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Sammanfattning 
 
Titel: “Vem ansvarar för en effektiv citylogistik? - En komparativ fallstudie om hur 
kommuner arbetar med citylogistik och eventuella intressekonflikter” 
 
Nyckelord: Citylogistik, Stadsplanering, Hållbarhet, Intressekonflikter, 
Konflikthantering, Kommunikation 
 
Problembakgrund: Till följd av pågående urbaniseringsprocess ställs högre krav på 
städers utveckling. Effektiv citylogistik har beskrivits som en nyckelfaktor för att 
möjliggöra städers tillväxt. Samtidigt är stadsplanering och citylogistik ämnen som 
omfattar ett flertal olika aktörer med olika intressen i stadskärnan, vilket kan leda till 
intressekonflikter. Städers planeringsansvariga anses vara den aktör som ansvarar för att 
tillgodose övriga aktörers intressen, vilket beskrivs som problematiskt. Umeå och 
Sundsvall är två mellanstora svenska kommuner som mött utmaningar i denna uppgift.  
 
Central frågeställning: Hur arbetar Umeå och Sundsvalls kommun för att planera och 
utforma citylogistik med hänsyn till intressekonflikter som kan uppstå? 
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka eventuella intressekonflikter inom kommunerna 
vid planering och utformning av citylogistik. Vidare syftar studien till att analysera 
vilka konflikter som uppstår vid arbetet med citylogistik. Studien är en jämförelse 
mellan Umeå och Sundsvalls kommun med stöd i städernas likheter. 
 
Teori: De teoretiska utgångspunkterna i denna studie berör teorier inom citylogistik, 
hållbarhet, planering, intressekonflikter och konflikthantering, vilka presenteras 
tillsammans med en teoretisk modell. Genom studiens gång bearbetas den teoretiska 
referensramen där teorier om samverkan mellan organisationer och kommunikation 
adderas.  
 
Metod: Studien är en komparativ fallstudie med ett angreppssätt som är en systematisk 
kombination av deduktiv och induktiv. Empiri har samlats in från de två studerade 
fallen genom semistrukturerade intervjuer med anställda inom respektive kommun. 
Vidare har studien skapat dimension genom intervju med en representant från 
respektive näringsliv.  
 
Slutsats: Studien resulterar i en omfattande analys som avslutas med en modifierad 
teoretisk modell där kommunikation inkluderas. Resultatet visar på kontextens relevans 
vid optimering av hållbar citylogistik. Utifrån de två studerade kommunerna identifieras 
fler likheter än skillnader. Likheterna är nära kopplade till det konkreta 
planeringsarbetet med citylogistik. Uppkomna intressekonflikter identifierats som en 
skillnad då dessa grundar sig i städernas olika kontexter. Vidare bör intressekonflikter 
hanteras och studeras lokalt, då dessa grundar sig i kontexten. Ett identifierat verktyg 
för konflikthantering är kommunikation. 
  



  



Innehållsförteckning	  

1.	  INLEDNING	  ........................................................................................................................................	  1	  
1.1	  PROBLEMBAKGRUND	  .......................................................................................................................................	  3	  
1.1.1	  Den	  allt	  snabbare	  urbanisering	  .........................................................................................................	  3	  
1.1.2	  Citylogistik	  ..................................................................................................................................................	  3	  
1.1.3	  Stadsplanering	  ..........................................................................................................................................	  3	  
1.1.4	  Uppsatsens	  fokus	  ......................................................................................................................................	  5	  

1.2	  CENTRAL	  FRÅGESTÄLLNING	  ...........................................................................................................................	  5	  
1.3	  SYFTE	  ..................................................................................................................................................................	  5	  
1.4	  TEORETISKT	  OCH	  PRAKTISKT	  BIDRAG	  ..........................................................................................................	  6	  
1.5	  KOMMUNBESKRIVNING	  ...................................................................................................................................	  7	  
1.5.1	  Umeå	  ..............................................................................................................................................................	  7	  
1.5.2	  Sundsvall	  ......................................................................................................................................................	  8	  
1.5.3	  Sammanfattning	  kommunbeskrivning	  ..........................................................................................	  8	  

2.	  TEORETISK	  METOD	  .....................................................................................................................	  10	  
2.1	  ÄMNESVAL	  ......................................................................................................................................................	  10	  
2.2	  FÖRFÖRSTÅELSE	  ............................................................................................................................................	  10	  
2.3	  FORSKNINGSDESIGN	  .....................................................................................................................................	  11	  
2.4	  KUNSKAPSSYN	  ................................................................................................................................................	  12	  
2.5	  VETENSKAPSSYN	  ...........................................................................................................................................	  13	  
2.6	  ANGREPPSSÄTT	  ..............................................................................................................................................	  14	  
2.7	  FORSKNINGSMETOD	  ......................................................................................................................................	  14	  
2.8	  STUDIENS	  PERSPEKTIV	  .................................................................................................................................	  15	  
2.9	  LITTERATURSÖKNING	  ...................................................................................................................................	  15	  

3.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  ......................................................................................................	  17	  
3.1	  CITYLOGISTIKTEORIER	  .................................................................................................................................	  17	  
3.2.	  HÅLLBARHET	  ................................................................................................................................................	  18	  
3.3	  PLANERINGSTEORI	  -‐	  PLANERINGSTRIANGEL	  ...........................................................................................	  19	  
3.4	  INTRESSEKONFLIKTER	  &	  KONFLIKTHANTERING	  .....................................................................................	  20	  
3.5	  KOMMUNIKATION	  .........................................................................................................................................	  21	  
3.6	  SAMVERKAN	  MELLAN	  ORGANISATIONER	  ..................................................................................................	  21	  
3.4	  TEORETISKT	  SAMBAND	  ................................................................................................................................	  22	  

4.	  PRAKTISK	  METOD	  ........................................................................................................................	  24	  
4.1	  DATAINSAMLING	  ...........................................................................................................................................	  24	  
4.2	  URVAL	  .............................................................................................................................................................	  24	  
4.2.1	  Undersökningsobjekt	  ............................................................................................................................	  25	  
4.2.2	  Respondenter	  ...........................................................................................................................................	  26	  

4.3	  INTERVJUKONSTRUKTION	  ............................................................................................................................	  26	  
4.3.1	  Bakgrund	  ...................................................................................................................................................	  27	  
4.3.2	  Planering	  ...................................................................................................................................................	  27	  
4.3.3	  Hållbarhet	  .................................................................................................................................................	  28	  
4.3.4	  Citylogistik	  ................................................................................................................................................	  28	  
4.3.5	  Intressekonflikter	  &	  konflikthantering	  ........................................................................................	  29	  
4.3.6	  Övrigt	  ...........................................................................................................................................................	  30	  

4.4	  GENOMFÖRANDE	  AV	  INTERVJUER	  ..............................................................................................................	  30	  
4.5	  TRANSKRIBERING	  ..........................................................................................................................................	  31	  
4.6	  ANALYSMETOD	  ..............................................................................................................................................	  32	  
4.7	  HELHETSANALYS	  ...........................................................................................................................................	  33	  
4.8	  ETISKA	  ÖVERVÄGANDEN	  ..............................................................................................................................	  33	  
4.9	  TROVÄRDIGHETSKRITERIER	  ........................................................................................................................	  34	  
4.9.1	  Reliabilitet	  inom	  kvalitativ	  forskning	  ...........................................................................................	  34	  



4.9.2	  Validitet	  inom	  kvalitativ	  forskning	  ................................................................................................	  34	  
4.9.3	  Generaliserbarhet	  ..................................................................................................................................	  35	  

5.	  EMPIRI	  ..............................................................................................................................................	  36	  
5.1	  EMPIRI	  UMEÅ	  .................................................................................................................................................	  37	  
5.1.1	  Bakgrund	  ...................................................................................................................................................	  37	  
5.1.2	  Tema	  citylogistik	  ....................................................................................................................................	  37	  
5.1.3	  Tema	  hållbarhet	  .....................................................................................................................................	  40	  
5.1.4	  Tema	  planering	  ......................................................................................................................................	  41	  
5.1.5	  Tema	  Intressekonflikter	  &	  Konflikthantering	  ...........................................................................	  44	  

5.2	  EMPIRI	  SUNDSVALL	  ......................................................................................................................................	  46	  
5.2.1	  Bakgrund	  ...................................................................................................................................................	  46	  
5.2.2	  Citylogistik	  ................................................................................................................................................	  47	  
5.2.3	  Tema	  Hållbarhet	  ....................................................................................................................................	  50	  
5.2.4	  Tema	  Planering	  ......................................................................................................................................	  51	  
5.2.5	  Tema	  Intressekonflikter	  &	  konflikthantering	  ...........................................................................	  54	  

6.	  ANALYS	  AV	  EMPIRI	  ......................................................................................................................	  56	  
6.1	  UMEÅ	  ...............................................................................................................................................................	  56	  
6.1.1	  Hur	  ................................................................................................................................................................	  56	  
6.1.2	  Varför	  ..........................................................................................................................................................	  58	  

6.2	  SUNDSVALL	  .....................................................................................................................................................	  61	  
6.2.1	  Hur	  ................................................................................................................................................................	  61	  
6.2.3	  Varför	  ..........................................................................................................................................................	  64	  

7.	  JÄMFÖRANDE	  OCH	  KONCEPTUALISERANDE	  ANALYS	  AV	  KOMMUNERNA	  ................	  67	  
7.1	  CITYLOGISTIK	  .................................................................................................................................................	  69	  
7.2	  LIKHETER	  MELLAN	  KOMMUNERNA	  ............................................................................................................	  69	  
7.2.1	  Tillväxt	  ........................................................................................................................................................	  69	  
7.2.2	  Hållbarhet	  .................................................................................................................................................	  70	  
7.2.3	  Hållbara	  transporter	  ............................................................................................................................	  70	  
7.2.4	  Planering	  av	  citylogistik	  .....................................................................................................................	  71	  

7.3	  SKILLNADER	  MELLAN	  KOMMUNERNA	  .......................................................................................................	  72	  
7.3.1	  Integrering	  av	  citylogistik	  inom	  stadsplanering	  ......................................................................	  72	  
7.3.2	  Samverkan	  ................................................................................................................................................	  72	  
7.3.3	  Intressekonflikter	  ...................................................................................................................................	  72	  

7.4	  SAMMANFATTNING	  AV	  KOMMUNERNAS	  LIKHETER	  OCH	  OLIKHETER	  ..................................................	  74	  
7.4.2	  Förbättringspotential	  ..........................................................................................................................	  74	  

7.5	  SAMMANFATTNING	  AV	  ANALYS	  ..................................................................................................................	  75	  
8.	  SLUTSATS	  ........................................................................................................................................	  78	  
8.1	  DISKUSSION	  OCH	  FÖRSLAG	  TILL	  FRAMTIDA	  FORSKNING	  ........................................................................	  79	  
8.2	  SAMHÄLLELIGA	  ASPEKTER	  ..........................................................................................................................	  80	  

9.	  REFERENSLISTA	  ............................................................................................................................	  81	  
 

	  
 	  



Bilagor 
Bilaga 1. Informationsbrev 
Bilaga 2. Intervjuguide 
Bilaga 3. Intervjukonstruktion 
Bilaga 4. Sammanfattning empiri Umeå 
Bilaga 5. Sammanfattning empiri Sundsvall 
 
Figurförteckning 
Figur 1. Kommunernas befolkningsmängd från 2005 till 2015.   7 
Figur 2. Studiens teoretiska modell       17 
Figur 3. Planeringstriangel, ursprungligen ”The Planners triangel” från   20 
Campbell, 1996, s. 298.  
Figur 4. Modifierad teoretisk modell       77 
 
Tabellförteckning 
Tabell 1. Översiktsbild av studiens metodval      10 
Tabell 2. Översiktsbild respondenter Umeå      36 
Tabell 3. Översiktsbild respondenter Sundsvall     36 
Tabell 4. Sammanfattning av insamlad empiri från Umeå kommun   68 
Tabell 5. Sammanfattning av insamlad empiri från Sundsvalls kommun  68 
 
 

 



1 

1.	  Inledning	  
Debatter som rör ämnet citylogistik är en ständigt aktuell fråga som de flesta mer eller 
mindre tenderar ha en åsikt om. Uppsatsen inleds med exempel på hur 
citylogistikförändringar inom kommunerna Umeå och Sundsvall väcker medborgarnas 
känslor.  
 
“Nya rådhuset döljer konflikter och klyftor. Vart de som inte längre önskas på stadens 
centrala torg nu kan tänkas ta vägen tycks tyvärr varken ordentligt utrett eller klarlagt.  
Kanske bryr sig varken planerare eller politiker så mycket?” - Erik Persson (2015)  
 
Stadsutveckling och ombyggnationer är något som både berör och upprör stadens 
invånare. Erik Persson uttrycker tydligt sitt missnöje i Umeås lokaltidning gällande 
kommunens planerade ombyggnation av Rådhustorget. 
 
Diskussionen gällande stadens utformning visar sig även inom andra områden. Rolf 
Segerstedt, Staffan Schedin och Carin Olsson, undertecknar själva som “engagerade 
samhällsmedborgare i Umeå” i en debattartikel som publiceras i Västerbottenskuriren 
2015. Artikeln argumenterar mot Umeå kommuns projekt “Västra länken”. Projektets 
syfte är att flytta E4an från att passera genom Umeås stadskärna till att istället gå 
utanför staden. Kritik riktas mot Trafikverket och Umeå kommuns beslut med 
argumentation att det motsätter det globala miljömål som anslogs i Paris 2015. 
 
“Det är dags för politiker att visa att de kan ta beslut utifrån forskning och klokskap...” 
(Segerstedt, et al., 2015) 
 
Dessa exempel visar tydligt hur “engagerade samhällsmedborgare” och kommunens 
planeringsenhet inte alltid samverkar samt att fler inblandade aktörer ökar 
problematiken. Umeås målsättning att växa som stad och kommun utgör grunden för 
stadens aktuella projekt och utvecklingsarbete (Umeå kommun, 2016). En naturlig 
konsekvens av detta är den efterföljande samhällsdebatten som råder. Umeå är dock inte 
ensam i sin önskan att växa och utvecklas. 250 kilometer söder om Umeå finns den 
liknande kuststaden Sundsvall. Sundsvalls kommun står också inför ett flertal stundande 
projekt angående utveckling av stadens infrastruktur och trafiknät. Den aktuella 
samhällsdebatten ger avtryck i lokaltidningen och det är tydligt att även denna stad har 
engagerade samhällsmedborgare som i vissa fall har svårt att förlika sig med 
kommunens beslut. 
 
Debatten kring byggandet av en bro, som sträcker sig från norr till söder över 
Sundsvallsfjärden, har delvis minskat efter brons invigning i december 2014 (SVT 
Västernorrland, 2014). Syftet med projektet Sundsvallsbron var i huvudsak att öka 
transportkapaciteten, minska den totala mängd utsläpp som finns i stadskärnan och 
förbättra säkerheten (Trafikverket, 2015). Bron är nu färdigställd och dagligen passerar 
ca 7000 fordon (Svensk åkeri tidning, 2015), vilka innan brobygget åkte på den gamla 
E4an som löper genom stadskärnan. Efter att bron öppnade för trafik övergick debatten 
till huruvida bron skulle vara avgiftsbelagd eller ej, vilket den är från och med 1 
februari 2015 (Trafikverket, 2016). Debatten om broavgiften bubblar upp till ytan med 
jämna mellanrum, men i skrivande stund har fokus flyttats till kommunens senaste 
förändring kopplad till E4an. Det har beslutats att den gamla E4an genom centrala 
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Sundsvall ska minskas från fyra körfält till två, ett i vardera riktningen (P4 
Västernorrland, 2016), vilket väckt starka känslor hos både de som är för och emot 
förändringen. Leif Lundgren kan beskrivas vara en engagerad medborgare som via 
Sundsvalls tidnings debattsida uttrycker sitt missnöje över den kommande 
avsmalningen av E4an enligt följande:  
 
“För mig är det självklart att trafikflödet ska underlättas så mycket som möjligt. Det 
gäller även för oss bilister som behöver/måste använda bilen till eller genom centrum 
för att uträtta våra ärenden. Då förefaller det också självklart att behålla de befintliga 
fyra filer genom centrum, och från centrum till norra brofästet på Sundsvallsbron. “ 
(Lundgren, 2016).  
 
Knappt en vecka senare skriver signaturen “Hurtigh BK” på samma debattsida där hen 
tackar beslutsfattare inom kommunen och visar sin uppskattning för minskat antal 
körfält på gamla E4an. Hen argumenterar för att förändringen resulterar i en bättre 
stadskärna och motsätter sig påstådda problem med trafikstockning (ST, 2016). Dessa 
exempel påvisar att åsikterna om Sundsvalls kommuns arbete skiljer sig åt mellan 
invånarna. 
 
Respektive kommuns pågående byggnationer och förändringar inom staden tyder på att 
kommunerna har en ambition att växa. Även om förändring i staden upprör känslor, 
skapar samhällsdebatt och i viss mån även intressekonflikter, ses förändring som en 
viktig beståndsdel för att möjliggöra den önskade utvecklingen. För båda städernas 
fortsatta tillväxt är ökad befolkningsmängd en parameter att ta hänsyn till. En växande 
befolkning har dock negativ inverkan på stadens hållbarhet vad gäller ökat antal 
transporter, resursanvändning och energiförbrukning. Förutom konsekvenser i 
hållbarhetssynpunkt, resulterar en ökad befolkningsmängd i fler viljor som ska enas i 
samhällsdebatten. Intressekonflikter och meningsskiljaktigheter blir en konsekvens av 
detta. 
 
Ur ett centrumperspektiv innebär ökad befolkningsmängd även ett ökat antal aktörer 
som ska samverka i staden. Näringsidkare, transportörer, fastighetsägare, besökare, 
boende samt kommunen och politiker är exempel på aktörer som alla drivs av olika 
viljor och intressen i stadskärnan. Oavsett aktörens intresse kan dessa bidra till ett ökat 
antal transporter inom stadskärnan. Ett förtydligande av resonemanget följer; 
näringsidkare innebär godsleveranser och varutransporter, besökaren och boende 
innebär persontrafik via bil-, kollektiv- eller cykeltrafik. Kommunen ansvarar för att 
säkerställa godkänd säkerhet, bullernivå och luftkvalitet inom stadskärnan, medan det är 
politiker på lokal, regional och nationell nivå som är beslutsfattande i lagförslag eller 
ombyggnationer gällande utformning av trafikflödet. Aktörerna är många och dess 
intressen angående stadens centrum skiljer sig åt. Problematiken med att tillgodose 
samtliga aktörers intresse är ett faktum som uppsatsförfattarna menar inte går att bortse 
från.  
 
Vid diskussion om denna problematik har i studien använts av konceptet citylogistik. 
Tadic et al (2015, s. 319) beskriver citylogistik som processen att samordna och 
optimera stadstransporter för att tillgodose samtliga aktörers intressen samt säkerställa 
att detta sker på ett miljövänligt sätt.  
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1.1	  Problembakgrund	  

1.1.1	  Den	  allt	  snabbare	  urbanisering	  
Urbaniseringen har sin start i Sverige under 1800-talet, som en följd av 
industrialiseringen (Stave, 1983, s. 493-494). Sverige är det land i Europa där 
urbaniseringen sker snabbast (Åberg & Högman, 2015, s. 188). Befolkningen i 
mellanstora städer ökar (Léo et al., 2009, s. 519). Hållbarhet är en viktig del inom 
processer för urbanisering och stadsutveckling. Problematik med en hållbar 
stadsutveckling är att balansera de negativa konsekvenser som följer av 
utvecklingsprocessen och samtidigt skydda stadens miljö och naturresurser. 
Urbaniseringens utformning är därför av största vikt för att möjliggöra hållbar 
utveckling. (Conke & Ferreira, 2014, s. 146) En negativ konsekvens av 
urbaniseringsprocessen är ett ökat antal transporter i staden (Tadic et al., 2015, s. 319). 

1.1.2	  Citylogistik 
Andersson et al (2005, s. 71) har beskrivit effektiva godstransporter i stadsmiljö som en 
nyckelfaktor för samhällets ekonomiska utveckling och tillväxt, vilket är av intresse för 
studien. Utveckling och ekonomi är två faktorer som driver städer mot tillväxt, och 
därmed ökar städernas beroende av en effektiv logistik (Taniguchi, 2014, s. 310). Detta 
stärker argumentationen att transportplanering ur ett samhälleligt utvecklingsperspektiv 
bör vara av största intresse (Andersson et al., 2005, s. 71).  
 
Ökat antal transporter ställer högre krav på miljövänliga alternativ, samtidigt som 
efterfrågan på leveranser av god kvalitet är hög (Arvidsson et al., 2013, s. 109). 
Hållbara transporter innebär att så effektivt och jämlikt som möjligt möta de 
ekonomiska, miljömässiga samt sociala kraven samhället har. Detta ska ske till lägsta 
möjliga kostnad och inom rimlig tidsram. För att en stad ska uppnå ett hållbart 
transportsystem bör en kombination av berörda aktörers intressen tillgodoses, där 
företagens ekonomiska vinstintresse ställs mot statliga incitament för 
samhällsutveckling. Implementering av hållbara transportstrategier sker fördelaktigt på 
initiativ från nationell nivå med anpassning av den regionala situationen. (Anderson et 
al., 2005 s. 73)  
 
Anderson et al., (2005, s. 72) ser dock att ett ökat antal godstransporter inom stadsmiljö 
även medför ett antal negativa konsekvenser för samhället vad gäller sociala, 
ekonomiska samt miljömässiga aspekter. Exempelvis påverkar godstransporter 
stadsmiljön genom ökade koldioxidutsläpp, trafikstockning, högre ljudnivå samt ett ökat 
antal trafikolyckor. Då transportsystem ska tillgodose kunder med god service till en låg 
kostnad (Andersson et al., 2005, s. 72) går det inte att bortse från Plowden och Bunchan 
(1995) argument för godstransporters vikt vid ekonomins utveckling, trots de negativa 
aspekterna.  

1.1.3	  Stadsplanering	  
Konceptet stadsplanering innebär delvis att planera stadens utformning av gator och 
kvarter. Ur ett långsiktigt perspektiv syftar stadsplaneringen till att undvika eventuella 
konflikter mellan stadens aktörer. (NE, 2016) Inom stadsplanering benämns tre aktörer 
som ska samspela för att gemensamt nå kommunens uppsatta mål. Aktörerna är 
kommunens planeringsansvariga, offentliga aktörer samt civila aktörer (Cars & 
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Snickars, 2016). Kommuner möter stora utmaningar när det kommer till planeringen av 
en hållbar stad. (Campbell, 1996, s.308) 
 
Kreuger & Buckingham (2012, s.486) nämner tre aspekter som ansvariga politiker och 
stadsplanerare bör tillgodose för att uppnå hållbar stadsplanering; ekonomisk 
utveckling, urban utveckling och kreativ stadsplanering. Planerarens roll är att se till ett 
helhetsperspektiv och hitta lösningar som tar hänsyn till samtliga aktörers intressen samt 
de lokala resurser som finns att tillgå (Campbell, 1996, s. 308). Vanligen uppstår 
konflikter i relation till planeringsarbetet då det anses vara problematiskt att tillgodose 
samtliga aktörers önskemål och värderingar (Cars & Snickars, 2016). Vidare menar 
Cars och Snickars (2016) att planeringen påverkas av kommunens aktuella politik och 
privata aktörers viljor.  
 
Ett exempel på en omdiskuterad intressekonflikt som uppstått till följd av stadsplanering 
är IKEAs etablering i Umeå. Kommunens planering av IKEA påbörjades redan 2011 
(Umeå kommun, 2016) och sedan dess har intressekonflikter uppstått. I 
Västerbottenskuriren publicerades 2012 en debattartikel skriven av kommunpolitikerna 
Nasser Mosleh och Jan Hägglund. Artikeln belyste de negativa miljökonsekvenserna av 
IKEAs etablering, med hänsyn till ökat koldioxidutsläpp och olovligt nyttjande av 
"brukningsvärd jordbruksmark". Vidare diskuterades avsaknad av en demokratisk 
process i samband med beslutsfattandet. (Mosleh & Hägglund, 2012) Samtidigt menar 
Anders Kjellander, Umeå kommuns näringslivsutvecklare, att IKEAs etablering bidrar 
till stadens ökade attraktionskraft och antal turister, vilket förhoppningsvis avspeglas på 
Umeås näringsliv. (Umea, 2016) Även Wasalines VD, Peter Ståhlberg, ser positivt på 
IKEAs etablering i Umeå och förväntar en ökning av passagerarantalet för Wasalines 
färjetrafik (Yle, 2015).  
 
Dessa exempel belyser hur skillnader mellan aktörers olika intressen och målbilder 
ligger till grund för eventuella intressekonflikter i samhället. Campbell (1996, s. 308) 
menar att miljöaspekten är en vanlig orsak till konflikt mellan intressenter, vilket även 
var fallet i diskussionen om IKEAs etablering i Umeå.  
 
Campbell (1996, s. 298) nämner tre huvudkonflikter som kan uppstå relaterat till 
planeringsprocessen; äganderätt-, resurs- samt utvecklingskonflikter. Dessa konflikter 
drivs av det höga antalet intressenter som finns inom staden. Detta belyser den 
problematik som kommuner i dagsläget står inför vid planering av hållbar utveckling. 
Campbell (1996, s. 300) anser dock att intressekonflikter är av största vikt för 
samhällets utveckling och ett samarbete mellan aktörer är därför av betydelse. 
 
Ytterligare intressekonflikter återses i Sundsvall. Ombyggnaden av grönområdet 
Petersvik är ett aktuellt exempel där ett kommunbeslut skapat stora intressekonflikter 
mellan stadsplaneringens berörda aktörer: kommunens planeringsansvariga, offentliga 
aktörer och civila aktörer. Sundsvallsborna, de civila aktörerna, vill bevara området som 
av bland annat Tjärnlund (2013) påstås vara den sista gröna remsan på 
Sundsvallskustens landsida, medan kommunen, planeringsansvariga, anser det vara 
nödvändigt att skövla marken för att bygga en ny kombiterminal (Sundsvalls kommun, 
2016a). Även denna intressekonflikt menar uppsatsförfattarna grundar sig i aktörernas 
olika intressen, värderingar och målsättningar gällande nyttjanderätten av marken. 
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1.1.4	  Uppsatsens	  fokus	  
Den problematik Umeå och Sundsvalls kommuns stadsplanering står inför med 
planering av citylogistik utgör grunden till studiens intresse att undersöka eventuella 
intressekonflikter mellan kommunens planeringsansvariga, offentliga och civila aktörer. 
Problematiken med transporter och miljöpåverkan upplevs som ett ständigt aktuellt 
ämne, därav studiens intresse att undersöka hur båda kommunerna resonerar kring 
planeringen av stadstransporter vad gäller effektivitet, hållbarhet och samverkan mellan 
aktörer. Detta resulterar i en studie gällande konceptet citylogistik.  
 
Som tidigare nämnt är urbaniseringen en ständigt pågående process och Sverige är det 
land i Europa där urbaniseringen går snabbast. I studien anses Umeå och Sundsvalls 
kommun vara direkt berörda av urbaniseringen, något som kan ses ur två perspektiv. 
Urbaniseringsprocessen kan antingen innebära befolkningstillväxt inom kommunerna 
eller också minskad befolkning när denna koncentreras till Sveriges storstäder. Minskad 
befolkning i kommunerna innebär bortfall av skatteintäkter, vilket resulterar i en 
samhällsekonomisk påverkan för kommunen. Då det finns en risk för minskad 
befolkning arbetar båda kommunerna aktivt mot detta och båda kommunerna har 
visioner om befolkningstillväxt. Därmed bör hänsyn till ökade stadstransporter vara av 
största vikt för kommunens ekonomiska utveckling. Samtliga aktörers intresse bör ligga 
till grund för städernas planering och optimering av citylogistik. Detta anses vara av 
betydelse för kommunerna att uppnå önskvärt resultat och bidra till utveckling och 
därmed befolkningstillväxt.  
 
Viktigt att förtydliga är det breda begreppet kommunen och dess innebörd för denna 
studie. Det som undersöks i studien är kommunens planeringsarbete och inte 
kommunens övergripande arbete. Då studien nämner kommunens ambitioner och 
målsättningar används istället begreppet för att belysa kommunerna som helhet. Vidare 
ska tilläggas att kommunen är uppdelad mellan kommunala tjänstemän och politiska 
lekmän. Tjänstemännens arbete styrs utav politikernas beslutsfattande.  

1.2	  Central	  frågeställning	  
Hur arbetar Umeå och Sundsvalls kommun för att planera och utforma citylogistik med 
hänsyn till intressekonflikter som kan uppstå? 

1.3	  Syfte	  
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka eventuella intressekonflikter som kan 
uppstå inom kommunerna vid planering och utformning av citylogistik. Detta genom 
identifiering av likheter och skillnader mellan kommunernas arbete med optimering av 
citylogistik. För att vidare tydliggöra uppsatsens syfte har uppsatsförfattarna utvecklat 
två delsyften. Dessa delsyften är att: 
 
•   Undersöka vilka konflikter som finns kopplat till kommunernas arbete med 
citylogistik 
•   Analysera hur kommunerna arbetar för att lösa dessa intressekonflikter 
 
Utifrån det första delsyftet undersöks vilka konflikter eller problem som existerar inom 
planeringsprocessen av citylogistik. Inom ramen för det andra delsyftet kommer den 
faktiska situationen analyseras och jämföras med stöd i teori.  
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1.4	  Teoretiskt	  och	  praktiskt	  bidrag	  
Uppsatsen har för avsikt att belysa eventuella likheter och skillnader mellan Umeå 
kommun och Sundsvalls kommun vad gäller kommunernas rådande arbete med 
citylogistik i relation till berörda intressenter. Studien ämnar fylla det gap som har 
identifierats inom ämnesområdet citylogistik och därmed generera ett teoretiskt bidrag 
till befintlig forskning inom citylogistik.  
 
Urbanisering medför ett ökat antal transporter inom stadskärnan. Utveckling av stadens 
näringsliv innebär fortsatta strömmar av godstransporter, varuleveranser och 
persontrafik. Det är viktigt att stadskärnan är tillgänglig för dessa logistikströmmar för 
att kunna bidra till stadsutveckling. (Taniguchi, 2014, s. 310-311) Ökat antal transporter 
inom staden har dock även negativ inverkan på stadens miljö (Anderson et al., 2005, s. 
72) Detta belyser vikten av att skapa förutsättningar för optimering och kontroll av 
logistikflödet inom en stad. Taniguchi (2014, s. 315) belyser problematiken lokala 
myndigheter står inför gällande reglering av stadens logistiska aktiviteter.  
 
Tidigare studier har genomförts om den problematik som citylogistik står inför gällande 
ambitionen att tillgodose samtliga aktörers intressen vid optimering av stadens 
logistiska processer. Dablanc (2006, s. 280) presenterade år 2006 en studie för att belysa 
komplexiteten med effektivisering av citylogistik i stora europeiska städer. I studien tas 
citylogistikens problem med flertalet aktörer upp. Dablanc (2006, s. 280) beskriver hur 
skillnader i intressen mellan aktörerna påverkar logistikens effektivitet, vilket 
paradoxalt resulterar i en tidsödande förändringsprocess där läget förblir oförändrat. 
Ytterligare exempel på genomförd studie angående citylogistikens komplexitet är 
Gammelgaards studie “The Emergence of city logisits: The Case of Copenhagen’s 
Citylogistik-kbh” från år 2014. Gammelgaards (2014) studie belyser hur europeiska 
städer har misslyckats med optimering av citylogistik. Även i detta fall anses det stora 
antalet aktörer med varierande målbilder och värderingar vara en faktor för 
intressekonflikter och misslyckad effektivisering av citylogistik (Gammelgaards, 2014, 
s. 333). Gammelgaards (2014) studie är även den baserad på en stor europeisk stad. 
Ytterligare exempel på en studie som baseras på stora europeiska städer är Nouzzolo et 
al (2015, s. 1) som jämför Rom, Barcelona och Santanders citylogistik. 
Uppsatsförfattarna har inte identifierat en studie inom citylogistik där en mellanstor stad 
i Sverige ligger till grund som studieobjekt, vilket resulterar i det litterära gap inom 
ämnesområdet studien syftar till att fylla. 
 
En intressant modifiering av tidigare studier är därför att undersöka detta koncept på en 
mellanstor svensk stad med ambition om tillväxt och ökad befolkningsmängd. 
Uppsatsförfattarna är medvetna om att tidigare studier gällande problematiken med 
citylogistik och det stora antalet berörda aktörer har genomförts. Denna studie syftar att 
bidra till detta forskningsområde genom att studera intressekonflikter som kan uppstå 
mellan aktörer. Intresset i studien är att kunna, i ett tidigt skede, identifiera och undvika 
eventuella intressekonflikter mellan aktörer inom citylogistik, såsom näringsliv, 
fastighetsägare, myndigheter samt övriga berörda aktörer. Med grund i tidigare 
forskning ser studien möjligheten att åtgärda eventuella problem mellan aktörer innan 
staden vuxit ur rådande regelverk och antalet intressenter uppgår till för stort antal för 
planeringsansvarige att ta hänsyn till.  
 
Studiens teoretiska bidrag blir anpassning av redan existerande studier inom citylogistik 
och tillämpning av dessa på lokal nivå. Via jämförelse av Umeå och Sundsvalls 



7 

kommun är uppsatsförfattarnas ambition att stärka studiens teoretiska bidrag med grund 
i analys av två mellanstora städer och därmed fyller det gap som identifierats. 
Ytterligare ambition är att studiens praktiska bidrag genererar ökad förståelse och 
kunskap mellan vederbörande aktörer som berör citylogistik inom de studerade 
kommunerna. Citylogistiken berör till stor del städernas näringsliv, vilka är beroende av 
aktiva näringsidkare som förser staden med varuleveranser, persontrafik och 
transportnäring för att uppnå ett attraktivt centrum. Därför argumenterar 
uppsatsförfattarna att studiens praktiska bidrag även anses fördelaktigt för städerna ur 
ett företagsekonomiskt perspektiv. 

1.5	  Kommunbeskrivning	  
Umeå och Sundsvalls kommun uppvisar både likheter och skillnader. Under det senaste 
decenniet har kommunerna mött en positiv befolkningstillväxt (se figur 1). 
Kommunernas liknande historia sträcker sig långt bak i tiden då båda städerna brann ner 
till grunden på samma dag år 1888 (Lindblom, 2014). Förutom en brand för över 100 år 
sedan ser studien att kommunerna har stått inför flertalet liknande utmaningar. En av 
dessa är att förbättra miljön i stadskärnan. Till följd av den tunga trafiken som passerar 
stadskärnan påvisar Umeå kommun dålig luftkvalitet, trafikstockning samt låg 
trafiksäkerhet (Umeå kommun, 2015). Sundsvall ses vara i en liknande situation, vilket 
resulterat i att båda kommunerna arbetat för att flytta E4an, som tidigare passerat 
stadskärnan. För att minska trafiken och utsläppet av koldioxid har Sundsvalls kommun 
låtit bygga en bro över Sundsvallsfjärden (Sundsvalls kommun, 2016a) medan Umeå 
kommun har implementerat ändringar i vägnätet för att dirigera om E4an från stadens 
centrum (Umeå kommun, 2015).   
 

 
Figur 1. Kommunernas befolkningsmängd från 2005 till 2015 (SCB 2013a, 2013b, 
2013c, 2013d, 2013e, 2013f, 2014, 2015, 2016a & 2016b).  

1.5.1	  Umeå	  
I dagsläget är Umeå norra Sveriges mest befolkningsrika kommun med 120 777 
invånare (SCB, 2016a). Staden benämns som en universitetsstad och antalet inflyttade 
studenter utgör mer än hälften av stadens befolkning. (Umeå kommun, 2016b) 
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Det är under 1800-talet som Umeå stad växer fram på riktigt. Staden tar dock inte del av 
den aktuella skogsindustrialiseringsprocess som äger rum i norra Sverige då stadens 
näringsidkare saknar resurser för att ansluta sig till processen. Umeås utveckling sker 
istället mot att bli en skol- och förvaltningsstad. Tidigt lades grunden för Umeås process 
att officiellt utnämnas till en universitetsstad. Utmärkelsen ägde rum år 1963. (Umeå 
kommun, 2014) Nästan trettio år senare, år 1992, passerar Umeå Sundsvall i antal 
invånare och benämns sedan dess som Norrlands mest folkrika stad (Umeå kommun, 
2016c) 
 
Umeå kommun för ett aktivt arbete mot hållbar utveckling och gör medvetna val 
angående hur stadens gemensamma resurser ska användas. (Umeå kommun, 2016d) I 
dagsläget för kommunen ett gediget arbete mot att uppnå utsatta miljömål. En aktuell 
planprocess som kommunen arbetar med är Umeå kommuns mål att utses till ”Europas 
miljöhuvudstad år 2018". För att uppnå utmärkelsen arbetar Umeå kommun med ökad 
samverkan mellan aktörer, både lokalt och regionalt. Önskan i att utnämnas till 
miljöhuvudstad 2018 ligger till grund för att utveckla den urbana miljön inom centrum 
samt öka stadens arbete för ett mer hållbart samhälle. (Umeå kommun, 2016e) 
 
Kommunen värdesätter ett gott samarbete mellan Umeås näringsliv, universitet, 
organisationer och övriga offentliga aktörer. Ambitionen är att ett samarbete mellan 
kommunen, näringsliv och övriga aktörer ska bidra till och stärka kommunens 
attraktion. (Umeå kommun, 2016f) 

1.5.2	  Sundsvall	  
Sundsvalls befolkning uppgick vid senaste mätningen av statistiska centralbyrån till 97 
633 invånare (SCB, 2016a) och har under de senaste åren fortsatt att öka, dock inte i 
samma takt som Umeå kommun (se figur 1).  
 
Sundsvall har en historia och ett arv där staden är känd för sin industri (Hanæus, 1974, 
s. 31). Stadens historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet då kung Gustaf II Adolf lät 
grunda staden för att koncentrera handel, sjöfart och tids nog även industrin in till städer 
(Hanæus, 1974, s. 31-32). Sundsvalls stadsutveckling har i historien hämmats av 
problem med omfattande stadsbränder. Efter branden den 25 juni år 1888 togs beslutet 
att bygga en stenstad, vilken står sig än idag. (Boström, 2014, s. 9) Industrin har spelat 
en avgörande roll för både kommunen och stadskärnans ekonomiska utveckling och 
fysiska utformning genom åren (Sahlén, 2003). Industriarvet ligger kvar över staden, 
men tack vare den mängd statliga verk som har sin verksamhet i Sundsvall har IT-
relaterade arbeten ökat i betydelse för stadens utveckling (Svensson, 2016). 
 
I nutid har Sundsvalls kommun sedan år 2007 arbetat med ett projekt som fått namnet 
Stadsvision Sundsvall. Stadsvision Sundsvall består av ett styrdokument som används 
vid planering och utformning av staden, där fokus ligger på att öka attraktiviteten i 
stadskärnan. Styrdokumentet löper fram till år 2037 men kommer redan under 
innehavande år att revideras. (Sundsvalls kommun, 2016b) Förutom detta styrdokument 
arbetar kommunen kontinuerligt med andra projekt för att öka stadskärnans 
tillgänglighet, vars fokus är att förbättra upplevelsen för invånare och besökare genom 
upprustning och förbättring av torg och parker (Sundsvalls kommun, 2016c). 

1.5.3	  Sammanfattning	  kommunbeskrivning	  
Kommunerna uppmäter liknande befolkningsmängd (SCB, 2016a), är båda belägna i 
norra delen av Sverige och har fört en strid angående utmärkelsen som Norrlands 
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huvudstad. (Sellin, 2015). Sträckan mellan städerna uppmäts till 273 kilometer 
(Avståndstabell, 2009), men avståndet mellan städerna är märkbar i flera aspekter än det 
geografiska. Städernas historiska förankring skiljer dem åt. Sundsvalls har en historia 
som industristad (Hanæus, 1974, s. 31) medan Umeå benämns som universitetsstad 
(Umeå kommun, 2016a). Uppsatsförfattarna menar att dessa historiska skillnader 
bidragit till att städerna nu står inför olika utmaning och förutsättningar inom 
stadsutveckling och citylogistik.  
 
Trots städernas likheter med geografisk placering i Norrland, belägna vid kusten, och 
positiva befolkningsutveckling bör skillnaderna mellan kommunerna resultera i delade 
meningar angående stadens utformning av näringsliv, politik och miljö. Detta ligger till 
grund för val av Umeå och Sundsvall kommun som relevanta studieobjekt. 
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2.	  Teoretisk	  metod	  
För att skapa tydlighet för läsaren inför kommande avsnitt redogörs studiens teoretiska 
metod i följande tabell. Tabellen syftar till att ge läsaren en överskådlig bild av studiens 
metodval, medan djupare resonemang och argumentation för dessa val redogörs i 
följande avsnitt.  
 
Område Studiens metodval 

Forskningsdesign Komparativ fallstudie 

Epistemologi/Kunskapssyn Interpretivism 

Ontologi/Vetenskapssyn Konstruktionism 

Angreppssätt Systematisk kombination av induktiv och deduktiv 

Forskningsmetod Kvalitativ 

Perspektiv Företagsperspektiv 

Tabell 1. Översiktsbild av studiens metodval.  

2.1	  Ämnesval	  
Författarna Madelene Bergqvist och Julia Nilsson studerar samma program på Umeå 
universitet där studierna inriktats mot handel och logistik. Detta utgör grunden för 
författarnas delade intresse av ämnesområdet logistik. Valet att skriva om konceptet 
citylogistik föll sig naturligt efter att uppsatsförfattarna nyligen avslutat en kurs inom 
ämnet Supply Chain Management. Kursen innehöll utförliga studier om citylogistik, 
vilket väckte uppsatsförfattarnas intresse för ämnesområdet. Inledningsvis var studiens 
syfte att analysera Umeå stads aktuella citylogistik i relation till det förändringsarbete 
staden står inför, med hänsyn till IKEAs etablering i Umeå, ombyggnationen av E4an 
samt stadskärnans tillökning av hotell, gallerior och restauranger. Uppsatsförfattarna 
insåg dock att en begränsning av undersökningsområdet var oundviklig med hänvisning 
till studiens omfattning och angivna tidsram. Intresset gällande planering och 
optimering av en stads citylogistik fortskred varför studien modifierades till att istället 
undersöka citylogistikens planeringsprocess. 
 
Uppsatsförfattarna ser det fördelaktiga för studiens analys i att genomföra en 
komparativ fallstudie mellan två liknande städer. Tidigare forskning inom citylogistik är 
endast genomförd på stora städer, därav studiens intresse i att tillämpa dessa teorier på 
svenska mellanstora städer. Uppsatsförfattarna är hemmahörande i Umeå respektive 
Sundsvall, vilka är liknande städer i populationsstorlek, belägna i norra delen av Sverige 
och genomgår stora förändringar relaterat till transportutveckling. Med hänsyn till 
städernas likheter samt tillgängligheten för uppsatsförfattarna föll det sig valet av dessa 
kommuner som studieobjekt i en komparativ fallstudie naturligt. 

2.2	  Förförståelse	  
Forskarens kunskap inom forskningsområdet har en central roll vid en studie. Olsson 
och Sörensen (2007, s. 64) förklarar förförståelse som forskares kännedom och 
uppfattning om ämnet studien ämnar undersöka. Då förståelsen förändras allt eftersom 
ny kunskap genereras av teori och empiri är det av stor vikt att forskaren beskriver 
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förutsättningarna utifrån sin egen förförståelse (Olsson & Sörensen, 2007, s. 64). 
Förförståelse kan inhämtas på ett flertal olika sätt och genom olika erfarenheter, 
exempelvis kurslitteratur, artiklar och föreläsningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). 
För att vara tydlig med uppsatsförfattarnas erfarenhet av citylogistik kommer detta 
avsnitt beskriva deras förförståelse inom ämnet. 
 
Som tidigare nämnt är båda uppsatsförfattarna studenter vid Umeå Universitet där de 
läser civilekonomprogrammet med inriktning handel och logistik. Genom sina studier 
har de skapat sig grundläggande och breda kunskaper inom olika ekonomiska 
ämnesområden, där fokus varit på kopplingen till logistik och affärsutveckling. Förutom 
erfarenheter och föreställningar kopplade till studierna har båda uppsatsförfattarna 
arbetat och praktiserat med logistik inom bland annat tillverkningsindustri- och 
transportbranschen. Erfarenheterna från transportbranschen har gett båda 
uppsatsförfattarna en djup förståelse för logistikens komplexitet i praktiken. Genom 
arbetslivserfarenhet har dem även erfarit hur både nationella och lokala bestämmelser 
påverkar logistikens effektivitet samt de intressekonflikter som kan uppstå till följd av 
detta. 

2.3	  Forskningsdesign	  
För att undersöka hur kommuner arbetar med citylogistik genomförs en komparativ 
fallstudie av två relativt liknande kommuner. Fallstudie är en användbar 
forskningsdesign då studien ämnar genomföra en grundlig undersökning och utifrån 
denna genomföra en teoretisk analys (Bryman & Bell, 2005, s. 74). Studiens avsikt är 
att undersöka respektive kommuns arbete med citylogistik. Med stöd från Bryman och 
Bell (2005, s. 74) argumenteras att en fallstudie är det mest optimala valet av 
forskningsdesign. Bryman och Bell (2005, s. 74) nämner dock att det kan anses svårt att 
generera extern validitet med hjälp av en fallstudie, vilket enligt Dubois & Gadde 
(2002, s. 554) beror på att fallstudier vanligen är specifika och situationsanpassade. 
Syftet med en kvalitativ fallstudie är inte att utveckla generaliserbara resultat utan att 
visa på komplexiteten som de valda fallen befinner sig i (Bryman & Bell, 2005, s. 71). 
Fallstudier är en fördelaktig forskningsdesign att använda sig av vid studier gällande 
ekonomi, social politik eller stadsplanering då designen tillåter djupgående 
undersökning inom det valda ämnet (Dubois & Gadde, 2002, s. 554), vilket ytterligare 
argumenterar för studiens val av forskningsdesign. 
 
En komparativ fallstudie innebär att två mer eller mindre identiska fall undersöks 
(Bryman & Bell, 2005, s. 74; Yin, 2003, s. 153). Syftet med en komparativ fallstudie är 
att bidra med fler perspektiv till det undersökta ämnet genom upprepning och studier 
bör därmed bidra med antingen liknande eller motsägelsefulla resultat (Yin, 2003, s. 
47). Vidare menar Yin (2003, s. 153) att syftet med upprepning av studien är att 
upptäcka mönster genom att undersöka hur fakta stämmer överens med exempelvis en 
modell. I studien undersöks därför likheter och skillnader i respektive kommuns arbete 
med citylogistik. En jämförelse bedöms vara det mest optimala sättet att analysera data i 
förhållande till studiens centrala frågeställning. 
 
Yin (2003, s. 46-47) hävdar att det både finns för- och nackdelar med en komparativ 
fallstudie. En fördel är att studiens resultat blir mer kraftfullt medan en nackdel är att 
forskningsdesignen är tidskrävande (Yin, 2003, s. 46-47). För- och nackdelar relaterade 
till en komparativ fallstudie är situationsanpassade och gäller därför inte alla studier, 
därför är forskarens förståelse och medvetenhet av dessa för- och nackdelar är av största 
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vikt för att öka studiens trovärdighet. (Dubois & Gadde, 2002, s. 558) Ytterligare en 
viktig aspekt vid en komparativ fallstudie är att ha en väl arbetad teoretisk referensram 
(Yin, 2003, s. 46-47). Då relationen mellan teori och empiri är förändringsbar bör den 
teoretiska referensramen inte vara förutbestämd, utan ska kunna utvecklas under 
studiens gång (Dubois & Gadde, 2002, s. 558). En risk med fallstudier är att genomföra 
en för bred undersökning som i slutändan inte genererar något resultat. För att undvika 
denna risk bör fallstudien underbyggas med förklarande teorier. (Dubois & Gadde, 
2002, s. 555)  
 
Trots att en komparativ fallstudie anses vara tidskrävande betraktas forskningsdesignen 
nödvändig för att studiens centrala frågeställning ska generera både ett teoretiskt och 
praktiskt bidrag. Utan möjlighet att jämföra kommunernas situationer med varandra 
upplevs det svårt att frambringa ett resultat kopplat till studiens centrala frågeställning 
och syfte. Ytterligare argument för val av forskningsdesign är dess lämplighet vid 
studier av urban planering och ekonomi. Vidare argument är intresset i att undersöka 
komplexiteten vid en kommuns planering av citylogistik, därav frångås vikten av att 
studien ska frambringa generaliserbara resultat. Uppsatsförfattarna är angelägna om att 
den komparativa fallstudien är gediget förankrad i teori och tillåter därför modifikation 
av denna under studiens gång. Detta för att öka studiens teoretiska och praktiska bidrag. 

2.4	  Kunskapssyn	  
Valet av kunskapssyn, även känt som epistemologi, definierar vad som i forskningen 
anses vara acceptabel kunskap (Bryman & Bell, 2005, s. 27; Saunders et al., 2012, s. 
670) samt hur den förvärvas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 63). Valet av kunskapssyn 
hjälper uppsatsförfattare att motivera valet av metod (Creswell, 2009, s. 6; Johansson 
Lindfors, 1993, s. 45).  Bryman och Bell (2005, s. 27-32) samt Saunders et al (2012, s. 
134-137) skriver om tre övergripande inriktningar inom kunskapssyn: positivism, 
realism och interpretivism. 
 
Den naturvetenskapliga forskningen använder sig av en positivistisk kunskapssyn, 
vilket bland annat innebär att endast faktum som kan bekräftas via något sinne kan 
anses som riktig kunskap, samt att det är en distinkt skillnad mellan forskning och teori 
(Bryman & Bell, 2005, s. 26-27). Positivism menar att undersökningen och det 
undersökta objektet inte ska färgas av forskarens värderingar (Johansson Lindfors, 
1993, s. 45; Saunders et al., 2012, s. 134). Positivism inom vetenskapen menar att 
kunskap ska vara värderingsfri och syftet med teorin är att utveckla hypoteser som testar 
om det går att finna regelbundenheter (Bryman & Bell, 2005, s. 26). Dock menar 
Saunders et al (2012, s. 134) att en positivistisk kunskapssyn även går att koppla till 
forskningsmetoder utan hypotesgenerering då all slags naturvetenskap grundar sig i en 
omvärldskunskap som funnits där före hypotesgenereringen. 
 
Realism delar uppfattning med positivism om att naturvetenskapen och 
samhällsvetenskapen bör använda liknande metoder vid insamling och tolkning av 
lämpligt data. Realismen delar även uppfattningen att en yttre verklighet existerar, 
vilken forskare ämnar förklara. (Saunders et al., 2012, s. 136) Vidare skiljer sig 
realismen från positivismen i den mening att realister hävdar att vetenskap inte enbart 
kan bygga på observerad empirisk data utan att det finns någon form av verklighet som 
inte kan observeras med sinnena. (Bryman & Bell, 2005, s. 28) 
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Interpretivism är ett tolkningsperspektiv som menar att det är en skillnad mellan 
naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning. Studerandet av en social 
verklighet kräver en annan logik när forskare reflekterar över vad som är relevanta vid 
studier baserade på människor. (Bryman & Bell, 2005, s. 29) Utmaningen med 
interpretivism som kunskapssyn är att utföra en studie i en social verklighet där 
forskarna både behöver vara förstående och samtidigt upprätthålla en distans från egna 
åsikter (Saunders et al., 2012, s. 137). 
 
Uppsatsförfattarna är medvetna om att den personliga kunskapen och erfarenheten av 
logistik, transporter och företagsekonomi kan komma att avspegla och påverka studiens 
uppbyggnad och resultat. Ämnesområdet för studien, citylogistik, är förankrat i sociala 
strukturer, historiska händelser samt politiska beslut och innebär därmed att den sociala 
verkligheten har stor betydelse för studiens utformning. Studiens kunskapssyn kommer 
därför att frångå det positivistiska synsättet, där det ses vara ett svagt samband mellan 
forskning och värderingar, och utgår istället från ett interpretivistiskt 
tolkningsperspektiv där undersökningsobjektet inte kan frångå viss subjektivitet och den 
mänskliga inverkan på studien. 
 
Insamling av studiens empiri sker via intervjuer med berörda aktörer inom citylogistik. 
Dessa aktörer avspeglar den sociala verklighet de befinner sig i och ger tillsammans en 
övergripande bild av de problem och möjligheter som uppstår vid planering av 
citylogistik och hantering av eventuella intressekonflikter. Uppsatsförfattarna är 
medvetna om problematiken i att genomföra en objektiv studie som avspeglar 
verklighet, då personlig kunskap hos forskare och studieobjekt gemensamt formar 
studiens empiri. Därför har studien för avsikt att i möjlig mån undvika att personliga 
preferenser får för stor betydelse. Uppsatsförfattarna är medvetna om denna problematik 
och kommer ha detta i åtanke vid studiens genomförande. 

2.5	  Vetenskapssyn	  
Vetenskapssyn, eller ontologi, handlar om huruvida sociala ting ska uppfattas som 
extern verklighet utom sociala aktörers kontroll, eller som konstruktioner skapade och 
formade av olika aktörer (Bryman & Bell, 2005, s. 33; Saunders et al., 130-131). 
Ontologiska frågeställningar och ståndpunkter delas oftast upp i två synsätt: objektivism 
och konstruktionism. Objektivism antar enligt Bryman och Bell (2005, s. 33) och 
Saunders et al (2012, s. 130-131) att sociala aktörer inte har någon inverkan på sociala 
företeelser och vice versa. Objektivism menar därmed att sociala aktörer ställs inför 
sociala företeelser som inte kan influeras av varandra samt att dessa är konstruerade 
bortom ens förstånd (Bryman & Bell, 2005, s. 33; Saunders et al., 2012, s. 131). 
Konstruktionism innebär att vetenskapen består av samspelet mellan sociala företeelser 
och sociala aktörer, där samspelet kontinuerligt förändras (Bryman & Bell, 2005, s. 34; 
Saunders et al., 2012, s. 132). Detta innebär att olika individer upplever händelser på 
olika sätt beroende på dess världssyn (Saunders et al., 2012, s. 132). 
 
Eftersom ambitionen i denna studie är att skapa förståelse för hur kommuner arbetar 
med fenomenet citylogistik argumenteras för studiens konstruktivistiska syn på 
vetenskapen.  Vetenskapen behandlas som att det inte finns någon absolut sanning. 
Sanningen i det här fallet beror på hur kommunerna väljer att planera citylogistik utifrån 
de förutsättningar som finns. Som tidigare nämnts anser Bryman och Bell (2005, s. 34) 
att konstruktionism innebär tolkning av verkligheten där sociala företeelser är 
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föränderliga utifrån sociala aktörer. Bryman och Bells (2005, s. 34) argument 
sammanfaller med denna studie.  

2.6	  Angreppssätt	  
Valet av angreppssätt i en studie visar relationen mellan teori och praktik som forskarna 
valt att studera. Det finns i huvudsak två sätt att se på detta samspel: deduktivt och 
induktivt angreppssätt. (Bryman & Bell, 2005, s. 23; Johansson Lindfors, 1993, s. 55; 
Saunders et al., 2012, s. 48) Deduktion innebär enkelt förklarat att en studie har sin 
utgångspunkt i befintliga teorier för att genomföra en förklarande studie. Vidare ämnar 
det deduktiva angreppssättet till att utifrån teorier skapa kunskap om exempelvis 
egenskaper eller förklaringar kopplat till uppkomsten och samband mellan valda 
företeelser. (Johansson Lindfors, 1993, s. 55) Induktion är motsatsen till deduktion. 
Induktion har sin utgångspunkt i empiri istället för teori. (Hartman, 2004, s. 151) Syftet 
med en induktiv ansatts i en studie är att med stöd av empiri utveckla teori (Saunders et 
al., 2012, s. 48). 
 
Det finns ytterligare angreppsätt att tillämpa vid komparativa fallstudier. Systematisk 
kombination placerar sig mellan angreppssätten induktion och deduktion och frånskiljer 
sig dessa genom att belysa vikten av utveckling av ett teoretiskt ramverk. (Dubois & 
Gadde, 2002, s. 559) 
 
Genom att tillämpa ett systematiskt kombinerat angreppssätt på fallstudien får studien 
tyngd från både teori och empiri i kombination med aktuella ramverk och observationer. 
(Dubois & Gadde, 2002, s. 555). Systematisk kombination innebär att nyttja fallstudiens 
utveckling och anpassa teori och empiri utifrån den riktning studien tar. Fallstudien blir 
då inte en linjär process med fasta skeden utan formas istället efter fallstudiens gång. 
(Dubois & Gadde, 2002, s. 555) Detta argumenterar för fallstudiens förankring i solida 
teorier relaterade till ämnesområdet och uppsatsens centrala frågeställning. Studien ska 
även vara mottaglig för vidare utveckling av ytterligare forskningsområden och teorier 
som anses relevanta.  
 
Denna argumentation ligger till grund för utformningen och utveckling av studiens 
teoretiska referensram och modell. Studien utgår ifrån att det empiriska materialet 
kommer påverka den slutgiltiga teoretiska referensramen, vilket innebär en systematisk 
kombination. Studien kommer i huvudsak baseras på befintliga teorier om citylogistik, 
hållbarhet, planering samt intressekonflikter & konflikthantering. Dessa teoriavsnitt 
ligger till grund för studiens inledande teoretiska modell. Då studiens ambition är att 
utveckla befintlig teorimodell och teoretiska referensram efter insamlat empiriskt 
material, innebär det att studien utgår från ett systematiskt kombinerat angreppssätt. 
Uppsatsförfattarna är medvetna om att uppsatsens teoretiska referensram är kortare i 
förhållande till de andra avsnitten. Med hänsyn till studiens angreppssätt och den 
induktiva delen är detta ett aktivt val. Presenterad teori är noggrant utvald och granskad 
för att vara relevant till ämnesområdet.  

2.7	  Forskningsmetod	  
Vid kvalitativa studier är det vanligt att tillämpa intervjuer som forskningsmetod för 
insamling av data (Bryman, 2008, s. 412). Att tillämpa en kvalitativ intervju som 
forskningsmetod skapar möjligheter för intervjun att ta olika riktningar beroende på 
situationen som uppstår, vilket ska generera fylligare och mer ingående svar (Bryman, 
2008, s. 413). Studiens ämnesområde är ett brett koncept med många intressenter, 
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därför anses det viktigt att forskningsmetodens karaktär kan generera en grundläggande 
förståelse. Detta utgör grunden för val av kvalitativa intervjuer som studiens 
forskningsmetod. 
 
En förgrening av den kvalitativa intervjun är semistrukturerade intervjuer. Denna 
intervjuform innebär att forskaren utgår från ett givet tema och manuskript men har stor 
möjlighet till att anpassa frågorna utifrån respondentens svar och bemötande. 
Semistrukturerade intervjuer benämns som en flexibel forskningsmetod. (Bryman, 
2008, s. 415) Med hänsyn till den centrala frågeställningen i studien samt det komplexa 
undersökningsområdet är flexibilitet vid intervjuerna av största vikt. Bryman (2008, s. 
416) menar att viss struktur inom intervjuprocessen är nödvändig för att kunna 
genomföra en jämförande analys av två studier. Då studien är en komparativ fallstudie 
är därför Brymans (2008, s. 416) resonemang av största relevans för valet av 
forskningsmetod. 
 
I enighet med Bryman (2008, s. 416) skapas en intervjuguide att tillämpa vid insamling 
av studiens empiri. Bryman (2008, s. 416) rekommenderar en solid förankring mellan 
intervjuguiden och studiens övergripande frågeställning för att möjliggöra en analys av 
den insamlade empirin. För att underlätta för respondenter att besvara frågor gällande 
kommunens planering av citylogistik utformas intervjuguiden med öppna frågor. Detta 
möjliggör för respondenten att med egna ord beskriva sin verklighet samt uppfattning 
av situationen och därmed påverka utformningen av intervjun. På grund av studiens 
komplexa ämnesområde argumenteras det för att semistrukturerade intervjuer bidrar till 
en djupare förståelse inom ämnet.  

2.8	  Studiens	  perspektiv	  
För att kunna genomföra en givande studie är det av stor vikt att beskriva vilket 
perspektiv studien utgår ifrån (Olsson & Sörensen, 2007, s. 41). Den valda inriktningen 
för studien är komplext. Konceptet citylogistik berör ett flertal av stadens aktörer. 
Näringsidkare, politiker samt befolkning är några av dessa. Det höga antalet intressenter 
bidrar till att citylogistikens problematik kan ses ur olika perspektiv. Uppsatsförfattarna 
anser därför att det är av stor vikt för uppsatsens helhet att studiens perspektiv 
förtydligas. 
 
Uppsatsförfattarna argumenterar för studiens företagsekonomiska perspektiv. Konceptet 
citylogistik är väl förankrat inom transportnäringen med hänsyn till godsleveranser, 
transportförsörjning samt privattransporter. Dessa aspekter är en följd av stadens 
näringsliv och dagens konsumtionssamhälle där transporter med tillhörande varuflöden 
och besöksnäring utgör en nyckelfaktor. Konceptet citylogistik med tillhörande 
företagsekonomisk aspekt, i form av transportnäring, näringsliv och konsumtion, 
påverkas både indirekt och direkt av de beslut som kommunen och politikerna tar. 
Studien utgår från ett tydligt företagsekonomiskt perspektiv, men kan inte frångå det 
samhälleliga perspektivet.  

2.9	  Litteratursökning	  
Övervägande del av litteraturen som använts i denna studie är vetenskapliga artiklar. 
Förutom dessa har även facklig litteratur använts. Studien utgår i huvudsak från dessa 
två litteraturslag som kompletterar varandra. De vetenskapliga artiklarna har bidragit 
med detaljerad kunskap medan den fackliga litteraturen använts för att skapa en 
övergripande förståelse av väletablerade begrepp. 



16 

 
Olsson och Sörensen (2007, s. 18) anser att det är av stor vikt att en systematisk 
litteratursökning genomförs för att skapa en viktig bas i studien. Vidare hävdar Olsson 
och Sörensen (2007, s. 18) att databaser är ett bra verktyg för att effektivt samla in 
relevant och pålitlig litteratur. Uppsatsförfattarna har använt sig av Umeå 
Universitetsbiblioteks sökmotor för att hitta relevanta artiklar till studien. Några 
exempel på sökord är olika kombinationer av begreppen city logistic, environment, 
sustainability, conflict of interest, urbanization och transportation. Uppsatsförfattarna 
har även letat upp förstahandskällor genom att söka relevant litteratur i tillämpliga 
artiklars litteraturlistor. Vidare är studien begränsad till att enbart använda vetenskapliga 
artiklar, detta för att säkerställa att artiklarna blivit kritiskt granskade. Vissa artiklar har 
krävt fördjupad informationssökning för att säkerställa att dem lever upp till kriterierna 
för att anses vara vetenskapliga. 
 
För att visa på ämnets aktualitet används i vissa fall hemsidor och artiklar. Dessa källor 
har hanterats med försiktighet och ingen tyngd har lagts på denna information då de 
saknar vetenskaplig granskning. Hemsidor och artiklar presenteras endast i de inledande 
introduktionskapitlen för att ge läsaren en bred bild av ämnets relevans och bidra med 
aktuell information. 
 
Studien berör ämnesområdet ”conflict of interest” när det handlar om eventuella 
konflikter som kan uppstå mellan aktörer i samband med planering av citylogistik. 
Litteratursökningen inom ämnesområdet resulterade i en övergripande kunskapsbild av 
intressekonflikter.  Dock gav litteratursökningen en avsaknad i förankring inom logistik 
eller stadsplanering. Till grund för detta är det låga antalet genomförda studier 
relaterade till logistik och intressekonflikter.  
 
Kritisk granskning av källor innebär enligt Bryman och Bell (2012, s. 668) en tydlig 
redogörelse av för- och nackdelar med den valda litteraturen. Att kritiskt granska källor 
är nödvändigt för att skapa en grundlig förståelse och insikt i tidigare studier i relation 
till det valda ämnet (Bryman & Bell, 2012, s. 115). Vidare är en öppen granskning av 
källor ett sätt att skapa transparens i studien (Bryman & Bell, 2012, s. 107). 
Uppsatsförfattarna har under litteratursökningen kritiskt granskat de källor som använts 
för studien och menar därför att samtlig litteratur som används inom studien är relevant 
samt av intresse.  
 
Litteraturgranskningen har fokuserats på att finna aktuell och relevant litteratur inom 
området. Uppsatsförfattarna har lagt fokus vid att söka artiklar efter relevans och har 
som mål att uppnå en balans mellan väl förankrade teorier och ny forskning. Detta har 
lett till en variation mellan artiklarnas ålder. En nackdel med äldre litteratur är att den 
kan uppfattas som inaktuell, dock anses de valda artiklarna vara relevanta trots sin ålder 
då nyare litteratur refererar till dess grundläggande teorier. För att stödja de teorier som 
använts har vissa grundläggande koncept beskrivits utförligare. För att undvika 
feltolkning av litteraturen har uppsatsförfattarna försökt återkomma till informationens 
ursprungskälla.  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
Denna komparativa fallstudie utgår från en teoretisk referensram och en modell skapad 
utifrån denna. Teoretiska modeller skapas för att synliggöra teorins koppling och 
relevans till studien (Miles & Huberman, 1994, s. 18).  Vidare resonerar Miles och 
Huberman (1994, s. 18) om att en teoretisk modell bidrar till att studiens teorival bli mer 
selektivt. I enlighet med studiens systematiskt kombinerade angreppssätt har den 
teoretiska modellen utvecklats utifrån den teoretiska referensramen. Vidare har det 
empiriska materialet bidragit till kontinuerlig utveckling av den teoretiska 
referensramen. Ämnesområdena Kommunikation och Samverkan mellan organisationer 
är inte inkluderade i den inledande modellen då dessa två teoriavsnitt tillkom efter 
insamlad empiri. 
 

 
Figur 2. Studiens teoretiska modell.  
 

3.1	  Citylogistikteorier	  
Taniguchi et al (2014, s. 311) definierar konceptet citylogistik som “processen att 
optimera logistik- och transportaktiviteter utförda av privata aktörer i stadsmiljö med 
hänsyn till stadens trafikmiljö, trafikstockning och energianvändning. Detta ska ske med 
hänsyn till det marknadsekonomiska ramverket (Taniguchi et al., 2014, s. 311). 
Gammelgaard (2014, s. 334) står för ytterligare en definition där hon menar att 
citylogistik innebär “alla koordinerade åtgärder gällande logistik i form av insamling- 
och leveransverksamhet i stadsmiljö med syfte att minska eller förhindra kommersiell 
trafik och dess negativa externa effekter”. Även om definitionen av konceptet 
citylogistik till viss del skiljer sig åt mellan forskare, förs liknande resonemang som 
Gammelgaard (2014, s. 333) beträffande konceptets problematik: antalet berörda 
aktörer inom konceptet och koordinering av samtligas intressen. Näringsliv, kunder, 
transportörer, logistikföretag och offentlig verksamhet är några av de intressenter som 
berör citylogistik. (Gammelgaard, 2014, s. 333) 
 
Enligt Taniguchi (2014, s. 311) är huvudsyftet med citylogistik att öka effektiviteten, 
minimera de negativa effekterna av de logistiska aktiviteter och samtidigt främja en 
hållbar utveckling. Citylogistikens huvudsakliga mål är att reducera antalet 
godstransporter inom stadskärnan och därmed minska medföljande konsekvenser, 
särskilt den negativa miljöpåverkan och det koldioxidutsläpp som godstransporter 
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innebär (Gammelgaard, 2014, s.334). Koordinering av samtliga aktörer och dess 
intressen är nödvändigt för att utveckla stadens citylogistik (Gammelgaard, 2014, s. 
333). Enligt Gammelgaard (2014, s. 334) är skillnader mellan offentliga och privata 
aktörers intressen en avgörande faktor för citylogistikens problematik. Det rättsliga 
ramverket har en direkt påverkan på planering, organisering och implementering av 
logistikaktiviteter i stadskärnan. Förutom det rättsliga ramverket påverkas även 
citylogistikens utveckling av exempelvis beteendet hos olika ekonomiska aktörer samt 
interna krav från produktion och ledning. (Taniguchi, 2014, s. 316) Vidare menar 
Anderson et al., (2005, s. 73) att godstransporter bör behandlas på en strategisk nivå sett 
från ett nationellt perspektiv, medan de specifika trafik- och transportplanerna måste 
hanteras lokalt. 
 
För att mäta de negativa konsekvenserna på miljön som uppstår till följd av 
godstransporter krävs en djupare kunskap om enskilda företags flöden än vid analys av 
personbilstransporter (Munuzuri, 2010, s. 6166). Zeimpekis (2011, s. 151) hävdar att det 
inte är enkelt att hantera citylogistik i praktiken. Förutom det höga antalet intressenter 
som är en del av stadskärnan måste beslutsfattare ta hänsyn till de problem som kan 
uppstå i det vardagliga arbetet, såsom oförutsägbara händelser (Zeimpekis 2011, s. 151). 
Vid sidan av detta har urbaniseringen och globaliseringen lett till ett ökat utbud av 
produkter samtidigt som logistikutvecklingen går mot just-in-time och låga lagernivåer. 
Företagens incitament är att hålla kostnader nere medan kunder efterfrågar ökad service. 
(Anand et al., 2015, s. 701-702) Vidare nämner Anand et al (2015, s. 702) två grupper 
av modeller för förbättrade trafikflöden. Antingen kan ansvarig planerare av citylogistik 
använda sig av operativa modeller som syftar till att förbättra trafikflöden, eller 
systematiska modeller vars syfte är att analysera och utvärdera uppkomster och följder 
av förändringar i citylogistiken. Anand et al (2015, s. 703) menar att planering av 
citylogistik ska hanteras med hänsyn till samtliga intressenter och att det är viktigt att 
analysera vilka aspekter inom citylogistiken som förändringen har för avsikt att 
förbättra. Citylogistikmodellerna inkluderar aktuella intressenter och en beskrivning av 
aktiviteter som bör förändras eller implementeras (Anand et al., 2015, s. 703). En 
effektiv analys kan framhäva syftet med modellerna och definiera hur mål uppnås 
(Anand et al., 2015, s. 715). Myndigheter har identifierat godstransporters inverkan på 
stadens utformning och miljö, därav ett behov att kontrollera dessa transporter. 
Planeringsprocessen öppnar upp för konflikter mellan berörda aktörer inom samhället 
och därför behövs planering som tillmötesgår samtliga aktörers intresse. (Dablanc, 
2007, s. 282)  
 
Dablanc (2007, s. 282) hävdar dock att myndigheter har svaga och förlegade styrmedel 
för att kunna kontrollera godstransporter och att det i slutändan är transportbolagen och 
det egna intresset i kostnadseffektiv transportplanering som styr stadens godstrafik. 

3.2.	  Hållbarhet	  
Uppemot 70-80% av världens befolkning bor i städer, vilket innebär att utvecklingen av 
hållbara städer och relationen mellan landanvändning och transport blir allt viktigare 
(Banister, 2008, s. 73). Ökad konsumtion av naturresurser och påfrestningar på den 
globala miljön är anledningar till ökad efterfrågan för energieffektiva strategier på lokal 
nivå. För att en lokal förändring ska ske krävs nya strategier gällande kommuners arbete 
för hållbar utveckling. (Gustafsson et al., 2015, s. 205) Sveriges kommuner har sedan 
1990-talet fått en allt större roll gällande utveckling av det hållbara samhället 
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(Björklund & Gustafsson, 2015, s. 194). Till grund för detta ligger det politiska 
beslutsfattandet som kommunen tillämpar.  
 
Homsy och Warner (2015, s. 65) menar dock att kommuner på egen hand har låga 
incitament till att agera hållbart då ökat miljöarbete vanligen är tid- och resurskrävande. 
Även risken för negativa bieffekter av detta miljöarbete anses vara en faktor.  Däremot 
anser Homsy och Warner (2015, s. 65) att nationella incitament ger större tyngd för 
eventuell utveckling av en kommuns arbete med hållbar utveckling integrerat inom 
stadsplaneringen. Från att enbart tillgodose nationella påtryckningar gällande hållbar 
utveckling har även lokala incitament vuxit fram, vilket resulterat i ökat samarbete 
mellan lokala aktörer. (Björklund & Gustafsson, 2015, s. 194) Traditionellt sett ser 
kommuners samarbete och kunskapsspridning som centrala aspekter för att uppnå 
hållbar utveckling. (Björklund & Gustafsson, 2015, s. 195).  
 
Björklund och Gustafsson (2015, s. 194) menar att det är kommunens ansvar att 
optimera godstransporter i stadsmiljö, på grund av dess betydande negativa 
miljöpåverkan. För att främja miljövänliga godstransporter använder sig kommuner av 
styrmedel i form av restriktioner, exempelvis via implementering av lastzoner. På så vis 
kan kommunen kontrollera stadens godstransporter och styra dessa mot miljövänligare 
alternativ. (Björklund & Gustafsson, 2015, s. 197). Dock är dessa restriktioner inte 
avgörande för transporternas utformning, utan Björklund och Gustafsson (2015, s.197) 
argumenterar för att det istället är avsändaren, vanligen butikskedjor eller transportörer, 
som styr godset leverans till staden. Därför är det viktigt att förstå vilken efterfrågan 
godset har för att möjliggöra mer hållbara transporter. (Björklund & Gustafsson, 2015, 
s.197) Stadsplaneringen utgör ett strategiskt verktyg vid generering av hållbara 
transportstrategier, där miljövänliga transportslag såsom gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik ska prioriteras för att minimera användandet av bil (Banister, 2008, s. 74)  

3.3	  Planeringsteori	  -‐	  Planeringstriangel	  
Campbell (1996, s. 298) har med hjälp av en triangel illustrerat olika intressekonflikter 
som kan uppstå mellan intressenter i samband med samhällsplanering. Campbell (1996, 
s. 297) menar att dessa intressekonflikter uppstår när aktörer i samhället utgår från olika 
perspektiv vid analys av samhällets utvecklingsmöjligheter. Det ekonomiska 
perspektivet utgår från att staden är en plats där produktion, distribution och konsumtion 
sker. Staden är i ständig jämförelse och konkurrens med andra städer kring utveckling 
av nya industrier och förbättrad ekonomi. (Campbell, 1996, s. 297) Det miljömässiga 
perspektivet ser på staden som konsument av naturens resurser och producent av skräp 
och avfall. Staden konkurrerar med miljön angående nyttjande av begränsade 
naturresurser. Ur ett jämlikt perspektiv ses staden som en plats där intressekonflikter 
mellan distribution av resurser, service och möjligheter sker. (Campbell, 1996, s. 198) 
 
För att tydliggöra vikten av samarbete mellan aktörer inom samhället för att i sin tur 
möjliggöra hållbar utveckling har Campbell skapat modellen “The Planner’s Triangle”, 
fritt översatt till planeringstriangel. Triangelns tre hörnstenar utgör de olika perspektiv 
samhället kan ses ifrån. Avstånden mellan hörnen visar på skillnader mellan 
perspektiven och rådande intressekonflikter. Triangelns centrum symboliserar ett 
samarbete mellan perspektiven där planering av samhällets hållbara utveckling sker. 
(Campbell, 1996, s. 301) En dubbel interaktiv strategi kan användas av planerare för att 
tillgodose samtliga perspektiv och därigenom skapa hållbar utveckling. Strategin 
betonar planerarens roll i att hantera och lösa eventuell intressekonflikt samt förespråka 
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kreativa lösningar. Planeraren kan agera förhandlare, förmedlare eller tolk mellan de 
olika aktörerna och därigenom förhoppningsvis skapa en lösning där samtliga parters 
intresse tillgodoses. (Campbell, 1996, s. 205) Planerarens roll är inte att lösa den 
aktuella intressekonflikten, vikten ligger istället på att skapa processer som möjliggör 
detta (Campbell, 1996, s.307; Pacione, 2013, s. 61) med fokus på ökat samarbete mellan 
samhällets intressenter (Campbell, 1996, s. 309). 

 
Figur 3. Planeringstriangel, ursprungligen ”The Planners triangel” från Campbell, 1996, 
s. 298.   

3.4	  Intressekonflikter	  &	  konflikthantering	  
Johnsen & Normann (2004, s. 229) hävdar att konflikter i samband med en stads 
utveckling grundar sig i relationen mellan attityd, process och resultat. De menar att 
förståelse och förtroende kan bidra till att parter och intressenter kan undvika konflikter. 
För att det ska vara möjligt krävs en vilja att reflektera över och ändra sin åsikt. För 
högt fokus på det egna intresset kan leda till bristande förtroende och senare en konflikt. 
(Johnsen & Normann, 2004, s. 229) Vidare anser Johnsen & Normann (2004, s. 212-
213) att kontexten i olika sammanhang har en inverkan på konflikter. Det är enklare att 
föra en dialog i det enskilda företaget, medan regioner har en mer komplex kontext. Det 
är viktigt att förstå kontexten då de flesta utvecklingsmodeller riktar sig till enskilda 
företag, förstår planeraren inte kontexten är risken för konflikter hög. För att undvika 
detta rekommenderas planeraren att använda en strategi som är baserad på att det förs en 
dialog. Detta bidrar till att intressenter och parter kan identifiera gemensamma mål och 
strategier. (Johnsen & Normann, 2004, s. 224) 
 
Stora utvecklingsprojekt involverar en stor mängd intressenter med olika världsbilder 
och krav och tenderar därför att generera större och mer komplexa konflikter. Då dessa 
projekt oftast planeras långsiktigt hinner intressenter ändra synsätt, attityd och beteende 
innan projektet slutförs. För att analysera detta krävs specialiserad kunskap om verktyg 
och tekniker som skapar förståelse för dynamiken i intressenternas beteende. (Elias et 
al., 2004, s. 88). Vidare kan denna problematik förstärkas om intressenternas målbild 
och beteende skiljer sig åt gällande miljömässiga aspekter, detta på grund av att dessa 
frågor vanligen berör ett större antal intressenter (Elias et al., 2004, s. 89). 
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Det är av intresse att analysera konflikter mellan aktörer och dynamiken däremellan för 
att förstå det aktuella system som intressenterna tar del av. Analysen kan underlätta 
förståelse av komplexa problem, upptäcka befintliga mönster av interaktion, se 
utvecklingsmöjligheter, beslutsfattande samt användas som verktyg för att undvika 
konflikter (Elias et al., 2004, s. 89). Elias et al (2004, s. 90) menar framförallt att det är 
viktigt att hantera de miljömässiga konflikter som uppstår mellan intressenter för att 
undvika eventuell skada på både människor och miljön. 
 
Levi och Benjamin (1977, s. 405) menar att effektiv konfliktlösning kan uppnås vid en 
balans mellan fokus och flexibilitet. Fokus definieras som funktionen för exkludering 
och konstans medan flexibiliteten innebär variation och förändringsbenägenhet. Även 
om detta kan anses motsägelsefullt så behövs båda dessa parametrar. (Levi & Benjamin, 
1977, s. 405) För att uppnå denna balans utformade Levi och Benjamin (1997, s. 420) 
en modell som börjar med att orsaken till konflikten först måste definieras, för att sedan 
utvärdera förväntade effekter och skapa lösningar. Därefter ska de olika alternativa 
konfliktlösningarna utvärderas för att slutligen komma fram till den mest optimala 
lösningen som ska implementeras och utvärderas. (Levi & Benjamin, 1997, s. 420). 

3.5	  Kommunikation	  
Traditionellt sett fokuserar kommunikationsmodeller på enkla processer med externa 
meddelande. Dessa processer består av en sändare som skickar kodad information 
genom en kanal, vilket möts av en mottagare som avkodar informationen. (Targowski et 
al., 1988, s. 6). Targowski et al (1988, s. 6) menar att kommunikationsprocesser är mer 
komplexa än beskrivet och att dessa bör möta samhällsutveckling av teknologi och 
kommunikationsmedel. 
 
Mottagen information påverkas av flertalet källor, där det mänskliga sinnet har 
betydande effekt. Mänsklig kontakt, miljö, tidigare kunskap inom området samt 
tillgängliga resurser är exempel på aspekter som influerar individens kommunikation, 
beteende och beslutsfattande.  (Targowski et al., 1988, s. 7) Kommunikation har en 
viktig roll i processen för beslutsfattande, då det innebär tillgång till ny information som 
utvärderas i syfte att ta beslut. (Targowski et al., 1988, s. 7) Campbell & Levels (1985, 
s. 45) framställer kommunikation som ett system uppbyggd av sammanlänkade 
komponenter som interagerar med varandra. Vidare menar dem att 
kommunikationssystemet är mottagligt för inverkan från kringliggande miljö och 
situation (Campbell & Levels, 1985, s. 45). Därmed finns det möjlighet att meddelandet 
som sänds får en annan betydelse för mottagaren än sändarens initiala syfte. Även 
fysisk distans mellan sändaren och mottagaren kan påverka meddelandets uppfattning. 
Tolkning av termer och symboler är en känslig aspekt vid kommunikation. (Campbell & 
Levels, 1985, s. 38-39) 

3.6	  Samverkan	  mellan	  organisationer	  
Atouba och Shumate (2010, s. 293) definierar ett nätverk som ett flertal organisationer 
som frivilligt utbyter information och samverkar om gemensamma aktiviteter. Detta 
sker samtidigt som dess individuella självständighet förblir intakt. Vidare menar Atouba 
& Shumate (2010, s. 293) att nätverk är självstyrande organisatoriska arrangemang.  
 
Powell (1990, s. 304) menar att informationsutbyte inom nätverk har fler fördelar än via 
hierarki eller marknaden då informationen i ett nätverk är svårare att mäta. Detta gör 
den svår att förhandla med på marknaden eller sprida inom hierarki. (Powell, 1990, s. 
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304) Analys av nätverkets strukturer och relationer kan ses som ett användbart verktyg 
vid konflikthantering Nätverksanalysen syftar till att identifiera strukturer inom 
systemet, vilka är baserade på nätverkets relationer istället för individuella egenskaper. 
(Kim & Barnett, 2007, s. 136) 
 
Valet att utforma en samverkande relation mellan två organisationer är delvis beroende 
på vilka andra relationer organisationen har (Atouba & Shumate, 2010, s. 296). Ett 
nätverk är beroende av ömsesidiga och transparenta relationer med gemensam ledning. 
(Atouba & Shumate, 2010, s. 296) Antalet statliga och icke-statliga aktörer som 
samverkar ökar, vilket avspeglar hur beroendeförhållandet ökar. (Atouba & Shumate, 
2010, s. 293). Eftersom statliga och icke-statliga organisationer har olika syften och 
insatser i utvecklingsprocesser och genomförande bör större ansträngning göras för att 
samverkan mellan dessa parter ska öka. (Atouba & Shumate, 2010, s. 307).  
 
Bennington et al (2003, s. 118) menar att konfrontationer mellan grupper med olika 
syften inte är ovanliga, framför allt inte i situationer där grupperna har motstridiga 
intressen. Förhandling är en viktig aspekt för att uppnå en fungerade och effektiv 
relation mellan två organisationer. Enligt teorier om förhandlingens tillvägagångsätt bör 
samverkan ses som en förhandlingsprocess mellan deltagande aktörer. (Bennington et 
al., 2003, s. 118) 
 
För att uppnå effektiv samverkan menar Nathan & Mintroff (1991, s.165) att samtliga 
aktörer måste acceptera den förhandlingsordning som liknas vid relationens regelverk 
och riktlinjer. Vidare menar Bennington et al (2003, s.120-121) att organisationens 
kultur har inverkan på kommunikationen med andra aktörer genom utformning av de 
referenser som används vid förhandlingsprocessen. Förhandlingsordning kan utvecklas 
som ett resultat av samverkan mellan publika och privata aktörer (Nathan & Mintroff, 
1991, s.168) och är öppen för förändringar när nya aktörer involveras i relationen. 
(Nathan & Mintroff, 1991, s. 165). 

3.4	  Teoretiskt	  samband	  
Alla delar i den teoretiska referensramen har nu presenterats och detta avsnitt syftar till 
att förtydliga de identifierade teoretiska kopplingarna.  
 
Som tidigare nämnt är syftet med citylogistik att skapa effektiva transportflöden, 
minimera negativa aspekter och därmed främja ökad hållbar utveckling inom staden 
(Taniguchi, 2014, s. 311). Kommuner planerar på lång sikt medan näringsliv planerar 
på kort sikt. Detta kan vara problematisk och det är kommunernas roll är att koordinera 
sitt planeringsarbete med den privata sektorn (Taniguchi, 2014, s. 316). Samtidigt 
resonerar Zeimpekis (2011, s.151) att problematiken förankrar konceptets flertal 
berörda intressenter, där samtliga viljor och behov ska tillgodoses. Kommuner spelar en 
allt viktigare roll för att utveckla ett hållbart samhälle (Björklund & Gustafsson, 2015, s. 
194), trots detta anses myndigheters kunskap om effektiva godstransporter vara låg 
(Dablanc, 2007, s. 282). Det rättsliga ramverket i kombinationen med dessa resonemang 
utgör grund för att uppkomsten av eventuella intressekonflikter mellan aktörer inom 
samhället vid planering av stadens citylogistik analyseras. 
 
Campbell (1996, s. 297) menar att det är skillnader mellan ekonomiska, miljömässiga 
och jämlika utgångspunkter som skapar konflikter vid stadsplanering. Även den aktuella 
kontexten anses vara viktig för uppkomst eller minimering av konflikter inom samhället 
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(Johansen & Normann, 2004, s. 212-213). Campbell anser dock att planerarens roll inte 
är att lösa eventuella konflikter utan istället att skapa processer som ökar samverkan 
mellan intressenter (Campbell, 1996, s. 307; Campbell, 1996, s. 309). Sammantaget för 
Johansen och Norrmann (2004, s. 229) ett grundläggande resonemang om att konflikter 
grundar sig i ett förhållande mellan attityd, processer och resultat. I studien ses därför 
ett teoretiskt samband i hur utformningen av en effektiv citylogistik relateras till 
intressenters olika perspektiv på stadsutveckling. Vidare visar det sig i studien att 
ämnena i den teoretiska referensram är svåra att särskilja då koncepten för liknande 
resonemang och berör liknande frågor. För att skapa tydlighet har uppsatsförfattarna 
valt att dela upp teoriavsnitten efter ovan rubriker.   
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4.	  Praktisk	  metod	  
Efter att ha redogjort för studiens teoretiska referensram kommer detta avsnitt förklara 
den praktiska metoden. Syftet med detta avsnitt är att visa hur studien operationaliserar 
begreppen. Denna del av uppsatsen syftar till att förklara studiens praktiska delar samt 
redogörelse för studiens datainsamling. Därmed önskar uppsatsförfattarna öka läsarens 
förtroende och förståelse för studiens resultat.  

4.1	  Datainsamling	  
Uppsatsförfattarna ämnar genomföra en komparativ fallstudie med syftet att via 
jämförelse av Umeå och Sundsvalls kommun skapa förståelse för kommunernas arbete 
med planering av citylogistik. Yin (2007, s. 18) belyser fallstudiens fördel när forskare 
önskar skapa förståelse för sociala företeelser och analysera verkliga händelser.  
 
En av fallstudiers mest essentiella informationskällor utgörs av intervjuer (Yin, 2007, s. 
116). Därmed består studiens datainsamling av semistrukturerade intervjuer. Genom 
intervjuerna ska studiens övergripande syfte, att undersöka eventuella intressekonflikter 
som uppstår vid planering av citylogistik, och studiens centrala frågeställning “hur 
arbetar kommuner för att planera och utforma citylogistik med hänsyn till 
intressekonflikter som kan uppstå” besvaras. 
 
Studien ämnar skapa djupare förståelse och följer den interpretivistiska kunskapssynen, 
vilket också ligger till grund för valet av intervjuer som metod för datainsamling. Valet 
av kvalitativa intervjuer tillåter respondenterna att vara delaktig i utformning av 
intervjuerna (Bryman, 2008, s. 413). Då studien har ett systematisk kombinerat 
angreppssätt av deduktivt och induktivt tillåter denna metod teorin att utvecklas efter 
datainsamlingen.  
 
Studien vill genom insikt i respondentens perspektiv skapa förståelse av kommunens 
arbete med citylogistik, vilket tidigare nämnt utgör valet av intervjuform. För att 
semistrukturerade intervjuer ska generera förståelse av respondentens arbete i dess 
naturliga miljö är det väsentligt att reflektera över respondentens faktiska svar likväl 
som respondentens kunskapsnivå, kroppsspråk samt språkbruk (Kvale, 2007, s. 11). 
Vidare menar Kvale (2007, s. 11) att semistrukturerade intervjuer möjliggör för 
intervjuaren att tyda det som faktiskt sägs och läsa mellan raderna i respondentens svar.  
 
För att underlätta vid transkribering av intervjumaterial argumenterar Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 178) att forskare ska använda sig av hjälpmedel såsom 
ljudinspelning, filminspelning, anteckningar samt minnet. Samtliga intervjuer 
dokumenteras via ljudinspelning och minnesanteckningar. Dessa syftar till, med stöd av 
Brinkmann (2009, s. 178), att underlätta tolkning av underliggande mening i 
respondentens svar samt stödja bibehållandet av minnesbilder från intervjun.  

4.2	  Urval	  
Kvalitativ forskning behandlar små urvalsgrupper och djupare analyser med fokuserat 
urval för att undvika bias och icke relevant information (Miles & Huberman, 1994, s. 
27). Därav utgör studiens intervjuobjekt representanter från respektive kommun med en 
yrkesroll inom stadsplanering, citylogistik, trafikplanering och/eller hållbarhetsarbete. 
För att skapa dimension av samverkan mellan aktörer inom citylogistik genomförs även 
intervju med en aktör från vardera kommunens näringsliv. Miles & Huberman (1994, s. 
27) nämner två viktiga aspekter inom urvalsprocessen; vikten av att forskare sätter 
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relevanta gränser i studiens omfattning och tidsaspekt samt skapa en struktur för att 
kartlägga relevanta aspekter. Detta resonemang ligger till grund för studiens begränsade 
urvalsprocess där 4-5 personer i respektive kommun utgör studiens urvalsgrupp. Via 
kontakt med respektive kommun har uppsatsförfattarna hänvisats till berörd person med 
störst kunskap och insikt inom ämnet. Respondenterna är därför särskilt utvalda för att i 
största mån tillmötesgå studiens informationsbehov, struktur och relevans. Även 
respondenterna från näringslivet valdes ut via rekommendation. Detta resulterar i ett 
icke sannolikhetsurval, vilket enligt Hartmann (2004, s. 242-243) innebär att endast 
relevanta respondenter med kunskap inom ämnet tillfrågas. Detta kan även ses som ett 
målstyrt urval. Detta innebär enligt Bryman (2008, s. 350) respondenter som har 
kunskap inom ämnesområdet väljs ut. 
 
Uppsatsförfattarna är medvetna om att valet av urvalsmetod påverkar studiens 
generaliserbarhet då samtliga respondenters personliga åsikt kan spegla svaren, varför 
dessa inte går att tillämpa på samtliga kommuners arbete. Vidare menar Hartmann 
(2004, s. 242) att tillgängligheten hos respondenterna är en viktig faktor för urvalets 
utformning, vilket uppsatsförfattarna delvis upplevt som problematiskt då 
respondenterna haft svårt att identifiera sina arbetsuppgifter med begreppet citylogistik. 
Det har under studiens gång visats att endast ett fåtal personer inom kommunerna anser 
sig arbeta med uttalad citylogistik och respondenterna har därför ställt sig frågande till 
sin relevans i studien. Vidare har respondenternas tillgänglighet för intervju skiljt sig åt 
mellan kommunerna. Detta har begränsat studiens urvalsmängd då ambitionen är att 
genomföra en rättvis analys av datainsamlingen. Trots de negativa aspekter som 
återfinns med ett icke sannolikhetsurval ses respondenterna som relevanta för studiens 
undersökning då studien ämnar skapa förståelse och djupare insikt av komplexa 
problem. Som tidigare nämnt är respondenterna från näringslivets syfte att bidra med 
dimension till kommunernas syn på situationen och därför kommer ingen större vikt att 
läggas på respondenternas personliga åsikter vid analys och slutsats. 
 
Miles & Huberman (1994, s. 29) argumenterar att flerfallsurval stärker fallstudiens 
slutgiltiga resultat och ökar studiens validitet när den genomförs upprepade gånger. För 
att en jämförelse mellan kommunerna ska ske är en förutsättning att respondenterna i 
respektive kommun har liknande yrkesroller och befattning, vilket Miles och Huberman 
(1994, s. 29) benämner som “flerfaldiga jämförelsegrupper”. Uppsatsförfattarna är 
medvetna om eventuella hinder i studien ska bestå av “flerfaldiga jämförelsegrupper”. 
Exempelvis kan benämningen på yrkesroller skilja sig åt mellan kommunerna eller att 
studiens utvalda respondenter väljer att inte delta i studien.  
 
Yin (2007, s. 119) anser att forskare bör vara medveten om att människor som 
studieobjekt ökar relevansen att jämföra empirin med information från ytterligare källor. 
Uppsatsförfattarna intervjuar därför personer med olika infallsvinklar och relationer till 
begreppet citylogistik. Yin (2007, s. 126) menar att resultatet i en fallstudie blir mer 
trovärdigt om det baseras på data från ett flertal styrkande informationskällor. 

4.2.1	  Undersökningsobjekt	  
Denna studie ämnar undersöka hur en mellanstor stad i norra delen av Sverige planerar 
för och utformar citylogistik. Vidare undersöks hur eventuella intressekonflikter som 
uppstår i samband med denna arbets- och planeringsprocess hanteras. Detta arbete är 
utformat som en komparativ fallstudie där en jämförelse mellan två relativt lika städer 
genomförs. Studiens huvudsakliga undersökningsobjekt är därför de två kommuner som 
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jämföras, Umeå och Sundsvall. Dessa kommuner är valda efter dess liknande 
befolkningsmängd, geografiska placering i Norrland samt längs med kusten. Ytterligare 
argumentation för val av undersökningsobjekt är tillgängligheten för uppsatsförfattarna 
att undersöka, då dessa är hemmahörande i respektive kommun.  
 
Argumentationen för studiens utformning grundas i önskan att generera både ett 
teoretisk och praktiskt bidrag vid planering och optimering av citylogistik i en svensk 
mellanstor stad. Konceptet citylogistik och dess komplexa natur bidrar till att studiens 
undersökningsobjekt vidare utgörs av enheter inom respektive kommun med direkt eller 
indirekt koppling till citylogistik, såsom enheter för stadsplanering eller 
transportplanering.  

4.2.2	  Respondenter	  
Studiens respondenter har genom sina yrkesroller direkt eller indirekt koppling till 
studiens teoretiska referensram. För att skapa dimension i studien och undersöka hur 
näringslivet integreras i kommunens arbete med citylogistik studeras även kommunens 
näringsliv. Därmed inkluderar studien information från ytterligare en relevant aktör 
inom begreppet citylogistik. Utvalda respondenter från näringslivet kan via yrkesroll, 
erfarenhet samt uppdrag ses som acceptabel representant för att erhålla en inblick i 
respektive kommuns arbete med näringslivet. Uppsatsförfattarna är medvetna om att 
denna bild inte går att generalisera på hela näringslivets uppfattning, men på grund av 
näringslivets omfattning har detta urval genomförts. Dessa syftar till att säkerställa så 
informationen från kommunanställda stämmer överens med näringslivets upplevelse av 
situationen. På grund av näringslivsrespondenternas icke generaliserbara svar dras inga 
slutsatser utifrån dessa. Som tidigare nämnt argumenterar Yin (2007, s. 126) för ökad 
trovärdighet då informationen styrks av flertalet källor. 
 
Respondenternas svar utgör en väsentlig grund av studiens datainsamling och 
kartläggande av dessa är därför betydande för studiens tydlighet. Holme och Solvang 
(1997, s. 105) belyser vikten av respondenternas relevans till studien för att generera 
användbar empiri, vilket studien påvisat i tidigare diskussion om urval. Respondenterna 
i denna studie är anonyma, vilket ligger till grund för uppsatsförfattarna val att redogöra 
respondentens kön och yrkesroll. Vid presentation av empirin kommer respondenternas 
namn att kodas. Ingen respondent har lyft fram önskemål om anonymitet, därav 
uppsatsförfattarnas val att inte lägga större vikt vid att säkerställa anonymiteten. 

4.3	  Intervjukonstruktion	  
Empiriinsamlingen utgår ifrån en intervjuguide, vilken fungerar som stöd vid samtliga 
intervjuer. Intervjuguiden (se bilaga 2) består av fyra teman med frågor som är 
utformade från den tidigare presenterade teorin, studiens teoretiska referensram. Detta 
för att möjliggöra analys och svara på studiens syften och centrala frågeställning. Det är 
viktigt att poängtera att studien visat att dessa teman är svåra att särskilja, men för att 
öka studiens tydlighet har en uppdelning av dessa bibehållits. Syftet med 
intervjuguidens teman och tillhörande frågor är att stödja uppsatsförfattarna under 
intervjun.  
 
Förutom tabellerna kopplade till de olika temana (se bilaga 3) har uppsatsförfattarna valt 
att i följande avsnitt presentera intervjufrågornas koppling till den tidigare presenterade 
teorin ytterligare. Detta för att tydliggöra den teoretiska kopplingen som ligger till grund 
för analysen. Avsnittet är som tidigare nämnt uppdelat efter intervjuguidens teman; 
planering, miljö, citylogistik och intressekonflikter men börjar med ett avsnitt för att 
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samla in information om respondenternas bakgrund. Ordningen på intervjuguidens 
teman är medvetet omstrukturerade från studiens teoretiska referensram, där strukturen 
är anpassad efter studiens syfte och centrala frågeställning. Detta för att möjliggöra 
intervjuns semistrukturerade upplägg och underlätta en naturlig dialog med 
respondenten då intervjun inleds med frågor inom ett för respondenten bekant 
ämnesområde. Frågor gällande citylogistik är placerade i slutet av intervjun, då 
konceptet för många upplevts som främmande. I och med denna strukturering ämnar 
uppsatsförfattarna skapa en bekväm situation för respondenterna och därmed genera 
relevant empiri.  
 
Med grund i studiens systematiskt kombinerade angreppsätt och val av kvalitativa 
forskningsmetod syftar denna intervjuguide till att stödja snarare än styra 
uppsatsförfattarna i intervjusituationen. Studiens respondenter tillåts tala fritt under 
intervjun, vilket är i linje med studiens konstruktivistiska vetenskapssyn, där 
respondentens egen världssyn formar vetenskapen.  

4.3.1	  Bakgrund	  
Intervjuguiden börjar med en punkt som i studien benämns som Bakgrund. Syftet med 
denna rubrik är att ge en bakgrund till respondenternas relevans för studien samt ge 
läsaren en förståelse i respondenternas persona. Uppsatsförfattarna har valt att inkludera 
denna del i intervjun med stöd av Brymans (2008, s. 420) argument att 
bakgrundsinformation om respondenter är av vikt för att kunna placera svaren i ett 
sammanhang. 

4.3.2	  Planering	  
Temat Planering används för att skapa en bild av hur respektive kommun och 
respondents planeringsprocess går till. Med bakgrund till respondenternas olika 
arbetsuppgifter, både stora och små, har uppsatsförfattarna valt att förtydliga och 
koncentrera begreppet till planering av större projekt som rör olika intressenter. Vidare 
ämnar uppsatsförfattarna i detta avsnitt att undersöka respondenternas roll i planeringen 
i förhållande till förändring av trafikflöden då Anand et al (2015, s. 207) beskriver två 
modeller som kan användas vid planering av citylogistik.  
 
Campbell (1996, s. 297) beskriver att det normalt förekommer intressekonflikter mellan 
aktörer i samhället när processer för utveckling sker. Därför formuleras i detta tema en 
fråga som syftar till att indirekt undersöka om kommunen upplever konflikter. Indirekta 
frågor ämnar erhålla respondentens personliga åsikt (Bryman, 2008, s. 423), vilket 
delvis ämnas under detta tema. Enligt Campbell (1996, s. 308) möter kommuner stora 
utmaningar vid planeringen av en hållbar stad där det är planeringsansvariges uppgift att 
tillgodose samtliga aktörers intressen. I detta tema undersöks huruvida kommunerna och 
respondenterna har en utarbetad plan för att hantera intressekonflikter som kan uppstå 
vid planeringsarbetet. Respondenterna frågas indirekt om kommunen är medveten om 
problematik som kan uppstå vid stadsplanering. 
 
Vidare är syftet i detta tema att undersöka om kommunerna och respondenterna arbetar 
för att tillgodose samtliga aktörers intressen, då det enligt Cars och Snickers (2016) är 
interaktionen mellan tre aktörer som ska fungera för att nå kommunens uppsatta mål: 
planeringsansvariga, offentliga och civila. Även Campbell (1996, s.301) tydliggör 
vikten av samarbete mellan stadens aktörer för att möjliggöra hållbar utveckling. Detta 
tema placeras i början av intervjun, då all form av utvecklingsarbete innebär en 
planeringsprocess.  
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4.3.3	  Hållbarhet	  
Campbell (1996, s. 297) nämner tre viktiga perspektiv att se samhället ifrån; ekonomi, 
jämställdhet samt hållbarhet. Skillnader mellan dessa perspektiv ger upphov till 
intressekonflikter, medan samarbete mellan perspektiven ger upphov till samhällets 
hållbara utveckling. Temat Hållbarhet ämnar undersöka kommunernas hållbarhetsarbete 
då det är en avgörande faktor för intressekonflikter, vidare har kommuners inverkan på 
hållbar utveckling fått mer betydelse (Björklund & Gustafsson, 2015, s. 194). Att inleda 
temat med en öppen fråga syftar till att skapa förståelse för hur kommunerna ser på 
hållbar utveckling, vilket enligt Campbell (1996, s. 304) är ett begrepp som kan 
definieras på olika sätt. 
 
Temat syftar till att knyta an hållbarhetsaspekten till arbetet med stadsplanering och 
citylogistik. Detta då citylogistik ämnar till att öka effektiviteten av logistiska aktiviteter 
inom städer och samtidigt minimera negativa miljöeffekter samt främja hållbar 
utveckling (Anderson et al., 2005, s. 71). Temat syftar även till att skapa en generell 
bild av hur insatt kommunerna och respondenterna är inom hållbarhet och 
utvecklingsfrågor utan att direkt relatera till konceptet citylogistik. 
 
Inom processer för stadsutveckling är hållbarhet en viktig del att belysa. Svårigheter i 
samband med stadsutveckling är att koordinera negativa konsekvenser från 
utvecklingsprocesser och samtidigt bevara stadens naturresurser och miljö. (Conke & 
Ferreira, 2014, s. 146). Temat ämnar undersöka kommunerna och respondenternas 
arbete i förhållande till hållbar stadsutveckling. Vidare har uppsatsförfattarna för avsikt 
att koppla synen på miljö och hållbar utveckling med synen på behovet av transporter. 
Anderson et al (2005, s. 71) menar att städers transporter och dess negativa inverkan på 
miljön är något som bör uppmärksammas vid stadsutveckling. Temat har för avsikt att 
undersöka om kommunerna är medvetna om den miljömässiga kopplingen till 
transporter och konflikter då Campbell (1996, s. 303) menar att planerare inte vet svaret 
på hur de ska arbeta med hållbar utveckling då det inte finns några konkreta strategier. 
Elias et al., (2004, s. 89) menar att skillnader mellan intressenters målbilder och 
beteenden gällande hållbarhetsaspekter ger upphov till intressekonflikter. För att 
undvika intressekonflikter krävs det att planeraren har förståelse för situationen och 
förtroende för övriga intressenters åsikter (Johnson & Normann, 2004, s. 229). 
 
Vidare ämnar detta tema att undersöka vilka de primära orsakerna kommunerna har till 
att arbeta med hållbarhet. Homsy och Warner (2015, s. 65) menar att kommuner har 
låga incitament för att självständigt arbeta med hållbar utveckling och att nationella 
incitament är av betydelse för arbetsprocessen. 
 
Attityd tillsammans med process och resultat underbygger konflikter vid 
stadsutveckling (Johnson & Normann, 2004, s. 229). Temat ämnar därför undersöka 
respondenternas attityd till hållbar utveckling samt hur dessa miljökonflikter hanteras. 
Det är av största vikt att hantera konflikter i relation till hållbarhet eftersom dessa bidrar 
till negativ effekt på människan och miljön (Elias et al., 2004, s. 90). 

4.3.4	  Citylogistik	  
Begreppet citylogistik är centralt i denna uppsats och har därför fått ett eget tema vid 
intervjuerna. Som tidigare nämnt är transporter inom stadskärnan essentiellt för tillväxt 
och ekonomisk utveckling (Anderson et al., 2005, s. 71). Syftet med detta tema är att 
samla empiri om kommunerna och respondenternas arbete med citylogistik. 
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Avsikten vid intervjuerna är att inleda temat med en öppen fråga om vad konceptet 
citylogistik innebär för respondenten, detta för att förstå respondenternas syn på 
begreppet. Öppna frågor belyser respondentens kunskapsnivå inom ämnesområden samt 
hur denne tolkar koncepten (Bryman, 2008, s. 244). Denna fråga undersöker 
respondenternas kunskap inom citylogistik. Vidare undersöker frågan huruvida 
respondenterna och intervjuaren har överensstämmande bild av konceptet citylogistik. 
Påvisas eventuella skillnader är syftet att skapa en övergripande definition av konceptet 
för att öka studiens validitet och reliabilitet. Studiens validitet ämnar säkerställa att 
studien undersöker var som faktiskt eftersträvas (Bryman, 2008, s. 50), vilket även ökar 
studiens reliabilitet, som betonar att studiens undersökning ger liknande resultat vid 
upprepad studie (Bryman, 2008, s. 49). Utförligare diskussion kring dessa begrepp 
presenteras senare i uppsatsen. 
 
Vidare innehåller temat några slutna och preciserade frågor. Slutna frågor möjliggör 
jämförelse av svaren (Bryman, 2008, s. 245), vilket dessa konkreta frågor anses vara 
fördelaktiga för kommande analys av empirin. Vidare ämnar den preciserande frågan att 
få respondenterna att utförligare besvara den slutna frågan. Frågan ämnar skapa en bild 
av planeringsprocessen inom citylogistik. Frågans öppna utformning bidrar till 
respondentens fria utformning av svaret (Bryman, 2008, s. 244). Utveckling av 
citylogistik ska ske i beaktande till samtliga berörda aktörer. Det är viktigt att analysera 
vilka aspekter inom citylogistiken som förändringsarbetet har för avsikt att beröra. 
(Anand et al., 2015, s. 703). 
 
Ämnet citylogistik rör som tidigare nämnt olika aktörer. Temat ämnar till att skapa en 
förståelse för respondenternas uppfattning om berörda aktörer samt om det finns något 
samarbete. I dessa frågor ges respondenterna utrymme att själva beskriva sin bild av 
vilka de berörda aktörerna är. Öppna frågor ger upphov till att respondenten får utforma 
sitt svar utan yttre påverkan och lämnar utrymme för alternativa svarsalternativ som 
visar på prioriteringsordningen (Bryman, 2008, s. 244). Temat ämnar även undersöka 
huruvida det finns ett aktivt samarbete mellan berörda aktörer, eller om kommunen 
arbetar frikopplat från övriga aktörers intressen. En kombination av berörda aktörers 
intressen är av största vikt för att uppnå effektivitet inom ett hållbart transportsystem 
och kommunens incitament för samhällsutveckling ställs mot näringslivets ekonomiska 
vinstintresse (Anderson et al., 2005, s. 73). 

4.3.5	  Intressekonflikter	  &	  konflikthantering	  
Som tidigare nämnt behandlar Campbells (1996, s. 298) modell tre huvudkonflikter som 
kan uppstå inom planeringsprocessen vid samhällsutveckling; äganderätt-, resurs- samt 
utvecklingskonflikter. Vidare menar Johnsen & Normann (2004, s. 229) att 
intressekonflikter i samband med stadsutveckling sker på grund av bristande förståelse 
för sambandet mellan attityd, process och resultat. Temat har för avsikt att undersöka 
kommunernas syn på vilka konflikter som finns, skapa en förståelse för hur eventuella 
konflikter uppstår samt hur respondenterna arbetar med att lösa intressekonflikter.  
 
Att konflikter uppstår i relation till kommuners planeringsarbete är inte ovanligt. Dessa 
äger rum då önskemål och värderingar från ett flertal aktörer ska sammanstråla. Det är 
samhällets aktuella politik och privata aktörers inflytande som påverkar utgången av 
intressekonflikten. (Cars & Snickars, 2016) Elias et al (2004, s. 88) menar att komplexa 
konflikter uppstår i stora projekt med hänsyn till det höga antalet intressenter. Det ska 
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dock tilläggas att dessa intressekonflikter är av största betydelse för vidare 
samhällsutveckling (Campbell, 1996, s. 300). Detta tema syftar därför till att undersöka 
hur kommunerna och respondenterna hanterar och ser på intressekonflikter relaterat till 
planeringsarbetet samt undersöka vilka konflikter som vanligen uppstår. 
 
Ur ett långsiktigt perspektiv syftar stadsplanering till att undvika konflikter mellan 
berörda aktörer i staden (NE, 2016). I detta tema har uppsatsförfattarna för avsikt att 
undersöka huruvida kommunen har lyckats undvika dessa konflikter eller inte. Att 
kringgå ordet “konflikt” och dess starka laddning syftar till att skapa en bild om det 
uppstår problem relaterat till planeringsprocesser. 
 
Campbell (1996, s. 308) menar att planeringsansvariga inom kommuner ansvarar för att 
se till situationens helhet genom att skapa alternativa lösningar som tillgodoser samtliga 
aktörers intressen. Temat syftar att undersöka om kommunernas planeringsansvariga 
hanterar denna problematik. Vidare ämnar temat undersöka om kommunen anser att det 
uppstår konflikter vid planeringsarbetet. Detta sker genom en sluten fråga, vilket enligt 
Bryman (2008, s. 245) skapar möjlighet att jämföra i en analys. 

4.3.6	  Övrigt	  
Sista delen i intervjuguiden benämns som Övrigt. Här ges respondenterna en chans att 
tillägga eventuell information som de upplever saknas. Respondenterna ges även 
möjlighet att komma med förbättringsförslag till intervjun. Avslutningsvis säkerställs att 
respondenterna finns tillgänglig för framtida kontakt ifall något tema behövs 
förtydligas.  

4.4	  Genomförande	  av	  intervjuer	  
Uppsatsförfattarna delade upp genomförandet av intervjuer i förhållande till geografisk 
placering. På grund av uppsatsförfattarnas bosättning i respektive kommun föll sig 
därmed uppdelningen naturligt. Detta innebar att uppsatsförfattarna enskilt ansvarat för 
genomförande av intervjuer och tillhörande transkribering. Som hjälpmedel vid 
intervjuprocessen fanns den intervjuguide uppsatsförfattarna gemensamt skapat. Syftet 
med denna var att bibehålla intervjuns struktur samt stödja samtalet i önskvärd riktning 
och därigenom möjliggöra insamling av användbar empiri. Intervjuguidens syfte var 
även att säkerställa att liknande frågor ställdes till båda kommunerna.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes personligen i en miljö som var bekant för 
respondenterna, vilket i samtliga fall var på deras arbetsplats. Enligt Kvale (2007, s. 55) 
ska detta uppmuntra respondenterna till beskrivning av sin världsbild i relation till 
frågeställningen. Vidare menar uppsatsförfattarna att intervjuplatsen valdes med hänsyn 
till studiens konstruktivistiska vetenskapssyn, då respondenternas bekvämlighet för 
intervjuplatsen kan avspeglas i svaren. Konstruktionismen menar att det inte finns 
någon absolut sanning utan samspelet mellan sociala företeelser och sociala aktörer 
påverkar upplevelsen av situationen (Saunders et al., 2012, s. 132). Därför 
argumenteras att valet av intervjuplats var av avgörande karaktär för att återspegla 
vetenskapssynen och möjliggöra insamling av användbar empiri.  
 
På grund av studiens semistrukturerade intervjuform varierade tidsåtgången för 
respektive intervju. Samtalets fortgång kan variera beroende på den specifika 
situationen (Kvale, 2007, s. 65). Avsikten var dock att respektive intervju skulle vara 
inom tidsramen på 60 minuter. Innan intervjuns start presenterade uppsatsförfattarna 
den modell som skapats från studiens teoretiska referensram för att tydligare visa på 
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studiens syfte och frågeställning. Kvale (2007, s. 65) argumenterar för att öppenhet 
underlättar vid insamling av respondentens kunskap gällande ämnet. Vidare menar 
Kvale (2007, s.55) att en sammanfattning av studien ger bra förutsättningar för en 
gynnsam intervju. Förutom studiens teoretiska modell presenterades även ett 
informationsbrev bestående av studiens syfte, bakgrund och etiska grunder.  
 
Intervjuerna med representanterna från näringslivet utgick från en modifiering av den 
befintliga intervjuguiden. Detta då frågorna till näringslivet grundats i upplevelsen av 
kommunens arbete och med näringslivet. Frågorna skiljer sig därför åt mellan Umeå 
och Sundsvalls näringsliv. Intervjuerna med representanterna från näringslivet syftade 
till att skapa dimension av den aktuella situationen av kommunernas arbete med 
citylogistik. Intervjuerna utgick från frågor baserade på studiens teorimodell, men med 
hänsyn till respondenternas begränsade kunskap inom vissa ämnesområden inföll ett 
naturligt bortfall av vissa frågor.  

4.5	  Transkribering	  
Transkribering av en intervju innebär att omvandla intervju från tal och ljud till flytande 
text. Denna tolkningsprocess kan upplevas problematiskt när skillnader mellan tal och 
skrift synliggörs. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 177) Processen är dock av största vikt 
då transkribering utgör grunden för studiens empiriska material (Kvale & Brinkmann, 
2009, s.178). Som tidigare nämnt dokumenteras intervjuerna med hjälp av 
ljudinspelning, anteckningar och minnesbilder från uppsatsförfattarna. Detta menar 
Kvale & Brinkmann (2009, s. 178) är väsentligt för att intervjun ska genomgå en 
transkriberingsprocess och omvandlas till analysmaterial. Transkriberingsprocessen är 
en tidskrävande analytisk process där tidsåtgången för transkribering beror bland annat 
på intervjumaterialet, studiens syfte, tidsåtgång samt kvalitén på ljudinspelningen 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 180).  
 
Tidigare i uppsatsen har det redogjorts för studiens uppdelning av intervjuernas 
transkribering utefter till den geografiska uppdelningen. Att intervjun och transkribering 
av samtalet sker av samma person menar Kvale (2007, s. 95) är fördelaktigt då 
transkriberingen kan återskapa minnen från intervjun samt ses som ett påbörjande av 
analysprocessen.  
 
Inom transkriberingsprocessen är begreppen reliabilitet och validitet väsentliga eftersom 
de styrker att processen är korrekt genomförd (Kvale, 2007, s. 97) Reliabilitet vid 
transkribering syftar till att transkriberaren har uppfattat respondentens svar som det var 
avsett (Kvale, 2007, s. 98). Kvale (2007, s. 98) listar dåligt inspelningsljud, otydliga 
meningsslut, konstpauser eller känslouttryck som faktorer som påverkar 
transkriberingens reliabilitet. Processens validitet menar Kvale (2007, s. 98) är ett mer 
komplext begrepp då det hänvisar till att tolkningen av respondentens svar är korrekt 
med hänsyn till studiens syfte. I denna studie var ljudinspelningarna av god kvalitet och 
varav inga tveksamheter i svarens betydelse uppstått. Däremot har svårigheter upplevts i 
att tolka det slutgiltiga budskapet i respondenternas svar då talspråk, tvetydigheter och 
fullständiga meningar försvårat tolkningsprocessen. Uppsatsförfattarna är medvetna om 
den problematik transkribering innebär och har vid analys tagit hänsyn till 
komplexiteten i att tolka respondenternas budskap. I analysen läggs därför stor vikt vid 
Yin (2007, s. 126) argument att flera källor stärker tillförlitligheten i resonemang.  
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4.6	  Analysmetod	  
Analysering av data vid en kvalitativ undersökning anses ofta som en tidskrävande och 
komplex process (Holme & Solvang, 1997, s. 139; Miles & Huberman, 1994, s. 34). 
Denna process kan skilja sig åt beroende på forskarens aktuella val och trots stor 
valfrihet inom kvalitativ forskningsanalys är denna process inte helt ostrukturerad (Yin, 
2013, s. 180).  
 
Miles och Huberman (1994, s. 10-12) beskriver en trestegsmodell för analys av 
kvalitativ data där första delen i analysprocessen ses som den tidpunkt då relevant data 
sorteras, fokuseras, förenklas och förvandlas till transkriberat dokumentformat. Miles 
och Huberman (1994, s. 11) menar att detta är en kritisk del av studiens analysprocess 
då det innebär att forskaren tar essentiella beslut om vilket data som ska tillämpas samt 
hur användningen av detta ska ske. Miles och Huberman (1994, s. 11) menar att 
analysprocessen bör innehålla en strukturering av insamlad information och därmed 
underlätta för forskaren att skapa en överskådlig blick av insamlat data. Detta skapar 
goda förutsättningar för lättare förståelse av den rådande situationen och val av 
analysmetod. Miles och Huberman (1994, s. 11) menar dock att forskarna redan under 
datainsamlingen ska ha detta steg i åtanke.  
 
Andra steget i Miles och Hubermans (1994, s. 10-12) modell är att synliggöra mönster, 
förklaringar och beteenden som underlättar vid slutsats. Dock menar Miles och 
Huberman (1994, s. 11) fortsatt att det är av största vikt att forskaren bibehåller öppet 
sinne och visst kritiskt synsätt under studiens gång. Det tredje och sista steget i denna 
modell är att generera slutsatser genom identifierade regelbundenheter, mönster och 
förklaringar som synliggjorts i tidigare delar av analysen. (Miles & Huberman, 1994, s. 
11) Viktig aspekt att påpeka är resonemang gällande analysprocessen icke linjära 
formation då samtliga delar av processen kan upprepas eller ändras, då denna process 
vanligen sker under en längre tidsperiod (Miles & Huberman, 1994, s. 12; Yin, 2011, s. 
182). 
 
Studien har med Miles och Huberman (1994) stöd bearbetat empirin redan vid tidpunkt 
för intervjuernas utförande. Som Miles och Huberman (1994, s. 10-11) påvisar är 
databearbetning en del av analysprocessen. Med stöd i studiens forskningsdesign som 
komparativ fallstudie har uppsatsförfattarna delat upp den praktiska insamlingen och 
bearbetningen av empirin mellan varandra. Detta har gjorts med hänsyn till analysens 
genomgående process. Transkriberingen faller under första steget av Miles och 
Hubermans (1994, s. 10-11) trestegsmodell för analys. Då andra steget enligt Miles och 
Hubermans (1994, s. 11) är att synliggöra mönster, förklaring och beteenden har 
uppsatsförfattarna valt att fortsatt arbeta individuellt med empirin från respektive 
kommun. Detta för att undvika missvisande analys av mönster och strukturer med 
hänsyn till uppsatsförfattarnas individuella kännedom om kommunerna Empirin har 
bearbetas genom kodning med studiens tema som utgångspunkt. Faktorer och aspekter 
som upplevts relevanta för studiens teman har lyfts ur det empiriska materialet och 
tillsammans skapat en kartläggning av kommunernas aktuella situation. Den använda 
analysmetoden är meningskoncentrering, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 
221-222) innebär att empirin bearbetas genom läsning, identifiering av teman genom 
kritisk granskning och slutligen anknyta intervjuns väsentliga innehåll till en 
förklarande text. Utifrån de mönster som identifierats har uppsatsförfattarna valt att 
gemensamt återkoppla till den teoretiska bakgrunden och jämföra kommunerna mot 
varandra. Uppsatsförfattarna ser därför det åtskilda arbetet som en fördel vid 



33 

konceptualisering och jämförelse. Detta möjliggör en grundläggande analys av 
kommunerna enskilt, utan påverkan av varandra.  

4.7	  Helhetsanalys	  
En kvalitativ studie möjliggör en helhetsbild där syftet är att generera förståelse för 
komplexa situationer (Holme & Solvang, 1997, s. 79). En helhetsanalys av en fallstudie 
är enligt Patel & Davidson (2003, s. 54) fördelaktig vid studier som kartlägger 
förändrande processer. Då studien är en komparativ fallstudie mellan två städer utgör en 
del i helhetsanalysen att frångå de individuella respondenterna. Nästa steg är att jämföra 
kommunernas helhetsbild på arbetet med citylogistik. Detta för att identifiera eventuella 
problemområden i respektive stad. Att göra en systematisk analys innebär att materialet 
metodiskt analyseras genom att bearbeta empirin i flera steg som att läsa och göra 
anteckningar (Holme & Solvang, 1997, s. 142). I denna studie återspeglas denna 
systematiska analys via uppdelning av analysprocessen inom respektive kommun samt 
utifrån teorimodellens teman, för att avslutningsvis jämföra konceptualiserade mönster 
som återfunnits inom kommunernas arbete med citylogistik.  
 
För att möjliggöra detta identifieras först aktiviteter inom respektive kommun, vilket i 
analysen sker under rubriken “Hur”. Detta för att sedan ta analysen ett steg längre och 
under rubriken “Varför” analysera uppkomsten till dessa aktiviteter. Slutligen formas en 
övergripande bild och jämförelse av kommunernas arbete i analysen där den bearbetade 
empirin konceptualiseras utifrån den teoretiska referensramen. Holme och Solvang 
(1997, s. 141) menar att jämförelse mellan den teoretiska referensramen och det 
empiriska materialet är en del av helhetsanalysen. Samtliga delar inom analysen 
kommer direkt att kopplas till studiens tidigare presenterade teman: citylogistik, 
hållbarhet, planering, intressekonflikter och konflikthantering.  

4.8	  Etiska	  överväganden	  
Innan, under och efter genomförandet av intervjuer finns det etiska överväganden som 
bör tas i beaktning (Kvale, 2007, s. 24) Fördelaktigt är att fråga respondenten etiska 
frågor gällande samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens integritet inom 
studien (Kvale, 2007, s. 26). Frågor gällande studiens etiska aspekter uppmärksammar 
uppsatsförfattarna i intervjuns informationsbrev (se bilaga 1) som tilldelades 
respondenterna innan intervjuerna påbörjades. För att ytterligare belysa allvarsamheten 
av intervjuns etiska villkor kommer i kommande stycken en utförligare redogörelse av 
de etiska aspekter som uppsatsen och studien syftar tillgodose.  
 
Informerat samtycke innebär att respondenten är tydligt informerad angående studiens 
övergripande syfte, tillvägagångssätt samt eventuella risker eller fördelar som kan 
uppstå i samband med respondentens deltagande i studien. (Kvale, 2007, s. 27) Vidare 
menar Kvale (2007, s. 27) att det är av största vikt att respondentens deltagande i 
studien sker frivilligt och att respondenten är informerad gällande spridning av insamlad 
information. Ytterligare etisk aspekt att ta hänsyn till är respondentens rätt till att 
angiven information behandlas med konfidentialitet samt rätten till anonymitet (Kvale, 
2007, s. 28). 
 
Respondentens deltagande i en intervju kan innebära vissa konsekvenser (Kvale, 2007, 
s. 28). Forskaren bör minimera risken för eventuella negativa konsekvenser som den 
enskilda respondenten kan bli utsatt för via deltagande i studien, samt analyser huruvida 
studien kan påverka en större grupp individer negativt (Kvale, 2007, s. 28) Den enskilda 
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forskarens roll vid en intervju är väsentlig för studiens slutsats och resultat, då forskaren 
påverkar intervjuns riktning och vilken kunskap som insamlas (Kvale, 2007, s. 29) 
Enligt Kvale (2007, s. 29) är därför forskarens personliga kunskap, avsikt och vilja att 
genomföra en etisk studie av största vikt för studiens etiska riktning. Med detta i behåll 
ska det understrykas att det i denna uppsats argumenteras att det är av största vikt att 
studien följer de etiska riktlinjer som finns. Detta för att skydda deltagande 
respondenter, organisationer och den information som delas.  

4.9	  Trovärdighetskriterier	  
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska grund för trovärdighetskriterier presenteras. 
Redogörande för kommande begrepp har för avsikt att möjliggöra en kritisk granskning 
av studiens trovärdighet. Patel och Davidssons (2003, s. 102-106) och Jacobsen (2002, 
s. 417) benämner reliabilitet, validitet och generaliserbarhet som centrala begrepp vid 
bedömning av kvalitet i en kvalitativ studie, dock med hänsyn till hela 
forskningsprocessen. Vidare argumenterar Johansson Lindfors (1993, s. 164) att 
validitet och reliabilitet inte anses vara relevant vid kvalitativa studier, då metoden gör 
studien omöjlig att upprepa. Johansson Lindfors (1993, s. 161) instämmer att begreppen 
får en annan innebörd vid kvalitativa studier. Då denna metod karakteriseras av 
variation är studien till viss del unik och det är av stor vikt att studiens metod tydligt 
beskrivs för att öka trovärdigheten (Patel & Davidsson, 2003, 106). 
 
Avsnittet kommer, med stöd av Patel och Davidssons (2003, s. 102) argument att 
validitet och reliabilitet är användbara inom kvalitativ forskning, utgå från dessa 
begrepp. Slutligen presenteras ett avsnitt med generaliserbarhet då begreppet anses 
väsentlig vid kritisk granskning. Vidare kommer avsnittet omfatta begreppen 
trovärdighet, kommunikativ validitet, giltighet, och helhetsbild, då dessa bedöms vara 
relevanta för att möjliggöra en kritisk granskning av den kvalitativa studien. 

4.9.1	  Reliabilitet	  inom	  kvalitativ	  forskning	  
Reliabilitet handlar om huruvida studiens empiriska material är tillförlitligt och 
trovärdigt (Jacobsen, 2002, s. 21) och grundas i tillvägagångssätt och noggrannhet av 
databearbetning (Holme & Solvang, 1997, s. 163). Som tidigare nämnts får begreppet 
reliabilitet en annan tolkning i kvalitativa studier då begreppet måste speglas mer 
omfattande i studien. Olika svar vid kvantitativa studier ses som ett tecken på låg 
reliabilitet, vilket fallet inte behöver vara vid kvalitativa studier då intervjupersonen kan 
ha format nya åsikter mellan intervjutillfällena. Detta kan leda till att intervjupersonen 
påverkat hur frågan bemöts och därmed genererat olika svar. Reliabilitet inom kvalitativ 
forskning bör därför ses i förhållande till intervjutillfällets unika situation. (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 103) Detta stöds av Kvale och Brinkmann (2009, s. 262-263) som 
menar att reliabiliteten inom kvalitativ forskning också grundas i intervjuteknikens 
påverkan på intervjupersonen.  

4.9.2	  Validitet	  inom	  kvalitativ	  forskning	  
Validitet bedöms i regel om studiens empiriska material anses vara giltigt och relevant 
(Jacobsen, 2002, s. 21), vilket är beroende av om relevant data mäts. (Holme & 
Solvang, 1997, s. 163). Vid kvalitativa studier är begreppet mer omfattande då 
validiteten tolkas utifrån hela arbetet med studien. Detta visar sig exempelvis i huruvida 
forskare via datainsamlingen klarat av att samla in trovärdigt data (Patel & Davidsson, 
2003, s. 103). Vidare bedöms en kvalitativ studies validitet utifrån studiens upplägg där 
läsaren bör uppmanas forma en individuell bedömning om studiens trovärdighet, vilket 
benämns som kommunikativ validitet (Patel & Davidsson, 2003, s. 105). Denna 
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utformning underlättar en helhetsbedömning, vilket enligt Johansson Lindfors (1993, s. 
161) bidrar till en bedömning om den teoretiska modellen bör accepteras, förkastas eller 
utvecklas. Vidare uppmanas läsare förhålla sig kritiska till tolkningar då lösningar till 
beskrivna problem sällan är den enda lösningen när kontexten är komplex och 
oregelbunden (Johansson Lindfors, 1993, s. 163). Vid bedömning av en studies validitet 
nämner Johanson Lindfors (1993, s. 165) giltighet som en relevant bedömningsgrund. 
Giltighet i kvalitativa studier syftar till huruvida studien mäter det som önskas mätas, 
vilket påverkas av metodval. Metodens tillförlitlighet i termer av giltighet speglas av 
effekter såsom intervjuar- och kontexteffekt. Dessa kan beskrivas kort som 
intervjuarens och valet av intervjuplatsens inverkan på resultaten. (Jacobsen, 2002, s. 
190) 
 
Viktigt att poängtera är att en undersökning inte kan uppnå tillräcklig tillförlitlighet för 
att spegla en helhetsbild av sanningen. Att använda sig av fler perspektiv kan dock bidra 
till en vidare bild och därmed närma sig en helhetsbild då perspektiven kompletteras, 
verifieras och jämförs. (Jacobsen, 2002, s. 190) Studiens giltighet utgörs av de 
studerade omständigheterna kopplat till den mängd data som samlats och den 
teoriutvecklingen som skett därefter. Giltigheten grundas alltså i om den mängd 
individer som studeras anses vara tillräckliga i förhållande till teoriutvecklingen. 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 165)  

4.9.3	  Generaliserbarhet	  
Att möjliggöra generalisering vid kvalitativa studier upplevs ofta som problematiskt 
(Olsson & Sörensen, 2007, s. 158). Ett vanligt missförstånd är att fallstudier är för 
kontextberoende för att kunna generera generaliserbara resultat (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 283). Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009, s. 285) att en analytisk 
generalisering är möjlig på fallstudier som baseras på grundliga argument och tydliga 
beskrivningar av de tillvägagångssätt som använts. Uppsatsförfattarna argumenterar 
med stöd i beskrivna metoder för att denna studie går att applicera på städer med 
liknande förutsättningar. Slutsatserna i studien baseras på de två fallen som undersökts, 
vilket begränsar generaliserbarheten. Jacobsen (2002, s. 103) argumenterar för att få 
antal svaranden möjliggör relevant data i sin kontext men minskar möjligheten till 
generalisering. Studien syftar, genom den komparativa fallstudien, till att undersöka 
likheter och skillnader mellan de valda kommunerna.  
 
Utifrån dessa förutsättningar är uppsatsförfattarna medvetna om begränsningarna i 
generaliserbarheten gällande studiens forskningsdesign. En kvalitativ fallstudie ämnar 
inte i huvudsak att frambringa generaliserbara resultat, fokus ligger istället på att 
redogöra för komplexiteten i den studerade situationen (Bryman & Bell, 2005, s. 71). 
Enligt Jacobsen (2002, s. 104) innebär tillämpning av flerfallsstudier inom kvalitativ 
forskning till ökad generaliserbarhet. Därmed argumenterar uppsatsförfattarna att den 
teoretiska modellen är generaliserbar för kommuner med liknande förutsättningar i 
termer av storlek och geografiska förutsättningar. Dock genererar slutsatserna i denna 
studie framförallt nytta för de studerade objekten och går inte att generalisera. 
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5.	  Empiri	  
Följande avsnitt kommer att redogöra för insamlad data från studiens intervjuer. 
Empirin kommer att presenteras efter de teman som studien bygger på. För att skapa 
ytterligare tydlighet för läsaren är avsnittet uppdelat efter respektive kommun. Först 
redogörs för Umeå kommun, därefter kommer Sundsvalls kommun. Respondenter från 
respektive kommun benämns med den första bokstaven i kommunens namn samt 
efterföljande nummer, detta för att säkerställa respondentens anonymitet men samtidigt 
skapa tydlighet för läsaren. Se tabell 2 och 3 nedan för vidare information om 
respondenterna. 
 
 

Respondent  Befattning Kön Datum 

U1 Miljöstrateg Umeå Kommun Kvinna 2016-04-01 

U2 Projektledare EU-projekt citylogistik Man 2016-04-05 

U3 Trafikplanerare Gator och Parker, Umeå Kommun Kvinna 2016-04-08 

U4 Representant näringsliv Man 2016-04-15 

Tabell 2. Översiktsbild respondenter Umeå 
 
 
Respondent Befattning Kön Datum 

S1 Samhällsplanerare, projektledare Grönt boende & 
Resecentrum 

Kvinna 2016-04-04 

S2 Delaktig i EU-projektet Smartset kring citylogistik 
samt Logistikparken 

Man 2016-04-04 

S3 & S4 Sektionschef gatuavdelning & trafikplanerare på 
lång sikt 

Kvinna 
& 
Kvinna 

2016-04-14 

S5 Representant näringsliv Kvinna 2016-04-13 
Tabell 3. Översiktsbild respondenter Sundsvall 
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5.1	  Empiri	  Umeå	  

5.1.1	  Bakgrund	  
Respondent U1 
Respondent U1 arbetar som miljöstrateg på Umeå kommun där hon jobbar med 
strategiska frågor gällande Umeå kommuns miljöarbete sedan fem år tillbaka. De 
strategiska frågorna berör målsättningar och handlingsplaner med en tidshorisont på 10-
50 år framåt i tiden.  Respondenten är även projektledare för diverse projekt som 
kommunen arbetar med, exempelvis åtgärdsprogram för luftkvalitén. Inom kommunen 
hör respondenten till enheten ”övergripande planering” där arbete med 
översiktsplanering sker. 
 
Respondent U2 
Respondentens menar att hans roll på kommunen inte rör definitionen citylogistik 
direkt. Under årens gång har respondenten dock genomfört ett antal utredningar för 
Umeå kommun gällande citylogistik och därmed har respondenten god kunskap inom 
ämnet. Inom kommunen har respondenten varit i ca 3 år, och tidigare timanställning har 
nu gått över till en projektanställning. För tillfället arbetar respondenten med ett projekt 
gällande fordonsanvändning i stadens centrumkärna. Respondenten deltar i en central 
grupp gällande citylogistikfrågor på nationell nivå, ett projekt som syftar till samverkan 
mellan åkerinäring, fastighetsägare och handeln. Samtliga intressenter inom citylogistik. 
Projektet ämnar diskutera den problematik som finns gällande citylogistik med andra 
städer i Europa. Syftet var kunskap och erfarenhetsutbyte städerna emellan. 
 
Respondent U3 
Respondent U3 är en av de totalt sex stycken trafikplanerare som arbetar på enheten 
”Gator och parker” inom Umeå Kommun. Där har respondenten arbetat sedan 2011 
men har även erfarenhet av att arbete inom kommunal, statlig och privat verksamhet. 
Gator och Parker är väghållare för allmän platsmark, där trafikplanerarens roll är att 
planera hur staden ska utvecklas utifrån kommunens fastslagna översiktsplan.  
 
Respondent U4 
Respondent U4 arbetar på ett destinationsbolag i Umeå som syftar att sälja och 
marknadsföra Umeå som stad. Respondenten har sedan 2013 ansvarat för handel- och 
centrumutveckling inom bolaget. Tidigare har respondenten sedan 2001 arbetat på ett 
centrumutvecklingsföretag med syfte att skapa ”ett attraktivt och levande centrum”. 
Efter en omorganisation ingår detta företag nu i destinationsbolaget.   
 
Destinationsbolaget ägs till 49 % av Umeå kommun och 51 % av medlemmar från 
näringslivet. Destinationsbolagets medlemmar uppgår till 300 stycken. De är i huvudsak 
butiker, hotell, restauranger och näringsidkare i centrum. Även fastighetsägare är ägare 
av destinationsbolaget. Respondenten påvisar att företaget inte är bransch-specifika, 
utan mer plats-specifika, då medlemmarna de med intresse i centrumkärnan. 
Respondentens yrkesroll innebär att företräda Umeås näringsliv mot media, kommunen, 
universitet eller andra städer. Respondenten har även personlig erfarenhet av att vara 
näringsidkare efter att drivit butik i centrala Umeå i 10 år.  

5.1.2	  Tema	  citylogistik	  
Respondent U1 
Respondenten berättar att kommunen genomfört utredningar för att undersöka logistiska 
samordningar. Dessa utredningar påvisar att samlastning och samtransporter i dagsläget 
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är välutvecklade, och är därför inte aktuella projekt att gå vidare med. Respondenten 
hänvisar till kommunens översiktsplan och strategier inom denna för hur samarbete 
mellan aktörer ska ske. Vidare förklarar respondenten att samtliga aktörer inom 
citylogistik måste arbeta som en helhet för att förändring ska möjliggöras. I övriga 
frågor om citylogistik hänvisar respondenten till andra enheter inom kommunen för 
utförligare svar, och förklarar att hon inte arbetar med frågor om citylogistik. 
 
Respondent U2 
Respondenten ser citylogistik som är ett komplext och svårt koncept då det berör många 
intressenter med skilda åsikter om hur citylogistiken ska fungera. Respondenten 
förklarar att definitionen av citylogistik har varit under diskussion inom kommunen och 
för många kollegor är begreppet synonymt med en samlastningscentral. Respondenten 
definierar citylogistik som ”godsförsörjning inom urbant område” och exkluderar 
persontrafik från begreppet. Var gränsen till godstrafik går är svårt att besvara. Om det 
räknas som godstransport när en person hämtar beställda varor från ett utlämningsställe 
är en väl diskuterad fråga. Respondenten menar att sopor är en form av gods och tillhör 
begreppet citylogistik.   
 
Umeås intresse i en levande centrumkärna kräver varor till restauranger och butiker. 
Balansgången till att dessa varuleveranser blir ett störningsmoment är fin. Respondenten 
nämner trivsel och utbud i centrala staden som en viktig aspekt för Umeå i dess önskan 
att växa. Aktörer som berör konceptet citylogistik är ett flertal och respondenten ser 
centrums handlare som en viktig aktör inom citylogistik då dessa, som kunder till 
åkerierna, påverkar varuleveransernas utformning. Därför menar respondenten att 
frågan gällande samlastning av varuleveranser till viss del ägs av handlarna. 
Respondenten ser även fastighetsägarna som en viktig aktör inom citylogistik. 
 
Kommunen ser fördelar med en gemensam samlastningscentral, vilket förstärks av 
studier som påvisar effektiviteten av detta. Respondenten menar att det utan offentlig 
stöttning är svårt att genomföra samlastningsprojekt. Kommunen kan dock via 
styrmedel tvinga fram samarbete och ett varuflöde med samlastning. Respondenten 
belyser vikten med förståelse av att samtliga aktörers intresse har stor inverkan på 
citylogistikens utformning. I förhållandevis till dessa är kommunens styrmedel små. 
Vidare menar respondenten att det ligger i åkeriernas egenintresse att samlasta, optimera 
fyllnadsgraden samt möta kundens önskemål. Umeå har en samlastningscentral belägen 
på Västerslätt. Den geografiska placeringen innebär dock att transporter först måste 
passera stadens centrum för omlastning för att sedan transporteras tillbaka till 
centrumkärnan. Samlastningscentralen är därför inte optimalt placerad utifrån de 
transporter som sker. Respondenten förklarar att detta beror på stadens utformning och 
historiska utveckling. Vidare menar respondenten att det är svårt att planera och 
kontrollera framtiden. Respondenten ser citylogistik som en lokal fråga med lokala 
diskussioner och lokala lösningar. Därför menar respondenten att det är fördelaktigt att 
hålla diskussionerna på en lokal nivå, eftersom detta underlättar samtliga aktörer att 
komma överens. 
 
Respondenten tror att Umeå har kommit ganska långt i processen gällande citylogistik, 
utifrån de EU-projekt respondenten arbetat med. Jämförelsevis med övriga städer i 
Europa har Sverige, och därmed Umeå, en bra tradition till samverkan och dialog. 
Respondenten menar att i samband med de förändringar som sker i Umeå bör det föras 
en dialog om hur nya godsflöden ska planeras. Vidare förklarar respondenten att han ser 



39 

att det är fördelaktigt att i tidigt skede lyfta frågor gällande godstransporter, då det 
innebär fler möjligheter till att hitta optimala lösningar. 
 
Respondent U3 
Respondenten beskriver det EU-projekt om citylogistik som kommunen deltar i, ”Urban 
Freight Tails”. Projektet syftar till ett erfarenhetsutbyte mellan nio andra länder i 
Europa, som behandlar ämnena varuleveranser och citylogistik. Projektet har för avsikt 
resultera i en lokal godsplan för Umeås centrumkärna. 
 
Respondenten definierar citylogistik som ett vidare begrepp än endast varuleveranser 
och menar att det även innefattar hantering av avfall, returmaterial och andra former av 
gods. Citylogistik är ett heIhetsbegrepp som kommunen anser är viktigt för stadens 
funktion. I dagligt tal används dock inte begreppet citylogistik. Godsprogram och 
varuleveranser är mer lättförståeligt för andra aktörer. Aktörer som är centrala inom 
begreppet är främst kommunen med samtliga undergrupper, de som tar emot eller 
lämnar ifrån sig varor och de som transporterar godset, åkeriföretag såsom VAKIN eller 
Ragnsells. Även fastighetsägarna är en aktör att ta hänsyn till, vilka kommunen för en 
dialog med gällande vissa projekt i centrum. 
 
Ett ”attraktivt centrum” är ett centralt begrepp som respondenten återkommer till. 
Varuleveranser och godstransporter påverkar stadens attraktivitet negativt, i form av 
buller och estetik. Kommunen kan inte heller bortse från varuleveranser då dessa är 
betydande för stadens näringsliv, och därmed även attraktion. Centrum har begränsade 
ytor och trafikplaneringen måste planera ytorna utifrån vilka fordonsslag som får vistas 
där. Utveckling av en stads citylogistik är komplext, då det är svårt att kartlägga stadens 
samtliga godstransporter och därigenom skapa en nulägesbild av situationen.  
 
Respondenten upplever att aktörer inte förstår relevansen i en effektiv citylogistik. 
Åkerierna förstår inte vikten av att inte korsa eller blockera en cykelbana under 
leveranstiden, en situation som kommunen ser på ur en säkerhetsaspekt. Vidare menar 
respondenten att det är svårt att avgöra vilket av åkeriföretag de ska föra samtal med, då 
aktörerna är många och av olika slag. Respondenten menar att hon saknar kunskap 
gällande logistikfrågor ”som trafikplanerare har jag koll på trafiken och hur det kan 
lösas, men logistikfrågor är en helt annan sak med ett helt annat språk”. Därefter 
hänvisar respondenten till sin kollega som har mer kunskap inom området. 
Respondenten menar att kommunen inte är professionella logistiker och bör istället 
överlåta denna fråga till professionella inom området, såsom åkerinäringen. Kommunen 
får istället äga frågan gällande fordonstyper, tidsregleringar eller lastzoner, vilka 
respondenten menar är starka styrmedel från kommunens sida. 
 
Respondent U4 
Respondenten säger att destinationsbolaget pratar i termer om citylogistik. Konkret 
arbetar respondenten med citylogistik gällande arbete för minimering av stadens bilar, 
underlätta vid varutransporterna, utveckling av cykelparkeringar och via information om 
kollektivtrafik. Respondenten definierar citylogistik som rörelse i citykärnan i form av 
människor, bilar, cyklar och transporter. Citylogistik berör alla slags transporter inom 
centrumkärnan, både varuleveranser och persontrafik.  
 
Destinationsbolaget är delaktiga i kommunens EU-projekt ”den koldioxidsnåla platsen” 
där centrumfyrkanten är undersökningsobjekt. I projektet för destinationsbolaget aktivt 



40 

en dialog med parkeringsbolag, kommun, fastighetsägare. Respondenten ser 
godstransporter inom stadskärnan som ett problem. Ambitionen är att få bort tung trafik 
inom stadskärnan, då den bidrar till miljöförstöring samt påverkar centrum ur ett 
estetiskt- och säkerhetsperspektiv. Respondenten menar att det är viktigt att få med 
transportföretagen i diskussion gällande varuleveranser. Respondenten ansvarar för att 
kommunicera transportföretagens åsikter om godsleveransernas utformning till gallerior 
eller större butiker. Respondenten ser tidsrestriktioner gällande varuleveranser som ett 
sätt att styra godstransporterna. ”Det blir förmodligen bättre för butiken också, de kan 
ta emot leveranser innan öppning”. Vidare anses tidsrestriktionerna bidra till att skapa 
en mer attraktiv utformning av centrum och öka säkerheten för gående och cyklister, 
vilket innebär att ”det blir bättre för alla parter”. Respondenten förstår att 
transportörernas syn på tidsregleringarna inte uppskattas, men hänvisar till kommunens 
ansvar att vara tydlig gällande detta.   

5.1.3	  Tema	  hållbarhet	  
Respondent U1 
Gällande kommunens arbete med miljöfrågor hänvisar respondenten till kommunens 
översiktsplan. Ökad hållbarhet är ett stort fokus inom denna. I översiktsplanen finns 
visioner gällande ”5km staden” som syftar till att invånarna ska kunna cykla eller 
promenera till målpunkter inom staden. För att möjliggöra detta måste kommunen 
arbeta med förtätning av staden och nyttja gemensamma resurser på ett bättre sätt. 
Trafiksituationen är en betydande aspekt för stadens hållbarhet, därför är 
trafikplaneringen tydligt integrerad i översiktsplanen. Via förtätning av staden kan 
transportbehovet minska och resultera i bättre användande av lokaltrafik och 
gemensamma resurser. Respondenten menar att önskvärd framtid för staden är att den 
blir mer hållbar än vad den är nu. 
 
Respondenten beskriver kommunens anledningar till hållbarhetsarbete som varierande. 
På senare tid går trenden mot att städerna har egenintresse i arbete med 
hållbarhetsfrågor. Statliga incitament för hållbarhetsarbete har tidigare varit lågt. På det 
omtalade Parismötet fastställdes FNs nya klimatmål för 2030, vilket respondenten ser 
som en bidragande faktor till det ökade miljöarbetet. Respondenten upplever i dagsläget 
ett “tydligare tryck uppifrån som inte funnits tidigare”. För Umeås del är arbetet med 
stadens luftkvalitet en lokal utmaning och därför är lokala incitament och drivande för 
hållbar utveckling.   
 
Respondent U2 
Respondenten förklarar att miljöaspekten går att se ur fler infallsvinklar än direkt 
koppling till koldioxidutsläpp. Även buller, säkerhet och attraktiv miljö bör tas med i 
begreppet miljö. Med hänsyn till stadens luftproblematik genomfördes en kartläggning 
av all godstrafik inom centrum för att undersöka godstrafikens påverkan på 
luftkvaliteten. Resultatet visade att Umeå, i förhållande till antalet personbilar, har 
relativt lågt antal godstransporter som passerar centrum per dag. Centrums 
luftproblematik går därför inte att koppla till stadens godstransporter. Respondenten 
menar att godstransporter påverkar stadens miljö negativt på andra sätt. 
 
Kartläggningen av stadens godstransporter visa aspekter som fungerade mindre bra. När 
godstrafik sker på gång- och cykelbanor påverkas säkerheten. Minskad attraktionskraft 
var ytterligare ett problem som synliggjordes, då godstransporter är fula, luktar och stör. 
Vid frågor om hållbarhet pratar respondenten Umeås attraktivitet. Respondenten menar 
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att optimering och effektivisering av godstransporter ökar attraktiviteten. Samtliga 
intressenter börjar inse vikten av en attraktiv stad. För fastighetsägarna ökar det värdet 
på fastigheterna, handeln ökar omsättningen. Inte heller ur åkerinäringens synvinkel bör 
det vara önskvärt att köra bland barnvagnar, rörelsehindrade eller pensionärer. Vidare 
argumenterar respondenten att transporter i stadsmiljö inte går att eliminera, då det 
innebär att staden ”försvinner”. ”Det gäller att hitta lösningar som både göder eller 
föder, och inte kväva stadens utveckling.” Incitament för Umeås arbete med hållbar 
utveckling är både från nationell och lokal nivå. Den miljözon som staden införde i 
centrumkärnan grundas i nationella incitament. 
  
Respondent U3 
Respondenten menar att översiktsplanen är tydlig med vad som gäller trafikplanering 
och miljö. Trafikverket utgår från översiktsplanen, som är en bestämmelse mot 
medborgare, näringsliv och kommun. Konkreta åtgärder för miljön som kommunen 
genomför är exempelvis en utredning om distribution med el-bilar, för att minska 
utsläpp och buller. Elbilar kan möjliggöra öppning för tidsfönster och lastzoner under 
distribution.  
 
Respondenten förklarar att kommunen arbetar aktivt med att förbättra stadens dåliga 
luftkvalitet genom ett nytt åtgärdsprogram. Kommunen har undersökt samlastning men 
utan positiva resultat. Respondenten förklarar att stadens luftproblematik inte beror på 
antalet transporter, utan påverkas av klimatet. Vintertid bidrar älven till inversion, vilket 
kan liknas vid att ett ”lock” över staden bildas som håller kvar luftföroreningarna kvar i 
centrum. Situationen liknas vid ett växthus. Respondenten förklarar att då kommunen 
inte kan påverka klimatet, återstår endast åtgärder gällande trafiksituationen. 
Kommunen ska lösa luftproblematiken genom att låta E4an gå runt staden istället för 
igenom. Platsen för den gamla E4an kommer istället användas för kollektivtrafik, gång- 
och cykelbanor och därmed bidra till förtätning av staden. 
 
Respondent U4 
Destinationsbolaget arbetar aktivt med att öka andelen som cyklar, går eller åker 
kollektivt till centrum. Genom att minska arbetsplatsparkeringen i centrum öppnar 
staden upp för kundparkeringar. Respondenten menar att de vill ha kunder till 
stadskärnan. Eftersom dessa väljer att transporterar sig till centrum via bil måste 
kommunen tillgodose detta. Persontrafik i form av kunder och besökare är därför 
accepterade transporter. Ur ett miljömässigt perspektiv ser respondenten gärna att 
stadens besökare kommer till staden via gång- cykel eller kollektivtrafik. Respondenten 
resonerar om att framtidens utveckling kan innebära att bilar drivs av fossilfria bränslen. 
Respondenten är inte emot persontrafiken, utan är emot det drivmedel persontrafiken 
drivs av. 

5.1.4	  Tema	  planering	  
Respondent U1 
Respondenten förklarar att det finns en hierarki inom kommunen och övergripande 
stadsplanering. Nyligen antogs en övergripande strategisk plan med tydligt förankrade 
miljöfrågor, denna ska gälla i en tolv årsperiod framöver. Respondenten hänvisar planen 
till ”politikernas arena” eftersom planen utgår ifrån politikernas visioner som ska 
”trappas ner i verksamheten”. Även de kommunfullmäktige mål som finns och ska 
genomsyra all kommunal verksamhet är tydligt förankrade i hållbarhet. Respondenten 
förklarar att det skiljer sig åt i fråga hur väl miljöaspekten är integrerad inom 
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stadsplanering och stadsutveckling. Umeås dåliga luftkvalitet är speciellt 
uppmärksammad och därmed integrerad inom all stadsplanering. Respondenten menar 
att det även finns frågor inom stadsplaneringen som inte alls är förankrade i ett 
miljöperspektiv. Utöver hållbarhetsaspekten är kommunens översiktsplan ytterst 
relevant för trafik- och stadsplanering. En strategi som nämns som extra viktig är 
kommunens vision ”Alla ska med”. Detta innebär att Umeå ska utvecklas och byggas 
till en stad som ska passa för alla. 
 
Kommunen för ett aktivt arbete med beteendeförändringar hos individer, exempelvis att 
få dessa välja kollektivtrafik istället för bilen. Kommunen lägger resurser på 
cykeltävlingar, infrastruktursatsningar, vinterväghållning, underhåll av cykelbanor för 
att få den enskilda individen att ändra transportvanor. I arbetet med beteendeförändring 
arbetar kommunen med ekonomiska styrmedel, informationsspridning, vädjar till 
samvete, underlättar och skapar tävlingar. Generellt vill kommunen samarbeta med 
externa aktörer, exempelvis universitet, företag eller föreningar för att sprida kunskap, 
öka engagemang eller bredda målgruppen. Respondenten betonar vikten av att få med 
alla berörda aktörer på samma bana för att genomföra projekt. ”Alla brickor i spelet 
måste vara med”. 
 
Respondent U2 
Respondenten förklarar att myndigheten är begränsad i planering av citylogistik. De 
medel kommunen kan använda sig av är styrmedel såsom restriktioner av fordonstyper, 
vikt, längd, motor samt tidsrestriktioner, lastzoner. Respondenten menar att dessa 
restriktioner ska implementeras via samtal med aktörer och att kommunen inte ensam 
kan besluta om detta. Vidare menar respondenten att det är åkerierna och handlarna som 
bestämmer lastningsgrader, ruttplanering och samlastning. Kommunen, staten och 
myndigheterna styr aktuella regelverk för hur detta får gå till. Kommunen inte ska vara 
en åkare. 
 
Respondenten upplever att godsplanering blivit aktuellt inom stadsplanering under de 
senaste åren. Detta manar respondenten är resultatet av låg kompetens inom den 
kommunala verksamheten i frågor om citylogistik och godstransporter. Respondenten 
ser Umeås luftkvalitet som en faktor för ökat fokus på citylogistik. Ytterligare anledning 
kan vara tävlingar och konkurrens mellan städer, exempelvis Umeås önskan att 
utnämnas till miljöhuvudstad 2018. ”Det klart att Umeå ändå är en relativt liten stad 
och problematiken med godstransporter inom centrum är på en helt annan nivå, än säg 
Stockholm. Men det är ändå viktigt att kommunen börjar tänka i banor kring effektiva 
godstransporter och stadsplanering. ” Respondenten lyfter på eget initiativ situationen 
med stadsplaneringens svårigheter att förstå och tillgodose stadens godsflöden. 
Respondenten menar att stadsplaneringen har bristande kunskap om godstransporter och 
att det i dagsläget saknas information om stadens godsflöden. Respondenten förstår 
problematiken med kartläggning av dessa flöden. “Citylogistik berör så många 
aktörer”  
 
Respondent U3 
Respondenten hänvisar till översiktsplanen, som grund för kommunens strategier. 
Kommunen reviderar strategierna vart 4-5 år och utvärderar arbetet som genomförts 
inom programmen. Kommunens senaste tillskott är ett trafiksäkerhetsprogram. 
Trafikplaneringen arbetar aktivt med ett cykel- och trafikprogram, 
trafiksäkerhetsprogram och arbetar för att skapa parkeringsprogram, fotgängarprogram 
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och kollektivtrafikprogram. Inom dessa program finns konkreta mål och regleringar för 
hur planeringen ska ta form. För förändringar gällande godstransporter inom centrum 
ska ett ”godsprogram” införas. I detta program ska en referensgrupp med aktörer från 
handeln, fastighetsägarna, åkerierna föra en dialog med kommunen gällande 
förändringar. Detta för att skapa en gemensam bild av problem, lösningar och 
fungerande aspekter. 
 
Respondenten ser samarbetet mellan trafikplaneringen och generell stadsplanering som 
god. Stadsplaneringen är beroende av Gator och parkers kompetens om trafikplanering, 
vilket utgör ett ömsesidigt samarbete. Vanligen är en representant från Gator och parker 
med i styrgrupper som rör planering av trafik i det offentliga rummet. För att undvika 
konflikter skapar kommunen styrgrupper där representanter från berörda aktörer deltar. 
Viktigt är att representanten ser till kommunens helhetsperspektiv och inte sitt 
egenintresse. 
 
Ett exempel på en väl genomförd planeringsprocess är byggnationen av stadskvarteret 
där Utopia ligger. Med tanke på gallerians stora antal hyresgäster och centrala placering 
är det upplagt för konflikter gällande varuleveranser. I detta fall var trafikplaneringen 
tidigt integrerad i planeringen av gallerians utformning, varpå lösningen med 
varuleveranser blev bra. Rådhustorgets ombyggnation ses däremot som problematiskt. 
Rådhuset är behov av varuleveranser, för näringslivsverksamhet i byggnaden. Med 
hänsyn av Rådhusets placering mitt på torget stör dessa leveranser torgets estetiska 
utformning och attraktivitet. Respondenten menar att situation är svår att lösa. Planerar 
kommunen utifrån torgets intresse dödas Rådhusets näringslivsverksamhet, som 
kommunen vill ha. Planerar kommunen utifrån näringslivsverksamheten blir Umeås 
”finrum” en godsmottagning.  
 
Beroende på vilket projekt som ska genomföras skiljer sig samhällsengagemanget och 
arbetsprocessen. Respondenten ser ombyggnationen av stadens bussgata, Vasaplan, som 
ett exempel där kommuninvånarna har starka åsikter. Till detta projekt förs en dialog 
med medborgarna, fastighetsägarna och handlarna. Generellt ökar samrådet och 
dialogen ju närmare centrum projektet hamnar då det är mer aktörer som berörs. 
Respondenten menar att detta beror på att ”Umeås centrala delar är ju mer allas, det är 
inte bara vi och den berörda fastighetsägaren”. 
 
Respondenten menar att problem som uppstår gällande citylogistik är avsevärt svårare 
att lösa när projekt är färdigt, då gator är ombyggda och hus färdigställda. Det är 
fördelaktigt att i tidigt skede integrera transporter i planeringsprocessen. Kommunen har 
ambitionen att bli bättre på tidigt planera in varuleveranser i detaljplanen. Enheten 
”Gator och parker” önskar ännu mer integrerat arbete av detta. “Vi måste få ta plats, 
varuleveranserna måste få ta plats, annars finns inget att fylla butikerna med, eller så 
får vi inte ut soporna. Annars blir inte centrum så trevligt. Så det är väldigt viktigt och 
det kommer mer och mer” 
 
Respondent U4 
Respondenten ser samarbetet med kommunen gällande förändringar i stadskärnan som 
välfungerande. Vid fysiska förändringar i det offentliga rummet agerar respondenten 
samarbetspartner/dialogpartner mellan kommunen och näringslivet. Respondenten anser 
det fördelaktigt att kommunen integrerar respondenten i planeringsprocessen vid 
utvecklingsarbete. På så vis integreras näringslivet åsikter i stadsplaneringen. 



44 

Respondenten upplever att det ibland uppstår kommunikationsbrist mellan kommunen 
och destinationsbolaget gällande planeringsfrågor. Ett exempel var då kommunen 
byggde ny dansbana vid älven. När dansbanan var färdigställd visade den sig vara för 
liten för att kunna utnyttjas ordentligt av näringslivet. Respondenten menar att om 
kommunen hade fört en dialog med destinationsbolaget under planeringsprocessen hade 
de fått insikt näringslivets förutsättningar för att nyttja dansbanan så effektivt som 
möjligt.  

5.1.5	  Tema	  Intressekonflikter	  &	  Konflikthantering	  
Respondent U1 
Respondenten berättar att det ”hela tiden” uppstår konflikter mellan hållbar utveckling 
och stadsplanering. I kommunens arbete med att förtäta staden uppstår ofta 
målkonflikter. Förtätningen innebär att fler kommuninvånare blir utsatta för buller, 
föroreningar och tvingas konkurrera om grönområden. Förtätningen resulterar i att 
ekosystemets tjänster eller biologisk mångfald trängs bort. Respondenten menar att det 
skiljer sig åt i hur kommunen adresserar konflikter, när grönområden försvinner har 
kommunen en tydlig strategi för hur detta ska hanteras. I detta fall är det förutbestämt 
att invånarna ska ha möjlighet att besöka ett grönområde inom ett visst avstånd från 
hemmet. Buller och luftföroreningar från transporter ses som ytterligare målkonflikter. 
Därför vill kommunen införa el-bussar inom fordonsflottan med fördelar som minskad 
ljudnivå och koldioxidutsläpp. Responsen från detta förslag är huvudsakligen positivt. 
Negativ aspekt är att dessa är för tysta och därmed svåra att upptäcka för syn-och 
hörselskadade. Vidare är kostanden för ny teknik en aspekt att ta hänsyn till.   
 
Det sker ofta att processer som respondenten vill genomföra fördröjs eller stoppas. Ett 
exempel är kommunens arbete med arbetsplatsparkeringar utanför centrumkärnan. 
Visionen är att arbetande i staden ska parkera utanför centrum för att skapa 
parkeringsmöjligheter för boende, besökare och kunder. Detta bidrar i längden till ökad 
hållbarhet. Åtgärdsprogrammet för detta är förankrat i en detaljplan, vilken är fastställd 
av länsstyrelsen. Trots detta är länsstyrelsen en aktör med synpunkter emot förslaget 
och argumenterar för att det gynnar biltrafik. Respondenten tror att ”mycket okunskap 
ligger till grund” och att länsstyrelsen saknar förståelse för helhetsbilden. Respondenten 
menar att arbetsplatsparkeringar utanför staden är en del av det miljöpussel som 
kommunen lägger. På lång sikt innebär projektet att staden får mer pengar och plats för 
hållbara transportlösningar. För att lösa konflikter har respondenten ambition att 
förklara helhetsperspektivet och ser pedagogik som en viktig del i att skapa förståelse. 
Respondenten betonar vikten av att kommunen följer den strategi som är uttalad, 
avviker de från den strategiska plan som finns så faller den. 
 
”Det är jättesvårt att kommunicera det komplexa pussel som vi håller på att lägga, 
eftersom det inte kommer vara klart förrän om 30-40-50 år. Till och med dem som 
borde förstå och som har varit med och stöttat detta generella tänk och pussel har 
åsikter på detta enskilda projekt” 
 
Respondenten förklarar problematiken mellan byggnationen av Ringleden och 
etableringen av IKEA. Syftet med ringleden var att minska stadens trafikmängd och 
förbättra stadens luftkvalité. Kommunen ska prioritera hållbart resande, såsom bussar 
gående och cyklister. Etablering av IKEA har gett motsatt effekt och stadens 
trafikmängd har ökat. Detta beror på att Ringleden inte är färdigställd. Trafikverket, 
som ägare av vägen, vill inte införa åtgärder för att minska trafikflödet inom centrum. 
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Respondenten ser detta som en konflikt mellan kommunen och trafikverket, då 
trafikverket fördröjer kommunens process i att minska stadens trafikmängd. Ett exempel 
på ett lyckat samarbete är byggnationen av Botniabanan. I processens början uppstod 
konflikter angående Botniabanans dragning genom ett naturreservat. För att lösa 
konflikten valde kommunen att göra en modell med kompensationsåtgärder där 
dragningen genom naturreservatet kompenserades med åtgärder på andra naturreservat i 
kommunen, vilket resulterat i fler fåglar och fågelsorter. Effekten av denna 
kompensationsåtgärd blev positiva och samtliga aktörer i frågan är nöjda med resultatet. 
 
Respondent U2 
Respondenten menar att varje förändring som görs i en stad med flertalet inblandade 
intressenter innebär viss dialog.  Vidare hänvisar respondenten till sin kollega gällande 
frågor om intressekonflikter och konflikthantering. 
 
Respondent U3 
Respondenten förklarar att de förändringar staden står inför, exempelvis 
ombyggnationen av Rådhustorget och Vasaplan, kommer innebära en minskning av 
stadens ytor. Kommunen måste därför vara tydlig i hur ytorna ska nyttjas, och hur 
varuleveranser ska ske. Ett vanligt scenario vid varuleveranser är att lastbilar blockerar 
cykel- eller gångbanor. Dessa problem går inte att jämföra med problematiken i 
storstäder, men då Umeå växer bör även problematiken med varuleveranser utvecklas. 
Frågan som ligger på kommunens bord är huruvida Umeå kan bli en attraktiv stad för 
alla. Kommunen anser att centrum ska vara på gående och cyklisternas villkor. 
 
Respondenten upplever vanligen motsättningar till citylogistikprojekt. Till grund för 
detta är att varuleveranser är inte prioriteras i detaljplanerna, en situation som 
respondenten aktivt arbetar med. Respondenten belyser ett exempel där varuleveranser 
är inskrivna i detaljplanen, men trots detta går butiken emot dessa föreskrifter och tar 
emot varuleveranser på annan plats än tillskriven. Detta menar respondenten beror på en 
kommunikationsbrist mellan butiken och dess fastighetsägare, vilka är väl informerad 
om de förskrifter som finns. Då fastighetsägarna inte kommunicerar ut bestämmelsen 
till hyresgästerna, är missförstånd och motsättningar till förändringen vanligt 
förekommande. Respondenten menar att det är svårt för kommunen att få ut information 
till samtliga aktörer. 
 
Respondenten menar att det är ovanligt med direkta konflikter vid planeringsarbetet, 
men att det ibland uppstår. Detta kan bero på Umeås starka aktörer, som låter mycket 
och känner många människor och politiker. Respondenten förklarar att relationer 
påverkar aktörens makt i planeringsarbetet. Det är vanlighet att aktörer inte alltid är 
överens, men genom att skapa förståelse för varandra kan meningsskiljaktigheter 
undvikas. Meningsskiljaktigheter inom kommunen är vanligt förekommande, men i och 
med kommunens arbete med politiska beslut uppstår inte direkta konflikter mellan 
parter. En diskussion eller ett problem är fördelaktigt att överlämna till tekniska 
nämnden och låta politikerna besluta om. Efterföljande dialog hamnar då också hos 
politikerna. Respondenten upplever ibland att deras blir ”överkörd” då den stämmer 
överens med nämndens. Vidare menar respondenten att politiker inte alltid förstår 
konsekvenserna av de beslut som fattas. Respondenten betonar sin förståelse för att 
politikerna endast är lekmän och att kommunens uppgift att motivera för deras 
beslut.  Konsekvensen av den politiska demokratins uppbyggnad. Går det igenom ett 
beslut som inte stöds av trafikplaneringen menar respondenten att det går två år, sedan 



46 

får trafikplaneringen hantera de konsekvenser som beslutet resulterat i. Respondenten 
kallar det för en form av ”dubbelarbete”.  Respondenten menar att det är svårt att 
hantera konsekvenserna i efterhand, då ytan som ska planeras då är begränsad. 
 
Respondent U4 
Destinationsbolaget äger varken makten eller finansiella medel för att genomföra 
förändringar i Umeå centrum. Därför ser respondenten vikten av ett gott samarbete med 
kommunen. Respondenten ser det aktuella samarbetet som välfungerande, då det 
dagsläget finns etablerade kontakter med gator- och parkchefen. Respondenten 
uppskattar att destinationsbolaget är med i ca 90 % av alla projekt kommunen bedriver 
relaterat till näringslivet, framförallt gällande fysiska förändringar i anslutning till 
centrum. Respondenten upplever inte att det uppstår konflikter mellan aktörer, varken i 
samarbetet med kommunen eller med näringslivet. 
 
Förändringen av Kungsgatan, ett initiativ mellan fastighetsägare och kommunen, är ett 
exempel på hur destinationsbolaget fungerar som medlare. Kommunen accepterade en 
ombyggnation med standardutformning. Önskade fastighetsägarna en mer exklusiv 
stenbeläggning eller belysning var de tvungna att själva finansiera investeringen. 
Kommunen ansåg att förändring mer än det ”normala utbudet” är en kostnad där 
framtida vinst hamnar hos fastighetsägarna. Destinationsbolaget roll i projektet var föra 
en dialog med byggföretagen och berörda butiker, som påverkades negativt av denna 
ombyggnation. Näringslivet uttryckte missnöjde till destinationsbolaget, vilket 
förmedlades till kommunen som därefter bistod med finansiella medel för 
marknadsföring. 
 
Fastighetsägaren är en viktig aktör som destinationsbolaget samarbetar med. Detta beror 
på att fastighetsägarna finansierar många av de projekt och arrangemang 
destinationsbolaget genomför. Fastighetsägarna är långsiktiga vinnare på ett 
attraktivt centrum, då det resulterar i att fastigheterna ökar i värde. Även handlarna ses 
som en viktig aktör. De står för det operativa arbetet inom staden och är ytterst 
ansvariga för att kunderna och Umeås besökare ska uppleva centrum positivt och 
levande. Genom medlemsmöten och marknadsråd har respondenten god 
kommunikation med centrums handlare. Destinationsbolaget är medlemsägt, 
näringslivet är huvudägare, vilket innebär att medlemmarnas frågor oftast är viktigare 
än kommunens. Respondenten undviker att sätta dessa parter i ett motsatsförhållande till 
varandra, men säger att kommunens utveckling stannar utan ett effektivt näringsliv. 
Respondenten för inte en direkt dialog med kommuninvånarna gällande 
förändringsprocesser men ser att de indirekt är med i diskussionen via handlarna och 
fastighetsägarna. Det är näringsidkarna och kommunens ansvar att föra en dialog med 
privatpersoner 

5.2	  Empiri	  Sundsvall	  

5.2.1	  Bakgrund	  	  
Respondent S1 
Respondenten arbetar som samhällsplanerare och projektledare på 
stadsbyggnadskontoret vid Sundvalls kommun men har en bakgrund som 
vattenbyggare. I samband med framtagandet av projektet Stadsvision Sundsvall började 
respondenten arbeta inom kommunen och har i huvudsak arbetat med planering på en 
strategisk nivå. Aktuella projekt för respondenten just nu är ombyggnation av 
tågstationen till ett resecentrum samt framtagandet av klimatsmarta och miljövänliga 
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småhus i projektet Grönt boende. Utöver detta arbetar hon med att föra dialog med 
medborgare, bostads- och finansmarknaden för att informera om aktuella projekt. 
Vidare arbetar respondenten med att varje år ordna en konferens där 
stadsbyggnadskontoret tillsammans med Sundsvalls museum diskuterar utveckling i 
kulturhistorisk miljö. 
 
Respondent S2 
Respondenten är utbildad jägmästare med en marknadsinriktning och har tidigare 
arbetat på energikontoret i Västernorrland, men arbetar med kommunens EU-projekt 
Smartset tack vare sin tidigare erfarenhet av EU-projekt. Utöver detta projekt som 
avslutades under våren arbetar respondenten på det kommunalägda dotterbolaget 
Logistikparken Sundsvall AB, vilka är en underpartner till Sundsvalls kommun och 
driver projektet att bygga en omfattande kombiterminal i anslutning till Sundsvalls 
hamn. 
 
Respondent S3 & S4 
Respondent S3 arbetar som sektionschef på gatuavdelningen och ansvarar för 
trafikplaneringen och har lång erfarenhet då hon arbetat inom området i 29 år. 
Respondent S4 har arbetat i 14 år med trafikplanering och arbetar sedan 1,5 år tillbaka 
med trafikplanering på lång sikt. Arbetet innebär i huvudsak framtagande av utredningar 
inför framtida förändringar. 
 
Respondent S5 
Respondenten driver verksamheter inom stadskärnan. Utöver detta är hon ordförande i 
en medlemsägd organisation för och av näringslivsverksamheter i Sundsvall. 
Organisationen verkar för att underlätta för företag att vara framgångsrika. Frågor som 
lyfts inom organisationen är frågor som kommer från medlemmarna och handlar om 
olika näringslivsfrågor. 
 

5.2.2	  Citylogistik	  
Respondent S1 
Respondenten berör begreppet citylogistik i begränsad utsträckning i sitt dagliga arbete 
men menar att projektet Resecentrum är en form av citylogistik. Respondenten hänvisar 
till gatuavdelningen (respondent S3 och S4) som aktivt arbetar med trafikplanering, 
trafikmodeller och påverkansåtgärder. Respondenten anser att kommunikation är en 
viktig del i arbetet med citylogistik. 
 
Respondent S2 
Respondentens tolkning av citylogistik är de godstransporter som sker i stadskärnan och 
han ser handlarna, fotgängarna, fastighetsägarna, logistikoperatörerna, restauranger och 
delvis varuägarna som intressenter i citylogistiken. För att samla in åsikter från dessa 
intressenter gällande utvecklingen av citylogistik är respondenten och kommunen 
delaktig i olika nätverk, håller i olika workshops och för även en dialog. Detta anser 
respondenten vara positivt då det tidigare inte funnits någon planerad godslogistik från 
kommunens sida. Än så länge är arbetet med citylogistiken i dialogstadiet och 
kommunen har därför inte sett några förändringar, varken till det bättre eller sämre. 
Eftersom det inte tidigare funnits någon välplanerad citylogistik upplever respondenten 
projektet Smartset som att kommunen fick börja arbetet från noll. Det första steget i 
arbetet har varit att samlas och diskutera med berörda aktörer. 
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Syftet med EU-projektet Smartset har varit att skapa citylogistik i olika städer i Europa. 
Respondenten förklarar att vissa städer har fått ta del av hur större städer arbetar med 
citylogistik för att lära sig om fungerande metoder, vilket han som representant från 
Sundsvall fått göra. Projektet har inte lett till någon konkret förändring än för Sundsvall, 
men det har lokaliserats en del förändringar som måste implementeras för att komma 
framåt. Respondenten har delvis fått titta på hur Göteborg arbetar med citylogistik och 
de använder sig av en “Urban Freight Terminal” där leveranser till stadskärnan 
samordnas. Det respondenten har sett är att denna samlastningsterminal leder till en 
merkostnad, vilket handlarna inte är intresserade av då dessa upplever att 
godstransporterna i dag fungerar. Ytterligare ett problem med detta menar respondenten 
är att det inte går att säkerställa att det blir miljövänligare av en samlastningscentral. 
Den miljövänliga vinsten är inte tillräckligt stor för att väga upp kostnaderna för 
exempelvis extra pakethantering. Vidare menar respondenten att Sundsvall inte möter 
samma trängselsituation som Göteborg eller andra stora svenska och europeiska städer. 
Respondenten menar att Sundsvall inte har tillräckliga incitament för att genomföra 
denna förändring utan att arbetet gått ut på att hitta andra alternativa lösningar. 
Sundsvall har istället kollat på lösningar som har implementerats i Umeå och Stockholm 
där man använt sig av returföretag som paketleverantör ut till stadens butiker. Dessa 
lösningar har setts hållbara då dessa transportörer har gods ut från staden och kör i 
dagsläget tomma in, samt det faktum att returföretag är en förhållandevis oberoende 
aktör. Respondenten anser att Stockholm hittat en bra lösning där de inom ett kvarter 
använder sig av ett returföretag som levererar i botten på en galleria och tar med sig 
avfall därifrån. Vidare menar han att detta är ett bra sätt att presentera lösningen för 
handlarna då lösningen inte bidrar till någon ökad kostnad. Än så länge är denna lösning 
på dialogstadiet och kommunen möter blandade åsikter. Butikerna upplever att 
leveranserna idag fungerar och vill inte riskera att förändringen blir till det sämre och 
sätter därför krav på att returföretagen ska kunna hantera gods. 
 
Enligt respondenten möter staden idag problematik med godståg i centrala staden. 
Problematiken är att tågen måste lokvändas för att ta sig förbi staden och in till hamnen. 
Detta tar tid och påverkar järnvägsbommarna genom centrala staden. För att ta ett 
godståg som kommer väster ifrån måste tåget i dagsläget lokvändas två gånger och med 
hjälp av ett diesellok bogseras en kortare sträcka som inte är elektrifierad. Planen med 
järnvägen är att med hjälp av triangelspår undvika de tidskrävande lokvändningarna. 
 
En del av logistikparken-projektet är att flytta kombiterminalen från tågstationen. Idag 
är det väldigt trångt vid kombiterminalen och varje gång ett lyft från lastbil till järnväg 
av farligt gods genomförs utsätts samhället för en risk. Det har inte skett någon större 
olycka vid dagens kombiterminal som respondenten är medveten om, men han vill 
poängtera risken som sker dagligen. Respondenten menar att det finns en mängd olika 
orsaker som var startskottet för byggandet av en logistikpark. Dels menar han att 
kommunen vill flytta kombiterminalen från centrum på grund av att det är trångt och 
farligt. Kommunen vill även låta industrierna få större möjlighet att frakta gods från 
Sundsvall och genom en effektiv terminal öka konkurrensmöjligheterna. Vidare vill 
kommunen få bort tunga transporter genom staden och respondenten menar att “bron 
var en viktig pusselbit”. Flyttas E4an och E14 bort från staden förväntas den dåliga 
luften i stadskärnan minska. 
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Respondent S3 & S4 
S3’s tolkning av begreppet citylogistik är nära kopplat till lastning, lossning av gods och 
transporters och invånares möjligheter att komma in i staden. Respondent S4 fyller i och 
nämner att detta är något som ligger näst på tur för henne att arbeta med, då hon arbetar 
med planering på lång sikt. Hon menar att nästan alla städer arbetar med förtätning, 
vilket syftar till att fler och fler bor på en liten yta. Fördelar med detta är att staden blir 
resurseffektivt då de boende delar på exempelvis vägar, vatten- och avloppsledningar. 
Det som respondenten menar måste tas i beaktning är att det ställs krav på 
trafiksystemet då det måste planeras för möjligheter att få in exempelvis mat och varor i 
dessa förtätningsområden, samtidigt som avfallen måste därifrån. 
 
Respondent S3 belyser problematiken med att värna om handlarna i staden som är 
beroende av inleveranser samtidigt som transportföretaget ser till sin egen optimering, 
vilket sällan stämmer överens med stenstans behov av attraktivitet. Respondent S4 
fyller i och menar att transportföretagen uttryckt att det är kommunen som myndighet 
som måste ställa kraven då detta leder till ökade kostnader för dem. Inget 
transportföretag vill ligga i framkant i denna fråga då det kan bli på bekostnad av deras 
framgång som företag, men finns det en standard som alla måste följa kommer det bli 
en jämn kostnadsökning för samtliga transportföretag. Respondenterna berättar att det i 
dagsläget endast finns tidsrelaterade styrningar på leveranser i stadskärnan. Det 
kommunen infört är att lastplatser är parkeringar mellan vissa tider samt att huvudgatan 
Storgatan endast är tillåten för motorfordon fram till 11.00 och efter 17.00. 
Respondenterna lyfter Sjögatan som en unik inlastningsgata för Sundsvall då den i 
övrigt inte är belastad med trafik. Denna gata ligger längs med gallerian IN. Det har 
dock uppstått en del problem kring denna gata, såsom att lastbilarna parkerar tvärs över 
gatan. Respondent S3 menar att detta leder till att de gående tvingas långt ut i körfältet 
för att ta sig förbi och situationen blir därför en säkerhetsrisk. Respondent S4 menar 
även att en stor anledning till detta ligger i fastighetsägarnas händer då man byggt bort 
fungerande godsmottagningar inne i byggnaden för att använda ytan till annat. Hon 
menar att fastighetsägaren då gjort ett aktivt val att prioritera bort en fungerande 
leveranslösning till en som inte fungerar, vilket kommunen inte kunnat påverka. 
Respondenterna är överens om att kommunen kan göra mycket kring regleringar av 
fordon i stadskärnan, men något de aldrig kan påverka är hur transportföretagen väljer 
att lägga sina transportrutter eller vilken verksamhet fastighetsägaren väljer att tillåta i 
sina fastigheter.  
 
Respondent S5 
Respondentens bild av begreppet citylogistik är begränsat, men tolkningen är nära 
förknippat med handel av varor och transporter.  
 
Som butiksägare upplever respondenten att inleveranser av varor fungerar, trots att det 
sker med olika bolag och under olika tider av dagen. På frågan om respondenten tror att 
samordnade transporter skulle förbättra för butikens verksamhet menar respondenten att 
det självklart skulle vara bra om allt kom samtidigt och vid en bestämd tid. Dock vill 
hon poängtera att detta inte är något problem som hon upplevt eller reflekterat över. Det 
viktiga för respondentens verksamhet är att varorna kommer och inte när eller hur. 
 
Gällande projektet med gamla E4 har respondenten ingen större åsikt och det är inget 
som har lyfts inom organisationen. Frågor eller ämnen som lyfts inom organisationen är 
förslag på förbättringar eller problem som någon företagare/medlem framför. 
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Bostadsbyggandet i hamnen är något respondenten ser positivt på då hon önskar främja 
en attraktiv stadskärna där människor vill bo, leva och handla. Respondenten menar att 
bostäder nära stenstan ger bra förutsättningar för handeln.  

5.2.3	  Tema	  Hållbarhet	  
Respondent S1 
Respondenten nämner en hållbar tillväxtstrategi som kommunen arbetar med och efter. 
Denna strategi benämns som RIKARE och står för relation, infrastruktur, kompetens, 
attraktivitet, region och effektiv kommun. Strategin är en målbild och utefter denna 
arbetar kommunen med att utveckla en vision om en logistiklösning med gröna resor. 
Hållbar tillväxtstrategi är ett kommunalt styrdokument och allt arbete som utförs av 
kommunen ska falla under ramarna för denna. Mycket av kommunens arbete ligger 
bakom denna och strategin utvecklades år 2012. Den hållbara tillväxtstrategin RIKARE 
innehåller under rubriken infrastruktur ett avsnitt om hur kommunen ska främja hållbara 
transporter.  
 
Bostadsbyggande bidrar ofta till ökade transporter då de boende ska ta sig till och från 
hemmet, men respondenten menar att byggandet i och nära stadskärnan ska minska 
behovet av transporter. Byggandet i hamnen ska minska behovet av transporter och öka 
möjligheten att cykla och gå in till staden. Kommunen vill i sitt bostadsbyggande 
erbjuda befolkningen andra möjligheter än att ta bilen. Att handeln i stadskärnan mött 
stora utmaningar i form av minskad handel menar respondenten delvis beror på 
konkurrensen med köpcentrumet Birsta. Det har varit svårt för handlare att driva en 
butik både i staden och i Birsta och då har valet fallit på Birsta. Detta menar 
respondenten delvis beror på att invånarna ofta är bilburna och att bostadsbyggandet 
varit eftersläpande. Vidare menar respondenten att bostadsbyggandet i hamnen kommer 
att gynna handlarna då staden blir mer lättillgänglig och kundunderlaget för butikerna i 
centrala staden kommer att öka. 
 
Respondent S2 
Respondentens arbete är främst fokuserat på EU-projektet Smartset och byggnationen 
av logistikparken. Smartset ämnar främja hållbar citylogistik och logistikparken syftar 
till att skapa hållbara förutsättningar för industrin att fortsätta verk. 
 
Respondent S3 & S4 
Respondent S4 berättar om hållbarhetsvisioner kommunen har. En hållbarhetsvision är 
att år 2030 ska två tredjedelar av samtliga resor i staden ske hållbart. Definitionen av 
hållbara resor är gång, cykel- och kollektivtrafik som det ser ut i dagsläget, 
respondenten påpekar att detta kan ändras om något nytt transportsätt tillkommer innan 
år 2030. 
 
S4 lyfter problemet som finns i flertalet kommuner med dålig luft i stadskärnan. 
Sundsvalls kommun har ett åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten. Kommunen 
satsar mycket pengar på att ändra invånarnas beteende till att resa mer hållbart. Tre 
personer arbetar med att vara ute bland invånarna, på skolor och arbetsplatser, för att 
marknadsföra hållbart resande. Starka argument som kommunen vill framföra är att 
hållbart resande bidrar till sparade pengar, bättre hälsa och att det är bra för miljön. 
Respondent S3 lyfter en förändring gällande parkeringar som kommunen genomfört för 
att minska användandet av bil. S3 förklarar att det tidigare funnits många reserverade 
parkeringsplatser vilket lett till att det varit enkelt att ta bilen till staden då personer varit 
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garanterad en bra parkeringsplats. För att öka samnyttjandet och inte låta bilkörning 
vara det lättaste sättet att transporteras har kommunen öppnat upp dessa parkeringar för 
samtliga invånare och besökare. Respondent S4 fyller i och menar att om invånarna har 
ett månadskort på exempelvis bussen så upplevs det alternativet som enkelt, vilket då 
ökar nyttjandet av kollektivtrafiken. Respondent S4 leder samtalet vidare in på den 
dåliga luften i stadskärnan och menar att kommunen ska “sluta curla bilister”. Det enda 
styrmedlet kommunen har för detta är egentligen parkeringarna. Fortsatt menar 
respondent S4 att priset på parkering ska läggas på en rimlig nivå, vilket innebär att det 
inte ska vara för billigt men inte heller för dyrt. Platserna måste finnas för de invånare 
som inte har något annat val och priset får därför inte upplevas som för högt. 
 
För att ytterligare förbättra luftkvaliteten i stadskärnan har elhybridbussar införts, vilka 
går på el under 30 km/h. Vidare menar respondent S4 att det märks på siffrorna över 
luftkvaliteten då kommunen upplever mindre problem med kvävedioxider nu än 
tidigare. Dock poängterar respondent S4 att det inte är säkerställt att det beror på just 
elhybridbussarna, men menar att bussarna är en del av den förbättrade luftkvaliteten. 
För att uppnå målet med förbättrad luftkvalitet byggs cykel- och gångvägar ut och 
hållbart resande marknadsförs av gruppen på tre personer. Vid planering av nya 
stadsdelar arbetar gatuavdelningen med att gång- och cykelvägar ska placeras 
lättillgängligt och att det ska finnas kollektivtrafik. 
 
På frågan om respondenterna i sitt arbete med hållbarhet möter några konflikter vill 
båda poängtera att hållbarhet och persontransporter inte ska ställas mot varandra. 
Respondent S4 menar att människor i olika situationer behöver använda alla 
transportslag. Dock har det visat sig, genom dialog med sundsvallsborna, att 50 % av 
alla bilresor som sker är kortare än 3 km. Detta fick kommunens gatuavdelning att börja 
fundera och rikta arbetet mot beteendeförändring av dessa resor med argumenten att 
bilresor som är kortare än 3 km inte bidrar till att invånarna sparar tid. Respondent S4 
menar att minskas andelen av korta resor med bil möjliggör det för invånarna som bor i 
närliggande bebyggelser med dålig kollektivtrafik att ta bilen. Respondent S4 
poängterar att detta skulle bli en fördel för samtliga inblandade och att hon vill vara 
försiktig med att ställa transportslagen mot varandra. Respondent S3 anser att 
kommunen inte arbetat för att ställa transportslagen mot varandra men att media har lett 
debatten i den riktningen och försökt skapa konflikter. 
 
Respondent S5 
Respondenten är inte involverad i kommunens hållbarhetsarbete. Respondenten önskar, 
i sin roll som näringsidkare, en attraktiv stadskärna som lockar både butiker och 
besökare att vara verksamma och husera där. 

5.2.4	  Tema	  Planering	  
Respondent S1 
Sundsvall är en kommun med robust ekonomi och en stabil grund att stå på, men sticker 
inte ut ur mängden. De senaste åren har Sundsvall gått i kräftgång gällande rankingen 
över Sveriges största städer. Respondenten påpekar att kommunen växer, dock inte i 
samma takt som andra städer i landet. Respondenten menar att detta till stor del beror på 
att bostadsbyggandet kommit igång sent i jämförelse med andra städer. Befolkningen i 
Sundsvall har sedan början på 2000-talet ökat, men det har inte byggts motsvarande i 
bostäder, vilket gjort att befolkningsökningen stannat av. Dock finns viljan att köpa då 
projekten för nya boenden säljs och det med ett högt kvadratmeterpris. År 2015 hade 
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kommunen som mål att bygga 250 bostäder per år, vilket inte stämmer överens med 
dagens byggande då minst 500 bostäder byggs per år. 
 
Kommunen har ett samarbetsavtal med Mittuniversitetet där respondenten menar att det 
satsas mycket pengar. Mittuniversitetet växer och bygger ut campus samtidigt som det 
finns planer för fler studentbostäder i anslutning till universitet. Grönt boende-projektet 
som respondenten arbetar med är ett projekt som sker i samverkan med studenter på 
universitetet. Det finns en del områden runt campus som kan utnyttjas för att bygga ihop 
universitet med staden. Respondenten understryker att det byggs på flertalet olika 
områden runt omkring och i stadskärnan just nu. 
 
För att öka cykelanvändandet har kommunen under flera år arbetat med 
beteendepåverkande åtgärder. Fokus har legat på att bygga cykelbanor och hålla 
kampanjer. Bemötandet har generellt sett varit positivt. För att uppnå detta förklarar 
respondenten att kommunen under många år arbetat med att kommunicera budskapet i 
stadsvisionsseminarium. Detta för att måla upp bilden av den vision där kommunen vill 
knyta ihop staden med de nya stadsdelarna nere i hamnen.  
 
För att samla in åsikter har kommunen i framtagandet av stadsvisionen och 
översiktsplanen fört en omfattande medborgardialog. För att väcka intresset hos berörda 
aktörer följer kommunen lagarna i plan- och bygglagen som att exempelvis ha samråd, 
workshops och skicka ut information. Vid dessa två projekt hade kommunen kontakt 
med en stor mängd aktörer och det var många som engagerade sig. Detta presenteras i 
samrådsredogörelsen. Vid framtagandet av stadsvisionen genomfördes 80 möten med 
olika grupper, vid den tidiga dialogen var 330 personer medverkande och i det formella 
samrådet var det 211 personer. Vidare trycktes information och delades ut i hushåll 
samt att medborgare kunde låna hem samtliga dokument på biblioteken. Alla yttranden 
och synpunkter dokumenteras och svaras på, totalt var det 122 yttrandet i stadsvisions-
projektet. 
 
Trafikverket satsar mycket pengar på ett flertal infrastrukturprojekt, både på att förbättra 
E14 som löper genom staden västerut och även järnvägen. Respondenten menar att 
Sundsvall varit en svag punkt på alla nät och att man nu därför satsar på att förbättra 
detta. Vidare menar respondenten att dessa projekt är svårare att kommunicera ut till 
befolkningen än vad E4an-projektet var.  
 
Respondent S2 
Orsaken till att det inte byggts några bostäder de senaste åren menar respondenten beror 
på att hamnen varit upplåst med industriytor samt att E4an gått genom staden. Vidare 
menar respondenten att invånarna vill bo nära vattnet och därför bygger kommunen och 
privata aktörer i hamnen. Ytterligare en anledning till att det byggs i hamnen menar 
respondenten är att stadskärnan är byggd i sten och det går därför inte att göra större 
projekt där. 
 
Sundsvall Logistikpark har ett syfte förbättra transport av gods i sundsvallsområdet. 
Kommunen äger nu all mark som logistikparken planeras bygga på och genomför 
fastighetsregleringar av de berörda husen i Petersviks-området. Projektet sker stegvis 
och första delen planeras vara klar år 2020. Logistikparken ska i ett första skede bestå 
av en järnvägskoppling till SCA Ortvikens pappersbruk och en ny containerhamn som 
ligger i förlängningen till dagens hamn. 
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Grundorsaken till att projektet logistikparken tog fart var till stor del den tunga 
industrins intresse av en effektiv terminal. Vidare menar respondenten att denna 
godsintensiva verksamhet i dagsläget har dåliga förutsättningar att konkurrera, då 
transporterna inte lyckats lösas effektivt och miljömässigt bra. Utifrån Sundsvalls 
geografiska läge menar respondenten att staden måste ligga i framkant för att 
konkurrera på en exportintensiv marknad. Att logistikparkens placering blir i anslutning 
till industrin menar respondenten faller sig naturligt då det är där godsmängden finns. 
Respondenten var inte med vid starten av projektet med logistikparken men han vet att 
informationen till de boende gick genom kommunen. Innan detta hade flertalet olika 
utredningar genomförts för att visa på varför kommunen landade i den lösningen som 
presenteras. Logistikparken är en stor anläggning och utredningsarbetet utgick ifrån 
vilka logistiska lägen som ansågs potentiella. Viktiga parametrar är de geografiska och 
geologiska förutsättningarna. Att möta motståndet i detta projekt är och har varit 
tidskrävande och detta har fått tagits i beaktning i planeringen. Projektet har förskjutits 
och tidsplanen har fått göras om. Vidare menar respondenten att motståndet kommer att 
minska när projektet är färdigställt. Detta eftersom att projektet förväntas leda till 
mindre trafik i centrala Sundsvall och invånarna kan då se fördelarna med arbetet. 
 
Respondent S3 & S4 
Stadsvisionen är en ledstjärna för trafikplaneringen på gatuavdelningen. För att samla in 
synpunkter hur andra kommuner eller verksamheter arbetar är gatuavdelningen delaktig 
i olika nätverk samt tar hjälp av utomstående konsulter vid vissa projekt. Respondent S4 
menar att kommunen kan lära mycket av att titta och prata med andra och då även städer 
utanför Sverige. 
 
Det finns många olika sätt att samla in åsikter från berörda aktörer i form av samråd. 
Respondent S4 nämner några traditionella sätt, såsom annonser i press med länk till 
någon utredning som invånarna uppmanas lämna synpunkter på. Det respondenterna 
upplevt är att möten ofta lockar äldre människor medan de skriftliga synpunkterna i 
tidningarna ofta kommer från pålästa personer och kommentarer på tidningsartiklar 
kommer ofta från de som inte är helt insatta. Respondent S4 menar att det inte alltid 
handlar om att göra alla nöjda, utan att lägga besluten på en rimlig nivå. Vidare menar 
respondenten att det bör skiljas på personliga åsikter och vad som rent sakligt är 
genomförbart. Respondent S3 tror att kommunen kommer gynnas av den hållbara 
tillväxtstrategin RIKARE i denna fråga då strategin blir mer allmänt känd och skapar en 
förståelse.  
 
Respondent S5 
Respondenten har i sin roll inom näringslivet själv ingen direkt kontakt med kommunen 
gällande planering av förändringar som rör stadskärnan, men organisationens 
regionansvarige arbetar nära det kommunalägda näringslivsbolaget, vilken fungerar som 
en naturlig länk mellan kommunen och näringslivsfrämjande verksamheter och 
aktiviteter. Samarbetet gällande näringslivsfrämjande aktiviteter upplever respondenten 
något som fungerar bra. Förutom vid deltagande i presentationer får respondenten 
information om förändringar samtidigt som invånarna. Respondenten menar att hon i 
vissa kommunala projekt har svårt att ta ställning då organisationen är medlems ägd och 
det finns alltid flera sidor och olika åsikter inom olika ämnen eller projekt. 
Respondenten hade önskat mer information om kommunala projekt som rör och 
påverkar näringslivet. 
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5.2.5	  Tema	  Intressekonflikter	  &	  konflikthantering	  
Respondent S1 
Respondenten menar att det är när det börjar grävas som de starka reaktionerna från 
allmänheten kommer. Angående projektet att minska gamla E4an genom staden med 
två filer menar respondenten att kommunen inte mötte någon folkstorm, men att 
kommunen har märkt av en intressekonflikt då de som protesterat har gjort det tydligt. 
Vidare menar respondenten att delar av motståndet var väntat i form av Motormännens 
riksförbund. Denna typ av motstånd fördröjer kommunens arbete då det kräver 
ytterligare utredningar innan genomförande. Gällande näringslivets åsikt möter 
kommunen inget särskilt motstånd utan det som efterfrågas från näringslivet är en 
attraktiv och trivsam stad där invånare ska vilja arbeta snarare än specifika 
förutsättningar. En del industrier har fått flytta för bostadsbyggandet i hamnen, men 
detta menar respondenten inte har varit något större problem då dessa placerat sig där 
för att ha verksamhet nära E4an. I samband med Sundsvallsbrons öppnande vill dessa 
företag flytta efter den nya E4an. 
 
Den stora konflikten den senaste perioden menar respondenten har varit logistikparkens 
placering i området Petersvik som anses ha en del kulturvärden. Projektet att bygga 
Sundsvallsbron menar respondenten var ett sådant beslut som nästan var positivt för 
alla. Byggandet i hamnen kunde komma igång efter att den tunga trafiken lyfts bort och 
hindret mellan staden och hamnen minskat. Respondenten påpekar att en del 
privatpersoner har kommit i kläm vid byggandet av bron men att det varit ett 
jämförelsevis litet antal och att det varit ett positivt projekt. 
 
Respondent S2 
Den första konflikten som märktes vid logistikparkprojektet menar respondenten var när 
de boende i området förstod att de skulle vara tvungna att flytta. Projektet med 
logistikparken har fördröjts på grund av överklaganden som gått upp till högsta instans, 
regeringsrätten. Vidare menar respondenten att kommunen är mer orolig vid första 
överklagandet än kommande eftersom regeringsrätten då gått med på kommunens 
argument om varför man bygger en logistikpark. Respondenten menar också att det är 
mycket politik i dessa beslut och opinionen vill visa att de inte står bakom en del beslut. 
Mycket tid läggs på att svara på insändare och dylikt samt att mycket sker i samråd med 
politiker då det är på deras uppdrag som projektet genomförs. Respondenten upplever 
att åsikter rent generellt om kommunens arbete skiljer sig åt och att aktörer inte alltid 
anser att kommunen gör rätt. 
 
På frågan om påtryckning från allmänheten fått kommunen att ändra ett beslut leder 
respondenten samtalet in på diskussionen kring gamla E4an. Detta beslut stod och 
vägde i kommunalrådet och hade kunnat ändras medan kommunen i projektet 
logistikparken hade övervägande politisk majoritet och hotades därför aldrig riktigt. 
Respondenten menar att om alla politiska partier i kommunfullmäktige ställer sig 
bakom en sakfråga är det svårt att få igenom en ändring av beslutet. Respondenten 
menar att det är svårt att få med alla intressenter i beslut och att det oftast krävs att 
kommunen måste styra. 
 
Respondent S3 & S4 
På frågan hur respondenterna och kommunen arbetar med att bemöta problematik som 
lyfts i bland annat media menar respondenterna att dem försöker ta dialogen själv. 
Respondent S4 menar att om kommunen svarar på en insändare i tidningen är det inte 



55 

säkert att svaret publiceras. Istället försöker kommunen kommunicera budskap via den 
egna facebook-sidan och tryckta informationsblad som delas ut i hushåll. Detta för att 
själva kunna välja vad som står och hur texten formuleras. Respondent S3 vill även 
poängtera att kommunen försöker vara ute och synas för att informera. 
 
Då respondent S4 arbetar på lång sikt har konflikter och motstånd inte direkt lett till 
något förändrat beslut utan arbetat går ut på att i samråd undvika konflikter genom att 
samla in andra vinklar än vad kommunen själva har. S4 nämner ett exempel gällande 
parkeringsavgifterna som utreds nu. Där har kommunen och gatuavdelningen sin 
målbild om vilken nivå priset ska ligga på, men vid samråd har kommunen fått in andra 
gruppers åsikter och kan sedan mötas på mitten. Respondenterna är överens om att det 
är ett givande och tagande och att det är anledningen till att samråd hålls. 
 
Ombyggnationen av torget har diskuterats den senaste tiden i media och respondent S4 
menar att det är ett utredningsarbete som pågått i ungefär 10 år och även där har åsikter 
samlats in eftersom att det är en viktig symbol för staden. Under dessa 10 år har 
kommunen hittat finansiering, utrett och kommit fram till ett slutgiltigt förslag. 
Plattorna som ligger på torgets mark idag har en livslängd på maximalt 40 år och har 
legat där sedan år 1981 och är därmed 35 år gamla vilket innebär att dessa plattor 
förbrukats. Även fast detta projekt varit uppe för samråd och synpunkter har samlats in 
så väcks uppmärksamhet i media när projektets börjar närma sig. Respondenterna är 
överens om att kommunen önskar att befolkningen förstod sin påverkansmöjlighet i tid 
under utredningsarbeten. Kring ombyggnationen av torget fördes även en dialog med 
olika grupper ur näringslivet, såsom handlarna och fastighetsägarna. Respondent S4 
poängterar att det inte går att prata med alla utan att de utsedda personerna i varje grupp 
är någon som fått förtroende och att kommunen därför måste lita på att dennes åsikter 
representerar gruppen. 
 
Gällande gamla E4an-projektet har kommunen fått en del frågor via sin facebook-sida 
och respondent S4 menar att det är svårt att hitta en rimlig nivå på svaren. Hon belyser 
svårigheterna att med tre meningar förklara något som är relativt komplext, men att 
kommunen samtidigt inte kan hänvisa till en lång rapport. Dock berättar hon att 
kommunen gällande E4an-projektet hänvisade via sin facebook-sida till en text 
bestående av en förklaring kring projektet. Detta ledde till att ungefär hälften förstod 
medan andra halvan troligtvis inte förmådde sig läsa utredningen och fortsatte därför att 
vara kritiska. Just projektet kring E4an menar respondenterna att det nästan är första 
gången som den positiva sidan fått komma till tals i tidningarna och debatten har varit 
någorlunda balanserad. Vidare menar respondent S4 att det är de yngre medborgarna 
som varit positiva medan den äldre gruppen varit med kritiska. Hon menar även att det 
är för den yngre delen av befolkningen som kommunen planerar långsiktigt för. 
 
Respondent S5 
Respondenten har ingen erfarenhet av konflikter med kommunen. Respondenten ställer 
sig frågande till en del projekt kommunen arbetar med, såsom ombyggnationen av 
torget. Respondenten önskar tydligare information kring varför projektet kommer att ta 
två somrar och vad det kommer att kosta för näringslivet i staden. Respondenten ställer 
sig frågande till hur viktigt projektet är att genomföra i förhållande vad det kommer att 
kosta för näringslivet och butikerna i staden under byggnationstiden.  
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6.	  Analys	  av	  empiri	  
Detta avsnitt ämnar analysera studiens empiriska material. I detta avsnitt analyseras 
empirin utifrån studiens teman för att ge svar på studiens syfte och centrala 
frågeställning. Analysen består av två steg. Först sker en individuell analys av 
respektive kommun för att kartläggning den enskilda kommunens nuläge. Denna 
analysdel ämnar beskriva hur respektive kommun arbetar och ser på studiens 
temaområden; citylogistik, hållbarhet, planering, intressekonflikter & konflikthantering. 
För att öka tydligheten i det omfattande empiriska materialet hänvisas läsaren till 
sammanfattande tabeller placerade som bilagor (se bilaga 4 & 5). Därefter fortskrider 
den individuella analysen med varför kommunerna agerar som dem gör.  

6.1	  Umeå	  

6.1.1	  Hur	  	  
Citylogistik 
Kommunen ser vikten av samverkan för att uppnå effektiv citylogistik. Samtliga 
respondenter från kommunen har frånsagt sig arbeta med konceptet. Benämning 
”citylogistik” har istället ersatts med ”godsprogram” eller ”varuleveranser” för att öka 
förståelsen bland andra aktörer. Respondenterna förklarar att de inte har kunskap inom 
ämnet, trots senare samtal om hållbara transporter i centrumkärnan eller deltagande i 
EU-projekt om citylogistik. Definitionen skiljer sig åt inom kommunen.  
 
Kommunen ser konceptet som komplext och svårt på grund av antalet berörda aktörer.. 
Relevanta aktörer är centrumhandlare, åkerierna och fastighetsägarna. Samverkan 
mellan parter ses som viktigt för utveckling av Umeås citylogistik. Kommunens arbete 
med citylogistik utgår från översiktsplanens bestämmelser. Kommunen har styrmedel 
för att påverka aktörer att skapa effektiva godstransporter i centrum, men ser dessa som 
små i jämförelse med åkerierna och handlarnas makt på citylogistiken. Kommunen 
anser marknadsekonomin och Umeå historiska utveckling vara grundläggande för 
stadens citylogistik. Historiska aspekter är svåra att planera för och därför menar 
kommunen att citylogistik tidigt bör integreras inom stadsplanering. Detta kommer 
resultera i mer effektivt resultat.  
 
Kommunen är medveten om att en attraktiv centrumkärna kräver godsleveranser inom 
centrum och vilken påverkan de medför på stadens miljö i form av säkerhet, hållbarhet, 
attraktivitet. Kommunens roll är att planera centrums ytor så samtliga aktörers viljor 
tillgodoses och minimering av godstransporterna negativa effekter. Vidare belyser 
kommunen att effektiv citylogistik är essentiellt för att stadens tillväxt.  Kommunen ser 
citylogistik som ett lokalt koncept med lokala problem, lokala diskussioner och därmed 
även lokala lösningar. 
 
Hållbarhet 
Kommunen utgår ifrån översiktsplanen som är fastslagen mot kommunens medborgare 
och näringsliv. Inom denna är kommunens arbete med hållbar utveckling väl integrerat 
och innehåller projekt som ”5-kilometersstaden”. Kommunen ser starkt samband mellan 
trafik och hållbarhet, och arbetar för utveckling av hållbara transportmedel för att öka 
stadens hållbarhet. Kommunen diskuterar begreppet miljö och menar att fler aspekter än 
direkta koldioxidutsläpp bör tas med, såsom buller, säkerhet och attraktivitet. 
Kommunen har stark önskan i att skapa en ”attraktiv” stad och menar att 
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godstransporter påverkar detta. I och med detta resonemang anses hållbar utveckling 
som betydande incitament för optimering av citylogistik. 
 
Lokala och nationella incitament ligger till grund för Umeå kommuns ökade fokus på 
hållbar utveckling. Lokala incitament är stadens dåliga luftkvalitet, vilket resulterat i 
omdirigering av E4an för minskad trafikmängd i centrum. Undersökning om 
godstransporternas inverkan på luftproblematiken visade lågt samband. Däremot 
påvisades andra negativa konsekvenser, såsom minskad säkerhet och attraktion. 
Påtryckningar från Klimatmötet i Paris ses som nationella incitament för 
hållbarhetsarbete. Umeå kommun strävar efter att bli utnämnd till miljöhuvudstad 2018.  
 
Planering 
Umeå kommuns arbete med stads- och trafikplanering utgår från kommunens 
översiktsplan. Översiktsplanen tydliggör kommunens mål och visioner och har fokus på 
att skapa ett hållbart Umeå. Det är kommunanställda tjänstemän som utifrån politiskt 
fattade beslut arbetar för att uppnå översiktsplanens bestämmelser. Planeringsarbetet 
inom Umeå kommun skiljer sig åt beroende på projektets utformning och relevans. 
Utifrån ett hållbarhetsperspektiv fokuserar kommunen på beteendeförändring på 
individnivå. Gällande citylogistik använder kommunen styrmedel såsom 
tidsbegränsningar, lastzoner eller fordonsrestriktioner för att påverka utformningen. 
Kommunen menar att planering av stadens citylogistik sker i samverkan med berörda 
aktörer. Samarbete ses om en betydande aspekt för att genomföra förändringar. 
Förändringsarbete gällande stadens offentliga rum är komplext att genomföra och 
näringslivet vill vara mer integrerad inom planeringsprocessen.  
 
På senare tid har godstransporter integreras inom stadsplanering. Kommunen har 
generellt låg kunskap om planering av godstransporter i urban miljö och saknar 
förståelse för effektiv citylogistik. Kommunen saknar även aktuell information och 
kartläggning av stadens totala godsflöden. Trots detta anses samarbetet mellan 
trafikplanering och stadsplanering vara bra och ömsesidigt. Kommunens deltar i EU-
projekt med syfte att ta fram ett lokalt godsprogram för Umeå. För att möjliggöra 
effektiv citylogistik menar kommunen att trafikplaneringen bör integreras tidigt inom 
övrig stadsplanering, 
 
Intressekonflikter & Konflikthantering 
Kommunen anser att förändringsarbete vanligen fördröjs eller stoppas och möter 
vanligen motstånd från kommunmedborgarna gällande förändringar som sker. 
Konflikter angående kommunens arbete för hållbar utveckling är speciellt 
förekommande. Kommunen är medveten om att uppstådda konflikter kan lösas via 
kommunikation och pedagogik. Umeå kommun genomgår för tillfället ett flertal 
förändringsarbeten i stadens offentliga rum, varav meningsskiljaktigheter ses som en 
naturlig följd av förändringsarbetet. Planering och optimering av stadens utformning 
blir en allt viktigare fråga. Kommunen är införstådd i vikten av att planera proaktivt för 
att möjliggöra tillväxt och undvika att konflikter uppstår.  
 
Respondenterna upplever att motsättningar till logistikförändringar är vanligt och att 
kommunen inte prioriterar dessa projekt. Inom kommunen är meningsskiljaktigheter 
mellan enheter vanligt förekommande. Dessa resulterar dock inte konflikter då 
kommunen, som politiskt organ, hänvisar till de politiska beslut som fattas. 
Respondenterna upplever att politikerna inte är tillräckligt insatt och därmed inte förstår 
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konsekvenserna av beslut som tas. Vid planering av varuleveranser eller godstransporter 
inom stadskärnan uppstår vanligen problem när kommunen kommunicerar med 
fastighetsägare och butiker. Direkta konflikter vid planeringsarbetet är ovanliga men 
diskussioner med enskilda kommunmedborgare uppstår ibland. Starka externa aktörer i 
Umeå har stort inflytande i kommunens planeringsprocess. Kommunen ser Botniabanan 
som ett lyckat exempel på konflikthantering. Den intressekonflikt som uppstod 
hanterades via kommunens modell för kompensationsåtgärder.   
 
Respondent U4 är beroende av samarbete med kommunen för att möjliggöra 
utvecklingsarbete inom stadskärnan, då kommunen bistår med finansiella medel och 
politiska beslut gällande planerade. Samarbetet anses vara ömsesidigt då kommunen är 
beroende av god kommunikation med aktörer inom stadens näringsliv. Respondenten 
menar att samarbetet mellan kommunen, destinationsbolaget och näringslivet är väl 
fungerande, men påvisar att kommunen integrerar respondenten sent i 
planeringsprocessen. Vidare menar respondenten att viss kommunikationsbrist ibland 
uppstår men inga rena intressekonflikter. 
 
För en sammanfattning av Umeå kommuns empiriska material (se bilaga 4). Tabellen 
återger respektive respondents svar inom studiens teman.   

6.1.2	  Varför	  
Citylogistik 
Från det empiriska materialet analyseras Umeå kommuns bristande information och 
kunskap om citylogistik ligga till grund för respondenternas upplevelse av konceptet 
som svårt och komplext. Trots samtliga respondenters avståndstagande från konceptet 
visar det empirin att det finns god kunskap gällande citylogistik inom kommunen. Att 
respondent U3 förklarar att begreppet citylogistik väljs bort till följd av ett “enklare” 
begrepp, visar på att begreppet snarare än konceptet anses vara komplext. Vidare 
analyseras avsaknaden av citylogistikens förankring i kommunens översiktsplan som 
anledning till respondenternas svårighet att knyta an begreppet citylogistik. Det 
empiriska materialet visar tydligt översiktsplanens betoning för de kommunanställdas 
operativa och strategiska arbete.  
 
Det empiriska materialet belyser Umeå kommuns fokus på utformning och utveckling 
av stadens centrala delar för att uppnå en attraktiv och hållbar stad. Analysen påvisar 
ambition som primära incitament för kommunens arbete med citylogistik. Varför Umeå 
kommun vill ses som attraktiv- och hållbar stad tyder studien kopplas till stadens 
historiska arv. Staden benämns som universitetsstad och stor del av befolkningen utgörs 
av inflyttade studenter. Uppsatsförfattarna kopplar kommunens målsättning med 
befolkningsökning till ambitionen att omvandla kommunens tillfälliga invånare till 
permanenta. I enighet till den aktuella urbaniseringen sker, medföljer ett aktivt arbete 
för kommunen att bibehålla samt öka andelen inflyttade invånare till Umeå. Därav 
kommunens intresse i att vara en attraktiv stad med ett levande centrum och näringsliv. 
Hållbarhetsaspekten blir en naturlig konsekvens för kommunen att ta hänsyn till vid 
stadsplanering för tillväxt.  
 
Analysen påvisar att kommunen är införstådd i vikten av samverkan och dialog mellan 
aktörer för att möjliggöra effektiv citylogistik. Detta analyseras grunda sig i 
kommunens erfarenhet av samverkan av externa aktörer, såsom universitet eller 
ekonomiska aktörer. I empirin har kommunen har påvisat samverkan som en viktig 
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aspekt för att möjliggöra förändringsarbete. Uppsatsförfattarna relaterar även detta 
resonemang till stadens historiska som universitetsstad.  
 
Hållbarhet 
Ur empirin ses hållbarhet genomsyra kommunens totala trafik- och stadsplanering. 
Detta analyseras vara resultatet av att hållbarhet är förankra i översiktsplanen. Varför 
kommunen fokuserar på stadens hållbara utveckling analyseras bero på stadens 
luftproblematik. Projekt såsom ombyggnationen av E4an, “5-kilometersstaden”, 
implementering av miljözon, ”Urban Freight Tails”, analys av godstransporter samt 
införande av citylogistisk referensgrupp är alla relaterade till transporter och hållbarhet, 
och ses som en direkt konsekvens av luftproblematik. Luftproblematiken har tydligt satt 
press på kommunen i flera avseenden.  
 
Utmärkelsen, Miljöhuvudstad 2018, analyseras avspegla kommunens strategi att ses 
som miljömedveten. Till grund för hållbarhetsarbete finns även nationella incitament, 
den globala uppvärmningen och Paris klimatmål. Vidare analyseras Umeås önskan att 
få utnämningar, ligga till grund för kommunens marknadsföringskampanj som 
“attraktiv” stad. Analysen återkommer till kommunens målsättning att växa och 
utvecklas. Paradoxalt är kommunens önskan om tillväxt och ökad attraktivitet 
påfrestande på naturens resurser och hållbara utveckling i, form av ökade transporter 
och minskade grönområden. Utifrån det empiriska materialet ses tillväxt som incitament 
för kommunens satsning på hållbara transportslag och optimering av citylogistik.  
 
Planering 
Umeå kommuns planering- och utvecklingsarbete och är förankrat i översiktsplanen. 
Utifrån det empiriska materialet tydliggörs kommunens roll som politiska organ. 
Samtliga processer som planeras för, ska först ska beslutas om på politisk nivå. 
Respondenterna har tydliggjort översiktsplanens relevans för att genomföra kommunens 
arbete mot de strategiska målsättningar som finns. Uppsatsförfattarna inser vilken svår 
uppgift kommunen står inför med planering av ett samhälle, och att ta hänsyn till 
aktörers olika viljor.  
 
Kommunen har två enheter som arbetar med planeringsarbetet, stadsplaneringen samt 
trafikplaneringen. Respondenterna skiljer sig åt gällande enheternas samarbete, men är 
enade om att trafikplaneringen tidigt bör integreras inom stadsplaneringen för 
optimering av citylogistik. Det empiriska materialet påvisar att kommunikation- och 
kunskapsbrist, mellan enheterna trafikplanering och stadsplanering, ligger till grund för 
planeringsproblem av Umeås citylogistik. Analysen visar att kunskap om citylogistik 
finns i kommunen men bristen på kommunikation mellan enheterna resulterat i 
övergripande låg kunskapsnivå. Kunskapsbrist analyseras även utgöra grunden för 
kommunens sena fokusering på optimering av citylogistik.  
 
Utifrån empirin analyseras att planering av stadens citylogistik inte ensamt ligger hos 
kommunen. Kommunen ser sig vara begränsad till de styrmedel som finns att tillgå och 
menar att dem inte kan skapa citylogistik. Även externa aktörer har stor inverkan. 
Effektiva logistiskmodeller, som samlastningscentral eller varudistribution, utformas av 
åkerierna och transportnäringen. Empirin betonar kommunens vikt av samverkan mellan 
aktörer för planering av citylogistik. Analysen resulterar i att kommunen bör se 
samverkan och dialog med aktörer som ett styrmedel för att påverka stadens 
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citylogistik. Kommunen bör använda befintlig kunskap som det empiriska materialet 
påvisar gällande kommunikation och samverkan för att planera stadens citylogistik.  
 
Kommunen betonar att de saknar kunskap inom planering av “logistiska” frågor och 
inte ska agera “logistiker” Trots detta visar empiriska materialet att kommunen aktivt 
arbetar med att öka kunskapsnivån inom citylogistik, i form av aktivt deltagande i EU-
projekt och utformning av godsprogram. Analysen påvisar att begreppet citylogistik 
återigen anses vara främmande för kommunen, vilket kan resultera i kommunens 
motsträvan till implementering av begreppet “logistik” i dagligt tal. Uppsatsförfattarna 
analyserar för huruvida citylogistikens tydliga företagsekonomiska koppling är 
skrämmande för kommunens samhälleliga huvudmål. Kommunens främsta uppgift ska 
vara att möjliggöra samhällsutvecklingen förmånlig för samtliga medborgare, medan 
logistik syftar till företagsekonomiska aspekter som effektivisering, optimering och 
kostnadsreducering.  
 
Det empiriska materialet betonar planeringsarbetets tydliga förankring i 
översiktsplanen.  Detta analyseras ligga till grund för att kommunens 
planeringsarbete genomsyras av hållbar utveckling. Som tidigare nämnt är 
översiktsplanen är färgad av den luftproblematik Umeå står inför, vilket avspeglas på 
trafik- och stadsplaneringens utvecklingsarbete. Dessa enheter planerar för nyttjande av 
hållbara transportslag, där fokus ligger på utveckling av stadens gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik samt nyttjande av stadens befintliga resurser. Vidare analyseras 
hållbarhetsaspekten utgöra grunden för transportplaneringens allt mer integrerade 
samarbete med övrig stadsplanering. Då fokus tidigare inte varit på transporternas 
påverkan på stadens hållbara utveckling, har inte heller enheten för trafikplanering 
prioriterats inom kommunen. Analysen återkommer till kommunens önskan att växa, 
vilket resulterar i ökat antal transporter och aktörer på ett område som minskar till yta. 
Planeringsenheterna bör därför via samarbete arbeta proaktivt för att möjliggöra stadens 
utveckling och utformning av ett attraktivt centrum med ett levande näringsliv och en 
attraktiv kommun. Genom planering av stadens citylogistik förebygger kommunen de 
problem som kan uppstå i form av ökat antal aktörer på minskad yta i stadens centrala 
delar. På så vis kan kommunen planera bort den transportproblematik som stora städer i 
dagsläget kämpar med.   
 
Intressekonflikter & Konflikthantering 
Konflikter vid förändringsarbete är inte en ovanlig företeelse inom Umeå kommun. 
Vanligen uppstår både meningsskiljaktigheter inom enheter på kommunen men även 
mellan kommunen och externa aktörer. De meningsskiljaktigheter som uppstår mellan 
enheter på kommunen resulterar sällan i direkta konflikter, då politiska beslut är 
avgörande för förändringsarbetets utformning. Kommunen menar att det vanligen 
uppstår intressekonflikter gällande planering av hållbarhetsfrågor. Med stöd av det 
empiriska materialet påvisar analysen att detta beror på hållbarhetsarbetets strategiska 
utformningar. Förändringar som sker idag ska bidra till positiva effekter som synliggörs 
om 10-50 år, vilket anses vara svårt att kommunicera ut till berörda aktörer. Vidare 
analyseras aktualiteten gällande hållbarhetsfrågor, samt den känslomässiga kopplingen 
som finns relaterat till hållbarhet. Frågor relaterade till global uppvärmning är ett ämne 
som berör och framkallar åsikter hos majoriteten av befolkningen. Förändringar 
gällande det offentliga rummet upplevs som känsloväckande hos kommunmedborgarna. 
Med stöd i det empiriska materialet anses offentliga platser tillhöra 
kommunmedborgarna, vilket kan resultera i lika många åsikter som antalet invånare i 
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kommunen. Analysen resulterar i den tydliga kopplingen mellan intressekonflikter 
gällande trafik- och stadsplanering i relation till kommunmedborgarnas personliga 
känslor för förändringsarbetet. 
 
Vidare stödjer empirin att konflikter uppstår på grund av aktörens avsaknad av kunskap, 
förståelse samt helhetsperspektiv. Kommunikation ses som ett verktyg att hantera och 
förebygga intressekonflikter som uppstår. Bristen på kommunikation ses som 
föreliggande för aktörens avsaknad av kunskap, förståelse och därmed även situationens 
helhetsperspektiv. Det empiriska materialet påvisar att väl etablerade samarbeten mellan 
aktörer inte resulterar i intressekonflikter. Analysen behandlar därför kommunikation 
som väsentlig aspekt för konflikthantering, både mellan enheter på kommunen samt 
mellan kommun och externa aktörer. En mer konkret modell för konflikthantering är 
implementering av kompensationsåtgärder. Analys av modellen påvisar att även denna 
mynnar ut i kommunikation mellan intressekonfliktens aktörer, då samtal resulterade i 
förståelse för varandras intressen och perspektiv.  
 
Det empiriska materialet belyser kommunen som införstådd i kommunikationens 
inverkan på intressekonflikter och konflikthantering. Analysen resulterar i att 
kommunens planeringsarbete bör innefatta mer kommunikativa åtgärder och genom 
dessa verka mer proaktivt för att motverka intressekonflikter mellan berörda aktörer. 
Kommunen som representant för medborgarna ansvarar för att tillgodose stadens 
aktörer och samtliga viljor vid planering av förändringsarbete. På grund av kommunens 
ambition om befolkningstillväxt är kommunen beroende av att tillfredsställda 
kommuninvånare. Genom planering och utveckling av staden näringsliv och centrum 
kan en mer attraktiv stad uppnås. Analysen resulterar i att kommunens planeringsarbete 
bör utgå från kommunens ambition om befolkningstillväxt och därmed prioritera 
planering för effektiv citylogistik för att möjliggöra tillväxt och utveckling, detta utan 
intressekonflikter som stoppar stadens utveckling. 

6.2	  Sundsvall 

6.2.1	  Hur	  
Citylogistik 
Respondenterna S3 och S4 arbetar på gatuavdelningen och deras arbete grundar sig i att 
göra stadens tillgänglig för samtliga aktörer. Respondent S4 menar att Sundsvall, som 
nästan alla städer, jobbar med förtätning. Respondent S3 benämner problematiken 
bakom att handlarnas och transportföretagens egenintressen inte alltid passar det som är 
bäst för stadskärnan. Kommunens förmåga att styra ger transportföretagen möjlighet att 
arbeta på lika villkor där inget företag vill riskera sin egen överlevnad för att vara 
hållbara och miljövänliga. Respondenterna S3 och S4 menar att kommunen kan göra 
mycket med hjälp av regleringar men att det är sedan upp till transportföretagen hur de 
väljer att anpassa sin verksamhet. Ytterligare en faktor som kommunen har svårt att 
påverka är vilken verksamhet fastighetsägarna väljer att placera i stadskärnan. Vilken 
typ av verksamhet som tillåts i stadskärnan menas vara en avgörande faktor för hur 
gods- och personbilstransporterna utvecklas. Trots att staden har den unika 
inlastningsgatan Sjögatan som tidigare möjliggjort smidiga godsleveranser möter nu 
kommunen stora problem med trafiksäkerheten där. Detta till följd av aktiva val av 
fastighetsägarna som kommunen inte kunnat påverka. 
 
Det egentliga arbetet med konkret och uttalad citylogistik utgörs av respondent S2s 
arbete med EU-projektet Smartset. Ingen av identifierade förändringar har ännu blivit 
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implementerade i Sundsvall, utan kommunen befinner sig i ett dialogstadie med berörda 
aktörer för att komma fram till en praktiskt fungerande lösning. Något respondenten S2 
påpekar blir en avgörande faktor för en sådan förändring den ekonomiska faktorn. 
Respondent S2 menar att handlarna inte är intresserade av en förändring i leveranserna 
som leder till ökade kostnader då upplevelsen idag är att leveranserna fungerar, vilket 
sammanfaller med respondent S5s upplevelse om att inleveranserna idag fungerar.  
 
För att ytterligare förbättra rörelsen av gods- och personbilstransporter arbetar 
Sundsvalls kommun med den problematik staden möter med järnvägen. Kommunen 
arbetar med förändringar av järnvägen som ska förbättra för både godstågen och 
personbilarna genom staden. Detta i samband med att andra delar av kommunen arbetar 
med projektet Resecentrum, vilket respondent S1 är involverad i. Projektet Resecentrum 
syftar till att förbättra för persontrafiken som anländer och avgår från Sundsvall med 
hjälp av tåg eller buss. För att denna förändring ska vara möjlig krävs att den befintliga 
kombiterminalen som ligger vid tågstationen idag flyttas, vilket den kommer att göra till 
logistikparken. Logistikparken är ett projekt som respondent S2 arbetar med, vilket är 
ytterligare en stor pricka i spelet för förbättrad rörelse av gods i Sundsvall. 
Byggnationen av Sundsvallsbron och logistikparken ska båda minska biltrafiken genom 
staden då Sundsvallsbron har lett bort stor del tunga trafiken från staden och 
logistikparken ska möjliggöra för industrierna att fortsätta vara konkurrenskraftiga och 
effektivt kunna lasta ut gods på båt och järnväg. 
 
Hållbarhet 
Respondent S1, S3 och S4 nämner samtliga den hållbara tillväxtstrategin RIKARE som 
Sundsvalls kommun arbetar efter. Förutom att alla aktiviteter kommunen gör ska passa 
in i denna strategi nämner respondent S4 att kommunen har flertalet hållbarhetsvisioner. 
Kommunen arbetar nu aktivt mot målet att två tredjedelar av samtliga resor ska ske 
hållbart år 2030. För att möjliggöra detta satsar Sundsvalls kommun med förändringar 
på olika nivåer. Förutom att förbättra nätet av gång- och cykelvägar arbetar kommunen 
även med beteendeförändrande åtgärder hos invånarna. En grupp på tre personer arbetar 
heltid med att vistas ute på skolor och arbetsplatser för att lyfta fördelar med att resa 
hållbart.  
 
Sundsvall, som flertalet andra städer, möter stora problem med dålig luftkvalitet i 
stadskärnan. Ett steg i att hantera detta problem är att prioritera hållbara transportsätt 
framför att underlätta för bilister. Kommunen har förändrat vägnätet, satsat på gång- och 
cykelvägar, infört elhybridbussar samt infört förändringar för att öka samnyttjandet. 
Viktigt att poängtera i dessa resonemang är att respondenterna inte menar att målet är att 
utesluta all biltrafik till och från stadskärnan då en del invånare är beroende av sin bil 
som transportmedel. Fokus hos Sundsvalls Kommun är att förändra beteendet av de 50 
% av bilresorna som är kortare än 3 km. Väljer dessa ett annat transportsätt menar 
respondent S4 att vägarna frigörs för de som bor på platser där exempelvis det är dålig 
eller obefintlig kollektivtrafik.  
 
Planering 
Sundsvall som stad och kommun är mitt i ett flertal förändringar just nu. Sundsvallsbron 
och nya E4 öppnades för lite mer än ett år sedan, bostadsbyggandet i hamnen är i full 
gång och logistikparken är även den inte långt bort i tiden. Respondent S1 menar att 
Sundsvall har förutsättningar för att växa men att bostadsbyggandet legat efter andra 
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städer, vilket hämmat den totala utvecklingen. Respondent S2 menar att byggnationen 
av Sundsvallsbron var en viktig del i att frigöra ytor till bostäder.  
 
Sundsvalls kommun har ett samarbetsavtal med Mittuniversitetet för att knyta ihop 
stadsutveckling genom samverkan med studenterna. Samtidigt nämner respondent S1 
att det satsar på att bygga ut universitetet och studentbostäder i närområdet. Målet är att 
bygga ihop universitetsområdet med stadskärnan.  
 
Vid arbetet av trafikplaneringen hos gatuavdelningen menar respondent S3 och S4 att 
Stadsvisionen är en viktig del. Planeringsarbetet kring att ta fram Stadsvision Sundsvall 
och översiktsplanen menar respondent S1 var omfattande. Framförallt följde kommunen 
de lagarna i plan- och bygglagen för att informera invånarna om planerna och uppmana 
till en dialog. Förutom detta höll kommunen extra informationsmöten och workshops 
vilket lockade en stor mängd. Vidare upplever respondenten att olika typer av 
tillvägagångssätt lockar olika typer av invånare. Vidare menar respondent S4 att 
kommunens mål inte är att göra samtliga invånare nöjda utan de handlar om att se till 
vad som är möjligt att genomföra. 
 
För att öka kapaciteten på järnvägen och förbättra framkomligheten i staden pågår ett 
flertal infrastrukturprojekt, menar respondent S1. Sundsvall har varit en svag länk på 
dessa områden samtidigt som man är en viktig länk från E4 från norr och söder samt 
västerut på E14. Det som avgör vilka projekt som blir prioriterade har att göra med där 
incitamenten är störst.  
 
Vid projekt som väntas möta motstånd från invånare tar kommunen med motståndet 
som en faktor i planeringen. Protester och överklaganden leder enligt respondent S2 till 
att projekt tar längre tid att genomföra, vilket är fallet med logistikparken. Respondent 
S2 menar att man tagit i utformningen av tidsplanen tagit hänsyn till att alla beslut som 
tas kommer att överklagas, vilket har visat sig stämma.  
 
Intressekonflikter & Konflikthantering 
Samtliga respondenter hos Sundsvalls kommun nämner någon form av intressekonflikt 
som uppstått med stadens invånare. Respondent S1 upplever att de som protesterar ofta 
gör det tydligt. Ofta möter kommunen väntat motstånd i form av organisationer när 
parternas intressen inte stämmer överens. Respondent S1 och S2 är överens om att detta 
gör att kommunens projekt fördröjs, då det leder till ytterligare utredningar och att det är 
tidskrävande att svara på insändare och dylikt. Respondenterna S1 och S2 är överens 
om att den stora konflikten kommunen mött på senare tid är den gällande 
logistikparkens placering i Petersvik. Samtliga beslut gällande detta projekt har 
överklagats, vilket lett till fördröjning. Konflikten grundar sig i att området Petersviks 
kulturvärden fått ge vika för behovet av en logistikpark. Konflikten uppdagades först 
när invånarna i området förstod att de var tvungna att flytta. Respondent S2 menar att 
projektet inte upplevts som hotat efter att första överklagandet inte gick igenom hos 
regeringsrätten. Dock menar S2 att konflikter med allmänheten skulle kunna leda till att 
planerna för ett projekt ändras. Ett beslut som stod och vägde var huruvida den gamla 
E4an genom staden minskas till två filer eller inte. Respondent S2 poängterar att dessa 
beslut är politiska. För att hantera dessa konflikter menar respondent S2 att kommunen 
måste ta sitt ansvar och styra när det är alla intressenter inte är överens.  
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Kommunen använder sig av sina egna kanaler samt är ute bland invånarna för att 
informera. Respondent S3 och S4 är överens om att konflikthanteringen gynnas av att 
kommunen tar dialogen själva istället för via media. Media är problematiskt för 
kommunen då valet av vad som publiceras är utom kommunens kontroll. Respondent 
S4 belyser problematiken med vilken nivå informationen ska ligga på. Det ska vara 
tillräckligt informativt för att skapa förståelse, samtidigt som läsaren inte får känna sig 
dumförklarad. 
 
För att undvika intressekonflikter gäller det enligt respondent S3 och S4 att genom 
samråd hitta gemensamma lösningar. Respondenterna poängterar att detta är 
anledningen till samråd hålls. Vidare menar respondent S3 att den hållbara 
tillväxtstrategin RIKARE ska leda till ökad förståelse.  
 
I enighet med Umeå kommuns empiriavsnitt bifogas en sammanfattande tabell av 
empirin från Sundsvalls kommuns (se bilaga 5). Tabellen är uppdelad efter studiens 
respondenter och teman.  

6.2.3	  Varför	  
Citylogistik 
Empirin tyder på att respondenterna upplever begreppet citylogistik som främmande, 
samtidigt som konceptet finns inkluderat i deras arbetsuppgifter. Kommunen är 
medveten om effektiva transporters betydelse vid tillväxt, men menar att näringslivet 
och fastighetsägarna är dem som i huvudsak påverkar citylogistiken. Analysen tyder på 
att orsaken till att kommunen inte arbetat mer aktivt med begreppet grundar sig i att det 
i dagslägets inte finns samma behov av effektiv citylogistik som i andra städer. Vidare 
tyder analysen på att detta ändå bör tas i beaktning då Sundsvalls kommun stävar efter 
att växa och citylogistiken kan därför komma att bli ett problem. Ytterligare en orsak är 
att de utomstående partnernas arbete ses som den avgörande faktorn för citylogistikens 
effektivitet och utformning, vilket kommunen menar är utom deras kontroll.  
 
Samtliga projekt som nämns av respondenterna (Sundsvallsbron, gamla E4, 
logistikparken, bostadsbyggandet, Resecentrum etc.) genomförs för att utveckla 
Sundsvall som stad på ett effektivt och hållbart sätt. Dessa förändringar faller under 
Sundsvalls kommuns översiktsplan, den hållbara tillväxtstrategin RIKARE samt 
Stadsvision Sundsvall.  
 
Med hänsyn till den stabila grunden Sundsvall anses ha krävs utveckling i infrastruktur 
och bostadsbyggande för att möjliggöra tillväxt. Med stöd i respondent S1s argument att 
Sundsvall är och har varit en svag länk på samtliga transportnät tyder analysen på att 
argumentet faller som en naturlig förklaring till de tidigare nämnda 
infrastrukturprojekten. Arbetet med konkret citylogistik är nytt inom Sundsvalls 
kommun. Syftet med citylogistik-projektet Smartset är att skapa effektiv citylogistiken, 
vara hållbara samt göra staden attraktiv. Då en citylogistikstrategi inte är något som 
tidigare funnits i Sundsvall ligger implementering av en eventuell förändring längre 
fram i tiden. Någon implementering av en samlastningscentral har inte genomförts då 
den miljömässiga vinningen inte motiverar de ökade kostnaderna för godsmottagaren, 
vilket i det här fallet är handlarna. Detta argument sammanfaller med respondent S5s, 
som representerar näringslivet, uppfattning om att godsleveranserna i dagsläget 
fungerar. Kommunens strävan att värna om attraktiviteten i stadskärnan med fungerande 
näringsliv är därför större än viljan att implementering hållbarhetslösningar som tolkas 
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vara osäkra. Även regleringarna med godsleveranser görs med aspekterna att 
effektivisera och agera hållbart i beaktande. Staden är beroende av leveranser, men detta 
får inte ske på bekostnad av stadens attraktivitet. Respondent S4 menar att förtätningen 
är positivt då staden blir resurseffektivt samtidigt som det ställer krav på trafiksystemet.  
 
Samtliga respondenters arbete kopplas till något av de kommunala styrdokumenten, 
vilket den hållbara tillväxt strategin RIKARE berör citylogistik i termer av hållbara 
transporter. Detta är ett kort avsnitt som inte använder sig av begreppet citylogistik, utan 
informationen beskrivs i stora drag men bedöms falla under citylogistik. 
 
Hållbarhet 
Sundsvalls kommun arbetar på olika plan med hållbarhet, vilket den hållbara 
tillväxtstrategin RIKAREs syfte är att sammanstråla. Även Stadsvision Sundsvall och 
översiktsplanen speglar den hållbara bilden av Sundsvall. Syftet med dessa strategier är 
att styra utvecklingen i en hållbar riktning, vilket även analysen tyder på. Detta med 
hänsyn till att samtligt nämnda projekt grundar sig i någon form av hållbarhet. 
Ytterligare ett argument för detta är att projekt som inte genererar önskad förbättring av 
hållbarheten inte genomförs, såsom valet att inte implementera en samlastningscentral 
med stöd av den låga väntade miljömässiga vinningen. Kommunen arbetar också med 
beteendeförändrande åtgärder för att stadens invånare ska prova andra transportmedel 
än bil. Förutom de dessa åtgärder syftar även förbättringarna av gång- och cykelvägar 
till att kommunens invånare ska agera hållbart. Valet av placeringen för nya bostäder är 
även en del i att minska användandet av bil inom stadskärnan för att förbättra 
luftkvaliteten. 
 
Ombyggnationen av Resecentrumet innebär att kombiterminalen flyttas, vilket kan 
anses vara en åtgärd för att öka stadens hållbarhet. Det är inte hållbart att det dagligen 
görs lyft på den befintliga kombiterminalen som är riskabla för de boende i närområdet. 
Att bygga en ny kombiterminal med större kapacitet som ligger utanför stadskärnan 
anses därför vara en hållbarhetsåtgärd.  
 
Samtliga projekt som nämns av respondenterna har någon form av miljömässigt 
incitament, vilket tyder på att hållbarhet genomsyrar kommunens arbete. Ytterligare en 
anledning till kommunens hållbarhetsarbete är den dåliga luftkvaliteten som uppmätts i 
stadskärnan. Sundsvalls stadskärna har inte levt upp till kraven på luftkvaliteten vilket 
kräver att förändringar på olika plan implementeras. Viktigt att poängtera är att analysen 
tyder på att kommunen inte vill att de hållbara incitamenten ska hämma stadens 
utveckling, snarare tvärtom. Trots det omfattande arbetet mot hållbarhet genomförs 
flertalet stora projekt i linje med kommunens önskan om att växa, vilket i sin tur ställer 
ännu högre krav på hållbarhetsarbetet.  
 
Planering 
Samtliga stora förändringar som genomförs inom Sundsvalls just nu sker med hänsyn 
till den stabila ekonomin och den efterfrågan som kommunen bedömt existerar. EU-
projektet Smartset som handlar om citylogistik är precis avslutat. Sundsvallsbron är 
också ett avslutat projekt, vilket lett till att arbetet med gamla E4an tagit fart, detsamma 
gäller Resecentrum-projektet. logistikparken, infrastruktur-projekten och 
bostadsbyggandet i hamnen. Dessa är ytterligare projekt som ligger i tiden för stadens 
utveckling. Vid sidan av dessa stora projekt som fått stor medial uppmärksamhet arbetar 
kommunens respondenter med flertalet förbättringar i stadskärnan för att främja hållbart 
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resande och tillåta staden att växa, allt inom ramarna för översiktsplanen, Stadsvision 
Sundsvall och den hållbara tillväxtstrategin RIKARE. Detta visas tydligt i bland annat 
kommunens arbete med förbättrade gång- och cykelbanor. Empirin i form av 
respondenternas beskrivning av orsakerna till de pågående projekten faller samtliga 
under någon av dessa kommunala styrdokument. 
 
Stor del av förarbetet på dessa projekt görs för att säkerställa att invånarnas åsikter 
speglar utvecklingen och leda till minskad mängd intressekonflikter. Planeringen kan 
dock se olika ut, detta beror enligt empirin på att olika projekt med hänsyn till dess 
komplexitet kräver olika nivåer av information.  
 
Intressekonflikter & Konflikthantering 
Den generella upplevelsen hos kommunen visar sig i empirin vara att invånarna reagerar 
senare än kommunen önskat. Reaktioner och konflikter uppstår oftast vid projektens 
genomförande medan kommunen föredragit om invånarna förstod sin 
påverkansmöjlighet under planeringsarbetet. Vid planeringen av projekt arbetar 
kommunen informativt för att undvika stora konflikter. Problematiken som kommunen 
möter här är vilken nivå av information som anses rimlig för olika projekt. Empirin 
tyder på att projekt som direkt rör invånarna är enklare att kommunicera då effekterna är 
tydliga, medan infrastrukturprojekt ofta sker i det dolda och upplevs därför svårare att 
motivera. Analysen tyder därför på att problematiken med informationsnivån är en av 
anledningarna att samtliga respondenter upplevt någon form av intressekonflikt.  
 
Sundsvalls kommun föredrar att använda sig av sina egna kanaler framför exempelvis 
media för att kommunicera med invånarna. För att intressekonflikter arbetar kommunen 
med att öka kännedomen om översiktsplaner och strategier. Det är av största vikt att 
kommunicera helhetsbilden av stadsvisionen och stadens mål att växa. 
 
Överklaganden som blir till följd av intressekonflikter leder i regel till fördröjning av 
genomföranden. För att hantera detta tas eventuella överklaganden i beaktning vid 
framtagandet av en tidsram för projekt. Trots detta kan projekten bli försenade 
ytterligare. Att hantera intressekonflikter är tidskrävande men nödvändiga ur 
kommunens perspektiv. Besluten är oftast politiska vilket gör att kommunen arbetar 
nära och via politikerna för att hantera och kommunicera vid intressekonflikter. 
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7.	  Jämförande	  och	  konceptualiserande	  analys	  av	  kommunerna 
Avslutningsvis sker en gemensam analys av kommunerna i syfte att jämföra och 
konceptualisera de empiriska analyserna med varandra och relevant teori. Analysen 
förankras i studiens teoretiska referensram och inleds med två sammanfattande tabeller 
över respektive kommuns empiriska material. Utifrån analysen har en ny teoretisk 
modell skapats, vilken presenteras i avsnittets slut. 
 

Bakgrund Respondenterna arbetar på kommunen har yrkesrollerna 
miljöstrateg, projektledare citylogistik och trafikplanerare. U4 
arbetar som representant för kommunens näringsliv.  

Citylogistik Samtliga respondenter anser sig sakna kunskap eller frånsäger 
sig arbeta med citylogistik. Konceptet upplevs som svårt och 
komplext. Planeringsarbete hänvisas till vis del till kommunens 
översiktsplan, men även till berörda aktörer inom citylogistik. 
Kommunen förstår att citylogistik är nödvändigt för stadens 
näringsliv, men anser att godstransporter påverkar stadens 
attraktivitet, säkerhet och miljö i negativ bemärkelse. 
Kommunen önskar att transportplaneringen tidigare integreras 
inom stadsplanering.  

Hållbarhet Hållbarhetsaspekten genomsyrar samtliga delar av kommunen 
och är väl förankrat inom kommunens översiktsplan. Samtliga 
respondenter belyser stadens luftproblematik som betydande 
incitament för kommunens fokus på ökad hållbarhet. Kommunen 
ser tydlig koppling mellan transporter och hållbarhet och arbetar 
därför med förtätning av staden och ökad andel hållbara 
transporter. Godstransporterna har en negativ inverkan på 
stadens miljö, genom påverkan på stadens attraktivitet, säkerhet 
och ljudnivå samt koldioxidutsläpp. 

Planering Umeå kommuns planeringsarbete utgår ifrån de strategiska 
politiska beslut som tydliggörs i översiktsplanen. Därmed 
avspeglar planeringsarbetet kommunens arbete för ökad 
hållbarhet. Respondenterna menar att kommunen bör planera 
proaktivt och genom planering av hållbara transporter och 
effektiv citylogistik möjliggöra stadens tillväxt. Vidare ser 
samtliga respondenter samverkan som viktig aspekt för 
planeringsarbetet då kommunen inte kan planera för stadens 
citylogistik enskilt. Respondenterna önskar tidigare integrering 
av citylogistik inom stadsplanering och ser att kommunen 
generellt har låg kunskap inom godstransporter.  

Intressekonflikter 
& 
konflikthantering 

Umeå stad står inför förändringsarbete och projekt, 
respondenterna ser diskussioner eller konflikter gällande 
förändringsarbete som en naturlig konsekvens. Vanligt 
förekommande är konflikter i relation till hållbarhet och 
offentliga platser. Även mellan enheter inom kommunen uppstår 
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meningsskiljaktigheter, men då kommunen handlar efter 
politiska beslut mynnar dessa inte ut i konflikt. Låg kunskap, 
brist på förståelse och avsaknad av helhetsperspektiv ses som 
orsak till att konflikter uppstår. Samtliga respondenter belyser 
vikten av kommunikation för att undvika intressekonflikter. 
Vidare förs resonemang om kommunens ansvar att planera 
förebyggande för att undvika konflikter gällande citylogistik. 

Tabell 4. Sammanfattning av insamlad empiri från Umeå kommun 
Bakgrund Respondenterna arbetar inom Sundsvalls kommun med 

projektledning inom stadsutveckling och citylogistik samt 
långsiktig trafikplanering. Respondent S5 representerar 
näringslivet i form av näringsidkare och ordförande i en 
medlemsägd organisation för företagande. 

Citylogistik Kommunens konkreta arbete med citylogistik utgörs av EU-
projektet Smartset. Vidare anser sig respondenterna inte arbeta 
med konceptet. Med hänsyn till godsleveranser menar 
kommunen att det är transportbolagen och fastighetsägarna som 
utformar citylogistiken medan transportbolagen uttryckt att det 
är kommunen som måste ställa krav för att konkurrensen ska ske 
på lika villkor. Flertalet av aktuella projekt påverkar flödet av 
gods och människor inom stadskärnan, både direkt och indirekt. 

Hållbarhet Kommunens arbete ska sammanfalla med den hållbara 
tillväxtstrategin RIKARE (relation, infrastruktur, kompetens, 
attraktivitet, region, effektiv kommun). Framgångsfaktorerna 
under hållbara transporter är delvis främjande av gång, 
cykelvägar, kollektivtrafik och trafiksäkerhet. Utöver detta 
täcker strategin samverkan och ökad kompetens. Kommunen 
möter utmaningar i dålig luftkvalitet samtidigt som 
stadsutvecklingen går mot förtätning. 

Planering Sundsvalls kommun har genomfört och planerar för stora och 
små förändringar i stadskärnan där målet är hållbar tillväxt. För 
att säkerställa att detta är vad invånarna efterfrågar har ett 
grundligt arbete med samråd genomförts. Projekten är tydligt 
sammanlänkade där samtliga förändringar genomförs för att 
uppnå stadsvisionen, som kommunen i samråd med invånarna 
skapat. 

Intressekonflikter 
& 
konflikthantering 

Kommunen upplever att reaktionerna kommer sent i projektens 
processer och hade önskat att invånarna förstod sin möjlighet till 
påverkan i ett tidigare skede. Strategin RIKARE förväntas på 
lång sikt förebygga arbetet med intressekonflikter då dokumentet 
kommunicerar helhetsbilden som kommunen vill uppnå. 
Respondenterna upplever svårigheter i att hitta rätt 
informationsnivå för att skapa förståelse men samtidigt inte 
skapa irritation genom att vara för tydliga med detaljer.   

Tabell 5. Sammanfattning av insamlad empiri från Sundsvalls kommun 
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7.1	  Citylogistik	  
Studien genomsyras av den problematik konceptet citylogistik står inför, med hänsyn 
till antalet berörda aktörer samt avgränsning av undersökningsområde. 
Uppsatsförfattarna har vidare diskuterat personlig tolkning av konceptet. Med stöd från 
Gammelgaard (2014, s. 334) och Taniguchi et al (2014, s. 311) tolkas konceptet 
citylogistik med större omfattning då det berör samtliga former av transporter inom 
stadskärnan, såsom godstrafik, persontrafik samt kollektivtrafik. Citylogistikens syfte är 
att effektivisera stadens transporter och därmed minimera tillhörande negativa 
konsekvenser (Taniguchi, 2014, s. 311). Därav studiens argumentation att samtliga 
transporter inom staden bör tas i beaktning vid optimering av citylogistik. Vidare 
analyseras ambitionen av ett minskat antal transporter bör resultera i ökad andel hållbara 
transportslag, då den totala mängden transporter inte ämnar minska utan snarare 
effektiviseras. Det empiriska materialet påvisar att båda kommunerna för ett aktivt 
arbete för att öka andelen hållbara transportslag, i form av utveckling av 
kollektivtrafiknätet samt främja tillgängligheten för gång- och cykelbanor. Vidare 
arbetar båda kommunerna med beteendeförändring på individnivå för att främja 
individens val till hållbara transportslag. Trots kommunernas arbete för att öka andelen 
hållbara transporter påvisar det empiriska materialet att kommunerna inte ser detta 
arbete som en del av kommunens optimering av citylogistik. Ingen av kommunerna är 
eniga med studiens definition av konceptet, utan anser att citylogistik endast berör 
stadens godstransporter. Följande analys behandlar konceptet citylogistik utifrån 
studiens definition med stöd från studiens teoretiska referensram.  

7.2	  Likheter	  mellan	  kommunerna	  

7.2.1	  Tillväxt	  
Det empiriska materialet påvisar kommunernas ambition att utvecklas och växa som 
städer. Relevansen för planering och optimering av citylogistiken bör leda till att 
begreppet integreras inom kommunens övergripande stadsplanering. Detta för att 
förebygga den framtida problematik en växande stad står inför i samband med ökat 
antal transporter. Planering och optimering av citylogistik underlättar för städernas 
tillväxt med hänsyn till näringslivets utvecklingsprocess. Analysen stödjs av Anand et al 
(2015, s. 701-702) argument att processer för urbanisering och globalisering sker 
samtidigt som logistikens utveckling gå mot minskade lagernivåer. I och med detta 
resulterar handelsutvecklingen i mer intensiva godsleveranser som konsekvens av 
näringslivets efterfrågan av mer effektiv varuförsörjning och logistikhantering. Detta 
resonemang resulterar i att kommunerna förutspås möta ett ökat antal godstransporter 
inom stadskärnan, en situation som kan bli problematisk för städernas tillväxt ur en 
attraktivitet- och hållbarhetsaspekt. Denna problematik infaller indirekt som 
kommunens uppgift att lösa då Björklund och Gustafsson (2015, s. 194) menar att det är 
kommunens ansvar att minimera den negativa miljöpåverkan genom att optimera 
stadens godstransport. Vidare ansvarar kommunen för hantering av den 
globaliseringsprocess som sker och påverkar samhällets utformning. Med stöd från 
Dablanc (2007, s. 282) visar studien att planering av stadens citylogistik bör integreras 
inom kommunens generella stadsplanering. Detta eftersom optimering av citylogistik 
och stadsutveckling har inverkan på stadens arbete för hållbar utveckling (Dablanc, 
2007, s. 282).  
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7.2.2	  Hållbarhet	  
Med stöd i det empiriska materialet kopplas kommunernas incitament för effektiv 
citylogistik till ambitionen för tillväxt och ökad hållbarhet. Båda kommunerna har 
lokala problem med hållbarhet som incitament för optimering av citylogistik. Dålig 
luftkvalitet inom stadskärnan har lett till flertalet förändringar av transportnätet, där 
respektive kommun aktivt arbetat med att minska antalen transporter inom stadskärnan. 
Båda kommunerna har använt sig av strategier för att förbättra städernas luftkvalitet, 
varav förändring av vägnätet genom förflyttning av E4an från stadskärna utgör ett 
exempel. Detta stämmer överens med Banisters (2008, s. 74) argument att stads- och 
trafikplanering är ett strategiskt verktyg för att främja hållbarhet. Vidare tyder empirin 
på att kommunernas planeringsarbete har en tydlig koppling till ökad hållbarhet, då den 
strategiska omdirigeringen av vägnätet genomförts för att minska antalen transporter i 
stadskärnan. Vidare visas att de båda kommunerna har tydlig hållbarhetsförankring i 
översiktsplanerna, vilket återspeglar att kommunerna arbetar med hållbarhet på en 
strategisk nivå. Detta återses i empirin där majoriteten av projekten genomförs med 
hållbarhetsargument, vilket stämmer överens med Banister (2008, s. 74) resonemang att 
miljövänliga transportslag ska behandlas på en strategisk nivå för att bidra till ökad 
hållbarhet.  

7.2.3	  Hållbara	  transporter	  
Båda kommunerna har ambitioner att minska användandet av bil och prioritera hållbara 
transportslag, såsom cykel- och kollektivtrafik. Utifrån empirin anses kommunernas 
prioritering av hållbara transportslag bero på städernas dåliga luftkvalitet. Kommunerna 
har liknande målsättningar inom ramarna för detta. Umeå kommun önskar att utveckla 
en stad där invånarna enkelt kan röra sig hållbart mellan målpunkter inom en 5 km 
radie. Sundsvalls kommun vill förändra beteendet på resor som är 3 km eller kortare 
från bil till hållbara transportsätt. Kommunerna prioriterar hållbart resande, vilket 
tydliggörs då projekten är väl förankrade inom kommunernas översiktsplaner. Även 
detta stämmer överens med Banisters (2008, s. 74) argument att transporter bör hanteras 
på en strategisk nivå för att möjliggöra hållbar utveckling. Björklund och Gustafsson 
(2015, s. 194) menar att lokala incitament grundar sig i nationella bestämmelser. Det 
empiriska materialet påvisar att den lokala luftproblematiken är betydande för 
kommunernas hållbarhetsarbete. Då arbetet med förbättring av kommunens luftkvalitet 
utgår från nationella bestämmelser följer detta Björklund och Gustafsson (2015, s. 194) 
argumentation. Med detta resonemang konstateras att kommunernas hållbarhetsarbete är 
förankrat på nationell nivå och bör planeras på strategisk nivå, trots att problematiken är 
lokal. 
 
Utifrån den insamlade empirin bedöms kommunernas ambition vara att förändra det 
sociala perspektivets roll i samhällets totala transportkostnad och därmed öka det 
miljömässiga perspektivet. Vidare anses valet av transportmedel hos privatpersoner 
grundas i ett socialt perspektiv vilket bekvämligheten och inrutade mönster med 
användandet av bil ligger till grund för. Kommunerna vill förändra den totala 
transportkostnaden till fördel för det miljömässiga perspektivet, men utan att det sker på 
bekostnad av det ekonomiska perspektivet. Detta gör att kommunerna genom 
beteendeförändrande åtgärder vill påverka det sociala perspektivet till förmån för ökad 
hållbarhet. Exempel på beteendeförändrande åtgärder genomförda av kommunerna är 
att påverka individer till att välja andra alternativ än bil, såsom kollektivtrafik. Detta 
resonemang förs med grund i Campbell (1996, s. 297) argument att samhällets bör ses 
utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv. 
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7.2.4	  Planering	  av	  citylogistik	  
En del av problematiken med citylogistik är att avgöra vem som äger frågan gällande 
planering av konceptet. Problematiken återspeglats i båda kommunerna där situationen 
upplevs liknande. Båda kommunerna menar att kommunen inte ensamt påverkar 
utformningen av stadens citylogistik och analysen visar att planering av konceptet bör 
ske i samverkan med berörda aktörer för att uppnå effektivt resultat. Detta stämmer 
överens med Gammelgaards (2014, s. 334) argument att skillnader mellan offentliga 
och privata aktörers intressen ligger till grund för delar av problematiken med 
citylogistik. Båda kommunerna är och har varit delaktiga i EU-projekt för att främja 
hållbar citylogistik, vilket tyder på kommunernas ambition till samverkan med berörda 
aktörer och därigenom utbyta kunskap.   
 
Umeå kommun använder sig av styrmedel, såsom tidsbegränsningar, lastzoner och 
fordonsrestriktioner, för att påverka stadens godstransporter att bli mer hållbara. Via 
styrmedel har kommunen möjlighet till viss reglering av citylogistikens utformning. 
Situationen är liknande i Sundsvall. Något kommunerna inte kan påverka är hur 
transportföretagen väljer att arbeta med effektivisering och optimering av transporterna. 
Restriktionerna sammanfaller med Björklund & Gustafssons (2015, s. 197) argument 
för användbara tillvägagångssätt att främja miljövänliga godstransporter. I det empiriska 
materialet betonas kommunernas begränsade roll i utformningen av citylogistik. 
Kommunerna upplever sig ha lågt inflytande i planeringen av citylogistik.  
 
Det empiriska materialet betonar fastighetsägarnas betydande roll för citylogistikens 
utformning. Som ekonomisk aktör väljer fastighetsägaren vilken verksamhet som tillåts 
inom stadskärnan, vilket får direkt konsekvens på stadens transportflöden. I Sundsvall 
har en situation uppstått där fastighetsägarna ändrat utformningen av fastighetens 
godsmottagning, vilket påverkat stadens trafiksäkerhet i negativ bemärkelse. Sundsvalls 
kommun var maktlösa gällande den ekonomiska aktörens handling. Fastighetsägarna 
har även i Umeå stort inflytande på stadens utformning. Kommunen och 
destinationsbolaget är till viss del beroende av ett gott samarbete med fastighetsägarna 
då dessa bistår med finansiella medel till flertalet av utvecklingsprojekt. Analysen 
påvisar därmed att fastighetsägarna i städerna har direkt inverkan på planering och 
organisering av stadens logistiska aktiviteter. Detta i enighet med Taniguchi (2014, s. 
311) argumentation om ekonomiska aktörers inflytande på citylogistik. Sundsvalls 
kommun anser att näringslivet och transportbolagen styr utvecklingen av citylogistik 
genom sina möjligheter att påverka utformningen. Kommunen har dock mött motstånd 
från transportbolagen som frånsäger sig ansvaret då de inte vill tappa 
konkurrensfördelar på marknaden. Situationen skiljer sig från Umeå kommun då det 
empiriska materialet påvisar att kommunen genomfört de förändringar som finns att 
tillgå, exempelvis i form av stadens nya miljözon. Ansvaret för att utveckla hållbar 
citylogistik hamnar därmed hos kommunen. Analysen resulterar i att båda kommunerna 
följer Björklund och Gustafsson (2015, s. 197) resonemang att ekonomiska aktörer är av 
avgörande karaktär för citylogistikens utformning.  
 
Utöver berörda aktörers inflytande på citylogistikens utformning har även det rättsliga 
ramverket, i form av kommunens politiska styre, stor inverkan på planering, 
organisering och implementering av citylogistik inom staden (Dablanc, 2007, s. 282). 
Det empiriska materialet belyser att anställda hos de båda kommunerna är styrda av 
politiker, på olika nivåer, och deras beslut i enighet med det demokratiska samhället 
som råder. Vidare återkommer interna styrdokument för respektive kommun i empirin. 
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Dessa påvisas vara av betydande karaktär för kommunernas planering, både utifrån ett 
operativt och strategiskt perspektiv. Styrdokumenten är ett resultat av respektive 
kommuns visioner och målsättningar, vilket genomsyrar de studerade enheterna inom 
kommunerna. Vidare måste kommunanställda agera efter de beslut som tas på 
politikernivå, vilket ytterligare tyder på att de inte ensamt äger planeringen av stadens 
citylogistik. Vidare resulterar analysen i att optimering av stadens citylogistik påverkas 
av stadens näringsidkare, transportörer och fastighetsägare som alla regleras av politiska 
bestämmelser. Detta blir problematiskt då Björklund och Gustafsson (2015, s. 
194) utnämner kommunen som ensamt ansvarig för optimering av stadens citylogistik 
för att uppnå ökad hållbarhet. Kommunen hamnar i en problematisk situation då dessa 
ses ansvara för utformningen av något som dem inte ensamt påverkar eller beslutar om.  

7.3	  Skillnader	  mellan	  kommunerna	  

7.3.1	  Integrering	  av	  citylogistik	  inom	  stadsplanering	  	  
Empirin belyser att samtliga respondenter från Umeå kommun ser det fördelaktigt 
att integrera citylogistik med den övergripande stadsplaneringen. Missnöjde från 
kommunens enhet för transportplanering och näringslivets representant påvisas gällande 
stadsplaneringens slutna planeringsprocess, då respondenterna menar att situationen 
försvårar optimering av citylogistik. Analysen påvisar att stadsplaneringens låga 
hänsynstagande till citylogistik är ett resultat av låg kunskap och därmed även låg 
förståelse för citylogistikens relevans inom stadsplaneringen. Detta med stöd i Dablancs 
(2007, s. 282) argument att myndigheter har låg kunskap om optimering av 
godstransporter. Empirin har inte belyst liknande missnöjde från respondenterna i 
Sundsvalls kommun och där med skiljer sig situationen åt. I analysen argumenteras 
därför att myndigheters låga kunskap i ämnesområdet resulterar i komplexitet vid 
planering av citylogistik. 

7.3.2	  Samverkan	  
Det empiriska materialet undersöks utifrån skillnader mellan Umeå och Sundsvalls 
kommuns synsätt på samverkan mellan aktörer. Studiens val av insamlingsmetod, 
semistrukturerade intervjuer, kan ha bidragit till att kommunerna själva påverkat 
intervjuernas fokus på aktuella händelser. Skillnaden utgörs av Sundsvalls samverkan 
med dess invånare, medan Umeå kommun upplevs fokusera samverkan med 
ekonomiska aktörer. Analysen resulterar i skillnader mellan kommunernas upplevda 
fokusområde. Sundsvalls kommun möter betydande motstånd från 
kommunmedborgarna, vilket resulterat i ett annat fokusområde än Umeå kommuns. 
Utifrån det empiriska materialet tolkas det att Sundsvalls kommuns medborgare saknar 
förståelse för kommunens helhetsperspektiv gällande de förändringsarbeten som 
genomförs. Analysen resulterar i att kommuninvånarnas ifrågasättande av kommunens 
projekt beror på bristande förtroende då empirin visar att egenintresset prioriteras. 
Johnsen & Normann (2004, s. 229) menar att bristande förtroende och konflikter kan 
grundas i fokus på det egna intresset. Vidare kan detta bero på städernas olikheter, vilka 
grundas i olika kontexter. Kontexten influerar konflikter enligt Johnsen & Normann 
(2004, s. 212-213). 

7.3.3	  Intressekonflikter	  
Även om båda städerna står inför stora förändringar och utvecklingsprojekt, har arbetet 
resulterat i fler konflikter med invånarna i Sundsvalls kommun i jämförelse med Umeå 
kommun. Utvecklingen i Sundsvall har, med stöd av den tidigare låga tillväxten belyst i 
empirin, upplevts stå still. Detta kan inverka på invånarnas perspektiv av 
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stadsutveckling. Invånarna och kommunen ser olika på förändringsarbetet, där 
kommunen genomför förändring kopplat till citylogistik och stadsutveckling för att öka 
tillväxten och möjliggöra hållbar utveckling. Kommuninvånarna ser i regel till dess 
individuella fördel och har svårt att relatera till kommunens helhetsperspektiv. Utifrån 
den empiri som analyserats påvisas att kommuninvånarna i Sundsvall är ovana till 
förändringsbete och har därmed ett annat perspektiv till förändring än Umeå kommuns 
invånare. Vidare visar det empiriska materialet att upplevda intressekonflikter i Umeå 
istället förekommer mellan kommunens enheter, då enheter för trafik- och 
stadsplaneringen upplever svårigheter med samarbetet. En orsak till att 
intressekonflikter uppstår grundar sig enligt Campbell (1996, s. 297) i olika perspektiv 
på utvecklingsmöjligheter. 
 
Vidare påvisas att skillnader mellan Umeå och Sundsvalls kommun kan vara 
kommunernas sätt att hantera och förebygga konflikter. Situationen i Sundsvall har 
resulterat i att kommunen uppfattat vikten av kommunikation och dialog med 
medborgarna för att förebygga konflikter. Sundsvalls kommun har därmed arbetat fram 
processer som syftar till att förebygga dessa, i form av kommunikationsmetoder såsom 
medborgardialog via sociala medier. Det empiriska materialet visar att 
planeringsansvariga inom Umeå kommun istället möjliggör processer via 
implementering av styrgrupper med externa ekonomiska aktörer. Denna analys stämmer 
överens med Campbell (1996, s. 307) och Paciones (2013, s. 61) argument att det är 
planerarens uppgift att skapa tillvägagångssätt som möjliggör konfliktlösning, snarare 
än att lösa aktuella konflikter. Analysen påvisar hur kommunerna skiljer sig åt genom 
hur intressekonflikter som uppstår, men inte hur dessa hanteras, då kommunikation och 
samverkan utgör metoder för konflikthantering inom båda kommunerna. 
 
Empirin belyser den problematik Sundsvalls kommun möter vid flertalet projekt vid 
utvecklingen av stadens citylogistik. Byggnationen av bron är återkommande inom det 
empiriska materialet och ses som ett betydande projekt för kommunens stadsutveckling. 
Detta med hänsyn till projektets storlek och inverkan för kommande projekt. Utifrån 
empirin anses projekten inom Sundsvalls kommun vara integrerade, vilket innebär att 
projekten upplevs mer komplexa än den faktiska situationen visar. Detta i enighet med 
Elias et al (2004, s, 89) argument att stora projekt leder till stora och komplexa 
konflikter.  
 
Vidare tyder empirin från Sundsvalls kommun på upplevd problematik av rimlig 
informationsnivå på grund av projektens olika komplexitet. Konflikter vid 
stadsutveckling uppstår i kombination av attityd, process och resultat (Johnsen & 
Normann, 2004, s. 229). Problematiken Sundsvalls kommun möter kan bero på denna 
relation. Invånarnas inställning likställs med attityd, processen tolkas vara planeringen 
av projekt och resultatet är det färdigställda arbetet. Kommunens problematik grundas i 
att invånarnas attityder är svåra att tolka, vilket visas påverka processen samt resultatet. 
Konsekvensen av detta blir en intressekonflikt. Analysen av Umeå kommuns empiri är 
att problematiken med informationsnivån inte existerar. 
 
För att undvika konflikter arbetar Sundsvalls kommun med medborgardialoger. 
Medborgardialogen är ofta mer omfattande än vad plan- och bygglagen kräver. Empirin 
visar att medborgardialogen syftar till att skapa förståelse och därigenom förebygga 
konflikter. Umeå kommun möter inte konflikter med invånarna i samma utsträckning, 
vilket analyseras som orsak till att det inte finns samma behov medborgardialog. Detta 
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möjliggör istället Umeå kommuns fokusering på samverkan och dialog med 
ekonomiska aktörer som möjliggör en mer effektiv planering av stadens citylogistik. 
Trots kommunernas skillnader stämmer detta överens med Johnson och Normanns 
(2004, s. 224) rekommendationer att via dialog identifiera gemensamma mål och 
strategier där det för Sundsvalls kommun sker med invånarna och inom Umeå kommun 
med näringslivet. Analysen resulterar i att skillnader mellan Umeå och Sundsvalls 
kommuns medborgarkonflikter påverkar citylogistikens utvecklingsprocess i respektive 
kommun. 
 
Sammanfattningsvis anses de betydande skillnader som empirin påvisat mellan 
kommunerna främst vara kommunernas intressekonflikter och arbete med 
konflikthantering. Detta påvisas vara betydande för utveckling och utformning av 
städernas citylogistik, då intressekonflikter leder till att förändringsprojekt fördröjs eller 
förändras. Därmed anses intressekonflikter och konflikthantering ha en direkt påverkan 
för stadens citylogistik, med hänsyn till planering och utformning. 

7.4	  Sammanfattning	  av	  kommunernas	  likheter	  och	  olikheter	  
Analysen resulterar i insikt om att de studerade kommunerna har fler likheter än 
olikheter gällande arbete med citylogistik och stadsutveckling. Utifrån empirin visas att 
samtliga respondenterna inom samma kommun har liknande åsikter och uppfattning om 
kommunens arbete med citylogistik, vilket leder till en enad bild av respektive 
kommuns aktuella situation. Kommunernas sammanslagna åsikter ökar pålitligheten 
med stöd av Yins (2007, s. 126) argument att flertalet informationskällor ökar studiens 
trovärdighet. Båda kommuner har ambitioner att öka befolkningsmängden och 
utvecklas hållbart, vilket visar sig i det stora antalet projekt som genomförs. Likheter 
går även att dras mellan projektens utformning och syfte. Kommunernas strategiska 
visioner är tydligt förankrade i projekten, vilka genomsyras av ett hållbarhetstänk. Båda 
kommunerna arbetar för att utveckla kunskap inom citylogistik med ambition om att 
optimera stadens logistiska flöden. Städerna möter liknande miljöproblematik, vilket 
utgör incitament för optimering av citylogistik och implementering av projekt med 
fokus på hållbarhet.  
 
Analysen påvisar att det även finns skillnader mellan kommunerna, dock inte gällande 
arbetet med planering och optimering av städernas citylogistik. Skillnader analysen 
påvisar är hur intressenter, i form av kommunens invånare, tar emot samt integreras i 
kommunens förändringsarbete. Detta påverkar kommunernas fokus i hänsyn till 
planering och genomförande av projekt där eventuella intressekonflikter uppstår.  

7.4.2	  Förbättringspotential	  	  
Med hänsyn till kontextens inverkan på citylogistikens utformning bör det tas i 
beaktning att städernas aktuella kontext är under ständig förändring. Kommunerna 
kommer inte alltid möta dessa problem eller intressekonflikter. Konflikter kommer att 
uppstå även i framtiden, då dessa grundas i olika världsbilder (Elias et al., 2004, s. 88). 
För att i minimera uppkomsten av framtida intressekonflikter ses kommunikationen 
vara av väsentlig betydelse för kommunernas arbete med citylogistik. Ur empirin 
synliggörs att båda kommunerna har viss avsaknad av kommunikation, både mellan 
enheter på kommunen men även med externa aktörer och intressenter. Targowski et al 
(1988, s. 7) argumenterar för att kommunikation kan bidra till att ny information finns 
att tillgå. Vid kommunernas planeringsprocess för citylogistik ses därmed 
kommunikation vara fördelaktigt. För att kommunikationen ska leda till något 
användbart bör kommunerna vara flexibel till informationen som samlas in. 
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Kommunerna har tydliga mål och fokusområden, men för att uppnå en produktiv 
konfliktlösning menar Levi och Benjamin (1977, s. 405) att en balans av fokus och 
flexibilitet bör finnas. Då kommunerna har ett tydligt fokus med planeringen av 
citylogistik och stadsutveckling tyder analysen på att det är flexibiliteten som saknas. 
Förändringsbenägenhet är nödvändig i strävan att uppnå effektiv konfliktlösning (Levi 
& Benjamin, 1977, s. 405). 
 
Analysen tyder på att det upplevs som problematisk att kommunicera till en kommuns 
befolkning då antalet mottagare som tolkar informationen olika är ett flertal. Med 
hänsyn till antalet individer informationen syftar nå ut till visar empirin att kommunerna 
använder sig av forum som invånarna vistas i för att underlätta 
kommunikationsprocessen. Targowski et al (1988, s. 6) belyser problematiken med 
samhällsutvecklingens koppling till ny teknologi som kommunikationsmedel. 
Situationen försvåras ytterligare då termer och symboler kan tolkas olika, vilket 
Campbell och Level (1985, s. 39) belyser. För att uppnå effektiv kommunikation tyder 
analysen på att kommunerna behöver ökad förståelse om kommunikationens 
komplexitet. Tillvägagångssättet för kommunernas arbete med citylogistik grundar sig i 
organisationens kultur. Bennington et al (2003, s. 120-121) belyser problematiken med 
att kommunicera information utanför organisationen. 
 
Vidare kan kommunernas kommunikation förbättras genom delaktighet i fler nätverk 
relaterat till planering av citylogistik. Nätverk kan utgöra en plattform för 
kommunikation mellan kommunen och berörda externa aktörer. Genom nätverket kan 
kommunen sprida kunskap och förståelse gällande projekt, men kan även i enlighet med 
Targowski et al (1988, s. 7) resultera i generering av information och kunskap. Även 
Powell (1990, s. 304) understryker vikten av nätverk vid utbyte av information. 
Analysen resulterar därför i att kommunerna bör fokusera ytterligare på deltagande i 
nätverk och tvärfunktionella projekt för att möjliggöra effektiv planering och hantering 
av citylogistik. Viktigt att poängtera är den problematik Atouba & Shumate (2010, s. 
307) lyfter gällande samverkan mellan statliga och icke-statliga organisationer, då 
samverkan mellan dessa parter kräver mer omfattande arbete. 

7.5	  Sammanfattning	  av	  analys	  
För att besvara den centrala frågeställning, hur kommuner arbetar för att planera och 
utforma citylogistik med hänsyn till intressekonflikter som kan uppstå, har en 
omfattande analys genomförts. Det empiriska materialet påvisar det omfattande arbetet 
kommunerna gör för att utveckla citylogisiken. Vidare visar analysen på likheter mellan 
kommunernas arbete för planering och utformning av städernas citylogistik. 
Kommunernas planeringsprocesser för citylogistik integreras med åsikter och aktiviteter 
från berörda fastighetsägare, transportbolag och näringsidkare. Vidare styr och regleras 
planeringsprocessen av kommunernas politiska styre och nationella bestämmelser. Detta 
utgör begränsningar för kommunernas enheter för planering att enskilt optimera 
städernas citylogistik, vilket blir problematiskt då kommunpolitiker styr 
beslutsfattandet.  
 
Denna situation blir ytterligare problematisk då empirin påvisar att båda kommunerna 
har låg kunskap gällande begreppet citylogistik, och upplevs därför som främmande hos 
planeringsansvariga. Med stöd i att det konkreta arbetet som genomförts med 
godstransporter, deltagande i EU-projekt, trafikplanering samt arbetet med hållbara 
transporter påvisar studien att kommunernas har kunskap inom ämnesområdet. Detta 
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ligger till grund för studiens breda omfång. Analysen resulterar därför i att 
kommunernas arbete med citylogistik sker på flera plan inom kommunen.  
 
Skillnader mellan kommunerna som visat sig är arbetet med planering och utformning 
av citylogistik med hänsyn till intressenterna och kommunikationen med dessa. 
Analysen påvisar kontextens betydelse för intressenters inställning till kommunernas 
arbete. Analysen belyser de centrala intressekonflikter kommunerna möter. Sundsvalls 
kommuns möter i huvudsak intressekonflikter med medborgarna medan Umeå kommun 
inte möter lika tydliga intressekonflikter. Den största konflikten Sundsvalls kommun 
möter har i analysen identifierats vara projekten som genomförs till följd av brobygget. 
Avsaknandet av uppmärksammade intressekonflikter i Umeå kommun gör att fokus 
hamnar på intressekonflikter som uppstår till följd av samarbetet inom kommunen. 
Enheten för trafikplaneringen önskar ytterligare integration med övrig stadsplaneringen, 
vilket i denna studie anses likna en intressekonflikt. Detta resulterar i att hantering av 
intressekonflikter skiljer sig åt. Sundsvalls kommun har visat sig vara i större behov av 
att prioritera omfattande medborgardialoger medan Umeå kommun har kunnat fokusera 
på utveckling av hållbar citylogistik. I och med den omfattande analysen har det 
i studien undersökts vilka intressekonflikter som finns kopplat till kommunernas arbete 
med citylogistik. Vidare har det analyserats hur arbetet för att lösa dessa går till. 
Uppsatsförfattarna argumenterar därför att studiens första delsyfte har besvarats. 
 
Den teoretiska modell som presenteras i samband med studiens teoretiska referensram 
utgår från den bild uppsatsförfattarna skapat av ämnet citylogistik. Efter analys av 
empirin i samband med studiens teoretiska referensram påvisade studien ett behov av att 
modifiera den tidigare presenterade modellen. I enighet med studiens angreppsätt som 
systematisk kombination av induktiv och deduktiv uppdateras därmed studiens 
teoretiska modell efter det insamlade empiriska materialet. Empirin visar att 
kommunernas totala arbete genomsyras av hållbarhet och tillväxt, vilket argumenterar 
för att även modellen ska speglas av detta. Då studiens centrala frågeställning behandlar 
citylogistik utformas modellen enligt bilden nedan, med citylogistik i centrum. 
Planering, intressekonflikter, konflikthantering och kommunikation har delats upp i 
olika kunskapsområden, vilka i studien visat sig vara centrala för en effektiv 
citylogistik. Dessa kunskapsområden genomsyras av hållbarhet, tillväxt och citylogistik. 
Valet att separera tidigare sammansatta intressekonflikter och konflikthantering har 
gjorts med stöd i analysen som visat att konflikthantering inte är aktuellt om det inte 
finns intressekonflikter. Analysen visar på kommunikation som en avgörande faktor 
inom kommunernas arbete med citylogistik och intressekonflikter, vilket ligger till 
grund för valet att inkludera kommunikation i den uppdaterade teoretiska modellen. 
Begreppet kommunikation syftar både till samverkan inom kommunen samt mellan 
kommunen och dess intressenter, i den utsträckning kontexten kräver. Därmed har 
studiens andra delsyfte besvarats. Den nya modellen har fått uppdaterad utformning för 
att påvisa att ämnena är svåra att särskilja. Stor del av kommunens arbete med 
citylogistik genomförs på olika plan inom kommunerna, därav valet att presentera en 
integrerad modell (se figur 4 på nästa sida). 
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Figur 4. Modifierad teoretisk modell 
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8.	  Slutsats	  
Citylogistikens naturliga komplexitet, med hänsyn till antalet berörda aktörer och 
omfattande ämnesområde, går inte att frångå. Arbete med förändringar inom citylogistik 
sker i stadens centrum, en plats där allmänheten samsas. Vid förändring av en stads 
logistiska flöden blir därför känslor och åsikter en konsekvens som planeringsansvariga 
inte kan bortse ifrån. Citylogistikens planeringsarbete resulterar därmed i att innefatta 
trafikplanering, rörelsemönster och hållbarhet likväl som arbete för ökad 
kommunikation, samverkan och konflikthantering. Studien visar att arbetet med 
konceptet citylogistik innebär mer än planering av logistikflöden. Detta följer 
resonemang från tidigare studier som hänvisar till problematiken med citylogistikens 
antal aktörer.  
 
Städernas utveckling mot hållbarhet och pågående globalisering- och 
urbaniseringsprocesser leder till att citylogistik blir en allt mer viktig aspekt. 
Befolkningstillväxt och utvecklingen mot effektivare logistikprocesser resulterar i ökat 
antal transporter inom stadskärnan. Centrumets yta blir allt mer begränsad och därför 
måste persontransporter och godstransporter samsas. Urbaniseringen tär på naturens 
resurser och ur ett hållbarhetsperspektiv får citylogistiken allt större roll. Även då 
ekonomisk vinning inte är kommunernas syfte med planering och utformning av 
effektiv citylogistik går inte denna faktor att bortse ifrån. Citylogistik anses utgöra en 
nyckelfaktor för stadens ekonomiska utveckling.  
 
Umeå och Sundsvalls kommun drivs av ekonomisk utveckling, därav citylogistikens 
relevans. Studien visar att ansvarig planerare står inför en svår uppgift i att tillgodose 
samtliga aktörers intressen, då externa aktörer och rättsliga ramverk påverkar 
planeringsprocessen. Aktörerna är många, såsom näringsidkare, fastighetsägare, 
transportbolag och kommuninvånare. Det rättsliga ramverket, i form av kommunpolitik, 
nationella lagstiftningar och internationella regleringar, styr citylogistiken på flera olika 
nivåer. 
  
Utifrån analysen identifieras att kommunernas citylogistiska planeringsprocesser liknar 
varandra. Båda kommunerna styrs av rättsliga ramverk och liknande aktörer. Trots detta 
så är situationerna olika. Slutsatsen blir att städernas kontext har betydelse för 
citylogistikens planering och utformning, då det kan resultera i intressekonflikter eller 
samarbete mellan aktörer. Umeå och Sundsvall skiljer sig åt gällande intressekonflikter, 
vilket har visat sig påverka planeringsprocesserna.  
 
Under studiens gång har samhällsdebatterna inom kommunernas förändrats, vilket tyder 
på att denna utveckling kommer att fortskrida. Kommunernas kontext kommer därför 
förändras.  
 
För att effektivisera planeringsprocessen för citylogistik måste kommunerna ha den 
aktuella kontexten i beaktning. För att möjliggöra detta är kommunikation identifierat 
som ett viktigt verktyg. Studiens teoretiska bidrag blir att inkludera kommunikation till 
konceptet citylogistik, till grund för detta är studiens modifierade teoretiska modell (se 
figur 4). Denna studie visar att kommunikation är av vikt vid utformning av citylogistik, 
vilket bör tas i beaktning vid framtida forskning om planering av citylogistik. Det är 
svårt att identifiera vem eller vilka som anses vara ansvarig för utformningen av 
citylogistik, därav vikten att kommunicera och undvika konflikter. Det praktiska 
bidraget blir att Umeå och Sundsvalls kommuner rekommenderas ha kontextens 
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betydelse i åtanke vid planering och utformning av citylogistik för att minimera risken 
för intressekonflikter. Kommunikation kan ses som ett verktyg att förebygga konflikter 
och tillämpa vid uppstådd intressekonflikt. Använder kommunerna sig av denna modell 
så skapas en förståelse av kommunens planeringsarbete och genererar övergripande 
bild. Modellen kan fördelaktigt användas av andra aktör som berörs och kan påverka 
utformningen av citylogistik för att skapa förståelse för hur planeringsprocessen går till.  

8.1	  Diskussion	  och	  förslag	  till	  framtida	  forskning	  
Det empiriska materialet i denna studie genererades genom semistrukturerade intervjuer 
med representanter från de två studerade kommunerna och även från näringslivet. 
Intervjuerna genomfördes med personer rekommenderade av anställda hos kommunen, 
vilket kan påverkat studiens resultat. Resultatet som genererats speglar dessa personers 
syn på kommunens och sitt eget arbete, vilket kan skilja sig från övriga anställda hos 
kommunerna. Respondenterna är fördelade inom olika avdelningar hos kommunerna, 
vilket argumenteras ge en bild av det övergripande arbetet. Empirin visar på 
återkommande problematik upplevt mellan avdelningarna och kommunerna. Det har 
visat sig problematiskt att använda kommuner som studieobjekt. Eftersom kommunerna 
är uppbyggda av både tjänstemän och politiska lekmän, bidrar den ständigt pågående 
diskussion sinsemellan till svårighet att skapa en enhetlig bild av “kommunens” åsikt. 
Trots att tjänstemännens arbete styrs av de politiska beslut som tas, på lokal och 
nationell nivå, innebär det inte att dess åsikter stämmer överens med politikernas. 
Studien har därför svårt att dra generella slutsatser av kommunernas åsikter. Detta är en 
anledning till varför studiens resultat inte går att generalisera på andra kommuner. 
Diskussionen handlar istället om huruvida studiens utvecklade teoretiska modell är 
användbar för andra kommuner med liknande förutsättningar.  
 
Studiens analys syftar till att identifiera skillnader och likheter mellan kommunernas 
arbete med citylogistik. En intressant vinkel av studien hade varit att undersöka om det 
finns någon samverkan mellan kommunerna kopplat till citylogistik. Utifrån studiens 
empiri har ingen samverkan mellan städerna identifierats, vilket kan bero på städernas 
rivalitet. Båda kommunerna har tidigare haft ambitionen att titulera sig som Norrlands 
huvudstad, även detta argumenterar för att det finns någon form av konkurrens städerna 
emellan. Viktigt att poängtera är att studiens syfte inte har varit att undersöka om det 
finns någon samverkan mellan kommunerna, vilket kan ligga till grund för att detta inte 
identifierats. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka vilka fördelar som kan 
utvinnas av ett samarbete mellan dessa städer. I denna studie ses samverkan och nätverk 
som fördelaktigt för att möjliggöra utveckling.   
 
Tidigare studiers belysta problematik gällande citylogistik har även synliggjorts i denna 
studie. Konceptet är komplext, innefattar många aktörer och är därför svårt att 
kartlägga. Denna studies skiljer sig från tidigare studier då inget konkret problem var 
identifierat vid studiens början. I tidigare studier har studerade städers citylogistik 
upplevts problematisk, medan denna studie syftar till kartläggning av kommunernas 
planeringsprocess och arbete med citylogistik. Då kommunerna inte har identifierad 
problematik med citylogistik får kontexten en större inverkan på utformningen. Detta 
kan vara en anledning till skillnader mellan studiernas resultat. Ytterligare en orsak kan 
vara att tidigare städer som studerats varit större, både till yta och befolkning. 
 
Med stöd av studiens komplexitet, i form av kontexten betydelse och den omfattande 
mängd intressenter, visar studien på ytterligare möjligheter för framtida studier inom 
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ämnet. För att ta utvecklingen av kontextens inverkan på citylogistik framåt ses framtida 
forskning på andra städer med liknande utformning relevant. Även mer omfattande 
studier med ett högre antal respondenter från fler aktörer inom citylogistik anses vara 
intressant i framtida forskning för att generera mer generaliserbara resultat. Empiri 
bestående av respondenter från invånare och transportbolag skulle bidra till en mer 
omfattande analys och spegla helheten av citylogistikens komplexitet. Vidare har 
studiens empiriska material påvisat fastighetsägarnas relevans för citylogistiken, vilket 
gör dessa till en intressant aktör att inkludera i framtida forskning. Citylogistik är ett 
fenomen där utvecklingen upplevs gynnas av kontinuerliga studier på samspelet mellan 
berörda aktörer. Även under perioden för denna studie har fokus på intressekonflikter 
vid utvecklingen av citylogistik förändrats. Vidare är mellanstora städers önskan om 
tillväxt ett incitament till fortsatta studier. 

8.2	  Samhälleliga	  aspekter	  	  
Med hänsyn till det fokus på hållbarhet som speglas i dagens samhälle bidrar effektivt 
arbete med citylogistik till ökad hållbarhet i städer. Det är ingen tvekan om att 
transporter av olika slag har en negativ påverkan på miljön. Privatpersoner och 
näringsliv kommer alltid vara beroende av transporter, vilket ökar relevansen för 
hållbart arbete. Vidare bidrar globalisering och urbanisering till större krav på effektiv 
citylogistik. Samhällets utveckling går mot att fler personer bor och verkar på en liten 
yta. Detta i relation till utvecklade handels- och konsumtionsmönster, där e-handel och 
kostnadseffektiv produktion bidrar till ökade transporter, belyses vikten av att skapa 
hållbara förutsättningar i form av effektiv citylogistik. Även konsumenter och stadens 
befolkning har ökat fokus på hållbarhet och efterfrågar miljövänliga alternativ. Viktigt 
att poängtera är att samhället är beroende av ett fungerande näringsliv i städer då det 
utgör stadens kärna bland annat i form av viktiga arbetstillfällen. Effektiv citylogistik 
möjliggör en attraktiv stadskärna. Vidare ser uppsatsförfattarna att denna studie kan 
bidra till minskade konflikter i samhället och är därmed ett positivt bidrag till samhällets 
utveckling. Konflikter i samhället kan medföra negativa konsekvenser. Om kommunen 
genom denna studie ökar sin kommunikation med samtliga intressenter kan negativa 
konsekvenser av intressekonflikter till viss mån undvikas.  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Bakgrund 
1. Vilken är din roll inom kommunen? Arbetstitel 
 
2. Hur länge har du haft denna roll/ arbetat inom kommunen? 
 
3. På vilket vis är du insatt i kommunens arbete angående stadsplanering, 
samhällsplanering? 
 
Tema Planering 
1. Beskriv utformningen av en planeringsprocess inom kommunen.  Från att en idé föds 
till att det slutgiltiga resultatet färdigställs. 
Ett realistiskt scenario att referera till bidrar till att skapa en upplevelse hos 
respondenten som denna kan beskriva (Bryman, 2008, s. 425) I detta fall kan frågan 
relateras till planeringsprocessen gällande byggnationen av E4an. Detta exempel kan 
tillämpas vid intervjuer inom båda kommunerna. 
 
2. Kan du berätta mer om stadsplanering i relation till stadens trafikflöden. 
 
3. Skiljer sig planeringsprocesserna sig åt gällande vilket projekt som ska genomföras? 
Exempelvis gällande trafikplanering eller planering av ett nytt bostadsområde. 
 
4. Förekommer det att problem uppstår under planeringsprocessen för ett nytt projekt? 
 
5. Hur hanterar ni eventuellt direkt motstånd för projekt ni planerar att genomföra? 
 
6. Hur samlar ni in åsikter från stadens olika intressenter under/innan 
planeringsprocessen äger rum? 
 
Tema Miljö 
1. Hållbar utveckling är ett ständigt aktuellt ämne, är detta något ni arbetar med inom 
kommunen i relation till stadsplanering? 
 
2. Hur tillämpar ni hållbar utveckling i ert arbete med samhällsutveckling? 
 
3. Hur arbetar ni inom kommunen för att förbättra stadens miljö i anknytning till 
utveckling av stadens transportflöden? 
 
4. Vad är de primära orsakerna till att ni arbetar med hållbarhet? 
 
5. Har ni erfarenhet av konflikter i relation till hållbar utveckling och 
samhällsutveckling? 
 
6. Preciserande fråga: Hur hanterade ni denna intressekonflikt (relaterad till hållbar 
utveckling)? 
 

 



 

Tema Citylogistik 
1. Har ni hört talas om konceptet citylogistik tidigare? Om så är fallet, förklara er bild 
av konceptet. 
 
2. Arbetar ni på kommunen för att utveckla stadens citylogistik? 
 
3. Preciserande fråga: Hur sker detta arbete (med utveckling av stadens citylogistik) från 
kommunens sida? 
 
4. Citylogistik berör ett flertal aktörer inom staden. Vilka anser ni vara viktiga aktörer? 
 
5. Kommuner, näringsidkare, transportbolag och besökare. Samtliga aktörers intresse 
bör tillgodoses för att staden ska få ett effektivt och optimalt logistikflöde. Finns det 
något samarbete mellan kommunen och resterande aktörer? 
 
Tema Konflikter 
1. Händer det att processer relaterade till stadsutveckling blir försenade eller stoppade 
inom kommunen? 
 
2. Hur hanterar ni eventuella motgångar inom planeringsprocessen? 
 
3. Skulle ni säga att det ibland uppstår konflikter vid utveckling av stadskärnan? 
 
4. Vilka är de största konflikterna ni möter? 
 
5. Finns det något exempel på en konflikt ni lyckats lösa där samtliga parter kände sig 
nöjda efteråt? 
 
6. Finns det något exempel på en konflikt ni inte lyckats lösa? Vad fick det för följder? 
 
Övrigt 
1. Finns det någon ytterligare information du vill tillägga? 
 
2. Har du något förslag på vad vi bör göra annorlunda inför nästa intervju? 
 
3. Finns det någon möjlighet för oss att höra av oss ifall vi behöver förtydliga något 
svar? 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 – Intervjukonstruktion 
 
 Intervjufråga - Planering Teori Författare 

1. Beskriv utformningen av en 
planeringsprocess inom kommunen.  Från 
att en idé föds till att det slutgiltiga 
resultatet färdigställs. 

Realistiskt scenario,  Bryman (2008, 
s. 425) 

2. Kan du berätta mer om stadsplanering i 
relation till stadens trafikflöden. 

Uppföljnings- 
frågor, gods- 
transporter 

Bryman (2008, 
s. 423), Dablanc 
(2007, s. 282) 

3. Skiljer sig planeringsprocesserna sig åt 
gällande vilket projekt som ska 
genomföras? Exempelvis gällande 
trafikplanering eller planering av ett nytt 
bostadsområde. 

Uppföljnings- 
frågor, Trafik- 
planering 

Bryman (2008, 
s. 423), Anad et 
al (2015, s. 207) 

4. Förekommer det att problem uppstår 
under planeringsprocessen för ett nytt 
projekt? 

Intresse- 
konflikter, Indirekta 
frågor 

Campbell (1996, 
s. 297), 
(Bryman, 2008, 
s. 423) 

5. Hur hanterar ni eventuellt direkt motstånd 
för projekt ni planerar att genomföra? 

Intresse- 
konflikter vid 
planering 

Campbell (1996, 
s. 308) 

6. Hur samlar ni in åsikter från stadens olika 
intressenter under/innan 
planeringsprocessen äger rum? 

Interaktion mellan 
aktörer, Hållbar 
utveckling 

Cars & Snickers 
(2016), 
Campbell (1996, 
s. 301) 

 Intervjufråga - Hållbarhet Teori Författare 

1. Hållbar utveckling är ett ständigt aktuellt 
ämne, är detta något ni arbetar med inom 
kommunen i relation till stadsplanering? 

Hållbar utveckling, 
Citylogistik 

Campbell (1996, 
s. 304), 
Anderson et al 
(2005, s. 71), 
Björklund & 
Gustafsson 
(2015, s. 194) 

2. Hur tillämpar ni hållbar utveckling i ert 
arbete med samhällsutveckling? 

Hållbar utveckling Campbell (1996, 
s. 304), Conke & 
Ferreira (2014, 
s. 146) 

3. Hur arbetar ni inom kommunen för att 
förbättra stadens hållbarhet i anknytning 
till utveckling av stadens transportflöden? 

Transporter och 
hållbarhet, 
Citylogistik 

Anderson et al 
(2005, s. 71) 



 

4. Vad är de primära orsakerna till att ni 
arbetar med hållbarhet? 

Hållbar utveckling, 
Konflikter 

Homsy och 
Warner (2015, 
s.65), Johnsen & 
Normann (2004, 
s. 229) 

5. Har ni erfarenhet av konflikter i relation 
till hållbar utveckling och 
samhällsutveckling? 

Intresse- 
konflikter och 
hållbarhet 

Elias et al., 
(2004, s. 89), 
Johnsen & 
Normann (2004, 
s. 229), 
Campbell (1996, 
s. 303) 

6. Preciserande fråga: Hur hanterade ni 
denna intressekonflikt (relaterad till 
hållbar utveckling)? 

Attityd, 
Intressekonflikt och 
hållbarhet 

Johnsen & 
Normann (2004, 
s.229), Elias et 
al (2004, s. 90) 

 Intervjufråga - Citylogistik   

1. Har ni hört talas om konceptet 
citylogistik tidigare? Om så är fallet, 
förklara er bild av konceptet. 

Öppen fråga, 
Citylogistik 

Bryman (2008, 
s. 244), 
Taniguchi 
(2014, s. 311) 

2. Arbetar ni på kommunen för att utveckla 
stadens citylogistik? 

Sluten fråga, 
Hållbar utveckling, 
Citylogistik 

Bryman (2008, 
s. 245), Homsy 
och Warner 
(2015, s.65), 
Taniguchi 
(2014, s. 315) 

3. Preciserande fråga: Hur sker detta arbete 
(med utveckling av stadens citylogistik) 
från kommunens sida? 

Planerings- 
process, 
Citylogistik, 
Utveckling 

Anand et al 
(2015, s. 703) 

4. Citylogistik berör ett flertal aktörer inom 
staden. Vilka anser ni vara viktiga 
aktörer? 

Öppen fråga, 
Intresse- 
konflikt, 
Citylogistik 

Bryman (2008, 
s. 244), Elias et 
al., (2004, s. 89), 
Taniguchi 
(2014, s. 311) 

5. Kommuner, näringsidkare, transportbolag 
och besökare. Samtliga aktörers intresse 
bör tillgodoses för att staden ska få ett 
effektivt och optimalt logistikflöde. Finns 
det något samarbete mellan kommunen 
och resterande aktörer? 

Aktivt samarbete, 
Incitament för 
samhälls- 
utveckling 

Anderson et al 
(2005 s. 73) 



 

 Intervjufråga - Konflikter Teori Författare 

1. Händer det att processer relaterade till 
stadsutveckling blir försenade eller 
stoppade inom kommunen? 

Stadsplanering, 
Attityd, process, 
resultat 

NE (2016) 
Johnsen & 
Normann (2004, 
s. 229) 

2. Hur hanterar ni eventuella motgångar 
inom planeringsprocessen? 

Planeringsprocess, 
Alternativa 
lösningar 

Campbell (1996, 
s. 308) 

3. Skulle ni säga att det ibland uppstår 
konflikter vid utveckling av stadskärnan? 

Sluten fråga, 
Konflikter vid 
planering 

Bryman (2008, 
s.245), Campbell 
(1996, s. 308) 

4. Vilka är de största konflikterna ni möter? The Planners 
Triangle, Komplexa 
konflikter 

Campbell (1996, 
s. 298) 
Elias et al (2004, 
s. 88) 

5. Finns det något exempel på en konflikt ni 
lyckats lösa där samtliga parter kände sig 
nöjda efteråt? 

Konflikthantering 
 
 

Campbell (1996) 

6. Finns det något exempel på en konflikt ni 
inte lyckats lösa? Vad fick det för 
följder? 

Konflikthantering Campbell (1996) 

 
 
  



 

Bilaga 4 – Sammanfattning av empiri Umeå 
 
 Citylogistik Hållbarhet 

U1 - Hänvisar till översiktsplanen 
gällande bestämmelser för 
citylogistik. 
- Anser att citylogistik kräver 
samarbete mellan aktörer 
- Har ej tillräckligt med kunskap 
inom området. 

- Hänvisar till översiktsplanen gällande 
bestämmelser för hållbarhet 
- Anser att hållbar utveckling genomsyrar 
kommunens arbete 
- Kommunen har fokus på hållbara transporter 
- Ser koppling mellan trafik och hållbarhet 
- Arbetar för förtätning av staden 
- Ser luftproblematiken som betydande 
incitament för kommunens hållbarhetsarbete 
Vill öka stadens hållbarhet 

U2 - Ser citylogistik som ett 
komplext begrepp med 
varierande definition 
- Anser sig inte direkt arbete med 
citylogistik 
- Anser näringslivet vara 
beroende av citylogistik och 
godstrafik 
- Förstår att godstransporter 
medför negativa konsekvenser 
- Menar att kommunen inte äger 
planeringen av citylogistik 
- Vill att citylogistik tidigare 
integreras med stadsplanering 

- Ser miljö som vidare även koldioxidutsläpp 
och även innefattar, buller, säkerhet, 
attraktivitet.  
- Ser luftproblematiken som betydande 
incitament för kommunens hållbarhetsarbete 
- Förstår att godstrafik påverkar stadens 
hållbarhet: koldioxidutsläpp, attraktion, 
säkerhet, buller.  

U3 - Definierar citylogistik vidare än 
varuleveranser 
- Använder inte citylogistik i 
daglig tal, blir svårt för andra att 
förstå 
- Näringslivet är beroende av 
citylogistik för en attraktiv stad 
- Förstår att godstransporter 
medför negativa konsekvenser 
- Anser sig saknar kunskap 
gällande logistikfrågor 

- Hänvisar till översiktsplanen som är väl 
integrerad till hållbarhet 
- Arbetar för utveckling av hållbara 
transportslag 
- Ser luftproblematiken som betydande 
incitament för kommunens hållbarhetsarbete 

U4 - Arbetar för ökad andel hållbara 
transporter i centrum 
- Definierar citylogistik som alla 
transporter inom centrumkärnan 
- Ser att godstransporter påverkar 

- Arbetar för ökad andel hållbara transportslag 
- Vill minska biltrafiken 



 

staden negativt 
- Anser att citylogistik kräver 
samarbete mellan aktörer 
- Menar att kommunen via 
styrmedel kan påverka 
citylogistik 

 Planering Intressekonflikter & Konflikthantering 

U1 - Ser en “hierarki” inom 
planeringsarbetet. 
- Planering förankrat i 
politikernas beslut. 
- Anser att hållbar utveckling 
genomsyrar kommunens 
planeringsarbete 
- Hänvisar till översiktsplanen 
för trafik- och stadsplanering  
- Planerar för beteendeförändring 
hos individen 
- Kommunen vill samarbeta med 
andra aktörer i 
planeringsprocessen 
- Samverkan viktigt för att 
genomföra projekt 

- Ser att konflikter mellan hållbar utveckling 
och stadsplanering är vanligt förekommande. 
- Anser att kommunens arbete med 
konflikthantering skiljer sig beroende projekt.  
- Vanligt att förändringsarbete stoppas eller 
fördröjs. 
- Ser att okunskap ligger till grund för 
konflikter. 
- Anser att kommunikation av helhetsbilden är 
viktigt för att undvika konflikter 
- Lyckad konflikthantering är modellen för 
kompensationsåtgärder 
 

U2 - Kommunen begränsad i 
planering av citylogistik 
- Planering bör sker i samspråk 
med berörda aktörer 
- Godsplanering först på senare 
tid integrerad i stadsplanering 
- Umeås luftproblematik en 
anledning till nytt fokus på 
trafikplanering 
- Trafikplanering bör arbeta 
proaktivt för en växande stad 
- Stadsplanering låg kunskap om 
godstransporter 

- Diskussion är naturlig konsekvens av 
förändringar som sker.  
 

U3 - Hänvisar till översiktsplanens 
tydliga bestämmelser.  
- Arbetar för implementering av 
godsprogram 
- Arbetar för ökad andel hållbara 
transporter 
- Samverkan viktigt för 
planeringsarbetet 
- Arbetar för en referensgrupp 
mellan aktörer inom citylogistik 

- Umeå är en stad som växer, ser vikten av att 
planera proaktivt för undvika konflikter 
gällande citylogistik. 
- Upplever vanligen motsättning till projekt 
kopplade till citylogistik.  
- Vanligt med kommunikationsbrist mellan 
kommun, fastighetsägare, hyresgäster. 
- Ovanligt med direkta konflikter vid 
planeringsarbetet. 
- Vanligt med meningsskiljaktigheter, mellan 



 

- Ser ett ömsesidigt samarbete 
mellan trafikplanering och 
stadsplanering 
- Planeringsprocessen blir 
svårare vid planering av centrala 
ytor 
- Önskar tidig integrering av 
citylogistik inom stadsplanering 

kommunens enheter 
- Politiska beslut stoppar konflikt att uppstå. 
- Upplever att politiker inte förstår 
konsekvenserna av beslut. 
- Genom kommunikation och förståelse kan 
konflikter undvikas 

U4 - Ser samarbete mellan berörda 
aktörer som viktigt i 
planeringsprocessen 
- Önskar vara mer integrerad i 
kommunens planeringsprocess 
- För näringslivets talan med 
kommunen i planeringsprocessen 

- Destinationsbolaget är beroende av ett gott 
samarbete med kommunen på grund av 
finansiella och politiska aspekter.  
- Upplever inga konflikter 
- Upplever viss kommunikationsbrist 
Etablerade relationer mellan aktörer 

 
  



 

Bilaga 5 – Sammanfattning av empiri Sundsvall 
 
 Citylogistik Hållbarhet 

S1 - Begränsad kunskap om begreppet 
citylogistik 
- Respondentens projekt Resecentrum 
innefattar delvis citylogistik 

- Arbetar efter hållbara 
tillväxtstrategin RIKARE, som är ett 
kommunalt styrdokument, vilken 
innehåller ett avsnitt om hållbara 
transporter 
- Bostadsbyggandet centralt ska 
minska behovet av transporter, öka 
gång och cykelanvändandet 

S2 - Citylogistik berör godstransporter i 
stadskärnan. Respondenten ser att 
begreppet har flertal aktörer 
- Planering av citylogistik är nytt för 
Sundsvalls kommun. Kommunen arbetar 
med EU-projektet Smartset. 
- Smartset syftar till erfarenhetsutbyte 
mellan städer.  
- Utvecklingen av citylogistik är 
fortfarande på dialogstadiet. 
- Kommunen har inte implementerat 
citylogistiska förändringar på grund av 
låg  relation mellan ekonomisk- och 
miljömässig vinning. 
- Smartset kan resultera i användning av 
avfallsföretag. 
- Stadens godståg upplevs problematiska. 
Därav genomförs arbete med förbättring 
av infrastruktur.   
- Logistikparken syftar till förflyttning av 
kombiterminalen i centrum, vilket ökar 
boendes säkerheten. 
- Sundsvallsbron var en viktig pusselbit 
för utvecklingen 

- Både EU-projektet Smartset och 
logistikparken genomförs med ökad 
hållbarhet som ett incitament. 

S3 
& 
S4 

- Förknippar citylogistik med lastning 
och lossning och privatpersoners 
möjlighet att ta sig till staden. 
- Citylogistiken måste tas i beaktning då 
kommunen arbetar med förtätning. Blir 
resurseffektivt, men ställer krav på 
trafiksystemet. 
- Belyser problematiken med minskad 
handel i butikerna i stadskärnan, vilka är 
beroende av inleveranser. 
- Transportbolagen har uttryckt att det är 

- En hållbarhetsvision som kommunen 
har är att ⅔ av samtliga resor ska år 
2030 ske hållbart.  
- Kommunen möter problematik med 
dålig luftkvalitet i stadskärnan. 
- Tre personer arbetar med 
beteendeförändring hos invånarna, ska 
öka hållbarheten. 
- Arbetar för ökat samnyttjande 
- Kommunens enda styrmedel för att 
styra trafiken till och från stadskärnan 



 

kommunen som måste ställa kraven. 
- Gatuavdelningen av infört tidsrelaterade 
styrningar på leveranser i stadskärnan 
och även öppnat upp parkeringsplatser 
för samnyttjande. 
- Unik inlastningsgata där 
fastighetsägarna byggt bort fungerande 
lösningar. 
- Respondenterna menar att kommunen 
kan göra mycket för citylogistiken, men 
de kan inte påverka transportföretagen 
och fastighetsägarnas aktiva val. 

är parkeringarna 
- Elhybridsbussar har införts för att 
förbättra luftkvaliteten 
- Arbetar med förbättring av gång- 
och cykelvägar 
- Vill undvika att ställa hållbarhet och 
persontransporter mot varandra 
- 50 % av bilresorna i Sundsvall är 
kortare än 3 km, dessa vill kommunen 
påverka till att välja bort bilen. 
- Bilbranschen är stark, medan 
organisationer som cykelfrämjandet 
har begränsade resurser. 

S5 - Begränsad kunskap om begreppet 
citylogistik, men kopplar det till handel 
av varor och transporter. 
- Vart butiker placeras påverkar dessa 
flöden. 
- Upplever som butiksägare att 
inleveranser av varor fungerar. 

- Inte involverad i hur kommunen 
arbetar med hållbarhet. 

 Planering Intressekonflikter & 
Konflikthantering 

S1 - Sundsvall har en stadig grund 
- Staden växer, men inte tillräckligt 
snabbt 
- Mål att bygga 250 bostäder per år, 
bygger nu 500 bostäder per år 
- Samarbetsavtal med Mittuniversitetet, 
projektet Grönt boende sker under detta 
avtal 
- Beteendepåverkande åtgärder för att 
öka hållbarheten genomsyrar 
planeringen. 
- Vill knyta ihop staden med de nya 
stadsdelarna i hamnen. 
- Stadsvisionen och översiktsplanen är 
grundade i stor medborgardialog. 
- Sundsvall har varit en svag länk på alla 
nät, vilket kommunen och trafikverket 
arbetar för att förändra 

- Reaktionerna kommer när 
allmänheten inser att projekten 
genomförs 
- De som protesterar gör det tydligt 
- Ofta väntat motstånd från 
organisationer 
- Konflikter fördröjer arbetet 
- Sällan konflikter med näringslivet 
- Stor konflikt gällande 
logistikparkens placering 

S2 - Orsaken till det släpande 
bostadsbyggandet är att viktiga ytor varit 
“låsta” av gamla E4an 
- Projektet med logistikparken syftar till 
att förbättra flödet av gods. 

- Konflikten vid logistikparken 
uppstod då boende insåg att de var 
tvungna att flytta 
- Lett till fördröjningar, vilket 
kommunen tagit med i planeringen 
- Mycket politik bakom dessa beslut 



 

- Konflikter tar tid 

S3 
& 
S4 

- Stadsvisionen är viktig i planeringen av 
trafik 
- Kommunen nyttjar nätverk och 
konsulter vid vissa projekt 
- Samråd är viktiga 
- Använder sig av möten och annonser i 
tidningar för att informera 

- Kommunen vill undvika media och 
ta dialogen själva 
- Syftet med samråd är att undvika 
konflikter 
- Önskan om att invånarna visste om 
sin påverkansmöjlighet i tid 
- Svårigheter att veta vilken 
informationsnivå som är rimlig 

S5 - Ingen direkt involvering i kommunens 
planeringsarbete. 
- Önskar mer information om 
kommunala projekt som påverkar 
näringslivet 

- Ingen direkt erfarenhet av konflikter 
mellan kommunen och näringslivet. 

 
 



 



 

Handelshögskolan 
Umeå universitet 
901 87 Umeå 
www.usbe.umu.se 

 

 


