan förklaras som den slutliga etappen i leveransen, där godset levereras 
till mottagaren, antingen direkt hem till mottagaren eller via ett utlämningsställe 
(Macharis & Melo, 2011, s. 57). I uppsatsen definieras “the last mile” som den sista 
sträckan när godset skall levereras till en butik eller kontor.  
 
Speditör används synonymt med transportör i denna uppsats. Speditör är de som 
levererar in varor till stadskärnan med hjälp av olika godstransporter. Speditörer har god 
kännedom om olika transportvägar, transportmedel och vilka lagar och förordningar 
som gäller i de land de verkar i (NE, 2018a)  
 
Aktörer benämns som personer eller organisationer som agerar eller handlar i olika 
situationer (NE, 2018b). I uppsatsen omfattar aktörer alla parter som är inblandade i 
samlastningskoncept förutom kommunen. Det kan omfatta speditör, fastighetsägare 
eller andra intressenter.  
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2. Teoretisk metod 
	
Följande kapitel kommer att redovisa studiens teoretiska metoder för att läsaren ska 
kunna skapa sig en tydlig bild och förståelse för hur studien kommer att utformas 
utifrån de valda teoretiska metoderna. 
     
 

2.1 Ämnesval 
	
Efter tre och ett halvt år studier på Civilekonomprogrammet med inriktning handel och 
logistik samt kurser inom logistik och Supply Chain Management har vårt intresse för 
logistik ökat. I kursen Supply Chain Management II fick vi möjlighet att fördjupa oss 
inom citylogistik. Fokus i kursen låg på att hitta lösningar till att förbättra godstrafiken i 
Umeås stadskärna i samband med en förväntad förtätning av staden. Vi studerade olika 
möjligheter och lösningar där ena lösningen omfattade samlastning. Intresset inom 
citylogistik och samlastningslösningar ökade i takt med en ökad förståelse och kunskap 
inom ämnesområdet. Under arbetets gång upptäckte vi, utifrån artiklar och tidigare 
studier, hur komplex samlastning inom godstrafiken är och att många samlastningar inte 
blir långvariga. Dessutom upptäckte vi att information om samarbetet mellan offentlig 
sektor och privata aktörer inom samlastning är begränsad. Det resulterade i att vi ville 
studera det närmare men på grund av den korta tidsramen fanns inte möjlighet att 
fördjupa sig inom ämnet under kursens gång.  
 
Valet att närmare studera samlastning i vår uppsats föll sig därmed naturligt. Hållbar 
citylogistik blir även allt mer uppmärksammat i dagens samhälle i och med de ökade 
miljöproblemen. Det är även en bidragande faktor till att vi närmare vill undersöka hur 
olika samlastningskoncept fungerar och hur kommuner tillsammans med privata aktörer 
kan arbeta för en hållbar citylogistik.   
 

2.2 Förförståelse 
	
Enligt Olsson och Sörensen (2007, s. 64) handlar förförståelse om en kännedom och 
uppfattning som forskaren har sedan tidigare inom ämnet som studien avser att 
undersöka.  Eftersom förståelsen för ämnet förändras allt eftersom studien framkommer 
och ny kunskap erhålls genom teorier och empiri, är det betydande att forskaren 
beskriver sin egen förförståelse utifrån de förutsättningar som denne har (Olsson & 
Sörensen, 2007, s. 64). Värderingar utifrån den förförståelse som författaren har är 
viktig att ta hänsyn till under forskningsprocessen. Forskarens förförståelse kan erhållas 
genom personliga erfarenheter, från kurslitteratur, föreläsningar eller rapporter och 
risken är att det leder till en viss grad av subjektivitet (Johansson Lindfors, 1993, s. 36). 
 
Den teoretiska förförståelsen som vi har är genom studier på civilekonomprogrammet 
med inriktning handel och logistik, där vi läst kurser inom ekonomi, logistik och handel, 
vilket har gett oss en bred teoretisk kunskap. Vidare har vi tidigare kunskap om 
samlastning då vi som tidigare nämnt gjort en studie inom citylogistik där samlastning 
innebar en möjlig lösning. Det har resulterat i att vi innan denna uppsats hade en 
teoretisk förförståelse av ämnet utifrån kurslitteratur, tidigare gjorda forskningsstudier 
samt föreläsningar. Den praktiska förförståelsen har vi erhållit från att studera Umeå 
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kommuns citylogistik samt utfört en intervju hos en anställd på ett transportföretag i 
Umeå och fått höra dennes tankar och reflektioner gällande citylogistik och dess 
lösningar.  Vi är medvetna om att vår förförståelse kan påverka vår studie. Det är enligt 
Johansson (2003, s. 96) i princip ofrånkomligt att en studie inte kommer att påverkas av 
författarnas förförståelse. I vår studie utför vi semistrukturerade intervjuer som vi själva 
tolkar och analyserar vilket kan innebära att vår förförståelse påverkar 
tolkningsprocessen. Vi är väl medvetna om att det kan komma att avspegla vårt resultat 
men vi kommer under studiens gång sträva efter en neutral utgångspunkt så att vi kan 
behålla ett objektivt synsätt och därmed undvika subjektivitet och missvisande resultat. 
 

2.3 Forskningsstrategi  
	
Den forskningsstrategi som används i denna studie är en kvalitativ. Valet att göra en 
kvalitativ forskning föll på att vi ville skapa en djupare förståelse för hur samarbetet 
mellan olika parter i ett samlastningskoncept fungerar. Holme och Solvang (1997, s. 79) 
argumenterar för att kvalitativa studier kan skapa en djupare förståelse då en helhetsbild 
skapas över det som undersöks. 
  
En kvalitativ studie skapar möjligheter för oss att på djupet kunna studera och jämföra 
de två valda kommunerna och samarbetet med de privata aktörerna. I Sverige är antalet 
studieobjekt begränsat och valet att studera två kommuner resulterar i att vi kan 
fördjupa oss inom dessa samt se vilka likheter och skillnader det finns mellan dem. 
Metoder i tidigare forskning inom ämnet är för det mesta en kombination av kvalitativ- 
och kvantitativ studie, eller i vissa fall enbart en kvalitativ studie. I de studier som 
använder en kombination (Lindholm, 2012; Lindholm, 2014; Lindholm & Browne, 
2013) har forskarna utgått både från enkäter och intervjuer. 
  
Vidare utgår tidigare gjorda studier inom offentligt-privat partnerskap (Kivleniece och 
Quelin, 2012) endast utifrån privata aktörers perspektiv och dess val av styrelseform i 
ett offentligt-privat partnerskap. Andra forskningsstudier fokuserar istället endast på 
lokala myndigheter och dess beslutsfattande gällande godstransporter (Lindholm, 2010; 
Lindholm, 2012). Vi ämnar undersöka samarbetet ur båda perspektiven, både från 
offentliga sektorn samt privata aktörer för att ta reda på hur samarbetet mellan dem 
fungerar i ett samlastningskoncept. Att göra en renodlad kvalitativ studie hoppas vi kan 
leda till att vi får svar på vår frågeställning. Därmed kan vi komplettera tidigare gjorda 
studier, som det i dagsläget finns ett gap inom gällande samarbete mellan kommun och 
privata aktörer i utförandet och framförandet av en samlastning. 
  
Bryman och Bell (2013, s. 421) menar att syftet med kvalitativ studie är att skapa en 
överförbarhet snarare än en generalisering av resultatet. Eftersom vår studie ämnar 
överföra resultatet på förhoppningsvis andra kommuner i Sverige, som vill arbeta med 
samlastning, så vill vi försöka skapa en förståelse för hur, utifrån beteende och 
uppfattningar hos respondenterna. Detta fås utifrån semistrukturerade intervjuer som 
görs med relevanta respondenter. Utifrån dessa förutsättningar anser vi att en kvalitativ 
studie lämpar oss bäst och kommer resultera i ett djupare och tyngre empiriskt material 
vilket är betydelsefullt för kommande diskussion.  
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2.4 Vetenskapliga utgångspunkter   
	
Epistemologi och ontologi är de två huvudsakliga utgångspunkterna i forskning. 
Epistemologi är kunskapssynen och ontologi vetenskapssynen. Dessa två 
utgångspunkter påverkar forskningsmetoden (Saunders et al, 2012, s. 129).  
 
Enligt Stoehrel (2007, s. 45) handlar de ontologiska frågeställningarna om vilken 
verklighetssyn människan har och hur de olika antaganden forskarna har på hur världen 
fungerar. Inom ontologi finns det två olika synsätt, objektivism och konstruktionism. 
Det ontologiska synsättet objektivism handlar om att människors handlingar och 
existens är oberoende av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Sociala aktörer 
kan alltså inte påverka uppkomsten av sociala företeelser. Eftersom syftet med denna 
uppsats är att förstå samarbetet mellan olika aktörer i samband med samlastning in till 
stadskärnor anser vi att de olika aktörerna som kommer att intervjuas kommer använda 
sig av egna uppfattningar när det kommer till detta ämne. Eftersom samlastning in till 
stadskärnan idag inte används i särskilt stort omfång är detta ett ämne som ständigt 
diskuteras och utvecklas. Exempelvis diskuteras ständigt frågor som rör hinder till att 
fler aktörer inte samlastar sina gods vid leverans av varor. Restriktioner från kommunen 
är ytterligare exempel på frågor som ständigt tas upp. Förutsättningarna för att 
samlastning ändras och utvecklas är således löpande. De privata aktörerna är helt enkelt 
beroende av kommunen när nya förutsättningar tas fram samt vice versa. Kommunen är 
beroende av de privata aktörerna för att kunna genomföra de nya åtgärderna och så 
vidare. Vi anser därför att det objektivistiska synsättet kan utesluta med tanke på att det 
handlar om oberoende sociala företeelser 
 
Vi anser därför att en konstruktionistisk verklighetssyn är mer passande i vår uppsats. 
Konstruktionism handlar om att de sociala företeelserna skapas från sociala aktörers 
olika uppfattningar som således ständigt revideras (Bryman & Bell, 2013, s. 43). 
Samarbete som finns mellan privata aktörerna och offentlig sektor inom samlastning in 
till stadskärnan utvecklas samt förändras ständigt vilket påverkar de olika parterna. 
Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 59) menar att objektivitet inte existerar inom det 
konstruktionistiska synsättet. Ingen otolkad social verklighet existerar. Snarare ligger 
fokus på hur olika människor tolkar verkligheten. Merriam och Nilsson (1994, s. 30) 
menar på att inom kvalitativ forskning är syftet att uppfatta innebörden av en händelse 
eller företeelse och således är processen mer intressant än själva resultatet. Forskaren 
utgår även från att världen inte är objektiv utan ett samspel mellan människor (Merriam 
& Nilsson, 1994, s. 31).  
  
Epistemologiska frågeställningar behandlar vad som kan betraktas som kunskap inom 
ett specifikt ämne (Bryman & Bell, 2013, s. 35). Det syftar framförallt till att behandla 
om ett naturvetenskapligt eller ett positivistiskt synsätt ger trovärdiga och hållbara 
kunskaper angående den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2013, s 41). Även inom 
epistemologi finns två huvudsakliga kunskapssyner; positivism och hermeneutiken 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 11). Saunders et al. (2012, s. 134) menar att positivism är 
att det människan kan upptäcka via sina sinnen är vetbart medan allt det andra endast är 
inbillning eller osäker kunskap. Kunskapssynen bygger således på objektivitet och 
syftar till att generera hypoteser som sedan testas samt tar ställning till olika lagmässiga 
förklaringar (Bryman & Bell, 2013, s. 36). Syftet med uppsatsen är inte att ta fram och 
testa hypoteser och sedan ta fram lagmässiga förklaringar utan att försöka skapa oss en 
djupare förståelse inom vårt valda forskningsområde genom att tolka det empiriska 
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material vi fått fram. Vi anser därför att den hermeneutiska kunskapssynen är mest 
lämpad att svara på vår problemformulering. Hermeneutiken menar att genom tolkning 
av olika empiriska material når forskaren det vetbara (Bryman & Bell, 2013, s. 38). 
Saunders et al. (2012, s. 134) menar således att riktig fakta kopplas ihop med positivism 
och människors känslor samt hur de beter sig förknippas med hermeneutiken. Vi vill 
även undersöka de privata aktörerna samt den offentliga sektorns olika uppfattningar 
om samarbetet vid samlastning in till stadskärnan. Vi anser att den hermeneutiska 
kunskapssynen således är mest lämpad för vår uppsats. De olika respondenterna som 
intervjuas kommer även ha sin egen subjektiva uppfattning om forskningsområdet 
vilket därför kan utesluta positivism som bygger på objektivitet. 
 

2.5 Angreppssätt  
	
Det finns ett angreppssätt som är en kombination av deduktivt och induktivt 
angreppssätt, nämligen abduktivt tänkande (Bryman & Bell, 2013, s. 46). Ett abduktivt 
tänkande används när man vill försöka undvika de begränsningar som förknippas med 
induktivt och deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 46). En nackdel med ett 
induktivt angreppssätt är att forskaren i förväg inte vet vad som bör försökas finnas i 
observationerna, vilket kan vara tidskrävande (Yin, 2011, s. 98). I ett induktivt 
angreppssätt kan däremot nya aspekter och synsätt uppkomma under observationerna 
vilket kan visa sig vara betydande och avgörande för studiens resultat till skillnad från 
ett deduktivt angreppssätt där risken är att nya insikter och händelser kan gå förlorade 
vid observationer då forskaren redan i förväg vet vilka begrepp och teorier som ska 
undersökas (Yin, 2011, s. 98). Alvesson och Kärreman (2007, s. 1279) menar att ett 
abduktivt tänkande krävs för att kunna öppna upp sig för möjligheten att bli överraskad 
av den insamlade datan och kunna nyttja det, istället för att gå miste om det om 
forskaren endast utgår ifrån tidigare satta teorier. 
  
Det finns ett angreppssätt som är en vidareutveckling av det abduktiva tänkandet, vilket 
vi anser är mer optimalt för vår studie. Detta för att vi vill växla mellan de olika 
angreppssätten under studiens gång. Ett systematiskt kombinerat angreppssätt har sin 
grund i det abduktiva tänkandet (Dubois & Gadde, 2002, s. 555). Genom att 
regelbundet gå mellan deduktivt och induktivt angreppssätt, beroende på fas i studien 
samt mellan olika empiriska observationer och teorier kan man enligt detta angreppssätt 
skapa sig en vidare förståelse av både teoretiska och empiriska fenomen (Dubois & 
Gadde, 2002, s. 555). Med ett systematiskt kombinerat angreppssätt kan resultaten i 
studien nyttjas och bidra till att hela tiden utveckla studien under arbetets gång. Detta 
innebär att studien inte blir en linjär process utan följer istället utvecklingen löpande 
(Dubois & Gadde, 2002, s. 555). Genom att vi tillämpar ett sådant angreppssätt kan vår 
uppsats grunda sig i existerande forskning och litteratur samt tillåta att riktningen ändras 
under tiden och bidrar till nya forskningsområden. Det öppnar för möjligheter att vid 
observationer upptäcka nya aspekter och händelser som kan vara betydande för studiens 
resultat. 
 
Genom att inledningsvis i studien använda ett deduktivt tänkande sparar vi tid då vi 
under observationstillfällena vet vilka begrepp och teorier vi utgår ifrån. Däremot är vi 
sedan öppna för nya företeelser och händelser som kan uppstå under 
observationstillfället, i vårt fall intervjuer, vilket resulterar till ett mer induktivt 
tänkande. Det kan förklaras som att vi använder oss av ett systematiskt kombinerat 
tänkande då vi växlar mellan de olika angreppssätten beroende på fas i studien. Således 
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argumenterar vi för ett sådant tänkande som ger oss förutsättningar att utveckla en redan 
existerande teoretisk referensram till något nytänkande. Detta gör det även svårt för oss 
att förutse studiens resultat då vi är öppna för nya aspekter vilket även kan ses som ett 
överraskningsmoment. 
 

2.6 Litteratursökning och källkritik 
	
Bryman och Bell (2013, s. 110) argumenterar för att den inledande sökningen i den 
tidigare forskningen är en av de viktigaste bitarna i ett forskningsprojekt. 
Grundläggande sökning av forskning inom de tre olika huvudområdena offentligt-privat 
partnerskap, finansiering och hållbarhet genomfördes initialt i uppsatsprocessen. Syftet 
med detta var att undersöka och bilda oss en uppfattning om vad tidigare forskning 
inom de valda områdena resulterat i. Vidare identifierades ett forskningsgap i 
litteraturen vilket denna uppsats ämnar bidra till att komplettera med i forskningen. 
Identifieringen av ett forskningsgap menar Bryman och Bell (2013, s. 111) är viktigt för 
att kunna bidra till ny forskning. 
 
Vetenskapliga artiklar är den största delen av den litteratur som används i uppsatsen. 
För att komplettera har även facklig litteratur används. Dessa två typer av litteratur har 
använts för att komplettera varandra. Detaljkunskap har studerats i och med de 
vetenskapliga artiklarna medan den fackliga litteraturen bidragit med övergripande 
förståelse av olika begrepp. Olsson och Sörensen (2007, s. 18) menar på att 
litteratursökningen är viktigt för att kunna bilda en viktig bas i uppsatsen. Ett bra 
verktyg för att kunna samla in denna typ av litteratur som behövs på ett effektivt och 
pålitligt sätt är via databaser (Olsson & Sörensen, 2007, s. 18).  
 
De databaser som använts för att hitta lämplig och relevant litteratur är Google Scholar 
och Umeå Universitetsbiblioteks databas. Vidare är relevanta databaser inom 
företagsekonomiska studier Elsevier ScienceDirect Journals och EBSCO Business 
Source Premier/Compete. EBSCO Business Source Premier/Complete anses som en 
relevant och tillförlitlig databas att använda sig av vid företagsekonomiska studier 
(Bryman & Bell, 2013, s. 123). Den inledande sökningen av litteratur utgick från ord 
som; Urban consolidation centre, Urban freight consolidation centre och City logistic. 
Dessa artiklar användes främst för att skapa och få en överblick över den nuvarande 
forskningen inom samlastning. Därefter identifierades ett gap i forskningen gällande 
samarbetet mellan offentlig sektor och privata aktörer när det kommer till samlastning 
in till stadskärnor. För att söka litteratur inom uppsatsens huvudområden användes 
senare andra sökord. För att söka teorier inom samarbete och partnerskap användes ord 
som; Freight quality partnership, Urban freight public partnership och Cooperation with 
urban freight stakeholders. Inom finansiering användes ord som; Urban Consolidation 
centres. Slutligen, inom hållbarhet användes ord som; Sustainable urban development 
och environmental governance.  
 
Artiklarna är i största möjliga mån fackgranskade, detta för att skapa högre trovärdighet. 
De vetenskapliga artiklar som inte är fackgranskade har sorterats bort med ett undantag. 
Den vetenskapliga artikel som inte är fackgranskad, men ändå är med bland litteraturen, 
är refererad i andra forskningsstudier mer än 200 gånger och anses därför trovärdig och 
tillförlitligt. Vidare har vi försökt använda oss av aktuell litteratur inom området. Vi har 
försökt hitta balans mellan äldre litteratur och nyare forskning för att skapa en variation 
i litteraturen. Äldre litteratur kan uppfattas som inaktuell vilket kan vara en nackdel. 
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Stor vikt har dock lagts vid att försäkra oss om att denna äldre litteratur är relevant och 
är dessutom ofta grundläggande i nyare forskning och nyare teorier. Vi har använt oss 
av primärkällor i så stor uträckning som möjligt för att undvika att teorier tolkas fel. 
 
Den valda litteraturen har även granskats av oss innan användning. Enligt Bryman och 
Bell (2012, s. 668) innebär att granska litteraturen en redovisning av både för- och 
nackdelarna. Detta är viktigt för att kunna skapa sig en förståelse kring denna tidigare 
forskning. Vidare menar Bryman och Bell (2012, s.107) att det är viktigt för att skapa 
en transparens i uppsatsen. Under hela litteratursökningen har vi kritiskt granskat 
källorna vilket lett till att den utvalda litteraturen anses som tillförlitlig och relevant. För 
att ytterligare komplettera de vetenskapliga artiklarna och den fackliga litteraturen har 
vissa hemsidor och andra artiklar används för att visa på ämnets aktualitet. Vi har 
hanterat dessa typer av informationskällor med största försiktighet och informationen är 
inte grundläggande i arbetet men kompletterar med aktuell information. Dessa typer av 
källor har använts i det inledande kapitlet samt när val av kommuner presenteras i 
metodkapitlet.  
 

2.7 Val av teori 
	
Det är betydande att studiens teorier har en nära koppling till problemformuleringen 
(Johansson Lindfors, 1992, s. 87). De teorier som omfattar vår studie handlar om 
partnerskap, finansiering, ägandeskap och hållbar samlastning. De går även att knyta till 
vår problemformulering som lyder; Hur är samarbetet uppbyggt mellan svenska 
kommuner och privata aktörer vid en samlastning in till stadskärnan? Vi är intresserade 
av att se hur olika samarbeten ser ut. Enligt Crainic et al. (2004, s. 451) och Lindholm 
och Browne (2013, s. 21) krävs ett samarbete mellan offentlig sektor och privata aktörer 
för att uppnå en hållbar citylogistik.  Vi vill därmed närmare undersöka dessa 
samarbeten för att kunna fastställa hur olika partnerskap inom samlastning ser ut och 
hur det formas. Teorin som omfattar värdehållande och värdeskapande mekanismer i ett 
privat- offentligt partnerskap utifrån integrerade och självstyrande former (Kivleniece & 
Quelin, 2012) anser vi är intressant att studera för att se hur partnerskap inom 
samlastning är uppbyggda och vilken styrelseform dessa partnerskap kan antas ha. 
Teorier inom finansiering och ägandeskap är valda för att vi vill ta reda på vem i 
partnerskapet som ansvarar för ekonomi samt hur ägandeförhållandena ser ut. Enligt 
Browne et al. (2005, s. 4) och Verlinde et al. (2012, 690) förekommer inga 
självfinansierade samlastningscentraler. Detta är något vi vill undersöka närmare. Att 
använda teorier inom finansiering gällande samlastning anser vi relevant då en 
finansiering behövs för att en samlastning ska kunna startas upp och drivas. Frågan är 
hur och vem som står för ansvaret? Det är något vi vill ta reda på utifrån teorier inom 
finansiering samt ägandeskap. 
  
Gustafsson et al. (2015, s. 205) argumenterar för att det är kommunen som är de 
viktigaste aktörerna när det kommer till att förbättra den hållbara utvecklingen i 
städerna. Teorier inom hållbarhet har vi valt för att vi vill veta vilket ansvar kommunen 
har men också de privata aktörerna när samlastning beskrivs som en åtgärd för en 
hållbar citylogistik. Inom samlastning är fossilfria fordon det som används vilket vi vill 
undersöka närmare med hjälp av teorier. Vi vill dessutom undersöka hur luftkvalitén 
påverkas av en samlastning och har därmed valt att närmare studera teorier inom det. 
Fordonen som drivs fossilfritt och många gånger enbart på el är tystare än 
konventionella fordon därför vill vi även undersöka buller och hur det påverkas av att 
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en samlastning som körs med tystgående fordon. Valet att studera lastcyklar beror på att 
lastcyklar i tidigare forskning benämns som ett sätt att effektivisera leveranserna i 
stadskärnor. Med hjälp av ett kombinerat systematiskt angreppssätt kommer vi med de 
valda teorierna testa dem mot vår empiri men också vara öppna och mottaglig för ny 
teori som sedan kommer att resultera i en slutsats som besvarar vår 
problemformulering.   
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3. Teoretisk referensram 
	
I det här kapitlet kommer relevanta teorier att redogöras. Kapitlet är uppdelat i tre 
avsnitt, där första avsnittet behandlar områden inom offentligt-privat partnerskap, 
andra avsnittet innefattar teorier gällande finansiering och ägandeskap av en 
samlastning och det sista avsnittet omfattar hållbar samlastning. 
 
     
 
För att kunna få till en effektiv och hållbar samlastning in till stadskärnan krävs det ett 
samarbete mellan offentlig sektor och privata aktörer (Crainic et al, 2004, s. 451; 
Banister, 2008, s.75). Vidare menar Browne (2005, s. 4) att en samlastning har absolut 
störst chans att lyckas ifall extern finansiering från offentlig sektor erbjuds. Samarbetet 
mellan de olika aktörerna, både rent ekonomiskt men även i utvecklingsfrågor är 
avgörande för om en effektiv och hållbar samlastning in till stadskärnor är möjligt 
(Browne, 2005, s. 6; Gustafsson et al, 2015, s. 206; Banister, 2008, s.75). När det 
kommer till den hållbara utvecklingen i städerna är kommunen som offentlig aktör den 
absolut viktigaste aktören (Banister, 2008, s.75). Browne (2005) menar på att det är 
viktigt att få till ett bra samarbete mellan aktörer för att ett samlastningskoncept skall 
kunna vara både ekonomiskt gångbart samt hållbart över tid.  
 

3.1 Offentligt-privat partnerskap 
	
Det mest förekommande är att godstransporter framförs och utförs av privata företag 
men som använder offentlig infrastruktur och som regleras och styrs av offentliga 
myndigheter (Lindholm & Browne, 2013, s. 20). I Sverige har kommunerna stort 
inflytande över de lokala gatorna och har därför stora möjligheter att påverka och 
reglera trafiken på olika sätt (Lindholm, 2012, s. 136). De axlar ofta en ledande roll vid 
nya bestämmelser och införande av nya regleringar gällande stadstrafiken (Lindholm, 
2012, s. 136). I många år har privata företag haft en liten påverkan på lokala 
transportplaneringsprocesser där framförallt städernas kommuner och myndigheter har 
styrt, men situationen har på senare år förändrats (Lindholm & Browne, 2013, s. 20). 
Idag pågår ett allt större samarbete mellan kommun, lokala myndigheter och privata 
transportföretag (Lindholm & Browne, 2013, s. 20). Enligt både Crainic et al. (2004 s. 
451) och Lindholm och Browne (2013, s. 21) är ett samarbete mellan privat och 
offentlig sektor nödvändigt för att uppnå en hållbar citylogistik. 
 

3.1.1 Partnerskapsformation 
Offentligt-privat partnerskap är ett samarbete mellan offentlig sektor och privata aktörer 
(Ittmann, 2017, s. 13; Kijewska & Jedliński, 2016, s. 196). Offentliga myndigheter eller 
kommuner använder sig av privata företag för att designa, finansiera, bygga, driva och 
underhålla projekt (Ittmann, 2017, s. 13). Ett offentligt-privat partnerskap inom 
godstrafiken är ett sätt för myndigheter och kommun att inkludera och diskutera med 
relevanta intressenter om godstransporter inne i städer (Lindholm, 2014, s. 127). 
Partnerskap inom godstrafiken innefattar vanligtvis lokala myndigheter eller kommun, 
transportföretag, företagsrepresentanter, logistikoperatörer samt organisationer inom 
miljöskydd men även andra intressenter som anses vara lämpade för ett projekt eller 
koncept (Kijewska & Jedliński, 2016, s. 196).  
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3.1.2 Värdeskapande- och värdebehållande mekanismer i ett offentligt-privat 
partnerskap 
Kivleniece och Quelin (2012, s. 272) föreslår ett teoretiskt ramverk för identifiera 
värdeskapande- och värdebehållande mekanismer inom ett offentligt-privat partnerskap 
(figur 3). Offentligt-privat partnerskap berör enligt Kivleniece och Quelin (2012, s. 278) 
tre grupper, privata aktörer, offentlig sektor samt sociala intressenter som till exempel 
slutanvändare eller skattebetalare. De inblandade parterna kan ha olika mål och 
prioriteringar som skiljer sig åt, till exempel kan offentlig sektor ha politiska mål som 
inte engagerar privata aktörer (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 277). Privata aktörers 
värde påverkas också med stor sannolikhet negativt om offentlig sektor gör en 
budgetåtstramning eller omfördelning av privata tillgångar och resurser med hjälp av 
politiska och administrativa medel (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 277). Kivleniece och 
Quelin (2012, s. 278) modell bygger på en samverkan mellan offentlig och privat 
sektor, med utgångspunkt från privata aktörers perspektiv. Den viktigaste beståndsdelen 
i modellen innefattar vilken typ av styrelseform de privata aktörerna bör arbeta utifrån 
för att kunna uppnå högst värde.  
 
Det finns två typer av styrelseformer i ett offentligt-privat partnerskap; självstyrande 
och integrerande (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 282). I en självstyrande styrelseform är 
partnerskapet uppbyggt med en struktur där privata företag arbetar relativt självständigt 
utifrån de rättigheter och avtal som offentliga myndigheterna har erhållit och som 
parterna har kommit överens om. Offentlig sektor agerar främst som en övervakare och 
verifierar att avtalen följs och privata aktörer anses vara huvudoperatör och står inför en 
högre riskgrad när det gäller framtida efterfrågan (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 280). 
En integrerad styrelseform innebär att offentliga sektorn och privata aktörer arbetar tätt 
tillsammans (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 281). De delar ansvar för utveckling, 
förvaltning och leveranser av varor eller tjänster. Privata företag åtar sig det operativa 
ansvaret, som kan innefatta konstruktion och byggande medan offentliga sektorn kan 
ansvara för att driva förvaltningen framåt. I en integrerad styrelseform delas 
osäkerheten och riskerna mellan parterna (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 281). Vilken 
typ av styrelseform som partnerskapet med störst sannolikhet arbetar utifrån beror på 
partnerskapsgrunderna, vilket kan förklaras som olika situationer där de privata 
aktörernas uppfattning och preferenser styr valet av styrelseform (Kivleniece & Quelin, 
2012, s. 282).  Intresset föra att välja rätt styrelseform är högt för att på så sätt kunna 
skapa ett differensvärde och maximera kapaciteten i ett offentligt-privat partnerskap 
(Kivleniece & Quelin, 2012, s. 295). 
 
Partnerskapsgrunderna är enligt Kivleniece och Quelin (2012, s. 282) indelade i tre 
områden, marknadens osäkerhet, externa marknadsförhållanden och tillgängligheten till 
att använda idiosynkratiska resurser. Om det råder politisk osäkerhet är det sannolikt att 
privata aktörer väljer att arbeta under självstyrande former, medan om det råder 
marknads- och teknologisk osäkerhet är sannolikheten större att parterna arbetar utifrån 
en integrerad styrelseform (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 283-284). Om det finns en 
högre grad av positiva externa marknadsförhållanden och ett stort allmänt intresse är 
privata aktörer mer benägna att arbeta integrerat med offentliga myndigheter 
(Kivleniece & Quelin, 2012, s. 284). Om privata aktörer får möjlighet att styra 
offentliga fastighetsbaserade resurser är sannolikheten stor att de väljer att arbeta utifrån 
en självstyrande form, medan om det handlar om offentligt kunskapsbaserade resurser 
krävs det att parterna arbetar mer integrerat (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 285). För att 
kunna överföra och tillgå offentligt kunskapsbaserade resurser till privata aktörer krävs 
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det, inte helt oväntat, ett nära samarbete mellan parterna (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 
285). Om det istället handlar om privata kunskapsbaserade resurser är privata aktörer 
mer benägna att arbeta självstyrande, då de vill bevara det unika och specifika 
kunskaperna för sig själva (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 285). Privata aktörer med 
politiska resurser och kapacitet är mer benägna att arbeta integrerat med offentliga 
myndigheter (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 286). För att minska konjunkturella risker, 
ur ett värdeskapande perspektiv kan en integrerad styrelseform i detta avseende leda till 
ekonomiska fördelar i form av subventioner, attraktivare prissättning eller förlängda 
avtalsvillkor. Kivleniece och Quelin (2012, s. 286) argumenterar för att styrningsformen 
i offentligt-privat partnerskap måste anpassas beroende på privata aktörernas intressen 
och mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Egen bearbetning av Kivlenieces och Quelins (2012, s. 292) modell; 
Värdeskapande och värdebehållande mekanismer i ett offentligt-privat partnerskap 
 
Beroende på om offentligt-privat partnerskap är självstyrande eller integrerande bör 
utgångspunkterna tas från den typ som skapar mest värde för att sedan koppla samman 
det med de värdebehållande mekanismerna (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 287). 
Kivleniece och Quelin (2012, s. 292) illustrerar i sin modell hur ett gemensamt 
engagemang från offentliga sektorn och privata aktörer kan skapa nya fördelar genom 
att arbeta tillsammans, antingen utifrån en självstyrande styrelseform eller integrerad 
styrelseform (figur 3). Det viktiga är att använda den styrelseform som anses skapa mest 
värde. 
 
Den offentliga sektorn som anammat opportunism, vilket innebär att de är mer benägna 
att mildra de privata aktörernas andel av värdet, är mer angelägna att skapa ett integrerat 
samarbete mellan privata aktörer och den offentliga sektorn (Kivleniece & Quelin, 
2012, s. 289). Om offentliga sektorn anammar opportunism, kan det till exempel 
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innebära att offentliga sektorn omvandlar avtalen till deras fördel (Kivleniece & Quelin, 
2012, s. 288). De externa intressenterna däremot, som förespråkar aktivism, vill mildra 
de privata aktörernas värde i ett självstyrande partnerskap (Kivleniece & Quelin, 2012, 
s. 291). Det kan innebära att de bojkottar att handla från de privata aktörerna eller 
undviker att använda deras tjänster (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 291). Kivleniece och 
Quelin (2012, s. 273) menar att opportunism och aktivism begränsar privata aktörer i att 
försöka fånga och maximera värdet. 

3.1.3 Relationer och fysiska resultat i ett offentligt-privat partnerskap  
Om planeringen av godstrafik i städer formas med insyn från både privata och offentliga 
företag kan det vara lättare att förstå de olika affärsaspektena som finns inom 
stadsplanering (Lindholm & Browne, 2013, s. 35). Browne et al. (2007, s. 218) har i sin 
studie jämfört städerna Paris och London när det gäller ansträngning för att minska 
godstransporter i städer och kommer fram till att samarbetet mellan de lokala 
myndigheterna, kommunen och de berörda intressenterna är nyckeln till framgångsrika 
insatser i att minska godstransporternas påverkan i städerna. 

Ett framgångsrikt partnerskap bör enligt Lindholm (2014, s. 133) innehålla tydliga mål 
och en intressant planprocess för att engagera intressenterna. Lindholm och Browne 
(2013, s. 35) argumenterar för långsiktiga relationer när det handlar om att skapa 
framgångsrika partnerskap. Intressenterna bör dessutom differera sig från varandra och 
kunskapsutbytet mellan dem är betydelsefullt (Lindholm & Browne, 2013, s. 35). 
Lindholm (2014, s. 133) menar att långsiktiga relationer är värderat högt och det leder 
till nära förbindelser mellan intressenter som vanligtvis inte stöter på varandra i andra 
sammanhang. Ett framgångsrikt partnerskap mellan offentliga sektorn och privata 
aktörer leder till ökade chanser att skapa nya idéer och lösningar på problem inom 
citylogistik (Lindholm, 2014, s. 133). Det är även viktigt att alla deltagare i ett 
partnerskap är beredda att kunna ge och ta för att säkerhetsställa ett rättvist arbete inom 
partnerskapet (Ittmann, 2017, s. 5). Vid implementering av en samlastning är det enligt 
Lindholm (2012, s. 138) viktigt att diskutera det nya konceptet med berörda intressenter 
och att de är villiga att se en förändring, det krävs nämligen en noggrann planering för 
att lyckas genomföra en samlastning. Om det saknas ett gediget intresse för ett 
samarbete är risken stor att konceptet inte kommer att kunna slutföras (Lindholm, 2012, 
s. 138).  
 
Det är av betydande vikt att tydligt kommunicera, parterna emellan, och försöka komma 
överens om vilka restriktioner som bör finnas i samband med en samlastningscentral 
(Van Rooijen & Quak, 2010, s. 5969). Nordtømme et al. (2015, s. 185) belyser vikten 
av att diskutera problematiska frågor och möjliga lösningar gällande samlastning för att 
skapa ett ökat intresse hos de inblandade parterna. Vidare menar Lindholm och Browne 
(2013, s. 35) att det behöver finnas en kärngrupp av människor för att kunna bygga både 
personliga länkar men även kunna övervinna de svårigheter som finns mellan offentliga 
sektorn och privata aktörer när det gäller planering och framföranden av urbana 
godstransporter. Nordtømme et al. (2015, s. 185) och Taniguchi (2014, s. 316) belyser 
båda att en nyckelpart som styr konceptet krävs för att en etablering av en samlastning 
ska kunna genomföras framgångsrikt. 
  
Enligt Taniguchi (2014, s. 315) bör kommunens huvudsakliga roll vid ett införande av 
en samlastning vara att föra samman olika intressenter och kontinuerligt ge de stöd och 
hjälpa dem att ta fram smarta lösningar. Enligt Van Rooijen och Quak (2010, s. 5969) 
har det i vissa fall visat sig att kommuner och lokala myndigheter mer eller mindre 
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tvingar transportföretagen att samarbeta via en samlastningscentral ur ett politiskt 
perspektiv. Det har inte alla gånger uppskattas hos transportföretagen, som anser att det 
kan bli olönsamt i och med att kostnaderna höjs i samband med en samlastning (Van 
Rooijen & Quak, 2010, s. 5969). 
 
Lowndes och Sullivan (2004, s. 54) anser att desto fler intressenter som är delaktiga i ett 
partnerskap desto effektivare kan koncepten bli, vilket kan resultera i att resurserna 
utnyttjas på ett effektivare sätt. Dubbelarbete kan minskas och kostnaderna kan bättre 
fördelas mellan parterna (Lowndes & Sullivan, 2004, s. 54). Om fler intressenter är 
delaktiga i partnerskapet kan det dessutom leda till en större påverkan hos andra 
intressenter som kan tänka sig att ingå partnerskap. Med fler delaktiga i partnerskapet 
kan det således bli lättare att möta komplexa lokala behov (Lowndes & Sullivan, 2004, 
s. 54). Lindholm och Browne (2013, s. 33) menar att det optimala antalet deltagare i ett 
partnerskap är svårt att fastställa. För många deltagare i ett partnerskap riskerar leda till 
komplicerade diskussioner och svårigheter med att komma överens och fatta enhetliga 
beslut (Lindholm & Browne, 2013, s. 34). 
  
Enligt Lindholm och Browne (2013, s. 34) kan ett offentligt- privat partnerskap med rätt 
antal deltagare leda till att de olika parterna lättare förstår varandras prioriteringar. 
Istället för att ett missnöje uppstår bland parterna kan ett partnerskap leda till större 
förändringar och bättre resultat gällande godstransporter i städer (Lindholm & Browne, 
2013, s. 34). Olsen och Woxenius (2014, s. 31) och Nordtømme et al. (2015, s. 180) 
menar däremot att svårigheterna med att effektivisera godstransporter i städerna är på 
grund av de olika beteenden och prioriteringar hos de inblandade parter som allt för ofta 
går emot varandra. Sociala och kulturella hinder kan göra det svårt för parterna att 
samarbeta inom ett koncept gällande samlastning av varor (Nordtømme et al., 2015, s. 
180). Enligt Anad et al. (2012, s. 106) kan lokala myndigheter och kommuner sträva 
efter större mål där hög vinst inte har lika stor betydelse som det har för de privata 
företagen. Det kan leda till att ett samarbete får svårt att träda i kraft mellan parterna då 
deras prioriteringar och mål skiljer sig åt.  
 
Speditörernas vilja att samarbeta med andra transportföretag kan visa sig vara större till 
en början men kan avta med tiden (Van Rooijen & Quak, 2010, s. 5969). Effektiviteten 
hos en speditör kan enligt Van Rooijen och Quak (2010, s. 5969) minska i samband 
med en samlastning. Det kan resultera i högre kostnader per leverans vilket gör att 
speditörerna inte anser det vara lönsamt att samarbeta. I Nordtømmes et al. (2015, s. 
185) studie visar det sig att intresset för en samlastning var låg från speditörer och 
butiksaktörer vilket försvårade möjligheterna att genomföra en samlastning tillsammans 
med lokala myndigheter och kommuner. 
 
Det är enligt Lindholm (2014, s. 133) viktigt att nyckelpersonen eller nyckelgruppen vid 
mötena tydligt förhåller sig till dagordningen och ger klara instruktioner så att fysiska 
resultat lättare ska kunna uppnås. Faktabaserade analyser av godstransporter som kan 
indikera på möjliga vinster i och med en samlastning har visat sig behövas för att kunna 
öka intresset för ett samarbete mellan lokala myndigheter, kommuner och privata 
aktörer (Nordtømme et al., 2015, s. 185). Nordtømme et al. (2015, s. 185) och 
Taniguchi (2014, s. 315) menar att det första steget lokala myndigheter och kommuner 
behöver göra i processen är att planera och visa upp en genomtänkt affärsplan 
för speditörerna och butiksaktörerna för att på så vis kunna locka till sig dem till att 
samarbeta och utveckla en samlastning. Crainic et al. (2009, s. 433) belyser däremot att 
den stora utmaningen i ett samarbete inom citylogistik är att få alla parter att förstå och 
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acceptera en ny affärsmodell. Taniguchi (2014, s. 315) argumenterar också för att 
människor i offentliga sektorn och privata aktörer brukar ha olika tidsperioder gällande 
sina uppsatta mål. En period gällande stadsplanering kan sträcka sig 10-20 år hos den 
offentliga sektorn medan samma planeringsperiod kan sträcka sig 3-6 månader hos ett 
privat företag (Taniguchi, 2014, s. 315). 
 
Lindholm (2010, s. 6215) menar att personer från lokala myndigheter och kommuner 
många gånger saknar förståelse och har svårt att sätta sig in i speditörernas situation för 
att förstå hur godstransporter i städer fungerar, vilket behövs för att de skall kunna 
förstå hur situationen kan ändras. Även Brown et al. (2005, s. 35) belyser vikten av att 
öka medvetenheten hos lokala myndigheter och kommuner vid ett införande av 
samlastning. Ett partnerskap skulle kunna bidra till att öka förståelsen och skapa en 
tydlig struktur i hur samlastningscentral kan utvecklas för att skapa bästa förutsättningar 
för de inblandade parterna. Lindholm (2010, s. 6215) argumenterar för att lokala 
myndigheter och kommun bör sätta en högre prioritet på stadsgodstransporter på 
dagordningen för att medvetandet och kunskapen skall öka bland de anställda.  
 

3.1.4 Risker med partnerskap 
Lindholm (2014, s. 133) argumenterar för att risken med ett partnerskap kan leda till 
ineffektivt arbete, där parterna träffas vid bestämda tillfällen och diskuterar men att 
diskussionerna inte blir till verklighet och knappt några fysiska resultatet går att 
fastställa. Vidare menar Lindholm (2014, s. 133) och Ittmann (2017, s. 11) att det bör 
erkännas att partnerskap är tidskrävande och tar lång tid att bilda, förvalta och 
upprätthålla.  Det är viktigt att de inblandade parterna är engagerade och trogna till att 
delta i ett partnerskap.  
 
Nordtømme et al. (2015, s. 185) argumenterar för att det största hindret med att införa 
en samlastning är förutom finansiering, den låga acceptansen från speditörer och 
butiksaktörer. Om många av intressenterna saknar ett engagemang i delta i ett projekt 
eller koncept inom samlastning blir det svårt att genomföra. Quak et al. (2016, s. 472) 
menar att risken med partnerskap där det saknas ett gediget intresse från alla berörda 
parter kan resultera i att parterna fokuserar allt för mycket på diskussionen av 
problemen istället för att försöka testa och utveckla lösningar.  
 

3.2 Finansiering 
	
I fråga om en eventuell samlastning uppstår det avgörande frågor som kretsar kring 
själva systemstrukturen för ett samlastningskoncept. Det är frågor rörande hur 
finansieringen ska se ut i konceptet, vem som ska äga samlastningscentralen, vem som 
är ansvarig för driften och vem som ska ansvara för de godsfordon som behövs för att 
driva en samlastningscentral.  
 
För att få till en samlastning menar Browne et al. (2005, s. 4) att samlastningscentraler 
har absolut störst potential för framgång om de har tillgång till extern finansiering. 
Enligt Browne et al. (2005, s. 4) förekommer det inga självfinansierade 
samlastningscentraler ännu. Det beror enligt Verlinde et al. (2012, s. 690) på att dessa 
centraler har en för kort livslängd. En av de största orsakerna till detta är att kostnaderna 
för samlastningscentraler är alltför höga (Verlinde et al., 2012, s. 690). Det blir för dyrt 
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att genomföra den extra omlastningen som krävs vid samlastningscentralen för att de 
skall vara tillräckligt kostnadseffektiva (Verlinde et al., 2012, s. 690).  
 
På grund av att samlastningscentralerna inte är självfinansierade blir de beroende av 
externa parter som kan hjälpa till med finansieringen. Förslagsvis kan regering erbjuda 
ersättning för den positiva påverkan på miljö som samlastningscentralerna faktiskt har 
(Verlinde et al., 2012, s. 690). De bidrar bland annat till att minska trängseln inne i 
städerna, minska utsläppen av miljöfarliga avgaser samt allmänt förbättra logistiken 
inne i stadskärnan (Verlinde et al., 2012, s. 691). På grund av att de är så beroende av 
extern finansiering är därför risken stor att dessa samlastningscentraler läggs ned när de 
blir för kostsamma (Verlinde et al., 2012, s. 692).  
 
Enligt Taniguchi (2014, s. 315) bör kommunen undvika att ge ett finansiellt stöd i form 
av pengar. Istället kan de erbjuda intressenterna anläggningar och skapa bättre 
parkeringsmöjligheter vid lastning och lossning för de speditörer som arbetar med 
samlastning. Rådgivning från kommunen gällande juridiska frågor samt trafikregler bör 
finnas till hands för alla inblandade parter (Taniguchi, 2014, s. 315). För att 
samlastningscentraler ska bli lönsamma krävs det tillvägagångssätt för att väga upp de 
höga kostnaderna. Ett alternativ kan då vara att erbjuda tilläggstjänster (Allen et al., 
2012, s. 484). Allen et al. (2012, s. 484) menar på att finansieringen i 
samlastningscentraler kan stödjas av dessa tilläggstjänster och som förslagsvis kan 
erbjuda aktörer extra lagringsutrymme, hämtning av varor i form av returlogistik eller 
vid leverans av varor erbjuda uppackning. Extra tjänster vid en samlastningscentral bör 
alltså existera för att en samlastningscentral ska få möjlighet att bli lönsam. Dock finns 
det som sagt inte några självfinansierade samlastningscentraler idag enligt Browne et al. 
(2005, s. 4).  
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv kan samlastning av gods in till stadsområden även bidra 
till flera positiva aspekter. I en samlastning kan fyllnadsgraden på varje godsfordon öka 
och utnyttjas till max på varje godsfordon som transporterar till en specifik stadskärna 
(Browne, et al., 2005, s. 10). Det kan i sin tur minska den totala transportkostnaden i det 
slutgiltiga leveransstadiet. Totala antalet leveranser som måste tas emot kan även 
minska vilket innebär en minskad kostnad. Godstransporternas leveransväg kan 
effektiviseras och kortas ned även tidsmässigt vilket bidrar till en minskad kostnad 
(Browne, et al., 2005, s. 10). Om tilläggstjänster dessutom används för att exempelvis 
bidra med lagerutrymme, eller packa upp och förbereda produkter kan detta minska 
kostnaderna för aktörerna i stadskärnan, till exempel butikerna. De positiva ekonomiska 
aspekter med samlastning måste således vägas mot de kostnader som 
samlastningscentraler medför. Som driftskostnaderna för samlastningscentralen.  
 
Verlinde et al. (2012, s. 690) menar, som tidigare nämnt, att de existerande 
samlastningscentralerna har för kort livslängd på grund av de höga kostnaderna. Att få 
bidrag är inte en hållbar lösning för att kunna driva en lönsam samlastningscentral 
(Verlinde et al., 2012, s. 691). Det som dock kan konstateras enligt Browne et al. (2005, 
s. 38) är att utan inledande hjälp med finansieringen av externa parter, exempelvis 
regering, är det inte sannolikt att samlastningscentraler kan utvecklas eller lyckas. I det 
inledande stadiet är alltså extern finansiering en nödvändighet för att få en 
samlastningcentral att fungera. Browne et al. (2005, s. 38) menar att i början är det 
viktigt för alla inblandade aktörer att ändå hålla nere investeringen till ett minimum och 
hålla lägsta möjliga kostnadsbas (Browne et al., 2005, s. 38). Befintliga byggnader som 
har expansionspotential på sikt kan exempelvis nyttjas istället för att bygga nytt.  
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Taniguchi (2014, s. 315) instämmer med Browne et al. (2005) om att den inledande 
hjälpen med finansiering är viktigt för att kunna starta upp en samlastningscentral. Ett 
självfinansieringssystem med en tillhörande affärsmodell måste sedan följas och det är 
avgörande för om samlastningscentralen skall lyckas på lång sikt eller inte (Taniguchi, 
2014, s. 315). Det är viktigt att respektive kommun bidrar till ett fungerande samarbete 
mellan olika lokala intressenter för att ta fram smarta lösningar för att kunna driva en 
lyckad samlastningscentral rent ekonomiskt (Taniguchi, 2014, s. 315).  
 

3.2.1 Ägandeskap 
Browne et al. (2005, s. 16) menar att det finns tre olika typer av ägandeskap av en 
samlastningcentral. Det finns offentligt ägd, privatägd och kooperativt ägd 
samlastningscentral. Offentligt ägd samlastningscentral innebär att kommunen står som 
ägare. Kommunen förhandlar om distributionstjänsten och är endast involverad initialt 
innan drift samt finansiering överlämnas till den aktör som vunnit upphandlingen. 
Privatägd samlastningscentral innebär att en ensam privat aktör äger 
samlastningscentralen, exempelvis ett transportföretag. En privat aktör har givetvis som 
mål att gå med ekonomisk vinst vilket kan öka attraktionskraften på 
samlasningscentralen. En kooperativt ägd samlastningscentral innebär att flera privata 
aktörer gemensamt äger och driver samlastningscentralen. I en kooperativt ägd 
samlastningscentral fördelas risken således på flera aktörer istället för endast en som i 
en privatägd samlastningscentral. Bortsett från riskfördelningen är de två typer av 
ägandeskap i princip identiska. Det är alltså även viktigt att fastställa vem som skall 
ansvara för den dagliga driften i samlastningscentralen och vem som skall äga de olika 
godsfordonen som används i samband med en samlastning.  
 

3.3 Hållbar samlastning 
	
I och med urbaniseringen bosätter sig allt fler inne i städerna. Innan år 2050 förväntas 
drygt 80 % av européerna vara bosatta just i städer (Europakommissionen, 2017). Den 
urbanisering som sker medför även många utmaningar. En av följderna av 
urbaniseringen är att allt högre krav ställs på godstrafiken runt om i världen. Det blir allt 
viktigare med ett politiskt engagemang för att kunna utveckla och förbättra hållbarheten 
i ett transportnät inne i städerna (Banister, 2008, s. 75). En allt viktigare fråga är 
dessutom hur förhållandet mellan transporter och landanvändning kommer att utvecklas 
framöver (Banister, 2008, s. 75).  
 
När det kommer till att förbättra den hållbara utvecklingen i städerna är kommunerna de 
viktigaste aktörerna (Gustafsson et al., 2015, s. 205). För att förändringar skall kunna 
genomföras och utvecklas runt om i olika städer krävs det involverande av aktörer på 
lokal nivå (Gustafsson et al., 2015, s. 206). Kommuner runt om i landet måste arbeta 
fram nya strategier anpassade efter deras förutsättningar gällande deras arbete mot en 
hållbarare utveckling (Gustafsson et al., 2015, s. 206). Björklund och Gustafsson (2015, 
s. 194) menar på att sedan 1990-talet har kommunerna i Sverige fått en allt viktigare roll 
när det kommer till utvecklingen av det hållbara samhället.  
 
Homsy och Warner (2015) har dock en annan uppfattning. Författarna menar på att 
kommunerna inte har tillräcklig drivkraft för att på egen hand kunna driva en hållbar 
utveckling på grund av att det är alltför resurs- och tidskrävande (Homsy & Warner, 
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2015, s. 65). Att agera hållbart innebär givetvis ett ökat miljöarbete vilket medför alltför 
stora negativa bieffekter för de enskilda kommunerna (Homsy & Warner, 2015, s. 66). 
Drivkraften mot en hållbar utveckling måste ligga på en nationell nivå (Homsy & 
Warner, 2015, s. 65). Om ansvaret och beslutsfattandet ligger på en nationell kan det 
medföra större effekter för en sådan utveckling av de enskilda kommunernas arbete när 
det kommer till just en mer hållbar stadsplanering (Homsy & Warner, 2015, s. 65). 
Björklund och Gustafsson (2015, s. 195) menar dock på att det viktigaste för att uppnå 
en sådan hållbar utveckling är just de olika kommunernas samarbeten mellan bland 
annat lokala aktörer samt den kunskapsspridning som sker på en lokal nivå.  
 
Björklund och Gustafsson (2015, s. 194) fortsätter därefter att argumentera för att 
ansvaret för att få till ett välplanerat och strukturerat godstrafiknät inne i stadskärnan 
ligger på respektive kommun. Respektive kommun kan således implementera väsentliga 
lagar och regler utefter deras stadskärnas begränsningar och behov. Detta kan 
exempelvis vara införande av regler gällande tung godstrafik eller införande av lämpliga 
lastzoner (Björklund & Gustafsson, 2015, 196).  
 
En samlastningscentral kan bidra med mycket positiva aspekter när det kommer till ett 
miljö- och livskvalitétperspektiv. Antalet olämpliga godsfordon inne i stadskärnan 
minskar vilket bidrar till en bättre stadsmiljö. Godsfordonens distanser kan kortas ned 
och bränsleförbrukningen kan minska. I en samlastning kan mer miljövänliga alternativ 
till godsfordon användas framförallt den sista sträckan från samlastningscentralen till 
stadskärnan vilket bidrar till en bättre stadsmiljö. En samlastning kan även öka 
tryggheten för gångtrafikanter då trängseln kan minskar inne i stadskärnorna. (Browne, 
2005, s. 11)  
 

3.3.1 Buller 
Olika typer av miljöfrågor är allt som oftast någonting som måstes ses över när det 
kommer till godstrafiknätet i stadskärnor. När frågor gällande miljö inom 
godstrafiken diskuteras och benämns i olika sammanhang är det oftast luftkvalitén och 
hur godstrafiken påverkar luftkvalitén som berörs och som kommuner arbetar med. 
Trafikbuller diskuteras däremot inte lika ofta och hur godstrafiken inne i stadskärnorna 
påverkar och ökar bullernivåerna. Trafikbuller, däribland buller från godstransporter, är 
idag den största anledningen till att personer utsätts för buller (Giles-Corti et al., 2016 s. 
2916). På grund av den urbanisering som sker och de utmaningar det ställer på 
miljöfrågor när det kommer till godstrafiken i stadskärnorna har flertalet olika projekt 
påbörjats för att kunna möta utmaningarna (Crainic et al., 2009, s. 433). Projekten 
innefattar främst att öka förståelsen och utveckla olika metoder för att kunna behärska 
godstrafiken (Crainic et al., 2009, s. 433).  
 

3.3.2 Fossilfria fordon 
För att leverera varorna “the last mile” från samlastningscentralen kan mindre fordon 
användas för att minska trängseln inne i stadskärnan (Nordtømme et al., 2015, s. 179). 
Om dessutom miljömässiga fordon används vid godstransporter kan påverkan på miljön 
minskas markant (Johansson & Björklund, 2017, s.484). Batteridrivna fordon är 
exempel på sådana miljömässiga fordon som är ett energieffektivt alternativ för 
användning inom godstrafiken (Foltyński, 2014, s. 53). Batteridrivna fordon minskar 
kväveoxidutsläppen och minskar bullernivåerna vid godsleveranser (Foltyński, 2014, s. 
53). På grund av begränsat antal laddningsstationer är idag även antalet batteridrivna 
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fordon begränsat (Pelletier et al., 2016, s. 3). De största fördelarna gentemot 
konventionella bränslefordon är att utsläpp av avgaser inte existerar samt att de går 
väldigt tyst vilket bidrar till minskade bullernivåer (Pelletier et al., 2016, s. 4). Den 
största nackdelen är dock att körsträckan inte är lika lång som för konventionella 
bränslefordon och att det är långa laddningstider (Pelletier et al., 2016, s. 5). Lägg då till 
det begränsade antalet laddningsstationer runt om i landet så blir det svårt att använda 
sig av dessa fordon i alltför stor utsträckning.  
 
Kostnader för batteridrivna fordon jämförelse med konventionella bränslefordon skiljer 
sig också. Inköpspriset är oftast betydligt högre medan energikostnaden samt 
underhållskostnaden är betydligt lägre. För att batteridrivna fordon skall kunna öka 
procentuellt mot konventionella lastbilar krävs det att exempelvis kommuner hjälper till 
och ger dessa fordon en prioriterad åtkomst i form av bland annat kostnads- och 
tidsbesparingar. Det kan exempelvis genomföras genom att låta de batteridrivna 
godsfordonen få tillåtelse att köra i bussfilen eller skapa så kallade miljözoner inne i 
stadskärnorna (Pelletier et al., 2016, s. 9). 
 
När det kommer till implementering av fler antal batteridrivna fordon i godstrafiken kan 
en så kallad tvåfasleverans vara aktuell (Pelletier et al., 2016, s. 3). Det innebär att en 
konventionell lastbil transporterar godset till samlastningscentralen där det sedan lastas 
om till de batteridrivna fordonen som levererar “the last mile” (Pelletier et al., 2016, s. 
3). Batteridrivna fordon som används som godstransporter anses mest lämpade i urbana 
miljöer såsom stadskärnor (Pelletier et al., 2016, s. 18). 
 
Ytterligare ett miljömässigt alternativ till att leverera godset “the last mile” inne i en 
stadskärna är så kallade lastcyklar (Melo & Baptista, 2017). Vid användning av 
lastcyklar istället för konventionella godstransporter minimeras både 
energiförbrukningen och miljöpåverkan (Wrighton och Reitter, 2015, s. 957). Ett ökat 
intresse för användning av sådana lastcyklar, både eldrivna eller konventionella, har 
identifierats när det gäller godsleveranser med kortare avstånd (Melo & Baptista, 2017, 
s. 1). Lastcyklar används oftast i stadsmiljöer med tanke på att det oftast rör sig om 
kortare avstånd. En lastcykel skall maximalt färdas inom ett avstånd på 2 km för att det 
skall vara tillräcklig lönsamt för att använda dessa (Melo & Baptista, 2017, s. 2). 
Lastcyklar är även mer flexibla än lastbilar vilket bidrar till att de anses som ett tryggare 
alternativ när godset skall lastas men framförallt även lossas (Melo & Baptista, 2017, s. 
2). De minskar även risken för trafikstockning eftersom de är mer flexibla och smidiga.  
 
Den största nackdelen med lastcyklar är som sagt att de är begränsade. Både geografiskt 
men även volym- och viktmässigt (Melo & Baptista, 2017, s. 2). Inköpspris, 
laddningstid samt möjlighet till laddning är därför avgörande för om lastcyklarna skall 
gå att använda i de tilltänkta miljöerna (Melo & Baptista, 2017, s. 3). Lastcyklar är även 
mer påverkade av väderförhållande än konventionella godstransporter samt att 
säkerheten kan bli en utmaning för åkaren (Silvano et al., 2016, s. 38). Melo & Baptista 
(2017, s. 7) menar dock att lastcyklar som går på el kan ersätta så mycket som 10 % av 
de godstransporter som idag levererar in till stadsmiljöer. Enligt en undersökning som 
EU genomfört angående lastcyklar visar den att cirka 25 % av de konventionella 
godstransporterna kan ersättas av lastcyklar (Cyclelogistics, 2016, s. 9).  
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4. Praktisk metod 
	
Kapitlet kommer behandla uppsatsens praktiska metoder för att läsaren framförallt 
skall få en uppfattning om varför vissa val är gjorda samt hur uppsatsen är uppbyggd 
utifrån den praktiska metoden.  
 
     

4.1 Forskningsdesign 
	
Enligt Bryman & Bell (2013 s. 89) är en komparativ design lämplig att använda sig av 
om forskaren ämnar jämföra och undersöka två eller fler unika fall. En komparativ 
design skapar möjligheter till att öka förståelsen för sociala företeelser vid en jämförelse 
av olika fall (Bryman & Bell, s. 2013, s. 89). Om studien däremot syftar till att göra en 
djupgående och detaljerad undersökning kan en fallstudie vara att föredra (Bryman & 
Bell, 2013, s. 95). En kombination av en fallstudie och en komparativ design kan göras 
om forskarna både vill göra en djupgående undersökning samt en jämförelse mellan 
olika fall. Då kallas det en komparativ fallstudie (Bryman, 2011, s. 82). Vår studie 
ämnar sig till att undersöka hur samarbetet mellan kommun och privata aktörer är 
uppbyggt vid en samlastning in till stadskärnan. Två samlastningskoncept kommer att 
undersökas och jämföras. Detta gör att vår studie lämpar sig för en komparativ 
fallstudie. 
 
En djupgående undersökning och en jämförelse mellan två olika partnerskap inom 
samlastning hoppas vi skall kunna öka förståelsen och ge en tydligare bild hur dessa två 
kommuner tillsammans med privata aktörer arbetar. Yin (2007, s. 48) argumenterar för 
en tydlig referensram när det gäller komparativa fallstudier. Enligt Dubois & Gadde 
(2002, s. 555) är risken med en fallstudie att undersökningen blir för bred vilket i sin tur 
kan resultera i svårigheter att fastställa ett resultat. För att undvika risken bör fallstudien 
byggas på förklarande teorier (Dubois & Gadde, 2002, s. 555). En grundlig 
undersökning och en jämförelse mellan endast två fall anser vi lämpar sig bra i vårt fall, 
under den tidsram vi arbetar inom. Risken för att göra en för bred undersökning kan 
därmed reduceras.  
 

4.2 Urval  
	
Enligt Miles & Huberman (1994, s. 27) används små urvalsgrupper vid kvalitativ 
forskning och ett mer fokuserat urval för att kunna undvika icke relevant information. 
Ett målinriktat urval har därför genomförts i denna studie. Målinriktade urval innebär att 
enheter som ska intervjuas väljs ut utifrån de frågor som formulerats i uppsatsen 
(Bryman, 2011, s. 350). Därmed anses respondenterna ha tillräckligt med kunskap inom 
ämnet. Miles & Huberman (1994, s. 27) argumenterar för att det finns två viktiga delar 
när det kommer till urvalsprocessen, att författarna sätter relevanta gränser, både 
omfattnings- och tidsmässigt, samt att det finns en tydlig struktur. På grund av detta har 
vi valt att begränsa urvalsgruppen, tre till fyra personer kommer att intervjuas i 
respektive kommun.  
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I denna studie jämförs och analyseras Göteborg och Stockholm och deras respektive 
partnerskap inom samlastning. När det kommer till Stadsleveransen i Göteborg 
kontaktade vi projektledaren som ställde upp på en intervju. Därefter genomfördes ett 
snöbollsurval där vi blev hänvisade till ytterligare berörda parter med rätt kunskap inom 
det studerade ämnesområdet. Ett snöbollsurval innebär att en respondent hänvisade oss 
till andra relevanta respondenter (Saunders et al, 2012, s. 240). Vid Älskade stad i 
Stockholm genomfördes ett mer målinriktat urval där de olika parter som är inblandade 
i konceptet Älskade stad kontaktades och vi blev hänvisade till en person med rätt 
kunskap inom vårt valda ämnesområde. Respondenterna i respektive kommun är därför 
utvalda för att i så stor utsträckning som möjligt vara relevanta för uppsatsens syfte och 
tillgodose oss med relevant information. På grund av att endast utvalda respondenter 
med tillräcklig kunskap inom ämnet tillfrågades anses detta även som ett icke 
sannolikhetsurval (Hartmann, 2004, s. 241).  
 
Det finns även negativa aspekter för uppsatsen med dessa typer av urvalsmetoder. 
Generaliserbarheten i uppsatsen kan påverkas på grund av att personliga åsikter hos de 
olika respondenterna kan ha en inverka på deras svar. Därmed kan resultatet i uppsatsen 
påverkas och det kan vara svårt att generalisera. Mellan de valda kommunerna har även 
tillgänglighet för intervjuer skilt sig vilket har resulterat i att vi har begränsat 
urvalsmängden i uppsatsen då en rättvis jämförelse är ambitionen. Trots detta anser vi 
att de respondenter som valts ut är relevanta och att de valda urvalsmetoderna är mest 
lämpade för denna uppsats.  
 
Miles och Huberman (1994, s. 28) menar på att liknande yrkesroller inom respektive 
kommun bör intervjuas för att en jämförelse mellan dessa kommuner ska kunna 
genomföras. Vi är medvetna om att det kan finnas hinder i detta då yrkesroller kan 
skilja sig från olika kommuner samt att alla parter i respektive kommuner inte vill ställa 
upp på en intervju. Respondenterna i respektive kommun har valts ut så att vi ska få 
olika infallsvinklar på den informationen som krävs och på så sätt kan det bli mer 
trovärdigt om resultatet i uppsatsen grundlägger sig i information från flera olika källor 
och olika infallsvinklar (Yin, 2007, 126).  
 

4.2.1 Val av kommuner 
Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för hur samarbetet är uppbyggt 
mellan offentlig sektor och privata aktörer inom samlastning. Uppsatsen är en 
komparativ fallstudie där Stockholm och Göteborg är de två städer som är utvalda att 
studeras. Dessa två kommuner har valts ut på grund av att de idag använder sig av 
samlastning in till respektive stadskärna. Båda städerna är störst i Sverige och har 
attraktiva och täta stadskärnor med mycket butiksaktörer, kontor och restauranger samt 
mycket människor i flöde. Det gör att dessa två utvalda städer kan jämföras på ett 
rättvist sätt när de har liknande förutsättningar stadsmässigt. De respektive kommunerna 
arbetar dessutom löpande med frågor om att få till en effektiv citylogistik vilket gör att 
kommunerna är intressanta att ta lärdom av. 
 
Stockholm 
Stockholms koncept Älskade stad är ett branschöverskridande samarbete mellan parter 
från både offentlig- och privat sektor (Älskade stad, 2018a). Med tanke på den 
urbanisering som sker och att Stockholm stad växer mer än någonsin krävs en långsiktig 
plan för ett hållbart försörjningssystem och för att fortsätta vara en attraktiv stad 
(Stockholm växer, u.å.). Detta koncept utformades för att bidra till att skapa en mer 
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attraktiv stadskärna och stödja stadsutvecklingen. Utmaningarna som Stockholms 
citylogistik står inför är att minska trafiken, utsläppen och bullret och Älskade stad är en 
början till en förbättrad miljö (Älskade stad 2018b). 
 
De aktörer som arbetar med Älskade stad har tagit fram en hållbar affärsmodell för att 
kunna arbeta mot en ren och framkomlig stad (Älskade stad, 2017b). Med tanke på den 
växande staden blir det allt fler godstransporter som transporterar in och ut ur 
stadskärnan. För att Stockholm fortsatt skall kunna vara en attraktiv stad är dessa 
godstransporter en förutsättning för en levande stadskärna. Dock blir det allt svårare för 
dessa transporter att ta sig fram och leverera gods. Detta på grund av att allt fler 
människor är i rörelse och städerna förtätas. På grund av detta har nu Älskade stad 
arbetat fram modeller för att kunna minska trängsel och förbättra luftkvalitén i 
stadskärnan (Älskade stad, 2017b). Samlastningscentralen ligger beläget mitt i centrala 
Stockholm, på Klara Norra kyrkogatan (Älskade stad, 2017b). Det är företaget Bring 
som levererar godset till centralen och Ragn-Sells som tar emot och konsoliderar om det 
in i ett eldrivet godsfordon (Älskade stad, 2017b). Därefter körs godset ut och levereras 
till butiker och kontor inne i Stockholms stadskärna, i samband med leverans av godset 
hämtas återvinningsmaterial upp samt returgods som sedan transporteras tillbaka till 
samlastningscentralen för vidare transport ut ur staden.   
 
Göteborg 
Göteborg har tagit hem priset som “Årets Logistikkommun” två år i rad (Göteborgs 
stad, u.å.). Det är ett pris som delats ut för att uppmärksamma logistikens roll i 
samhället samt att öka insikten om hur de olika kommunerna kan förbättra logistiken i 
stadsmiljön (Göteborgs stad, u.å.). Göteborg är ledande i Sverige när det kommer till 
effektiv stadslogistik. Göteborg som stad har arbetat med dessa frågor under en lång tid 
och har idag en väl fungerande samlastning in till stadsmiljöer. 
 
Stadsleveransen är ett samlastningskoncept som går ut på att minimera 
trafikbelastningen i innerstaden, genom att samlasta varor in till stadskärnan. Det leder 
bland annat till att individuella paketförsändelser till företag i innerstaden minskar och 
så även antalet godsfordon. Det är ett samarbete mellan kommunen, Innerstaden 
Göteborg samt ett antal fastighetsägare och transportföretag (Innerstaden Göteborg, 
u.å.). Fordonen som transporterar in till stadskärnan i samband med samlastningen är 
mindre och smidigare vilket är tryggare för besökare och boende som vistas i dessa 
miljöer. Dessa fordon är eldrivna vilket givetvis är positivt ur en miljöaspekt. Göteborg 
jobbar kontinuerligt med att utveckla och förnya sig när det kommer till hållbar 
citylogistik och ligger i framkant inom detta område, om man ser till Sverige 
(Innerstaden Göteborg, u.å.). 
 

4.2.2 Respondenter 
Som tidigare nämnts har yrkesrollen i respektive kommun tagits i beaktning för att 
denne ska kunna bidra med relevant kunskap inom ämnesområdet. För att få olika 
infallsvinklar kommer alltså olika yrkesroller i respektive kommun att intervjuas. I 
Stockholm och konceptet Älskade stad är det fyra olika parter som är inblandade där en 
ansvarig med koppling till konceptet Älskade stad kommer att intervjuas. Där innefattar 
det en marknadsområdeschef på Ragn-Sells, en chef handel på fastighetsbolaget 
Vasakronan, en miljöchef på transportföretaget Bring och en godsstrateg på 
trafikkontoret på Stockholm stad. I Göteborg och Stadsleveransen kommer en 
projektledare att intervjuas, som jobbar på trafikkontoret på Göteborg Stad, en som 
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jobbar med hållbarhetsfunktioner på DHL samt Vd:n på Innerstaden Göteborg AB. 
Utvalda respondenter hos varje part kan via deras yrkesroll, erfarenhet och uppdrag ses 
som en relevant representant från deras part. 
 
De två stora kunderna till Stadsleveransen är DHL samt PostNord. Dock har vi endast 
valt att intervjua en respondent från DHL. Detta på grund av att respondenten hos DHL 
har varit med ända från starten av konceptet och besitter tillräcklig med kunskap inom 
det valda ämnesområdet. Någon på en liknande position hos PostNord har vi inte fått 
tag på. Detta beror troligtvis på att stora omstruktureringar sker idag på PostNord. 
Därmed fanns det ingen ansvarig, i dagsläget, på PostNord med tillräcklig kunskap 
inom vårt ämne som var tillgänglig för intervju. Vi ansåg därmed att det inte skulle vara 
lämpligt att intervjua någon på PostNord som inte kan besvara våra frågor på ett 
lämpligt samt tillförlitligt sätt. Paketlogistik är även det logistikföretag som idag sköter 
själva driften av Stadsleveransen. Dock har ingen representant från detta företag 
intervjuats. Den största anledningen till det är att vi först och främst blev 
rekommenderade från flera håll att detta inte skulle tillföra mycket till vår studie 
eftersom de endast sköter själva driften. Om vi skulle intervjua en person på 
Paketlogistik skulle det varit en chaufför eller liknande som inte besitter tillräckligt med 
kunskap om själva Stadsleveransen för att kunna svara på våra intervjufrågor på ett 
betryggande sätt. 
 
Svaren som respondenterna ger kommer att utgöra en stor grund för uppsatsens totala 
datainsamling och är därför av största betydelse. Holme och Solvang (1997, s. 105) 
förklarar hur viktigt det är att respondenterna kan generera relevanta och användbara 
svar till uppsatsens fortsatta resultat. Vi har argumenterat för det även tidigare i 
diskussionen om ett relevant urval. Respondenterna kommer vara anonyma i denna 
uppsats och endast yrkesrollen kommer att uppges. Anonymitet har inte lyfts fram av 
någon av de tillfrågade respondenterna och därmed kommer inte ytterligare vikt läggas 
för att kunna säkerställa anonymiteten. 
 

4.3 Datainsamlingsmetod 
	
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 474) är intervjuer det mest förekommande metodvalet 
inom kvalitativ forskning. Dencombe (2007, s. 174) argumenterar också för att 
intervjuer är den lämpligaste datainsamlingsmetoden när författarna ämnar undersöka 
respondenternas åsikter och uppfattningar. Vi har valt att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna som 
ställs i intervjun har sin grund i ett frågeschema men att intervjuaren har en benägenhet 
att ställa följdfrågor till det som intervjuaren anser vara viktiga svar (Kvale, 2007, s.12; 
Bryman & Bell, 2013, s. 475). Semistrukturerade intervjuer lämpar sig bra vid den 
kvalitativa uppsatsen då syftet är att förstå och analysera de olika respondenternas svar. 
Bryman och Bell (2007, s. 413) förklarar därmed hur intervjuaren låter respondenten 
vara med och utforma intervjuerna vilket gör intervjun mer flexibel och öppen.  
 
Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för hur samarbetet är uppbyggt i ett 
offentligt-privat partnerskap inom samlastning. Vi anser att valet av semistrukturerade 
intervjuer är mest lämpad för att med förutbestämda frågor kan intervjun styras in på de 
valda temana. Sen finns dock utrymme för följdfrågor vilket ger respondenten möjlighet 
att utveckla svar som anses viktiga och relevanta för att få fram intressanta 
infallsvinklar.  
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Enligt Alvesson (2011, s. 39) finns det dock även nackdelar med intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Det kan dels vara att den eller de som genomför intervjun har 
olika förutfattade meningar som kan lysa igenom och påverka respondentens svar eller 
intervjuns resultat i sin helhet. Ytterligare en stor risk med intervjuer är att respondenten 
vill framställa sin verksamhet på ett så korrekt sätt som möjligt och därmed svarar 
utifrån vad de tror intervjuaren vill höra och vill framställa sin verksamhet på ett så bra 
sätt som möjligt. Eftersom flera respondenter med olika infallsvinklar har intervjuats, i 
respektive stad, har vi försökt minimera risken för dessa negativa aspekter. Med tanke 
på att vi använt oss av semistrukturerade intervjuer har vi även försökt ställa kritiska 
följdfrågor för att minska risken för alltför idealiserade svar. 
 
Intervjuerna genomfördes över telefon. Eftersom respondenterna är bosatta främst kring 
Stockholm och Göteborg samt att intervjuerna inte inträffade under en kortare 
tidsperiod kunde vi inte åka ner och träffa varje respondent personligen. Därför 
genomfördes telefonintervjuer. Enligt Bryman (2011, s. 432) kan den största fördelen 
med telefonintervjuer vara att det är lättare att få till ett möte samt att det blir billigare 
om respondenten bor långt ifrån intervjuaren. Ytterligare en fördel med 
telefonintervjuer är enligt Bryman (2011, s. 432) att det kan vara lättare att ställa, och 
även svara på, känsliga frågor där respondenten och intervjuaren inte ses öga mot öga. 
Vi är dock medvetna om riskerna med en telefonintervju. En av de största riskerna med 
en telefonintervju är att det är lättare för respondenten att avsluta intervjun i förtid över 
telefon än om intervjuaren är fysiskt närvarande (Bryman, 2011, s. 433). Detta kan 
självklart vara extra känsligt med tanke på att vi genomför en kvalitativ studie vilket 
ämnar genomföra längre samt mer djupgående intervjuer. Det kan även vara svårt att 
tolka vissa uttryck hos respondenten när exempelvis kroppsspråk samt vissa minspel 
kan ge ett visst intryck vilket intervjuaren missar över telefon. 
 
Vi är medvetna om riskerna som medför med att intervjua respondenter över telefon. 
Dock anser vi att fördelarna i detta fall överväger nackdelarna. Vi hade inte haft 
möjlighet att intervjua de respondenter som vi ville om de inte genomfördes över 
telefon. Vissa respondenter var inte på plats på sina kontor. Vi hade troligtvis missat 
vissa respondenter och således fått intervjua andra personer på företagen, som var 
närvarande på kontoret när vi var där, men som kanske inte hade samma kunskap inom 
våra ämnesområden vilket vi värderar högre än att genomföra intervjun på plats. 
 

4.4 Intervjuguide 
	
Kvale (2007, s. 55) argumenterar för att forskaren bör skapa en intervjuguide där en 
beskrivelse hur intervjun ser ut skall finnas. I denna uppsats kommer semistrukturerade 
frågor att användas vilket innebär att intervjuguiden bör bestå av beskrivningar av de 
utvalda ämnena och förlag på frågor (Bryman & Bell, 2013, s. 475). Syftet är alltså att 
göra en plan för intervjun och visa på vilka ämnesområden som skall behandlas under 
själva intervjun. Intervjuguiden är dock inte fast utan flexibel (Bryman, 2011, s. 415), 
på grund av att författarna skall ha utrymme att ställa följdfrågor på relevanta eller 
viktiga svar från respondenten. Detta innebär således att intervjuaren inte behöver följa 
denna utsatta struktur. Fördelen är att respondenten får vara med och utforma intervjun 
samt får självständigt formulera sina svar. Detta är en av de viktigaste delarna med 
semistrukturerade intervjuer för att en djupare förståelse skall kunna bildas inom de 
utvalda ämnesområdena. Begränsningar i intervjun ville undvikas vilket resulterade i att 
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respondenten fick en generell intervjuguide med presenterade ämnesområden samt 
förslag på frågor. 
 
Eftersom olika typer av aktörer skall intervjuas med olika typer av verksamheter 
kommer intervjuguiden att skilja sig åt (se Appendix 2). En intervjuguide skapades först 
med allmänna frågor som sedan ändrades beroende på respondent. I de ändrade 
intervjuguiderna togs både frågor som inte ansågs relevanta till en viss respondent bort 
och andra relevanta frågor adderades istället. Varje respondent fick således en specifikt 
anpassad intervjuguide som hade sin grund i den inledande intervjuguiden.  
 
Enligt Dalen (2015, s. 35) är det bättre att använda generella frågor i början på 
intervjuguiden för att få respondenten att slappna av och känna sig bekväm. Oavsett 
respondent användes samma inledande frågor om exempelvis arbetsuppgifter och 
position. Det är sedan viktigt att frågorna i intervjuguiden vid en kvalitativ 
undersökning arbetas igenom grundligt (Dalen, 2015, s. 35). Frågorna har således sin 
grund i uppsatsens teori och är utformade på ett sätt att respondenten får framställa sina 
åsikter inom ämnet utan att bli styrd i någon riktning.  
 
Huvudområdena i uppsatsen är genomgående offentligt-privat partnerskap, finansiering 
och ägandeskap samt hållbarhet. Därför är även intervjuguiden uppdelad i dessa tre 
områden med förslag på frågor under varje tema. Samtliga intervjuguider till 
respondenterna innefattar alla områden. Dock skiljer sig frågorna under varje tema 
något beroende på respondent. Eftersom intervjuerna inte genomfördes samtidigt eller 
direkt efter varandra användes även resultaten och fakta i intervjuerna för att utveckla 
nästa intervju. Det är ännu ett argument till att uppsatsen är baserad på ett systematiskt 
kombinerat angreppssätt  
 

4.5 Hantering av data 
	
Bryman och Bell (2013, s. 489) argumenterar för att inspelning och transkribering är 
nödvändigt vid intervjuer. Det underlättar för intervjuaren att inte behöva memorera och 
anteckna under intervjun, utan istället kan full fokus läggas på att genomföra den 
(Bryman & Bell, s. 489). Vi valde att spela in samtliga intervjuer. För att säkerhetsställa 
att inspelningen fungerade testade vi alltid ljudupptagningen i förväg, dessutom 
användes två olika enheter för att minimera risken för teknikstrul. Kvale (2007, s. 93) 
belyser risken med att spela in intervjuer, att det är viktigt att ha i beaktning att tekniken 
kan krångla eller att ljudupptagningen är dålig på grund av bakgrundsljud. För att 
minimera risken för oljud utfördes intervjuerna i en tyst hemmamiljö, på så sätt 
minimeras också risken att bli störd eller avbruten av utomstående under intervjun. 
  
Valet att spela in intervjuerna resulterade i att vi på ett tryggt och avslappnat sätt kunde 
fokusera på intervjuerna och vad respondenterna berättade utan att behöva oroa oss för 
att gå miste om viktigt information. Bryman och Bell (2013, s. 489-490) belyser 
svårigheten med att utföra en intervju och samtidigt föra anteckningar. Det kan resultera 
i att viktig information och relevant material går förlorat i samband med att fokus ligger 
på att både anteckna, lyssna och ställa frågor. Vidare menar Kvale (2007, s. 94) att föra 
anteckningar kan distrahera och avbryta konversationen mellan respondenten och 
intervjuaren, dessutom kan anteckningar innebära att intervjuaren glömmer exakta 
formuleringar som kan ha betydelse för studien. Det föll oss därmed naturligt att välja 
att spela in samtliga intervjuer. 
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Innan intervjuerna startade frågade vi samtliga respondenter om vi fick spela in, vilket 
alla godkände. Direkt efter ett godkännande tryckte vi på inspelningarna på två enheter. 
Bryman och Bell (2013, s. 493) belyser vikten av att låta inspelningen vara på under 
hela intervjun, så att viktig information inte går förlorad. Det är inte sällan 
respondenterna väljer att fortsätta prata efter att de sista frågorna är ställda. Vi är glada 
över att vi lät inspelningen vara på under hela samtalet då vi märkte att respondenterna 
gärna fortsatte prata efter att sista frågan ställts.  
 
Svårigheten med att transkribera inspelade intervjuer är enligt Kvale (2007, s. 95) att 
skillnader mellan tal och skrift kan synliggöras, det kan vara problematiskt att överföra 
talspråk till skrift utan att förlora viktig information. Det är fördelaktigt om intervjun 
och transkriberingen sker av samma person eftersom denne har minnen som kan ses 
som en början av analysprocessen (Kvale, 2007, s. 95). Transkriberingen av 
intervjuerna gjordes av oss själva och i direkt anslutning till intervjutillfället alternativt 
senast två dagar efter. Detta för att minimera risken att glömma betoningen på vissa 
uttryck samt för att ge en snabb återkoppling till respondenterna, så att de fick möjlighet 
till att läsa igenom transkriberingen en kort tid efter intervjun. 
 

4.6 Kritisk granskning av primärkällor 
	
Enligt Jacobsen et al. (2002, s. 260) finns det fyra kriterier som bör beaktas i samband 
med kritisk granskning av den information som respondenten anger. De fyra är; närhet, 
kunskap, vilja samt kontext. Vid kvalitativa studier uppger respondenten sina egna 
uppfattningar och tolkningar. Det gör det extra viktigt för oss att kritiskt granska denna 
information. Vi kommer således att utgå från de fyra angivna kriterierna vid denna 
granskning.  
 
Närhet, vilket är det första kriteriet, innefattar att respondenten besvarar frågan som 
ställs utifrån deras egen kunskap och erfarenhet (Jacobsen et al., 2002, s. 260). De 
utvalda respondenterna har varit med i respektive koncept tillräckligt länge för att 
besitta god kunskap samt erfarenhet inom respektive koncept inom samlastning. 
Kriteriet närhet anser vi således uppfyllt av samtliga respondenter. Enligt Jacobsen et al. 
(2002, s. 260) är det andra kriteriet kunskap. Det betyder att de utvalda respondenterna 
skall besitta tillräckligt god kunskap inom området för att kunna besvara 
intervjufrågorna. Vi anser att samtliga respondenter besitter god kunskap inom de valda 
ämnesområden, utifrån deras företagssyn, vilket gör deras svar tillförlitliga och 
uppfyller därför även det andra kriteriet. Det tredje kriteriet är vilja (Jacobsen, et al., 
2002, s. 260). Det kriteriet avser i vilken grad respondenten är villig att dela med sig av 
information från företaget. Vi skickade intervjufrågorna till respondenterna i förväg 
vilket gjorde det möjligt för de att avböja intervjun. Vi förklarade även att intervjun 
samt medverkan var frivillig. Respondenterna ställde dock upp på intervju utan 
problem. Vi anser därför att även detta kriterium är uppfyllt av samtliga respondenter. 
Det fjärde och sista kriteriet är kontext (Jacobsen et al., 2002, s. 261). Kriteriet handlar 
om att respondenten skall känna sig trygg i miljön de befinner sig i och således känna 
sig trygg att delge information i denna miljö. Eftersom alla intervjuer genomfördes över 
telefon fick varje respondent själv välja miljö. Därmed anser vi även att det fjärde och 
sista kriteriet är uppfyllt av samtliga respondenter.  
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4.7 Analysmetod 
	
Kvalitativa studier anses som komplexa och tidskrävande att analysera (Holme & 
Solvang, 1997, s. 139). Eftersom datamaterialet från kvalitativa forskningar bygger på 
beteende och tolkningar av respondenterna blir det insamlade materialet oftast brett och 
svårhanterligt (Bryman & Bell, s. 2013, s. 574). Enligt Braun & Clarke (2006, s. 78) är 
en tematisk analysmetod att föredra vid kvalitativa studier, den kan ses som 
grundläggande och användbar men framförallt flexibel. Metoden används för att kunna 
identifiera, analysera och redogöra datamaterialet i olika teman (Braun & Clarke, 2006, 
s. 79). Ett tema omfattar viktig data i relation till frågeställningen (Braun & Clarke, 
2006, s. 82). I denna studie har en tematisk analys tillämpats genom att vi utifrån vår 
intervjuguide försökt hitta likheter och skillnader i de svar som getts av respondenterna. 
Genom att hitta teman i empirin som går att koppla samman och jämföras med teorierna 
hoppas vi kunna finna de likheter och skillnader som finns för att sedan kunna fastställa 
ett resultat. 
 
Det är viktigt att veta att datamängden i kvalitativa studier inte ger några hårda svar som 
i en kvantitativ studie. I en tematisk analys är forskarens bedömning avgörande och det 
är denne som bestämmer vad ett tema är, utifrån de mjuka svaren som givits vid 
datainsamlingstillfällena (Braun & Clarke, 2006, s. 82). Braun & Clarke (2006, s. 82, 
87) argumenterar för att forskaren behöver behålla en viss flexibilitet vid utformandet 
av analysen men att sex olika steg rekommenderas följas under analysprocessens gång. 
Första steget handlar om att få en kännedom om sin data, vilket fås när en transkribering 
görs, och andra steget innebär att försöka generera initiala koder. Tredje steget handlar 
om att söka efter teman i datamängden medan fjärde och femte steget innefattar att 
granska, definiera och namnge dessa teman. Sjätte temat som också är det sista handlar 
om att framställa en rapport av den gjorda analysen. 
 
Efter att en transkribering gjorts av den insamlade datamängden fick vi en djupare 
kännedom och godare förståelse kring datan. Nästa steg i processen handlar om 
kodning, vi arbetade enligt en strategi, att identifiera nyckelord som vi därefter kunde 
sammankoppla till olika teman. För att tydligt kunna se en koppling mellan temana har 
vi utgått får tidigare satta kategorier, som återfinns i den teoretiska referensramen samt 
intervjuguiden. Det anser vi resulterar till en tydligare struktur och lättare för läsaren att 
förstå hur varje del av studien hänger samman. Dessa huvudteman innefattar; offentligt-
privat partnerskap, finansiering och ägandeskap samt hållbar samlastning. Enligt Braun 
& Clarke (2006, s. 92) är det viktigt att varje tema beskrivs i en detaljerad analys och att 
forskaren tydligt visar på hur temana passar in i den bredare kontexten. Det ska vara 
användbart för studiens syfte och går att koppla ihop med de andra temana (Braun & 
Clarke, 2006, s. 91). Vi har noggrant granskat varje tema så att vi på ett tydligt sätt kan 
definiera dem samt att det är användbara för studiens syfte.  
 
Sista steget handlar om att tydligt kunna berätta den komplexa datan utifrån de satta 
temana på ett sätt som intresserar och övertygar läsaren (Braun & Clarke, 2006, s. 93). 
Vikten ligger i att tydligt och logistik, utan risk för upprepning, framställa en intressant 
analys utifrån de satta temana. Noggrann analys och definition av temana kopplat till 
den teoretiska referensramen anser vi är betydelsefullt för att uppnå studiens syfte samt 
kunna utveckla och bidra med relevanta slutsatser. Stor vikt har lagts vid genomförande 
av analysen genom att noggrant och detaljerat studera empirin samt de teorier som 
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ligger till grund för analysen. Intervjuguiden har även den underlättat vid utformandet 
av analysen, då den är uppbyggd på den teoretiska referensramen. 
 

4.8 Forskningsetiska övervägande 
	
Det finns ett antal etiska riktlinjer som bör följas och tas i beaktning vid hantering av 
etiska frågeställningar i en forskningsstudie (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 105). Dessa 
riktlinjer innefattar informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens 
roll. Vår intervjuguide är skapad utifrån dessa för att skapa en medvetenhet och en 
reflektion om att problem inom dessa områden kan uppstå i samband med en intervju. 
Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 106) skall inte problem inom dessa etiska riktlinjer 
lösas utan forskaren bör kunna visa en medvetenhet och öppenhet för att dilemma kan 
uppstå i samband med en kvalitativ intervju. 
  
Enligt informerat samtycke bör respondenterna bli informerade om studiens syfte samt 
hur intervjun är upplagd (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107). I de mail som skickades ut 
till respondenterna tydliggjordes syftet med studien samt att respondenterna som ville 
ställa upp på en intervju i god tid innan fick ta del av de övergripande intervjufrågorna. 
Det är även viktigt att respondenterna ska få ge sitt godkännande till att medverka i 
studien, respondenterna ska informeras om att deltagandet är frivilligt (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 107). Innan intervjun startade talade vi om för respondenterna att 
intervjun är frivillig och att de när som helst har möjlighet att avbryta intervjun. Om en 
känslig fråga ställs har respondenterna möjlighet att inte svara på frågan utan istället gå 
vidare till nästa fråga i intervjun. 
  
Konfidentialitet menas med att informationen som fås av respondenterna ska behandlas 
konfidentiellt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109). Respondenterna ska behandlas med 
respekt och information om dem skall behandlas med stor varsamhet (Bryman & Bell, 
2013, s. 150). Vi informerade samtliga respondenter att de kommer förbli anonyma i vår 
studie, att de endast kommer nämnas som respondent. Vid intervjutillfällena frågade vi 
även respondenterna om det var okej att vi spelade in intervjuerna och alla fick 
möjlighet att säga sitt. Samtliga respondenter accepterade att vi spelade in. 
Respondenterna informerades även om att en transkribering skulle komma att göras 
efter intervjun och som sedan skickas till dem. Det möjliggör för respondenterna att läsa 
igenom vad de sagt under intervjun och skulle de visa sig ha invändningar har de 
möjlighet att berätta det för oss. Det klargjordes även innan intervjun att all information 
som vi tar del av kommer endast att användas i vår studie. Respondenterna 
informerades också om att inspelningarna raderas efter att transkriberingarna är gjorda.   
  
Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 110) kan respondenternas deltagande resultera i 
vissa konsekvenser. Det ställs krav på intervjuaren, en medvetenhet och känslighet bör 
finnas hos intervjuaren så att denne vet hur långt en kan gå i sina frågor och hur denne 
bör styra intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 110). Om intervjuaren har en 
öppenhet och en intimitet kan det leda till att respondenten råkar avslöja saker som 
denne vid ett senare tillfälle ångrar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 110). Vid ett 
intervjutillfälle öppnade en respondent upp sig och berättade något som denne sedan 
ångrade, vi beslöt att inte ta med det, med risk för att respondenten tar skada. 
Forskarens roll under intervjuprocessen är väsentlig för studiens kvalitet och resultat 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111). 
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Det är forskarens kunskap, erfarenhet, rättfärdighet och heder som påverkar och avgör 
intervjuns riktning och fastställande (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111). Det ställs 
etiska krav på forskaren om att denne skall uppnå en hög vetenskaplig kvalitet, det är 
med andra ord viktigt att de publicerade resultaten ska vara så korrekta och 
representativa som möjligt inom forskningsområdet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
111). För att vi ska lyckas uppnå de etiska kraven är det av stor betydelse att de etiska 
riktlinjerna följs och att varsamt behandla informationen som tilldelas och samtidigt 
skydda respondenterna, företagen och organisationerna som medverkat i studien. 
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5. Empiri 

	
I det här kapitlet kommer en sammanställning av det empiriska materialet att 
redogöras. Kapitlet är indelat i tre områden; partnerskap, finansiering och ägandeskap 
samt hållbar samlastning. För att tydliggöra för läsaren kommer respektive stad och 
samlastning att delas upp och sammanfattas utifrån de tre områdena. Respondenterna 
är benämnda med första bokstaven i respektive stad samt en siffra. Detta för att 
respondenterna ska förbli anonyma men samtidigt ge läsaren en tydlig förståelse för 
vilken stad respondenterna representerar. Se tabell 1 och 2 för ytterligare information 
gällande respondenterna. Vidare kommer en sammanfattning av det empiriska 
materialet redovisas. Detta för att tydliggöra dess likheter och skillnader utifrån de tre 
områdena.  
 
     
 
Tabell 1. Översikt över respondenter i Stockholm 

Respondent Befattning Kön Datum 

S1   Godsstrateg på trafikkontoret på Stockholm stad Man 2018-04-06 

S2 Miljöchef på Bring Kvinna 2018-03-23 

S3 Marknadsområdeschef på Ragn-Sells Man 2018-03-21 

S4  Chef handel på Vasakronan i Stockholm Man 2018-03-23 

 
Tabell 2. Översikt över respondenter i Göteborg 

Respondent Befattning Kön Datum 

G1 Projektledare för Stadsleveransen.  Man 2018-03-21 

G2 Hållbarhetsfunktioner på DHL Man 2018-04-11 

G3 VD på Innerstaden Göteborg AB Kvinna 2018-04-12 

 

5.1 Empiri Stockholm 
 

5.1.1 Bakgrund  
	
Respondent S1  
Respondenten arbetar som godsstrateg, sedan drygt ett år tillbaka, på trafikkontoret på 
Stockholm stad. Rollen som godsstrateg innebär att utveckla och effektivisera 
godstrafiken i staden. Respondenten förklarar att det inte enbart handlar om stadens 
egna transporter utan också godstransporter som trafikslag i stadsmiljön. Respondenten 
beskriver sig själv som en sorts facilitator som arbetar för att få igång och effektivisera 
godstrafiken. Det handlar om att identifiera problem och utveckla lösningar som kan 
testas tillsammans med olika läns aktörer och skapa nya olika nätverk.  
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Respondent S2 
Respondenten arbetar idag som miljöchef på transportföretaget Bring. Ända sedan 
Bring kontaktades av Älskades stad har respondenten varit inblandad i konceptet. Det 
var våren 2015 som Stockholm stad tog kontakt med Bring.  
 
Respondenten berättar att innan Bring blev kontaktade så hade många andra 
transportföretag varit i kontakt och haft en dialog med Älskade stad men valde att inte 
gå med i konceptet. Därefter blev då Bring kontaktade. Beslutet att gå med var dock inte 
ett enkelt sådant förklarar respondenten. Det var en lång process, där tankar kring att 
Älskade stad som koncept går emot Brings affärsidé, vilket till en början var svårt för 
anställda att acceptera. Det är trots allt Bring som normalt sätt levererar ut paket till 
kund med hjälp av sina egna underleverantörer. Respondenten förklarar dock att tanken 
ändå var att; vi är en del av problemet men även en del av lösningen. Processen var 
dock inte lätt men ledningen bestämde sig till slut att gå med i konceptet. 
 
Respondent S3 
Respondenten är marknadsområdeschef på Ragn-Sells och ansvarar för den del i 
verksamheten som heter servicetjänster inom området Recycling. Respondenten arbetar 
med kundnära verksamheter som köpcentrum, gallerior, Karolinska, Arlanda och 
Bromma. Förutom att arbeta med det sitter även respondenten i ledningsgruppen för 
Älskade stad och har varit involverad i konceptet sedan starten år 2013.   
 
Respondenten berättar att Ragn-Sells arbetat sedan 1999 med en viss typ av samlastning 
som de själva benämner som gallerialösningar. Ragn-Sells tog över hela gods och 
avfallshanteringen inne i Gallerian i Stockholm, för att minska trängsel och förseningar. 
Respondenten förklarar att transportörerna lämnar av sitt gods till Ragn-Sells som sedan 
sköter internhanteringen, vilket innebär att de efter mottagandet av godset lagerlägger 
det så att hyresgästen kan komma och hämta godset alternativt levererar Ragn-Sells ut 
det till butikerna mot en avgift. Samtidigt kan Ragn-Sells hantera allt avfall i fastigheten 
utan att behöva trängas nere i lossningszonerna. Det har resulterat i ett smidigare flöde 
av både gods och avfall i hela fastigheten. Det var enligt respondenten utifrån detta 
upplägg som Älskade stad kom att utformas. För omkring åtta år sedan började 
respondenten fundera på liknande lösningar runt om i närområdet. Det skulle inte 
innebära någon större skillnad bortsett från att man i en galleria är avgränsad till 
fastigheten men själva konceptet skulle kunna förbli densamma.  
 
Respondent S4 
Respondenten arbetar som chef handel på Vasakronan i Stockholm. Vasakronan äger 
idag ett stort antal fastigheter med fokus på butiks- och kontorslokaler. De äger ungefär 
240 butikslokaler och de flesta av dem ligger beläget på gatuplan eller i gallerior. 
Respondenten förklarar hur de jobbar med att utveckla de delar där de äger fastigheter 
och jobbar mycket med att ta fram strategier. Det är framförallt i stadskärnan de är stora 
när det kommer till handel med 30 fastigheter i Stockholms innerstad. Fokuset ligger 
dock inte enbart på att utveckla själva fastigheterna utan även miljön runt omkring 
fastigheterna. På grund av det valde Vasakronan att ansluta sig till Älskade stad. 
Respondenten förklarar hur de anser att det är väldigt positivt om de kan göra en större 
insats än bara för deras egna fastigheter. Där såg de behovet av att underlätta för 
leveranserna till och från fastigheter i innerstaden.   
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5.1.2 Partnerskap  
	
Respondent S1 
På frågan om hur Älskade stad kom till beskriver respondenten att det från början var ett 
politiskt uppdrag från dåvarande trafikborgarrådet. Stockholm stad fick i uppdrag att 
jobba för en samlastningslösning, i samma period utvecklades en godsstrategi, vilket 
enligt respondenten kan beskrivas som en strategisk inriktning för leveranstrafik. 
Tillsammans med en bred dialog med personer involverade i branschen utvecklades en 
samlastningslösning, som då skulle innebära en åtgärd eller aktivitet inom den så 
kallade godsstrategin. Respondenten förklarar att en av parterna, Ragn-Sells, redan 
arbetade med en viss typ av samlastning i gallerior, där de effektiviserat både gods- och 
avfallsflödena. Det gjorde att de bidrog med många idéer och förslag när 
samlastningslösningen arbetades fram. Vidare berättar respondenten att Stockholm stad 
skulle framstå som en neutral plattform under utvecklingen och arbetet av 
samlastningen. Respondenten berättar att en områdesbevakning gjordes där man tittade 
på tidigare projekt och koncept inom samlastning. Inget av dessa framträdde som en 
förebild utan det var en generell områdesbevakning som gjordes och då både inom och 
utanför Sveriges gränser. 
  
Varför valet föll på att just de fyra parterna skulle samarbeta menar respondenten var på 
grund av att de var dem som visade en vilja och ett intresse för en samlastning. 
Vasakronan som äger flera garage i city började se värdet i att tänka strategiskt kring 
logistikfrågor, Ragn-Sells arbetar som tidigare nämnt redan med liknande koncept och 
det var beredda på att utveckla den idéen. Svårigheten med att få ihop ett komplett 
partnerskap menar respondenten låg i att hitta transportörer. Från början fanns det ett 
intresse från flera transportföretag men intresset avtog allt eftersom konceptet 
utvecklades. Till sist bestämde sig Bring för att ansluta och enligt respondenten är det 
också dem som gjort den största uppoffringen på så vis att de behövt släppa en del av 
sin kärnverksamhet till Ragn-Sells i och med samlastningsprocessen. 
  
De stora hindren med att locka till sig transportörer tror respondenten ligger i att de inte 
vill ge upp mötet med slutkunden och att de är rädda för att gå med förlust. Vissa 
transportörer anser också att de har för stora flöden för att passa in i ett sådant koncept 
som Älskade stad vilket respondenten i ifrågasätter och säger att det går att lösa. 
Platsen, fordonet och flödena är optimerade till hur situationen ser ut idag men går att 
anpassa om fler transportörer ansluter sig. 
  
”Tanken har hela tiden varit att det ska vara skalbart och då får man ju, när fler 
ansluter sig, utveckla med fler fordon och kanske byta till större garage” 
  
Tanken med Älskade stad är att det ska vara liv och rörelse, ett koncept alla kan 
identifiera sig med och där aktörer vill jobba för en attraktiv stad. Respondenten berättar 
att Stockholm stad för dialoger i olika sammanhang för att försöka locka till sig fler 
samarbetspartner till konceptet samtidigt som de också försöker förstå och arbeta för att 
lösa de hindren och problem som gör att fler inte vågar ansluta sig. Det är viktigt att få 
olika perspektiv när det gäller en utveckling av en samlastning förklarar respondenten 
och belyser vikten av att samarbeta mellan offentlig och privat sektor. Privata aktörer 
förstår saker och ting ur ett marknadsperspektiv och hur andra aktörer på marknaden 
tänker och arbetar, vilket är en förutsättning för att kunna locka till sig nya 
samarbetspartner till konceptet. Respondenten berättar att kommunen sitter på mycket 
regleringar, lagstiftningsverktyg och har en helhetsförståelse för staden likaså ett 



	

	 38	

allmänintresse som också kan behövas när ett koncept inom samlastning utvecklas. 
Vidare menar respondenten att Stockholm stads medverkan i konceptet är en 
förutsättning för att uppnå framgångsrika resultat, att involvera en kommun i ett 
samlastningskoncept skapar förutsättningar att se problem och lösningar ur andra 
perspektiv än aktörernas. 
  
”Man kan säga att vi står kanske för någon slags långsiktighet och seriösitet i och med 
att staden tydligt visar att vi står bakom det här och att vi vill satsa på den här typen av 
lösningar långsiktig” 
  
Som offentlig sektor har Stockholm stad kunnat bygga relationer med privata aktörer 
och tillsammans har de olika parterna lyckats skapa en bra personkemi berättar 
respondenten. Det finns en glädje och vilja att tillsammans arbeta för gemensamma mål 
men vägen dit har inte varit spikrak. Det tar tid att få företag att våga tänka nytt och att 
skapa förtroende för varandra vilket är en aspekt som kan ha underskattas i början. Det 
tar längre tid än vad man tror förklarar respondenten. De involverade parterna i 
konceptet för idag en löpande dialog med varandra, parterna informerar och diskuterar 
med varandra om hur konceptet går och hur det kan utvecklas. I frågan på hur ofta 
parterna ses svara respondenten att möten mellan parterna oftast sker spontant, i 
samband med ministerbesök och vid konferensträffar. Respondenten poängterar 
däremot att den löpande kontakten faller naturligt och att alla parter inte alltid träffas 
samtidigt utan att vissa av parterna träffas vid tätare tillfällen och vilka parter som 
träffas beror på vad som behöver diskuteras.   
 
Respondent S2  
Att ansluta sig till konceptet Älskade stad var inget lätt beslut för Bring menar 
respondenten. Det var många som inte alls gillade idéen att “sopgubbar” skulle leverera 
paketen den sista biten. Konceptet går även emot affärsidéen som de flesta transport- 
och logistikföretag idag har vilket gör det till en svår fråga. Samlastningsprojekt kan 
även tyckas bra i teorin men inte lika lätt att genomföra i praktiken menar respondenten. 
Svårigheterna ligger ofta i att behålla konceptet efter att projekttiden gått ut enligt 
respondenten. 
 
Respondenten menar på att transportföretagen idag är en del av problemet som i dag 
råder men att de även är en del av lösningen. Nya sätt måste hittas för att kunna 
samarbeta, leverera samt effektivisera godstransporterna. Respondenten menar på att 
samarbetet mellan de olika aktörerna fungerar bra idag, framförallt på grund av 
konceptet Älskade stad.   
 
“Alla har ju sin roll och sin del. Alla bjuder till. Det finns ju en sak som gjorde att det 
släppte eller att proppen gick ur. Det var att man kom fram till konceptet Älskade stad. 
Från början diskuterade man hur man ska “branda”- vilka varumärken ska stå och hur 
ska det se ut och så vidare. Ska man ha ett fordon där alla varumärken står på? Det var 
ingen bra idé. När man kom på konceptet, kommunikationskonceptet, Älskade stad 
kände man att nu är vi verkligen hemma. Det här kan vi stå bakom.” 
 
Respondenten menar att Stockholm stads roll i konceptet var betydelsefullt 
inledningsvis. Detta på grund av att kommunen agerade som en neutral part tillsammans 
med de privata aktörerna och även bidrog med exempelvis tillstånd. Vidare resonerar 
respondenten att sådana här typer av samarbeten mellan olika parter är otroligt 
personberoende. Det handlar således inte endast om de inblandade parterna utan även 



	

	 39	

att hitta rätt person på rätt ställe för att kunna nå framgång. Det gäller att bygga och 
utveckla ett förtroende för varandra. Det kan ofta anses som känsligt när de olika 
affärsplanerna skall åsidosättas. Kommunikationen utåt och framtidsplanerna diskuteras 
i ett forum. Där sker diskussioner och dialoger främst tillsammans med Ragn-Sells och 
Vasakronan. Dessa tre parter är idag mest drivande i hur detta koncept skall kunna 
utvecklas och nya möjligheter diskuteras. 
 
Viljan är idag att fler aktörer skall ansluta sig till konceptet. Inte bara fler transportörer 
utan även fler avfallsbolag och fastighetsägare. Trots att transportörerna vanligtvis är 
konkurrenter menar respondenten att det är konceptet de ansluter sig till, vilket de idag 
även försöker kommunicera ut. Där menar respondenten att kommunen har en viktig 
roll som en neutral part. Det kan vara lättare för dem att kommunicera ut och sälja 
konceptet till nya parter.  
 
Respondent S3 
Respondenten berättar att när en ny godsstrategi skulle tas fram hösten 2013 bjöd 
dåvarande trafikborgarråd in till en workshop. Under workshopen berättade 
respondenten hur de på Ragn-Sells arbetar i köpcentrumen och galleriorna, att det 
skulle kunna överföras och användas i närområdena. Det gick borgarrådet igång på 
vilket också ledde till att borgarrådet tog tag i saken tillsammans med Stockholm Stad. 
Alla som deltog i workshopen blev tillfrågade om de ville starta upp en samlastning. 
Borgarrådet var från start tydlig med att konkreta lösningar behövs och inget snack om 
att lagar och förordningar måste ändras, det skulle ta för lång tid. Det var viktigt att det 
skulle kunna dras igång redan på en gång. Även transportörer blev inbjudna till att 
lyssna på vad som skulle komma att hända. 
  
”Vi hade då ett antal workshops och sen strukturerade möten där rätt många var med. 
Man hade också gjort bakgrundsintervjuer hos transportörerna där det fanns ett väldigt 
tydligt krav från transportörerna, det var att samlastningen skulle drivas av en opartiskt 
part” 
  
Det var Ragn-Sells och fem-sex olika transportörer samt Stockholm Stad som var 
involverade i konceptet från början. Även fastighetsbolaget Vasakronan visade intresse 
och erbjöd sig hyra ut en av sina lokaler till den kommande samlastningscentralen. Flera 
av transportörerna valde däremot att hoppa av allt eftersom olika punkter togs upp 
gällande fordon, ansvar, affärsplan och så vidare. Vissa var till och med olämpliga, de 
bidrog inte med något vilket resulterade till att de inte fick vara kvar. 
 
Respondenten förklarar att transportörerna blev rädda för att konceptet skulle kosta 
alldeles för mycket pengar för dem och att det inte skulle bli lönsamt. Det visade sig 
vara svårt att hitta transportörer som var villiga att samarbeta med andra och engagera 
sig i ett koncept gällande samlastning. Under projekttidens gång lyckades man till sist få 
med transportföretaget Bring. Respondenten förklarar att rätt tid och rätt personer på 
Bring förmodligen gjorde så att man lyckades få med sig dem som en av 
samarbetsparterna för samlastningskonceptet. Tillslut lyckades man skapa ett samarbete 
mellan Stockholms Stad, Ragn-Sells, Vasakronan och Bring. 
 
Respondenten berättar att Stockholm stad har varit en viktig stöttepelare under 
konceptets utveckling men att de idag, när konceptet är i rullning, har en mer passiv 
roll. Vasakronan har funnits med från start men har inte varit lika aktiva hela tiden. För 
att lyckas utveckla ett sådant koncept krävs det enligt respondenten att rätt personer 
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arbetar tillsammans och brinner för gemensamma mål, att skapa förtroendefulla 
relationer är avgörande för att ett samarbete ska fungera. Parterna ändrar sina 
traditionella affärsmodeller och traditionella tänk i och med en utveckling av en 
samlastning och då krävs det förtroendefulla relationer och ett nära samarbete, menar 
respondenten. Respondenten berättar att parterna har ett möte var fjortonde dag och i 
huvudsak handlar det om den operativa verksamheten och marknadsföring. Det är 
framförallt Bring och Ragn-Sells som ses, då dessa parter arbetar ihop dagligen. Bring 
levererar sina varor till samlastningscentralen och Ragn-Sells levererar deras gods 
vidare till kunderna. Vid uppstarten eller vid förändringar sker tätare kontakt mellan alla 
parterna. 
  
I dagsläget är Bring enda transportör och respondenten berättar att samarbetsparterna 
idag arbetar tillsammans för att inkludera fler transportörer i konceptet. Det kan uppstå 
problem om två konkurrerande transportföretag arbetar sida vid sida men respondenten 
menar att det inte nödvändigtvis behöver bli så. Det går sannolikt att lösa utan några 
tvister eller att konflikter uppstår. Vidare menar respondenten att ett samarbete mellan 
olika parter innebär en viss risk för kommunikationsfel och inom stora organisationer 
arbetar tjänstemän med olika intresseområden vilket kan resultera till diskussioner och 
missförstånd. Respondenten berättar att diskussioner uppstod vid uppstarten av 
konceptet gällande vilka regler som skulle gälla för fordonet. 
  
”Det vi missade lite grann när vi startade upp alltihop var ju att vi inte hade med oss 
gatukontoret och parkeringsvaktenheten, så det var mycket surr i början och som på 
alla sätt och vis försökte motarbeta det här. Vi fick helt enkelt sätta oss ner tillsammans 
med Staden och berätta vad det är vi håller på med och vad är det vi gör och efter det 
har det gått väldigt bra. Men parkeringsvakterna blev ju ‘jagade’ av 
lastbilschaufförerna som tyckte att det var förjävligt att vi fick köra på Drottninggatan 
och att vi flög under radarn.” 
 
Respondent S4 
Respondenten förklarar att det var Stockholm stad som först gick ut med att de ville 
göra en förändring när det kommer till godstrafiken i innerstaden. Stockholm stad, var 
enligt respondenten, drivande inledningsvis för att få till ett sådant koncept. Därefter 
fick de även med Vasakronan som fastighetsägare och senare även Ragn-Sells, som 
redan var i dialog med Stockholm stad, och tillslut även Bring. Inledningsvis testades 
liknande koncept i Gallerian tillsammans med ytterligare en fastighetsägare som dock 
inte ville ansluta sig till ett sådant koncept vid den tidpunkten. Därefter diskuterades 
tankar kring att starta upp på Hötorget. Där finns flera fastighetsägare men Stockholm 
stad ansåg då att det skulle bli för stort att starta upp med flera fastighetsägare 
inledningsvis. Respondenten förklarar att de tillslut kom fram till att lägga 
samlastningscentralen i Klara Zenit istället där även Ragn-Sells var aktiva.  
 
Tankarna idag är dock att Vasakronan och de andra tre parterna vill att fler skall ansluta 
sig till det här konceptet berättar respondenten. De vill att fler fastighetsägare ska gå 
med och skapa fler och större möjligheter för konceptet Älskade stad. Möjligheter som 
till exempel få in fler kunder. Respondenten anser heller inte att Vasakronan ser något 
problem med att de idag får paket levererade till sina lokaler som sedan levereras ut till 
fastigheter som inte ägs av dem själva. Det anser respondenten bara är positivt för att få 
detta koncept att bli mer storskaligt. Det gäller att jobba med helheten. Respondenten 
anser att samarbetet mellan de olika parterna idag fungerar bra.  
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“Man kan säga att staden har varit en katalysator i det här och hjälpt till inledningsvis 
med funderingar och med en struktur kring hur vi jobbar.  De har tagit hand om de 
bitarna. Sedan har Vasakronan varit med och tagit fram ett avtal mellan oss och Ragn-
Sells så vi kan jobba med samlastningscentralen. Sedan när det har pratas 
kommunikationsfrågor och övriga frågor har ju alla parter suttit med. Annars är det 
framförallt Bring och Ragn-Sells som har störst nytta av att samarbeta väldigt tätt 
vilket de också gör.” 
 
Respondenten fortsätter med att diskutera att Stockholm stad inte har något direkt 
ansvar eller aktiv roll i dagsläget. Stockholm stad har en roll där de följer upp och 
bidrar, ifall de kan, med till exempel olika typer av dispenser för fordon. Konceptet 
bygger inte på den offentliga sektorn enligt respondenten utan det är mellan de privata 
aktörerna som affärsuppgörelsen ligger.  
 
“Jag tycker inte att kommunen ska behöva var delaktig men jag ser det såklart som en 
fördel om de är det och stöttar de här aktörerna som är villiga att satsa.”  
 
Däremot anser respondenten att kommunen kan stötta de privata aktörerna med till 
exempel tillstånd eller liknande. Stockholm stad var dock väldigt aktiva inledningsvis 
när de hade en mer betydande roll och har idag tagit en mer passiv roll vilket enligt 
respondenten inte är någon nackdel då de idag inte behöver vara lika aktiva för att 
konceptet skall kunna drivas och utvecklas. De bitarna står de privata aktörerna för idag. 
Respondenten anser även att om kommunen skulle sätta upp riktlinjer vilket innebär att 
leverantörerna tvingas använda sig av car off adresser skulle inte det vara något 
problem. Då tvingas aktörerna acceptera direktiven och jobba efter de uppsatta 
riktlinjerna. 
 
Respondenten anser att den största framgången med konceptet Älskade stad har varit de 
drivna människorna i respektive företag. Parterna har velat dra åt samma håll. 
Respondenten belyser även Brings roll i detta koncept som transportör. Väldigt många 
transportörer kontaktades innan Bring var beredd att ansluta sig till konceptet. Många 
transportörer var inte villiga att släppa leverans av paket till ytterligare en part. En 
rädsla att Ragn-Sells försökte ta marknadsandelar diskuterades även enligt 
respondenten. Detta är dock inget att oroa sig för enligt respondenten som menar att 
Ragn-Sells endast är ute efter att hämta avfall vilket de nu kan göra på ett effektivare 
sätt. 
 
“Framförallt att vi har fått in en speditör i form av Bring som vågar justera sin 
affärsmodell och det gör ju även Ragn-Sells men det är ju verkligen Bring som släpper 
ifrån sig lite av deras kärnverksamhet, att leverera paket, till en annan part. Bring har 
flera underleverantörer normalt också men här släpper man ju in någon som man 
skulle kunna kalla ‘sopgubbe’, vilket det absolut inte är. De har neutrala arbetskläder 
och man kan inte se vilket bolag de jobbar åt egentligen och det går under loggan 
Älskade stad. Det är Bring som har varit mest modiga.” 
 
Respondenten menar också att konceptet Älskade stad även är otroligt viktigt för att fler 
aktörer ska kunna ansluta sig. Samarbetet skall inte förknippas med de inblandade 
parterna utan med konceptet Älskade stad. Parterna träffas även några gånger per månad 
för att försöka prata igenom både koncept- och utvecklingsfrågor. Vidare berättar 
respondenten att konceptet skall vara ett naturligt inslag i stadsmiljön. Boende och 
turister ska inte ens märkt av det. Det ska helt enkelt flyta på i ett smidigt flöde.  



	

	 42	

5.1.3 Finansiering och ägandeskap 
	
Respondent S1  
Respondenten berättar att Stockholm stad inte har någon större insyn i konceptet rent 
ekonomiskt, utan ekonomin styrs av de övriga parterna sinsemellan. Alla parter var 
eniga om att konceptet måste drivas utan ekonomiskt stöd och tillfälliga pengar. 
Stockholm stad fick inledningsvis olika utredningsmedel för att kunna utreda hinder och 
titta på möjliga affärsmodeller men själva operativa driften skulle drivas utan finansiellt 
stöd. Den operativa driften måste vara kommersiellt gångbart så att chanserna ökar att 
konceptet förblir långsiktigt menar respondenten. Det var en anledning till att 
utvecklingen och utformandet av konceptet tog tid berättar respondenten. Det var ingen 
av parterna som var intresserad av att få tillfälliga projektpengar från Stockholm stad för 
att kunna skynda på processen, utan istället fick det ta den tid det tog att utveckla 
konceptet, när den operativa verksamheten väl drogs igång för drygt ett år stod det från 
dag ett på egna ben.   
 
Respondent S2 
Respondenten förklarar att Bring vanligtvis använder sig av en underleverantör som 
levererar godset sista biten in till slutkund. Således betalar Bring underleverantören för 
denna tjänst. Istället för att betala underleverantören för att leverera paketen så betalar 
Bring istället Ragn-Sells för att leverera paketen inom det givna området. På så sätt blir 
kostnaden nästan lika oavsett om Älskade stad levererar paketen eller om den vanliga 
underleverantören används. Respondenten klargör även att Vasakronan äger fastigheten 
där samlastningscentralen idag finns och att det är Ragn-Sells som äger fordonet. Vidare 
argumenterar respondenten att inget gemensamt företag existerar där de äger fastighet 
och fordon tillsammans utan att det är ett koncept helt enkelt där de olika parterna 
samarbetar. 
 
Respondent S3 
Respondenten belyser vikten av att Älskade stad ska vara kommersiellt gångbart. Ett 
krav som respondenten ställde redan från början gällande finansieringen av en 
samlastning är att en hållbar affärsplan måste finnas för att samlastningen skall kunna 
drivas långsiktigt. Under de första ett och ett halvt åren ansatte man en projektledning 
där gruppen fick hjälp av EU-medel men efter det skulle projektet bli ett koncept som 
stod på egna ben. Respondenten förklarar att inga bidrag eller medel har fåtts för att 
driva den operativa verksamheten och inte heller har deltagarna inom samlastningen fått 
något utomstående medel, istället lades mycket tid och kraft på att i ett tidigt skede få 
ihop en hållbar affärsplan. 
  
”Det ska inte förekomma några stödpengar i det här, för att då är det alltid risk att de 
går igång och sen har man inte tänkt igenom affären och när pengarna är slut så blir 
det inget mer.” 
  
Respondenten förklarar att svårigheten att få igång konceptet har varit att få med sig 
transportörer, då dessa varit oroliga för den finansiella biten. Transportörerna menar på 
att om godset hanteras en extra gång kommer det att bli dyrare för dem, respondenten 
menar dock på att de har kunnat räkna hem det här för alla inblandade parter. När Ragn-
Sells har arbetat med liknande godsfrågor i köpcentrum har däremot inte liknande 
problem uppstått. Då får nämligen transportörerna behålla hela portot själva men i 
konceptet Älskade stad behöver transportörerna betala för att någon, i det här fallet 
Ragn-Sells, ska köra ut deras varor ”the last mile”. Svårigheten med att få en 
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samlastning att fungera är att få transportörerna att släppa på portot menar 
respondenten. Dessutom förklarar respondenten att de under resans gång fått höra från 
utomstående att de tror att Ragn-Sells ska bli ett nytt transportföretag, då de är dem som 
kör ut varorna från samlastningscentralen, men respondenten förtydligar att så är 
absolut inte fallet. De vill kunna bidra till en hållbar citylogistik, där både avfall och 
gods skall kunna samlastas. 
  
Vidare berättar respondenten att Stockholm stad inte har varit inblandad i den 
ekonomiska biten utan låtit övriga parter sköta det. Ragn-Sells har ett hyresavtal med 
Vasakronan, därefter har Ragn-Sells och Bring en egen affärsuppgörelse, som inte 
Vasakronan har någon inblick i, där prislistan är satt utifrån en entreprenör och 
underentreprenör. Respondenten förklarar att varför Ragn-Sells vågat satsa på detta 
koncept redan i ett tidigt skede ligger i de alltid haft en säker intäkt i själva avfallsdelen. 
Fordonet som används inom samlastningen beställde respondenten innan de gjort klart 
med någon transportör. Respondenten resonerade som så att de kunde köra avfall i 
fordonet och på så sätt inbringa en intäkt samtidigt som de samlastar avfallet ut från 
city, vilket skulle vara lönsamt även om ingen transportör fanns med i konceptet. Det 
skulle visserligen inte vara lika framgångsrikt men det skulle fungera tills att folk fått 
upp ögonen och på så vis förhoppningsvis locka till sig transportörer till 
samlastningskonceptet.  
 
Respondent S4  
Respondenten berättar att Ragn-Sells idag hyr en liten yta av Vasakronan i en av deras 
fastigheter. Denna yta har då således en personalkostnad för att personal skall kunna ta 
emot och leverera paket samt ta med sig avfall. Bring betalar sedan en kostnad till 
Ragn-Sells för varje paket de levererar ut. Detsamma gäller åt andra hållet. Ragn-Sells 
får betalt från Bring för varje paket de hämtar upp. På grund av att avfallet kan 
samlastas och att Ragn-Sells gör två saker samtidigt samt att Ragn-Sells kan genomföra 
bättre uppföljningar av avfallet och således sortera det i ett tidigare stadie kan 
transporterna styras på ett effektivare och smartare sätt. Det leder givetvis till minskade 
kostnader. Vasakronan får även de en ökad intäkt. 
 
“Vi har ju en ökad inkomst i form av att vi hyr ut en lokal till Ragn-Sells som vi inte 
hade hyrt ut i annat fall, så det är våran intäkt. Sen har ju vi ingen ökad kostnad 
överhuvudtaget egentligen utan det är ju snarare en bättre tjänst till våra kunder. Det 
är väl egentligen lite arbetstimmar vi lägger ner. Det är väl det enda men det är vi 
också beredda att göra.” 
 
Vidare menar respondenten att en av framgångsfaktorerna med konceptet Älskade stad 
är att tanken redan från början var att det skulle vara kommersiellt gångbart. Det var 
inte någon som skulle chippa in pengar på det och att konceptet då skulle gå back. 
Tanken var även från början att Stockholm stad inte skulle gå in och bidra med 
ekonomiska medel.  
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5.1.4 Hållbar samlastning 
	
Respondent S1 
Respondenten berättar att en utvärdering har gjorts, i ett projekt som heter InterCityLog, 
där avfallstransporterna inom Älskade stad utvärderats. Att endast avfallen utvärderades 
var på grund av att avfallshanteringen drog igång tidigare innan godsflödena kopplades 
på. Utvärderingen visade en minskad energiåtgång och en CO2 minskning med 74 
procent jämfört med traditionell avfallshantering men då tittade man både på den lokala 
insamlingen inne i staden och transporten av återvinningsmaterialet ut till 
återvinningscentralen utanför stan. Respondenten belyser dock att inga exakta siffror 
finns gällande samlastningen av gods och avfall inom det avsatta området där el-trailern 
kör. Däremot har ett antal bilar kunnat plockas bort i samband med samlastningen av 
gods och avfall vilket i sin tur är bra menar respondenten. 
  
Stockholm stad har gett elfordonet, som används i samband med samlastningen, 
tillåtelse att köra på gågator men respondenten belyser att fordonet fortfarande ska 
använda de underjordiska lastfarterna som finns. När fordonet färdas på gågator är det 
självklart i gångfart och på fotgängarnas villkor förklarar respondenten. Respondenten 
berättar att Stockholm stad arbetar med utveckla staden med ett stort fokus på 
fotgängare och vistelsen i innerstaden, det blir allt trängre inne i staden påpekar 
respondenten. Utmaningarna ligger i att skapa trygghet och en säkerhet men även 
klimatfrågan är viktigt gällande luft och buller vilket där också Älskade stad kommer in. 
Respondenten förklarar att Stockholm stad är länken när det gäller att få dispens eller 
tillstånd kring hur fordon får röra sig inne i stadsmiljön. 
  
”Staden har ju mycket regleringsmöjligheter i en verktygslåda men det är inget vi har 
några konkreta planer på nu, generellt går ju utvecklingen långsiktigt åt att vi har fler 
begränsningar för fordon, man bygger om gator för att skapa mer plats för människor 
och mindre plats för fordon” 
  
Respondenten tar upp miljözoner och att utvecklingen av det kan komma att förändra 
godstransporterna inne i städer. Idag omfattar miljözoner bara tunga fordon men det 
skulle kunna gälla även för lätta fordon menar respondenten. Det har visat sig vara en 
kraftig ökning på marknaden gällande lätta lastbilar i och med införandet av miljözoner, 
men om även miljözoner skulle innefatta lätta lastbilar kanske flera aktörer är villiga att 
ansluta sig till ett samlastningskoncept liknande Älskade stad. Respondenten poängterar 
dock att inga sådana begränsningar än är gjorda och att det ligger på regeringen 
gällande hur lagstiftningen ska se ut. 
 
Respondent S2 
Respondenten berättar att Bring främst minskar antalet lastbilar inom distributionsleden. 
De kan alltså utesluta bilar som vanligtvis levererar den sista biten till slutkund inom det 
område som Älskade stad verkar. Respondenten belyser dock att det i nuläget inte är 
något stort område vilket gör att det inte får lika stor genomslagskraft. Trots det har 
vissa beräkningar genomförts.  
 
“Ja, det är ju inte jätte, jättestor effekt. Det har ju bra bäring på alla de tre. Man 
minskar trängsel i och med att det är mindre bilar. Annars skulle vi köra med en bil och 
Ragn-Sells köra med en bil bredvid. Det här är ju ett elfordon så det är klart att det blir 
mindre buller och bättre luftkvalité.”  
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Respondent S3 
Respondenten menar att CO2 utsläppen är otroligt viktiga men att transportörer som 
byter ut en dieselbil mot en elbil i sin verksamhet inte kommer att kunna lösa andra 
problem som världen står inför och menar därpå att en samlastning löser fler problem än 
bara minskade utsläpp. En samlastning av gods och avfall som körs med en elbil 
minskar inte bara CO2 utsläppen utan kan även bidra till minskad trängsel. Konceptet 
Älskade stad körs idag i ett litet begränsat område och enligt respondenten har Bring 
kunnat plocka bort två bilar vilket kanske inte anses vara mycket men det är i alla fall 
något. Förhoppningarna är att vidga och starta upp liknande koncept i andra områden, 
vilket också är på gång berättar respondenten. 
  
Respondenten belyser vikten av buller, och att elfordon generellt är tysta, men att 
bullerfrågan egentligen handlar om burarna och palldragarna som körs på trottoarerna 
och att de är dem som bidra till ett ökat buller. El-trailern är så pass tyst att det nästan 
måste komma ljud från den så att gångare uppmärksammar den, säkerhetstänket har 
funnits med under hela processen förklarar respondenten. 
  
”Ett av mina krav från början var att om vi ska göra det här ska vi göra det på riktigt. 
Det innebär att vi ska ha riktiga grejer, inte några gamla golfbilar. Vi ska ha med oss 
arbetsmiljön och hela tiden hålla koll på den” 
  
I samband med uppstarten av Älskade stad gav Stockholm stad dispens för fordonet att 
köra på gågator som bland annat Drottninggatan. Respondenten menar dock att problem 
har uppkommit gällande regler kring lastzoner. Fordonet är inte registrerat som lastbil, 
väger inte över 3,5 ton och får därmed inte parkera på lastzoner enligt 
trafikförordningen. Det har visat sig vara svårt att ändra på, vilket gjort att de istället fått 
acceptera det och rätta sig efter lagen.  
 
Respondent S4 
Respondenten förklarar att det är svårt att se direkt påverkan på staden när konceptet 
Älskade stad är i liten skala sett till de totala godstransporterna i staden. Det är trots allt 
väldigt mycket övrig godstrafik i flöde. Det är dock alltid positivt med en elbil istället 
för att en lastbil och två sopbilar skall färdas i samma ytor vilket gör skillnad. 
Respondenten belyser också att en utredning angående utsläpp har genomförts av KTH. 
Både trängsel, buller och luftkvalité gynnas självfallet av skiftet till en elbil istället för 
tre konventionella lastbilar. 
 
“Vi har ju en vision om den goda staden och där måste vi kunna jobba med den här 
typen av frågor för att vi ska kunna uppnå det. Det handlar om att alla verksamheter 
ska utvecklas och att alla människor ska trivas. Då krävs det sådana här typer av 
verksamheter och sådana engagemang som Älskade stad är för att vi ska lyckas med 
det. Vi hoppar gärna på saker och testar och funkar det inte så testar vi någonting nytt. 
Så är lite vår filosofi.” 
 
Respondenten belyser även att konceptet Älskade stad behöver uppmärksammas för att 
fler aktörer skall inse vad det står för; att arbeta för att få en bättre miljö i innerstaden. 
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5.2 Empiri Göteborg  
 

4.2.1 Bakgrund  
	
Respondent G1 
Respondenten är projektledare för konceptet Stadsleveransen i Göteborg och har varit 
med ända sedan konceptet drog igång. Arbetet med Stadsleveransen började för sex år 
sedan. Respondenten arbetar även på trafikkontoret i Göteborg. Som projektledare 
jobbar respondenten med uppföljning av intressenter och ansvarar, på ett övergripande 
plan, över konceptet. Även utvecklingsfrågor såsom tekniska frågor kring fordon och 
system till affärsutveckling är respondentens ansvar. 
 
Respondenten förklarar att idéen med Stadsleveransen handlar om att försöka lösa 
distributionen i stadskärnan. Ambitionen var att minska trängseln och separera 
transportfordonen från fotgängare och cyklister. Respondenten förklarar problematiken 
med detta och förklarar att det inte går att tidsstyra distributionen för mycket. Detta 
medförde att andra lösningar behövdes identifieras för att möjliggöra effektiva och 
säkra transporter och leveranser under dagtid. Olika typer av lösningar diskuterades 
innan konceptet Stadsleveransen ansågs som mest lämpat för att lösa problemen i 
stadskärnan. 
 
Trafikkontoret i Göteborg var, enligt respondenten, initiativtagare till konceptet. Även 
Innerstaden var drivande i ett inledande stadie. Idag består Stadsleveransen av 
Innerstaden Göteborg samt ett företag vid namn Paketlogistik. Paketlogistik är det 
företag som sköter själva distributionen åt Stadsleveransen. Trafikkontoret i Göteborg är 
även involverade genom att erbjuda resurser så som projektledning och så vidare men är 
idag inte involverade i den dagliga driften av Stadsleveransen. De stora kunderna idag 
är PostNord och DHL. PostNord och DHL levererar sina paket, som skall levereras in 
till detta angivna område som Stadsleveransen delger, till samlastningscentralen. 
Därefter samlastas dessa paket och levereras gemensamt ut till respektive mottagare.  
 
Respondent G2  
Respondenten arbetar på DHL med hållbarhetsfunktioner. De är fyra personer som 
arbetar med ledningssystem för kvalité och miljö. Respondenten arbetar med olika 
åtgärder för att minska utsläppen inom godstransporter, en del av hans jobb är att hitta 
och utveckla lösningar lokalt, bland annat då Stadsleveransen i Göteborg där 
respondenten varit delaktig ända från start.   
 
Respondent G3 
Respondenten är idag VD på Innerstaden Göteborg AB och har varit det sedan 
september 2016. Där är således respondenten verksamhetsansvarig samt ansvarig för 
personal, visionen och framtiden för verksamheten generellt. Respondenten har tidigare 
arbetat 30 år i Holland där de ligger väldigt långt fram med olika typer av lösningar när 
det kommer till just transport av varor och gods. 
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5.2.2 Partnerskap 
	
Respondent G1 
Respondenten förklarar att det idag finns en samverkan mellan de olika parterna. Det 
finns ett samverkansavtal mellan staden och Innerstaden Göteborg AB. I sin tur finns 
det sedan ett affärsmässigt avtal mellan Innerstaden Göteborg AB samt driftföretaget 
Paketlogistik. De största kunderna till Stadsleveransen är DHL och PostNord. Det finns 
däremot inte något samarbete mellan de två konkurrerande företagen eftersom de idag 
inte jobbar tillsammans på något sätt. De använder helt enkelt Stadsleveransen som 
distributör inom det angivna området.  
 
Idag levererar Stadsleveransen till ett hundratal butiker inne i stadskärnan. Däremot har 
de cirka fem- till sexhundra mottagare totalt, men vissa av dessa är väldigt små och tar 
emot leveranser väldigt sällan. Ambitionen är däremot att fler transportörer skall ansluta 
sig till Stadsleveransen och därmed även öka antalet mottagare inne i stadskärnan. 
Respondenten berättar att i dagsläget förs diskussioner med medelstora aktörer. För att 
detta skall vara möjligt måste dock kapaciteten för Stadsleveransen öka menar 
respondenten.  
 
Respondenten menar på att kommunen idag inte har något formellt ansvar mot 
Stadsleveransen. Dock påpekar respondenten att ett visst ansvar finns utifrån de 
åtaganden som staden ingick i starten av konceptet. Det handlar till exempel om 
regelverk i staden. Dessutom har staden ett ansvar att se till att Stadsleveransen är 
konsekventa och konkurrensneutrala.  
 
“Sammanfattning, det jag tycker man kan säga, att stadens ansvar i det hela är ändå att 
skapa incitament för den här utvecklingen med konsekvent och konkurrensneutralt 
regelverk som på en rimlig nivå driver den här utvecklingen. Sen att vi är med och 
stöttar med tid och projektledning. Det är ju inte vårt ansvar då men det är en liten 
förlängning av det.”  
 
Respondenten menar på att det inte finns några nackdelar med ett samarbete mellan 
offentlig sektor och privata aktörer. Det viktiga är dock att hitta rätt samarbetsformer 
och se till att samarbetet är konkurrensneutralt. Det är just det som kan vara risken. När 
staden har ett långt och tätt samarbete med privata aktörer finns en risk att dessa privata 
aktörer får fördelar gentemot andra aktörer. Det är därför viktigt att staden vänder sig 
till alla parter och tar hänsyn till flera privata aktörer och inte fokuserar på ett fåtal 
utvalda aktörer som således kan få orimligt mycket inflytande. Vidare menar 
respondenten att det inte finns någon nackdel med att de privata aktörerna och den 
offentliga sektorn kan ha olika prioriteringar och målbilder med konceptet. 
 
“Samarbetet är ju snarare styrkan där då, att då kan man synliggöra de här olika 
målbilderna till skillnad mot om man inte har de med.” 
 
Respondent G2 
Respondenten berättar att en del av DHL:s policy och strategi är att samverka med 
många intressenter. Exempelvis fordonstillverkare, bränsletillverkare, kommuner och så 
vidare. Respondenten menar att gemenskap och samverkan är otroligt viktigt för att 
uppnå framgångsrika resultat och möjlighet att tillsammans utveckla nya smarta 
lösningar som annars kan vara svårt att lyckats med som ensamt företag. 
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Kommunen ställde frågan till DHL och andra stora transportföretag om de ville vara 
med och ansluta sig till i ett nytt samlastningskoncept vid namn Stadsleveransen. 
Respondenten berättar att DHL och PostNord bestämde sig för att gå med medan övriga 
stora transportföretag valde att tacka nej. Kommunen började ta upp diskussioner redan 
innan, gällande citylogistik och hur en samlastning bör utvecklas. Respondenten 
berättar att de valde att ansluta sig då de ansåg att idéen var bra men också på grund av 
att kommunen kunde behöva råd från privata aktörer inom godstransporter redan från 
start så att konceptet kunde utvecklas på bästa möjliga sätt, med erfarenhet från 
personer i branschen. Vidare förklarar respondenten att det är Innerstaden som styr 
själva stadsleveransen tillsammans med stöd från kommunen och transportörerna som 
är DHL och PostNord är kunder till verksamheten. 
  
Kommunikationen mellan de inblandade parterna har varit varierande under processens 
gång menar respondenten. En del människor beskrivs ha tunnelseende och svårt att 
förstå vad som sker medan respondenten understryker att möten med inblandade parter 
behövs, där man pratar och förklarar hur saker och ting ser ut, för att det resulterar till 
att det oftast löser sig. Vidare önskar respondenten mer rejäla och långsiktiga beslut från 
kommunens sida för att på så sätt lättare kunna anpassa sig och planera för framtiden. 
Kommunen skulle till exempel kunna införa att endast fullelektriska fordon är tillåtna 
inne i stadskärnan förklarar respondenten, det skulle tvinga alla transportföretag att byta 
ut sina icke elektriska fordon. Respondenten anser att allt för mycket är frivilligt idag 
vilket gör att alla aktörer inte tar åt sig och väljer att avstå vissa av kommunens förslag 
och önskningar.   
  
”Nu är det frivilligt allting, alla sådana här grejer är frivilligt, samma i Stockholm. Det 
är lite svenska modellen, kanske lite snällt så här, kan inte ni vara med i det här? Några 
går med och några står och undrar.” 
  
Respondenten tar upp problemet gällande små transportörer, att de skulle behöva 
ansluta sig till Stadsleveransen för att kunna effektivisera konceptet. Kommunen har 
inte kontroll på de små transportörerna som levererar till butikerna inne i stadskärnan. 
Respondenten berättar att en skokedja kan använda sig av en egen transportör, som kör 
in och ut från city flera gånger per dag för att leverera några par skor, servicen är bra 
men utifrån ett miljöperspektiv är det desto sämre. Respondenten anser att kommunen 
och Innerstaden borde försöka få mindre transportörer att ansluta sig till 
Stadsleveransen men menar samtidigt att det är svårt för de små transportföretagen då 
deras ekonomi förmodligen inte är lika bra som de stora transportföretagen. 
 
På frågan om vilka problem som uppstått i samband med utvecklingen och starten av 
Stadsleveransen svarar respondenten att allt har fungerat i stort sett bra men att man 
måste vara medveten och beredd på att saker tar tid, tålamod är viktigt i en sådan här 
process. I uppstarten av den operativa verksamheten berättar respondenten att klagomål 
kom från vissa kunder, att leveranstiderna hade ändrats och att andra chaufförer nu 
levererade deras gods vilket inte uppskattades hos vissa men det är något som är löst 
idag, kunderna har accepterat hur situationen ser ut berättar respondenten.  
 
Respondent G3  
Respondent berättar att Stadsleveransen var ett gemensamt initiativ mellan både de 
privata aktörerna, fastighetsägare och handlare i innerstaden samt den offentliga 
sektorn. Staden hade en vision om hur bilism och transporter överlag skulle hanteras. 
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Målet var att skapa en attraktiv stadskärna och skapa utrymme för besökarna istället för 
godstrafik och övriga bilar. 
 
“Alltså man var ju väldigt tidig i Göteborg. Vad jag har förstått så var vi, om en av de 
första eller den första. Sen vet jag att Europa ligger kanske lite före”.  
 
Samarbetet mellan de olika parterna beskrivs som bra. Syftet med samarbetet är enligt 
respondenten att vidareutveckla samt driva Stadsleveransen. Träffar mellan de olika 
parterna sker minst en gång i månaden där sådana frågor diskuteras. Enligt 
respondenten driver parterna konceptet tillsammans och alla drar åt samma håll. Dock 
påpekar respondenten att staden har mer muskler och mer tid att lägga på konceptet än 
de privata aktörerna. Ett samarbete mellan den offentliga sektorn och de privata 
aktörerna beskrivs även som enbart positiv då alla synvinklar tas i beaktning.  
 
“Jag att det handlar om timing. När Stadsleveransen startade i Göteborg, tror jag inte 
att någon annan än staden tillsammans med de privata aktörerna hade kunnat göra det 
här. Allt eftersom det här evolverar och vidareutvecklas så tror jag att privata aktörer 
kan utveckla någon slags Stadsleverans, med de rätta förutsättningarna, själva också.” 
 
En av de viktigaste aspekterna i en sådant här koncept anser respondenten är uthållighet. 
Det krävs att parterna kan hålla ut. För det tar tid att få igång ett sådant här koncept och 
få det att fungera. Speciellt när konceptet ligger i framkant. Respondenten argumenterar 
även för att en viktigt faktor till att samarbetet fungerar är att transportörerna är med. 
Det finns även lösningar där handlarna är med och betalar för frakten men den 
lösningen har visat sig vara mindre bra. Samarbetet med transportörerna är alltså väldigt 
viktigt enligt respondenten.  
 

5.2.3 Finansiering och ägandeskap 
	
Respondent G1  
Respondenten förklarar att det finns flera olika alternativ till finansieringsmöjligheter i 
ett sådant här koncept, exempelvis bidrag från stat eller EU. Respondenten fortsätter 
med att berätta att det går, rent teoretiskt, att starta upp ett sådant här koncept som 
Stadsleveransen från grunden utan bidrag och fortsätter;  
 
“Ja, någonstans måste det ju ändå göras ett grundarbete och det är alltid enklast om 
det finns möjligheter till bidrag eller medfinansiering till personal, investeringar och 
drift i början. Man behöver nog att projektet i alla fall får medel för att driva en 
kartläggning och nätverksarbete, för förutsättningar att starta ett projekt. Att ta kontakt 
med transportörerna och försöka få fram en överenskommelse på förhand så man kan 
starta upp med en intäkt. Men oavsett hur man vänder och vrider på det så är det ett 
ganska stort förarbete.” 
 
Inledningsvis hade konceptet tre olika budgetar, där olika scenarier tagits i beaktning. 
Det långsiktiga perspektivet har alltid varit viktigt. Vidare berättar respondenten att i 
konceptet Stadsleveransen började de med intäkter från reklamförsäljning samt stöd 
från bland annat fastighetsägarna, regionen och EU. Inledningsvis levererade 
Stadsleveransen endast till ett tiotal butiker vilket inte gör det ekonomiskt gångbart 
enligt respondenten. Två stora kunder är anslutna till konceptet Stadsleveransen vilket 
självklart hjälper rent ekonomiskt. Det visar även på ett förtroende för verksamheten. 
Respondenten argumenterar även för att regelverket kommer att skärpas när det 
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kommer till sådana här frågor vilket leder till att värdet på en sådan här typ av tjänst 
kommer att öka i takt med de skärpta regelverken. 
 
Tanken med Stadsleveransen var att konceptet skulle vara kostnadsneutralt i slutet på 
2017 vilket idag inte är uppnått. Dock menar respondenten att de nådde cirka 90 % och 
jobbar vidare mot att kunna få upp procenten. Idag erbjuder konceptet inte några 
ytterligare tilläggstjänster i samlastningscentralen men det har varit uppe för diskussion. 
Till exempel att hantera återvinningsmaterial har varit uppe för diskussion men det är 
dock ingenting som visat sig vara ekonomiskt hållbart att satsa resurser på i dagsläget.   
 
Respondenten förklarar att Innerstaden Göteborg är huvudman för Stadsleveransen. De 
ägs i sin tur till hälften av fastighetsägarna och andra hälften ägs av 
köpmannaförbundet. Enligt respondenten kan dessa därför anses som ägare av 
samlastningscentralen. Entreprenörerna, Paketlogistik, äger idag ett av fordonen som 
används och de övriga tre fordonen leasas via Innerstaden. 
 
“Utmaningen har ju varit; hur ska man ta betalt för en sådan här typ av tjänst. När 
man tittar på hur transportföretagen räknar på sin service. Så det har ju varit att bryta 
ut en affärsmodell som funkar och hitta affärsöverenskommelser som alla känner sig 
nöjda med.” 
 
Respondenten menar att den största utmaningen är hur de skall få ihop affären rent 
ekonomiskt. Det är just det som de flesta samlastningar faller på. Respondenten menar 
på att många anser att samlastning är något att sträva efter men när väl den ekonomiska 
aspekten vävs in i det hela så backar många. Respondenten menar att den största fördel 
som Stadsleveransen har är att de arbetar som ett underåkeri till PostNord och DHL 
vilket gör att transportföretagen gör besparingen i personal- och fordonskostnad för 
leverans the last mile. Respondenten menar fortsättningsvis att den största framgången 
med konceptet är just att de idag rullar på samt om inte fullt, så näst intill kommersiellt 
stabilt. 
 
Respondent G2  
Leverera sitt gods med Stadsleveransen innebär större kostnader förklarar respondenten. 
Paketen behöver hanteras en gång till i och med att det konsolideras i 
samlastningscentralen tillsammans med andra paket som skall levereras ut med 
Stadsleveransen. Det behövs dessutom finansiering för lokal, personal, säkerhetssystem, 
IT-system och eventuellt en truck. Allt detta kostar pengar förklarar respondenten. För 
varje sändning betalar DHL, eller närmare bestämt deras underleverantör GB Framåt, en 
peng till Stadsleveransen för utkörning av deras paket, samtidigt som DHL ersätter GB 
Framåt den kostnaden. Respondenten berättar att kommunen har varit med och bidragit 
finansiellt för framtagningen och driften av Stadsleveransen men att den största 
inkomstkällan är annonsplatser. Respondenten förklarar att DHL ville gå in i konceptet 
med öppna ögon och testa, trots att de visste att det skulle bli dyrare för dem att leverera 
gods till sina kunder med Stadsleveransen. Det är däremot en väldigt liten del av DHL:s 
leveransflöde som går via stadsleveransen förtydligar respondenten. 
  
”Ta bara Göteborgsterminalen, det är en av 25 anläggningar som täcker nätverket som 
vi har. Där processar vi ungefär 25 000 sändningar per dygn. Det är väl mellan 100 - 
150 som går in till Stadsleveransen av de 25 000, så det är ju väldigt små volymer och 
det är bara paket. Pallgodset in till det här området som Stadsleveransen försörjer kör 
vi ut med egna bilar”  
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Respondent G3 
Respondenten förklarar att en kombination av reklamannonser och intäkter från 
transportörerna är det som i huvudsak finansierar Stadsleveransen. Reklamannonserna 
finns i olika storlekar och former och är uppsatta på fordonen som kör för 
Stadsleveransen. Respondenten berättar att Stadsleveransen strävade efter att bli 
kostnadsneutrala i slutet på 2017, vilket inte uppnåddes. Respondenten förtydligar att 
det är på god väg att nå målet men att de inte riktigt är där än. I frågan på om 
Stadsleveransen har fått någon finansiering i form av utomstående medel förklarar 
respondenten att inga bidrag från EU-har finansierat verksamheten men att det fått olika 
typer av projektstöd, bland annat från kommunen. Respondenten berättar att det är 
Innerstaden Göteborg och Göteborg stad som tillsammans driver verksamheten. De har 
gjort det i snart sex år. Självklart tillsammans med transportörer som PostNord och 
DHL, samt Paketlogistik som distribuerar ut varorna från samlastningscentralen. 
 

5.1.4 Hållbar samlastning 
	
Respondent G1 
Ambitionen med Stadsleveransen är att minimera trängseln i stadsmiljöer. Idag används 
långsamtgående elfordon vid transport inom Stadsleveransen. De flesta av dessa fordon 
är klassade som motorredskap. Det är en bil med två vagnar samt fyra ekipage. 
Ellastcyklar har även använts tidigare. Dock visade sig de vara svåra att använda 
effektivt då de inte tog tillräckligt stor volym. Dock finns tillgången fortfarande till 
ellastcyklarna men de används alltså inte i dagsläget. Idag kan enligt respondenten viss 
skillnad urskiljas när det kommer till trängsel, buller och luftkvalité efter införandet av 
Stadsleveransen. 
 
“Ja man kan ju titta på olika nivåer då. Tittar man på de godsvolymer som 
Stadsleveransen hanterar så kan man väl se ungefär en halvering av antalet fordon som 
behövs. Det är ju inte jättemycket om man tittar på antalet fordon i hela staden men det 
är ju det som vi behöver jobba in flera mindre aktörer i framtiden. När man kollar på 
buller. Något mindre är det ju med tanke på att man jobbar med elfordon. Eftersom 
fordonen minskar så minskar ju koldioxidutsläppen följaktligen, och för det gods som 
Stadsleveransen hanterar har vi i praktiken nollutsläpp. Sen har vi ju inte någon 
totaldata på allt som levereras inom gränserna men vi får ju titta på vad skillnaden är 
på det vi hanterar.”  
 
Respondent G2 
Kommunen har inte infört några restriktioner i samband med Stadsleveransen utan 
menar på att Stadsleveransen är en av kommunens åtgärder för en hållbarare 
citylogistik. Respondenten berättar att kommunen visserligen infört restriktioner i 
samband med godsleveranser i städer men att det inte omfattar Stadsleveransen utan 
endast tung trafik i centrum. Det kommunen har gjort är att minska tidsfönstret för 
leverans av gods, i dagsläget får inte fordonen leverera gods efter klockan elva. 
Respondenten tror att kommunen infört dessa regler för att det ska bli trevligare för 
fotgängare att vistas i centrum. Respondenten är positivt till initiativ att köra med 
elfordon. Att fordonen, som används för Stadsleveransen, är små menar respondenten är 
bra för trängsel och ökad trivsel däremot innebär små fordon också en begränsad volym. 
Respondenten förklarar att en skillnad gällande luftkvalité, buller och trängsel är svårt 
att mäta då godsvolymerna fortfarande är så pass små. Respondenten belyser dock att 
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det är viktigt att inte endast stirra sig blind på ”the last mile”, för att kunna se en mätbar 
skillnad måste man titta på hela leveransprocessen från början till slut. 
  
Respondent G3 
Respondenten förklarar att det är svårt att se någon mätbar skillnad gällande luftkvalité, 
buller och trängsel efter införandet av Stadsleveransen. Enligt respondenten har 
kommunen infört en restriktion gällande förbud mot tung trafik efter klockan elva och 
det gäller alla fordon över tre och ett halvt ton. Det ämnar förbättra citylogistiken utöver 
införandet av Stadsleveransen. Respondenten förklarar att själva Stadsleveransen i sig är 
en åtgärd för en hållbarare citylogistik. En åtgärd för att minska antalet fordon i centrum 
samtidigt som fordon drivs på el. Det bör således kunna minska luftkvalitén menar 
respondenten, men att det idag fortfarande är för små volymer för att kunna mätas. 
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5.3 Sammanfattning av det empiriska materialet  
	

5.3.1 Stockholm - Älskade stad  
 
Tabell 3. Sammanfattning av det empiriska materialet från Älskade stad 

Samlastnings-
koncept 

Offentligt-Privat 
Partnerskap 

Finansiering och 
ägandeskap 

Hållbar samlastning 

Älskade stad - Stockholm stad 
drivande part 
inledningsvis 

- Stockholm stad neutral 
och passiv part idag. 

- Viktigt med långsiktiga 
relationer 

- Svårt att få 
transportörer att vilja 
samarbeta 

- Transportörer rädda att 
ge upp mötet med 
slutkund 

- Samlastning anses 
behöva drivas av en 
opartisk part 

- Viktigt med olika 
perspektiv 

- Kommersiellt gångbart  
- Fick i förarbetet 

utredningsmedel, 
därefter inga bidrag 

- Individuella ekonomiska 
avtal mellan parter 

- Samlastningscentralen 
ägs av Vasakronan 

- Eltrailern ägs av Ragn-
Sells 

- Ragn-Sells en säker 
intäkt från start i och 
med avfallsdelen 
 

- Stockholm stad 
gett dispens för 
fordonet ! 
tillåtelse att köra 
på gågata 

- Bring minskat 
antalet bilar  

- Stockholm stad 
verktygslåda med 
regleringsmöjligh
eter 

- Svårt att se mätbar 
skillnad gällande 
luftkvalité, buller, 
trängsel 

 

 
Stockholm Stad var den drivande parten i uppstarten. De fick i uppdrag av dåvarande 
trafikborgarrådet att arbeta fram en samlastningslösning. De fick i ansvar att kontakta 
potentiella aktörer som skulle kunna tänkas samarbeta inom ett offentligt-privat 
partnerskap. Ragn-Sells kom in i bilden tidigt, då de arbetat med liknande samlastnings 
lösningar i gallerior. De hade kunskap samt en vilja att utveckla en samlastning 
tillsammans med andra. 
 
En av respondenterna förklarar att Stockholm stad var stöttepelaren och katalysatorn i 
konceptet men att de i dag intar en mer passiv roll och har inget direkt ansvar över 
samlastningen. De agerar istället som en neutral part i samlastningskonceptet. Det är 
viktigt att skapa förtroende för de parter som ingår i ett offentligt-privat partnerskap, 
vilket kan ta tid, förklarar respondenterna. Tålamod är nödvändigt för att lyckas skapa 
goda relationer och framgångsrika resultat.  Samtliga respondenter från Älskade stad 
förklarar att personkemi är avgörande samt att rätt personer arbetar på rätt plats och 
brinner för gemensamma mål. Det är nyckeln till att åstadkomma förändringar och 
resultat. Ett samarbete mellan offentlig sektor och privat aktör skapar möjlighet att se 
olika perspektiv. Privata aktörer förstår saker ur ett marknadsperspektiv vilket är 
nödvändigt inom en samlastning. Respondenterna menar även att det är viktigt att få en 
kommuns syn på det hela. En kommun anses stå för långsiktighet och seriösitet.  
 
Ett samarbete mellan parter från olika sektorer kan leda till kommunikationsfel och risk 
för missförstånd. Det är enligt respondenterna viktigt att kunna diskutera och lyssna på 
andra för att komma överens. Det är svårt att få med sig transportörer att vilja samarbeta 
med andra inom ett samlastningskoncept. Det är samtliga respondenter eniga om. 
Transportörerna är rädda för att ge upp mötet med slutkund samt att gå med förlust. 
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Transportörerna förklarade i ett tidigt skede att samlastningen måste drivas av en 
opartisk part. Enligt samtliga respondenter är det Bring som har gjort den största 
uppoffringen, då de tvingats se över sin affärsidé. Respondenten från Bring förklara att 
de är viktigt att samlastningen inte förknippas med någon av de inblandade parterna 
utan istället med själva namnet Älskade stad, att de alla brinner för en förbättrad och 
hållbar citylogistik.  
 
Samtliga respondenter förklarar att konceptet är kommersiellt gångbart. Alla var eniga, 
att redan från start måste konceptet kunna drivas utan ekonomiskt stöd och tillfälliga 
pengar. En av respondenterna förklarar att kommunen inledningsvis fick 
utredningsmedel till själva projektstarten för att hitta och utreda lämpliga 
affärsmodeller, men att den operativa verksamheten från dag ett har stått på egna ben. 
Det har varit viktigt att redan från start arbeta fram en hållbar och långsiktigt affärsplan 
menar respondenterna. Kommunen är inte inblandad i den ekonomiska biten. Den sköts 
av de övriga parterna. Vasakronan äger samlastningscentralen och Ragn-Sells hyr en del 
i lokalen där samlastningen äger rum. Fordonet köps in och ägs av Ragn-Sells. 
Respondenten från Ragn-Sells förklarar att de redan från start hade en säker intäkt i 
avfallsdelen, vilket gjorde att de vågade köpa in fordonet trots att ingen transportör till 
en början fanns med i konceptet.  
 
Respondenterna förklarar att kommunen ansvarar för att ge tillstånd kring hur fordonet 
får färdas inne i stadsmiljön. De sitter på en stor verktygslåda med olika 
regleringsmöjligheter. Det uppstod till en början oklarheter gällande om fordonet får stå 
på lastzon eller inte. Det är förbjudet, då fordonet inte räknas som tung lastbil över tre 
och ett halvt ton.  Samlastningen har resulterat i minskat antal godstransporter i det 
avsatta området. Bring har kunnat plockat bort några av sina godsfordon. 
Respondenterna förklarar att samlastningen idag omfattar ett litet område vilket gör det 
svårt att se mätbara skillnader gällande luftkvalité, buller och trängsel. Samtliga 
respondenter är positiva till att fordonet drivs på el och att det har kunnat ersätta en 
vanlig lastbil och två sopbilar i samband med att de nu samlastar gods och avfall. Om 
miljözoner införs skulle det kunna leda till att fler väljer att ansluta sig till ett 
samlastningskoncept tror respondenterna. Inga begränsningar är gjorda utan de ligger på 
regeringens bord, gällande hur sådana lagändringar skall se ut förklara en av 
respondenterna. 
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5.3.2 Göteborg - Stadsleveransen  
	
Tabell 4. Sammanfattning av det empiriska materialet från Stadsleveransen	

Samlastnings- 
koncept 

Offentligt-Privat 
Partnerskap 

Finansiering och 
ägandeskap 

Hållbar samlastning 

Stadsleveransen - Göteborg stad 
initiativtagare  

- Göteborg stad neutral 
part idag 

- God kommunikation 
viktigt 

- Tålamod är viktigt 
- Kommunen finns 

tillhands för 
vägledning 

- DHL och PostNord 
kunder till konceptet 

- Mer rejäla och 
långsiktiga beslut från 
kommunen behövs 

- Svårighet att få med 
små transportörer 

 

- Inledningsvis 3 olika 
budgetar 

- Inte kommersiellt 
gångbart än ! på väg 

- Olika typer av 
projektstöd 

- Innerstaden Göteborg 
är huvudman för 
konceptet 

- Paketlogistik, äger 
idag ett av fordonen 
som används och de 
övriga tre fordonen 
leasas via Innerstaden 

- Finansieras av 
reklamannonser/ 
transportörer 

- Inga tilläggstjänster 
 

- Använder elfordon 
- Tillgång till 

ellastctyklar 
- Kommunen infört 

förbud mot tung 
trafik efter klockan 
elva, inkluderar 
inte 
stadsleveransen 

- Svårt att se 
mätbara skillnader 
gällande 
luftkvalité, buller 
och trängsel 

- Regelverk anses 
behöva skärpas 
gällande 
godsfordon 
 

 
Göteborg Stad var initiativtagare till Stadsleveransen och deras ansvar är idag att arbeta 
för konkurrensneutralitet. Det är Innerstaden Göteborg AB som styr samlastningen med 
stöd från kommunen. En av respondenterna förklarar att kommunen inte har något 
formellt ansvar men arbetar utifrån de åtagande som de ingick i från starten av 
konceptet, samt att de är dem som sitter på regelverk och olika tillstånd. Det finns ett 
samverkansavtal mellan kommunen och Innerstaden, samt ett affärsmässigt avtal mellan 
Innerstaden och företaget Paketlogistik. Transportörerna DHL och PostNord har inget 
formellt samarbete utan är kunder till Stadsleveransen.  
 
En av respondenterna önskar mer rejäla och långsiktiga beslut från kommunen, vilket 
skulle kunna underlätta för transportörerna att anpassa sig och planera för framtiden. 
Vidare anser respondenten att vissa personer har ett tunnelseende inom partnerskapet 
och att kommunikationen har varit varierande under samlastningens utveckling. 
Regelbundna möten behövs där parterna får diskutera de oklarheter som uppstår. Tydlig 
kommunikation mellan inblandade parter tillsammans med ett bra tålamod menar 
samtliga respondenter är nödvändigt för att uppnå framgångsrika resultat.  
 
DHL valde att ansluta sig till konceptet bland annat för att kommunen stod bakom det, 
vilket ansågs seriöst, förklara en respondent. Idag för kommunen dialoger med 
medelstora transportföretag i hopp om att de ska vilja ansluta sig till konceptet. 
Respondenten som företräder DHL anser däremot att kommunen bör rikta sig till de 
små transportföretagen. Det är många leveranser som sker dagligen in till stadskärnan 
och kommunen har inte kontroll på de små transportföretagen. Om de ansluter sig till 
Stadsleveransen menar respondenten att det kommer leda till att konceptet både vidgas 
och effektiviseras. Dessutom kommer trängseln kunna minskas inne i centrum.  
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Inledningsvis hade Stadsleveransen tre olika budgetar, som innefattade olika 
tidsperspektiv. Idag är det reklamannonser och intäkter från transportörerna som i 
huvudsak finansierar Stadsleveransen. Respondenterna förklarar att målet att uppnå 
kostnadsneutralitet i slutet på 2017 inte uppnåddes, men att de fortsätter att sträva och är 
på god väg att nå dit. Stadsleveransen har fått olika typer av projektstöd, bland annat har 
kommunen varit med och bidragit finansiellt samt funnits till hands för rådgivning. 
Respondenterna förklarar att Stadsleveransen innebär större kostnader för 
transportörerna då godset behöver hanteras en extra gång, samt att kostnader tillkommer 
i och med en samlastningscentral. Detta tror respondenterna kan vara en anledning till 
att det är svårt att få med sig ännu fler transportörer och framförallt de mindre 
transportörerna till konceptet då kostnaderna blir högre. En av respondenterna förklarar 
att hantering av återvinningsmaterial, som en extra tilläggstjänst har varit uppe för 
diskussion men har visats sig svårt att få ekonomiskt hållbart i dagsläget. 
 
Kommunen har idag infört restriktion gällande förbud mot tung trafik efter klockan 
elva. Det omfattar dock inte Stadsleveransen vilket innebär att det skulle kunna vara ett 
sätt att locka till sig fler transportörer till projektet. Det möjliggör leverans av gods 
under hela dagen, om det levereras med Stadsleveransen. Respondenterna förklarar att 
det är svårt att mäta luftkvalité, buller och trängsel efter införandet av samlastningen då 
de fortfarande handlar om små volymer. Men respondenterna förtydligar att konceptet 
har resulterat i att ett antal bilar kunnat plockas bort vilket alltid är något och att 
leverera gods med en elbil innebär också minskade koldioxidutsläpp och sänkta 
bullernivåer.  
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6. Analys 

	
Kapitlet ämnar analysera den teoretiska referensramen och den insamlade empirin 
indelat i tre teman; offentligt-privat partnerskap, finansiering och ägandeskap samt 
hållbar samlastning. I början av analysen kommer de två olika samlastningarna och 
dess partnerskapsformation att enskilt analyseras utifrån Kivleniece och Quelin (2012) 
modell. Detta för att skapa en tydligare bild om vilka likheter och olikheter det finns 
inom offentligt-privat partnerskap kopplat till Kivleniece och Quelin (2012) teoretiska 
modell. Vidare kommer båda städernas samlastning och dess partnerskap analyseras 
utifrån de valda teorierna. Vidare analyseras finansiering och ägandeskap samt hållbar 
samlastning. Temana analyseras separat. Avslutningsvis sammanfattas analysen med en 
jämförelse mellan Älskade stad och Stadsleveransen.  
 
     
 
 
 

 

 

 

 

 

6.1. Partnerskap  
	
Det empiriska materialet i studien, baserat på en mängd information från intervjuerna, 
visar på hur olika parter i respektive samlastningskoncept Älskade stad och 
Stadsleveransen arbetar för en hållbar samlastning in till stadskärnan. Ett samarbete 
mellan offentlig sektor och privat aktör är enligt Crainic et al. (2004 s. 451) och 
Banister (2008, s.75) en nödvändighet för att skapa en effektiv och hållbar samlastning. 
Samtliga respondenter anser att ett samarbete mellan offentlig sektor och privat aktör är 
en fördel för att lyckas utforma och driva en samlastning. Två av respondenterna, en 
från vardera stad, belyser däremot att en kommun inte nödvändigtvis behöver vara 
involverad, men ser det ändå som en klar fördel. 
 

6.1.1 Partnerskap: Värdeskapande- och värdebehållande mekanismer i ett 
offentligt-privat partnerskap utifrån två olika styrelseformer 
 
Stockholm - Älskade stad 
Respondenterna som representerar Älskade stad förklarar att kommunen idag inte har 
något direkt ansvar utan innehar en passiv roll i partnerskapet. Kommunens roll är att 
vara en stöttepelare och finnas till hands gällande frågor som berör tillstånd och 
restriktioner. Denna beskrivning går att koppla ihop med Kivlenieces och Quelins 
(2012, s. 282) självstyrande styrelseform. Privata aktörer arbetar relativt självständigt 

• Studiens problemformulering: Hur är samarbetet uppbyggt mellan svenska 
kommuner och privata aktörer inom en samlastning in till stadskärnan? 

 
• Studiens syfte: att skapa en ökad förståelse för hur samarbetet är uppbyggt i 

ett offentligt-privat partnerskap inom samlastning. Två svenska kommuner, 
som använder sig av samlastning, kommer att jämföras och analyseras. 
Hinder och möjligheter kommer identifieras för att främja framtida 
samarbeten mellan offentlig sektor och privata aktörer inom samlastning. 
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utifrån de rättigheter och avtal som arbetats fram tillsammans med en part från 
offentliga sektorn. I en självstyrande styrelseform agerar offentliga sektorn främst som 
en övervakare och ser till så att avtalen följs medan privata aktören är huvudoperatör 
och står för högre risktagande gällande efterfrågan (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 280). 
Det kan beskrivas som att de privata aktörerna inom Älskade stad står inför ett större 
risktagande än kommunen. En av respondenterna förklarar att det transportföretag som 
är involverad i konceptet, tagit en stor risk i att gå med då företaget har tvingats gå emot 
sin egen affärsidé. Två andra respondenter berättar att det har varit svårt att få med 
transportörer till konceptet. De är rädda att förlora kontakten med slutkund samt gå med 
förlust vilket skulle kunna kopplas till ett högt risktagande. 
  
En av respondenterna från Älskade stad belyser att samlastning kan tyckas vara enkelt i 
teorin men att genomföra det i praktiken är desto svårare. Att lyckas behålla konceptet 
efter att projekttiden gått ut har i tidigare fall visat sig vara svårt. Om det enligt 
Kivleniece och Quelin (2012, s. 284) råder marknads- och teknologisk osäkerhet är det 
sannolikt att parterna vill arbeta utifrån en integrerad styrelseform. Samlastning skulle 
kunna räknas som en marknadsosäkerhet vilket då talar emot att parterna inom Älskade 
stad vill arbeta självständigt. Om det enligt Kivleniece och Quelin (2012, s. 284) finns 
en högre grad av ett allmänt intresse är privata aktörer mer benägna att arbeta integrerat 
med offentliga sektorn. En av respondenterna förklarar att allmänheten förmodligen inte 
ens märker av att en samlastning har infört, vilket talar för att allmänintresset är lågt. 
Detta i sin tur pekar på att parterna inom Älskade stad är mer benägna att arbeta utifrån 
en självstyrande form. 
 
Kivleniece och Quelin (2012, s. 285) belyser att privata aktörer vill arbeta självständigt 
om det handlar om privata kunskapsbaserade resurser. Konceptet Älskade stad är, enligt 
samtliga respondenter, kommersiellt gångbart och drivs enbart av de privata aktörerna. 
Kommunen har inte någon insikt i ekonomin eller hur den dagliga verksamheten 
drivs, vilket skulle kunna förklaras som privat kunskapsbaserat och därmed är det ett 
ytterligare motiv för att partnerskapet byggs på en självstyrande form. Kivleniece och 
Quelin (2012, s. 286) argumenterar för att valet av styrelseform måste anpassas 
beroende på privata aktörernas intressen och mål. Eftersom konceptet Älskade stad är 
kommersiellt gångbart, kan en självstyrande form antagits. Detta då samtliga parter 
inom partnerskapet redan i ett tidigt skede hade samma mål och prioriteringar gällande 
att konceptet skulle utvecklas och förbli kommersiellt gångbart. Även att den operativa 
verksamheten enbart drivs och sköts ekonomiskt av de privata aktörerna styrker 
argumenten kring att självstyrande form antagits.  
 
Kivleniece och Quelin (2012, s. 289) menar att om en offentlig sektor inte har anammat 
opportunism är de inte lika benägna om att dela på värdet. De privata aktörerna får 
således större frihet att bestämma över hur värdet inom partnerskapet skall fördelas. Om 
en kommun inte anammat opportunism är det enligt Kivleniece och Quelin (2012, s. 
289) större chans att det offentligt-privata partnerskapet drivs i en självstyrande 
styrelseform. Även detta kan alltså tala för att partnerskapet drivs utifrån en 
självstyrande form. Den ekonomiska vinsten går till de privata aktörerna, de har ett avtal 
mellan varandra där inte kommunen är involverad. Kivleniece och Quelin (2012, s. 291) 
påstår att sociala externa intressenter hävdar social aktivism i större utsträckning i en 
självstyrande styrelseform. Eftersom denna studie är begränsad, där fokus inte ligger på 
externa intressenter, såsom butiksaktörer och kontor är det inte möjligt att fastställa vad 
de externa intressenterna hävdar om social aktivism. 
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Sammanfattningsvis, kan konstateras utifrån analysen, att Älskade stad arbetar mer 
självstyrande för skapa högre värde. Vilket tyder på att kommunen inte 
anammar opportunism. Det i sin tur resulterar i att de privata aktörerna kan behålla 
värdet och på så sätt sträva efter att maximera kapaciteten i partnerskapet utifrån 
Kivlenieces och Quelins (2012) modell. 
 
Göteborg - Stadsleveransen 
En av respondenterna som företräder Stadsleveransen förklarar att trafikkontoret, som är 
en del av kommunen, erbjuder resurser i form av projektledning men är inte involverade 
i den dagliga driften av samlastningen. Vidare förklarar respondenten att det är 
Innerstaden Göteborg som är huvudman för Stadsleveransen. De ägs i sin tur till hälften 
av fastighetsägare och hälften av köpmannaförbundet. Detta kan liknas vid en 
självstyrande form av partnerskap enligt Kivleniece och Quelin (2012, s. 282). Två 
respondenter berättar att det är Innerstaden Göteborg, tillsammans med logistikföretaget 
Paketlogistik, som driver den operativa verksamheten och samlastningscentralen vilket 
enligt Kivleniece och Quelin (2012, s. 285) kan ses som privat kunskapsbaserad resurs. 
Det i sin tur talar också för att parterna vill arbeta utifrån självstyrande styrelseform. 
  
Enligt två av respondenterna från Stadsleveransen var det ett gemensamt initiativ, med 
parter från både offentlig sektor och privata aktörer, att utveckla en samlastning. En av 
respondenterna förklarar att parterna driver konceptet tillsammans men att kommunen 
har mer tid och resurser att lägga på det än vissa privata aktörer. Detta skulle istället 
kunna tala för att de vill arbeta utifrån integrerad styrelseform som enligt Kivleniece 
och Quelin (2012, s. 281) innebär att parterna arbetar tätt tillsammans. I en integrerad 
styrelseform delar parterna ansvaret för utveckling, förvaltning och leveranser av varor 
eller tjänster (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 281). Som tidigare nämnt berättar en 
respondent att kommunen inte är involverad i den dagliga driften, vilket innebär att de 
inte ansvarar för leverans av varor och talar därmed emot en integrerad styrelseform. 
Vidare förklarar respondenten, som är anställd åt kommunen, att denne har det 
övergripande ansvaret för konceptet och ansvarar bland annat för affärsutveckling, 
vilket i så fall skulle kunna tyda på att parterna vill arbeta utifrån en integrerad 
styrelseform för att uppnå högre värde. Om privata aktörer dessutom vill kunna tillgå 
offentlig kunskapsbaserade resurser föredrar de att arbeta integrerat med offentliga 
sektorn (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 285). 
 
Enligt en av respondenterna från Stadsleveransen hade kommunen en vision, innan 
konceptet startade, om att skapa en mer attraktiv stadskärna. Vidare berättar en annan 
respondent att klagomål kom från vissa kunder, ändrade leveranstider och andra 
chaufförer som levererade deras gods uppskattades inte hos alla. Detta kan beskrivas 
som att allmänintresset var lågt hos externa intressenter. Det kan vidare kopplas ihop 
med en självstyrande styrelseform då privata aktörer enligt Kivleniece och Quelin 
(2012, s. 284) är mer benägna att arbeta självstyrande om intresset hos allmänheten är 
lågt. Två av respondenterna från Stadsleveransen menar att kommunen är konsekventa 
och konkurrensneutrala. En av respondenterna förklarar dock att det finns en risk, när 
kommunen har ett långt och tätt samarbete med privata aktörer att de företagen får 
fördelar gentemot andra aktörer. Det kan kopplas ihop med en integrerad styrelseform. 
Privata aktörer med politiska resurser och kapaciteter är mer benägna att arbeta 
integrerat med offentlig sektorn för att det kan innebära ekonomiska fördelar i form av 
subventioner eller förlängda villkor (Kivleniece & Quelin, 2012, s. 286). Detta går även 
att kopplas ihop ytterligare med vad två av respondenterna berättade, att 
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Stadsleveransen har fått olika typer av projektstöd från kommunen, vilket skulle kunna 
ses som en fördel gentemot andra konkurrerande företag. 
 
En kombination av reklamannonser och intäkter från transportörerna är det som i 
huvudsak finansierar Stadsleveransen. Två respondenter förklarar att konceptet skulle 
uppnå kostnadsneutralitet i slutet på 2017, vilket inte lyckades, men de båda berättarna 
att det snart kommer att uppnås. Kivleniece och Quelin (2012, s. 289) påstår att 
offentlig sektor har anammat opportunism i ett partnerskap där styrelseformen är 
integrerad. Offentlig sektor är därmed mer benägen att mildra de privata aktörers andel 
av värdet som uppkommer i partnerskapet. Det är svårt att veta hur kommunen i 
Göteborg agerar då projektet fortfarande inte uppnått kostnadsneutralitet. De största 
inkomsterna kommer från privata företag, via reklam och transportörer. I det här fallet 
kan det tyda på att partnerskapet är en självstyrande form, där vinsten går tillbaka till de 
privata aktörerna. Därmed har inte offentliga sektorn anammat opportunism, som 
Kivleniece och Quelin (2012, s. 289) argumenterar för i ett partnerskap där 
styrelseformen är självstyrande. Det är däremot svårt att fastställa då det inte framkom 
under intervjutillfällena vilka parter som får ta del av det värde som skapas utifrån 
offentligt-privat partnerskap och samlastning.  
 
Det kan konstateras, utifrån analysen, att Stadsleveransens styrelseform är lite mer 
otydlig än Älskade stads. Analysen visar på att parterna arbetar utifrån en mer 
självstyrande form. Skillnaden mot Älskade stad är dock att Stadsleveransen är mer 
benägna att jobba mer integrerat för att skapa högre värde enligt konstaterande utifrån 
partnerskapsgrunderna. Detta skulle kunna tala för att kommunen vill anamma 
opportunism, vilket i så fall leder till att värdet delas mellan parterna, men eftersom att 
Stadsleveransen idag antar en självstyrande form kan det antas att kommunen inte 
anammar opportunism, vilket innebär att de privata aktörerna kan behålla värdet själva 
och maximera kapaciteten i partnerskapet utifrån Kivlenieces och Quelins (2012) 
modell. 
 

6.1.2 Relationer i ett offentligt-privat partnerskap 
Göteborg stad samt Stockholm stad låg båda bakom ett införande av en samlastning in 
till respektive stadskärna. Stockholm stad bjöd in till en workshop, för att träffa 
lämpliga samarbetspartner. En av respondenterna förklarar att Stockholm stad har varit 
katalysator i utvecklingen samt att de under tidens gång agerat stöttepelare. En av 
respondenterna från Stadsleveransen berättar att kommunen hela tiden funnits med för 
att stötta med både tid och projektledning. Två av respondenterna, verksamma i 
respektive stad, förklarar att kommunerna är öppna och ser gärna att fler aktörer 
ansluter sig till respektive samlastning. Detta är i likhet med vad Taniguchi (2014, s. 
315) argumenterar för. Att kommunens huvudsakliga roll i en samlastning är att föra 
samman relevanta aktörer och kontinuerligt bidra med vägledning samt ge förslag på 
smarta lösningar. 
  
En av respondenterna från Älskade stad förklarar att en tydlig och hållbar affärsplan 
ansågs nödvändig redan i ett tidigt skede för att kunna ha möjlighet att driva 
samlastningen långsiktigt. Vidare var det tydligt att konkreta lösningar måste arbetas 
fram redan från start. Det fick inte endast resultera i diskussion parterna emellan. 
Tydliga, väl genomtänkta och effektiva lösningar krävdes för att snabbt kunna dra igång 
konceptet förklarar respondenterna. Det går att koppla ihop med vad Lindholm (2014, s. 
133) argumenterar för. Det bör finnas tydliga mål och en planprocess som engagerar 
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intressenterna. Det är således för att lyckas skapa ett framgångsrikt offentligt-privat 
partnerskap. En av respondenterna från Älskade stad förklarar att vissa parter inte 
ansågs vara lämplig att anslutas till ett partnerskap inom samlastning. Vissa av de 
visade sig även vara alldeles för passiva och ville inte bidra med något. Enligt Ittmann 
(2017, s. 5) är det viktigt att alla parter inom ett offentligt-privat partnerskap är villiga 
att både ge och ta för att kunna säkerhetsställa ett rättvist arbete. 
  
Långsiktiga relationer och förtroende för andra är enligt samtliga respondenter 
betydande för att en samlastning skall kunna bildas och utvecklas. Det kan kopplas ihop 
med Lindholms (2014, s. 133) argument, att långsiktiga relationer är avgörande för att 
skapa framgångsrika partnerskap. Det i sin tur kan leda till att olika parter som 
vanligtvis inte arbetar tillsammans, kan skapa nya konstellationer och upptäcka nya 
möjligheter. Två av respondenterna, en från respektive stad, belyser vikten av få olika 
perspektiv vid en utformning av en samlastning. Privata aktörer ser saker och ting ur ett 
marknadsperspektiv. De besitter kunskap och förståelse för hur andra aktörer tänker och 
arbetar. Kommunerna har till skillnad från de privata aktörerna, en helhetsförståelse för 
städerna samt att de sitter på regleringsverktyg. Ett offentligt-privat partnerskap är 
enligt samtliga respondenter en styrka. Det stämmer överens med vad Lindholm och 
Browne (2013, s. 35) diskuterar, att de olika parterna bör differera sig ifrån varandra för 
att få olika perspektiv samt ett kunskapsutbyte med varandra. Vidare menar Lindholm 
(2014, s. 133) att ett offentligt-privat partnerskap ökar chanserna till att skapa nya idéer 
och lösningar på problem som kan uppstå inom citylogistik. 
 
I utvecklingen av konceptet Älskade stad, bjöd Stockholm stad in tänkbara transportörer 
till strukturerade möten. I ett tidigt skede förklarade transportörerna att om de skulle gå 
med i ett sådant samarbete var det viktigt att samlastningen skulle drivas av en opartisk 
part. Enligt Lindholm (2012, s. 138) är det viktigt att lyssna och ta hänsyn till 
intressenternas behov och vilja. Dessutom krävs det noggrann planering för att bilda ett 
offentligt-privat partnerskap. Det fanns en utarbetad och hållbar affärsplan redan i 
början av konceptet enligt respondenterna. Trots att representanter för Älskade stad 
arbetat fram en affärsplan samt försökt ta hänsyn till transportörernas åsikter och 
funderingar, visade det sig ändå vara svårt att få med sig de i ett samarbete inom 
samlastning. En av respondenterna förklarar att det var svårt att få transportörer att vilja 
samarbeta med andra konkurrerande transportföretag. Det visade sig även var anställda 
på Bring som inte gillade idéen att “sopgubbar” skulle leverera deras paket sista biten 
till kund.  
  
I Göteborg förklarar en respondent att det inte finns något samarbete mellan de två 
transportörerna, PostNord och DHL, utan de är kunder till Stadsleveransen. De har en 
affärsuppgörelse med Innerstaden Göteborg, som är den drivande parten i konceptet. En 
av respondenterna från Älskade stad berättar att de fått höra av utomstående aktörer att 
Ragn-Sells planerar att bli ett nytt transportföretag. De distribuerar varorna från 
samlastningscentralen men respondenten förtydligar att bli ett nytt transportföretag är 
inte alls tanken. En annan respondenterna för Älskade stad förklarar även att det har 
funnits en rädsla hos andra aktörer att Ragn-Sells ska börja ta marknadsandelar från 
andra transportörer och underåkerier. Olsen och Woxenius (2014, s. 31) 
och Nordtømme et al. (2015, s. 180) förklarar att olika beteende och prioriteringar hos 
de inblandade parterna kan göra det svårt att samarbeta. Sociala och kulturella hinder 
kan leda till skilda åsikter. Eftersom Ragn-Sells redan är ett etablerat företag inom 
avfall, kan det leda till delade meningar och åsikter. Många undrar varför Ragn-Sells 
ska ansvara för godshanteringen ut till slutkund och är rädda att de skall ta 
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marknadsandelar från andra transportföretag. Det kan vara en anledning till att andra 
transportföretag inte vågar ansluta sig till konceptet.  
 
Det är viktigt att kunna kommunicera i ett offentligt-privat partnerskap (Van Rooijen & 
Quak, 2010, s. 5969). Enligt Nordtømme et al. (2015, s. 185) bör parterna diskutera 
problematiska frågor och möjliga lösningar för att kunna skapa och driva en 
framgångsrik samlastning. En av respondenterna för Stadsleveransen förklara att vissa 
personer har ett tunnelseende och svårt att se saker ur olika perspektiv. Vidare 
förtydligar respondenten att när parterna sätter sig för att diskutera brukar det för det 
mesta resultera i att konflikter och dispyter löser sig.  En av respondenterna för Älskade 
stad förklarar att risken för kommunikationsfel kan vara stor när man ingår i ett 
partnerskap med en stor organisation. Olika tjänstemän har olika intresseområden vilket 
kan leda till diskussioner och missförstånd. I uppstarten av Älskade stad fanns det 
otydligheter med vart ellastbilen fick parkera samt köra, vilket skapade heta 
diskussioner förklarar en av respondenterna. 
  
Samtliga respondenter menar att personkemin är oerhört viktig. Det bör finnas rätt 
personer på rätt plats för att kunna utveckla en samlastning. Parterna inom respektive 
samlastning träffas regelbundet för att diskutera eventuella problem eller möjliga 
lösningar.  Lindholm och Browne (2013, s. 35), Nordtømme et al. (2015, s. 185) och 
Taniguchi (2014, s. 316) menar alla att en nyckelgrupp, med rätt personer är betydande 
för att kunna övervinna de svårigheter som kan finnas mellan offentliga sektorn och 
privata aktörer vid planering och framförande av godsfordon i städer. 
  
Van Rooijen och Quak (2010, s. 5969) menar att det finns en risk att kommuner mer 
eller mindre tvingar transportföretag att samarbeta för en samlastning, vilket inte alla 
gånger uppskattas. Transportföretagen anser många gånger att en samlastning kan vara 
olönsam samt att deras kostnader kommer att höjas i samband med att varorna 
transporteras en extra gång. En av respondenterna för Stadsleveransen, som 
representerar DHL, önskar striktare krav från kommunen, att mer eller mindre tvinga 
transportörer att arbeta för att skapa en mer hållbar citylogistik. Vidare förklarar denne 
att om kommunen kan fatta striktare beslut skulle transportföretagen lättare kunna 
anpassa och planera för framtiden. Detta visar på en motsats av vad Van Rooijen och 
Quak (2010, s. 5969) argumenterar för.  
 

6.1.3 De fysiska resultaten i ett offentligt-privat partnerskap 
Samtliga respondenter är eniga om att de vill utöka samlastningskoncepten i respektive 
stad och få med sig ännu fler aktörer. En av respondenterna för Stadsleveransen 
förklarar att kommunen arbetar med att försöka få med sig fler medelstora 
transportföretag att ansluta sig medan en annan respondent menar att det är 
betydelsefullt om parterna kan få med sig de små transportföretagen. Den sist nämnde 
påpekar att kommunen idag inte har kontroll över de små transportföretagen, som flera 
gånger per dag levererar små volymer till olika kunder inne i stadskärnan. Skulle dessa 
små transportföretag ansluta sig till Stadsleveransen skulle antalet godsfordon kunna 
minska betydande inne i centrum tror respondenten. Lowndes och Sullivan (2004, s. 54) 
argumenterar för att desto fler intressenter som ingår i ett partnerskap desto effektivare 
kan det bli. Lindholm och Browne (2013, s. 34) menar däremot att många deltagare i ett 
partnerskap kan leda till komplicerade diskussioner och svårigheter med att fatta 
enhälliga beslut. 
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En av respondenterna för Älskade stad är beredd på att nya konflikter kan uppstå om 
fler transportörer väljer att ansluta sig till konceptet. Det kan uppstå problem om två 
konkurrerande transportföretag arbetar tillsammans men påpekar att det nödvändigtvis 
inte behöver bli så. Rätt antal deltagare kan leda till att parterna lättare förstår varandras 
prioriteringar (Lindholm & Browne, 2013, s. 34). Trots att Älskade stad bara består av 
ett samarbete mellan fyra parter har det ändå, enligt respondenterna, visat sig vara 
tidskrävande att komma överens och lösa de motgångar som uppstått under arbetets 
gång. Tålamod är något som alla anser vara otroligt viktigt. Respondenterna från 
Stadsleveransen är även eniga om att saker och ting tar längre tid än vad man tror. För 
att ansluta sig till ett partnerskap måste man vara uthållig. Några av respondenterna 
berättar att det finns en nyfikenhet från utomstående aktörer, men att ingen har visat 
fysiskt intresse för att vilja gå med i partnerskapet inom samlastning. Enligt Lowndes & 
Sullivan (2004, s. 54) kan andra utomstående aktörer vilja ansluta sig till ett partnerskap 
om de ser att många aktörer är delaktiga.  
 
Lokala myndigheter och kommuner har enligt Anad et al. (2012, s. 106) större målbild. 
Hög vinst har således inte lika stor betydelse som för de privata aktörerna, vilket kan 
leda till konflikter. Samtliga respondenter från Älskade stad förklarar att det redan från 
start fanns en tydlig målbild. Alla var eniga om att konceptet inte skulle få något 
ekonomiskt stöd, istället skulle det från start vara kommersiellt gångbart, vilket talar 
emot vad Anad et al. (2012, s. 106) argumenterar för. 
  
Van Rooijen och Quak (2010, s. 5969) påstår att transportörernas vilja att samarbeta till 
en början kan vara stor, men med tiden kan intresset avta. Detta talar emot vad samtliga 
respondenter berättar. De menar att svårigheten att fånga transportörernas intresse 
visade sig redan initialt. Vid en eventuell samlastning har det dock visat sig att 
transportörerna är nöjda med beslutet. Svårigheten att få med sig transportörer 
inledningsvis beror till stor del på en kostnadsfråga. Transportörerna är rädda att 
kostnaderna per leverans ska bli för höga. Det stämmer överens med vad Nordtømmes 
et al. (2015, s. 185) menar, att svårigheten i att utveckla en samlastning är att ansluta 
transportörer samt butiksaktörer. Intresset från dem brukar vara lågt. En av 
respondenterna från Älskade stad förklarar att en ytterligare svårighet med att få med 
sig transportörer är att få de att ändra sin affärsmodell. Företaget Bring går emot sin 
affärsidé när det väljer att ansluta sig till ett samlastningskoncept som Älskade stad. 
Detta går att koppla ihop med vad Crainic et al. (2009, s. 433) argumenterar för, att den 
stora utmaningen med att utveckla en samlastning är att få de inblandade parterna att 
acceptera den nya affärsmodellen. 
  
En av respondenterna för Älskade stad förklarar att Ragn-Sells hade fått kostnaderna att 
gå ihop och tydligt kunde visa på att alla aktörer skulle kunna gynnas av en samlastning. 
Trots det var det ändå svårt att locka till sig transportörer till konceptet. Lindholm 
(2014, s. 133) menar att klara instruktioner och faktabaserade analyser av 
godstransporter behöver redovisas för att öka intresset hos de tänkbara 
samarbetsparterna samt för att få de att vilja ingå i ett partnerskap. Detta är inte i linje 
med vad Älskade stads respondenter berättar. För de handlade det om rätt personer på 
rätt plats. Dessutom hade namnet Älskade stad en stor betydelse till att Bring valde att 
ansluta sig. Det ska stå för staden och inte representera något av företagen förklarar en 
av respondenterna. Med konceptet Älskade strävar man för en hållbar citylogistik och 
det ville Bring vara med och arbeta för. 
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En av respondenterna för Stadsleveransen önskar att kommunen fattade mer rejäla och 
långsiktiga beslut, för att på så sätt ge transportörerna möjlighet att anpassa sig för 
framtiden. Detta talar emot Taniguchi (2014, s. 315) som menar att offentliga sektorn 
ofta sätter mer långsiktiga mål jämfört med privata aktörer. Det kan leda till att 
parternas prioriteringar skiljer sig åt. Vidare anser respondenten att kommunen kan sätta 
upp långsiktiga mål. Respondenten ger som förslag att kommunen kan införa att endast 
fullelektriska fordon får tillstånd att köra inne i centrum, inom ett visst antal år. Det 
skulle bidra till att fler transportörer lättare kan anpassa sig och få möjlighet till att 
redan nu börja sträva mot det långsiktiga målet. 
  
En av respondenterna från Stadsleveransen förklarar att staden var tidig, en av de första 
i Sverige, med att de ville skapa ett samarbete mellan olika parter för att utveckla och 
driva en samlastning. Både Göteborg stad och Stockholm stad ville få med sig 
transportörer i ett tidigt skede, så att de på så sätt kunde ta hjälp av personer med 
erfarenhet från branschen. Brown et al. (2005, s. 35) och Lindholm (2010, s. 6215) 
anser att lokala myndigheter och kommuner måste öka medvetandet och sätta en högre 
prioritet på stadsgodstransporter på dagordningen för att kunskapen och medvetandet 
skall öka hos kommunerna. Detta talar till viss del emot vad respondenterna berättar. 
Vidare berättar respondenten som företräder DHL, att de valde att gå med i konceptet på 
grund av att de också ville hjälpa kommunen med att utveckla en framgångsrik 
samlastning. De besitter erfarenhet och kunskap från branschen som kommunen kan 
behöva ta del av. Båda kommunerna var, som tidigare nämnt, den drivande parten i 
utvecklingen av en samlastning och de vill båda arbeta för en hållbar citylogistik. Även 
detta skiljer sig från vad Lindholm (2010, s. 6215) menar gällande att lokala 
myndigheter och kommuner har svårt att förstå och sätta sig in i speditörernas 
arbetssituation. 
 
Alla respondenter är eniga om att ett offentligt-privat partnerskap inom samlastning tar 
tid att forma och utveckla. De argumenterar för att det är viktigt att sätta sig ner och 
diskutera konflikter samt att de måste ha förståelse för att saker och ting tar lång tid. 
Lindholm (2014, s. 133) menar att det finns en risk att partnerskap blir ineffektiva, att 
vid bestämda träffar blir det endast diskussioner, vilket kan leda till att svårigheter att 
uppnå fysiska resultat. Samtliga respondenter förklarar att de är nöjda med ett samarbete 
mellan offentlig sektor och privata aktörer. De anser att det är viktigt att få olika 
perspektiv för att kunna utveckla och driva en samlastning. Det stämmer visserligen 
överens med vad Lindholm (2014, s. 133) och Ittmann (2017, s. 11) diskuterar gällande 
att partnerskap är tidskrävande. Det tar lång tid att bilda, förvalta och upprätthålla men 
belyser att det är viktigt att parterna är engagerade och trogna, vilket också samtliga 
respondenter instämmer på. Att skapa förtroende för andra och ett bra tålamod är 
avgörande för att lyckas menar dem. 
  

6.2 Finansiering och ägandeskap 
	
Enligt Browne et al. (2005, s. 4) har samlastningscentraler störst potential ifall de har 
tillgång till extern finansiering. Detta är dock något som samtliga respondenter inte 
håller med om. Respondenterna anser att det är otroligt viktigt att koncepten har en 
tydlig plan för hur de skall kunna vara kommersiellt gångbara över tid. Framförallt i 
konceptet Älskade stad trycker samtliga respondenter på att de inte är intresserad av att 
exempelvis Stockholm stad är med och tillför pengar till konceptet. Samtliga parter har 
hela tiden varit tydliga med att de vill att Älskade stad ska stå på egna ben redan från 
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start för att det skall vara ekonomiskt hållbart över tid och för att projektet skulle ha 
möjlighet att övergå till en operativ verksamhet. De är inte intresserade av att bygga upp 
något typ av koncept med hjälp av olika typer av tillfälliga pengar.  
 
Det är enligt respondenterna av största vikt att tänka långsiktigt samt utveckla och ta 
fram en hållbar affärsplan redan från start. Detta för att minska risken att tvingas stänga 
ner samlastningscentralen under projekttiden. Verlinde et al. (2012, s. 690) menar på att 
samlastningscentralerna idag har alltför korta livslängder.  Även Stadsleveransen har 
haft ett långsiktigt tänk där de redan inledningsvis arbetade utifrån tre olika budgetar 
med olika tidsperspektiv. Idag har parterna i Älskade stad individuella ekonomiska avtal 
mellan varandra, utan insyn på övriga avtal som de inte berörs av. Stadsleveransen 
finansieras idag av olika typer av reklamförsäljningar och de intäkter de får av 
transporterna.  
 
Både Älskade stad och Stadsleveransen fick dock hjälp inledningsvis, innan den 
operativa verksamheten drog igång, av Stockholm stad respektive Göteborg stad. 
Taniguchi (2014, s. 315) menar att finansiellt stöd i form av pengar bör kommunen 
undvika och istället hjälpa till på andra sätt, exempelvis genom att skapa bättre 
förutsättningar för konceptet. Fortsättningsvis menar Taniguchi (2014, s. 315) att 
kommunen bör hjälpa till med rådgivning när det kommer till juridiska frågor och 
trafikregler för de inblandade parterna. I båda fall har kommunerna varit med och startat 
upp koncepten och hjälpt till med olika förutsättningar för samlastningen. I Stockholm 
exempelvis har fordonet fått speciellt tillstånd att vistas på gångarnas villkor vilket 
staden givetvis beslutat om. I Göteborg har även kommunen och trafikkontoret varit 
med och utvecklat konceptet. Enligt en respondent i Göteborg är det en av orsakerna till 
att de valt att ansluta sig till Stadsleveransen, att kommunen står bakom det. De vill vara 
med och hjälpa till att utveckla det sådant här projekt. Det kan tydligtvis vara nog så 
viktigt att få med kommunen på sådana sätt som att de ska vara med och bidra rent 
ekonomiskt.  
 
En respondent vid Stadsleveransen menar på att regelverket måste skärpas. 
Respondenten menar på att det måste till ett beslut på högre nivå men även på 
kommunal nivå. För att förbättra godstransporter i stadskärnan är kommunen den 
viktigaste aktören (Gustafsson et al., 2015, s. 205). Respondenten menar alltså på att det 
inte alltid räcker till utan att beslutet måste fattas högre upp på nationell nivå. Det är 
enligt respondenten på väg att skärpas regelmässigt iallafall på kommunal nivå. 
Respondenterna vid Älskade stad är inne på samma spår. Regelverket är på väg att 
skärpas när det kommer till just godshantering in till stadskärnan. Det är något som fler 
av respondenterna i båda städerna menar kommer att öka värdet på en sådan här typ av 
tjänst. Vid hårdare regelverk kommer fler transportörer tvingas se över sina leveranser 
och hanteringar av gods vilket kan leda till att fler utvecklar liknande projekt alternativt 
använder sig av redan existerande samlastningskoncept. Detta är ett exempel på vad 
kommunen kan bidra med istället för finansieringsstöd (Taniguchi, 2014, s. 315).  
 
Browne et al. (2005, s 38) menar dock att utan inledande ekonomisk hjälp från externa 
parter är det inte sannolikt att ett samlastningskoncept kan utvecklas eller lyckas. En av 
respondenterna från Stadsleveransen är inne på samma spår. Respondenten menar på att 
det är lättare att utveckla och starta upp ett samlastningskoncept om det finns möjlighet 
till olika sorters bidrag eller medfinansiering inledningsvis. Iallafall i det inledande 
stadiet för att driva kartläggning, nätverksarbetet och skapa de inledande 
förutsättningarna för projektet. Helt enkelt till det inledande förarbetet. Inledningsvis 
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fick bland annat Stadsleveransen ekonomiskt stöd från fastighetsägare, regionen och 
EU. Även Älskade stad fick inledande hjälp medan det fortfarande var ett projekt. 
Under den inledande tiden ansattes en projektledning där de fick EU-medel för att starta 
upp konceptet. Liknande Stadsleveransen fanns alltså externt ekonomiskt stöd för att 
genomföra förarbetet.  
 
Det är som tidigare nämnt svårt att få en samlastningscentral lönsam. Detta beror enligt 
Verlinde et al. (2012, s. 690) till störst del på de alltför höga kostnaderna som finns i en 
samlastningscentral. Allen et al. (2012, s. 484) menar då att erbjuda tilläggstjänster kan 
vara ett alternativ för att väga upp de höga kostnaderna. I konceptet Stadsleveransen 
erbjuds idag inga tilläggstjänster. En av respondenterna från Stadsleveransen menar på 
att det inte finns möjlighet att få sådana typer av tilläggstjänster ekonomiskt hållbara i 
dagsläget. Exempelvis har hantering av återvinningsmaterial varit uppe för diskussion 
men det är alltså inte något som är aktuellt som situationen ser ut just nu. Detta är dock 
någonting som Älskade stad använder sig av. Även om ingen av respondenterna 
benämner avfallshantering som en tilläggstjänst, med tanke på att det är deras grundidé, 
kan ändå denna typ av tjänst ses som en tilläggstjänst enligt Allen et al. (2012, s. 484). 
Konceptet Älskade stad bygger på att ellastbilen aldrig skall gå tom. De samlastar både 
avfall och gods vilket gör att antalet bilar kan minska totalt. På grund av detta kan 
Ragn-Sells och Bring samarbeta och dela på vissa tjänster vilket gör att de kan hålla 
nere kostnaderna. Enligt Allen et al. (2012, s. 484) bör dessa typer av tilläggstjänster 
existera i samlastningkoncept för att det ska kunna vara lönsamt. 
 
Både Stadsleveransen och Älskade stad vill hålla nere kostnaderna genom att samlasta 
varorna och på så sätt öka fyllnadsgraden i fordonen som levererar in till stadskärnorna. 
Det är även i enlighet med vad Browne et al. (2005, s. 10) anser vara viktigt för att hålla 
nere kostnaderna. Om fyllnadsgraden i fordonen ökar kan den totala transportkostnaden 
hållas nere. Vid samlastning av även avfall, som i Älskade stads fall, kan kostnaderna 
minska ytterligare. När även lastbilarna minskar i antal, vilket det har gjort i både 
Stadsleveransens och Älskade stads fall bidrar det till minskade kostnader samt att 
leveransvägen kan effektiviseras och på så sätt kortas ner vilket minskar kostnader 
enligt Browne et al. (2005, s.10). Det som dock är viktigt att komma ihåg i både 
Stadsleveransens och Älskade stads fall är att båda koncepten fortfarande är i väldigt 
liten skala i förhållande till alla leveranser som sker in till respektive stadskärna.  
 
En av de största utmaningarna i ett samlastningskoncept är hur man skall ta betalt från 
transportörerna för en sådan tjänst. Det beror återigen på de höga kostnaderna i en 
samlastningscentral (Verlinde et al., 2012, s. 690). Det blir således dyrt för 
transportörerna att använda sig av dessa typer av samlastningskoncept för att leverera ut 
sina varor. Det blir billigare att använda sig av ett annat underåkeri. I slutändan handlar 
det ändå oftast om pengar. Det blir inte ekonomiskt hållbart att använda sig av en för 
dyr lösning. Enligt en respondent blir det väldigt dyrt när transportörerna tvingas lasta 
om sina varor ytterligare en gång. Det blir således ytterligare hanteringskostnader när 
godset måste hanteras en extra gång vilket inte är tillräckligt kostnadseffektivt 
(Verlinde, et al., 2012, s. 690). Detta förklarar en respondent vid Stadsleveransen 
vidare. Respondenten förklarar att varorna först måste hanteras i deras egna terminaler i 
utkanten av staden. De varor som sedan skall levereras “the last mile” omlastas sedan 
igen vid Stadsleveransens terminal istället för att gå direkt från deras egna terminaler ut 
till slutkund. Det blir helt enkelt en extra omlastning och ökade hanteringskostnader. En 
respondent vid Älskade stad är inne på samma spår. Respondenten menar på att 
utmaningen ligger i att transportörerna måste släppa på portot för att det skall gå att 
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hålla nere kostnaderna. Det blir alltför dyrt som det ser ut i dagsläget. Det är svårt att få 
samlastningscentralerna tillräckligt kostnadseffektiva (Verlinde, et al., 2012, 690).  
 
Även fast Browne et al. (2005, s. 38) menar på att samlastningscentraler lyckas bäst ifall 
de får extern finansiering menar de på att investeringarna inledningsvis måste 
minimeras till lägsta möjliga kostnadsbas. Både Stadsleveransen och Älskade stad har 
exempelvis inte byggt nya lokaler utan utnyttjar redan existerande byggnader vilket 
enligt Browne et al. (2005, s. 38) är viktigt. Båda koncepten är även i en väldigt liten 
skala med förhoppning om att växa vilket således håller nere kostnaderna men samtidigt 
inte bidrar till ökade intäkter. Stadsleveransen har dock vuxit. Inledningsvis levererade 
de endast till ett tiotal butiker vilket naturligtvis inte var ekonomiskt hållbart enligt 
respondenten vid Stadsleveransen. Älskade stad har dock tagit fram ett nytt fordon. 
Detta medför givetvis ökade kostnader. Batteridrivna fordon är oftast dyrare jämfört 
mot konventionella lastfordon och inköpspriset är oftast betydligt högre (Pelletier et al., 
2016, s. 9). Det är Ragn-Sells som tagit fram detta fordon enligt respondenterna vid 
Älskade stad. Enligt en av respondenterna har dock Ragn-Sells en så pass säker intäkt, i 
och med deras existerande verksamhet med avfallshantering, vilket gör det ekonomiskt 
försvarbart för Ragn-Sells. Ragn-Sells skulle alltså kunna starta en samlastning, med 
endast med avfall, även fast inga transportörer finns med i partnerskapet. Detta går emot 
vad Nordtømme et al. (2015, s. 185) argumenterar för, att en samlastning inte kan 
genomföras om intresset är för lågt från transportörens sida.  
 

6.2.1 Ägandeskap 
Det finns tre olika typer av ägandeskap av en samlastningscentral enligt Browne et al. 
(2005, s. 16). En av dem är privatägd samlastningscentral. I både Stadsleveransen och 
Älskade stad är samlastningscentralerna privatägda. I Älskade stads fall är det en av de 
inblandade parterna Vasakronan som äger själva fastigheten och sedan hyr Ragn-Sells 
yta i Vasakronans fastighet. I Stadsleveransen är det samma sak. Där är fastigheten 
privatägd och Stadsleveransen hyr sedan en yta i fastigheten. I en privatägd 
samlastningscentral vill självklart ägaren för fastigheten gå med ekonomiskt vinst vilket 
kan öka attraktionskraften för samlastningscentralen (Browne et al., 2005, s. 16). I detta 
fall får både Vasakronan samt den privata aktör som äger samlastningscentralen där 
Stadsleveransen omlastar sina varor, in en hyra av respektive aktör vilket givetvis bidrar 
till en ökad ekonomisk vinning. 
 
Enligt Browne et al. (2005, s. 16) är det viktigt att fastställa vem som äger både 
fastigheten samt godsfordonen i ett samlastningskoncept samt vem som ansvarar för 
den dagliga driften. I Älskade stad ägs fordonen, som samlastar godset samt avfallet, av 
Ragn-Sells. Det är även de som ansvarar för den dagliga driften av samlastningen. Det 
är dock Brings gods som levereras ut. De lämnar över ansvaret till Ragn-Sells i 
samband med omlastningen. I Brings fall blir det som att använda sig av en 
underleverantör som vanligtvis levererar ut varorna the last mile. I detta fall blir det 
alltså Ragn-Sells som får ta över ansvaret för Brings gods- och paketleverans den sista 
biten ut mot kund. I Stadsleveransen är det logistikföretaget Paketlogistik som ansvarar 
för den dagliga driften. De ansvarar alltså för godset när PostNord och DHL lämnar 
över paketen i samlastningscentralen. De äger ett av fordonen och leasar de övriga 
fordonen som används i konceptet.  
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6.3 Hållbar samlastning 
	
För att få till och utveckla en hållbar samlastning in till stadskärnan är det allt viktigare 
med ett politiskt engagemang (Banister, 2008, s. 75). Enligt Gustafsson et al. (2015, s. 
205) är kommunen den viktigaste aktören för att förbättra den hållbara utvecklingen i 
städerna. I både Stadsleveransen och Älskade stad var det Göteborg stad respektive 
Stockholm stad som var initiativtagare till projekten. Respektive stad ville hitta 
lösningar för att utveckla och förbättra miljön i stadskärnorna, där godstrafiken har en 
stor påverkan.  
 
Homsy och Warner (2015, s. 65) menar dock att det är alltför resurs- och tidskrävande 
för kommunerna att driva en hållbar utveckling i en stad. De har inte nog med drivkraft. 
Beslutet måste ligga på en nationell nivå för att få större effekt (Homsy & Warner, 
2015, s. 66). Både Stadsleveransen och Älskade stad är två projekt som initierats från 
respektive kommun. Det som dock kan konstateras i båda fall är att koncepten 
fortfarande är i en väldigt liten skala, sett till den totala godstransporten i stadskärnorna. 
Även fast kommunen gått in och hjälpt till inledningsvis har båda koncepten haft svårt 
att få transportörer att vilja ansluta sig till konceptet.  
 
Älskade stad har en transportör ansluten till konceptet, vilket är Bring. Det är dock 
endast en liten del av Brings totala leveranser in till Stockholms stadskärna som 
samlastas. I Stadsleveransen är både PostNord och DHL kunder. Det är visserligen två 
av de största transportörerna men det är samma sak i Stadsleveransen som för Älskade 
stad. Det är endast en väldigt, väldigt liten del av de totala leveranserna hos dessa 
kunder som går via Stadsleveransen. På grund av att det är så små volymer är det svårt 
att få en vidare effekt av samlastningen. Visserligen har inte kommunerna tagit något 
beslut att samlastning måste användas men de är med och initierar samlastning.  
 
Föregående resonemang kan styrka det Homsey och Warner (2015, s. 66) argumenterar 
för. Att det krävs beslut på nationell nivå för att få större effekt. En respondent vid 
Stadsleveransen menar precis det här. Respondenten vill få till ett beslut högre upp än 
på endast kommunal nivå för att få ökad effekt av samlastning. Respondenten fortsätter 
att förklara att det är otroligt viktigt att även få med de mindre transportörerna i 
städerna. Detta är även något som respondenter från Älskade stad nämner.  För att nå 
dessa små transportörer kan ett beslut behöva fattas för att dra till sig dessa med tanke 
på de höga kostnaderna som blir i en samlastning. Respondenten fortsätter att förklara 
att de stora transportörerna på ett sätt redan samlastar idag eftersom de har så pass stora 
volymer. De fyller på så sätt lastbilarna. Ifall dessa varor då skall samlastas måste de 
lastbilar som vanligtvis levererar godset oftast ersättas med lika antalet bilar vid en 
samlastning. Dock brukar det vara elfordon vilket givetvis är positivt i sig utifrån en 
miljöaspekt. Om däremot mindre transportörer ansluter sig till konceptet kan flera 
mindre lastbilar ersättas med ett elfordon vid samlastning. Det är därför otroligt viktigt 
att inte endast fokusera på de större transportörerna där pengarna finns ifall man vill få 
ut en större effekt av det. En mix är det bästa enligt respondenterna.  
 
Björklund och Gustafsson (2015, s. 196) menar vidare att kommunen måste vara med 
och införa väsentliga lagar och regler utifrån den specifika stadskärnan för att gynna 
samlastningsprojekt. Det kan till exempel vara införandet av lastzoner eller restriktioner 
gällande tung godstrafik. I Göteborg har exempelvis ett förbud mot tung trafik inne i 
stadskärnan efter klockan elva införts. Detta omfattar inte stadsleveransen med tanke på 
att deras fordon inte räknas som tung trafik. Det kan alltså vara ett sätt att gynna ett 
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sådant samlastningsprojekt. I Stockholm har dispens utfärdas så att fordonet får vistas 
på gågator. Respondenten förklarar att det är på så sätt kommunen försöker hjälpa till, 
med sin verktygslåda där det har mycket regleringsmöjligheter. Dock har det uppstått 
problem då fordonet inte klassas som tung lastbil vilket medför att de inte får stå på 
lastzon enligt lag. Det är dock någonting som kommunen inte har hjälpt till med 
tillstånd för.  
 
En respondent menar att om kommunerna kan ta beslut om att införa fler restriktioner, 
enligt vad Björklund och Gustafsson (2015, s. 196) argumenterar för, kan fler parter 
välja att ansluta sig till samlastningsprojekt. Exempelvis införa fler miljözoner. 
Respondenten menar på att utvecklingen som idag sker i städerna kan förändra villkoren 
för godstransporter. Dock påpekar respondenten att inga begränsningar idag är satta 
men att beslutet ligger på regeringen hur lagändringar skall kunna se ut. Det visar på att 
det Homsy och Warner (2015, s. 66) argumenten för, att beslutet bör ligga på nationell 
nivå för att få större effekt, stämmer även i dessa fall.  
 

6.3.1 Miljöaspekter 
Även fast det inte är jättestora volymer det handlar om, varken inom Älskade stad eller 
Stadsleveransen, kan det ändå konstateras att det har minskat en viss mängd fordon 
totalt. Browne et al. (2005, s. 11) menar att om antalet olämpliga godsfordon minskar 
kan stadsmiljön förbättras. I Stockholm har Bring kunnat plocka bort några bilar. 
Eftersom de samlastar med Ragn-Sells skulle de ändå kört samma sträcka tidigare. Idag 
är det istället en elbil som kan ersätta en konventionell lastbil och två sopbilar. Ett 
elfordon har alltså ersatt tre konventionella lastbilar. Även i Stadsleveransen menar 
respondenterna att några lastbilar har kunnat ersättas av Stadsleveransens elfordon. Det 
kan man enligt respondenten se som en halvering av antalet godsfordon som används 
för de volymerna vilket återigen inte är jättemycket sett till hela stadskärnan totalt.  
 
Browne et al. (2005, s. 11) menar vidare att ett minskat antal fordon kan öka tryggheten 
för gångtrafikanterna i och med en minskad trängsel. Detta stämmer överens i både 
Älskade stad och Stadsleveransen med tanke på att antalet fordon har minskat. I 
kombination med minskat antal fordon har även mindre fordon implementeras vilket 
även minskar trängseln (Nordtømme et al., 2015, s. 179). Enligt Johansson och 
Björklund (2017, s. 484) kan en kombination av mindre fordon och elfordon minska 
miljöpåverkan markant vid godstransporter. 
 
Eftersom det är eldrivna fordon minskar även kväveoxidutsläppen och bullernivåerna 
(Foltyński, 2014, s. 53). De släpper heller inte ut några avgaser och går väldigt tyst 
(Pelletier et al., 2016, s. 4). Det påpekar samtliga respondenter. De menar på att det är 
svårt att mäta exakta skillnader i hur samlastningen har påverkat olika miljöaspekter. 
Däremot menar de att med tanke på att antalet fordon minskat samt att konventionella 
lastfordon ersatts av elfordon kan man räkna med en förbättring både när det gäller 
luftkvalité, buller samt trängsel. Exakta siffror är dock svårt att få fram enligt 
respondenterna.  
 
Pellertier et al., (2016, s. 5) menar att den största nackdelen med elfordon är att 
körsträckan inte är så lång. Det är dock inget större problem, med tanke på att området 
som fordonen i både Stadsleveransen och Älskade stad täcker inte är speciellt stora. Det 
möjliggör närhet till laddningsstation. Vid Stadsleveransen menar en respondent att det 
inte är något problem idag med tanke på att vanliga lastbilar levererar godset till deras 
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terminaler där godset sedan lastas om. Därifrån sker sedan leveranser med elfordon. 
Längre sträckor körs alltså sällan med elfordon, just med tanke på den begränsade 
körsträckan samt de begränsade möjligheterna till laddningsstationer. Detta kallar 
Pelletier et al. (2016, s. 3) för en tvåfasleverans. Det innebär att konventionella lastbilar 
levererar varorna till terminalen och därefter tar elfordonen över och levererar “the last 
mile”. 
 
Lastcyklar är också ett alternativ för leverans av gods i stadsmiljö (Melo & Baptista, 
2017). Då minimeras energiförbrukningen och miljöpåverkan (Wrighton och Reitter, 
2015, s. 957). Enligt Melo och Baptista (2017, s. 1) kan man identifiera ett ökat intresse 
för sådana lastcyklar. Stadsleveransen har testat dessa cyklar enligt respondenterna. 
Dock visade sig det att de inte var tillräckligt lönsamma. Detta berodde på att de inte var 
tillräckligt effektiva, de rymde alltför små volymer. Detta menar Melo och Baptista 
(2017, s. 2) är den största nackdelen för lastcyklar, att de har alltför stora begränsningar. 
Melo och Baptista (2017, s. 2) menar dock att om cyklarna vistas inom ett avstånd på 2 
km ska det vara tillräckligt lönsamma för att använda. Detta gällde dock inte för 
Stadsleveransen. De har fortfarande tillgång till lastcyklarna men de används alltså inte. 
Älskade stad har inte provat att använda sig av lastcyklar utan använder endast sitt 
framtagna elfordon vid leverans av varor “the last mile”. 
 

6.4 Sammanfattning av analys 
	
Utifrån Kivlenieces och Quelins (2012) modell om värdeskapande och 
värdebehållande mekanismer i ett offentligt-privat partnerskap bygger Älskade stad på 
en självstyrande styrelseform. Enligt modellen antar kommunen en passiv roll i 
partnerskapet. De privata aktörerna, mestadels transportföretaget Bring i det här fallet, 
blir en mer risktagande part. Enligt modellen uppfyller Älskade stad värdeskapandet när 
partnerskapet bygger på självstyrande styrelseform. Enligt Kivlenieces och Quelins 
(2012) modell är det även sannolikt att parterna inblandade i Stadsleveransen antar ett 
självstyrande partnerskap. Utifrån de partnerskapsgrunder som presenteras kan det dock 
antas att parterna vill arbeta mer utifrån en integrerad styrelseform för att kunna skapa 
mer värde. Exempelvis är kommunen mer aktiv i detta partnerskap och projektledaren 
som arbetar på trafikkontoret har exempelvis det övergripande ansvaret för projektet 
vilket kan tyda på att parterna vill arbeta mer integrerat för att öka värdet.   
 
I både Stadsleveransen och Älskade stad låg kommunen bakom beslutet att utveckla 
samlastning in till stadskärnan. Taniguchi (2014, s. 315) menar att kommunens 
huvudsakliga roll är att dra till sig relevanta aktörer samt bidra med vägledning. Det är 
något som båda menar stämmer överens med vad kommunens roll i dagsläget är. Att 
vara med och vägleda och fatta beslut ifall det behövs. Alla inblandade parter är även 
överens om att de vill ha fler aktörer involverade i projekten. Ytterligare en likhet 
mellan projekten är att alla inblandade parter anser att personkemi och att skapa 
långsiktiga relationer är av yttersta vikt vilket även Lindholm (2014, s. 133) 
argumenterar för.  
 
Van Rooijen och Quak (2010, s. 5969) menar att intresset från transportörerna kan vara 
stort inledningsvis men avta med tiden. Det är dock något som samtliga respondenter 
från båda projekten är överens om inte stämmer. Det är enligt samtliga respondenter 
väldigt svårt att dra till sig deras intresse redan från start. Det är idag en av de största 
utmaningarna med samlastningsprojekt. Att få transportörerna att ansluta sig. I både 
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Stadsleveransen och Älskade stad är det viktigt att kunna redovisa ekonomisk fakta för 
att dra till sig aktörer, vilket även styrks av Lindholm (2014, s. 133). Det handlar även 
om att hitta rätt personer på rätt plats, enligt respondenterna. 
 
Browne et al. (2005, s. 4) menar att samlastningsprojekt har störst möjlighet att 
utvecklas ifall de får extern finansiering. Det är dock någonting som ingen respondent 
håller med om. De menar att det måste finnas ett långsiktigt tänk och det måste vara 
kommersiellt gångbart över tid. Det kan vara svårt att övergå till en operativ verksamhet 
ifall tillfälliga pengar tillförs. Både Stadsleveransen och Älskade stad fick dock hjälp 
inledningsvis, mestadels för att driva förarbetet. Gustafsson et al. (2015, s. 205) menar 
att kommunen är den viktigaste aktören för att få till en samlastning. Det är någonting 
som samtliga respondenter inte håller med om. Dock menar respondenterna att en 
involvering av kommun initialt är att föredra. Vidare menar några att ett beslut måste 
fattas på högre, nationell nivå för att få en större effekt av samlastningen. Regelverket 
måste skärpas vilket enligt respondenterna kommer öka värdet på en samlastningstjänst.  
 
Tilläggstjänster kan vara ett sätt att väga upp de höga kostnaderna (Allen et al., 2012, s. 
484). Älskade stad arbetar med avfallshantering medan Stadsleveransen inte erbjuder 
någon tilläggstjänst i nuläget. Både respondenter från Stadsleveransen och Älskade stad 
menar vidare att det är väldigt viktigt att få med sig de mindre transportörerna för att 
kunna öka effekten av en samlastning. För att få till det bör kommunen införa regelverk 
för att gynna samlastning in till stadskärnan (Björklund och Gustafsson, 2015, s. 196). 
Detta menar respondenterna skulle gynna samlastningarna då fler transportörer kan 
behöva använda sig av en samlastningstjänst.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att både Älskade stad och Stadsleveransen fortfarande är i 
en väldigt liten skala, i förhållande till den totala mängd godstransporter i 
stadskärnorna. Trots det kan man se en effekt av samlastningarna. I och med införandet 
av elfordon kan en förbättring när det gäller luftkvalité och buller tydas i båda städerna, 
vilket även Foltyński (2014, s. 53) menar. Även totala antalet fordon har minskat vilket 
leder till en minskning av trängseln i de områden som omfattas. Däremot fastställs det, 
av samtliga respondenter, att det är svårt att se en mätbar skillnad. 
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7. Slutsats 
	
I detta kapitel kommer studiens slutsats att redovisas, utifrån det teoretiska materialet 
och empirin som tillsammans analyserats. Inledningsvis presenteras studiens 
frågeställning samt syfte. Detta för att tydliggöra för läsaren vilken fråga slutsatsen 
ämnas basera på. Vidare kommer en presentation för studiens teoretiska samt praktiska 
bidrag. Kapitlet kommer att avslutas med rekommendationer för framtida forskning 
samt en redogörelse för samhällsetiska aspekter.  
 
     
 

7.1 Studiens slutsats 
	
Studien har utformats utifrån problemformuleringen “Hur är samarbetet uppbyggt 
mellan svenska kommuner och privata aktörer inom en samlastning in till 
stadskärnan?”. Studiens syfte är att skapa en ökad förståelse för hur samarbetet är 
uppbyggt i ett offentligt-privat partnerskap inom samlastning. Vidare kommer hinder 
och möjligheter inom detta samarbete att identifieras. Studien ämnar även undersöka 
ekonomiska och hållbara aspekter inom samlastning. 
 
Med utgångspunkt i teori, empiri och analys i vår studie anser vi att studiens 
problemformulering besvarats. Utifrån vår analys går det att konstatera att båda 
partnerskapen arbetar utifrån en självstyrande styrelseform. Dock kan vi se att 
respondenterna från Stadsleveransen är mer benägna att vilja implementera integrerad 
styrelseform för att skapa högre värde. Även fast det finns en stor marknadsosäkerhet 
gällande samlastning rekommenderar vi parterna att fortsätta arbeta självstyrande. 
Vidare minskar dessutom risken för att kommunerna vill anamma opportunism om de 
privata aktörerna fortsätter arbeta självstyrande. Vidare går det att fastställa att en 
kommun bör inneha en passiv roll i partnerskapet för att kunna uppnå högre värde. 
Detta grundar sig i att samtliga respondenter anser att en kommun endast bör bistå med 
stöttning och vägledning.  
 
Det går att konstatera att parterna bör arbeta utifrån avtal som arbetats fram tillsammans 
mellan dem. Även bör en väl genomförd affärsplan arbetas fram i ett tidigt skede. Enligt 
vår analys är det en förutsättning om de privata aktörerna agerar som huvudoperatörer i 
en samlastning. Privata aktörer som arbetar självständigt, där de använder sina egna 
kunskaper och erfarenhet från respektive bransch, har visat sig leda till framgångsrika 
resultat. Utifrån vår analys, går det att fastställa att kommuner i ett offentligt-privat 
partnerskap inom samlastning, ska framstå som en neutral part. Kommunen bör ansvara 
för att locka till sig fler aktörer till att vilja samarbeta inom en samlastning då de är 
konkurrensneutrala. För att få parter från olika branscher att vilja samarbeta kan ett 
samlastningskoncept dessutom marknadsföras och benämnas vid ett namn som utstrålar 
positivitet för staden. Namnet bör heller inte omfattas av de privata aktörernas ordinarie 
verksamhet.  
 
Vi har också fastställt att ett offentligt-privat partnerskap är otroligt personberoende. 
Det är viktigt att skapa förtroendefulla relationer och en bra personkemi för att uppnå 
framgångsrika resultat. Ett bra tålamod från samtliga parter är att föredra i ett offentligt-
privat partnerskap.  Ett samarbete mellan parter verkande i vitt skilda branscher kan 
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resultera i olika åsikter och prioriteringar. Det är därför nödvändigt att parterna är 
medvetna om att saker och ting kan ta längre tid än beräknat. Vidare visar vår analys att 
bra kommunikation är betydelsefullt i ett offentligt-privat partnerskap. Inte sällan 
uppstår heta diskussioner och missförstånd, vilket är viktigt att kunna reda ut parterna 
emellan. 
 
Vidare visar analysen att ett beslut på nationell nivå gällande samlastning och en hållbar 
citylogistik är att föredra. Kommuner idag kan vara positiva till införandet av 
samlastning “the last mile” men de har ingen möjlighet att tvinga transportörerna att 
ansluta sig till en sådan lösning. Det medför idag alltför höga kostnader för 
transportörerna för att en sådan lösning skall vara lönsam och aktuell. Det krävs idag en 
förändring för att transportörerna skall släppa på portot. Innan en sådan förändring sker 
kommer det vara svårt att få till en samlastning där flera transportörer är intresserade. 
Det krävs således ett nationellt beslut eller införande av en ny lagstiftning när det 
kommer till citylogistik. Därefter kan kommunerna i respektive stad utveckla en sådan 
lösning, tillsammans med de lokala aktörerna, utifrån stadens egna förutsättningar. 
Detta för att undvika allt för stort missnöje från transportörerna.  
 
Det kan också konstateras att kommunerna bör fatta långsiktiga beslut, för att underlätta 
för transportörerna att planera för framtiden. Ett beslut på nationell nivå kan även öka 
värdet på en samlastningstjänst. Om fler små aktörer ansluter sig till samlastning in till 
stadskärnan runt om i Sverige ökar det även värdet ur ett miljöperspektiv. Utifrån 
analysen kan konstateras att både luftkvalitén, bullernivåerna och trängseln kan minska 
ifall fler mindre aktörer ansluter sig till samlastningar. Idag är det dock ingen mätbar 
skillnad inom Stadsleveransen och Älskade stad, i och med att samlastningarna är i en 
så pass liten skala i jämförelse med den totala mängden godstransporter. Om däremot 
fler mindre transportörer ansluter sig till samlastningskoncept kan flera mindre lastbilar 
ersättas av ett större elfordon. På så sätt kan koncepten öka effekten av en samlastning. 
Det är alltså viktigt att inte endast fokusera på de stora transportörerna som har 
ekonomiska resurser ifall en större miljöeffekt skall identifieras. Det går att konstatera 
från analysen att en mix mellan stora och små transportörer är att rekommendera.  
 
Vidare är det även viktigt att inte kommunen, eller andra externa aktörer, är med och 
tillför pengar till ett samlastningskoncept. Enligt analysen kan det vara en fördel att 
kommunen är med och bidrar till förarbetet till konceptet. Det är trots allt väldigt 
mycket jobb som måste göras innan projektet kan dras igång, exempelvis kartläggning 
och en typ av nulägesanalys. Det är sedan viktigt att redan från start komma fram till en 
tydlig affärsplan hur verksamheten skall drivas både under projekttiden men även 
utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. Det är enligt vår analys viktigt att verksamheten 
skall vara kommersiell gångbar redan från start. Eller i alla fall ha en plan för hur 
verksamheten skall vara kommersiell gångbart redan i ett tidigt skede. Där kan vi tydligt 
se en skillnad mellan Stadsleveransen och Älskade stad. Det är alltså viktigt att den 
operativa verksamheten kan stå på egna ben för att få chansen att utvecklas och lyckas. 
Vidare kan det även rekommenderas att erbjuda någon typ av tilläggstjänst för att öka 
det ekonomiska värdet på samlastningstjänsten samt få konceptet kommersiellt 
gångbart. Exempelvis kan en avfallshantering erbjudas likt Älskade stad som har en 
kommersiell gångbar operativ verksamhet idag. 
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7.2 Teoretiskt bidrag 
	
Inom vårt valda ämnesområde har forskningen idag inte kommit särskilt långt. Tidigare 
studier visar på ett gap mellan samarbetet mellan offentliga sektorn och privata aktörer 
inom en samlastning. Vi har i vår studie kombinerat privata aktörers perspektiv samt 
offentliga sektorns perspektiv i ett offentlig-privat partnerskap. Vi har därmed 
identifierat hur ett offentligt-privat partnerskap bör formas, utifrån de två perspektiven, 
för att utveckla och driva en samlastning.  
 
Vi kan utifrån vår studie bidra till forskningen genom att fastställa att kommunen bör 
inta en passiv roll och de privata aktörerna bör agera som huvudoperatörer i ett 
samlastningsprojekt. Ett offentligt-privat partnerskap inom samlastning bör visa på att 
de privata aktörerna driver samlastningen men med stöd och eventuell vägledning från 
kommunen. I tidigare forskning har även fokus främst legat på beslut på regional nivå, 
men vi har i vår analys kunnat identifiera att beslut på nationell nivå kan ha stor 
betydelse om en samlastning skall kunna vidgas. Detta för att fler aktörer skall ansluta 
sig, och framförallt för att få med sig fler transportörer till projektet. 
 
Vidare har vår studie identifierat att extern finansiering inte är att rekommendera. Om 
extern finansiering sker, bör det endast inkluderas i förarbetena. I tidigare forskning 
anses extern finansiering i många fall som nödvändig. Enligt vår analys så kan vi 
konstatera att samlastningar som drivs utan extern finansiering ökar möjligheten för att 
långvarigt driva den operativa verksamheten. Vidare har det visat sig, enligt vår analys, 
vara lättare för transportörer att ansluta sig till ett samlastningsprojekt om det 
marknadsförs neutralt, en satsning för staden och inte en vinning för de enskilda 
aktörerna. Även detta kan ses som ett bidrag till forskning, då det finns knapphändig 
information gällande hur samarbetsparterna vill att konceptet benämns och 
marknadsförs. Vår studie har därmed skapat en djupare förståelse för hur ett samarbete 
är uppbyggt mellan offentlig sektor och privata aktörer inom samlastning in till 
stadskärnan samt fastställt att extern finansiering inte är att föredra.  
 

7.3 Praktiskt bidrag 
	
Idag är samlastning in till stadskärnan ett ämne som många diskuterar. Dock är det inte 
vidare många städer som använder sig av samlastning av paket in till stadskärnan. Vi 
har förhoppningar om att resultatet i denna studie kan bidra, som ett hjälpande verktyg, 
till olika samlastningskoncept. Studiens resultat kan vara av intresse för både privata 
aktörer och den offentliga sektorn. De privata aktörerna kan tvingas implementera nya 
hållbara lösningar på sina transporter “the last mile” medan den offentliga sektorn vill 
skapa en bättre citylogistik. Genom att inblandade parter förstår förutsättningarna i ett 
offentligt-privat partnerskap kan samarbetet effektiviseras. De kan även tillsammans 
utveckla nya lösningar när det kommer till samlastning in till stadskärnan. Kommuner 
kan tvingas utveckla samlastningslösningar i staden men är då beroende av de privata 
aktörerna för att kunna utveckla sådana lösningar. De är beroende av deras kunskap och 
erfarenhet om verkligheten inom leverans av gods. De privata aktörerna kan även 
tvingas införa någon typ av samlastning ifall beslut fattas på högre nivå. De behöver 
även veta kommunens intresse för samlastning samt vilka utmaningar som uppstår i ett 
sådant samarbete. Vi anser därför att denna studie kan vara med och bidra till både 
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kommunen och de privata aktörerna som ett hjälpande verktyg vid införandet av ett 
offentligt-privat partnerskap.  
 
Vidare anser vi att andra städer kan ta lärdom av resultatet i vår studie, även om den är 
baserad på Älskade stad och Stadsleveransen. Detta beror på att fler städer kommer 
möta liknande utmaningar när det kommer till att effektivisera citylogistiken som 
Stockholm respektive Göteborg har gjort, och fortsatt står inför. Däremot är vi 
medvetna om att Stockholm och Göteborg är Sveriges två största städer och att mindre 
städer kan ha andra förutsättningar.  
 

7.4 Framtida forskning 
	
Vår studie undersöker hur ett samarbete är uppbyggt i ett offentligt-privat partnerskap 
när det gäller samlastning in till stadskärnan. Resultatet i vår studie har genererat 
fortsatta funderingar kring det valda ämnet som förslagsvis kan studeras vidare i 
framtiden. Vår studie visar på vikten av att även få med de mindre transportörerna i en 
samlastning för att få ut en större effekt. Vi har diskuterat att ett eventuellt beslut på 
nationell nivå kan öka på chanserna för att fler mindre transportörer ansluter sig till 
liknande koncept. Det kan däremot vara intressant att fortsätta studera detta vidare. 
Finns det fler sätt att få med sig de mindre transportörerna?  
 
Vi har även i vår studie begränsat oss till den offentliga sektorn samt privata aktörer 
som inte innefattar butiksaktörer. Det kan vidare vara intressant att studera denna fråga 
med butikaktörernas perspektiv inkluderat. Det kan möjligtvis ändra studiens resultat. 
Den ekonomiska aspekten av samlastning kan även studeras vidare. Vi har presenterat 
några ekonomiska aspekter när det kommer till att få en samlastning kommersiellt 
gångbar över tid. Det finns sannolikt fler lösningar som skulle kunna studeras och 
undersökas vidare.  
 

7.5 Samhällsetiska aspekter 
	
En ökad urbanisering och globalisering leder till att städerna växer i en allt snabbare 
takt. När fler människor flyttar in till städer innebär det även ökad trafik. Både 
privatpersoner och näringslivet är, och kommer alltid att vara, beroende av transporter. 
Transporterna är viktiga för att skapa attraktiva stadskärnor. Där människor kan bo och 
arbeta. Snabbt växande städer i takt med en ökad ekonomisk verksamhet leder också till 
mer trängsel på gatorna, högre bullernivåer samt ökade luftföroreningar i och med 
ökade transporter. För att bibehålla samt förbättra stadskärnornas attraktivitet krävs att 
befolkningen arbetar för en hållbar citylogistik. Att byta ut konventionella bilar mot 
elbilar kan bidra till minskade luftförorening och bullernivåer men problem med 
trängsel kommer kvarstå. Samlastning är däremot en lösning som kan förbättra alla 
dessa problem. Utan att försämra effektiviteten kan transporterna istället optimeras med 
hjälp av en samlastning för att fortsätta arbeta och sträva efter en attraktiv stadskärna.  
 
Denna studie bidrar med kunskap om hur kommuner tillsammans med privata aktörer 
kan utveckla och driva en samlastning. Det har redogjorts att kommuner har en viktig 
roll inledningsvis. Samtidigt har svårigheterna visat sig vara att få transportörer att vilja 
samarbeta. Denna studie har lyft fram de förutsättningar som krävs för att en 
samlastning skall kunna implementeras i förhoppningsvis andra svenska kommuner. 
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8. Sanningskriterier 

	
I detta kapitel kommer studiens validitet samt reliabilitet att redovisas, vilket kommer 
bedömas utifrån kriterierna trovärdighet och äkthet. Dessa kriterier består av 
delkriterier som måste vara uppfyllda i en kvalitativ studie. Syftet med att redovisa 
dessa kriterier är för att försäkra läsaren om att studien är tillförlitligt genomförd. 
 
     

8.1 Trovärdighet 
Trovärdighet består av fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
konfirmering (Bryman & Bell, 2013, s. 402). För att säkerhetsställa att studien 
genomförts på ett tillförlitligt sätt har vi låtit respondenterna granska transkriberingen. 
De har fått bekräfta att rätt uppfattning om dem gjorts alternativ om uppfattningen inte 
blivit korrekt har de fått möjlighet att ändra. Utöver det har vi under intervjutillfällena 
bett respondenterna upprepa sig om något de sagt varit otydligt. Detta för att tydliggöra 
vad respondenterna menar samt minska risken för missförstånd. Däremot är vi 
medvetna om att en upprepning kan visa sig vara en omformulering om det som tidigare 
sagts, vilket skulle kunna leda till ett annat svar. Även otydliga meningsslut upplevdes 
komma från vissa av respondenterna, däremot anser vi att möjlighet att lyssna på 
inspelningen om och om igen minskade risken för feltolkningar. Att respondenterna 
godkänt transkriberingen anser vi i sin tur hjälper oss att säkerhetsställa att den sociala 
verkligheten uppfattas på ett trovärdigt sätt. 
 
Andra kriteriet överförbarhet syftar till att studiens resultat skall kunna genomföras i en 
annan kontext (Bryman & Bell, 2013, s. 404). Vi är medvetna om att resultatet i 
kvalitativa studier är svåra att genomföra i andra kontexter och sammanhang. Vår studie 
undersöker hur samarbetet är uppbyggt mellan svenska kommuner och privata aktörer 
inom ett samlastningskoncept. Det kan vara svårt att överföra vårt resultat till andra 
länder och dess städers samlastning. Vi är även medvetna om att svenska städer har 
olika form och storlek, både ytmässigt samt invånarantal. Luftkvalité, buller och 
trängsel varierar också i städerna. Vissa kommuner, tillsammans med privata aktörer, är 
mer benägna att vilja utveckla och driva en samlastning. För att skapa förutsättningar 
till att möjligtvis kunna överföra vårt resultat till andra kommuner och dess lokala 
aktörer har vi under studiens gång tydligt redovisat de olika forskningsprocesserna.  
 
Pålitlighet innebär att en fullständig och tydlig redogörelse skall finnas om samtliga 
delar av forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Detta har uppnåtts då vi 
tydliggjort alla delar och tillvägagångssätt i forskningsprocessen samt beskrivit dess 
begränsningar. Vidare har vi kritiskt granskat de valda teorierna, där samtliga artiklar, 
förutom en, är fackligt granskad. Det har medfört att dess trovärdighet har stärkts. Vi 
har dessutom låtit utomstående granskat våra tillvägagångssätt för att ytterligare stärka 
studiens pålitlighet. 
 
Konfirmering som är det fjärde delkriteriet, handlar om att forskaren ska ha förståelse 
för att fullständig objektivitet inte går att uppnå i samhällelig forskning, men trots det 
bör forskaren ändå handla i god tro (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vi har under 
studiens gång varit medvetna om att total objektivitet är svårt att uppnå, vilket lett till att 
vi varit lyhörda och försökt undvika subjektivitet i den mån det går. Vi har under 
forskningsprocessen strävat efter en objektiv syn, där vi under intervjutillfällena försökt 
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att inte påverka respondenternas svar, vi har till exempel undvikit ledande frågor. 
Vidare har vi analyserat det teoretiska materialet tillsammans med empirin, för att 
undvika subjektivitet och våra egna tankar och åsikter. Detta anser vi därmed stärker 
studiens konfirmering.  
  

8.2 Äkthet 
	
Äkthet består av fem olika delkriterier, rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 
autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktiskt autenticitet (Bryman & Bell, 2013, s. 
405). Deltagarnas åsikter och uppfattning som presenteras i studien bör stämma överens 
med hur de uttryckt sig i intervjuerna för att skapa en rättvis bild. Vi har innan 
intervjuerna frågat samtliga respondenter om vi får spela in intervjuerna. Vidare har vi 
förklarat att vi kommer att transkriberar intervjuerna för att sedan skicka dem till 
respondenterna för ett godkännande. Detta ger en möjlighet till att skapa en rättvis bild. 
Vi har även i empirin valt att använda några citat av respondenterna vilket resulterat i att 
deras åsikter tydligt framkommit, vilket också stärker en rättvis bild.  
 
Ontologiskt autenticitet, innebär att deltagarna i studien ska få en bättre förståelse för 
den miljö och verklighet de lever i (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Studien skapar en 
djupare förståelse för hur ett samarbete mellan offentlig sektor och privata aktörer är 
uppbyggt vid en samlastning in till stadskärnan. Studien kan resultera i att 
respondenterna får en ökad medvetenhet. Detta tror vi kan leda till att de får en bättre 
och djupare förståelse om den miljö och verklighet de befinner sig i. Kriteriet 
pedagogisk autenticitet omfattas av att deltagarna får en tydligare bild om hur andra 
personer upplever miljön de lever i (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Då vår studie ämnar 
undersöka två kommuners samarbete med privata aktörer, anser vi att de kan ta lärdom 
av varandra utifrån denna studie. Således ser vi att detta kriterium är uppnått, då 
respondenterna ges en god inblick i hur andra aktörer och kommuner ser på 
verkligheten och den miljö de lever i. 
 
Katalytisk autencitet innefattar huruvida uppsatsen möjliggjort att personer, 
medverkande i studien, kan förändra sin situation samt hur förändringen kan ske 
(Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vi anser att vår slutsats kan bidra till att utveckla 
samarbetet mellan offentlig sektor och privata aktörer inom samlastning in till 
stadskärnan. Denna studie kan verka som ett verktyg för att utveckla samarbetet. Vi 
anser således att det fjärde kriteriet, katalytisk autencitet, är uppfyllt. Taktisk autencitet 
är det femte och sista kriteriet (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Detta sista kriteriet 
innebär att studien skall möjliggöra för de medverkande personerna att genomföra de 
åtgärder som krävs. Vår studie erbjuder de olika parterna ett hjälpmedel för att utveckla 
samarbetet mellan offentlig sektor och privata aktörer. Varje enskild part inom de olika 
koncepten får dock besluta själv hur de skall göra detta.   
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Appendix 1 - Informationsbrev 
 
Hej …. ! 
 
Vi är två civilekonomstudenter vid Umeå Universitet som just nu skriver vårt 
examensarbete inom logistik. Vi arbetar med att undersöka samarbetet mellan olika 
parter gällande samlastning in till stadskärnan. Vi har uppmärksammat att ni arbetar 
med just samlastning in till stadskärnan. Vi skulle hemskt gärna vilja komma i kontakt 
med någon hos er som har erfarenhet av samlastningen in till stadskärnan i er kommun, 
för en telefonintervju (ca 45-60 minuter) angående detta och hur samarbetet mellan 
olika parter fungerar.  
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur svenska kommuner tillsammans med lokala 
aktörer arbetar med samlastning in till stadskärnan. Då vi sett att både ni och 
Göteborg/Stockholm har vunnit priser för er citylogistik skulle vi hemskt gärna vilja 
intervjua just er två kommuner. Tanken med vårt arbete är att fler svenska kommuner 
ska kunna införa samlastning in till deras stadskärnor för en hållbarare citylogistik.  
 
Vi skulle vara otroligt tacksamma om ni kunde ta er tid för en telefonintervju. Frågorna 
kommer givetvis att skickas i förväg så att ni har god tid på er att läsa igenom dem. 
Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar.  
 
Tack på förhand 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Mari Johansson och Moa Holmqvist  
Kontakt Moa: moaholmqvist@hotmail.com, 070 - 641 77 54 
Kontakt Mari: mari.johansson@live.se,  070 - 576 62 31 
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Appendix 2 - Intervjuguide 
 
Allmänna frågor 
1. Vilken är din position på företaget/projektet? 
2. Hur ser dina arbetsuppgifter ur: 
3. Hur länge har du arbetat på företaget/med projektet: 
 
Partnerskap/Samarbete 
4. Vilka parter/aktörer är involverade i samlastningen in till butikerna i stadskärnan?  
5. Hur föddes idéen till detta projekt? 
6. Vem var initiativtagare? 
7. Hur ser samarbetet/relationen ut mellan parterna? 
8. Vilket ansvar anser du att kommunen har i projektet? 
9. Anser du att det är möjligt att skapa ett samlastningsprojekt utan inblandning av                         
kommunen? 
10. Vad anser du är fördelarna med ett samarbete mellan offentlig sektor och privata 
aktörer? 
11. Vad anser du är nackdelarna med ett samarbete mellan offentlig sektor och privata 
aktörer? 
12. Vad anser du har varit framgången i att detta projekt har kunnat starta och nu drivs? 
13. Vilka problem/motgångar har ni stött på under projektets gång? 
 
Finansiering och ägandeskap 
14. Hur finns möjlighet att inleda ett sånt här projekt rent ekonomiskt? 
15. Har ni någon plan över hur projektet ska kunna vara ekonomiskt lönsamt över tid? 
16. Erbjuder ni några extra tilläggstjänster i samlastningscentralen? 
17. Hur ser ägandeförhållandet ut för samlastningscentralen? 
18. Hur har de nya fossilfria fordonen finansierats? 
 
Hållbarhet 
19. Ser ni några förändringar när det kommer till … före respektive efter införandet av 
samlastning till stadskärnan? 

a. trängsel 
b. buller 
c. luftkvalité 

20. Har kommunen genomfört några restriktioner i samband med införandet av 
samlastning? (Ex. miljözon, förbud av tunga lastbilar i stadskärnan etc.) 
21. Hur ser ni på utvecklingen av elbilar /lastcyklar? 
 
Avslutande fråga 
22. Finns det något mer som du skulle vilja tillägga som du anser är viktigt som vi har 
glömt? 
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Appendix 3 – Intervjukonstruktion 
	
	
	
	
	
 

 Intervjufrågor 
 

Rubrik i teorikapitel 
 

Koppling till teori 
 

 Allmänna frågor   
1. Vilken är din position på 

företaget/projektet? 
 

- - 

2. Hur ser dina arbetsuppgifter ur? 
 

- - 

3.  Hur länge har du arbetat på 
företaget/med projektet? 
 

- - 

 Offentligt-privat partnerskap   
4. Vilka parter/aktörer är involverade i 

samlastningen in till butikerna och 
kontoren i stadskärnan?  
 

3.1.1 Partnerskaps- 
formation 
 

Ittmann (2017) 
Kijewska & Jedliński 
(2016) 
Lindholm (2014) 

5. Hur föddes idéen till detta projekt? 
 

3.1.3 Relationer och 
fysiska resultat  i ett 
offentligt-privat 
partnerskap  

Taniguchi (2014) 
Nordtømme et al. 
(2015)  
 

6. Vem var initiativtagare? 
 

3.1.2 Värdeskapande- 
och värdebehållande 
mekanismer i ett 
offentligt-privat 
partnerskap 
3.1.3 Relationer och 
fysiska resultat  i ett 
offentligt-privat 
partnerskap  

Kivleniece & Quelin 
(2012) 
Lindholm & Browne 
(2013) 
Taniguchi (2014) 
Nordtømme et al. 
(2015) 
 
 

7. Hur ser samarbetet/relationen ut mellan 
parterna? 
 

3.1.2 Värdeskapande- 
och värdebehållande 
mekanismer i ett 
offentligt-privat 
partnerskap 
3.1.3 Relationer och 
fysiska resultat  i ett 
offentligt-privat 
partnerskap   
  

Kivleniece & 
Quelin  (2012) 
Lindholm & Browne 
(2013)  
Lindholm (2012) 
Lindholm (2014) 
Ittmann (2017) 
Van Rooijen & Quak 
(2010) 
Nordtømme et al. 
(2015) 
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Taniguchi (2014) 
8. Vilket ansvar anser du att kommunen 

har i projektet? 
 

3.1.2 Värdeskapande- 
och värdebehållande 
mekanismer i ett 
offentligt-privat 
partnerskap 
3.1.3 Relationer och 
fysiska resultat  i ett 
offentligt-privat 
partnerskap   
3.2 Finansiering 
3.3 Hållbar 
samlastning 

Kivleniece & 
Quelin  (2012) 
Lindholm & Browne 
(2013)  
Van Rooijen & Quak 
(2010) 
Nordtømme et al. 
(2015) 
Taniguchi (2014) 
Gustafsson et al., 
(2015) 
Homsy & Warner, 
(2015) 

9. Anser du att det är möjligt att skapa ett 
samlastningsprojekt utan inblandning av 
kommunen? 
 

3.1 Partnerskap 
3.1.2 Värdeskapande 
och värdebehållande 
mekanismer i ett 
offentligt-privat 
partnerskap 

Crainic et al. (2004 ) 
Lindholm & Browne 
(2013) 
Kivleniece & 
Quelin  (2012) 
 

10. Vad anser du är fördelarna med ett 
samarbete mellan offentlig sektor och 
privata aktörer? 
 

3.1.3 Relationer och 
fysiska resultat  i ett 
offentligt-privat 
partnerskap   
 

Brown et al. (2005) 
Browne et al. (2007) 
Lindholm (2012) 
Lindholm (2014) 
Lindholm & Browne 
(2013)  
Nordtømme et al. 
(2015) 
Lowndes & Sullivan 
(2004) 

11. Vad anser du är nackdelarna med ett 
samarbete mellan offentlig sektor och 
privata aktörer? 
 

3.1.3 Relationer och 
fysiska resultat  i ett 
offentligt-privat 
partnerskap   
3.1.4 Risker med 
partnerskap 

Quak et al. (2016) 
Ittmann (2017) 
Lindholm (2012) 
Lindholm (2014) 
Nordtømme et al. 
(2015) 

12. Vad anser du har varit framgången i att 
detta projekt har kunnat starta och nu 
drivs? 
 

3.1.3 Relationer och 
fysiska resultat  i ett 
offentligt-privat 
partnerskap   
 

Brown et al. (2005) 
Lindholm (2010) 
Lindholm (2014) 
Lindholm & Browne 
(2013) 
Lowndes & Sullivan 
(2004) 
Taniguchi (2014) 
Nordtømme et al. 
(2015) 
Van Rooijen & Quak 
(2010) 

13. Vilka problem/motgångar har ni stött på 
under projektets gång? 
 

3.1.3 Relationer och 
fysiska resultat  i ett 
offentligt-privat 
partnerskap   
3.1.4 Risker med 

Lindholm (2010) 
Lindholm (2012) 
Lindholm & Browne 
(2013)  
Ittmann (2017) 
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partnerskap 
 
 

Van Rooijen & Quak 
(2010) 
Nordtømme et al. 
(2015) 
Taniguchi (2014) 
Olsen & Woxenius 
(2014) 
Anad et al. (2012) 
Crainic et al. (2009) 
Quak et al. (2016) 

 Finansiering och ägandeskap   
14. Hur finns det möjlighet att inleda ett sånt 

här projekt rent ekonomiskt? 
 

3.2 Finansiering 
 

Browne et al (2005) 
Taniguchi (2014) 
Verlinde et al. (2012) 
 
 

15. Har ni någon plan över hur projektet ska 
kunna vara ekonomiskt lönsamt över 
tid? 
 

3.2 Finansiering  
 

Browne et al (2005) 
Taniguchi (2014) 
Verlinde et al. (2012) 
Allen et al. (2012) 
 
 

16. Erbjuder ni några extra tilläggstjänster i 
samlastningscentralen? 
 

3.2 Finansiering  
 

Allen et al. (2012) 
 

17. Hur ser ägandeförhållandet ut för 
samlastningscentralen? 
 

3.2.1 Ägandeskap 
 

Browne et al. (2005) 
 

18 Hur har de nya fossilfria fordonen 
finansierats? 
 

3.3.2 Fossilfria fordon Pelletier et al. (2016) 
 

 Hållbar samlastning   
19. Ser ni några förändringar när det 

kommer till … före respektive efter 
införandet av samlastning till 
stadskärnan? 
a. trängsel 
b. buller 
c. luftkvalité 
 

3.3 Hållbar 
samlastning 
3.3.1 Buller 
3.3.2 Fossilfria fordon 
 
 

Gustafsson (2015) 
Gustafsson et al., 
(2015) 
Homsy & Warner, 
(2015) 
Giles-Corti et al., 
(2016) 
Crainic et al., (2009) 
Nordtømme et al., 
(2015) 
Johansson & 
Björklund (2017) 
Foltyński (2014) 
Silvano et al. (2016) 
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20. Har kommunen genomfört några 
restriktioner i samband med införandet 
av samlastning? (Ex. miljözon, förbud 
av tunga lastbilar i stadskärnan etc.) 
 

3.3 Hållbar 
samlastning 
 

Banister (2008) 
Björklund och 
Gustafsson (2015) 
Gustafsson et al., 
(2015) 
Homsy & Warner, 
(2015) 
Pelletier et al. (2016) 

21. Hur ser ni på utvecklingen av elbilar 
/lastcyklar? 
 

3.3.2 Fossilfria fordon 
 

Johansson & 
Björklund (2017) 
Foltyński (2014) 
Pelletier et al. (2016) 
Melo & Baptista, 
(2017) 
Wrighton och Reitter, 
(2015) 
Silvano et al. (2016) 

 Avslutande fråga   
22. Finns det något mer som du skulle vilja 

tillägga som du anser är viktigt som vi 
har glömt? 
 

 - 
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