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Abstract 

Cities attract more and more residents from rural areas and small towns. This ongoing 

trend of urbanization means that large cities grow even larger and in pace with growth 

the city’s need for transportation of goods increase. Freight transport is necessary to 

keep the city alive, not only for the supply of goods but also for the disposal of waste. 

Freight transport creates problems in urban areas. Large, difficult to maneuver trucks 

move close to people strolling in the city center, which lead to an increased risk for 

accidents. The trucks also contribute to noise and air pollution, which results in a less 

healthy urban environment.  

The large amount of stakeholders in city logistics, such as pedestrians, the 

environment, distribution traffic and so on, contribute to the complexity that 

municipalities have to manage. This study aims at developing a proposal on how a 

municipality can contribute to streamline the distribution of goods in a large city (over 

200000 residents) in such way that negative effects of transport can be reduced 

without inhibiting the economic development of the city. 

The research strategy of this study has been a case study, more specifically the “last 

mile” distribution. The data collection has partly been conducted through   

observations in the area surrounding Hötorgsfaret in Stockholm where the traffic to 

and from the underground loading/unloading area and the loading zones have been 

observed. Other than the observations, shorter interviews with drivers, store 

employees and car park attendants as well as longer interviews with representatives 

from road carriers have been carried out. During the time at the City of Stockholm, 

the writers have participated at several meetings, seminars and workshops to further 

expand their knowledge about city distribution. The research approach for the study 

has been abductive with a starting point in the theoretical areas, city logistics and 

goods reception. 

The study shows that the distributors of goods run in to a number of problems during 

the course of a day. The problems start as soon as the truck leaves the terminal or 

supplier. There are long traffic queues that make the drive into the city time 

consuming. Once in the city illegally parked cars create major problems for the 

distribution trucks. The primal problem is parked cars in the unloading zones, but cars 

parked to close to an intersection also create problems. Underground unloading areas 

have proven to be a good solution since the distribution trucks is able to escape the 

traffic, but even underground unloading areas has its problems. The main problem 

with these is that the headroom is to low, but other problems such as inadequate 

signage has emerged.  

To be able to contribute to streamlining the distribution of goods a municipality can 

use a number of different policy measures. These are divided into four categories: 

economic, knowledge-based, legal and societal policy measures. The study shows that 

municipalities, to contribute to a more efficient distribution of goods can review the 

possibility of delivering goods at night, consider giving commercial traffic access to 

the public transport lanes, make sure the parking control functions in a satisfactory 

manner, promote shared receptions of goods and underground unloading areas in new 

construction projects. 



 

Sammanfattning 

Städer lockar fler och fler invånare från landsbygden och småstäder. Denna rådande 

urbaniseringstrend gör att stora städer växer ännu mer och i takt med tillväxten ökar 

städernas behov av godstransporter. Godstransporterna är nödvändiga för att hålla 

staden vid liv, inte bara med leveranser av varor utan också omhändertagande av det 

avfall som blir över. Godstransporterna skapar även problem i städerna. Stora, 

svårmanövrerade lastbilar som rör sig tätt inpå promenerande människor i stadskärnan 

leder till en ökad olycksrisk. Lastbilarna bidrar även med buller och luftföroreningar 

till en sämre stadsmiljö. 

Det stora antalet intressenter i form av fotgängare, miljö, distributionstrafik med flera 

bidrar till en komplexitet i problemet som kommuner måste hantera. Denna studie 

syftar därför till att ta fram förslag på hur en kommun kan bidra till en effektivisering 

av varudistributionen i en storstad (över 200000 invånare) på ett sådant sätt att de 

negativa effekterna av transporter kan minskas utan att den ekonomiska utvecklingen 

i staden hämmas.  

Studiens forskningsstrategi har varit en fallstudie och det fall som studerats är ”sista 

milen” av varudistributionen från leverantör till kund. Datainsamling har dels skett 

genom observationer i området omkring Hötorgsfaret i Stockholm där 

distributionstrafik till och från lastfaret samt de omkringliggande lastplatserna 

observerats. Utöver observationerna har korta intervjuer med chaufförer, 

butiksmedarbetare och parkeringsvakter samt djupare intervjuer med företrädare för 

åkerier genomförts. Författarna har under sin tid på Stockholms stad även deltagit vid 

ett flertal möten, seminarier och workshops för att få en än bredare bild av hur 

distributionstrafiken i staden fungerar. Studien har haft en abduktiv forskningsansats 

där utgångspunkt tagits i de teoretiska områdena citylogistik och varumottagning. 

Studien visar att distributionstrafiken under en dag stöter på ett flertal problem. Det 

börjar redan under resan in till staden där det ofta är långa köer som gör att 

transporten in till staden tar lång tid. Väl inne i staden skapar felparkerade bilar stora 

problem för distributionstrafiken. Det är framförallt felparkerade bilar i lastplatser 

som skapar problem men även bilar som exempelvis parkerat för nära en korsning. 

Lastfar har visat sig vara en bra lösning på problem med felparkerade bilar men även i 

lastfar finns det problem. Det främsta problemet med lastfar har visat sig vara att den 

fria höjden är låg men även andra problem så som bristfällig skyltning har 

framkommit. 

För att kunna bidra till en effektivisering av varudistributionen kan en kommun 

använda sig av ett antal olika styrmedel. Dessa delas in i fyra olika kategorier: 

ekonomiska, kunskapsbaserade, juridiska och samhälleliga styrmedel. Studien visar 

att kommuner för att bidra till en effektivare varudistribution bland annat bör se över 

möjligheten till leveranser nattetid, överväga att ge yrkestrafik tillgång till 

kollektivkörfält, se till att parkeringsövervakningen fungerar på ett tillfredsställande 

sätt, verka för gemensamma varumottagningar och premiera lastfar vid 

nybyggnationer.   



 

Terminologi 
 

Aktör kontra 

intressent 

Aktör definieras i denna studie som någon som aktivt 

deltar i en process. Medan en intressent är någon som 

påverkas av processen men inte nödvändigtvis deltar. 

Bakgavellyft En lyft placerad på en lastbils baksida. Kan även kallas 

baklyft. 

City kontra Urban Termerna används mer eller mindre synonymt i studien. 

Dock kan det finnas skillnader i hur termerna används i 

relation till det som beskrivs i texten. City definieras som 

snävare än urban; city används för att beskriva 

stadskärnan och urban används för att beskriva det 

bredare tätbebyggda området.  

Citylogistik I denna studie definieras citylogistik som en disciplin som 

syftar till att minska negativa effekter av godstransporter 

och samtidigt stödja en hållbar ekonomisk utveckling i 

urbana områden. 

Distributionskedja I denna studie används distributionskedja för att beskriva 

kedjan av organisationer som en vara måste passera från 

produktion till slutkonsument. 

Lastfar Ett garage med minst en plats avsedd för lastning och 

lossning av varor från fordon. I lastfar kan både lastplatser 

och lastkajer förekomma. 

Lastkaj En kaj avsedd för lastning och lossning av varor från 

fordon. 

Lastplats En uppmärkt yta, likt en parkeringsplats, som är avsedd 

för att lasta och lossa varor från ett fordon. 

Leverantörskedja I denna studie avser leverantörskedja en följd av varandra 

levererande företag från råmaterial via olika tillverkare 

och distributörer till slutkund. 

Morfologi En stads morfologi syftar till dess form, uppbyggnad och 

arkitektur.  

Myndighet En institution inom den offentliga förvaltningen eller 

rättsskipningen är en myndighet. I Sverige finns tre 

myndigheter: regeringen, domstolarna och 



 

förvaltningsmyndigheterna. 

Transportör Företag som sysslar med transport av gods. Används 

synonymt med åkeri. 

Tredjepartslogistik Innebär att en eller alla delar av de logistiska funktionerna 

outsourcas en tredje part, utöver leverantör och kund. Som 

exempel kan en leverantör låta ett annat företag sköta 

leveransen av deras varor.  

Yrkestrafik Trafik med fordon som huvudsakligen används av företag 

för att transportera gods. 
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1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en presentation av studiens valda 

forskningsområde, citylogistik. Kapitlet inleds med avsnittet problembakgrund 

där en bakgrund till varför problemet tas upp ges. Kapitlet övergår sedan till en 

problemdiskussion där läsaren ges en förklaring till varför forskningsområdet är 

viktigt. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i ett syfte samt studiens tre 

forskningsfrågor. 

1.1 Problembakgrund 

I den industrialiserade världen har städer varit en drivkraft för den ekonomiska 

och politiska dynamiken (OECD, 2003). Städer lockar fler och fler invånare 

samtidigt råder en urbaniseringstrend som tömmer landsbygden och småstäder 

(ibid). Denna urbaniseringstrend gör att stora städer växer ytterligare (ibid). 

Växande städer kräver ökade godstransporter för att behålla städerna levande 

(ibid). Godstransporter utgör en viktig faktor för de flesta sociala och 

ekonomiska aktiviteter som äger rum i en stad (Benjelloun & Crainic, 2009). För 

stadens invånare levererar godstransporter varor till affärer och arbetsplatser 

samt post och paket till hemmet (ibid). De ger även möjlighet att bli av med 

bland annat avfall. För företag etablerade innanför stadens gränser utgör 

godstransporter en central koppling mellan leverantörer och kunder (ibid). 

Godstransporter har även negativa effekter på stadslivet då godstrafiken 

konkurrerar om gator och parkeringsplatser samt avsevärt bidrar till trängsel, 

miljöutsläpp och oljud (OECD, 2003; Benjelloun & Crainic, 2009). I en typisk 

stad står godstransporter för mellan 20 och 30 procent av fordonskilometrar och 

mellan 16 och 50 procent, beroende på vilka föroreningar som undersöks, av 

luftföroreningsutsläpp (Dablanc, 2007). Antalet godsfordon som rör sig innanför 

stadsgränsen ökar stadigt och förväntas fortsätta öka. Anledningen till ökningen 

är urbaniseringen samt rådande produktions- och distributionsutövande som 

baseras på låga lagernivåer och tidsmässiga leveranser (OECD, 2003; Benjelloun 

& Crainic, 2009). 

Citylogistik syftar till att minska negativa effekter av godstransporter och 

samtidigt stödja en ekonomiskt hållbar utveckling i urbana områden (Benjelloun 

& Crainic, 2009; Anand, Yang, Van Duin, & Tavasszy, 2012b). Ett av 

citylogistikens främsta kännetecken är dess mångfald av intressenter och 

heterogeniteten av deras behov (Anand et al., 2012b). De intressenter som är 

involverade i citylogistiken ser till sina egna intressen och agerar självständigt 

utan någon centraliserad styrning. Exempelvis så beställer butiksinnehavaren 

små och frekventa leveranser för att minska sina lagerkostnader, vilket bidrar till 

fler fordon (ibid). Kommuner och andra sidan inför regleringar så som 

viktrestriktioner för att mitigera besvär från godsfordon vilket påverkar åkarnas 

vinster negativt. Denna situation leder till uppenbara problem med 

godstransporter i städerna (ibid). 

Europeiska städer karaktäriseras av en rad gemensamma faktorer som påverkar 

rörligheten i staden och dess kommersiella aktiviteter samt ålägger restriktioner 
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för godsflödet i staden. De flesta av dessa städer har en cirkulär struktur med en 

hög koncentration av shoppingcenter, restauranger och andra sociala attraktioner 

i stadens centrum. Detta genererar osymmetriska flöden av människor på väg till 

jobbet, affärer eller restauranger med liknande flöden associerat till gods. 

Morfologin för dessa stadskärnor är ett arv från medeltiden, med smala gator 

utan parkeringar och är inte avsedd för dagens nyttjande. Dessutom har 

investeringar i infrastruktur under de senaste tre eller fyra decennierna gjorts med 

en generell hållbarhets idé i åtanke vilket inkluderar cykelfiler, tunnelbanesystem, 

effektivare bussystem och en förstoring av fotgängarområden vilket har lett till 

striktare restriktioner för godstrafik.  Faktum är att godstrafik ofta ses som ett 

besvär som myndigheter vänder ryggen. (Muñuzuri, Cortés, Guadix, & Onieva, 

2012) 

1.2 Problemdiskussion 

En stads utrymme är begränsat rent fysiskt vilket innebär att allas intressen inte 

kan tillfredsställas på alla platser vid alla tidpunkter. För att erbjuda plats åt 

persontrafik, parkering, godstrafik, kollektivtrafik, cyklister, fotgängare och 

affärsverksamhet skulle en gata behöva vara cirka 45,5 meter bred (se figur 1.1). 

Detta utrymme finns sällan (en typisk huvudgata i Stockholm är idag exempelvis 

20-30 meter bred) och därför krävs prioriteringar. (Firth, 2012) 

Citylogistik karaktäriseras av ett stort antal intressenter, både privata och 

offentliga aktörer, med olika behov vilket i många fall leder till lösningar som 

inte är tillräckligt omfattande för att vara ekonomiskt gångbara (Quak, 2008; 

Anand, Quak, van Duin & Tavasszy, 2012a). En lösning som uppfattas som bra 

av en intressent kan samtidigt vara dålig för en annan (ibid). Ett exempel på detta 

är butiksägare som beställer små mängder vid varje beställningstillfälle för att 

minska sina lager (Anand et al., 2012a). Detta leder till fler små leveranser som i 

sin tur leder till fler olägenheter kopplat till den större mängden fordon i staden 

(ibid). Problematiken kring godstransporter i städer stannar dock inte vid de 

många olika intressenterna utan den är också väldigt komplex då det förekommer 

en mängd olika typer av gods med olika behov (Dablanc, 2007). Bland dessa 

olika godstyper finns konsumtionsvaror, byggmaterial, avfall, post med flera 

(ibid). 

Figur 1.1 - Illustration av gatubredd (Firth, 2012) 
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Många initiativ för att effektivisera godstransporter i städer har framhållits men 

ingen av aktörerna tycks vilja ta första steget vilket leder till långsamma 

förändringar. Myndigheterna väntar på att företagen ska upprätta nya logistiska 

lösningar som passar de nya framväxta behoven hos kunder och återförsäljare 

samtidigt som företagen väntar på att myndigheterna ska initiera och 

subventionera sådana lösningar. (Dablanc, 2007) 

Godstrafiken i en stad ses ofta som ett nödvändigt ont eftersom städer inte är 

självförsörjande när det gäller exempelvis mat är godstrafiken nödvändig för 

stadens existens (van Binsbergen & Visser, 2001). Godstrafiken skapar dessvärre 

även en del problem i form av bland annat luftföroreningar, trafiksäkerhet och 

framkomlighet, vilka de lokala myndigheterna försöker minimera. Genom att 

exempelvis använda sig av bestämda tidsfönster för godsleveranser kan 

trafiksäkerhetsproblemen minimeras då godstrafiken styrs till tider då det är färre 

fotgängare i området. Detta leder dock till en ökad koncentration av gods vid en 

och samma tidpunkt och framkomligheten försämras vilket i sin tur leder till 

negativa effekter på miljön (ibid).  Att godstrafiken skapar problem i städer är 

ingenting nytt och redan år 45 före Kristus införde Julius Cesar liknande 

restriktioner då han förbjöd leveranser under dagtid (Smith, 1875). Men även på 

den tiden innebar ett löst problem att ett annat uppstod och stadens invånare 

klagade på oljud i samband med leveranser under natten (Holguin-Veras et al., 

2006).  

De problem som existerar tycks åtminstone i viss mån vara desamma idag som 

för flera tusen år sedan (Quak, 2008). Det är dock först under senare år som 

lokala myndigheter på allvar har fått upp ögonen för citylogistikfrågor (ibid). En 

del initiativ har tagits för att åtgärda problemen men få har lyckats (Browne, 

Allen, & Attlassy, 2007). 

1.3 Syfte 

Denna studie syftar till att ta fram förslag på hur en kommun kan bidra till en 

effektivisering av varudistributionen i en svensk storstad på ett sådant sätt att de 

negativa effekterna, så som miljöutsläpp och trängsel, av transporter kan minskas 

utan att den ekonomiska utvecklingen i staden hämmas. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

För att uppfylla syftet har det brutits ned i tre forskningsfrågor: 

FF1: Hur ser varudistributionen ut i en storstad (>200 000 invånare) idag? 

FF2: Vilka styrmedel och verktyg för att effektivisera varudistribution har en 

kommun? 

FF3: Hur bör en kommun bidra för att effektivisera varudistribution i en 

storstad? 
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1.4 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar enbart på den sista biten av varudistributionen från 

leverantör till kund. Trots att ett större perspektiv vore önskvärt har författarna 

valt att avgränsa sig till den sista delen av distributionskedjan, den så kallade 

“sista milen”. Detta för att göra problemet hanterbart under studiens utsatta tid. 

Följande teoretiska avgränsningar har gjorts i denna studie: 

 Ruttplanering: Har inte tagits med i studien eftersom författarna anser att 

det i första hand är transportörens och inte kommunens uppgift att planera 

distributionsrutten. 

 E-handel har bortsetts ifrån och studien fokuserar enbart på distribution 

till företagskunder och inte till privatpersoner.  
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2 Metod 

Detta kapitel presenterar studiens metodik och tillvägagångssätt. Kapitlet 

innehåller forskningssyfte, forskningsansats, forskningsstrategi, litteraturstudie, 

datainsamling, analysmodell och metodproblem. 

2.1  Forskningssyfte 

Det finns enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) tre olika vetenskapliga 

syften som en studie kan inneha; explorativ, deskriptiv och explanativ. Med 

utgångspunkt från forskningsfrågorna väljs ett eller en kombination av syftena.   

Explorativa studier syftar till att ta reda på vad som händer och finna nya insikter. 

Denna typ av studie ger en förståelse för vilka variabler i ett problem som är 

relevanta och är speciellt användbar när en klarare bild av problemet och dess 

natur önskas. En av fördelarna med explorativa studier är dess flexibilitet och 

anpassningsförmåga när ny data och nya insikter kommer fram. Denna typ av 

syfte är ändamålsenlig när studien äger forskningsfrågor av typen ”hur?” 

och ”varför?”. Information till explorativa studier samlas principiellt in genom 

litteratursökningar, intervjuer med experter och fokusgrupper. (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2009) 

Målet med deskriptiva undersökningar är att ge en korrekt beskrivning av en 

person, situation eller händelse. Syftet är att skapa förståelse kring relevanta 

variabler i ett problem. Vid deskriptiva studier bör en klar bild av de variabler 

som studeras finnas innan datainsamlingen. Detta för att kunna bygga en tydlig 

och välstrukturerad frågeställning kring dem. Vidare så är denna typ av studie 

lämplig när studiens forskningsfrågor är av typen ”vad?” och ”vem?”. (ibid) 

Studier som syftar till att fastställa kausala relationer mellan variabler kan 

benämnas som explanativa studier.  Målet med denna typ av studie är att 

generera förståelse för hur problemvariabler hänger ihop. Ett explanativt 

forskningssyfte är passande då forskningsfrågorna är av typen ”vad händer om?”. 

(ibid) 

2.1.1 Studiens forskningssyfte 

Studien har haft ett huvudsakligen explorativt forskningssyfte även om 

deskriptiva inslag funnits. Syftet med studien var att identifiera vad en kommun 

kan göra för att bidra till en effektivare varudistribution i staden. För att syftet 

skulle uppnås skapades en nulägesbild som identifierade och beskrev fallets 

problemområden. Beskrivningen av nuläget gjordes med hjälp av tidigare studier 

inom citylogistik samt egen insamlad data från fallets analysenheter. Studien 

syftade även till att undersöka och beskriva vilka verktyg/metoder en kommun 

har till sitt förfogande för att underlätta varudistribution. Verktygs-

/metodbeskrivningen och nulägesbilden har sedan använts för att undersöka och 

beskriva vilka åtgärder en kommun bör vidta för att effektivisera 

varudistributionen i staden.  
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2.2 Forskningsansats 

Saunders et al. (2009) låter förstå att en forskningsansats kan, beroende på om 

studien har utgångspunkt i en befintlig teori eller inte, vara antingen induktiv 

eller deduktiv. En induktiv ansats innebär att en teori eller ett ramverk upprättas 

med utgångspunkt i insamlad data. En deduktiv ansats betyder att en teori eller 

hypotes utvecklas och testas baserat på en existerande teori. Enligt Saunders et al. 

(2009) kan de två ansatserna kombineras, det är ofta till och med en fördel. 

Kombinationen av induktiv och deduktiv ansats kallas enligt Wallèn (1996) 

abduktion. Vilken enligt Alvesson och Sköldberg (1994) innebär att det under 

undersökningens gång växlas fram och tillbaka mellan empiri och teori. Den 

abduktiva ansatsen är särskilt lämplig vid fallstudier och den behandlar begreppet 

förståelse i större omfattning än den deduktiva och induktiva ansatsen (ibid).  

Vidare så kan en studie vara antingen kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativa 

studier fokuserar på ickenumeriska resultat och är lämpliga vid explorativa och 

deskriptiva forskningssyften. Denna ansats används företrädelsevis för att få en 

djupare förståelse och beskrivning av en specificerad situation.  I kvantitativa 

studier behandlas huvudsakligen data av numerisk karaktär som analyseras med 

hjälp av statistiska tekniker. Denna ansats är positivistisk och ger potential för 

statistisk generalisering. (Saunders et al., 2009) 

2.2.1 Studiens forskningsansats 

Denna studie har haft en abduktiv ansats vilket kommer av att studiens intention 

har varit att skapa förståelse kring studiens syfte, att identifiera vad en kommun 

bör göra för att bidra till en effektivare varudistribution i staden. Studien har 

utgått från befintliga artiklar och teorier inom området citydistribution, så som 

citylogistik och varumottagning. Till detta har sedan empiri inom citydistribution 

och en kommuns möjligheter i form av incitament och styrmedel samlats in, 

vilken gett nya perspektiv om varudistribution i en stadskärna. Empiri och teori 

har sedan slagits ihop, varifrån slutsatser om hur en kommun bör bidra till en 

effektivare varudistribution dragits.    

Studien har ägt en kvalitativ ansats eftersom studien har syftat till att skapa en 

djupare förståelse kring ”sista milen” av varudistributionen från leverantör till 

kund. Valet av ansats styrdes av studiens karaktär och forskningsfrågor. Studiens 

data insamling har gjorts genom intervjuer med åkerier, chaufförer, butiker samt 

kommunen och observationer av specifika situationer vid varumottagning. Vid 

intervjuerna har frågor kunnat ställas om vad som observerats vilket gett ett 

större djup och förklaringsgrad än vad kvantitativa metoder hade kunnat 

åstadkomma.   

2.3 Forskningsstrategi 

Efter att ha fastställt studiens forskningsansats väljs i nästa steg studiens 

forskningsstrategi. Enligt Yin (2003) är de vanligaste forskningsstrategierna: 

experiment, survey, arkivstudie, historisk studie och fallstudie. Tabell 2.1 nedan 

presenterar ett ramverk för att välja vilken strategi som är bäst anpassad för en 

specifik studie. Detta baseras på val och formulering av forskningsfrågor, 

kontroll över utforskat beteende och om studien har fokus på aktuella händelser 

eller inte. 
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Tabell 2.1 - Matris för val av forskningsstrategi (Yin, 2003) 

Strategi Typ av 

forskningsfråga 

Krävs det en 

kontroll av 

beteendet 

Fokus på 

aktuella 

händelser 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Survey Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja 

Analys av 

källor 

Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historisk 

studie 

Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

En fallstudie kan definieras som en strategi för att bedriva forskning som 

innefattar en empirisk undersökning av ett specifikt samtida fenomen inom ett 

verkligt kontext med multipla beviskällor (Saunders et al., 2009). Yin (2003) 

menar att en fallstudie är passande i de fall då gränserna mellan det studerade 

fenomenet och dess omvärld är svåra att urskilja. Enligt Saunders et al. (2009) 

anses en fallstudie ofta ha en kvalitativ ansats eftersom de behandlar specifika 

situationer som är relativt svåra att generalisera. I tabell 3.1 ovan kan utläsas att 

en fallstudie även är lämplig då studien syftar till att studera en aktuell händelse 

där det inte är möjligt att utöva kontroll över det beteende som studien avser 

studera (Yin, 2003).  

2.3.1 Studiens forskningsstrategi och beskrivning av fall 

Fokus för denna studie är svenska storstäder vilket Sveriges kommuner och 

landsting, SKL (2009), definierar som en stad med över 200 000 invånare. 

Författarna valde att utföra studien i Stockholm eftersom staden uppfyller 

villkoret svensk storstad. Stockholm är dessutom inne i en expansionsfas och 

växer med cirka en busslast om dagen (Firth, 2012) vilket gör staden extra 

intressant när det kommer till citylogistik. Forskningsfrågorna i denna studie är 

huvudsakligen av “hur” karaktär. Studiens fokus har varit att undersöka den 

befintliga varudistributionen och hur en kommun kan bidra till att effektivisera 

denna. Således har studien inte krävt kontroll över beteendet och har haft fokus 

på en aktuell händelse. Detta i kombination med att multipla beviskällor använts 

gjorde att fallstudie valdes som forskningsstrategi.  

Studiens fall har varit den “sista milen” av varudistribution från leverantör till 

kund. Det som studerats är sista kilometrarna av flödet av varor från terminal (se 

figur 2.1) eller leverantör (se figur 2.2) till kund. Mellanled så som grossister kan 

ha förekommit i studien men i dessa fall har grossisten setts som leverantör eller 

terminal.  
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Figur 2.1 - Schematisk bild över flödet från leverantör till kund med en terminal som mellanled. 

 

Figur 2.2 - Schematisk bild över flödet från leverantör till kund utan mellanled. 

Fallstudiens analysenheter är Stockholms stad, åkerier och ett lastfar vid 

Hötorget samt dess anslutande gator; Slöjdgatan och en del av Sveavägen. 

Hötorget ligger mitt i city och ansågs därför av författarna som en lämplig 

analysenhet. Vid analysenheten har observationer och intervjuer utförts för att 

skapa en bild av hur leveranser fungerar i området. En karta över 

Hötorgsområdet finns i bilaga 1.  

Till Hötorgsfaret finns tre stycken infarter, två från Sveavägen och en från 

Slöjdgatan. Väl inne i faret finns en lång lastgata och en kortare avstickare med 

lastplatser längs vägen. I ett av hörnen längs avstickaren finns också en lastkaj. 

Utöver alla lastplatser finns också en del parkeringsplatser som ligger i två plan 

under lastgatan samt vid sidan om densamma. I figur 2.3 syns en förenklad bild 

av Hötorgsfaret. 

Butik Leverantör Terminal 

Studerat område 

Leverantör Butik 

Studerat område 

Stadsgräns 
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Figur 2.3 - Schematisk bild av Hötorgsfaret 

I Hötorgsområdet finns en del trafikföreskrifter som finns presenterade nedan: 

 På Slöjdgatan råder parkeringsförbud på hela sträckan utom på utmärkt 

handikapparkering.  

 Slöjdgatan har två lastplatser varav den ena endast gäller för lätta och 

tunga lastbilar.  

 Fordonsförbud råder på sträckan närmast Hötorget på Slöjdgatan.  

 Den del av Sveavägen som observerats är enkelriktad.  

 På Sveavägen finns två lastplatser varav en endast gäller för lastbilar.  

 På Sveavägen finns en busshållplats.  

Trafikföreskrifterna reglerar trafiken och därmed även godstransporterna i 

området. För att skapa en bild av de problem som uppkommer på vägen till city 

och Hötorget har intervjuer utförts med representanter från två åkerier. Även 

kommunen har utgjort analysenhet och en representant på trafikkontoret har 

intervjuats.  

2.4 Litteraturstudie 

Litteraturstudien utfördes för att skapa förståelse för området och generera en 

teoretisk referensram. Sökningar för att finna artiklar och böcker till studien och 

litteraturöversikten har gjorts i Luleå universitetsbiblioteks databas PRIMO, 

Kungliga tekniska högskolans biblioteks databas PRIMO, Kungliga bibliotekets 

databas LIBRIS samt sökningar i Google scholar. De sökord som använts är: 
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Citylogistik, distributionslogistik, sista milen, stadstransporter, urbana 

transporter, regleringar, kommun, styrmedel, varumottagning, obemannad 

varumottagning, kvällsdistribution, nattdistribution och samlastning. Sökorden 

har delvis använts var för sig men även i kombination med varandra, de har även 

översatts till engelska varvid de använts till den teoretiska referensramen (kapitel 

3 och 4). Litteratursökningen började med sökorden citylogistik och urbana 

transporter, utifrån de artiklar som hittades genererades nya sökord genom 

artiklarnas innehåll och referenslistor. De artiklar som ansågs relevanta för 

studien sparades i författarnas gemensamma artikelmapp varvid de använts till 

den teoretiska referensramen. 

2.5 Datainsamling 

Saunders et al. (2009) presenterar två kategorier av data som kan användas för att 

skapa förståelse kring studiens problemställning, primär- och sekundärdata. 

Primärdata är data som samlas in för studiens specifika ändamål. Sekundärdata är 

data som initialt samlats för ett annat än studiens ändamål. 

Det tre vanligaste metoderna för primär datainsamling är intervjuer, 

observationer och enkätstudier (Saunders et al., 2009). Intervjuer är en av 

fallstudiens viktigaste källor av information (Yin, 2003) och definieras som en 

meningsfull diskussion mellan två eller fler parter (Saunders et al., 2009). Det 

finns tre kategorier av intervjuer: strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Vid strukturerade intervjuer används standardiserade 

frågeformulär med frågor som ställs i en förutbestämd ordning. På grund av dess 

standardiserade natur används strukturerade intervjuer främst för insamling av 

kvantitativ data till deskriptiva och ibland även till explanativa studier (ibid). 

Semistrukturerade intervjuer är i formen friare än strukturerade intervjuer. En 

lista med teman och frågor används men kan variera från intervju till intervju 

beroende på hur det utvecklar sig. Semistrukturerade intervjuer används främst i 

explanativa studier men förekommer även i explorativa studier. Vid 

ostrukturerade intervjuer finns inga förbestämda frågor. Respondenten tillåts tala 

fritt om ett tema av intresse för studien. Eftersom det inte finns någon 

intervjuguide måste intervjuaren äga kunskap om det område som studeras för att 

möjliggöra insamling av valid data. Ostrukturerade intervjuer används på grund 

av sin natur i princip endast till explorativa studier. (ibid) 

Datainsamling genom observation handlar om att systematiskt observera, 

registrera, beskriva, tolka och analysera människors beteende. Det finns två typer 

av observationer deltagarobservationer och direkta observationer. Vid 

deltagarobservationer ämnar observatören bli en del av det som studeras och 

situationerna som studeras skapas inte aktivt av observatören. Direkta 

observationer är strukturerade det vill säga att den situation som skall studeras 

skapas av observatören som sedan iakttar fenomenet. Båda teknikerna syftar till 

att beskriva händelser i realtid samt att koppla dessa händelser till ett kontext. 

(Yin, 2003) Datainsamling med hjälp av enkätstudier används framförallt till 

deskriptiva och explanativa studier (Saunders et al., 2009) och kommer därför 

inte att behandlas djupare. 

De tre vanligaste typerna av sekundärdata är enligt Saunders et al. (2009): 
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 Dokumentär sekundärdata, vilket utgörs av både icke skriftligt och 

skriftligt material som exempelvis journaler, rapporter, e-post och brev. 

 Enkätbaserad sekundärdata, som utgörs av data som samlats in via 

enkäter och som analyserats för deras ordinarie ändamål. 

 Data med multipla källor, som består av hybrider av dokumentär och 

enkätbaserad sekundärdata. 

2.5.1 Studiens datainsamling 

Nedan följer en presentation av metodiken för studiens datainsamling. I bilaga 1-

8 presenteras en karta över Hötorgsområdet, observationsprotokoll, 

intervjuunderlag och intervjutranskripts. 

Primärdata har i studien samlats in genom intervjuer och observationer. Direkta 

observationer har utförts vid två av Hötorgsfarets in-/utfarter samt de två 

lastplatser som ligger i dess anslutning. De in-/utfarter som observerades var in-

/utfart Slöjdgatan och in-/utfart Hötorget och de lastplatser som observerats är 

lastplats ett och två (se bilaga 1). Under observationerna av leveranser in till 

lastfaret användes ett protokoll där fordonets storlek, ankomsttid, avgångstid, 

åkeri/speditör/tillhörighet och registreringsnummer noterades (protokollet 

presenteras i bilaga 2). Registreringsnumret användes för att kunna identifiera 

fordon så att fordonets ankomst- och avgångstid kunde noteras. Ankomst och 

avgångstid noterades för att kunna kalkylera fordonets tid i lastfaret. 

Fordonsstorleken noterades för att ge en uppfattning av hur stora mängder gods 

som levereras till lastfaret. För att ge input till intervjuurval så noterades även 

fordonets åkeri/speditör/tillhörighet. 

Även vid lastplatsobservationer användes protokoll där fordonsstorlek, 

ankomsttid, avgångstid, åkeri/speditör/tillhörighet/privatbil och huruvida 

fordonet lastade eller lossade noterades (se bilaga 3 för protokoll). Det som är 

annorlunda med protokollen för dessa observationer jämfört med dem för 

lastfaret är att vid dessa observationer har även huruvida lastning eller lossning 

ägt rum kunnat observeras. Under dessa observationer kunde fordonen 

identifieras på utseendet och det ansågs därför inte nödvändigt att notera 

registreringsnummer. Under observationer noterades även andra företeelser som 

noterades och finns presenterade i empirikapitlet. Observationerna ägde rum 

måndag och tisdag vecka tio samt fredag förmiddag vecka elva.  

Intervjuer har gjorts med en anställd på Stockholms stads trafikkontor, med en 

branschorganisation för åkerier, Posten, butiksmedarbetare och 

distributionsbilsförare kopplade till de åkerier som trafikerar Hötorgsfaret. Både 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer har använts i studien.  

Intervjuer med chaufförer utfördes i Hötorgsfaret. Intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär där tio frågor ställdes. Frågorna ställdes i den ordning 

som ansågs passande för tillfället. Före intervjun noterades lastplats, 

fordonsstorlek, tillhörighet och typ av last, detta för att möjliggöra jämförelser 

mellan de olika intervjuerna. Syftet med dessa intervjuer var att få en bild av 

chaufförernas problembild samt att få en tydligare bild av lastfarets utnyttjande. 

Därför ställdes frågor om hur faret upplevdes samt hur leveranserna gick till (för 

komplett frågeunderlag se bilaga 4). Tolv chaufförer tillfrågades om de hade tid 
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att svara på frågorna varav tio svarade vilket gav ett bortfall på två. Valet av 

vilka chaufförer som skulle intervjuer skedde enligt ett bekvämlighetsurval. 

Enligt Saunders at al. (2009) är bekvämlighetsurval en ickesannolikhets-

urvalsmetod som innebär att respondenter väljs ut på måfå.  

Semistrukturerade intervjuer hölls även med varumottagare, syftet med dessa var 

att få deras syn på hur leveranser och returhantering fungerade samt att få en 

förståelse om i vilken omfattning lastfaret används. Varumottagarna tillfrågades 

bland annat var de tog emot leveranser och hur ofta (för komplett frågeunderlag 

se bilaga 5). Sex varumottagare intervjuades, valet av vilka som skulle intervjuas 

skedde även vid dessa intervjuer med ett bekvämlighetsurval.    

Ostrukturerade intervjuer har utförts med en områdeschef på ett av de 

marknadsledande åkerierna och med en representant från en branschorganisation 

för åkerier som även äger ett mindre åkeri. Dessa intervjuer har inte haft några 

förutbestämda frågor och tidsramen för intervjuerna har varit en och en halv till 

två timmar. De temaområden som behandlats är: Urbana transporter, 

varumottagning och branschens önskemål. Respondenterna har tillåtits tala fritt 

om temaområdena och följdfrågor har ställts när det ansetts lämpligt. Båda 

intervjuerna startade med en bakgrundsfråga nämligen: hur planerar ni era 

transporter? Syftet med denna fråga var att ge en bakgrund till respondentens 

verksamhet och därmed hur denne upplever citydistribution. Efter 

bakgrundsfrågan leddes diskussionen in på det första temaområdet, urbana 

transporter, där syftet var att få en övergripande bild av hur transportörer 

upplever urbana transporter. Med temaområdet varumottagning var syftet att 

skapa en förståelse kring hur en varumottagning fungerar samt hur den borde 

fungera från transportörens synvinkel. Avsikten med sista temaområdet 

branschens önskemål var att få förståelse för vad branschen önskar att 

kommunen gör i form av styrmedel och incitament. Urvalet av respondenter 

gjordes enligt ett subjektivt urval, vilket enligt Saunders at al. (2009) innebär att 

respondenter väljs, utifrån vem som av forskaren anses som mest lämpad för 

ändamålet. En representant från ett marknadsledande åkeri valdes eftersom 

åkeriet ansågs ha stor erfarenhet av citydistribution. Den andra respondenten 

valdes eftersom en branschorganisation företräder flera små åkerier, på så sätt fås 

både de stora och de små åkeriernas perspektiv.  

En ostrukturerad intervju hölls även med en representant från trafikkontoret och 

tidsramen för intervjun var en timme. Intervjun behandlade Stockholms stads 

godsarbete och dess inriktning. Vidare behandlade intervjun även en del 

regleringar och det diskuterades kring eventuella lösningar på problem som 

författarna sett under observationer.  Respondenten till denna intervju valdes 

eftersom hon var ansvarig för godstransporter på Stockholms stads trafikkontor 

där författarna utförde studien.  

Författarna har även deltagit vid ett antal seminarier, två workshops samt ett 

studiebesök med olika aktörer från kommun och transportsektorn. Ena 

workshopen anordnades av Sweco och behandlade samlastning i kombination 

med säkra uppställningsplatser för transportfordon. Den andra workshopen 

anordnades av Vinnova och behandlade hur olika aktörer ser på utmaningen med 

citylogistik samt vad olika aktörer önskar av varandra. Studiebesöket gjordes på 

Schenkers terminal tillsammans med författarnas handledare på Stockholms stad. 
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De seminarier som författarna deltagit vid har behandlat: e-handelns 

implikationer på godstransporter; gods i tätort; behövs en skylt för att hitta? och 

godstransporter i staden.   

I Tabell 2.2 nedan presenteras en sammanfattning av studiens 

primärdatainsamling. I kolumnen omfattning anges datainsamlingens omfattning 

i tid det vill säga hur lång tid intervjun eller observationen tagit. Sista kolumnen 

vem/vad visar vad som observerats, vem som intervjuats, vilka som deltagit eller 

vem som anordnat. 

Tabell 2.2 - Sammanfattning av primärdatainsamling 

Datainsamlingsmetod Antal Omfattning Vem/vad 

Direkta observationer 3 2 x 8 timmar 
1 x 4 timmar 

Varumottagning (lastfar och 
lastplatser) vid Hötorgsfaret 

Studiebesök 1 4 timmar Paket- och godsterminal 

Semistrukturerade 
intervjuer 

6 7-15 minuter Butiker 

Semistrukturerade 
intervjuer 

10 5-10 minuter Distributionsbilschaufförer 

Semistrukturerad 
intervju 

1 10 minuter Parkeringsvakter 

Ostrukturerade 
intervjuer 

2 1,5-2 timmar Åkeri och branschorganisation 

Ostrukturerad 
intervju 

1 1 timme Trafikkontoret 

Workshop 2 4 timmar Deltagare var en blandning av 
aktörer med koppling till 
citydistribution 

Seminarium 4 1-7 timmar Anordnade av Sweco, SKL eller 
WSP 

 

Sekundärdata som använts i studien har varit i form av framförallt 

konsultrapporter, interna studier och material från intranätet men även material 

funnet vid litteraturstudien har till viss mån använts i studien. Detta material 

skapades för andra ändamål än studien och har använts då det ansetts relevant för 

studien. Sekundärdata har använts till kapitel 5 - Stockholms stad och till 

beskrivningen av en kommuns styrmedel och incitament. 

2.6 Analysmodell 

För att insamlad data ska bli användbar måste den analyseras och dess mening 

förstås. Det finns fyra vedertagna analysmetoder som lämpar sig för kvalitativa 

fallstudier dessa är within-case analys, pattern matching, cross-case analys och 

explanation building. Vid within-case analys analyseras data genom jämförelse 

med den teoretiska referensramen, fallen kan exempelvis jämföras direkt mot 

valda modeller och konceptualiseringar. (Huberman & Miles, 2002). När cross-

case analys används jämförs information från de olika fallen med varandra. 

Används pattern matching för dataanalys förutspår forskaren ett mönster av 

förväntat resultat baserat på en teoretisk position. (Saunders et al., 2009) När 
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explanation building används bygger forskaren en förklaring under insamling 

och analys av data, istället för att testa en förbestämd teori som i fallet med 

pattern matching (Huberman & Miles, 2002). 

2.6.1 Studiens dataanalys 

I den här studien har within-case analys använts. Data som samlats in har 

jämförts med den teoretiska referensramen enligt de analysområden som finns 

presenterade i figur 2.4 nedan. Analysens utgångspunkt var de analysområden 

som presenteras i figuren nedan det vill säga citydistribution och kommun. I 

Citydistributionsområdet ingår urbana transporter samt varumottagning och 

kommunområdet innefattar kommunens styrmedel och incitament.  Det som gått 

in i analysen är den teoretiska referensramen (kapitel 3 och 4) med områdena 

citydistribution och kommun samt det insamlade empiriska materialet från 

observationer, intervjuer och sekundärdata. Vid observationerna, intervjuerna 

och sekundärdatainsamlingen noterades de indikatorer som presenteras under 

respektive insamlingsmetod i figur 2.4. Indikatorerna har sedan analyserats och 

jämförts med de teoriområden som finns presenterade i bilden. 
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Hur kan en kommun bidra till en 

effektivare varudistribution? 

1. Hur ser 

varudistributionen ut i en 

stor stad idag? 

 

2. Vilka incitament & 

styrmedel för att 

effektivisera 

varudistribution har en 

kommun? 

3. Hur bör kommunen 

bidra för att effektivisera 

varudistribution i en stor 

stad? 

 

Teori 

1) Citydistribution 

- Distributionslogistik 

- Varumottagning 

- Urbana transporter 

- Citylogistik 

2) Kommun 

- Kommunal vägtrafik 

 

Empiri 

Observationer 

- Fordonsstorlek 

- Ankomsttid 

- Avgångstid 

- Tillhörighet 

- Leveransfrekvens 

Intervjuer 

- Urbana transporter 

- Varumottagning 

- Kommunens styrmedel 

Sekundärdata 

- Kommunens styrmedel 

och incitament 

 

Analysområden 

Citydistribution 

   - Urbana transporter 

   - Varumottagning 

Kommun 

   - Styrmedel & 

incitament 

Resultat 

1. Identifiera problembild 

2. Kommunens styrmedel 

3. Åtgärdsplan 

Figur 2.4 - Studiens analysmodell 
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2.7 Metodproblem 

Enligt Yin (2003) finns det fyra kvalitetsmått som lämpar sig för fallstudier; 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Med 

begreppsvaliditet avses att de operationella måtten är korrekt utformade för det 

problemområde som studeras. Intern validitet är endast aktuellt i explanativa 

studier då den handlar om kausala samband (Yin, 2003). Extern validitet syftar 

till möjligheten att kunna generalisera studiens resultat utanför det föreliggande 

undersökningsområdet. Alltså har studien hög validitet om resultatet kan 

användas på andra fenomen eller kan förutsäga framtida konsekvenser. En studie 

har hög reliabilitet om ett upprepande av studiens tillvägagångssätt genererar ett 

likvärdigt resultat (Arbnor & Bjerke, 2008). 

Patel och Davidson (2003) menar att reliabiliteten kan anses som integrerad med 

validitetsbegreppet och används i begränsad utsträckning i kvalitativa studier. Ett 

exempel på detta är att om en person intervjuas vid ett flertal tillfällen med 

samma frågor kan olika svar erhållas varje gång. Detta skulle i en kvantitativ 

studie innebära att studien har låg reliabilitet. Det är dock inte alltid så när det 

kommer till kvalitativa studier eftersom respondenten kan ha fått fördjupad insikt. 

Det är då viktigt att ge läsaren möjlighet att skapa sig en egen bild av svarens 

trovärdighet, detta kallas kommunikativ validitet. Tillåts respondenterna ta del av 

och ge återkoppling på resultatet kan den kommunikativa validiteten stärkas. 

Studieprocessen bör även presenteras på så sätt att den som tar del av resultatet 

förstår hur tillvägagångssättet sett ut. (Patel & Davidson, 2003) 

En studies begreppsvaliditet kan stärkas på många sätt. Ett av dessa är att 

triangulera data vid insamlingen. Triangulering av data innebär att data samlas in 

från flera källor eller med olika insamlingsmetoder i syftet att verifiera 

informationen. Ett annat sätt att stärka studiens begreppsvaliditet är att 

involverade personer löpande får ta del av och granska utkast av studien. 

Studiens externa validitet kan i fallstudier med ett undersökningsobjekt stärkas 

genom att teorier inkluderas i studiedesignen. (Yin, 2003) 

2.7.1 Studiens tillförlitlighet 

För att stärka studiens tillförlitlighet (validitet och reliabilitet) har information 

triangulerats. Vidare har utkast av studien kontinuerligt granskats av författarna 

och deras handledare. Resultatet från djupgående intervjuer har även delats med 

respondenterna, som på så sätt fått möjlighet att återkoppla så att inte 

missförstånd uppstått.  

Innan intervjuerna genomfördes gjordes direkta observationer för att ge 

författarna en god förståelse av varudistributionen samt för att stärka 

begreppsvaliditeten. För att ytterligare stärka trovärdigheten av informationen 

som samlats in vid intervjuerna, har författarna använt flera källor för samma sak, 

författarna har även deltagit på olika seminarium och workshops där områden 

från intervjuerna diskuterats. Informationen från intervjuerna har använts för att 

identifiera problem med varudistribution i en stad och för att skapa idéer om vad 

en kommun kan göra för att mitigera dessa problem. Författarna har även jämfört 
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informationen som samlats in via intervjuer med vad som observerats och på så 

sätt har informationen verifierats ytterligare.  

Den kommunikativa validiteten har stärkts i studien genom att respondenterna 

tillåtits ta del av och ge återkoppling på studiens resultat. Studiens metod har 

även presenterats på ett sådant sätt att det är lätt att följa studiens 

tillvägagångssätt. Detta för att läsaren skall kunna skapa sin egen bild av 

resultatets trovärdighet.  

Studien har även byggts upp kring teorier för att möjliggöra viss generalisering 

av studiens resultat. På grund av skillnader i morfologi, politiskt system och 

regleringsmöjligheter kan inte hela studiens resultat generaliseras till andra 

länder eller andra städer i Sverige.  

Studiens trovärdighet hade kunnat stärkas om fler personer hade intervjuats och 

om fler observationer hade utförts. Det är möjligt att de slutsatser som dragits 

angående observationerna vid Hötorget hade sett annorlunda ut om 

observationerna utförts på andra dagar eller vid andra årstider. 

Generaliserbarheten hade kunnat ökas genom att ha analysenheter i andra städer.  
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3 Citydistribution 

Detta kapitel presenterar studiens teoretiska referensram inom teoriområdet som 

författarna valt att kalla citydistribution. Kapitlet inleds med ett avsnitt som 

översiktligt behandlar teori kring logistik vilket följs av ett avsnitt om 

distributionslogistik. Vidare presenteras även teori i områdena varumottagning, 

urbana transporter, citylogistik och samlastning. 

3.1 Logistik 

Logistik innefattar förflyttning av både människor och materiel, den består av 

aktiviteter som avser styrning av rätt föremål eller person, till rätt plats, i rätt 

skick, i rätt tid och till rätt kostnad (Lumsden, 2006). Logistiken avser att 

tillfredsställa alla intressenters behov och önskemål med extra betoning på 

kunden och dess behov och önskemål (ibid). Logistik består av analys, planering 

och ledning av integrerade fysiska, informativa och beslutsmässiga flöden inom 

ett flerpartersnätverk (Benjelloun & Crainic, 2009).  

Förflyttningar och transporter i industriella system utgår från produktions- och 

planeringsformer i industrin (Lumsden, 2006). All bearbetning och montering 

utgår där ifrån förutbestämda operationer som planeras exakt i tiden i en 

produktionsplanering. På samma sätt som operationer måste förflyttningar och 

transporter kunna planeras exakt i tiden (ibid). Materialförsörjning, produktion 

och distribution är sammankopplade med varandra, förändrade produktionssätt 

påverkar därav distributionen och därmed också transporter (Aronsson, Ekdahl & 

Oskarsson, 2003).  Prognoser indikerar att trenden inom logistikområdet går mot 

bland annat (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2003; Lumsden, 2006):  

 Minskade partistorlekar 

 Förkortade ledtider 

 Minskade lagernivåer 

 Centralisering av lagerhållning 

 Högre grad av specialisering av produkter 

 Minskning av leverantörsbasen 

 Sekvensstyrning av artiklar 

 Tidsmässiga leveranser 

Dessa förändringar ger konsekvenser för logistikfunktionen både i företagen och 

för involverade transportföretag (Lumsden, 2006). En del av konsekvenserna är 

inte direkt synliga men blir mycket genomgripande (ibid). Ett exempel är att en 

minskning av leveranskvantitet med 60 procent (från 4 ton till 1,6 ton) medför, 

om allt annat är detsamma, att antalet sändningar ökar med 150 procent. Det 

innebär att vad som förut var två sändningar (8 ton) nu blir fem sändningar på 

vardera 1,6 ton (ibid).  

En effektiv logistik kan öka ett företags konkurrenskraft och logistikens 

betydelse har successivt växt sedan 1970-talet. Att betydelsen ökat kan bero på 

olika omständigheter. Ökad globalisering av handeln och nationella avregleringar 

har ökat konkurrensen vilket medfört en ökad kostnadspress på företagen. 

Företag har använt logistiken som konkurrensmedel då det funnit potential för 
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kostnadsrationalisering. Samtidigt finns effekter som driver upp företags 

logistikkostnader. Exempelvis har geografisk fragmentering av 

tillverkningsprocesser ökat transportarbetet och högre grad av 

produktspecialisering har ökat variantrikedomen och komplexiteten i de 

logistiska flödena. (Jensen, 2007) 

Ett logistiksystem kan strukturellt indelas i tre system; ett materialflödes-, ett 

transportflödes- och ett infrastruktursystem. Materialflödessystemet är flödet 

inom och mellan organisationer där produkter genomgår olika processer. Godset 

levereras in i systemet vid en specifik punkt och tas sedan ut ur systemet vid en 

annan punkt. Transportflödessystemet är flödet mellan organisationer, alltså det 

som i dagligt tal avses när det talas om transporter. I detta system är det fordon 

och utrustning som utgör de flyttbara komponenterna som planeringen utspelas 

kring. Komponenterna försvinner inte från systemet utan finns kontinuerligt där 

med krav på returtransporter. Infrastruktursystemet för transporter är systemet av 

anläggningar som gör transportflödet möjligt, det är exempelvis vägnätet och de 

till det kopplade terminalerna. Infrastrukturen är en förutsättning för ett 

fungerande transportflödessystem. Dessa olika logistikystem sammanbinds och 

skapar olika former av marknader. (Lumsden, 2006) 

3.2 Distributionslogistik 

Under de senaste åren har nya trender lett till ett ökat behov av 

distributionskontroll. En av de förändringar som lett till det ökade behovet av 

kontroll är att distribution är av avgörande betydelse för att tillfredsställa 

kundens behov och önskemål. Marknadsläget har blivit mer krävande och 

förutom pris och kvalitet har aspekter som ledtid och leveranssäkerhet fått en mer 

betydande roll i köpbeslutet. Trender som en ökad globalisering av marknaden 

samt en förkortning av produkters livscykel har också påverkat. En andra 

utveckling är distributionskostnadens ökade andel av en produkts totalkostnad. I 

många branscher har arbetskraftskostnader per produkt hållits konstanta eller till 

och med minskat till följd av mekanisering och automatisering, medan 

distributionskostnader faktiskt ökat. Dessa trender har lett till att tonvikt lagts på 

distributionseffektivitet. (van Amstel & D'hert, 1996) 

Distribution av varor kan ske direkt från leverantör till kund eller med olika 

mellanhänder (Brassington & Pettitt, 2005). En direkt distributionskedja passar 

vid högteknologiska produkter eller vid småskalig produktion. I andra fall 

används olika mellanhänder i distributionskedjan för att effektivisera och minska 

kostnader för enskilda transaktioner (ibid). Den vanligaste distributionskedjan 

inom varuhandeln presenteras i figur 3.1 nedan (Tufvesson, 1995). 

 

Figur 3.1 – Distributionskedja (Tufvesson, 1995). 

Produktions-
företag 

Grossist Detaljhandel Konsument 
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När det gäller distribution av varor finns fem huvudsakliga transportmönster: 

direktleveranser, leverantörsrutter, kundrutter, terminalsystem och navsystem. 

Den enklaste av dessa är direktleveranser vilket innebär att varor transporteras 

direkt från leverantör till kund. Detta sker order för order utan koppling till andra 

leverantörer eller kunders transporter utan varje order optimeras individuellt. 

Leverantörsrutter innebär att transporten först går mellan flera leverantörer och 

plockar upp varor som sedan körs till kund. Kundrutter fungerar precis som 

leverantörsrutter men här levereras istället produkter från en leverantör till flera 

kunder. Vid leverantörsrutter är det kunden som står för samordningsansvaret 

medan det vid kundrutter är leverantörens ansvar. För att leverantörs- och 

kundrutter ska fungera krävs att avstånden mellan de inblandade företagen är 

förhållandevis korta. Uppfyller inte avstånden detta så kan ett terminalsystem 

användas som en kompromiss mellan direktleveranser och rutter. Ett 

terminalsystem innebär att ett konsolideringscenter upprättas där leveranser från 

olika leverantörer samlas upp för att omlastas och transporteras till en gemensam 

kund. Centret administreras antingen av kunden eller ett 

tredjepartslogistikföretag. Enligt Mattsson (2012) är terminalsystem 

gynnsammast då de ligger i områden där det finns närhet till ett antal leverantörer.  

Gemensamt med ovan nämnda transportmönster är att det finns en fast struktur. 

Konsolidering av transportbehoven kan även åstadkommas utan en fast struktur 

detta genom att använda tredjepartslogistiker. Ett sådant system kallas navsystem 

och innebär att transportvägar optimeras men utgångspunkt från 

tredjepartslogistikerns kunders behov. Jämfört med direktleveranser så sker alltså 

en samlad optimering av det totala kända transportbehovet istället för var och en 

för sig. (Mattsson, 2012) 

3.2.1 Lastbärare och hjälpmedel 

Vid varudistribution finns det ett antal hjälpmedel som kan användas för att 

underlätta arbetet. Godset kan antingen transporteras som lösa paket eller på 

något sätt i hoppackade till ett större kolli. För detta ändamål finns flera olika 

lastbärare, däribland olika typer av rullburar och lastpallar. (se figur 3.2) 

Figur 3.2 - Från vänster: Olika typer av lastpallar och rullbur. 
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För att på ett smidigt sätt kunna transportera olika lastbärare finns olika typer av 

hjälpmedel. Bland dessa finns gaffellyftvagnar och pirror, se figur 3.3 nedan. 

Figur 3.3 – Från vänster: Gaffellyftvagn, elektrisk gaffellyftvagn och pirra.  

(www.toyota-forklifts.se,  www.toyota-forklifts.se,  http://www.horbybruk.se)  

3.3 Varumottagning 

Transportforskningskommissionen (1981) menar i en rapport att 

varumottagningen utgör den kanske absolut svåraste flaskhalsen i hela 

distributionskedjan och att dåliga varumottagningsförhållanden leder till en dyr 

och tidsödande distribution. Att utforma varumottaget på ett sådant sätt att dessa 

problem minimeras tycks alltså vara viktigt. 

Varumottag kan delas upp i två huvudsakliga kategorier, varumottag med 

lastning/lossning på gata och varumottag på speciellt uppförd plats. Vid 

varumottag på gatan konkurrerar distributionsbilarna om kantstensutrymmet med 

övriga fordon. Då detta är det främsta problemet med denna typ av varumottag 

bör regleringar användas för att underlätta för distributionstrafiken samtidigt som 

de hindrar uppställning av andra fordon (Granath, Carlsson, Hall & Hedin, 1984). 

Granath et al. (1984) fastställer att regleringar som vanligen används är 

parkeringsförbud, lastzon och den lite kraftfullare restriktionen, lastzon för 

enbart tunga lastbilar. 

I den andra kategorin, varumottagning på speciellt uppförd plats finns det ett 

antal varianter på hur det kan se ut. Här kan allt från en enkel lastkaj till en lång 

underjordisk lastgata förekomma och det finns ett flertal detaljer som är viktiga 

att tänka på vid planeringen av ett nytt varumottag. Har varumottaget tak är det 

viktigt att tänka på takhöjden. Takhöjden bör tillåta fordon upp till 4,3 meter då 

mycket få bilar överskrider denna höjd. Lastbilar med en höjd på 4,5 meter blir 

dock vanligare och vanligare vilket kan vara värt att ha i åtanke. Det är dock inte 

bara lastbilars totalhöjd som varierar utan inte heller för flakhöjd finns någon 

standard vilket gör det svårt att hitta en lastkajshöjd som passar samtliga. 

(Granath et al., 1984)  

En fördel med lösningar speciellt utformade för lastning/lossning av gods är att 

problem med andra fordon som står i vägen minimeras. Är det en lastgata 

inomhus erbjuds chaufförerna även skydd mot väder och vind under 

lastning/lossning vilket gör att exempelvis hinder i form av snö undviks. Det är 

http://www.toyota-forklifts.se/
http://www.toyota-forklifts.se/
http://www.horbybruk.se/


 22 

dock ofta så att chaufförer upplever dessa lastgator negativt då luften kan vara 

dålig, det är trångt och lokalerna är mörka och otrivsamma. (Granath et al., 1984) 

Varumottag och lastplatser är väldigt utrymmeskrävande och därmed kostsamma. 

En gemensam lösning där flera godsmottagare delar på en gemensam 

varumottagning kan spara ett antal lastplatser och därmed utrymme och 

anläggningskostnader (Transportforskningskommissionen, 1981). En mottagare 

av lättare konfektionsvaror, exempelvis skor, behöver vanligtvis 0,1-0,2 

lastplatser per butik vilket klart indikerar att det finns potential att spara 

lastplatser vid en samordnad varumottagning (Granath et al., 1984). 

Gemensamma, bemannade varumottag är någonting som av erfarenhet visat sig 

fungera bra för både butiker, transportörer och fastighetsägare (Transportfackens 

yrkes- och arbetsmiljönämnd, 2009). Gemensamma varumottag är dock inte 

enbart positivt. Det kräver en hel del av organisatorisk karaktär 

(Transportforskningskomissionen, 1981) och kan skapa nya problem i form av 

ofördelaktiga transportvägar från varumottaget då det inte längre kan placeras 

lika nära den “riktiga” mottagaren (Granath et al., 1984). 

Varumottagningen är ett problem när det kommer till leveranser av produkter 

som privatpersoner köpt på internet med hemleverans då detta kräver att kunden 

är närvarande då produkten levereras. En möjlig lösning på detta är så kallade 

serviceboxar där transportören kan lämna varorna utan att kunden är närvarande. 

Tester har genomförts där detta har visat sig fungera väl men serviceboxarna är 

dyra och det är svårt att hitta betalningsviljan då utnyttjandegraden på en sådan 

box är låg. Kämäräinen & Punakivi (2004) menar att det finns tre olika 

möjligheter till finansiering av serviceboxen: Kunden, leverantören eller en 

oberoende aktör som hyr ut boxen. Det alternativ som visar störst potential på 

konsumentmarknaden är när en tredje part köper boxen och sedan hyr ut den. På 

B2B marknaden finns möjliga fördelar även för leverantören då denne skulle 

kunna binda kunderna till sig genom att stänga ute andra leverantörer från att 

använda sig av serviceboxen. (Kämäräinen & Punakivi, 2004) 

En annan lösning som nämnts för obemannad varumottagning är att sköta 

bemanningen på annat håll genom exempelvis ett övervakningsföretag. Det 

skulle kunna fungera på så sätt att transportören drar ett kort i en kortläsare när 

denne kommer till leveransstället men istället för att dörren öppnas kopplas 

transportörenl exempelvis till ett övervakningsföretag där de kan kommunicera 

med både bild och ljud innan dörren öppnas. (Assa Abloy, u.d) 

3.4 Urbana transporter 

En leverantörskedja är en sekvens av levererande företag från råmaterial via 

olika tillverkare och distributörer till slutkonsumerande kund (Mattson, 2012). 

Urbana transporter är en del av en sådan leverantörskedja och för att förstå dess 

komplexitet måste det större sammanhanget förstås.  De flesta leverantörskedjor 

startar, slutar eller passerar tätortsområden genom transportverksamheten 

(Lindholm, 2012). Figur 3.4 presenterar en begreppsram för hur komponenter i 

transportsystemen är relaterade. Modellen visar transporters olika perspektiv, 

olika nivåer och olika intressen. Modellen kan ses som en bra representation av 

ett transportsystem. 
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Figur 3.4 - Tre lager av godstransporter (Lindholm, 2012) 

Godstransporter i urbana områden associeras med oönskade problem så som 

ökade luftföroreningar och trafiksäkerhetsrisker (Lindholm, 2012; Benjelloun & 

Crainic, 2009; Muñuzuri et al., 2011; Van Binsbergen & Visser, 2001). Av den 

anledningen implementeras restriktioner av kommunala myndigheter. Dessa 

restriktioner förhindrar sedan effektiva godsleveranser och skapar ytterligare 

problem (Lindholm, 2012).  

Godstransportförare/transportörer står inför en rad svårigheter när de utför 

transporter i urbana områden. Dessa sammanfattas av Allen, Thorne & Browne 

(2007) att inkludera; trafikflödes-/trängselproblem, problem associerat till 

trafikregleringar, parkering och lastnings-/avlastningsproblem, kund-

/mottagarrelaterade problem samt problem skapade av transportörerna själva och 

andra som orsakar problem. Allen et al. (2007) menar vidare att det finns två 

aktörer som kan implementera förändringar i det urbana transportsystemet; 

kommunala myndigheter och fraktbolag. Kommunala myndigheter kan med 

hjälp av att införa regleringar tvinga eller uppmuntra företag att ändra sitt 

beteende. Fraktbolagen tenderar att implementera insatser som minimerar 

konsekvenserna av deras transporter då de får någon intern fördel av 

beteendeförändringen. Det kan exempelvis vara en för företaget intern 

ekonomisk fördel att skötas mer miljöeffektivt, antingen via ökad ekonomisk 

effektivitet eller att de kan vinna större marknadsandelar som resultat av deras 

miljöhållning (Allen et al., 2007). 
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3.5 Citylogistik 

Den sista milen i en distributionskedja betraktas som en av de dyraste, minst 

effektiva och mest förorenande delarna av hela försörjningskedjan. Ökade 

kundkrav minskar leveransflexibiliteten. I stadsområden används ofta 

trafikinfrastrukturen till sin kapacitet vilket ofta resulterar i trafikstörningar. 

Citylogistiktjänsteleverantörerna tävlar med andra trafikanter om det begränsade 

trafikutrymmet vilket inte obegränsat kan utökas. Ett icke varierat 

infrastrukturutnyttjande kan leda till lägre tjänstekvalitet, högre utsläpp samt 

högre leveranskostnader. (Ehmke & Mattfeld, 2012) 

I citylogistikonceptet ingår hållbara och effektiva leveranslösningar i 

stadsområden (ibid). Utmaningen med Citylogistik är att minimera transporters 

negativa effekter, som exempelvis trafikstockning, miljöpåverkan och buller, och 

samtidigt tillgodose transportbehovet för att stödja ekonomisk, social och 

kulturell utveckling i stadsområden (Anand et al., 2012b). Växande städer utgör 

en motor för utvecklingen av starka regioner som driver den ekonomiska 

utvecklingen (Vierth et al., 2012). För att den ekonomiska utvecklingen skall 

kvarstå måste städer effektivisera olika funktioner och en av de viktigaste 

funktionerna är transportsystemet. För att kunna öka kapaciteten i flödet av 

människor och produkter är effektivisering en förutsättning (ibid).  

3.5.1 Gods i urbana områden 

Typiska godsmottagare i svenska städer är: stora och små butiker, hotell, 

restauranger, småföretag, kontor, byggarbetsplatser och offentlig verksamhet 

(Vierth et al., 2012). Kategoriserade efter sort är: kläder, skor, sportartiklar, 

elektronik, byggvaror, livsmedel för både restauranger, caféer och 

dagligvaruhandel, böcker, kontorsmaterial, avfall och återvinningsmaterial 

typiska godsslag i stadsområden. Till de fordonstyper som används vid 

citylogistik hör tunga och lätta lastbilar, där kategorin lätta lastbilar innehåller 

allt från små skåpbilar till mindre lastbilar och trenden pekar på en ökning av 

dessa (ibid).  

Vid leveranser till mindre och medelstora butiker är det ofta varuägaren det vill 

säga leverantören som står som fraktbärare av godset. Transportsätt väljs av 

dessa utifrån vilka avtal som kan slutas med transportörer och åkerier. I de flesta 

fall är det prisbild och leveransprecision som är de avgörande faktorerna i valet 

även om krav på miljö och säkerhet förekommer. Balansen med gods till och från 

staden är ojämn eftersom merparten av intransporterat gods stannar i staden för 

konsumtion eller transporteras ut av privatbilar. Upp till 28 procent av den totala 

transportkostnaden uppkommer vid transport i urbana områden. Transportföretag 

organiserar sina transporter via terminaler som i större städer ofta är lokaliserade 

i stadens utkant. (Vierth et al., 2012) 

3.5.2 Problematik inom citylogistik 

Miljön och den täta bebyggelsen, ofta med trånga gaturum, många boende, 

mötesplatser och arbetsplatser i urbana områden medför speciella förutsättningar 

för godstransporter. Det krävs därför lösningar som är anpassade till de 

förutsättningarna (Vierth et al., 2012). OECD (2003) delar upp problemen med 

och för urbana godstransporter i fyra olika kategorier: Framkomlighet, miljö, 
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säkerhet och energi. Framkomlighetsproblematiken är någonting som drabbar 

godstrafiken samtidigt som godstrafiken själv bidrar till densamma. När ett 

distributionsfordon drabbas av framkomlighetsproblem beror det oftast på 

otillräcklig infrastruktur, tillträdesrestriktioner eller trafikstockning (OECD, 

2003). Exempel på framkomlighetsproblem vid varudistribution är felparkerade 

bilar i lastplatser och för låg höjd i lastfar (Grontmij, 2012). 

Miljö och energiproblematiken är nära kopplade till varandra då en ökad 

bränsleåtgång leder till ökade miljöproblem i form av ökade utsläpp. Området 

miljö innefattar dock mer än enbart utsläpp. Till miljöområdet kan även problem 

med ljud och vibrationer samt fysiska hinder kopplas. Miljöområdet är också 

nära besläktat med säkerheten då stora, svårmanövrerade lastbilar bidrar till en 

sämre miljö både för privatpersoner men även för distributionsförarna i sitt 

arbete. (OECD, 2003) 

3.5.3 Citylogistikens intressenter 

Det finns många definitioner på vad en intressent är. En del av dessa är väldigt 

breda och utelämnar nästan ingen från möjligheten att klassificeras som 

intressent medan andra, exempelvis Clarkson, använder en väldigt snäv 

definition (Mitchell, Aglé & Wood, 1997). Clarkson (1994) definierar en 

intressent som en frivillig eller ofrivillig riskbärare. Frivilliga 

riskbärare/intressenter tar en risk genom att investera någon form av kapital i ett 

företag. En ofrivillig intressent däremot utsätts för en risk på grund av företagets 

handlande. En av de mest använda definitionerna är dock Freemans väldigt breda 

definition från 1984 (Mitchell et al., 1997). Freeman definierar en intressent som 

en grupp eller individ som kan påverka eller som påverkas av uppfyllandet av en 

organisations mål (Freeman, 1984). 

Citylogistik karaktäriseras av en mängd olika intressenter som dessutom har 

väldigt varierande intressen (Macário, Galelo & Martins, 2008). Anand et al. 

(2012a) delar upp citylogistikens intressenter i två stora huvudkategorier, 

offentlig sektor och privat sektor. I den offentliga sektorn ryms intressenter som 

trafikmyndigheter, infrastrukturmyndigheter och kommuner. Den privata sektorn 

innefattar bland andra producenter, leverantörer, transportörer, lastbilschaufförer, 

butiksinnehavare och godsmottagare. De privata intressenterna kan enligt Anand 

et al. (2012a) delas upp i tre huvudsakliga kategorier; varuavsändare, 

transportörer och godsmottagare. En privat intressent som inte tas upp här är 

privatpersoner i form av trafikanter och boende. Dessa är inte direkt inblandade i 

logistikprocessen men drabbas ändå av den. Den här gruppens intressen är dock i 

stor utsträckning desamma som den offentliga sektorns och tillvaratas därmed 

igenom denna. 

Kommuner arbetar med citylogistik med hjälp av olika verktyg utifrån ett 

övergripande mål som delats upp i sex delmål. Enligt Ogden (1992, citerad av 

Anand et al., 2012a) är det övergripande målet med citylogistik att minimera de 

totala sociala kostnaderna. Detta mål delar han in i följande sex delmål: 

1. Ekonomi 

2. Effektivitet 

3. Säkerhet 
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4. Miljö 

5. Infrastruktur och förvaltning 

6. Stadsstruktur 

En svårighet för kommuner som jobbar med dessa delmål och därmed också det 

övergripande målet är att samtliga intressenter till viss del har samma intressen 

men även andra individuella intressen som ofta hamnar i konflikt med varandra. 

Detta faktum gör det svårt för en kommun att samtidigt leda alla olika 

intressenter mot ett och samma gemensamma mål med hjälp av de verktyg som 

finns att tillgå. (Anand et al., 2012a) 

3.5.4 Samlastning 

Grundidén med samlastning är att lasta allt gods som ska till en och samma eller 

flera närliggande mottagare på samma fordon och därmed minska antalet 

transporter. Det kan enligt Vägverket (2010) finnas flera anledningar till att 

samlasta men några av de vanligaste anledningarna är: 

 Miljö. 

 Trafiksäkerhetsaspekter såsom minskad trängsel och minskat antal 

leveranstillfällen. 

 Fysiska begränsningar i form av bebyggelse och geografi. 

 Ekonomiska aspekter då samdistribution väntas generera lägre kostnader. 

Samlastning kan utföras på en rad olika sätt men det vanliga är att en 

distributionscentral används där gods samlas upp för att lastas om till nya bilar 

för vidare transport till slutkunden (Vägverket, 2010). Denna distributionscentral 

kan vara lokaliserad på olika platser beroende på vilket område/vilken 

verksamhet den ska försörja med varuleveranser (ibid). Wedel (2013) nämner två 

olika varianter på distributionscentraler: 

 Kvarteret runt som är anpassat för ett mindre geografiskt område, 

exempelvis ett kvarter, med mindre varuvolymer. Här krävs endast en 

mindre distributionscentral i nära anslutning till området där 

distributionen är tänkt att ske. 

 Varuporten som är ett koncept för samlastning inom ett större område 

med fler kunder och större volymer. Det kan exempelvis röra sig om en 

hel stadsdel eller till och med en hel stad. Här används en större 

samlastningsterminal utanför det aktuella området. 

Utöver dessa två varianter där en distributionscentral används tas en tredje 

variant upp som bygger på att utnyttja den struktur som redan existerar och driva 

på samlastningen inom denna. Detta fungerar med hjälp av en 

informationsplattform där aktörer som vill köpa in sig på befintligt 

transportupplägg och aktörer med ledig kapacitet kan mötas. Med hjälp av 

informationsplattformen kan den som önskar frakta någonting hitta ledig plats på 

en bil som redan ska köra och boka den vilket gör att fyllnadsgraden i de bilar 

som redan kör  kan ökas. (Wedel, 2013) 

Allen et al. (2007) talar om en mängd för- och nackdelar med att använda sig av 

en samlastningscentral. Bland fördelarna återfinns bland annat: 
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 Miljömässiga och sociala fördelar tack vare effektivare och mindre 

störande transporter. 

 Möjlighet att implementera nya informationssystem. 

 Teoretiska kostnadsfördelar då “sista milen” kontrakteras ut till någon 

annan. 

 Möjlighet att utföra andra värdeskapande aktiviteter så som exempelvis 

lagerhållning av produkter. 

 Bättre planering av den logistiska verksamheten. 

Bland nackdelarna nämns: 

 Höga uppstartskostnader. 

 Komplex hantering på grund av stor variation på de varor som ska 

hanteras. 

 Möjlig kostnads- och tidsökning genom införandet av ett extra steg i 

försörjningskedjan. 

 Organisationsproblem. 

 Förlorad kontakt mellan leverantör och kund. 

Allen et al. (2007) nämner ett antal viktiga framgångsfaktorer för att så många av 

ovan nämnda fördelar ska kunna uppnås samtidigt som nackdelarna undviks. 

Bland dessa faktorer är det många som fokuserar på problematiska 

förutsättningar för transporterna som sker på platsen idag (ibid). Det kan handla 

om otillräcklig infrastruktur, känsliga områden och trängsel. Andra viktiga 

faktorer rör näringslivets uppbyggnad. En samlastningscentral sägs ha större 

chanser att bli framgångsrik om det är många små oberoende handlare eller ett 

stort köpcentrum med speciell plats avsedd för godsmottagning (ibid). Slutligen 

menar Allen et al. (2007) att en samlastningscentral har bättre förutsättningar att 

lyckas om samlastning inte redan utförs av stora transportföretag. 
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4 Kommuner 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en kunskapsbas angående hur en kommun 

är uppbyggd och hur beslut fattas i den kommunala verksamheten. Vidare utgör 

kapitlet även den andra delen av studiens teoretiska referensram och inkluderar 

områdena: Kommunen, kommunens organisation, medborgarnas inflytande och 

kommunal vägtrafik. 

4.1 Kommunen 

Den svenska offentliga verksamheten kan delas in i tre nivåer: central, regional 

och lokal. På central nivå återfinns regering och riksdag men även en del statliga 

verk som exempelvis socialstyrelsen och skolverket. Den regionala nivån 

omfattar som regel ett län och här återfinns dels landsting men också statliga 

myndigheter som exempelvis länsstyrelser. Slutligen, på den lokala nivån, finner 

vi återigen statliga myndigheter i form av exempelvis lokala skattemyndigheter 

och polismyndigheter och inte minst landets alla kommuner. (Hanaeus, 1992) 

Staten, i form av riksdag och regering, anger vilka riktlinjer en kommun ska följa 

inom sin verksamhet. Dessa grundläggande bestämmelser finns angivna i 

kommunallagen. Utöver dessa grundläggande bestämmelser finns så kallad 

speciallagstiftning i vilken staten anger att kommunerna ska svara för vissa 

uppgifter. Bland dessa uppgifter återfinns miljöskydd, socialtjänst, 

räddningstjänst, undervisning med mera. Det som beslutas av riksdag och 

regering genomförs oftast på det kommunala planet. Här är det kommunerna som 

bestämmer hur statens beslut ska förverkligas utifrån sina lokala och ekonomiska 

förutsättningar. Många gånger är det en förutsättning att statliga organ och 

kommuner samarbetar då vissa frågor exempelvis kan medföra alltför stora 

ekonomiska problem för en enskild kommun. Stat och kommun är ömsesidigt 

beroende av varandra (ibid). Hanaeus (1992) menar att “Kommunen och staten 

är som siamesiska tvillingar: den ena kan inte fungera i samhället oberoende av 

den andra.” 

I Sverige finns sedan 2003, då Knivsta bröt sig ur Uppsala kommun, 290 stycken 

kommuner (Häggroth & Peterson, 2002). Dessa kommuner har väldigt olika 

förutsättningar då de skiljer sig väldigt mycket åt bland annat storleksmässigt. 

Sveriges till ytan största kommun, Kiruna, är exempelvis 19447,0 km
2
 medan 

den minsta, Sundbyberg, bara är 8,7 km
2
 (Hanaeus, 1992). Befolkningsmässigt är 

skillnaderna också stora och varierar från Bjurholm i Västerbotten med 2420 

invånare till Stockholm med 880008 invånare (Statistiska centralbyrån, 2012).  

4.2 Kommunens organisation 

I varje kommun finns, i enlighet med kommunallagen, en beslutande församling, 

kommunfullmäktige, samt en kommunstyrelse. Kommunfullmäktige är 

kommunens högsta beslutande organ. Det är kommunfullmäktige som fastställer 

mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, beslutar om kommunens budget 

samt kommunalskattens storlek och fattar beslut i andra viktiga ekonomiska 

frågor. Hur kommunens organisation ska se ut samt vilka ledamöter som ska sitta 

i kommunstyrelsen och övriga nämnder är också kommunfullmäktiges uppgift. 

Kommunfullmäktige beslutar även vilka nämnder som ska finnas i kommunen 
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utöver de obligatoriska nämnderna, valnämnd och överförmyndarnämnd 

(alternativt en särskild överförmyndare) (Hanaeus, 1992). Ledamöter till 

kommunfullmäktige väljs av kommunens invånare vart fjärde år i samband med 

riksdagsvalet (Häggroth & Peterson, 2002). 

Kommunstyrelsen är kommunens främsta verkställande organ och svarar för den 

övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamhet genom 

långsiktig planering. Även kommunens ekonomi har kommunstyrelsen ansvar 

för och det är även kommunstyrelsen som upprättar förslag till budget. En 

förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna samordna den kommunala 

verksamheten är att samtliga ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige 

måste passera kommunstyrelsen för yttrande. Om ärendet inte ligger under någon 

särskild nämnds ansvarsområde står kommunstyrelsen även för beredning av 

ärendet. (Hanaeus, 1992) 

Tidigare var alla kommuner tvungna att ha ett antal på förhand bestämda 

nämnder. Det handlade om bland annat en socialnämnd, en byggnadsnämnd och 

en miljö- och hälsoskyddsnämnd. Detta gamla upplägg var inte gynnsamt då 

kommunerna ser väldigt olika ut och idag är det därför upp till varje enskild 

kommun att besluta om vilka nämnder som behövs för att kunna bedriva 

verksamheten i just den kommunen. Det finns en rad olika typer av nämnder som 

en kommun kan välja att använda sig av (Häggroth & Peterson, 2002):  

 Centrala nämnder som har hand om en eller flera verksamheter i hela 

kommunen. 

 Lokala nämnder som har hand om en eller flera verksamheter i en del 

av kommunen. Till exempel en kommundelsnämnd. 

 Institutionsstyrelse som är en nämnd med ansvar för en eller flera 

anläggningar. 

 Nämnd som är underställd en annan nämnd kan exempelvis vara en 

nämnd som ansvarar för en verksamhet i en viss stadsdel och är 

underställd en stadsdelsnämnd. 

Utöver förtroendevalda finns också vanliga anställda i en kommun. Hur många 

de är och vad de gör finns inte reglerat någonstans utan det är upp till varje 

kommun att själv avgöra vilket behov som finns just där. De anställdas uppgift är 

att ta fram beslutsunderlag så att de förtroendevalda kan fatta korrekta beslut 

samt att verkställa dessa beslut. I vissa fall kan de anställda också fatta beslut 

efter att detta delegerats från nämnd. (Hanaeus, 1992) 

4.3 Medborgarnas inflytande 

Det är i en kommun invånarna som väljer beslutsfattarna. De folkvalda är sedan 

de som fattar alla beslut och det är endast de, och de av dessa utsedda 

kommunala nämnder som har rätt att lägga fram förslag till kommunfullmäktige. 

Även om medborgarna inte själva kan lämna förslag direkt till 

kommunfullmäktige kan de fortfarande göra sin röst hörd på olika sätt. 

Medborgarna kan exempelvis kontakta de förtroendevalda direkt med sina 

synpunkter då dessa är medborgarnas ombud och ska föra medborgarnas talan. 

Kommuninvånarna kan också vända sig till alla kommunens nämnder och kontor 

och ibland anordnas även speciella frågestunder i anslutning till 
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kommunfullmäktiges sammanträden. Enklast är dock i många fall att vända sig 

direkt till kommunens anställda i den berörda verksamheten. (ibid) 

Om ett beslut fattas i en kommun som någon anser felaktigt finns möjlighet för 

en kommunmedlem att överklaga beslutet. Det finns två olika typer av 

överklaganden, laglighetsprövning enligt kommunallagen och överklagande 

enligt förvaltningslagen. En laglighetsprövning enligt kommunallagen kan 

begäras av en kommunmedlem på beslut som fattats av kommunfullmäktige, 

beslut taget i nämnderna samt beslut som fattats efter delegation till utskott, 

förtroendevald eller tjänsteman. I en laglighetsprövning kontrolleras enbart 

lagligheten i ett beslut och inte lämpligheten. Om den klagande får bifall till sina 

klagomål upphävs beslutet. Förvaltningsdomstolarna kan dock aldrig fatta ett 

nytt beslut utan enbart upphäva det gamla. (Hanaeus, 1992) 

Vid ett överklagande enligt förvaltningslagen kan den som är direkt berörd av ett 

beslut som fattats med stöd av någon annan lag än kommunallagen överklaga 

beslutet. Beslut som kan överklagas kan exempelvis vara beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen och beslut om bygglov enligt plan- och bygglagen. Vid ett 

överklagande enligt förvaltningslagen kan även beslutets lämplighet prövas och 

den myndighet som behandlar överklagandet kan också fatta ett nytt beslut som 

ersätter det gamla till skillnad från laglighetsprövningen då beslut enbart kan 

upphävas. (ibid) 

4.4 Kommunal vägtrafik 

Vägtrafik är reglerad av olika lagar och förordningar, främst genom 

trafikförordningen vilken innehåller generella bestämmelser för vägtrafik 

(Almlöf, 2010). I denna ingår bland annat regler om hastighetsbegränsningar, 

trafikering i olika miljözoner och om trafikering av vägar med olika bärighet 

(ibid). Enligt trafikförordningen (SFS 1998:1276 kapitel 10) får särskilda 

trafikregler meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en särskild väg, 

vägsträcka eller ett särskilt område. Kommunen beslutar om vilka lokala 

trafikföreskrifter som ska gälla på de vägar där de är väghållare (Länsstyrelsen 

Västmanlands län) samt avvikelser för dessa (SFS 1998:1276 kapitel 10). Till de 

lokala trafikföreskrifterna hör (ibid): 

 Hastighetsbegränsningar  

 Stopp-/väjningsplikt 

 Förbud mot fordonstrafik 

 Förbud mot omkörning 

 Förbud att stanna/parkera 

 Förbud/påbud att svänga eller köra en viss riktning 

 Cirkulationsplats  

 Begränsning avseende fordons axeltryck, boggitryck eller bruttovikt 

 Gågata/gångfartsområde 

 Miljözon 

 Kollektivkörfält 

 Ändamålsplats (så som lastplats) 
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5 Stockholms stad 

Detta kapitel presenterar Stockholm stads strategiska inriktning i stort men 

framförallt den del som främst rör godstransporter, nämligen stadens 

trafikstrategi, framkomlighetsstrategin. Kapitlet avslutas med en presentation av 

några av de godsprojekt som genomförts i staden, med eller utan Stockholms 

stads inblandning. 

5.1 Vision 2030 

“Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass” har sedan 2007 varit Stockholms 

långsiktiga och samlade vision för stadens framtida utveckling (Stockholms stad, 

2013).  Den beskriver hur det är att bo i, arbeta i och besöka Stockholm år 2030 

(Stadsledningskontoret, 2007). Visionen delas upp i fyra rubriker: Mångsidig & 

upplevelserik, Innovativ & växande, Medborgarnas Stockholm och Vision och 

framtid (ibid).  

Mångsidig och upplevelserik 

Om du drömmer om en särskild utbildning eller ett spännande arbete då är det 

Stockholm du ska bo i år 2030. Enligt visionen skall Stockholm även erbjuda 

kultur och nöjen från hela världen. År 2030 är Stockholm en mångsidig och 

upplevelserik storstad med större utbud än någon annan stad i Sverige. I 

Stockholm finns natur och vatten runt hörnet och kombinationen mellan natur 

och storstad lockar besökare från hela världen. (ibid) 

Innovativ och växande 

Stockholm är 2030 Stockholm-Mälarregionens självklara centrum. Regionen har 

en stark internationell konkurrenskraft och ses som den främsta tillväxtregionen i 

Europa. Näringslivet i området är dynamiskt och innovativt och konkurrerar 

framgångsrikt på den globala marknaden. Näringslivet kännetecknas av 

kunskapsbaserade verksamheter, innovationskraft och samspel med utbildning 

och forskning. (Stadsledningskontoret, 2007) 

Medborgarnas Stockholm 

Visionen är att år 2030 ska Stockholm vara navet i en tillgänglig och trygg region 

utan fysiska och sociala barriärer. Människor reser, möts och bor här. Det finns 

mycket uppskattad samhällsservice vilket ger stockholmarna valmöjligheter när 

det gäller vård- och omsorgsgivare och skolor. (ibid) 

Vision och framtid 

Visionen om det framtida Stockholm är i dag ett strategiskt åtagande från 

Stockholms stad. Stadens uppdrag är att arbeta i visionens riktning. Visionen 

skall styra prioriteringar och prägla stadens utvecklingsarbete. För att nå de 

planerade målen är en viktig uppgift att följa och utvärdera insatser. (Stockholms 

stad, 2013) 

Transportsystemet skall enligt visionen bidra till att skapa en större arbets- och 

bostadsmarknad i Mälardalen. Stockholm har ett välfungerande och säkert 
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cykelvägnät och är den stad i världen där kollektivtrafiken används mest. För att 

ändra invånarnas resebeteende mot kapacitetsstarka och energisnåla färdmedel, 

se figur 5.1, bedriver staden aktivt kampanjer för dessa. I nära samarbete med 

kommunala och regionala aktörer ska staden utveckla och satsa på tekniska 

lösningar i trafiken. Stockholmarnas bilpark skall bestå så gott som uteslutande 

av miljöbilar och tillgången på miljöbränsle är god. Nya smarta trafiklösningar 

och modern informationsteknik har ökat framkomligheten och på så sätt även 

minskat miljöutsläppen. (Firth, 2012)  

 

Figur 5.1 - Kapacitetsstarka och energisnåla färdmedel (Firth, 2012) 

5.2 Promenadstaden 

Stockholms stads översiktsplan kallas promenadstaden och beskriver strategier 

för stadens utveckling (Stockholms stad, 2012a). Planen är sammankopplad med 

vision 2030 och pekar ut fyra stadsutvecklingsstrategier för en hållbar tillväxt i 

strävan att nå målet om ett Stockholm i världsklass (Stadsbyggnadskontoret, 

2010). Konceptet om promenadstaden som presenteras i översiktsplanen innebär 

att staden byggs så att framkomligheten inte bara bygger på mobilitet utan även 

på tillgänglighet (Firth, 2012). Stadsbebyggelsen ska vara tät så att det finns flera 

varierade målpunkter inom ett kortare avstånd för att möjliggöra fler resor till 

fots och cykel.   

Översiktsplanen definierar inriktningen för ett hållbart resande och ett modernt 

transportsystem. Staden ska enligt Firth (2012): 

 För de infrastrukturprojekt som finns i stockholmsöverenskommelsen 

planera för ett effektivt genomförande.  

 Verka för en långsiktig satsning på kollektivtrafik. 

 Prioritera ökad rörlighet för gående och cyklister i planeringen.  
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5.3 Framkomlighetsstrategin 

Framkomlighetsstrategin beskriver hur staden skall arbeta med gatu- och 

vägnätet för att uppnå vision 2030 (Firth, 2012), se figur 5.2 - Översiktlig bild av 

hur planer, strategier och vision kopplas samman. Den beskriver en inriktning för 

planering av stadens vägar och gator (ibid). 

 

Figur 5.2 - Översiktlig bild av hur planer, strategier och vision kopplas samman (Firth, 2012) 

Stockholm växer och enligt prognoserna kommer Stockholms invånare vara 25 

procent fler år 2030 För att fler ska kunna arbeta och bo på samma yta ska den 

befintliga bebyggelsen förtätas och 100 000 nya bostäder byggas. För att stödja 

tillväxten kommer spår och vägar byggas ut, men den fysiska kapaciteten i 

transportsystemet är begränsad. Efterfrågan på resor inom stadens gränser 

kommer med all sannolikhet att överstiga denna fysiska begränsning. 

Användningen av vägar och gator måste därför ses över för att kunna möjliggöra 

effektivare transporter av människor och gods. (Firth, 2012).   

Den 17 mars 2008 fattade Stockholms stads fullmäktige ett beslut om att arbeta 

fram en framkomlighetsstrategi (Olsson, 2013). Syftet med strategin är att ge 

styrande principer för hur stadens vägar och gator ska användas (Firth, 2012). 

Trafikkontoret tog fram ett förslag till strategi som sedan behandlats i en bred 

remiss där förvaltningar, bolag, externa intressentorganisationer och 

stockholmare kunnat komma med synpunkter (Olsson, 2013). Remisstiden 

sträckte sig fram till den 23 mars 2012 och efter remissrundan reviderades 

strategin av trafikkontoret. Den slutgiltiga versionen av Framkomlighetsstrategin 

antogs av Stockholms stads fullmäktige den 28 januari 2013 (ibid).  
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Framkomlighetsstrategin beskriver Stockholms stads övergripande strategi för 

hur en fungerande trafik skapas i en växande storstad (Firth, 2012). Strategin 

innehåller även styrande principer för planering av vägar och gator för att staden 

ska kunna förverkliga vision 2030 och översiktsplanen promenadstaden (ibid). 

För att uppnå målen i framkomlighetsstrategin behöver flera nämnder ta ansvar 

för framkomligheten. För att skapa en effektiv och fungerande stad måste 

utvecklingsförslag tas fram så att de stödjer och bidrar till att nå målen i vision 

2030 och framkomlighetsstrategin (ibid). 

En stads vägar och gator ska ge plats åt flera olika funktioner och intressen. 

Människor ska ges möjlighet att förflytta sig, med olika typer av färdmedel; gods 

ska förflyttas; det ska finnas plats för butiker, möten och andra sociala funktioner 

samt för lastning och lossning, parkering, städning och så vidare. Alla dessa 

funktioner ska få plats i staden, alla är viktiga. Infrastrukturen är dock begränsad 

och räcker inte till för att allt ska finnas överallt. För att få med alla funktioner 

krävs en gatubredd på cirka 45 meter och en typisk huvudgata i Stockholm är 

mellan 20 och 30 meter bred. Det krävs därför prioritering i stadsplaneringen. 

Om denna prioritering inte görs med medvetenhet mellan olika funktioner så 

riskeras att både framkomligheten och trafiksäkerheten försämras. 

Framkomlighetsstrategin syftar till att ge förvaltningar och nämnder stöd i 

prioriteringarna för att bättre kunna balansera olika behov mot varandra på en 

övergripande nivå. (ibid) 

För att skapa en hållbar trafiksituation måste staden ändra fokus från att förflytta 

fordon till att förflytta människor och gods. Framkomlighetsstrategin har som 

huvudfokus att främja en effektiv användning av en gemensam begränsad resurs: 

gatuutrymmet. Hur gatuutrymmet används och planeras har en avgörande roll för 

stadens möjlighet att uppnå mål för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar 

utveckling. (ibid) 

Stadsplanering, infrastrukturplanering och trafikplanering är grunddelar i stadens 

strategi för hur Stockholm ska klara den pågående befolkningsökningen. Staden 

skall planeras så att behovet av resande minskar. Detta uppnås genom en tät och 

blandad bebyggelse. För infrastrukturplaneringen gäller en utbyggnad av 

kollektivtrafiken samt ett vägnät som avlastar leder med stora trafikströmmar. 

Trafikplaneringen ska optimera användningen av befintlig infrastruktur. (ibid) 

Framkomlighetsstrategin beskriver hur staden ska arbeta för att väg- och 

gatunätet skall uppnå visionen och översiktsplanen, promenadstaden. För 

strategin har fyra planeringsinriktningar för väg- och gatunätet tagits fram (Firth, 

2012):  

A. Kapacitet: Genom ökad användning av kapacitetsstarka färdmedel ska 

fler människor och mer gods förflyttas. Till kapacitetsstarka färdmedel 

hör: kollektivtrafik, cykel, gång och godsfordon med hög beläggning.  

B. Framkomlighet: En ökad reshastighet för de kapacitetsstarka färdmedlen 

samt en ökad respålitlighet för alla trafikanter ska förbättra väg- och 

gatunätet.  

C. Attraktivitet: Vägarnas och gatornas attraktivitet skall stärkas genom att 

gångvänligheten i staden förbättras. 



 35 

D. Negativa effekter: Väg- och gatutrafikens negativa effekter ska 

minimeras genom att bilanvändning styrs till de resor där de gör mest 

samhällsnytta. 

Framkomlighetsstrategin presenterar även en rad mål som formulerats för att 

underlätta stadens arbete mot att uppnå dessa inriktningar samt en presentation 

av hur måluppfyllelsen kommer att följas upp. 

5.4 Godsprojekt i Stockholm 

Detta avsnitt ger en överblick av godsprojekt som genomförts i Stockholm. 

Bortsett från pilotförsöket med kvällsdistribution så har Stockholms stad varit 

delaktig i samtliga projekt som presenteras nedan.  

5.4.1 Samordnade varuleveranser 2006-2008 

Kommunens egna verksamheter såsom förskolor, skolor och ålderdomshem 

genererar ett stort antal godstransporter (Björke, 2007). En samordning av 

beställningarna till dessa verksamheter bör leda till ett mer effektivt 

transportsystem. Kommuner bör dessutom föregå med gott exempel som “smarta” 

beställare för att andra organisationer skall göra detsamma (ibid). Detta ligger till 

bakgrund till Stockholms stads beslut år 2004 att införa samordnade 

varuleveranser (Miljöstyrningsrådet, 2009). I april 2005 fattade 

kommunfullmäktiga beslutet som hade ett tydligt fokus på miljövinster. Under 

2006 upphandlades och planerades driftsättning som gjordes i november samma 

år (ibid). Upphandlingen gällde förbrukningsvaror till stadsledningskontoret och 

omfattade både lagring och leverans (Björke, 2007). Projektet var tänkt att utökas 

till att omfatta även livsmedel (Lindholm & Thalenius, 2006).  

Innan samordningen fick varje verksamhet separata leveranser och flera 

leveranser dagligen från olika transportörer var inte ovanligt. Ett sådant 

beställningsmönster tenderar att ge ett ineffektivt transportsystem. Korta 

leveranstider (inom 48 timmar) leder till många direkttransporter med låg 

fyllnadsgrad.  I det nya systemet kördes alla varutransporter via Schenkers 

terminal i Spånga där godset samordnades och samlastades för att tabellstyrt 

köras ut till stadens alla arbetsplatser, leveransprecisionen var avtalad till +/- 15 

minuter. (ibid)  

Trots att projektet varit ekonomiskt och miljömässigt framgångsrikt kom 

Schenker och Stockholms stad i mars 2008 överens om att bryta avtalet och de 

samordnade leveranserna upphörde i maj samma år (Miljöstyrningsrådet, 2009). 

Vid projektets avslut fanns inget intresse för att bygga upp en förvaltande 

organisation. I ett pressmeddelande efter avvecklingen som var politiskt styrd 

uppger staden “att samordnade varuleveranser inte harmoniserar med planerna 

att sälja ut de egna verksamheterna”- (Miljöstyrningsrådet, 2009).  

5.4.2 O-centralen 

Gamla Stan är med sina trånga gator svårt att distribuera i, gatubredden tillåter 

inte omkörning och därför uppkommer köer när distributionsfordon stannar för 

att lasta eller lossa. Distributionstrafiken är begränsad till mellan klockan 6-11 

vilket gör att det lätt blir trängsel under förmiddagarna. Något som ytterligare 
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försvårar distribution i området är att många människor rör sig i området 

eftersom Gamla Stan är ett populärt turistmål. De gamla husen i området är heller 

inte byggda för dagens verksamheter och det finns därför begränsat med 

lagerutrymmen. Kombinationen av mycket turister och trånga utrymmen gör att 

kontinuerliga leveranser är nödvändigt för de ca 100 restauranger och hotell i 

området. (Björke, 2007) 

Incitamenten för en effektivare distribution i området är många (ibid). O-

centralen är ett projekt inom EU-projektet Trendsetter. Projektet utvecklades 

tillsammans med företaget Home 2 You AB som är ett av transportföretagen i 

Stockholm. I detta fall bygger samordningen på gemensamma 

livsmedelstransporter, i Gamla Stan, Stockholm, till restauranger och butiker 

(Lindholm & Thalenius, 2006). I stället för att alla transportörer/leverantörer ska 

köra in i Gamla Stan körs leveransen till O-centralens samlastningscentral som 

ligger utanför området. I samlastningscentralen samlastas alla inkomna 

leveranser till en mottagare till en leverans som levereras vid den tidpunkt som 

mottagaren vill ha leveransen (Home2you, u.d). O-centralen är en permanent 

lösning och nu går samordningen till Gamla Stan med hjälp av ett biogasfordon 

(Lindholm & Thalenius, 2006). Fordonet har fått dispens av kommunen för ge 

dem rätt att köra i Gamla Stan efter klockan 11.00, vilket är den tid då transporter 

normalt måste vara avklarade (ibid). 

5.4.3 Bygglogistikcentrum 

Hammarby Sjöstad är ett miljöprofilområde i södra Stockholm. Inom ramen för 

EU-projektet Trendsetter byggdes en logistikcentral upp i området. Den tillfälliga 

centralen fungerade som en service under byggnationen av Hammarby Sjöstad. 

Centralen var i drift mellan 2001 och 2004 och användes intensivast under 2002. 

Logistikcentralen monterades ned i slutet av 2004 för att ge plats åt nya bostäder. 

(Lindholm & Thalenius, 2006)  

I logistikcentralen samordnades alla leveranser som kom till byggarbetsplatsen 

som omfattade mindre än fyra pallar. Genom samordning av de mindre 

leveranserna minskade trängseln i området, effektiviteten ökade och emissioner 

och buller minskade. Logistikcentralen erbjöd även lagerutrymme som en 

tilläggstjänst. Transporter gick dagligen med centralens egna fordon från 

centralen till byggarbetsplatsen. Byggarbetsplatserna betalade extra för tjänsten 

att få godset samordnat via centralen. Detta var till en början ett problem men 

många upptäckte relativt snart fördelarna med samordningen. (Lindholm & 

Thalenius, 2006) 

Under 2011 startade byggnationen av stadsutvecklingsområdet Norra 

Djurgårdsstaden som är Stockholms nya miljöprofilområde (Bygglogistikcenter 

Norra Djurgårdsstaden). Byggnation av totalt 12 000 nya bostäder planeras i 

området och till detta kommer även 35 000 arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden 

delas in i fyra delområden: Hjorthagen, Loudden, Frihamnen och Värtan 

(Stockholms stad, 2012b). I Hjorthagen byggs ca 5500 lägenheter fram till 2022 

(Bygglogistikcenter Norra djurgårdsstaden). Ett bygglogistikcenter i Hjorthagen 

har uppförts och invigdes den 15 maj 2013. Syftet med centret är att minska 

miljöbelastningen från transporter till byggområdet, effektivisera 

byggproduktionen samt minska arbetsplatsolyckor och byggkostnader (ibid).  
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Centret är av samma koncept som i Hammarby sjöstad. Bygglogistikcentret är 

byggt i moduler för att möjliggöra flytt till nästa delområde allt eftersom bygget 

fortskrider (Bygglogistikcenter Norra djurgårdsstaden). Centret samordnar de 

leveranser som kommer till området samt samordnar avfalls- och returtransporter 

från området. Alla transporter från centret in till området sker med miljöfordon. 

5.4.4 Trängselskatt 

Under 2006 utfördes ett test med trängselskatt i Stockholm vilket kallades 

“Stockholmsförsöket” (Stelling, 2011). Syftet med trängselskatten är att begränsa 

trafiken på hårt belastade vägar för att på så sätt öka framkomligheten, minska 

koldioxidutsläppen samt ge kollektivtrafiken mer resurser (Lindholm & 

Thalenius, 2006). Trängselskatten permanentades i Stockholm år 2007 och 

skatten tas ut på svenska fordon under vardagar mellan 6.30 och 18.30 (Stelling, 

2011). Miljöfordon är undantagna från avgiften som är differentierad efter 

rusningstider (ibid).  

En utvärdering av Stockholmsförsöket visade att trafikarbetet minskat till följd 

av avgiften (ibid). Antalet tunga lastbilar minskade med 7,8 procent inom 

avgiftsområdet och trafikarbetet i hela länet minskade med 1,58 procent.  De 

långsiktiga effekterna av trängselskatt för godstransporter har knappt undersökts 

(ibid) detta kan möjligen bero på en ökad användning av mindre fordon för 

godstransporter (Grontmij AB, 2012). Vid trängselavgiftsstationerna är det 

möjligt att få data om antalet fordon med en vikt på över 3,5 ton och antalet med 

en vikt under 3,5 ton vilket gör det svårt att urskilja godstransporter i data. 

5.4.5 Pilotförsök kvällsdistribution 

På Östermalm utfördes 2005-2006 ett pilotprojekt med kvällsdistribution, 

projektledare för projektet var Schenker Consulting (Franzén & Blinge, 2007). 

Stockholms stad var inte delaktig i projektet som genomfördes i samband med 

trängselskattsförsöket (ibid). I en förstudie som företrädde pilotprojektet drogs 

enligt Franzén och Blinge (2007) följande indikativa slutsatser: 

1. Dagligvarudistribution i Stockholm under kvällstid skapar 

förutsättningar för att transporterna skall göra mindre miljöpåverkan. 

När en del av dagens transportarbete flyttas till kvällstid kan trängsel 

och köer minska under dagen vilket leder till ett mer effektivt 

utnyttjande av stadens hårt belastade infrastruktur.  

2. Distributionsfordons bränsleförbrukning kan minska med 11 procent 

om de kör på kvällen. Det totala antalet fordon som krävs för att 

utföra transportarbetet kan minskas och detta gör att 

miljöbelastningen för detsamma minskar.  

3. Det finns samtidigt förutsättningar för minskade 

distributionskostnader. En förutsättning är dock att de 

distributionsslingor som körs på kvällen är effektiva. Om de istället 

blir längre riskeras att bränsleförbrukningen och således även 

miljöutsläppen ökar.  

4. Ett förbud mot lastbilstrafik mellan 22.00-06.00 i Stockholms 

innerstad sätter begränsning på vilka tider som det är möjligt att 

distribuera gods. På grund av mottagarförhållanden påträffas problem 

med distribution efter klockan 17.00. För att det långsiktigt skall vara 
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möjligt att bedriva varudistribution på kvällstid måste lastzonstider 

förlängas samt att bullret från rullvagnar och dylikt måste minimeras.  

5. Varumottagarna förväntas göra motstånd mot kvällsdistribution då de 

traditionellt sätt vill ha sina leveranser på förmiddagen så varorna kan 

säljas under dagen. Vid kvällsdistribution stiger lönekostnaderna och 

rånrisken ökar utan att mottagaren får några egentliga ekonomiska 

fördelar.  

Slutsatserna från utvärderingen av pilotprojektet är att tidsåtgången vid 

kvällsdistribution mellan 18-20 är ca 15 minuter kortare än distribution under 

dagtid. Simuleringar har även visat att förhållandet är detsamma då 

kvällsdistribution jämförs med morgondistribution. Miljöbelastningen beräknas 

minska med drygt 20 procent per fordon på de sträckor som mättes under 

försöket. Denna effekt är en följd av vilken medelhastighet fordonet kan hålla i 

olika trafiksituationer. Pilotprojektet visar även att det upplevs som lättare att 

lossa vid kaj under kvällstid jämfört med morgontid på grund av färre 

konkurrerande fordon. En nackdel är att bilar ofta blockerar lastplatser under 

kvällstid. Framgången med kvällsdistribution är förankrad till affärsinnehavarens 

inställning. Det vill säga om det finns en vilja att förändra traditionen och testa 

nya lösningar. (ibid) 

5.4.6 Miljözon 

Stockholm är en av ett flertal städer i Sverige som använder sig av miljözon för 

att reglera tunga fordon i staden (European low emission zones, u.d). En 

miljözon är ett område där särskilda krav på fordon som används inom områdets 

gränser ställs. Syftet med miljözonen, som implementerades 1996, är att lokalt 

förbättra miljön i områden där många människor bor och vistas (Trafikkontoret 

& WSP, 2008). Detta genom att uppmuntra till inköp av nya, miljövänligare 

fordon (ibid). I Sverige finns bestämmelser för vad som gäller inom en miljözon 

reglerat i trafikförordningen (SFS 1998:1276 kapitel 4) men det är upp till 

kommunerna att avgöra vilket område som ska klassas som miljözon. Detta gör 

de med hjälp av lokala trafikföreskrifter (LTF) och det aktuella området ska vara 

“ett särskilt miljökänsligt område inom tätbebyggt område” (SFS 1998:1276 

kapitel 10). Kommunerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund arbetade 

under 2006 fram en definition på vad ett särskilt miljökänsligt område är för 

något och kom då fram till följande (Trafikkontoret & WSP, 2008): 

“Ett område där många människor vistas och som innehåller bland annat 

parker, grönstråk, känslig bebyggelse, gaturum med många trafikanter, 

samt områden som är utsatta för buller och avgaser eller där det finns 

risk för att miljökvalitetsnormerna överskrids.” 
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Figur 5.3 - Miljözon Stockholm (Stockholms stad, 2012c) 

Figur 5.3 ovan visar det område som tillhör Stockholms stads miljözon. Det som 

gäller i svenska miljözoner är följande (Miljözon, 2012): 

 Alla tunga dieselfordon får köra i miljözon i sex år från första 

registreringsåret. 

 Fordon tillhörande Euroklass 2 och 3 får köras i miljözon i åtta år från 

första registreringsåret. 

 Fordon som uppfyller Euroklass 4 får köra i miljözon till och med 

2016. 

 Fordon certifierade för Euroklass 5 får köra i miljözon till och med 

2020. 

Det finns dock undantag till dessa regler för räddningstjänst, sjuktransporter, 

veteranfordon samt fordon som används i yrkesutövning av polis, tullpersonal, 

personal vid kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär 

(SFS 1998:1276 kapitel 11). 

5.4.7 Framkomlighetsstrategin och godstrafikplan 

I framkomlighetsstrategin ska en godstrafikplan tas fram. Denna plan ska 

beskriva hur Stockholms stad utifrån framkomlighetsstrategin ska arbeta med 

godstrafiken. Tanken är att godstrafikplanen ska ge konkreta mål för arbetet med 

godstrafiken och åtgärder för hur målen skall uppnås. I arbetet med planen 

hoppas staden kunna arbeta med olika intressenter från branschen, som 

exempelvis åkerier, transportgruppen, svensk handel och fastighetsägare. Arbetet 

med godstrafikplanen skall påbörjas hösten 2013 med förhoppningen att den 

skall vara klar årsskiftet 2014-2015. Under utvecklingen av planen hoppas staden 

kunna påbörja pilotprojekt med godstransporter. (Trafikkontoret, 2013)  
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6 Resultat 

Detta kapitel avser att presentera varudistributionsstudiens resultat. 

Inledningsvis ges en presentation av citydistribution som delats upp i två delar 

urbana transporter och varumottagning. Vidare följer en presentation av 

kommunen med dess styrmedel och incitament. 

6.1 Citydistribution 

I detta avsnitt presenteras det material som framkommit under studiens 

empiriinsamling. Avsnittet delas in i två delar, dels urbana transporter och dels 

varumottagning. 

6.1.1 Urbana transporter 

Nedan presenteras transportörers organisation och Stockholms trafiksituation 

utifrån de ostrukturerade intervjuer som utförts med representanter från ett åkeri 

och en branchorganisation för åkerier, studiebesök samt material från de 

seminarier författarna deltagit vid.  

Organisation 

Transportörer organiserar sin distribution på olika sätt utifrån dess förutsättningar. 

De marknadsledande åkerierna organiseras via en terminal där gods från flera 

leverantörer samlastas till en eller flera kunder (Åkeri, 2013; Studiebesök, 2013). 

Distributionen organiseras sedan utifrån områden, staden delas upp i olika 

delområden och till varje delområde tilldelas ett antal fordon beroende på 

områdets efterfråga (ibid). Varje fordon i området blir sedan tilldelad en slinga 

med ett antal leveranser och/eller hämtningar. Varje fordon kör normalt sett mer 

än en slinga per dag (Åkeri, 2013). En skåpbil hos ett större åkeri kan ha upp till 

100 stopp (leveranser/hämtningar) per dag och motsvarande för en lastbil är 

ungefär 15 stopp per dag (ibid). Gods delas upp i pall eller paket, pall är större 

gods som är packat på pall eller i rullbur och paket är mindre gods som är packat 

i paket (Åkeri, 2013; Studiebesök, 2013). Palleveranser körs ut med lastbil och 

för ett stort åkeri kan det röra sig om cirka 600 pall om dagen i Stockholms 

innerstad (Åkeri, 2013). Paketleveranser körs ut med skåpbil och här kan det 

handla om cirka 6500 paket om dagen i Stockholms innerstad (ibid).  

När gods kommer in till en terminal sorteras det utefter delområdena till varje 

fordon. När godset lastats på fordonet körs godset ut till dess leveransadress där 

chauffören använder handdatorer eller fraktsedlar för att kvittera sina leveranser 

hos kund. (Åkeri, 2013; Studiebesök, 2013)  

För mindre åkerier ser organisationen annorlunda ut. Vid intervju med en 

branschorganisation beskrivs hur ett mindre åkeri planerar sina transporter. 

Ungefär hälften av detta åkeris fordon trafikplanernas av kund, här står åkeriet 

för fordon med chaufför och resten sköts av kunden. Resterande fordons 

transporter skiljer från dag till dag. Kunden bokar en transport via e-post och 

planeras in i en rutt dagen innan för att minimera kökörande och avstånd från 

sista lossning till nästa lastning. Körningarna sker genom kundrutter bortsett 
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ifrån de fall där kunden har en egen terminal där varor från flera leverantörer 

samlastas till flera kunder. (Branschorganisation, 2013) 

Trafiksituationen i Stockholm 

Trafiksituationen i Stockholm går inte att jämföra med någon annanstans i 

Sverige (Åkeri, 2013). Stockholms gator är trånga och felparkerade bilar gör att 

det är svårt att ta sig fram med lastbil, speciellt i city. Enligt 

branschorganisationen (2013) tar det cirka 15 minuter att köra in till Norrmalm 

från Årsta om fordonet lämnar terminalen i Årsta före halv sju på morgonen. 

Åker fordonet istället i rusningstid så kan samma resa ta 45 minuter. När 

fordonet väl kommit innanför tullarna är staden relativt körbar fram till ungefär 

elva på förmiddagen, då lunchrusningen börjar ta fart. Mellan 7 och 10 på 

förmiddagen går det enligt branschorganisationen (2013) att genomföra 15 

leveranser på samma tid som 6 leveranser genomförs på under eftermiddagen 

mellan 13 och 16.  

Aftnar så som julafton och valborgsmässoafton är trängselavgiftsbefriade vilket 

gör att fler tar bilen, det är dessutom tillåtet att stå på lastplatser under dessa 

dagar (Branschorganisation, 2013). Flera av dessa aftnar är vanliga arbetsdagar. 

Det största problemet för distributionsförare är att lastzonerna inte är fredade och 

är det dessutom tillåtet att stå i lastzon blir problemet än värre.  

6.1.2 Varumottagning 

Nedan presenteras området varumottagning som delats in i lastplatser, lastfar, 

Hötorget och nattleveranser. Presentationen görs utifrån intervjuer med 

branschrepresentanter och egna observationer. 

Lastplatser 

När transportörer ska leverera varor till sina kunder är de beroende av att kunna 

parkera för att kunna lossa varorna, för detta finns lastplatser, lastkajer och lastfar 

(Åkeri, 2013; Branschorganisation, 2013). Enligt ett åkeri (2013) så vill de flesta 

av åkeriets chaufförer ha fler lastplatser. Det största problemet för 

lastbilschaufförer är att lastplatserna inte är fredade, privatbilar parkeras där 

(Branschorganisation, 2013). Vidare tycks stadens sätt att minska privatbilismen 

vara att minska antalet tillgängliga parkeringsplatser på gatuplan (ibid). Det är 

konstant ett problem med privatbilar i lastplatser. Enligt ett åkeri (2013) ställer 

kunderna högre och högre krav på att leveranserna skall vara i tid, just-in-time, 

eftersom kunden inte har något eget lager. Chaufförerna har därför inte tid att 

vänta på att en lastplats ska bli ledig utan får då hitta alternativa lösningar. 

“Då kan man ju parkera lite mer, jag ska inte säga fel men lite mer fritt än 

vad trafiklagen säger” – Åkeri (2013) 

Vid lossning till restauranger finns det inga lastkajer utan där är det lossning från 

gatan. Vid denna typ av lossning försöker chauffören att göra övergången mellan 

trottoar och lastbilens bakgavellyft så jämn som möjligt. Detta förutsätter att 

lastbilen kan stå i en lastzon och när det istället står en privatbilist i lastplatsen 

ställer sig chauffören mitt i gatan. Chauffören måste då lyfta rullbur eller 
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gaffellyftvagnen för att komma upp för trottoarkanten. (Branschorganisation, 

2013) 

”Jag har ju inte tillbringat hela mitt liv med att köra distribution, men 

mina axlar är så sönderryckta så när jag hostar går mina axlar ur led. Är 

det väldigt bra?” –  Branschorganisation (2013) 

En rullbur får enligt instruktionen väga 250kg men på terminalen lastas de ofta 

till ungefär 325kg. Rullas dessa på ett slätt betonggolv rullar de jättelätt, men för 

en chaufför som ska rulla den i snö eller grus på trottoaren blir den tung. (ibid) 

“Den är svintung och ska man då upp för 15cm trottoarkant då tar man ju 

i ja ungefär 1000 gånger mer än vad arbetsmiljöverket tillåter att man tar 

i. Man tar ju i så det knakar i hela kroppen.” – Branschorganisation 

(2013) 

En europapall som dras på en gaffellyftvagn väger ofta upp emot 700kg och då 

blir problemet ännu mer accentuerat. Avståndet från lastplats till mottagare kan 

ibland vara långt och är den närmsta lastplatsen dessutom upptagen för att en 

privatbil står där blir det än längre. Kunderna vill ha sitt gods och för dem spelar 

det inte så stor roll hur det kommer dit. (ibid)  

“Så varför jagar staden bort, med stor effektivitet, folk som ställer sig på 

busshållplatser? Det värsta som skulle hända om en buss inte kommer 

fram in på busshållplatsen det är att folk får kliva ner på gatan och gå upp 

på trottoaren. Men problemet, mänskligt sätt, är ju otroligt mycket större 

för oss som är beroende av att komma i våg med våran lastlift med 

trottoaren.” – Branschorganisation (2013) 

Svårast att hitta lediga lastplatser och parkeringsplatser är det enligt ett åkeri 

(2013) i Norrmalm och citykärnan. Det är för mycket fordon som rör sig i 

Stockholms innerstad. Gatorna räcker inte till för att svälja alla de fordon som rör 

sig där och de som behöver stanna. Bilar parkeras alldeles för nära korsningar 

och på övergångsställen och många människor verkar inte bry sig om de får 

parkeringsböter eller så får de det inte tillräckligt ofta för att motivera dem att 

leta upp en parkeringsplats. Ökas parkeringsövervakningen finns det enligt 

åkeriet (2013) stor möjlighet att det underlättar för varudistributionen och att 

distributionsbilarna får plats i lastplatserna. 

“Om det blir så det vet jag inte, men det är en teori, och jag ser jättegärna 

att Stockholms stad provar den varianten.” – Åkeri (2013) 

Parkeringsvakterna bör enligt åkeriet (2013) även ges större möjligheter att 

bogsera bort felparkerade bilar. Att bilen blir bortforslad gör det både dyrare och 

jobbigare för bilföraren som måste åka och hämta bilen och betala direkt på plats 

(ibid). Branschorganisationen (2013) menar att straffet för felparkering måste bli 

mer kännbart. Skulle felparkerade bilar klampas (som i USA med flera länder) så 

bilägaren var tvungen att ringa efter någon som låser upp, vilket kostar pengar, 

kanske bilägaren skulle fundera en extra gång innan denne ställer sig i en 

lastplats (ibid). Vidare menar branschorganisationen (2013) att de som stannar i 
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lastplatserna ofta gör korta stopp så även om chauffören ringer parkeringsservice 

så hinner bilen åka innan någon kommer.  

”Jag har tilltalat folk ibland och frågat: Varför står du på min 

arbetsplats? Men vad då då? Ja men jag ska lasta av här, jag är beroende 

av att få kunna köra in här. Jag har också lastat säger de och så viftar de 

med systemkassen och tycker de är roliga. Så vi behöver ju allt stöd vi kan 

få av myndigheter att freda lastzonerna” – Branschorganisation (2013) 

Åkeriet (2013) och branschorganisationen (2013) anser båda att lastplatserna 

måste fredas för dem som kör yrkestrafik och behöver dem i sitt arbete. Det finns 

i dagsläget två typer av lastplatser, dels de som endast gäller lastbilar (både tunga 

och lätta) och dels de som gäller för alla fordonstyper. Enligt åkeriet (2013) och 

branschorganisationen (2013) så parkeras bilar på lastplatserna även om de är 

avsedda för lastbilar. De båda tror att lastplatser avsedda för yrkestrafik skulle 

vara fördelaktigt och det skulle även underlätta för parkeringsvakterna som 

skulle kunna bötfälla alla utan yrkestrafiktillstånd som står i lastplatserna (Åkeri, 

2013; Branschorganisation, 2013). Vidare tar de båda upp problem med stölder i 

fordonen speciellt i Stockholms innerstad. För att det skall räknas som att det 

lastas eller lossas från ett fordon måste bilen vara öppen, annars tror 

parkeringsvakterna att fordonet är parkerat och delar ut böter (ibid). Lämnas 

fordonet öppet så blir lasten eller delar av den stulen. 

”Varenda ligist i Stockholm vet, att de bilar som kör mat där kan man 

hoppa upp och hitta en låda whisky.”  – Branschorganisation (2013) 

Det finns i dag inget annat sätt än att lämna öppet för att visa att det lastas/lossas 

ur fordonet. Böter kan skrivas efter sex minuters inaktivitet (Studiebesök, 2013) 

medan en lossning oftast tar längre tid än så (Branschorganisation, 2013). 

Branschorganisationen (2013) föreslår att det skall finnas en skylt att hänga upp 

där det står lossning pågår, gärna i kombination med en timer. Han menar att 

timern skulle göra att skylten inte missbrukas då en lossning sällan tar mer än 20 

minuter.  

Lastfar 

”Alla ställen med en varumottagning, det välkomnar vi.” – Åkeri (2013) 

”Det är obeskrivligt mycket bättre än att ha lossning från gatan.” – 

Branschorganisation (2013) 

Varumottagning via lastfar är bättre än varumottagning från gatan eftersom det 

går att komma undan från trafiken (Åkeri 2013; Branschorganisation, 2013). En 

annan positiv faktor med lastfar är att väder och vind, exempelvis snö, kan 

undvikas. Det är betydligt lättare att dra godset på ett slätt betonggolv istället för 

i en decimeter snö (Branschorganisation, 2013). Det finns även negativa aspekter 

med Stockholms lastfar och den största av dessa är enligt åkeriet (2013) och 

branschorganisation (2013) att höjden är låg. Den låga höjden leder till en del 

problem. Många lastfar i Stockholm kräver att lastbilarna specialbyggts så att de 

kan köra in i faren. Är chauffören lång måste denna huka sig inne i lastbilen vid 

lossning och en del av de pallar packade med gods som kommer till Stockholm 
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är för höga för de låga lastbilarna och måste packas om på två pallar för att 

rymmas (Branschorganisation, 2013).  

Åkeriet (2013) och branschorganisationen (2013) är överens om att lastfar med 

gemensam varumottagning till flera kunder är väldigt bra. Med en gemensam 

varumottagning är det lättare att hitta mottagaren. Chauffören slipper då leta efter 

någon som kan kvittera godset vilket ibland kan innebära att chauffören måste 

hitta ända in i köket där en kock finns som kan kvittera godset 

(Branschorganisation, 2013). Vidare så bidrar gemensamma varumottagningar 

till en enklare leverans eftersom det alltid finns personal som tar emot godset när 

det kommer. Den slutliga mottagaren av godset vet dessutom när godset anländer 

och får bara en leverans om dagen då den sista biten i distributionen sköts av en 

enda aktör (Åkeri, 2013). 

”Det är nog det de flesta företagare söker, att få en fast tid när 

leveranserna kommer.”  – Åkeri (2013) 

Hötorgsfaret, ett av lastfaren i Stockholm city är lågt, riktigt lågt. Åkeriet (2013) 

uppger tre stycken specialbeställda lastbilar används av just den anledningen och 

att de har så pass mycket gods att leverera i området. Även ett mindre åkeri 

(Branschorganisation, 2013) har anpassat sina lastbilar för att kunna leverera i 

Hötorgsfaret, detta med hjälp av låga bilar med fasta skåp. Det är inte enbart 

höjden som är begränsad utan det är överlag väldigt trångt att köra i Hötorgsfaret. 

Det är trånga gångar och ibland väldigt svårt att svänga utan att skrapa bilen 

(Åkeri, 2013). 

”Ska de göra om det, gör allt för att göra det luftigare” – Åkeri (2013) 

Övriga problem med Hötorgsfaret uppges vara att det är väldigt skitigt 

(Branschorganisation, 2013), otillräcklig belysning (Åkeri, 2013) och att det är 

dåligt utmärkt vilka mottagare som döljer sig bakom de grå dörrarna som finns 

nere i faret (Branschorganisation, 2013). Just dessa gråa dörrar uppger 

branschorganisationen (2013) finns där för att hindra ovälkomna besökare att 

hitta till just den butik som har de produkter som eftersöks. Det är dock inte 

enbart de kriminella som får svårare att hitta rätt dörr utan även de chaufförer 

som ska leverera i lastfaret. De behöver mer eller mindre ha ledsagare första 

veckan för att veta vad som döljer sig bakom de olika dörrarna. Vidare nämner 

branschorganisationen (2013) att det inte är slut efter en grå dörr utan att det 

bakom den första dörren döljer sig nya dörrar, ofta med en väl dold ringklocka 

för att hindra okynnesringande. 

Bortsett från att göra faret luftigare nämns åtgärder som att sänka golvet/höja 

taket och att skapa en tydlighet i vilka mottagare som finns vart. 

Branschorganisationen (2013) önskar en takhöjd på minst 3,6 meter men gärna 

högre medan åkeriet (2013) menar att en fri höjd på 3,10 till 3,20 meter skulle 

vara tillräcklig. Branschorganisationen (2013) önskar att flera mottagare kunde 

samlas ihop i kluster för att göra det lättare att hitta dem. Det vore också önskvärt 

att det fanns en riktig varumottagning i faret med en person som kan ta emot 

varorna. (Branschorganisation, 2013) 
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Hötorget 

Nedan presenteras en beskrivning av varumottagning vid Hötorget. 

Beskrivningen har gjorts utifrån observationer i området samt intervjuer med 

butiker och lastbilschaufförer. 

Vid Hötorget finns ett lastfar i ett garage med tre stycken in/ut-farter. Av dessa är 

två stycken lokaliserade på Sveavägen och en på Slöjdgatan. Från lastfaret är det 

även möjligt att leverera till Sergelgatan och en del av Drottninggatan. 

Slöjdgatan ligger mitt emellan Sergelgatan och Drottninggatan vilka båda är 

stora shoppingstråk och många fotgängare går via Slöjdgatan för att ta sig 

emellan shoppinggatorna. För att skapa denna beskrivning så har två av lastfarets 

in/utfarter observerats, vid dessa observationer har även intilliggande lastplatser 

observerats. Vid observationerna noterades fordons: storlek, ankomsttid och 

avgångstid och vid lastplatserna noterades även om det lossades eller lastades 

från fordonet. 

De kategorier som använts för att bestämma fordonsstorlek mär: tung lastbil, lätt 

lastbil, skåpbil och personbil. Under observationerna tillkom även cykel, 

motorcykel och moped. Nedan i figur 6.1 visas bilder för att förklara hur 

kategoriseringen gjorts.  

 

Figur 6.1 - Från vänster tung lastbil, lätt lastbil och skåpbil. 

Lastfaret har en fri höjd på 2,8 meter vilket gör att alla distributionsfordon inte 

kan åka ned i lastfaret då en del är för höga. Vid ett flertal tillfällen observerades 

lastfordon som ställde sig på lastplatserna intill ingångarna för att sedan dra sin 

gaffellyftvagn, pirra eller rullbur ned i faret. En sammanställning av 

fordonsstorleken i lastfaret samt i lastplatserna presenteras i figur 6.2 och Figur 

6.3 nedan. 
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Figur 6.2 - Fordonsstorlek på båda lastplatserna Figur 6.3 - Fordonsstorlek i lastfar 
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För de fordon som inte kan åka ned i lastfaret eller har kunder som önskar 

leverans på annat sätt finns lastplatser i anslutning till lastfarets in/utfarter. Två 

lastplatser har observerats i studien, en på Slöjdgatan och en på Sveavägen, 

lastplatsen på Sveavägen gäller endast lätta och tunga lastbilar medan den på 

Slöjdgatan gäller för alla fordonstyper. Vid observationer har det visat sig att 

obehöriga fordon (fordon som inte lastar/lossar eller är av fel storlek) parkerar på 

lastplatserna. Figur 6.4 nedan visar en sammanställning på huruvida fordon lastar 

eller lossar vid lastplatsen på Slöjdgatan. I figuren kan utläsas att 59 procent av 

de fordon som står i lastplatsen lastar eller lossar. 

 

Figur 6.4 - Lastplats Slöjdgatan lastar eller lossar? 

Vid den observerade lastplatsen på Sveavägen så är fordon obehöriga ifall de inte 

är lätta lastbilar eller tunga lastbilar som lastar och lossar. I figur 6.5 nedan 

presenteras fordonsstorlek i kombination med huruvida det lastas/lossas från 

fordonet. Fordonsstorleken kan dock vara lite missvisande då skåpbilar ofta 

registreras som lätta lastbilar och därför är behöriga att stå på lastplatsen. 

 

Figur 6.5 - Lastplats Sveavägen lastar eller lossar? 

Det är parkeringsvakternas uppgift att övervaka lastplatserna så att obehöriga 

fordon inte står eller parkerar där. Parkeringsvakterna upplever dock att det kan 

vara problematiskt att avgöra om ett fordon lastar eller lossar på lastplatsen eller 

om den är parkerad (Parkeringsvakt, 2013). På Slöjdgatan råder stoppförbud men 

trots detta så ser gatan vid tillfällen ut som en parkeringsplats se figur 6.6 nedan. 
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Enligt parkeringsvakterna (2013) kan de inte bötfälla fordonen som bryter mot 

stoppförbudet på grund av att stoppförbudsskylten sitter dold (för bilder se bilaga 

9- intervjuer med parkeringsvakter). 

  

Figur 6.6 - Parkering på Slöjdgatan. 

Tiden ett fordon står på lastplatsen har beräknats utefter noterad ankomst och 

avgångstid. De observerade fordonen har sedan delats upp på huruvida de 

lastar/lossar eller inte för att ge en bild av dels hur lång tid en leverans tar och 

dels hur lång tid fordon står parkerade på lastplatserna. Resultatet presenteras i 

figur 6.7 nedan. 

 

Figur 6.7 - lastar/ lossar i kombination med fordonets tid på lastplats. 
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Distributionsfordon ankommer till lastfaret och lastplatserna under hela 

observationstiden. Ankomsttiderna från observationerna har sammanställts och 

figur 6.8 nedan visar vilken tid distributionsfordonen anländer en typisk dag. 

Tiderna har delats in i halvtimmesintervaller för att ge en tydligare bild. 

 

Figur 6.8 - Ankomster till faret med tidsintervall på 30 minuter. 

Vid intervjuer med butiksmedarbetare (se bilaga 7) framkom att det i många fall 

var butikerna som själva bestämmer när och var de vill ha sina leveranser. En 

butik uppger att det är transportören som planerar när leveransen sker. De butiker 

som uppger att de själva skickar paket gör det antingen i samband med att de får 

leveranser eller på eftermiddagen. 

För att få en bild av hur trafikströmmarna går i lastfaret presenteras de olika 

vägarna in och ut ur lastfaret i figur 6.9 nedan. Eftersom observationer endast 

utförts vid två av infarterna (Hötorget & Slöjdgatan) så har de fordon där inte 

infart/utfart noterats har de antagits åka in/ut på Sveavägen. Det faktum att in-

/utfarten från Sveavägen inte observerats leder till att stapeln som representerar 

färdvägen Sveavägen-Sveavägen är lika med noll och därmed inte syns i figuren 

nedan. 
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Figur 6.9 - Färdvägar i faret. 

När fordon står felparkerade vid sidan av vägen på Slöjdgatan blir det trångt att 

svänga in till lastfaret och garaget. En del av Slöjdgatan har fordonsförbud med 

undantag för transporter till torghandel mellan kl. 6.00–10.00, 17.00–18.30 samt 

lördagar 6.00–16.00. Det har vid ett flertal tillfällen observerats att dessa regler 

inte följs. Lastbilar och skåpbilar levererar även på den delen av gatan (se figur 

6.10). 

 

Figur 6.10 - Lastbilar på Slöjdgatan vid fordonförbudsskylt. 

På Slöjdgatan finns en vändplats precis vid in-/utfarten till lastfaret. Vändplatsen 

är så pass liten att en personbil har problem att vända utan att backa. På grund av 

vändplatsens storlek måste större bilar backa och köra fram i omgångar för att 

kunna vända på platsen. Observationer har även gjorts där bilar såväl som 

lastbilar står parkerade helt eller delvis på vändplatsen, vilket skapar problem för 

vändande fordon. 
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Vid observationer på Sveavägen har det även observerats en del aktiviteter på en 

lastplats vid konserthuset även om det inte varit den lastplatsen som primärt 

observerats. Lastplatsen vid konserthuset gäller för tunga lastbilar som levererar 

till konserthuset. Lastbilar och skåpbilar står på lastplatsen och levererar både till 

lastfaret och konserthuset. Observationer har även gjorts där lastbilar står delvis 

på gatan och delvis på lastplatser och lastar (se figur 6.11.) 

 

Figur 6.11 - Lastbil som lossar. 

Dubbelparkeringar har observerats på lastplatsen på Sveavägen både av lätta 

lastbilar, skåpbilar och personbilar. Bredvid lastplatsen finns ett cykelkörfält 

vilket gör det möjligt att dubbelparkera utan att stoppa trafiken. Fordon har även 

observerats lasta och lossa på trottoaren bredvid lastplatsen. 

Intervjuer har genomförts med tio chaufförer som levererar i Hötorgsfaret. I 

dessa intervjuer framkom att de flesta som levererar till faret gör det åtminstone 

dagligen och då ofta till flera olika mottagare vid ett och samma tillfälle. 

Chaufförerna använder faret om det anses enklast alternativt att kunderna kräver 

det. För att komma ner i faret använder sig chaufförerna ofta av infarten på 

Slöjdgatan, antingen både in och ut eller i kombination med någon av de två 

andra infarterna. När chauffören anländer till mottagaren finns det tre olika 

tillvägagångssätt som används vid leveransen: 

 Leveransen sker på en på förhand bestämd tid och mottagaren finns på 

plats vid mottagningsplatsen. 

 Chauffören har egna nycklar in till kunden och tar sig själv in med 

varorna. 

 Chauffören ringer till mottagaren som kommer ner och öppnar. 
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Åsikterna angående faret går till viss del isär. Någon tycker att faret blivit sämre 

med åren medan en annan tycker det blivit bättre. Gemensamt för de flesta är 

dock att de tycker att faret är skitigt och trångt vilket också återspeglar sig i 

svaren på vad de skulle vilja göra om i faret. Den vanligaste åtgärden som önskas 

är en utökning av det tillgängliga utrymmet, antingen på bredden eller på höjden.  

I tabell 6.1 finns en sammanställning av deras svar på de tio frågorna nedan. 

Fullständiga svar finns i bilaga 6 – Chaufförsintervjuer. 

Frågor: 

1. Brukar du köra leveranser till faret?  

2. Hur många ska du leverera till nu?  

3. Hur många gånger har du leveranser till faret per dag?  

4. Använder du alltid faret vid leveranser till det här området?  

5. Varför?  

6. Hur går leveranserna till?  

7. Vart ska de här varorna? 

8. Vilka in-/utfarter brukar du använda?  

9. Hur upplever du faret?  

10. Om du fick göra om faret vad skulle du göra? 
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Tabell 6.1 - Chaufförintervjuer 
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Nattleveranser 

För att begränsa störningar från den tunga trafiken i innerstaden under nätter 

råder förbud mot tung lastbilstrafik mellan kl. 22-06. I innerstaden råder även 

dygnet runt förbud mot tung trafik som inte uppfyller kraven för miljözonen 

(Burman, 1999). Posten utför nattleveranser till apoteket samt att de kör brev till 

sina postkontor (Åkeri, 2013). Anledningen till att de kommer undan med att 

utföra leveranser nattetid är att de anses utföra en samhällsnytta genom att köra 

brev och läkemedel (ibid). Dessa leveranser sker utan mottagares närvaro och 

fungerar enligt åkeriet (ibid) väldigt bra. Leveranserna går till så att chauffören 

har nyckel till ett säkerhetsrum där godset lämnas och chauffören tar kvittens 

med hjälp av sin handdator (ibid). Chauffören kommer aldrig in i själva butiken 

där apoteket förvarar läkemedel (ibid).   

“Det som tar 8 timmar på dagtid skulle ju gå att göra på 5 timmar nattetid. 

Mellan tummen och pekfingret.” – Branschorganisation (2013) 

Åkeriet (2013) och branschorganisationen (2013) menar båda att nattleveranser 

skulle göra distributionen mer tidseffektiv. Detta beror på att trängseln kan 

undvikas under natten (Åkeri, 2013). Det finns dock även negativa aspekter med 

nattleveranser (ibid). 

”Det är ju bra ur mänskligt perspektiv för chaufförerna men för 

citydistributionen så skulle det ju vara ett himmelrike om allting utfördes 

på natten” – Branschorganisation (2013) om nattförbudet 

Åkeriet (2013) menar att kriminaliteten i Stockholms innerstad ökar under 

nattetid. Chaufförerna är därför utrustade med personlarm och har en bra dialog 

med väktare och polis. Nattförbudet tillsattes för att den tunga trafiken inte skulle 

störa boende i området (Burman, 1999). Posten har sedan länge haft tillstånd att 

köra brev nattetid eftersom det räknas som en samhällsnytta. Författarna 

tillfrågade därför åkeriet om Posten brukade få klagomål avseende deras 

nattleveranser. Åkeriet (2013) kunde erinra ett fall där en kvinna i Vasastan 

klagat om att leveransen av brev till ett postkontor var för högljudd. Kvinnan 

som klagade bodde dock inte i lägenheten utan hade den som en extra lägenhet 

inne i innerstaden (ibid). Posten åkte till lägenheten och gjorde mätningar och det 

visade sig att ljudnivåerna låg inom de tillåtna värdena (ibid). För att göra 

transporterna och leveranserna tystare under nattetid har posten sänkt ljudnivån 

på backtutan och installerat blixtljus för att uppmärksamma omgivningen på att 

backning pågår (ibid).  

6.2 Kommunen 

Detta avsnitt presenterar de metoder och verktyg en kommun kan använda för att 

påverka godstransporter i staden. Presentationen görs utifrån insamlad 

sekundärdata.  

6.2.1 Styrmedel & incitament 

För att påverka människor, företag och andra organisationers beteende använder 

samhället styrmedel som verktyg (Stelling, 2011). Styrmedel kan vara 

restriktioner, stimulansåtgärder eller åtgärder som avser att förändra attityder och 
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invanda roller (Lagerquist, 2000). Stelling 2011 delar in styrmedel i fyra 

kategorier: Ekonomiska, juridiska, kunskapsbaserade (information) och 

samhälleliga (infrastruktur).  

Ekonomiska styrmedel 

I enlighet med klassisk nationalekonomisk teori strävas det mot jämvikt i 

samhället, vilket innebär att den marginella samhälleliga kostnaden motsvarar 

den marginella samhälleliga nyttan. Externa effekter så som olyckor och 

miljöförstöring inom transportsektorn är en form av marknadsmisslyckande, 

alltså när jämvikt på marknaden inte uppnås.  Enligt teorin kan staten gå in och 

korrigera de externa effekterna från transportsektorn genom att införa ett 

styrmedel vilket motsvarar den samhälleliga marginella kostnaden för de olika 

externa effekterna. De olika externa effekterna är i praktiken svåra att mäta och 

prissätta, därav är idealsituationen svår att uppnå. Ekonomiska styrmedel är dock 

viktiga för att komma närmre jämvikten. (Stelling, 2011) 

Enligt Stelling (2011) tillhör skatter, skattereduktioner, avgifter, återbäring, 

avdrag, pant, bidrag, subventioner och marknadsbaserade styrmedel (ex. handel 

med utsläppsrätter) kategorin ekonomiska styrmedel. Exempel på existerande 

ekonomiska styrmedel inom transport och miljösektorn är: Energi- och 

koldioxidskatt, vägavgift för tunga fordon, fordonsskatt, trängselavgift och 

skattebefrielse för biodrivmedel (Stelling, 2011). 

Kunskapsbaserade styrmedel 

Kunskapsbaserade styrmedel är kravfria styrmedel och anses därför som mjuka. 

Det handlar om information, forskning och utveckling. Kunskapsbaserade 

styrmedel kan förbereda och öka acceptansen för andra styrmedel detta eftersom 

information kan påverka beteende samt ge en ökad kunskap och förståelse. 

(Stelling, 2011) 

Till denna kategori av styrmedel hör bland annat: Information och rådgivning, 

forskning och utveckling, demonstrationsprojekt och goda exempel. Genom att 

hålla informations- och rådgivningskampanjer kan relativt små medel ge stor 

effekt. Ett lyckat exempel på ett sådant program är “Freight Best Practice” i 

Storbritannien. Programmet bidrog till att godstransportörer sänkte sina 

koldioxidutsläpp med 65 500 ton samtidigt som de bidrog till en 

kostnadsbesparing på 83 miljoner, kostnaden för programmet var två miljoner 

pund. (Stelling, 2011) 

Demonstrationsprojekt och goda exempel kan ske både på företags och 

myndigheters initiativ. Vid utvärdering av goda exempel som styrmedel drogs 

slutsatsen att goda exempel är effektivare när informationen kommer från en 

trovärdig sändare och är starkt riktad till målgruppen. Kommunikation av goda 

exempel måste ske där mottagaren finns och inte enbart på hemsidor och i 

rapporter. De bör vidare stödja andra styrmedel och åtgärder. (Stelling, 2011) 

Juridiska styrmedel 

Lagar och regler är juridiska styrmedel. Dessa styrmedel är så kallade “command 

and control” det vill säga att en restriktion (command) införs, efterlevnaden av 
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denna måste sedan kontrolleras (control). Denna typ av styrmedel är enkel att 

införa och får också ett förutsägbart resultat vilket är dess fördel. Nackdelen är 

dess inflexibla natur samt att de inte uppmuntrar till förbättringar utöver införd 

standard (Stelling, 2011). I denna kategori av styrmedel ingår exempelvis 

trafikföreskrifter och miljözoner. 

Samhälleliga styrmedel 

Denna kategori av styrmedel handlar till stor del om infrastruktur, dels i form av 

fysisk stadsplanering och dels infrastrukturinvesteringar. Stelling (2011) 

identifierar tre kategorier av samhälleliga styrmedel: Infrastrukturinvesteringar, 

intelligenta transportsystem och samhällsplanering. 

Det är mycket kostsamt att investera i infrastruktur varför varje investering bör 

kostnadseffektivitetsbedömas (Naturvårdsverket, 2003). 

Infrastrukturinvesteringar kan bidra till en minskning av transportsektorns 

koldioxidutsläpp detta genom kortare sträckningar av gator och vägar (Stelling, 

2011). Investeringar för ökad kapacitet kan minska trängseln men kan även bidra 

till en ökad efterfråga och på så sätt öka transportsektorns miljöutsläpp. Genom 

investering i infrastruktur som kan innebära en förflyttning av trafik från väg till 

andra transportslag som exempelvis järnväg kan miljöutsläpp från 

transportsektorn minska. Idag kan ingen större mängd trafik flyttas till järnväg på 

grund av dess begränsningar (ibid). 

Intelligenta transportsystem (ITS) kan hantera frågor och problem som har med 

mobilitet, säkerhet och miljö att göra. Sedan 2010 finns ett ITS-råd, inrättat av 

regeringen, för att nå bättre säkerhet, miljö och effektivitet genom ITS. Genom 

design och planering av vägnätet kan ITS påverka miljön och med en bättre 

trafikplanering kan trafik som flyter jämnt skapas och trängsel undvikas. Genom 

trafik- och fordonsövervakning skapas statistik som möjliggör framtida 

förbättringar och styrning av trafiken genom trafikledningstekniker där 

trafikledningen kan kommunicera med fordon genom data- och 

telekommunikation. (Stelling, 2011) 

Med samhällsplanering kan transportbehovet minskas. Detta genom att fysiskt 

samhällsplanerna bostäder, arbetsplatser och fritidsaktiviteter så att transporter 

blir så få och så korta som möjligt (Stelling, 2011). Stockholms översiktsplan 

promenadstaden visar att Stockholm ska samhällsplanernas för minskade 

transporter (Stadsbyggnadskontoret, 2010). En transportsnål samhällsplanering 

kan i ett längre perspektiv (10-50år) ge effekter på miljön (Stelling, 2011).   
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7 Analys 

I detta kapitel presenteras studiens analys där en jämförelse gjorts mellan 

studiens datainsamling och den teoretiska referensramen. Analysen delas upp i 

två delar citydistribution och kommun.  

7.1 Citydistribution 

Detta avsnitt behandlar studiens ena analys avseende citydistribution. Detta delas 

in i två delar urbana transporter och varumottagning. I första delen urbana 

transporter analyseras de svårigheter som distributionstrafiken har från 

terminal/leverantör till varumottagningen. I andra delen analyseras svårigheter 

kring varumottagning.  

7.1.1 Urbana transporter 

Enligt Mattsson (2012) finns det fem huvudsakliga transportmönster: 

direktleveranser, leverantörsrutter, kundrutter, terminalsystem och navsystem. 

Vidare är det enligt Vierth et al. (2012) vanligt att transportörer organiserar sina 

transporter via en terminal, vilket är i enighet med hur de stora och till viss del 

även de mindre åkerierna organiserar sin verksamhet. Resterande del av ett 

mindre åkeris transporter organiseras enligt transportmönstret kundrutter. 

Samlastning ger enligt Vägverket (2010) positiva effekter på både miljö och 

ekonomi. Både åkerier och branschorganisationen menar att samlastning utförs 

av deras respektive organisationer. Studiens empiriinsamling visar att 

samlastning utförs i hög omfattning, vilket tyder på att ytterligare 

samlastningsinitiativ från stadens sida inte skulle effektivisera varudistributionen.  

Allen, Thorne & Browne (2007) menar att svårigheterna med urbana transporter 

kan sammanfattas till att inkludera trafikflödes-/trängselproblem, problem 

associerat till trafikregleringar, parkering och lastnings-/avlastningsproblem, 

kund-/mottagarrelaterade problem samt problem skapade av transportörerna 

själva. Svårigheterna i Stockholm är starkt kopplade till trängselproblem, vilka 

även skapar parkerings- och lastnings-/avlastningsproblem. Både 

branschorganisationen och åkeriet nämner vid ett flertal tillfällen problemen med 

felparkerade bilar och köer på infartsleder till Stockholms city. Vidare menar de 

båda att om leveranser kunde utföras under nattetid så skulle de bli 

tidseffektivare. Detta beror på att infrastrukturen inte är lika hårt belastad under 

nattetid. Branschorganisationen (2013) uppskattar att tidsåtgången skulle kunna 

minskas med cirka 35 procent om leveranserna utfördes under nätter. En stor del 

av denna tidseffektivisering kommer av att kökörandet kan minskas. Enligt 

Ehmke & Mattfeld (2012) så är “sista milen” i en leveranskedja den mest 

energiintensiva. Detta tyder på att om tidsåtgången kan minskas med närmare 35 

procent så skulle även energiåtgången minska och därmed också miljöutsläppen.  

I Stockholms innerstad är det enligt Burman (1999) förbjudet att köra tung trafik 

nattetid. Detta tillsammans med mottagarnas önskemål angående leveranstider 

tycks vara de största hindren till att nattleveranser inte utförs i större utsträckning. 

Posten har idag dispens för att köra nattetid eftersom de anses utföra en 

samhällsnytta då de kör brev och läkemedel. Ett annat hinder för nattleveranser 

tycks vara att kunderna inte har någon som kan ta emot leveransen under nattetid. 
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Det är kunderna som ställer krav på när de vill ha sina leveranser och det är upp 

till transportören att se till att varorna är hos kunden vid just den tidpunkten. 

Detta är i enighet med de trender som bland annat Aronsson et al. (2003) nämner 

om minskade lager, kortare ledtider och tidsmässiga leveranser. Kunder som inte 

har öppet nattetid vill inte stå med personal för att ta emot leveranser under dessa 

tider, vilket kan förklara varför Apoteket valt att ha en mottagarfri lösning. 

Vidare var anledningen till nattförbudet enligt Burman (1999) att den tunga 

trafiken uppfattades som störande. Fordons utveckling har dock gått framåt och 

den tunga trafiken torde inte vara lika störande idag. Åkeriet nämner dessutom 

att de klarar de krav på ljudnivåer som råder under nattetid vilket tyder på att 

nattleveranser inte skulle uppfattas som störande.  

Den trafiksituation som observerats vid Hötorget tycks med hänsyn till det 

studiens respondenter sagt kunna erinras större delen av centrala Stockholm. 

Slöjdgatan ser vid tillfällen ut som en parkeringsplats trots att det råder 

stoppförbud på gatan. De felparkerade bilarna hindrar distributionstrafiken i 

området och parkeringsvakterna som har till uppgift att bötfälla felparkerade 

bilar säger att de inte kan göra det där eftersom stoppförbudsskylten sitter skymd. 

Vid observationer av Slöjdgatan har det uppmärksammats att kombinationen av 

yrkestrafik och privatbilism skapar problem. Under förmiddagar domineras gatan 

av yrkestrafik och trafiken flyter på relativt väl. När sedan privatbilismen 

tillkommer under eftermiddagen så ökar parkeringen på gatan och 

framkomligheten minskas rejält. För att effektivisera varudistributionen vore det 

därför önskvärt att minska privatbilismens närvaro på Slöjdgatan.  

För att underlätta lastnings- och lossningsproblematiken som nämns av Allen et 

al. (2007) har kommunen inrättat lastplatser. Dessa lastplatsregleringar följs dock 

inte utan det står ofta privatbilister parkerade på dessa, vilket tyder på att 

övervakningen av lastplatserna måste förbättras.   

7.1.2 Varumottagning 

Enligt Granath et al. (1984) kan varumottag delas upp i två huvudsakliga 

kategorier, varumottag med lastning/lossning på gata och varumottag på speciellt  

uppförd plats. För att underlätta lossning på gatan kan kommunen enligt Granath 

et al. (1984) införa regleringar så som parkeringsförbud, lastplats eller den 

kraftfullare lastplatsregleringen för enbart tunga fordon, vilket Stockholms stad 

även gjort. Vid studiens datainsamling har det dock uppmärksammats att dessa 

regleringar inte följs av privatbilister. Under de observationer som författarna 

gjort vid Hötorget uppmärksammades flertalet privatbilar i en lastplats avsedd 

endast för lastbilar. Detta tyder på att Granath med fleras (1984) antydan på att 

lastplatser för tunga fordon är mer effektiva inte stämmer. Vidare menar 

branschorganisationen (2013) att varken regleringen lastplats eller lastplats för 

tunga fordon efterlevs, något som även uppmärksammats under författarnas 

observationer.  

Lastning och lossning från gatan leder även till arbetsmiljöproblem. 

Branschorganisationen (2013) menar att i de fall då inte en lastplats finns 

tillgänglig dubbelparkerar chauffören fordonet istället och detta leder till att 

rullburen eller gaffellyftvagnen med gods måste lyftas upp för trottoarkanten som 

i många fall är 10-15 centimeter hög. Rullburar är ofta överlastade och kan väga 
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upp till 325kg medan pallarna ofta är ännu tyngre och kan väga upp till 700kg. 

Detta gör att chaufförer sliter sönder axlar och leder till följd av att de inte får 

plats att lasta/lossa vid kantstenen. Det är därför viktigt att det finns lastplatser 

och varumottag tillgängliga för varudistributionen. Avståndet från lastplatsen till 

kunden påverkar också då det är tungt att dra rullburen eller gaffellyftvagnen 

längre sträckor.  

Parkeringsrelaterade problem som nämns av Allen et al. (2007) uppkommer även 

då transportörerna får böter när de lossar/lastar hos en kund. För att 

parkeringsvakten ska kunna se att det pågår lastning eller lossning ur ett fordon 

måste fordonet vara öppet. På grund av problem med stölder är det för 

transportörerna inte möjligt att lämna fordonet öppet under lossning. Under 

observation vid Sveavägen tog det sällan mer än 30 minuter för transportören att 

lasta eller lossa men transportören får bötfällas redan efter 6 minuter om denne 

inte visar att den lossar. Det behövs andra möjligheter för transportörerna att visa 

att de lastar eller lossar. Ett förslag på en sådan möjlighet är att chauffören skulle 

kunna hänga ut en skylt med texten lossning pågår. Detta förslag får även 

medhåll från branschorganisationen som menar att det vore bra om skylten även 

hade timer så parkeringsvakten kunde se hur länge chauffören varit borta. Ett 

annat alternativ vore om chauffören kunde använda en skiva, linkande p-skiva, 

med timer att sätta i fönsterrutan. Båda dessa alternativ skulle dock kunna 

missbrukas om fordon som inte används i yrkestrafik använder skivan/skylten, 

varför det är viktigt att se till att endast yrkestrafiken får tillgång till 

skivan/skylten.   

I den andra kategorin, varumottagning på speciellt uppförd plats, finns det enligt 

Granath et al. (1984) ett antal varianter på hur det kan se ut. Det kan vara allt från 

en enkel lastkaj till en lång underjordisk lastgata. Lastfaret vid Hötorget är 

utformat som en underjordisk lastgata med lastplatser. Lastfaret har även en 

lastkaj som servar ett antal butiker. Enligt Granath et al. (1984) bör den fria 

höjden i ett varumottag vara åtminstone 4,3 meter eftersom få fordon överstiger 

den höjden. Lastfaret vid Hötorget har en fri höjd på 2,8 meter vilket medför att 

ett flertal fordon inte kan leverera i varumottaget. Enligt åkeriet bör ett lastfar ha 

en fri höjd på minst 3 meter, gärna 3,1-3,2 meter, medan branschorganisationen 

gärna vill ha en fri höjd på 3,6 meter. Det råder skiftande åsikter om vilken fri 

höjd en varumottagning bör ha, studiens respondenter är dock eniga om att 

Hötorgsfarets 2,8 meter är otillräckliga. Då lastbilar i originalutförande är minst 

3,0 meter höga vore det rimligt att lastfar har en fri höjd på åtminstonde 3 meter, 

gärna mer.  

Granath et al. (1984) menar även att varumottag på speciellt uppförd plats är 

fördelaktiga eftersom problem med andra fordon som står i vägen minskar 

samtidigt som chauffören kan komma undan från väder och vind. Detta bekräftas 

av studiens respondenter. Enligt de intervjuer som under studien utförts med 

chaufförer tycker många att luften i Hötorgsfaret är dålig. Detta är i enighet med 

vad Granath et al. (1984) skriver om dålig luft i underjordiska lastgator. Flera 

chaufförer nämnde även att lastfaret var mörkt och trångt, något som även 

Granath (1984) nämner som negativa aspekter med lastfar. 

Enligt transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA, (2009) har 

gemensamma varumottag visat sig fungera bra både för butiker, transportörer 
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och fastighetsägare. Både åkeriet och branschorganisationen anser att 

gemensamma varumottag är väldigt bra vilket styrker det TYA skriver om 

gemensam varumottagning. Enligt teorin finns inte så många utarbetade metoder 

för leveranser utan mottagares närvaro, trots detta så används det i praktiken av 

Apoteket och Posten. Lösningen som Posten och Apoteket använder är mest lik 

det Kämäräinen & Punakivi (2004) presenterar som serviceboxar. Apoteket och 

Posten gör dock detta i större skala och har i stället för en servicebox en sluss (ett 

förrum) där varorna kan lämnas och kvittering kan hämtas genom chaufförens 

handdator.  

7.2 Kommun 

I detta avsnitt behandlas studiens analys kring vad en kommun med hjälp av 

styrmedel och incitament kan göra för att bidra till att mitigera de problem som 

uppstår för distributionstrafiken och på så sätt bidra till en effektivare 

distributionstrafik.  

7.2.1 Kommunens styrmedel och incitament 

Det finns enligt Stelling (2011) fyra kategorier av styrmedel: Ekonomiska, 

juridiska, kunskapsbaserade och samhälleliga. Dessa kan enligt Lagerquist 

(2000) användas för att förändra attityder och invanda roller. Enligt 

Länsstyrelsen i Västmanlands län kan en kommun besluta om vilka lokala 

trafikföreskrifter som ska gälla på de vägar där de är väghållare. Lokala 

trafikföreskrifter som räknas till de juridiska styrmedlen kan användas för att 

både begränsa och underlätta godstransporters framfart i staden. Genom ett 

införande av fordonsförbud på en gata så begränsas godstransporternas framfart 

medan godstransporters framfart underlättas när det införs lastplatser på en gata. 

Enligt Svensk författningssamling (1998:1276 kapitel 10) får kommuner även 

besluta om avvikelser till lokala trafikföreskrifter. En sådan avvikelse kan till 

exempel vara att en lastplats endast gäller för tunga fordon eller att leveranser 

endast får ske mellan 6.00-11.00 på en gågata.  

På en gågata är det tillåtet att leverera till fastigheterna på gatan vilket betyder att 

en sådan reglering inte alltid behöver begränsa godstransporternas framfart. En 

gågata kan om det sköts rätt även underlätta för godstransporter då övriga fordon 

försvinner från gatan. Det är dock oftast inte önskvärt ur trafiksäkerhetssynvinkel 

att beblanda fotgängare och godstransporter på samma gata vid samma tillfälle. 

Detta då godstransporter ofta är stora och svårmanövrerade och därför av 

fotgängare ses som en säkerhetsrisk. En kommun kan välja att begränsa 

godstransporter till ett tidsfönster då färre fotgängare befinner sig på gatan. En 

sådan begränsning kan effektivisera distributionstrafiken ifall tidsfönstret är 

sådant att körning i rusningstid undviks. Detta då körning i rusningstid är 

tidsineffektivt eftersom det innebär mycket köer på framförallt stadens 

infartsleder. Ur ett tidseffektivitetsperspektiv är tidsfönster som gör att 

transportörerna kan undvika rusningstid fördelaktiga. Studiens empiriinsamling 

tyder på att transportörernas arbete kan utföras effektivast mellan klockan 10 och 

11 på förmiddagen och det finns även indikationer (pilotstudie kvällsleveranser) 

på att leveranser efter klockan 19 skulle vara effektivt.   
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På Slöjdgatan flyter trafiken på under morgonen när huvudsakligen godsfordon 

rör sig på gatan, under eftermiddagen är det däremot trängre när privatbilister 

och godstransporter ska konkurrera om gatuutrymmet. Detta tyder på att om 

privatbilismen förbjöds från gatan skulle godstransporterna fungera effektivare.  

Distributionstrafiken hamnar ofta i körer på stadens infartsleder, köerna tar tid 

och är dessutom förorenande. Kollektivtrafiken kan ofta undvika dessa köer 

genom att de ges ett eget så kallat kollektivkörfält. Genom att ge 

distributionstrafiken tillgång till dessa körfält är det möjligt att dessa skulle 

kunna effektiviseras. Ett av Stockholms prioriterade färdmedel är näringslivets 

transporter vilket tyder på att distributionstrafiken kan anses som viktig i en stor 

stad. Det är dock inte vara önskvärt från kommunens sida att låta 

distributionstrafiken köra i kollektivtrafikkörfält inne i staden eftersom de skulle 

kunna hindra kollektivtrafiken att stanna vid sina hållplatser. Enligt 

branschorganisationen är det infartslederna och broarna in till staden som är det 

största problemet och skulle distributionstrafiken få tillgång till 

kollektivkörfälten där finns potential för effektivare varudistribution. Eftersom 

kommunen enligt Svensk författningssamling (1998:1276 kapitel 10) får besluta 

om avvikelser från lokala trafikföreskrifter borde det vara möjligt att besluta om 

att tillåta yrkestrafik i vissa kollektivtrafikkörfält.  

Lokala trafikföreskrifter är ett juridiskt styrmedel vilket betyder att efterlevnaden 

måste kontrolleras.  På Slöjdgatan som har stoppförbud stod det vid författarnas 

observationer parkerade bilar längs hela gatan. För att komma tillrätta med 

problemet av felparkerade bilar så måste kontrollen av att de juridiska 

styrmedlen efterlevs förbättras. På kommunens gator är det kommunen som är 

ansvarig för att övervakningen av regleringar (trafikföreskrifter) fungerar. Om 

kommunen ökar övervakningen av lastplatser finns stora möjligheter för att 

transportörerna får plats i dem. Detta skulle tidseffektivisera distributionen 

eftersom transportören inte behöver leta efter en ledig lastplats och kan använda 

den närmaste lastplatsen. Det skulle även kunna minska arbetsmiljöproblemen 

för chaufförerna, om dubbelparkeringar kan undvikas.   

Både branschorganisationen och åkeriet är eniga om att nattleveranser skulle 

tidseffektivisera citydistributionen. Förbuden mot tunga fordon nattetid i 

Stockholm är en lokal trafikföreskrift, vilket innebär att kommunen kan ta beslut 

om avvikelser från eller upphävande av föreskriften. Detta innebär att 

Stockholms kommunfullmäktige kan besluta om att tillåta alla eller vissa tunga 

fordon i innerstaden under nattetid. En möjlighet vore att tillåta tysta miljöbilar 

att leverera nattetid, dessa skulle då inte störa boende i området och det skulle 

dessutom vara effektivt ur miljösynpunkt.  

Goda exempel och demonstrationsprojekt kan enligt Stelling (2011) ske på 

myndigheters initiativ. Eftersom en kommun enligt Björke (2007) med alla sina 

verksamheter är en stor godsmottagare samt att de har ett intresse av att föregå 

med gott exempel borde kommuner samordna sina varuleveranser i större 

utsträckning. Stockholms stads projekt med samordnade leveranser visade på 

goda ekonomiska och miljömässiga resultat vilket tyder på att en samordning av 

varuleveranser även är ekonomiskt försvarbar. Att en kommun samordnar sina 

varuleveranser kan liknas med ett företag som har centrallager, en trend som 

enligt Aronsson et al. (2003) och Lumsden (2006) är tydlig bland företag idag. 
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Samordnade leveranser används av företag idag på grund av att det ger logistiska 

fördelar och det ligger därför i en kommuns intresse att undersöka möjligheten 

att samordna sina varuleveranser. Goda exempel räknas dessutom till 

kunskapsbaserade styrmedel och kan om det används i kombination med riktad 

kommunikation vara ett effektivt styrmedel.   

Information kan påverka beteende samt ge ökad kunskap och förståelse. Stelling 

(2011) menar därför att kunskapsbaserade styrmedel kan användas för att 

förbereda och öka acceptansen för andra styrmedel. Vidare menar Stelling (2011) 

att informations och redovisningskampanjer med små medel kan ge stor effekt. 

En kommun kan i kombination med till exempel ökad parkeringsövervakning gå 

ut med en informationskampanj för att förbereda och öka acceptansen för den 

ökade parkeringsövervakningen. Genom att gå ut med information om varför 

kommunen ökar parkeringsövervakningen kan acceptansen öka och problemen 

med felparkerade bilar kan även minska tack vare ökad förståelse från 

allmänheten.  

Enligt TYA (2009) har gemensamma bemannade varumottag av erfarenhet visat 

sig fungera bra för både butiker, transportörer och fastighetsägare. En kommun 

kan därför i sin roll som fastighetsägare införa gemensamma bemannade 

varumottag i de fastigheter där det finns flera varumottagare. Detta skulle kunna 

fungera som det kunskapsbaserade styrmedlet goda exempel. Studiens 

datainsamling ger även indikationer på att en gemensam varumottagning kan 

minska antalet transporter till en fastighet genom att varumottagningen gör 

tidskraven mot transportören mindre framstående.  

Trängselskatt/trängselavgift som enligt Stelling (2011) är ett ekonomiskt 

styrmedel kan ha effekter på godstransporternas effektivitet. Författarna ser två 

sätt som effektiviteten av godstransporter kan förbättras med hjälp av detta 

styrmedel. Dels kan det ge incitament till en ökad samlastning eftersom 

transportören slår ut kostnaden (inklusive trängselavgiften) för transporten på 

varje paket/vara som transportören har i fordonen. Transportkostnaden per vara 

blir lägre ju mer det samlastas. Detta innebär att transportörens vinstmarginal per 

vara blir högre ju mer denne samlastar i fordonet. Ökad samlastning kan ge både 

miljöeffektivare transporter och minskad trängsel i trafiken. Det andra sättet på 

vilket godstransporterna kan effektiviseras med trängselavgift är att avgiften kan 

minska privatbilismen. På så sätt minskar trängseln och kökörning för 

varutransporter som därigenom blir tidseffektivare. Erfarenheter från Stockholms 

trängselskatt har enligt Stelling (2011) visat att trafikarbetet minskat sedan 

avgiftens införande. Studiens datainsamling visar dock att trängsel fortfarande är 

ett problem i Stockholm och en ökad trängselskatt skulle möjligen kunna minska 

privatbilismen och på så vis trängseln i Stockholm. 

En kommun kan genom att ta med varuleveranser i samhällsplaneringen öka dess 

effektivitet genom att utforma vägar och gator så att godstransporterna får plats. 

Lastplatser och varumottag kan planeras på ett sådant sätt att de inte bjuder in till 

parkering. Vid planering av nya fastigheter och stadsområden kan 

godstransporter effektiviseras genom lastfar eller annan typ av varumottagning 

på speciellt uppförd plats. Vid utformning av lastfar är det viktigt att ta hänsyn 

till en lastbils höjd, längd, bredd, svängradie samt bakgavellyftens höjd. Detta för 

att skapa de bästa förutsättningarna för en effektiv varudistribution. ITS-
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lösningar kan möjliggöra för höj och sänkbara pelare vid lastplatsens infart vilka 

gör att endast yrkestrafik kan köra in i lastplatsen. Höj- och sänkbara pelare kan 

dock vara problematiska i Sverige då de på grund av klimatet kan frysa fast. Det 

går dock att lösa den problematiken genom att värma upp pelarna.   
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8 Slutsatser och rekommendationer 

Detta kapitel presenterar svar på de frågeställningar som studien avsett att 

besvara. I och med att forskningsfråga tre besvaras ges förslag på hur en 

kommun kan bidra till en effektivare varudistribution vilket varit studiens syfte. 

Kapitlet avslutas sedan med förslag på fortsatta studier.  

8.1 Forskningsfråga ett 

Hur ser varudistributionen ut i en stor stad idag? 

Transporter i större städer organiseras i stor utsträckning via terminaler där varor 

omlastas och samlastas varor från en eller flera leverantör/er till en eller flera 

kunder. Från terminalen, som ofta ligger i stadens utkant, kör sedan chaufförerna 

varorna ut till kunder utefter en förutbestämd leveransrutt. På vägen stöter 

chauffören på en del problem som gör transporterna mindre effektiva. På vägen 

in till staden hamnar varutransporten ofta i köer vilka gör transporten mindre 

tids- och miljöeffektiv. Väl inne i staden kommer problem med felparkerade bilar 

i korsningar, på övergångsställen, vid vägkanten och på lastplatser. Dessa 

felparkeringar gör att varutransporterna har svårt att ta sig fram och få plats att 

parkera för att lasta eller lossa. I de fall där det finns speciellt uppförda platser för 

varumottagning, så som lastfar, är det ofta problem med att den fria höjden är för 

låg för att dagens lastbilar ska komma in. Detta har lett till att en del transportörer 

har specialbyggt lastbilar för att komma in i varumottagen medan andra löser 

problemet på annat sätt. I lastfar kan det även vara mycket svårt för chauffören 

att hitta till kunden eftersom det sällan är skyltat på ett tillfredsställande sätt.  

Lastplatser är utsatta av kommunen för att underlätta lastning och lossning från 

fordon. För att kontrollera att lastplatserna används till rätt ändamål finns 

parkeringsvakter som bötfäller fordon som står parkerade på lastplatsen. För att 

det skall räknas som att det lastas/lossas från ett fordon måste fordonet vara 

öppet alternativt får chauffören vara borta maximalt 6 minuter. Detta leder till 

problem för varudistributionen som inte kan lämna fordonen öppna på grund av 

stöldrisker och inte hinner lossa på 6 minuter. Även lastplatsernas placering kan 

vara ett problem då chaufförer tvingas dra varorna långa sträckor om de är 

placerade långt från mottagaren. 

8.2 Forskningsfråga två 

Vilka verktyg för att effektivisera varudistribution besitter en kommun?  

För att effektivisera varudistributionen kan en kommun använda sig av olika 

typer av styrmedel. Det finns fyra olika typer av styrmedel: ekonomiska, 

kunskapsbaserade, juridiska och samhälleliga. 

 Till de ekonomiska styrmedlen hör bland annat skatter, avgifter, 

subventioner och bidrag. Bland redan existerande ekonomiska 

styrmedel finns trängselavgifter och fordonsskatt. 

 Kunskapsbaserade styrmedel är mjuka, kravfria styrmedel. Till 

kategorin kunskapsbaserade styrmedel hör bland annat information, 

demonstrationsprojekt och goda exempel. Dessa styrmedel kan 
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förbereda och öka acceptansen för andra styrmedel eftersom 

information kan påverka beteende samt ge ökad förståelse och 

kunskap. 

 Juridiska styrmedel består av lagar och regler och fungerar på så sätt 

att en restriktion införs och följs sedan upp genom att efterlevnaden 

kontrolleras. 

 Bland de samhälleliga styrmedlen finns tre kategorier: 

infrastrukturinvesteringar, intelligenta transportsystem och 

samhällsplanering. Här handlar det om att redan i planeringsstadiet 

tänka på varudistributionen samt att utnyttja den infrastruktur som 

redan finns optimalt. 

8.3 Forskningsfråga tre 

Hur bör en kommun bidra för att effektivisera varudistribution i en stor stad?  

Ett stort problem vid varuleveranser i storstäder är trängseln. Det är trångt både 

på infartslederna och inne i stadskärnan. Denna trängsel gör att distributionen tar 

längre tid och därigenom förorenar mer och dessutom själv bidrar till trängseln 

under en längre tid. Ett sätt att undvika trängseln är att utnyttja dygnets alla 

timmar i större utsträckning än vad som görs idag och därigenom nyttja den 

befintliga infrastrukturen bättre. Idag sker leveranser mer eller mindre 

uteslutande under dagtid och kommuner som upplever trängselproblem bör 

därför se över möjligheten till leveranser nattetid. Genom att leverera nattetid 

undviks trängseln både i och på väg till stadskärnan. Vid varuleveranser under 

rusningstid kan vägen in till staden ta upp till tre gånger så lång tid än om 

rusningstrafiken undviks. Kollektivtrafiken prioriteras ofta i sådana lägen och där 

speciella kollektivkörfält finns bör kommunen överväga att ge yrkestrafik 

tillgång till kollektivkörfälten. 

När en kommun bestämmer sig för att använda tidsfönster för leveranser på gator 

med fordonsförbud eller gågata bör dessa tidsfönster väljas så att 

rusningstrafiken kan undvikas. Detta i syfte att minska varudistributionens 

tidsåtgång och därmed dess miljöförorening. 

I ett par städer används idag trängselskatt för att minska biltrafiken i staden. Ett 

sätt att ytterligare minska trängseln som skapas av privatbilister skulle kunna 

vara att införa eller höja trängselavgifter. En höjning av avgiften skulle också 

kunna uppmuntra de som levererar varor till mottagare i staden att fylla sina bilar 

mer och därmed finns också potential, utöver att minska privatbilismen, att 

minska antalet distributionsbilar i staden. 

Väl inne i staden möts distributionstrafiken av svårigheter att hitta en plats att 

ställa sig på för att kunna lasta och lossa på ett bra sätt. Privatbilister och andra 

som parkerar på lastplatser är idag ett av de största problemen för 

distributionstrafiken. Det är därför av största vikt att kommuner ser till att 

parkeringsövervakningen fungerar på ett sådant sätt att lastplatser finns 

tillgängliga för yrkestrafiken samt att felparkerade bilar inte på annat sätt 

hindrar varutransporter. Att obehöriga bilister blockerar lastplatserna är inte 

det enda problemet utan det kan också vara så att lastplatser inte alltid finns där 
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de skulle behöva finnas. Kommuner bör därför se över sitt lastplatsbestånd och 

se till att det finns lastplatser där det behövs. 

I lastfar med många lastplatser är det inte alltid lätt för chaufförerna att hitta till 

rätt mottagare. Det kan vara otydligt uppmärkta dörrar som gör att det blir svårt 

att hitta till rätt mottagare. I dessa situationer har det visat sig att en gemensam 

varumottagning där varor kan levereras till ett flertal mottagare på samma plats 

är fördelaktigt. Kommuner bör därför i den mån det är möjligt verka för 

gemensamma varumottagningar. Lastfar är enligt studien väldigt mycket 

bättre än lastplatser på gatan och en kommun bör därför premiera lastfar vi 

nybyggnationer. För att lastfaren ska kunna användas av samtliga 

distributionsbilar är det viktigt att vid nybyggnationer tänka på att dimensionera 

faret därefter. Det är främst bilarnas höjd, bredd, längd, svängradie och 

bakgavellyftens höjd som är viktiga vid planering av nya lastfar. 

Det är inte enbart privata aktörer som tar emot och levererar varor utan 

kommuner är själva en stor mottagare av gods. Här har kommuner en utmärkt 

möjlighet att föregå med gott exempel genom att samordna sina egna 

varutransporter. Genom att med goda exempel och information visa hur 

transporter kan effektiviseras kan en kommun med relativt små medel 

åstadkomma relativt stora resultat. Dessa kunskapsbaserade styrmedel kan 

även öka acceptansen för andra styrmedel och kan därför vara bra för en 

kommun att använda sig av även vid utförandet av övriga rekommendationer 

ovan. 

För att bidra till en effektivare varudistribution i en stor stad bör en kommun 

alltså: 

 Se över möjligheten till leveranser nattetid. 

 Överväga att ge yrkestrafik tillgång till kollektivkörfält. 

 Tidsfönster för leveranser på gågator bör väljas så att rusningstrafiken 

kan undvikas 

 Införa/höja trängselavgifter. 

 Se till att parkeringsövervakningen fungerar på ett sådant sätt att 

lastplatser finns tillgängliga för yrkestrafiken samt att felparkerade 

bilar inte på annat sätt hindrar varutransporter.  

 Se över sitt lastplatsbestånd. 

 Verka för gemensamma varumottagningar. 

 Premiera lastfar vid nybyggnationer. 

 Samordna sina egna varutransporter. 

 Informationskampanjer bör föregå en förändring av andra styrmedel 

och bör även göras i kombination med goda exempel och 

demonstrationsprojekt.  

8.4 Fortsatta studier 

Att denna studie förhållit sig till Stockholm påverkar studiens generaliserbarhet 

vilket medför att resultatet bör testas mot andra städer i Sverige med över 200 

000 invånare. Studien skulle även vidare kunna utvecklas att inkludera även e-

handel och leveranser till privatpersoner vilket denna studie uteslutit.  
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Denna studies resultat ger indikationer på att gemensam bemannad 

varumottagning ger minskade transporter. Tidigare studier har visat att 

gemensam varumottagning är fördelaktigt för samtliga aktörer. Det saknas dock 

studier på hur de gemensamma bemannade varumottagningarna påverkar det 

totala logistiska flödet.   
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 I 

10 Bilagor 

Bilaga 1- Karta 

 

Figur 10.1 - Karta över Hötorgsområdet 



 II 

Bilaga 2 - Protokoll leveranser till lastfar 

 

  

Observation	leveranser	till	lastfar Väg:	

Datum:

Tid	start:____________

Tid	slut:_____________

Registreringsnummer Åkeri Tid	in Tid	ut Storlek



 III 

Bilaga 3 - Protokoll lastplats 

  

Observation	lastplats Lastplats:

Väg:

Datum_____________

Tid	start:_______Tid	slut:______

Åkeri/Privat Tid	till Tid	från Storlek Lastning Lossning



 IV 

Bilaga 4 - Intervjufrågor chaufförintervjuer 

 

1. Lastplats:  

2. Fordonsstorlek:  

3. Åkeri/speditör/tillhörighet:  

4. Typ av last (pall/paket/bur/övrigt):  

5. Brukar du köra leveranser till faret?  

6. Hur många ska du leverera till nu?  

7. Hur många gånger har du leveranser till faret per dag?  

8. Använder du alltid faret vid leveranser till det här området?  

9. Varför?  

10. Hur går leveranserna till?  

11. Vart ska de här varorna? 

12. Vilka in-/utfarter brukar du använda?  

13. Hur upplever du faret?  

14. Om du fick göra om faret vad skulle du göra?  

  



 V 

Bilaga 5 - Intervjufrågor butiksintervjuer    

Adress:  

               

1. Vart tar ni emot leveranser? 

2. Varför?, Har ni möjlighet att ta emot leveranser i faret?    

3. Vart vill ni ha era leveranser?  

4. Varför? 

5. Hur många leveranser far ni per dag?  

 . Mellan vilka tider får ni leveranser?     

7. Vad beror det på?  

8. Skickar ni varor själva? 

9. Hur ofta? 

10. Hur tycker ni att den gemensamma sophanteringen fungerar?  

11. Vad tror ni om en liknande lösning för varumottagning?  

  



 VI 

Bilaga 6 - Chaufförintervjuer 

Intervju 1 

1. Lastplats: 6A 

2. Fordonsstorlek: Tung lastbil 

3. Åkeri/speditör/tillhörighet: - 

4. Typ av last (pall/paket/bur/övrigt): 4 pall 

5. Brukar du köra leveranser till faret? Ja 

6. Hur många ska du leverera till nu? 1 

7. Hur många gånger har du leveranser till faret per dag? Ett par gånger per vecka. 

8. Använder du alltid faret vid leveranser till det här området? Ja 

9. Varför? Har en kollega som kör leveranser från gatan i mindre bil. 

10. Hur går leveranserna till? Mottagaren finns vid lastplats kl. 7.30. 

11. Vart ska de här varorna? Top shop 

12. Vilka in-/utfarter brukar du använda? Vanligtvis Slöjdgatan, annars Sveavägen. 

13. Hur upplever du faret? Skit. Mycket utsläpp från traktorn. 

14. Om du fick göra om faret vad skulle du göra? Höja taket alternativt sänka golvet. 

Intervju 2 

1. Lastplats: 3 

2. Fordonsstorlek: Tung lastbil 

3. Åkeri/speditör/tillhörighet: - 

4. Typ av last (pall/paket/bur/övrigt): Speciella plastlådor. 

5. Brukar du köra leveranser till faret? Ja 

6. Hur många ska du leverera till nu? 1 

7. Hur många gånger har du leveranser till faret per dag? En fast varje morgon 8.00 

plus lite fler. 

8. Använder du alltid faret vid leveranser till det här området? Ja, alltid. 

9. Varför? Kunden tvingar ner en, ser inte bra ut att stå utanför butiken. 

10. Hur går leveranserna till? Mottagaren kommer ner 8.00 alternativt att man får ringa 

och vänta. 

11. Vart ska de här varorna? Kappahl. 

12. Vilka in-/utfarter brukar du använda? Sveavägen. 

13. Hur upplever du faret? Inget att klaga på. 

14. Om du fick göra om faret vad skulle du göra? Ta bort privatbilar. 

Intervju 3 

1. Lastplats: 16 

2. Fordonsstorlek: Skåpbil 

3. Åkeri/speditör/tillhörighet: - 

4. Typ av last (pall/paket/bur/övrigt): Paket 

5. Brukar du köra leveranser till faret? Ibland 

6. Hur många ska du leverera till nu? - 
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7. Hur många gånger har du leveranser till faret per dag? Ungefär var 10:e dag. Vi 

varierar turerna. 

8. Använder du alltid faret vid leveranser till det här området? Ibland. 

9. Varför? Beror på om butiken har lastplats i faret och vart den ligger. På slöjdgatan 

levererar jag från gatan. 

10. Hur går leveranserna till? Ringa på någon som kommer ner och hämtar. 

11. Vart ska de här varorna? - 

12. Vilka in-/utfarter brukar du använda? Beror på övrig runda. 

13. Hur upplever du faret? Skitigt och mörkt. 

14. Om du fick göra om faret vad skulle du göra? Fräscha upp det och laga 

porttelefoner. 

Intervju 4 

1. Lastplats: 21 men leverans till 2. 

2. Fordonsstorlek: Tung lastbil. 

3. Åkeri/speditör/tillhörighet:- 

4. Typ av last (pall/paket/bur/övrigt): 2 pall 

5. Brukar du köra leveranser till faret? Ja 

6. Hur många ska du leverera till nu? 1 

7. Hur många gånger har du leveranser till faret per dag? En gång per dag. 

8. Använder du alltid faret vid leveranser till det här området? Ja 

9. Varför? Enklast och kunden vill ha det den vägen. 

10. Hur går leveranserna till? Ringer till butik som kommer och öppnar. 

11. Vart ska de här varorna? - 

12. Vilka in-/utfarter brukar du använda? In på Slöjdgatan och ut på Sveavägen. 

13. Hur upplever du faret? Skitigt 

14. Om du fick göra om faret vad skulle du göra? Miljöklassa traktorn och allmänt 

förbättra miljön. 

Intervju 5 

1. Lastplats: Kö för att komma fram till lastplats. 

2. Fordonsstorlek: Tung lastbil. 

3. Åkeri/speditör/tillhörighet: – 

4. Typ av last (pall/paket/bur/övrigt): 2 pall 

5. Brukar du köra leveranser till faret? Ja 

6. Hur många ska du leverera till nu? 1 

7. Hur många gånger har du leveranser till faret per dag? En gång per dag. 

8. Använder du alltid faret vid leveranser till det här området? Ja 

9. Varför? – 

10. Hur går leveranserna till? Ringer mottagaren som skickar ner hissen och skickar 

upp varorna. 

11. Vart ska de här varorna? Eldiskar (?) 

12. Vilka in-/utfarter brukar du använda? Slöjdgatan 
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13. Hur upplever du faret? Skitigt 

14. Om du fick göra om faret vad skulle du göra? Flytta på torgvagnarna. 

Intervju 6 

1. Lastplats: 21 

2. Fordonsstorlek: Tung lastbil 

3. Åkeri/speditör/tillhörighet: - 

4. Typ av last (pall/paket/bur/övrigt): Burar 

5. Brukar du köra leveranser till faret? Ja 

6. Hur många ska du leverera till nu? 4-5 stycken 

7. Hur många gånger har du leveranser till faret per dag? En, ibland två gånger per 

dag. 

8. Använder du alltid faret vid leveranser till det här området? Ja 

9. Varför? Restaurangerna vill inte ta emot genom entrén. 

10. Hur går leveranserna till? Har brickor och kort för att ta mig in själv. 

11. Vart ska de här varorna? Taco bar 

12. Vilka in-/utfarter brukar du använda? In på Slöjdgatan och ut på Sveavägen. 

13. Hur upplever du faret? Trångt 

14. Om du fick göra om faret vad skulle du göra? Uppställningsplats för torgvagnar. 

Uppställningsplats för rullburar. Fundera på container vid lastplats 6A. Svängen in 

från Slöjdgatan är problematisk, speciellt när folk parkerar på motsatt sida så att man 

inte kan ta ut svängen. Slöjdgatan är också knepig när man ska ut. 

Intervju 7 

1. Lastplats: 9 

2. Fordonsstorlek: Tung lastbil 

3. Åkeri/speditör/tillhörighet: - 

4. Typ av last (pall/paket/bur/övrigt): Pall 

5. Brukar du köra leveranser till faret? Ja 

6. Hur många ska du leverera till nu? Ett par stycken. 

7. Hur många gånger har du leveranser till faret per dag? 1 gång 

8. Använder du alltid faret vid leveranser till det här området? Nästan, inte till 

Mäster Samuelsgatan, där dubbelparkerar jag. 

9. Varför? På grund av trappor. 

10. Hur går leveranserna till? Har nycklar och koder för att komma in och leverera. 

11. Vart ska de här varorna? Hötorgshallen. 

12. Vilka in-/utfarter brukar du använda? In Slöjdgatan och ut Hötorget. 

13. Hur upplever du faret? Ganska bra, chaufförerna vet hur det fungerar här nere. Det 

har blivit bättre med åren. 

14. Om du fick göra om faret vad skulle du göra? Ta bort privatbilister och övervaka 

bättre. Det är svårt att svänga in om det står felparkerade bilar i vägen. 
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Intervju 8 

1. Lastplats: Väntar i svängen för att komma fram till lastplats 16. 

2. Fordonsstorlek: Tung lastbil 

3. Åkeri/speditör/tillhörighet: - 

4. Typ av last (pall/paket/bur/övrigt): – 

5. Brukar du köra leveranser till faret? Ja 

6. Hur många ska du leverera till nu? Flera 

7. Hur många gånger har du leveranser till faret per dag? 1-2 gånger per dag. 

8. Använder du alltid faret vid leveranser till det här området? – 

9. Varför? – 

10. Hur går leveranserna till? Olika, har kort och koder till vissa och ringer till andra. 

11. Vart ska de här varorna? – 

12. Vilka in-/utfarter brukar du använda? In på Slöjdgatan och ut på Sveavägen, men 

det varierar. 

13. Hur upplever du faret? Skitigt och trångt. Oordning och det har bara blivit värre 

och värre under de senaste tio åren. 

14. Om du fick göra om faret vad skulle du göra? Skylta upp med tydliga direktiv. 

Och städa. 

Intervju 9 

1. Lastplats: 19 

2. Fordonsstorlek: Tung lastbil 

3. Åkeri/speditör/tillhörighet: - 

4. Typ av last (pall/paket/bur/övrigt): – 

5. Brukar du köra leveranser till faret? Ja 

6. Hur många ska du leverera till nu? 4st 

7. Hur många gånger har du leveranser till faret per dag? 2 gånger per dag. 

8. Använder du alltid faret vid leveranser till det här området? Nej 

9. Varför? Stökigt i faret. 

10. Hur går leveranserna till? Ringer så kommer de ned och tar emot. 

11. Vart ska de här varorna? Skopunkten, Jerns, Nilssons & Din sko 

12. Vilka in-/utfarter brukar du använda? In på Slöjdgatan och ut på Slöjdgatan. 

13.   Hur upplever du faret?  - 

13. Om du fick göra om faret vad skulle du göra? Ta bort torgvagnar, städa upp och 

röja. 

Intervju 10 

1. Lastplats: På vägen utanför Hötorgshallens lastintag 

2. Fordonsstorlek: Tung lastbil 

3. Åkeri/speditör/tillhörighet: - 

4. Typ av last (pall/paket/bur/övrigt): Pall & Paket 

5. Brukar du köra leveranser till faret? Ja 
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6. Hur många ska du leverera till nu? 10 kunder i Hötorgshallen nu men vi kör ju till 

H&M ibland också. 

7. Hur många gånger har du leveranser till faret per dag?1 gång per dag 

8. Använder du alltid faret vid leveranser till det här området? Ja 

9. Varför? Det är ju närmast. 

10. Hur går leveranserna till? Ställer av vid lagret och hämtar underskrift på vägen ut, 

H&M brukar hämta. 

11. Vart ska de här varorna? Hötorgshallen 

12. Vilka in-/utfarter brukar du använda? In på Hötorget och ut på Sveavägen. 

13. Hur upplever du faret? Trångt, jag skrapade i en pelare i förra veckan. 

14. Om du fick göra om faret vad skulle du göra? Bygga kloka lastplatser måste ju stå 

mitt i vägen som det är nu. 
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Bilaga 7 - Butiksintervjuer 

Butik: 1 

Adress: Sveavägen  

1. Vart tar ni emot leveranser? 

Vi tar in pall och paket från gatan. 

2. Varför?  ar ni möjlighet att ta emot leveranser i faret? 

Det är inte möjligt att ta in pall och stora paket via lastfaret på grund av en trappa.  

3. Vart vill ni ha era leveranser?  

Vi vill ha dem på gatan.  

4. Varför?  

Det fungerar bra. 

 .  ur många leveranser får ni per dag?  

Vi får en palleverans per dag då kan det vara en eller flera pallar sedan kommer även 

paketleveranser.  

 . Mellan vilka tider får ni leveranser? 

Leveranserna kommer oftast på morgonen vid 10-11 tiden men ibland får vi 

leveranser på eftermiddagen vid 16. 

7. Vad beror det på?  

Posten styr leveranstiden. 

8. Skickar ni varor själva? 

Ja, vi skickar allt som bokas innan kl. 14 samma dag.  

9. Hur ofta? 

I gång per dag. 

10. Hur tycker ni att den gemensamma sophanteringen fungerar?  

Sådär andra slänger i vårt kärl och sen så får vi betala för det.  

11. Vad tror ni om en liknande lösning för varumottagning?  

      -- 

Butik: 2 

Adress: Sergelgatan  

1. Vart tar ni emot leveranser? 

I lastfaret. 
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2. Varför?,  ar ni möjlighet att ta emot leveranser i faret? 

- 

3. Vart vill ni ha era leveranser? 

Vi vill ha leveranserna i faret.   

4. Varför? 

Det är enda sättet.  

 .  ur många leveranser får ni per dag?  

Max 2 per dag 

 . Mellan vilka tider får ni leveranser? 

Vi får klockan 7 och klockan 10  

7. Vad beror det på?  

Vi vill ha dem då. 

8. Skickar ni varor själva? 

Ja, samtidigt som vi får leveranser. 

9. Hur ofta? 

- 

10. Hur tycker ni att den gemensamma sophanteringen fungerar?  

Det fungerar bra. 

11. Vad tror ni om en liknande lösning för varumottagning?  

Spelar ingen roll men vi måste ha våra varor senast 7.30 

 

Butik: 3 

Adress: Sergelgatan 

1. Vart tar ni emot leveranser? 

På gatan vid entrén. 

2. Varför?,  ar ni möjlighet att ta emot leveranser i faret? 

Vi har tagit emot leveranser i faret tidigare men i och med ombyggnationer så har det 

varit problem med hissar. 

3. Vart vill ni ha era leveranser?  

Som det är nu genom entrén från gatan. 

4. Varför? 
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Det fungerar bra.     

 .  ur många leveranser får ni per dag?  

2-3 

 . Mellan vilka tider får ni leveranser? 

Nattleveranser samt förmiddag runt  kl. 10 

7. Vad beror det på?  

 - 

8. Skickar ni varor själva? 

Nej. 

9. Hur ofta? 

- 

10. Hur tycker ni att den gemensamma sophanteringen fungerar?  

Det fungerar bra med Ragnsells tar ut hutlöst med pengar för servicen. 

11. Vad tror ni om en liknande lösning för varumottagning?   

Nej, tror inte att det är rimligt. 

 

Butik: 4 

Adress: Sergelgatan 

1. Vart tar ni emot leveranser? 

Faret 

2. Varför?,  ar ni möjlighet att ta emot leveranser i faret? 

Enda möjligheten.  

3. Vart vill ni ha era leveranser?  

Faret  

4. Varför? 

Enda möjligheten. 

 .  ur många leveranser får ni per dag?  

Vi får en leverans per vecka. 

 . Mellan vilka tider får ni leveranser? 

Veckoleveransen kommer torsdag 7.30. 
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7. Vad beror det på?  

-  

8. Skickar ni varor själva? 

Nej 

9. Hur ofta? 

- 

10. Hur tycker ni att den gemensamma sophanteringen fungerar?  

Bra 

11. Vad tror ni om en liknande lösning för varumottagning? 

Ej relevant med tanke på att vi enbart har en leverans per vecka. 

 

Butik: 5 

Adress: Sveavägen 

1. Vart tar ni emot leveranser? 

Mestadels via faret men ett fåtal mindre paket från gatan. 

2. Varför?,  ar ni möjlighet att ta emot leveranser i faret? 

Svårt att ta stora leveranser på grund av trappa i butiken. 

3. Vart vill ni ha era leveranser?  

Faret 

4. Varför?  

På grund av en trappa mellan gatuplan och stora delar av butik och lager. 

 .  ur många leveranser får ni per dag?  

Fem till sex stycken. 

 . Mellan vilka tider får ni leveranser? 

Under butikens öppettider. 

7. Vad beror det på?  

Personal 

8. Skickar ni varor själva? 

Ja 

9. Hur ofta? 

Ibland 
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10. Hur tycker ni att den gemensamma sophanteringen fungerar?  

Det fungerar bra. Finns dock vissa som inte vill betala för sin sophantering men 

slänger soporna idag. 

11. Vad tror ni om en liknande lösning för varumottagning? 

Känns inte nödvändigt. Vi har ett centrallager där vi kan styra leveranserna ifrån. 

 

Butik: 6 

Adress: Sergelgatan      

1. Vart tar ni emot leveranser? 

Via faret samt en del mindre paket genom entrén. 

2. Varför?,  ar ni möjlighet att ta emot leveranser i faret? 

Fordonsförbud på gatan och lager ett plan under lastfaret gör att faret blir det optimala.  

3. Vart vill ni ha era leveranser?  

Faret 

4. Varför?  

Fordonsförbud på gatan och lager ett plan under lastfaret gör att faret blir det optimala.  

5. Hur manga leveranser får ni per dag?  

Leverans varannan/var tredje dag.  

 . Mellan vilka tider får ni leveranser? 

-  

7. Vad beror det på ?  

- 

8. Skickar ni varor själva? 

Ja, små returer som hämtas genom entrén. 

9. Hur ofta? 

Vid sortimentsbyte. 

10. Hur tycker ni att den gemensamma sophanteringen fungerar?  

Bra 

11. Vad tror ni om en liknande lösning for varumottagning? 

Kan vara intressant för butiker med mer frekventa leveranser eller färre anställda som 

därmed har svårt att avvara en person för varumottagning. 
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Bilaga 8 - Intervjuer med parkeringsvakter 

Spontana intervjuer har utförts med parkeringsvakter som passerat på gator där 

observationer utförts. Parkeringsvakterna vittnar om en del svårigheter i deras arbete 

som gör att övervakningen inte kan genomföras på ett optimalt sätt. Ett stort problem 

som parkeringsvakterna upplever på Slöjdgatan är det faktum att en stoppförbudsskylt 

sitter helt fel (se figur 9.2) och därmed inte är synlig för bilister som kommer in på 

Slöjdgatan via lastfaret. Detta leder till att parkeringsvakterna inte kan bötfälla 

felparkerande bilister. Ytterligare ett problem som upplevs av parkeringsvakterna är 

övervakning av lastplatser. Detta uppger de är svårt då det är omöjligt att veta om 

lastning/lossning pågår eller om bilen är parkerad. 

 

Figur 10.2 - Stoppförbudsskylt 

I övrigt bekräftar parkeringsvakterna att det som syns på gatan vid det aktuella 

tillfället stämmer väl överens med hur det vanligtvis ser ut på platsen. Lastplatsen på 

Sveavägen används i väldigt stor utsträckning som parkeringsplats av privatbilister 

och detsamma gäller på Slöjdgatan men då för hela gatan och inte bara på lastplatsen. 

Enligt en av parkeringsvakterna skulle det vara möjligt att en lördag stå på Slöjdgatan 

i knallgul reflexväst och skriva böter hela dagen, så pass illa är situationen där. 

 


