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Sammanfattning  
Författare: 

Henrik Nordh, Petter Nilsson och Robin Klasson 

 

Forskningsfrågor: 

Fråga 1: Hur ser den nuvarande citylogistiksituationen i Växjö ut och vilka aktörer är 

involverade? 

Fråga 2: Vilka problem som kan försvåra införande och drift av ett LMT-system i 

Växjö kan identifieras bland involverade aktörer? 

Fråga 3: Hur kan de problem som försvårar införande och drift av ett LMT-system i 

Växjö hanteras? 

 

Syfte:  

Syftet med arbetet är att redogöra för de åtgärder som kan utföras för att underlätta 

införande och drift av ett LMT-system i Växjö. 

 

Metod:  

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med deduktiv inriktning som 

genomsyrades av ett kritiskt realistiskt synsätt. Den empiriska datainsamlingen tog 

form genom sex semistrukturerade intervjuer och en ostrukturerad intervju där Växjö 

kommun, butiker, en fastighetsägare, Växjö Citysamverkan och en 

tredjepartslogistiker från Växjö intervjuades. 

 

Slutsats: 

Resultat forskningsfråga 1: Växjös stadskärna är inte optimerad för godstransporter 

och många av de intervjuade respondenterna upplever att detta leder till mycket 

stadstrafik. Åtgärder har implementerats från kommunens sida i ett försök att minska 

godstrafiken i centrum.  

 

De primära aktörerna som påverkar citylogistiken är butikerna, kommunen, 

koncern/huvudkontor, transportörer och leverantörer. Sekundära aktörer är 

fastighetsägare, Citysamverkan och Cityföreningen.  
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Resultat forskningsfråga 2: De problemen som bör beaktas vid införande och drift 

av ett LMT-system för Växjö stadskärna är framförallt finansieringsproblematik, 

problem kring initiativtagande, bristande kunskapsspridande, otillräckligt samarbete, 

otillräckligt hög efterfrågan och motståndet kring att betala högre kostnader för 

transporter. 

  

Resultat forskningsfråga 3: Till många av de identifierade problemen i studien 

existerar konkreta lösningar men det finns samtidigt problem som saknar lösning. 

Anledningen till att vissa lösningsförslag saknas beror på att problemen som ska lösas 

är komplexa och är tidskrävande att undersöka, vidare forskning behövs. De främsta 

lösningarna är åtgärder i form av nya regler för godstrafik, utvidgning av LMT-

systemet från stadskärnan, avlastningsplatser/förråd som möjliggör nattlossning, 

värdeadderande aktiviteter för att öka lönsamheten, privat ägande efter upphandling, 

EU-/statliga bidrag som finansiering och ett ökat samarbete mellan alla aktörer i form 

av möten alternativt i form av regleringar som leder till att aktörer måste samarbeta. 
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1 Inledning 

 

Kapitlet kommer inledas med en bakgrundsbeskrivning om grundläggande 

citylogistiska problem och en presentation av mikroterminaler. Vidare kommer Växjö, 

som utgör kontext för studien, presenteras tillsammans med resultat av införande av 

mikroterminaler i andra städer. Bakgrundsbeskrivningen följs av en 

problemdiskussion som problematiserar användandet av mikroterminaler utifrån 

olika aspekter och redogör för problematiken i dagsläget med stadsleveranser till 

Växjö centrum. Problemdiskussionen mynnar ut i tre frågeställningar som följs av 

syftet för arbetet samt de avgränsningar som gjorts.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Allt fler människor bosätter sig i städer och det uppskattas att ungefär hälften av 

världens 7 miljarder invånare bor i städer, denna andel kommer öka med över 60 % 

till år 2030 och därmed kommer koncentrationen av människor i städer öka. Samtidigt 

som antalet människor i städer växer, ökar också behovet av transporter i stadskärnor 

(Tanaguchi 2015). Det ökade behovet av transporter i stadskärnor bidrar till trängsel, 

utsläpp, buller och säkerhetsrisker för besökare. Då det dessutom finns många olika 

distributörer som levererar till stadskärnor skapas onödigt många dagliga 

varumottagningar hos butikerna (Björklund 2012). Eftersom varken behovet av 

transporter eller tätheten i städer tycks minska behöver städer utveckla effektivare 

transporter - bra citylogistik-lösningar är högst relevanta (Tanaguchi 2015).  

 

Tanaguchi (2015, s. 2) definierar citylogistik som: “En process för att totalt optimera 

logistik och transport hos privata företag, genom stöd av avancerade 

informationssystem i stadsområden med hänsyn till trafikmiljö, trafikstockning, 

trafiksäkerhet och energibesparingar inom ramverket marknadsekonomi.”  

 

Lokala mikroterminaler, eller LMT, är en lösning på citylogistiska problem och 

innebär att en konsolideringsterminal placeras utanför stadskärnan med syfte att 

minska antalet transporter i stadskärnan samt att transporterna ska ske på ett 

miljövänligare sätt, exempelvis genom byte av drivmedel. Gods från olika aktörer 

konsolideras i mikroterminalen och kan levereras med hjälp av eldrivna fordon i en 
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mjölkrunda till de olika mottagarna (Allen et al. 2014). När fyllnadsgraden ökar, 

antalet transporter minskar, smartare ruttplanering sker och ett mer miljövänligt 

drivmedel används minskar utsläpp, trängsel och bullernivåer (Björklund 2012). Allen 

et al. (2014) skriver att mikroterminaler skapar möjligheter för högre effektivitet i 

värdekedjan och kostnadsreduktioner genom kortare ledtider, förbättrad 

produkttillgänglighet, ökad kundservice och minskad produktbrist.  

 

En stad som tidigare har undersökas möjligheterna till att införa ett LMT-system är 

Växjö (Vågman 2011). I Växjö tätort bor det över 65.000 personer (SCB 2010) och 

det finns cirka 150 stycken butiker i Växjö centrum (Vågman 2011). Växjö centrum 

har ett expansivt näringsliv och vann år 2010 priset “årets stadskärna” för att ha lagt 

grund för en stabil stadsutveckling. Växjö Citysamverkan är en organisation som ägs 

till lika stora delar av Växjö centrums näringsidkare, fastighetsägare och Växjö 

kommun och de har ett mål att göra stadskärnan så attraktiv och gynnsam som möjligt 

(Växjö Citysamverkan 2016).  Av de 150 verksamheterna som finns i Växjö centrum 

tar 120 emot varor i större utsträckning och det sker ungefär 80-85 leveranser per dag 

(Vågman 2011). Inom miljöområdet har Växjö fått flera utmärkelser för deras arbete 

kring klimatfrågor och deras strävan efter ett fossilbränslefritt Växjö (Växjö kommun 

2016).  

 

Det har gjorts flera studier i städer som genomfört LMT-projekt eller testprojekt av 

LMT och Ballantyne et al (2013) säger att även om alla städer är unika står alla 

kommuner inför liknande problem. Allen et al. (2014) har undersökt LMT-projekt i 

England, Sverige och Monaco och drar slutsatsen att mikroterminaler med hjälp av 

eldrivna transporter i urbana områden leder till minskade utsläpp, färre körda kilometer 

och lägre bullernivåer. Browne et al. (2011) har studerat införande av en mikroterminal 

för kontorsmateriel i London där transporterna i staden skedde med hjälp av elcyklar 

och mindre eldrivna lastbilar. Sträckan per paket ökade på grund av att fordonen hade 

lägre lastkapacitet än större lastbilar, däremot minskade utsläppen per paket med 54%, 

samt att de nya fordonen bidrog till mindre trängsel och lägre bullernivåer - utan att 

öka kostnaderna.   

 

I Linköping genomfördes ett projekt där staden delades in i tre delar och samlastning 

skedde på tre terminaler utanför stadskärnan. Fyllnadsgraden per pallplats ökade med 
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50 % och behovet av antalet lastbilar minskade med 1/3 och körsträckan halverades 

(Eriksson & Svensson 2008).  

 

Vågman (2011) har gjort beräkningar på de miljömässiga och praktiska effekterna av 

en samordnad distribution till Växjö City. Författaren undersökte möjligheten att ha 

en konsoliderande terminal utanför stadskärnan som levererar gods in till stadskärnan, 

då allt gods till centrum 2011 hanterades av 10 stycken olika terminaler. Både körtiden 

och stillestånden skulle minska med 20% och utsläpp av miljöskadliga ämnen skulle 

minska med mellan 40%-80%.  

 

1.2 Problemdiskussion 

I städer är ofta antalet lastkajer och avlastningszoner få i förhållande till antalet 

leveransadresser och transportörer, vilket skapar trängsel kring avlastningszoner 

(Eriksson & Svensson 2008). The last mile problem är utmaningen att få hög 

fyllnadsgrad den sista milen och uppstår bland annat på grund av den trängsel som 

tillkommer när stora fordon ska leverera gods i trånga stadskärnor (Björklund 2012). 

 

Utan en samordnad citylogistik kan en butik som handlar in sina varor från flera olika 

leverantörer riskera att få dessa levererade från flera olika transportörer eller i flera 

omgångar, eftersom lastbilarna ofta levererar små leveranser vid varje tillfälle. Det här 

skapar en onödig mängd transporter samt att det blir ineffektivt för butikerna som 

behöver ta emot gods flera gånger per dag. Det är ofta logistikföretaget, inte 

mottagarna, och dennes lokalisering som bestämmer hur pass miljövänliga rutterna 

blir (Björklund 2012).  

 

Då många olika typer av problem kan uppstå vid införande och drift av en LMT 

behöver alla dessa problem kartläggas. van Duin et al. (2010) skriver att 

genomförbarheten för en LMT kan undersökas utifrån tre övergripande aspekter. Den 

första aspekten är teknisk genomförbarhet, vilket bland annat rör det betjänade 

området, utformningen på LMT:n, typ av LMT, typ av fordon och placering av LMT. 

Den andra aspekten som nämns är kommersiell genomförbarhet, vilket innefattar hur 

LMT:n är finansierad och organiserad. och den sista aspekten är politisk 

genomförbarhet, vilket bland annat rör hur fördelar och kostnader ska allokeras mellan 

aktörer samt hur aktörer samarbetar.  
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Det finns flera utmaningar och problem som följer med citylogistiska satsningar. 

Björklund (2012) säger att det i flera städer gjorts försök att införa olika 

citylogistiklösningar som efter en tid lagts ner. En anledning till detta är att det finns 

ansvarsproblematik när flera aktörer involveras, inte minst när flera konkurrerande 

tredjepartslogistiker ska samarbeta. Det kan vara svårt att avgöra vem som ska ta 

ansvaret om gods kommer bort eller om leveransförseningar sker, samt att företag kan 

vara ovilliga att dela med sig av information kring sina aktiviteter. Dessutom kan 

finansieringsproblem uppstå då många aktörer involveras och det blir oklart vem som 

ska finansiera satsningen. van Duin et al. (2010) säger att myndigheter ofta finansierar 

delar av LMT-satsningar, detta är dock inte alltid fallet. Även om lokala myndigheter 

kan starta upp dessa projekt är det viktigt att det skapas en attraktiv affärsmodell som 

de privata aktörerna vill fortsätta driva (Allen et al. 2014). Med andra ord är det 

essentiellt att mikroterminalen fortsätter vara lönsam, det krävs att flera transportörer 

ansluter sig (Faure et al. 2013).  

 

Ett annat problem med LMT brukar vara tillit. Den direkta kontakten mellan 

leverantören och kunden försvinner eftersom en mellanhand införs i 

försörjningskedjan. Det kan bidra till både legala problem och tillitsproblem vilket i 

sin tur möjligtvis avskräcker aktörer från att delta i en sådan satsning (Allen et al. 

2014). Eriksson & Svensson (2008) berättar även att företag kan vara ovilliga att låta 

andra företag leverera sitt gods i det företagets namn. Ballantyne et al. (2013) påtalar 

att det är viktigt att de olika intressenterna kartläggs då många intressenter och aktörer 

påverkar samt påverkas av citylogistiken, alla intressenters intresse behöver beaktas 

när citylogistiska utmaningar antas. 

 

Växjö, som arbetar med satsningar för en fossilfri innerstad (Växjö kommun 2016), är 

en stad som expanderar och därmed kommer den logistiska belastningen för 

innerstaden öka. Vågman (2011) säger att det i dagsläget är många aktörer som 

levererar i Växjö centrum. Jenny Bäckström, VD på Växjö Citysamverkan säger att 

transporter såsom stora lastbilar i stadskärnan skapar en oattraktiv innerstad och leder 

även till säkerhetsrisker, buller och utsläpp1.  

                                                 
1 Jenny Bäckström, VD Växjö Citysamverkan, intervju den 12 april 2016. 
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En kartläggning gjord av Tekniska förvaltningen (2014) visade att det föreligger 

förhöjda bullernivåer i Växjö centrum. Den högst uppmätta nivån var i direkt 

anslutning till vägarna som går genom city och den näst högsta den uppmätta 

decibelnivån i nära anslutning till de vägarna. Enligt Trafikverkets riktlinjer bör inte 

bullernivåerna utomhus överstiga 55 decibel vid anslutning till bostäder vilket de 

förstnämnda bullernivåerna gjorde (Trafikverket 2014). 

 

Lastbilar får inte heller leverera gods i innerstaden efter klockan 11:00, överträdelser 

leder till böter. Transportörerna hinner i dagsläget inte leverera allt sitt gods innan 

klockan 11:00 och då ökar säkerhetsriskerna eftersom stadskärnan efter 11:00 fylls 

med människor2. Med andra ord fungerar inte nuvarande regleringar för motorfordon 

med dagens lösning.  

 

Hon berättar vidare att en samordnad varudistribution (LMT) kan minska antalet 

leveranser till Växjö stad och därmed minska de negativa effekterna av transporter 

(Vågman 2011). Trots det har ingen satsning genomförts då det finns flera svårigheter 

med införande av ett LMT-system. Många aktörer med olika/konkurrerande intressen 

ska samarbeta vilket leder till att det inte finns en drivande part som utvecklar en 

attraktiv modell som gynnar alla aktörer, frågan “bollas runt”. Fler problem existerar 

utöver distributionsdelen och behöver också undersökas, till exempel om 

returtransporter av avfall som en värdeadderande aktivitet kan inkluderas i den 

samordnade slingan3.  

 

Slutligen säger Jenny att det inte heller är fastställt vad alla aktörer har för incitament 

eller hur de står till en sådan här lösning - det finns ingen överskådlig bild av aktörernas 

individuella krav samt de gemensamma problem som ställs med ett eventuellt LMT-

system. Många aktörer kan även vara bundna vid befintliga distributionslösningar och 

kan inte ingå i en samordnad varudistribution med andra aktörer. Dessa problem 

behöver undersökas för att skapa en grund för vidare undersökning av möjligheterna 

med ett LMT-system4. 

                                                 
2 Jenny Bäckström, VD Växjö Citysamverkan, intervju den 12 april 2016.  

3 Jenny Bäckström, VD Växjö Citysamverkan, intervju den 12 april 2016.  

4 Jenny Bäckström, VD Växjö Citysamverkan, intervju den 12 april 2016.  
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På grund av den kommande befolkningsökningen som kan ge ökad trafik och fler 

människor i innerstaden, är det nödvändigt att kartlägga vilka aktörer som kan 

involveras i en LMT-lösning för att därefter kunna identifiera vilka problem de tror 

kan hindra eller påverka ett införande eller drift av en mikroterminal. En mikroterminal 

kan vara lösningen på många citylogistiska problem och det finns flera 

framgångshistorier kring effekterna av en konsoliderande mikroterminal. I de flesta 

fall har det visat sig ge miljömässiga, praktiska och ekonomiska fördelar för flertalet 

aktörer men samtidigt har många problem uppmärksammats och Browne et al. (2007) 

fastslår att det fram till 2007 varit en förhållandevis låg mängd framgångsrika LMT, 

framförallt på Europas fastland.   

 

Bland de identifierade aktörerna kommer problem identifieras och därefter jämföras 

samt kompletteras med de problem som återfinns hos andra fall från forskningen. På 

så vis skapas ett bidrag då kontexten från varje stad är unik och de problem som 

identifieras i Växjö kan ställas mot de från forskningen, som kommer från andra 

kontexter. Vidare finns resultat som pekar på att ett upplägg med mikroterminaler 

skulle ge fördelar för Växjö (Vågman 2011), däremot är det viktigt att kartlägga vad 

som krävs för att detta ska fungera. Därmed blir uppsatsen en förstudie där olika 

aktörer och problem kommer kartläggas och lösningsförslag kommer presenteras.  

 

1.3 Problemformulering 

1. Hur ser den nuvarande citylogistiksituationen i Växjö ut och vilka aktörer är 

involverade? 

2. Vilka problem som kan försvåra införande och drift av ett LMT-system i Växjö 

kan identifieras bland involverade aktörer? 

3. Hur kan de problem som försvårar införande och drift av ett LMT-system i 

Växjö hanteras? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att redogöra för de åtgärder som kan utföras för att underlätta 

införande och drift av ett LMT-system i Växjö. 
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1.5 Avgränsningar 

Empirin kommer samlas in från aktörer i Växjö och är utifrån citylogistik avgränsat 

till mikroterminaler. Bland intressenterna kommer inte privatpersoners perspektiv 

beaktas. Transporter i form av varuleveranser är det som kommer undersökas och 

därmed kommer inte andra typer av tjänstefordon i stadskärnan inkluderas. Arbetet 

kommer inte innehålla en färdig lösning för Växjö, däremot kommer förslag ges till 

hur vissa uppmärksammade problem kan hanteras. 

 

1.6 Begreppsdefinition 

LMT: Lokal mikroterminal, eller LMT, är en mindre konsolideringsterminal som 

placeras utanför centrum och konsoliderar gods som ska levereras till en stadskärna. 

På så vis minskar antal transporter till centrum då endast en aktör levererar allt gods. 

Oftast används miljövänliga drivmedel (Allen et al. 2014). 

 

Track-and-trace: Track innebär att följa en enhet längs materialflödet och trace 

innebär att spåra en försvunnen enhet längs materialflödet GPS kan ge 

lokaliseringsinformation som kan ligga till grund för att följa upp och spåra gods under 

transport och ger med andra ord stöd till tracking- och tracingsystem (Jonsson & 

Mattsson 2011) 

 

HVO100: Hydrerade Vegetabiliska Oljor, helt fossilfritt bränsle som kan sänka CO2-

utsläpp med upp till 87% (Alwex 2016). 

 

RME100: Rapsmetylester, även detta är fossilfritt bränsle som kan sänka CO2-

utsläpp med upp till 62% (Alwex 2016). 

 

NSAB: Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser redogör för speditörens 

och uppdragsgivarens rättigheter och skyldigheter enligt flera transporträttsliga 

konventioner (Nordiskt Speditörförbund 1998). 

 

1.7 Förtydliganden  

Ballantyne et al. (2013) säger att aktörer är de som direkt påverkar transportsystemet 

och intressenter är de som har en indirekt påverkan på transportsystemet. I arbetet 

kommer aktörer, som har direkt påverkan, kallas för primära aktörer. De Ballantyne 
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et al. (2013) kallar för intressenter, som har en indirekt påverkan, kommer i arbetet 

kallas för sekundära aktörer.  

 

1.8 Disposition 

Figur 1 visar dispositionen på arbetet och hur de olika kapitlen är sammankopplade. 

Inledningskapitlet följs av ett metodkapitel, därefter kommer varje frågeställning 

behandlas i tur och ordning och de kapitlen är strukturerade efter teori, empiri och 

analys. Efter den sista frågeställningen behandlats kommer resultatet för alla 

frågeställningar redovisas i slutsatsen. 
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Figur 1. Arbetets disposition. 
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2 Metod 

 

Kapitlet, som består av olika delkapitel, beskriver olika typer av tillvägagångssätt som 

kan användas i företagsekonomisk forskning. I slutet av varje delkapitel motiveras 

valet av det tillvägagångssätt som bäst lämpar sig för studien. Slutligen avslutas 

kapitlet med en metodsammanfattning.  

 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt  

Epistemologiska frågeställningar rör vad som kan anses vara godtagbar kunskap inom 

ett visst ämnesområde. Frågeställningarna rör den sociala verkligheten och om den bör 

studeras utifrån naturvetenskapliga principer, känt som positivism, eller utifrån 

tolkande principer, känt som interpretavism (Bryman & Bell 2013). Realism är 

ytterligare en form som till stor del liknar positivismen men även innehåller subjektiva 

element (Saunders et al. 2009).  

  

Syftet med positivistisk forskning är att pröva teorier för att därmed kunna generera 

lagar.  Enligt positivismen ska kunskap vara värderingsfri och objektiv, den ska inte 

inrymma tolkningar från forskaren. Forskaren ska ha en distanserad roll och ska skapa 

generaliserbar kunskap, vilket leder till att forskningen blir förklarande (Bryman & 

Bell 2013). Inom positivism undersöks det observerbara eller mätbara, vilket har 

kritiserats för att vara en förenkling. Ofta kan det finnas underliggande mönster som 

styr det observerbara och genom mer djupgående studier kan dessa mönster analyseras 

fram (Alvesson & Sköldberg 2008). 

 

Realism handlar om att det är individens egna sinnen som visar den egentliga 

verkligheten samtidigt som realismen till stor del liknar positivismens syn på hur 

kunskap skapas. Direkt realism innebär att “det man ser är det man får”, sinnenas 

upplevelser är den korrekta bilden av omvärlden, synen är objektiv. Felaktig kunskap 

beror på knapphändig fakta. Kritisk realism lägger till ytterligare ett steg efter sinnenas 

upplevelser, nämligen att människor genomgår en mental bearbetning av upplevelsen 

som beror på värderingar, kultur, och sociala omständigheter. Det sinnena upplever 

tolkas hos människan. Felaktig kunskap kommer av feltolkning (Saunders 2009). 
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Interpretavism, till skillnad från positivism, syftar till att fånga subjektiviteten hos 

människor. Istället för att förklara människors handlande utifrån påverkande krafter 

vill man förstå människor genom empatisk förståelse. Eftersom människor anses tolka 

sin verklighet och denna subjektiva verklighet återges i forskningen kan inte 

generaliserbar kunskap skapas, ett intepretavistiskt synsätt leder därmed till en mer 

beskrivande forskning (Bryman & Bell 2013).  

 

2.1.1 Val av vetenskapligt synsätt 

Aastrup & Halldorssón (2008) skriver att kritisk realism kan vara lämpligt vid 

logistiska fallstudier då logistiska strukturer både har materiella och icke-materiella 

element - aktörer och deras avsikter påverkar strukturerna samt att aktörerna ständigt 

ökar sin kunskap. Med andra ord hävdar forskarna att det finns strukturer men att 

aktörer bidrar till utfallet. Saunders (2009) anser att kritisk realism passar i ekonomisk 

forskning då den kritiska realisten ser den sociala världen i konstant förändring, och 

det är ofta de bakomliggande faktorerna för förändring som undersöks i ekonomisk 

forskning.  

 

Studien kommer framförallt utgå från kritisk realism då det är aktörernas åsikter och 

tankar kring en objektiv lösning som är fokus för studien. Aktörer och kriterier ska 

kartläggas och jämföras med teorin vilket pekar mot ett objektivt synsätt, eftersom 

subjektiva tankar ska överföras till objektiva kriterier. Dock finns en viss grad av 

subjektivitet då studien syftar till att undersöka möjligheterna till ett införande av en 

LMT-terminal, där studien förutsätter att det kan vara en bra lösning på problemet som 

ska undersökas. Vidare passar inte en helt positivistisk lösning då syftet inte är att 

skapa en generell modell för LMT-terminaler utan att skapa kontextspecifik kunskap 

utifrån intervjuer och annat material. Ett helt interpretavistiskt synsätt passar inte heller 

då kunskapen som skapas ska kunna testas i andra kontexter. Med andra ord kan 

studien efter en kontextanpassning generaliseras, vilket ligger i linje med ett kritiskt 

realistiskt synsätt.   

 
2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Inom samhällsvetenskapen finns det två angreppssätt, induktion och deduktion, som 

uttrycker uppfattningen om hur förhållandet mellan praktik och teori ser ut och därmed 

bestämmer hur forskningsprocessen går till (Bryman & Bell 2013).    
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Deduktion innebär att forskaren utgår från den kunskapen som finns i ämnesområde 

och därifrån härleder hypoteser som ska granskas empiriskt, vilket sker enligt en linjär 

och standardiserad modell. Tillvägagångssättet anses vara det vanligaste inom 

samhällsvetenskapen och kan se ut som följande: Teori → Hypoteser → 

Datainsamling → Resultat → Hypoteserna bekräftas eller förkastas → Omformulering 

av teorin. Den deduktiva processen behöver dock inte nödvändigtvis vara linjär 

eftersom synen på teorin kan förändras till följd av den insamlade informationen 

(Bryman & Bell 2013). 

  

Induktion innebär att forskaren inte följer den (till synes) logiska och linjära strukturen 

som ett deduktivt angreppssätt förespråkar. I ett induktivt synsätt drar forskaren 

slutsatser utifrån observationer och teorin blir därmed ett resultat av forskningsinsatsen 

(Bryman & Bell 2013).      

  

Abduktion har drag från både induktion och deduktion. Under forskningens gång 

utvecklas empirin och teorin förfinas, forskningen utgår inte enbart från varken teori 

eller empiri. Även om empirisk fakta ofta är utgångspunkten avvisas inte teoretiska 

föreställningar, syftet är att hitta övergripande mönster som kan förklara fallet i fråga. 

Empirin kan analyseras med hjälp av studier av tidigare teori i litteraturen, vilket kan 

fungera som en inspiration för upptäckt av mönster. I jämförelse med deduktion och 

induktion är abduktion mer realistisk (Alvesson och Sköldberg 2008).  

 

2.2.1 Val av vetenskapligt angreppssätt 

Studien kommer att använda sig av ett deduktivt synsätt då studien ska använda teorins 

olika uppmärksammade problem som sedan diskuteras med aktörerna. Kartläggningen 

av aktörer sker genom att aktörerna undersöks i ett “öppet förfarande” och dessa 

aktörers roll kommer senare jämföras med den roll de spelar enligt teorin, dock 

kommer viss teorigrund finnas sedan tidigare. Även om teorin kan komma att förfinas 

under arbetets gång anses inte arbetet vara abduktivt då även ett deduktivt arbetssätt 

innefattar möjligheten att justera teorin. Då de problem och lösningar som identifieras 

i teorin ska kunna ligga till grund för empiriinsamlingen passar ett deduktivt 

angreppssätt.    
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2.3 Forskningsmetod  

Forskning brukar delas in enligt två olika forskningsstrategier, kvalitativ forskning och 

kvantitativ forskning, som utgör två olika generella inriktningar på forskningen. Inom 

kvantitativ forskning används ofta kvantifiering och är till grunden deduktiv då 

forskningen har ett mer linjärt tillvägagångssätt där teorier prövas. Den utgår från en 

naturvetenskaplig och positivistisk syn på kunskap. Kvantitativ forskning präglas av 

en objektivistisk ontologi då forskningen syftar till att skapa objektiv kunskap 

(Bryman & Bell 2013). 

  

Kvalitativ forskning lägger större vikt på ord, istället för siffror och kvantifiering, och 

är till grunden induktiv eftersom den typen av forskning vill generera teorier. 

Forskningsstrategin är tolkande till sin natur och fokuserar på hur individerna uppfattar 

sin verklighet. Till skillnad från den kvantitativa forskningsstrategin anses kunskap 

vara subjektiv då den skapas, tolkas och omkonstrueras av individer (Bryman & Bell 

2013). 

  

Distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ är komplex och de är inte oförenliga 

utan kan i kombination ibland ge en mer fulländad bild. Positivistiska och deduktiva 

förhållningssätt brukar ofta hänföras till kvantitativ forskning medan tolkande och 

induktiva förhållningssätt ofta hänförs till kvalitativ forskning, det här är dock inte 

alltid fallet. Det som skiljer sig åt är vilken roll teorin spelar i sammanhanget (Bryman 

& Bell 2013). 

 

2.3.1 Val  av forskningsmetod  

Forskningen är i förhållandevis kvalitativt uppbyggnad då det är ett mer öppet 

förfarande där studien kommer undersöka vad Växjös aktörer har för åsikter kring 

problem och lösningar vid införande av ett LMT-system. Sambandet mellan eller tester 

av hypoteser är något som inte kommer undersökas. Vidare kommer semistrukturerade 

intervjuer användas samt att inga statistiska tester kommer ske, vilket talar för en 

kvalitativ forskningsmetod. Forskningen kommer inte ske efter ett linjärt 

förhållningssätt utan ett mer icke-linjärt förhållningssätt genomsyrar studien där teori 

och empiri samlas in iterativt. Ett deduktivt angreppssätt kommer användas men som 

Bryman & Bell (2013) påtalar kan det användas i kvalitativ forskning, inte minst p.g.a. 

att teorin i denna studie spelar en stor inledande roll för insamling av empiri.  
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2.4 Datainsamling 

Primärdata är data som forskare själv samlat in genom olika tillvägagångssätt såsom 

olika typer av intervjuer, fokusgrupper eller enkäter (Kumar, 2008).  

 

Intervjuer kan användas till både kvantitativ och kvalitativ forskning (Bryman & Bell 

2013). Bryman & Bell (2013) särskiljer tre typer av intervjuer: strukturerad intervju, 

semistrukturerad intervju och ostrukturerad intervju.  

  

En strukturerad intervju har ett bestämt antal frågor och en bestämd ordning på 

frågorna. Denna form lämnar lite utrymme för subjektiv inblandning av forskare och 

lämpar sig bra för kvantitativ forskning. En semistrukturerad intervju är en blandning 

av en strukturerad och ostrukturerad intervju. Det finns bestämda frågor som skall 

ställas till respondenten men ordningen på dessa kan skilja sig från intervju till intervju. 

En ostrukturerad intervju är en intervjuform som är väldigt öppen och fri i sin form. 

Det finns oftast inga bestämda frågor eller ordning av dessa utan bara ett tema. Så lite 

styrning som möjligt görs av forskare för att på ett objektivt sätt fånga upp tankar och 

värderingar från respondenten (Bryman & Bell, 2013). 

 

Motsatsen till primärdata är sekundärdata, som forskare inte själva samlar in utan 

denna hämtas från annan forskning vars syfte från början eventuellt inte har någon 

anknytning till det som den nuvarande forskaren skall studera, men datan kan trots det 

tillämpas. Sekundärdata lämpar sig bra för studenter eller forskare som inte har tid och 

pengar att bedriva egna datainsamlingar (Bryman & Bell 2013).   

 

2.4.1 Tillvägagångsätt vid datainsamling  

Studien tillämpar både tidigare använd sekundärdata och nyinsamlad primärdata. 

Eftersom det inte tidigare finns data kring aktörers åsikter i Växjö kommer primärdata 

behövas samlas in. Primärdatan fås genom semistrukturerade intervjuer och en 

ostrukturerad intervju för att på så vis samla in information om vad de olika aktörerna 

generellt tycker är problematiskt samt för att kunna kartlägga aktörerna. Även frågor 

som konstruerats utifrån existerande teori gällande uppmärksammade problem görs 

enligt dessa metoder. Sekundärdata kommer samlas in från en tidigare LMT-

undersökning gjord i Växjö.  
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2.4.2 Intervjuguide 

En intervjuguide har använts vid de semistrukturerade intervjuerna, se bilaga 1. 

Intervjuguiden har baserats på den teoribas som finns i studien och är uppbyggd utifrån 

de forskningsfrågor som ska besvaras. Fråga 1-2 syftar till att ge empiribas för att 

kunna besvara forskningsfråga 1 genom att undersöka hur den nuvarande 

citylogistiksituationen ser ut i Växjö, hur butikerna får sina leveranser och vilka 

aktörer som kan påverka citylogistiken. 

  

Fråga 3-4 syftar till att identifiera problem som kan uppstå vid införande och drift av 

ett LMT-system i Växjö genom att respondenterna får ge sina åsikter kring olika 

problem, både i en öppen fråga (fråga 4) samt mer styrda frågor (fråga 5a-5l). De styrda 

frågorna är strukturerade efter de problem som identifierats i teorikapitel 4.1 och 

fungerar som en mall för samtalet dit respondenten kan ledas om vissa problem från 

teorikapitlet inte berörts i intervjun när den öppna frågan ställts. Fråga 4-5 ger 

empiribas för att besvara forskningsfråga 2. 

  

Fråga 6 syftar till att respondenterna ska kunna redovisa lösningsförslag för de problem 

som återfunnits i teorin och empirin och syftar även till att diskutera lösningar som 

återfunnits i teorin. Frågor kring lösningsförslag ställs löpande i samband med 

diskussion om problem men det ställs även en övergripande fråga i slutet. 

Lösningsförslagen som vävts in i intervjuguiden är strukturerade efter den struktur som 

finns i teorikapitel 5.1 som behandlar lösningar och som dessutom är identisk med 

strukturen i teorikapitel 4.1 som berör problem. Det här ger en empiribas för att besvara 

forskningsfråga 3. 

 

2.5 Undersökningsdesign  

Bryman & Bell (2013) nämner ett antal olika sätt för utförande av undersökningar:  

tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design.  

  

Tvärsnittsdesign innebär att data samlas in från många olika fall från en viss tid som 

har ett antal inbördes variabel med någon form av koppling till varandra. Dessa 

undersöks sedan i syfte att försöka urskilja samband (Bryman & Bell 2013). 
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Longitudell design brukar användas när forskningen syftar till att följa upp och jämföra 

något under en viss tid. Pettigrew (1990) beskriver det som ”Ett sätt att få fram data 

om de mekanismer och processer genom vilka förändringar skapas” (Bryman & Bell 

2013, s. 82). Just på grund av att longitudinella studier görs under en lång tid blir denna 

form av undersökning oftast dyr och är därmed inte frekvent använd (Bryman & Bell 

2013). 

 

Fallstudiedesign är en väldigt detaljerad undersökningsdesign av ett enda fall. Fallet 

kan innebära en specifik plats, organisation, person eller specifik händelse och har sin 

största popularitet inom företagsekonomisk forskning. Det har framförts kritik som 

menar att det inte går att generalisera den kunskap som uppstår (Bryman & Bell 2013). 

Yin (2007) menar att om det går att generalisera experiment går det likväl att 

generalisera utifrån en fallstudie.  

 

Intervjustudie är ett förfarande som är likt fallstudiedesign och dessa överlappar lätt 

varandra. Att studiedesigner överlappar varandra brukar vara typiskt för kvalitativa 

studier (Maxwell 2009). Intervjustudie är en undersökningsdesign som fungerar bra 

när intervjuer är det enda som används för datainsamling (Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Komparativ design är en jämförande form av design där två stycken olika fall i samma 

stadie/fas studeras utifrån olika metoder för att upptäcka skillnader, men också indirekt 

för att få en förståelse av vissa sociala företeelser (Bryman & Bell 2013). 

 

2.5.1 Val av undersökningsdesign 

Studien anses vara en intervjustudie då det är en fallstudie baserad på intervjuer där 

Växjö stad är fallet som studeras, vilket passar då kontexten är specifik för Växjö. Den 

kommer inte innehålla komparativa element då Växjös förutsättningar inte kommer 

jämföras med förutsättningar hos andra städer, däremot framhålls det att teori som 

används till kan vara kontextspecifik. En longitudinell studie skulle endast kunna 

genomföras efter en LMT-terminal införts för att därefter undersöka konsekvenserna, 

vilket inte kommer vara målet för den här studien. 
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2.6 Analysdesign  

Yin (2013) argumenterar för att även om kvalitativ forskning inte följer någon strikt 

ordning är den inte heller helt ostrukturerad. Han föreslår en femstegsmodell för att 

analysera insamlad data: 1. Sammanställ databasen. 2. Demontera data. 3. Remontera 

data. 4. Tolka data. 5. Dra slutsatser. Analysen är inte linjär och forskaren kan gå fram 

och tillbaka mellan två faser.  

  

Sammanställning av databas handlar om att den insamlade datan ska organiseras och 

sorteras, exempelvis i kronologisk ordning, till en så kallad ”databas”.  Demontering 

syftar till att databasen bryts ner till mindre delar som kan förses med etiketter eller 

kodningar. Kodning är ingen antingen-eller-fråga utan ibland räcker det att koda vissa 

teman i studien då det är möjligt att blanda tillvägagångssätt. Nackdelen med kodning 

är att de mekaniska rutinerna som tillhör kodning kan ta bort forskarens fokus från 

tankarna på datan vilket involverar dess kontext och innebörd. Å andra sidan skapar 

kodningsprocessen systematik och konsekvent agerande (Yin 2013).  

 

Remontering syftar till att grupperna som skapats i demonteringsfasen sorteras om till 

en annan gruppering som inte liknar den ursprungliga sammanställningen. Datan 

placeras då i nya kategorier som i större utsträckning ligger i linje med de ursprungliga 

forskningsfrågorna, samtidigt som den fasen kan bidra med nya insikter om studiens 

ursprungliga ämne. Tolka data innebär att datan som remonterats skapar en ny 

”berättelse” vilket tillsammans med eventuella tabeller eller grafiska 

sammanställningar blir ett första analysutkast. Datan tolkas helt enkelt och blir inte 

tolkningen önskvärd kan datan behöva sammanställas, remonteras eller demonteras 

igen. Slutsatser dras från hela studien som är relaterade till de tolkningar som gjordes 

i tolkningsfasen (Yin 2013). 

 

Yin (2007) nämner även att mönsterjämförelser är en teknik som med fördel kan 

användas vid fallstudier. Det innebär att ett empiriskt grundat mönster jämförs med ett 

förväntat mönster. Den interna validiteten stärks om mönstena stämmer överens med 

varandra. När dessa jämförs med varandra behöver inte statistiska eller kvantitativa 

metoder användas, utan det behöver preciseras ursprungliga referenspunkter att 

jämföra utfallet med.  
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2.6.1 Val av analysdesign 

Då studien kommer ha ett kvalitativt förfarande lämpar sig femstegsmodellen Yin 

(2013) föreslår ovan. Vidare kommer empirin bestå nästan uteslutande av intervjudata 

vilket gör att den här analysen kan användas. Syftet med studien är att identifiera olika 

problem hos aktörerna, vilket tillsammans med semistrukturerade intervjuer gör att 

kodning eller kategorisering av den insamlade empirin är nödvändig. Kodningen 

kommer till stor del ske efter materialet samlats in istället för att kodas på förhand. 

Datan kommer först struktureras upp utifrån vissa teman och sedan struktureras om 

ännu en gång till mer övergripande teman som är kopplade till frågeställningen där 

olika gemensamma mönster från flera aktörers ryms inom ett visst tema. Därefter 

kommer den insamlade datan jämföras med det teoretiska ramverket som är 

kategoriserat efter liknande teman och slutsatser kommer dras.  

  

Mönsterjämförelser, som Yin (2007) nämner, anses lämpliga då studien kommer 

innefatta empirisk data från en specifik kontext (Växjö) som i sin tur jämförs med teori 

om samma ämne i andra kontexter. Vidare finns ett teoretiskt ramverk som ligger till 

grund för den empiriska insamlingen (intervjuguiden) och på så vis kan förväntade 

problem i teorin jämföras med utfallet i empirin. Dock bör det framhållas att intern 

validitet, som kan stärkas vid mönsterjämförelser, främst används vid kvantitativ 

forskning och förklarande modeller men kommer trots det användas i studien.   

 

2.7 Urval  

2.7.1 Population och stickprov 

En population är det totala antal undersökningsval forskaren har från det bestämda 

område studien görs i. När målgruppen inte är människor utan istället exempelvis 

företag brukar benämningen “enheter” användas. I många fall är det inte möjligt att 

inkludera alla enheter som finns tillgängliga vilket leder till att omfattningen av antal 

enheter måste begränsas och detta görs genom ett så kallat stickprov som skall 

representera/spegla övriga enheter genom olika statistiska metoder (Bryman & Bell 

2013).  

 

Bryman & Bell (2013) delar upp urval i två typer: sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval.  
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2.7.2 Sannolikhetsurval 

Grunderna till sannolikhetsurval bygger på att de enheter som väljs har lika stor chans 

att komma med i studien, de väljs slumpmässigt och antas ge ett ett korrekt 

representativt urval. Det finns några olika former av sannolikhetsurval: 

 

Ett obundet slumpmässigt urval innebär att varje enhet i studie har lika stor chans att 

komma med. En urvalsfraktion bestäms, exempelvis 10%, och sedan används en 

slumptabell för att ta ut dessa enheter ur den totala populationen. Detta skapar en 

väldigt liten chans för skevheter och subjektiv påverkan av forskare. I ett systematiskt 

urval väljs enheter direkt ut av forskaren, exempelvis var tionde enhet, för att sedan 

slumpmässigt välja var start av urval sker i populationen. En viktig aspekt är det inte 

skall finnas en intern ranking/ordning inom de enheter som väljs (Bryman & Bell 

2013).  

 

Ett stratifierat urval används när forskaren vill påvisa att ett visst urval, exempelvis en 

grupp, av en population har större påverkan än andra på grund av exempelvis sin 

storlek. Då kommer fler enheter från denna grupp att hamna i studien. Klusterurval 

tillämpas vid mycket spritt urval av population där tid och avstånd gör obundet 

slumpmässigt urval olämpligt. Urvalen delas i kluster och de kluster som är mest 

praktiskt användbara väljs (Bryman & Bell 2013). 

 

2.7.3 Icke-sannolikhetsurval 

Bryman & Bell (2013) skriver att icke-sannolikhetsurval är motsatt till 

sannolikhetsurval då urvalet inte väljs ut slumpmässigt vilket gör att vissa enheter kan 

ha en större chans att inkluderas i studien. De beskriver ett antal olika typer av icke-

sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurval är, som benämningen antyder, att forskaren gör 

ett urval baserat på lättillgänglighet och urval görs där det är lättast för forskare, 

exempelvis en ekonomihögskola som är närbelägen. Nackdelen är att de individers 

åsikter som tas med i urvalet inte nödvändigtvis representerar alla ekonomers 

uppfattningar vilket gör att det inte går att generalisera på samma sätt som med ett 

sannolikhetsurval.  

 

Snöbollsurval är en form av bekvämlighetsurval. Först identifieras 

intressanta/relevanta individer som ska inkluderas i studien, sedan får dessa hänvisa 
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forskaren till ytterligare relevanta individer. Detta kan göras tills forskaren är nöjd men 

precis som i bekvämlighetsurval blir inte svaren representativa. Kvoturval handlar om 

att forskaren själv gör urval vilket gör att denna form inte är slumpmässig och 

forskaren kan själv ha delat in urvalet efter olika grupper vilket ytterligare minskar 

generaliserbarheten (Bryman & Bell 2013). 

 

2.7.4 Val av urval  

Studien kommer fokusera på datainsamling från aktörer involverade i Växjös 

citylogistik. Dessa aktörer är: Växjö Citysamverkan, Växjö kommun, fastighetsägare, 

tredjepartslogistiker och butiker i centrum. Bland aktörerna kommer de personer som 

har logistik-/inköpsansvar intervjuas då dessa personer innehar kunskap om de 

nuvarande leveransflödena och problemen med dessa. På Citysamverkan samt bland 

vissa mindre butiker kan det vara ägaren/VD:n som har logistik-/inköpsansvaret. I 

tabell 1 redovisas intervjupersonerna för studien. 

 

Namn Befattning Organisation Verksamhet 

Henrik 

Johansson 
Miljösamordnare Växjö kommun Kommun 

Ulrika Nord 
Logistikhandläggare/ 

samordnare 
Växjö kommun Kommun 

Ulf Holgersson 
Chef strategisk 

planering 
Alwex Tredjepartslogistiker 

Ingrid 

Johansson 
Butiksägare Fräcka Kläder Klädbutik 

Christoffer 

Sjöholm 
Ägare/inköpare Cenino/Donna Klädbutik 

Peder 

Möllerstedt 
Fastighetschef 

Edberg 

Fastigheter 
Fastighetsbolag 

Magnus 

Gummesson 
Butiksägare Cultix Skiv-/bokbutik 

Jenny 

Bäckström 
VD 

Växjö 

Citysamverkan 

Nätverk för 

verksamheter i 

centrum 

Tabell 1. Respondenter. 
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Då studien är begränsad till ett antal aktörer lämpar sig inte ett sannolikhetsurval, 

eventuellt hade valet av antalet butiker kunnat göras enligt ett sannolikhetsurval för att 

få ett representativt urval. Dubois & Araujo (2007) påpekar dock att det inte lämpar 

sig att göra statistiska urval i kvalitativa studier eftersom kvalitativa studier vill 

beskriva en situation detaljerat, inte generalisera kunskap som är målet för kvantitativ 

forskning. Därför kommer ett snöbollsurval utföras via Växjö Citysamverkan för att 

identifiera vilka aktörer som är lämpliga för studien, och dessa aktörer kommer utgöra 

studiens huvudsakliga empiri. Ett snöbollsurval kan dock anses bli partiskt då det är 

respondenten som till viss del styr urvalet.  

 

Vidare är studien en fallstudie där kontexten är unik och frågeställningen syftar till att 

undersöka Växjös aktörers tankar kring en LMT-lösning - därmed är inte syftet att ha 

ett generaliserbart statistiskt stickprov. Däremot blir resultatet mer mångsidigt ju större 

urval som sker, det som styr storleken på urvalet är snarare praktisk hänsyn.  

 

2.8 Sanningskriterier  

Bryman & Bell (2013) beskriver hur det är möjligt att analysera och precisera kvalitén 

på forskning inom företagsekonomi. För att forskningen ska bli så tillförlitlig som 

möjligt analyseras kvalitetsnivån i forskningen, hur denna analys går till skiljer sig åt 

mellan den kvantitativa och den kvalitativa forskningen.  

 

I den kvantitativa forskningen analyseras kvalitén utifrån tre stycken kriterier: 

reliabilitet, replikerbarhet samt validitet. Bryman & Bell (2013) argumenterar dock 

för att dessa kriterier inte passar i kvalitativ forskning då resultaten från dessa är 

baserade på tillförlitlighet och noggranna mätningar.   

 

Yin (2007) diskuterar utöver reliabilitet även begreppsvaliditet, intern validitet och 

extern validitet. Reliabilitet syftar enligt författaren på att forskningen ska kunna 

genomföras någon annanstans med samma förutsättningar och metod och generera 

samma resultat, vilket förutsätter att någon utomstående granskar 

forskningsprocessen. Begreppsvaliditet syftar till att de begrepp som används i studien 

ska ha operationaliserats på ett objektivt tydligt och korrekt sätt. Intern validitet 

används till förklarande frågor där validiteten grundas på om förklaringen verkligen 

beror på det som redovisats i studien. Extern validitet handlar om hur pass 
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generaliserbar fallstudien är, vilket kan vara ett problem då en del kritik påtalar att det 

är svårt att generalisera kunskap utifrån fallstudier, detta behöver dock inte 

nödvändigtvis vara sant.  

 

Inom ramen för den kvalitativa forskningen nämns två stycken kriterier för bedömning 

av kvalitet, dessa är trovärdighet och äkthet. Äkthet handlar om att skapa en rättvisande 

bild av forskningen utifrån individerna som deltagit genom att fråga dem om deras 

åsikter och uppfattningar (Bryman & Bell 2013). 

 

Trovärdighet kan i sin tur delas in i fyra stycken underkategorier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering och bekräftelse. Tillförlitlighet handlar 

om att det finns många olika beskrivningar av den sociala verkligheten, och forskaren 

vill i detta steg komma till insikt med är att säkerställa att studien/forskningen gjorts 

efter de ramar och regler som finns. Dessutom bör en återrapportering göras till de 

individerna som var en del av studien, för att få en bekräftelse av att den redovisade 

forskningen tagits fram på ett riktigt och överensstämmande sätt. Överförbarhet 

innebär att redogörelser som görs ska beskrivas fylligt för att resultaten ska vara 

överförbart till andra miljöer (Bryman & Bell 2013).  

 

Pålitlighet grundar sig i att studien ska kunna redogöra och visa fullständiga faser av 

hela den forskningsprocess som gjorts. Kvaliteten av forskningen ska sedan bedömas 

av någon utomstående, exempelvis en kollega. Konfirmering eller bekräftelse syftar 

till att forskaren ska intyga att denna har agerat i “god tro” under hela 

forskningsprocessen. Forskaren ska inte ha medvetet låtit personliga tankar och 

värderingar genomsyra forskningen och de resultat som givits (Bryman & Bell 2013).  

 

2.8.1 Användning av sanningskriterier 

Då studien till stor del är kvalitativ kommer trovärdighet och äkthet användas. 

Äktheten kommer styrkas genom att intervjuer sker hos olika parter med olika 

intressen och dessa aktörers åsikter kommer redovisas utefter respondentens utsagor. 

Det kan dock bli problematiskt då ett snöbollsurval används där någon annan styr 

urvalet av respondenter. Trovärdigheten stärks genom flera åtgärder: tillförlitligheten 

kommer öka då återkoppling kommer ske efter all data samlats in, sammanställs och 

redovisats i arbetet. En utförlig beskrivning om skapande av intervjuguide och 
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analysmetod visar hur studien genomförts och ökar överförbarheten. 

Pålitlighetsbedömningen kommer ske på opponeringar samt av handledare som 

bedömer den vetenskapliga insatsen. Även om det finns en förförståelse kring att en 

LMT eventuellt kan gynna vissa av Växjös aktörer kommer alla aktörers åsikter få lika 

mycket plats då forskarna inte har egenintresse i forskningen.  

 

De kvalitetskriterier Yin (2007) presenterar anses antingen tillhöra den kvantitativa 

forskningen eller till stor del likna de kvalitetskriterier Bryman & Bell (2013) 

redovisar. Begreppsvaliditeten är dock central då korrekta begrepp behöver formuleras 

vid insamling av empiri. Dessutom kommer intern validitet användas då 

mönsterjämförelser sker, även om intern validitet ofta tillhör förklarande modeller.  

 

2.9 Generaliserbarhet  

Det finns en del utmaningar vid analys och bedömning kring hur pass lämplig den 

valda teorin är för att bestämma generaliseringsnivån för resultaten som generas. Yin 

(2007) skiljer på två typer av generalisering, statistisk generalisering samt analytisk 

generalisering. Den statistiska generaliseringen syftar till att forskaren drar slutsatser 

om en population grundat på empirisk data som är insamlad från ett urval. Denna 

sortens generalisering är den vanligaste metoden som användas vid survey eller 

experimentella undersökningar. 

 

Analytisk generalisering kan användas och analyseras på ett eller ett antal fall och är 

därmed mest användbar vid just fallstudier. Syftet är att redan utvecklad teori används 

genom att den jämförs med de insamlade resultaten från fallstudien (Yin 2007). En 

noggrann övervägning görs kring om resultaten kan användas i en liknande situation. 

Hur möjligt det är att generalisera beror på likheter och skillnader mellan fallen (Kvale 

& Brinkmann 2014). Nackdelen ligger i att det vetenskapligt sett är svårare att 

generalisera utifrån en fallstudie, då det oftast handlar om ett enda eller fåtal fall. 

Genom att replikera studien på andra fall kan dock replikerbarheten, och därmed 

generaliseringsgraden, stärkas (Yin 2007).  

 

2.9.1 Nivå av generaliserbarhet  

Ballantyne et al. (2013) argumenterar för att även om alla städer är unika står alla 

kommuner inför liknande citylogistiska problem. Empirin kommer bland annat 
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analyseras med andra problem från fall i Europa där LMT-satsningar gjorts, och 

Växjös kontext behöver inte vara likadan som i fallen i studierna. Det behöver 

framhållas att det som studeras i Växjö endast är representativt för Växjö men kan 

eventuellt generaliseras till städer med liknande kontext. Växjö räknas som en 

medelstor stad med sina 65000 invånare (SCB 2010) och studiens resultat kan 

eventuellt appliceras på andra medelstora städer med liknande infrastruktur som 

Växjö. Det här ligger i linje med analytisk generaliserbarhet. Kritisk realism talar 

också för att kunskapen som skapas är kontextspecifik men att kunskapen samtidigt 

ska kunna testas i en annan kontext, anpassas och därefter appliceras.  

 

2.10 Forskningsetiska övervägande  

Bryman & Bell (2013) skriver att etiken spelar en väsentlig roll i den forskning som 

bedrivs i företagsekonomiska studier. Den svenska forskningen förhåller sig till vissa 

specifika etiska regler och det finns fem kriterier som är centrala för att individen ska 

behandlas med en rättvis bild genom hela undersökningen: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentiell- och anonymitetskravet samt falska förspeglingar.  

 

Informationskravet syftar till att forskaren ska ge information till de som undersöks 

gällande studiens syfte och vilka moment som kommer gås igenom. Samtyckeskravet 

uppnås genom att de som undersöks under hela undersökningens tid ska veta om att 

undersökningen är frivillig och inget ska vara eller kännas påtvingat. Deltagare ska ha 

rätt till att avbryta under hela undersökningens gång. Konfidentiell- och 

anonymitetskrav handlar om att uppgifter och information från en deltagare ska 

behandlas under sekretess så att inget kan läcka ut eller spridas på annat sätt. 

Nyttjandekravet är information som samlats in inte får missbrukas enbart användas till 

forskningsändamålet. Falska förspeglingar kan undvikas genom att forskaren under 

hela processens gång är tydlig med det denne menar och vill få fram, det är strikt 

förbjudet att tilldela falsk information eller på något sätt vilseleda information 

angående undersökningen (Bryman & Bell 2013).  

 

2.10.1 Utförda forskningsetiska överväganden 

Informationskravet uppnås genom att alla intressenter blir kontaktade innan intervju 

sker och en beskrivning av forskningen kommer framföras till dem på förhand. 

Därefter väljer intressenterna om de vill delta i studien, vilket ligger i linje med 
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samtyckeskravet. Anonymitetskravet kommer uppfyllas genom att de intervjuade 

personerna eller företagen inte kommer att behöva redovisa sina namn i forskningen, 

däremot finns det bara ett begränsat antal intressenter i en mindre stad som Växjö 

vilket gör att anonymiteten inte blir fullständig. Hänsyn tas till nyttjandekravet och 

falska förspeglingar genom att en utförlig redovisning av studiens syfte på förhand 

kommer ske till alla aktörer.  

 

Vidare är studiens syfte inte att föra en “dold agenda” genom att utöva påtryck på till 

exempel tredjepartslogistiker där det framförhålls att en LMT-lösning är bra för dem, 

eftersom lösningen med LMT kan leda till både vinster och försluter för dem. Inte 

heller skall forskningen ta, exempelvis, Växjö kommuns part tas då de har ett 

vinstintresse (miljömässigt) med den här lösningen. Arbetet kommer ge en objektiv 

bild av situationen i Växjö och presentera för- och nackdelar (objektivt) från gammal 

forskning.  

 

2.11 Metodsammanfattning  

En sammanfattning över de metodval som gjorts redovisas i tabell 2. 

 

Metodsammanfattning 

Vetenskapligt synsätt • Kritisk realism 

Vetenskapligt angreppssätt • Deduktivt 

Forskningsstrategi  • Kvalitativt 

Datainsamling 

 

• Primär data genom 

semistrukturerade intervjuer hos 

kommun, butiker, 

tredjepartslogistiker och 

fastighetsägare. En ostrukturerad 

intervju med Citysamverkan. 

• Sekundär data genom en rapport. 

Undersökningsdesign • Intervjustudie  
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Analysdesign 

• Femstegsmodell: (1) samman-

ställning av databas, (2) demontering 

av data, (3) remontering av data, (4) 

tolka data och (5) slutsatser. 

Urval • Snöbollsurval 

 

Kvalitetskriterier 

• Äkthet, via återgivelse av olika 

aktörers utsagor  

• Tillförlitlighet, via återkoppling till 

respondenter 

• Överförbarhet, via beskrivning av 

intervjuguide  

• Pålitlighet, via 

opponering/handledare 

• Intern validitet, via 

mönsterjämförelser 

Generalisering  • Analytisk generaliserbarhet  

Forskningsetiska övervägande 

• Informationskrav  

• Samtyckeskrav  

• Anonymitetskrav 

• Nyttjandekrav/falska förspeglingar 

Tabell 2. Metodsammanfattning. 

  



 

34 

 

3 Hur ser den nuvarande citylogistiksituationen i Växjö ut och 

vilka aktörer är involverade? 

I det här kapitlet kommer teori, empiri och analys kring den första frågeställningen 

behandlas och kapitlet fokuserar på att kartlägga den nuvarande citylogistiken i 

Växjö och de aktörer som påverkar citylogistiken. Först kommer teori om citylogistik 

och involverade aktörer presenteras. Därefter kommer empirisk intervjudata om 

dagens citylogistiksituation och involverade aktörer redovisas. Slutligen kommer ett 

analysavsnitt koppla ihop teori och empiri i analysavsnittet kommer även första 

frågeställningen besvaras.   

 

 

3.1 Teori  

I figur 2 illustreras vilka teoribaser som ligger till grund för den analys som syftar till 

att besvara frågeställning 1.  

 

 
 

 

 
3.1.1 Citylogistik 

Dagens stadskärnor är inte optimalt utformade för tunga transporter av gods utan syftar 

först och främst till att föra samman människor med varandra, bedriva handel och 

tillhandahålla bostäder. Detta ger ett ökat behov av effektivisering av godstrafiken i 

Figur 2. Teoribas, frågeställning 1. 
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stadskärnor då markutrymmet för transporter i städer inte kommer att öka i framtiden, 

vilket visar på att städer är i behov av nya och innovativa sätt att lösa denna 

problematik på (Trafikverket 2015). Ofta används regleringar för att hantera 

citylogistiska problem, såsom att endast ha gågator, enkelriktade gator och ha speciella 

leveranstider (Ballantyne et al. 2013). 

 

För att lättare förstå vilka åtgärder som finns tillgängliga för att främja eller förhindra 

trafik i städer väljer Muñuzuri et al. (2005) en indelning i fem kategorier: (1) Åtgärder 

till offentlig infrastruktur, som bygger på införande av ny infrastruktur eller anpassning 

av en redan existerade infrastruktur och kan vara en omlastningspunkt i form av en 

cityterminal. (2) Åtgärder relaterade till hantering av mark, olika sätt att allokera om 

mark för citylogistiska ändamål, exempelvis parkeringsplatser och lastzoner. (3) 

Åtgärder relaterade till tillgänglighetskrav, som delas in i två poster: den spatiala 

(restriktioner för inträde i områden och förflyttning av transporter) och den 

tidsrestriktiva (restriktioner som behandlar när transporter skall få tillgång till 

stadsområden). (4) Åtgärder relaterade till trafikstyrning, som ämnar omorganisera 

flöden i tätt trafikerade områden. (5) Åtgärder relaterade till tillämpning och 

marknadsföring syftar till att tillämpa de citylogistikåtgärder som utförts och 

marknadsföring syftar till marknadsföring av olika projekt, dessa kan användas 

tillsammans med någon ovanstående lösning. 

 

Muñuzuri et al. (2005) redogör för åtgärder som är specifika i vad som skall förbättras 

men åtgärderna kan även kombineras och kallas då för strategiska policyer. 

Utmärkande för de specifika åtgärderna är att de brukar leda till suboptimering, något 

som är bra för en aktör får ofta stort motstånd från en annan. Vid användande av dessa 

åtgärder måste den part som går med förlust bli kompenserad. 

 

3.1.2 Involverade aktörer  

Ballantyne et al. (2013) säger att aktörer är de som direkt påverkar transportsystemet 

och intressenter är de som har en indirekt påverkan på transportsystemet. Dessa 

behöver identifieras men Ogden (1992) och van Binsenbergen & Visser (2001) 

påpekar samtidigt att det är svårt för lokala myndigheter att identifiera alla intressenter 

i ett stadsområde, inte minst de som har en indirekt påverkan på transportutförandet.  
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3.1.2.1 Primära aktörer 

Aktörer delas in i fyra grupper: avsändare, kunder, transportoperatörer och 

myndigheter. Avsändare strävar efter effektivitet och konkurrenskraft. Kunder 

involverar både mottagare och slutkund, och har flera typer krav, bland annat 

stadsattraktivitet, kostnadseffektivitet, miljöhänsyn och säkerhet. 

Transportsoperatörer är tredjepartslogistiker vilket inte minst inkluderar föraren själv. 

Myndigheter reglerar och skapar förutsättningar för citylogistiken med målet att skapa 

en attraktiv omgivning och samtidigt attrahera besökare och företag (Ballantyne et al. 

2013).  

 

3.1.2.2 Sekundära aktörer 

Intressenter har en indirekt påverkan och inkluderar fastighetsägare, besökare, 

lastbilstillverkare, lokaltrafik och branschorganisationer. Fastighetsägare kan skapa 

förutsättningar för hur exempelvis av- och pålastning kan ske samt att de kan ha krav 

på när företagen kan ta emot gods. Stadskärnans besökare, som inte är konsumenter, 

är en indirekt aktör och de är intresserade av stadsattraktiviteten. Lastbilstillverkare 

kan tillverka bilar som passar för citylogistik. Lokaltrafik är en annan, då det kan 

skapas konflikter mellan lokaltrafiken och godstrafiken. Branschorganisationer kan 

utöva påtryckningar mot/för vissa beslut (Ballantyne et al. 2013).  

 

I figur 3 presenterar Ballantyne et al. (2013) grafiskt vilka primära och sekundära 

aktörer som finns. Genom att belysa alla aktörer kan alla involverade aktörers intressen 

tas i beaktning vid beslut. 
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Figur 3. Primära och sekundära aktörer som påverkar citylogistiken (Ballantyne et 

al. 2013, s. 99). 

 

  



 

38 

 

3.1.3.3 Teorisammanfattning 

I tabell 2 sammanfattas det teoretiska ramverk som berör citylogistik och involverade 

aktörer. 

 

Innehåll Teori 

Citylogistik 

• Effektivisering av godstrafiken i stadskärnor 

• Finns olika lösningar till att minska stadstrafiken: 

(1) Åtgärder till offentlig infrastruktur 

(2) Åtgärder relaterade till hantering av mark 

(3) Åtgärder relaterade till tillgänglighetskrav 

(4) Åtgärder relaterade till trafikstyrning 

(5) Åtgärder relaterade till tillämpning och 

marknadsföring 

Primära  aktörer 

• Avsändare 

• Kunder 

• Transportoperatörer 

• Myndigheter  

Sekundära aktörer 

• Fastighetsägare 

• Besökare  

• Lastbilstillverkare  

• Lokaltrafik  

• Bransch-organisationer 

Tabell 3. Teorisammanfattning, frågeställning 1. 
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3.2 Empiri 

Figur 4 illustrerar vilka empiriska grunder som använts för frågeställning 1 och den 

teorigrund som datainsamlingen baserats på.  

 

 

 

 

 

 
3.2.1 Citylogistik 

Idag är det mycket fordon på gågatorna, både mindre och större lastbilar. Det kan både 

leda till luftföroreningar och påverka stadsattraktiviteten negativt5 samt att det 

påverkar trafiksäkerheten6. I värsta fall kan det stå 3-4 lastbilar bakom varandra “på 

kö” som endast har småpaket eller någon pall att leverera7. På Storgatan är det i 

dagsläget mycket människor som delar en gång- och cykelväg, och då blir det 

problematiskt när godstransporter samtidigt ska köra på Storgatan. Bilarna behöver 

                                                 
5 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

6 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

7 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

Frågeställning 1

Hur ser den nuvarande  
citylogistiksituationen i Växjö 

ut och vilka aktörer är 
involverade?

Teori

Citylogistik
Primära aktörer

Sekundära aktörer

Empiri

Växjös:
Citylogistik 

Primära aktörer
Sekundära aktörer

Figur 4. Empribas, frågeställning 1. 
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försvinna på de tiderna då det är människor på storgatan8. Christoffer på Cenino/Donna 

instämmer i att det är för mycket trafik på gågatan9. 

 

Godsleveranser med fordon får endast ske mellan klockan 05:00-11:00 på Storgatan, 

en del  av Sandgärdsgatan, en del av Klostergatan och en del av Bäckgatan10. Det blir 

dock problematiskt för butiksägarna som inte kommer till sin butik förrän 08:00-09:00 

och ska hinna få sitt gods innan 11:00, transportörerna hinner inte leverera innan den 

tiden och resultatet blir att lastbilar trots det kör efter klockan 11:0011. Däremot har 

Växjö kommun skapat 13 nya lastzoner på gator i närheten av dessa gator där 

transportörer, under hela dagen, kan ställa sin bil och dra godset till mottagaren12.  

 

I dagsläget finns flera aktörer som kör i centrum, t.ex. UPS och FedEx13, Postnord, 

Schenker14, DHL15 och Alwex (som framförallt levererar livsmedel)16. Butikerna i 

studien får leverans från flera aktörer och har olika leveransmönster. Ingrid på Fräcka 

Kläder berättar att de beställer varor på mässor och att dessa varor sedan levereras 

löpande, som ett abonnemang, under en period. Leveranserna kan komma vilken dag 

som helst och de kommer ungefär mellan kl 10:00-12:00. Kommer godset efter 

klockan 11:00 får chauffören parkera på en lastzon och dra in godset in till butiken17.  

Magnus på Cultix berättar att de får leveranser utspritt under dagen18. 

 

Christoffer på Cenino/Donna berättar att de har två olika typer av leveransmönster. 

Fasta ordrar är säsongsbeställningar som görs i god tid innan leverans, till exempel 

beställs vårvarorna sommaren innan. Det finns inget exakt leveransdatum utan det går 

endast att bestämma om varorna ska levereras i början, mitten eller i slutet av en månad 

och varorna levereras med jämna mellanrum. Den andra typen av leveranser är löpande 

                                                 
8 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

9 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

10 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

11 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

12 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

13 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

14 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

15 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

16 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

17 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

18 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 
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och rör enstaka plagg, leverans sker cirka 2-4 dagar efter beställning. De kan få flera 

leveranser under dagen som kan komma från olika transportörer och levereras både på 

baksidan och vid butiksingången på Storgatan. Ibland kan leveranserna vara stora och 

det kan komma upp till 20 kartonger på en dag 19.  

 

Växjö kommun har, till skillnad från näringsidkarna i centrum, en samordnad 

distribution till alla kommunverksamheter där de minskat kostnaden för transporterna 

då leverantörerna levererar till en terminal som Växjö kommun betalar för20. Dessutom 

har de beräknade CO2-utsläppen minskat kraftigt (med 85-90 %) då färre bilar 

levererar gods21.  

 

3.2.2 Primära aktörer 

Kommunen, butikerna, logistikföretagen och Citysamverkan är de aktörerna som kan 

påverka transporterna i staden22. I kommunen har tekniska förvaltningen en stor roll, 

då de är ansvariga för reglerna i centrum och de sätter vilka leveransfönster som finns. 

Dessutom har de täta kontakter med Citysamverkan23. Även politikerna kan påverka24.  

 

Utöver mottagaren är huvudkoncernen en viktig aktör då de ofta kan styra avtal25. Det 

är inte alltid butiken som beställer in varorna som bestämmer vilken transportör som 

ska leverera  dem, de bestäms ofta via avtal eller hos leverantören. Leverantörerna 

påverkar transporterna då det ofta kan vara dem som köper transporter och betalar för 

dem26.  

 

3.2.3 Sekundära aktörer 

Fastighetsägare är viktiga då det är dem som behöver bygga om sina fastigheter när 

nya trafikbestämmelser sker, till exempel när nya lastzoner ska byggas27 eller när 

                                                 
19 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

20 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

21 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

22 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

23 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

24 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

25 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

26 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

27 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 
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avlastningsförråd/avlastningsytor ska byggas28, samt att de äger delar av marken i 

centrum29. Cityföreningen är en aktör som kan väcka frågor för sina medlemmar 

(näringsidkare i centrum)30. Citysamverkan, som består av näringsidkare, 

fastighetsägare och kommunen, kan också väcka sådana här frågor hos sina 

medlemmar31. 

 

3.2.4 Empirisammanfattning 

Tabell 4 sammanfattar den empiriska data som berör citylogistik och involverade 

aktörer. Empirin är kategoriserad efter det teoretiska ramverket.  

 

 

Innehåll Teori Empiri 

Citylogistik 

• Effektivisering av 

godstrafiken i stadskärnor 

• Finns olika lösningar till 

att minska stadstrafiken: 

(1) Åtgärder till offentlig 

infrastruktur 

(2) Åtgärder relaterade till 

hantering av mark 

(3) Åtgärder relaterade till 

tillgänglighetskrav 

(4) Åtgärder relaterade till 

trafikstyrning 

(5) Åtgärder relaterade till 

tillämpning och 

marknadsföring 

Godseffektivitet: 

• Ineffektiva godstransporter i 

Växjö centrum 

• Många olika transportörer som 

levererar i centrum 

• Gods levereras spritt under 

dagen hos butiker, men främst 

på förmiddagar 

Lösningar för att minska 

stadstrafiken: 

• Godstrafik på gågator efter 

tidsfönster (05:00-11:00). 

• 13 nya lastzoner i centrum som 

kan användas efter tidsfönster 

• Samordnad distribution till 

kommunverksamheterna 

                                                 
28 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

29 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

30 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

31 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 



 

43 

 

Primära  aktörer 

• Avsändare 

• Kunder 

• Transportoperatörer 

• Myndigheter  

Involverade primära aktörer: 

• Leverantörer 

• Butiker 

• Transportörer 

• Växjö kommun (inkl. politiker 

och tekniska förvaltningen) 

• Koncern/huvudkontor 

• Citysamverkan 

Sekundära 

aktörer 

• Fastighetsägare 

• Besökare  

• Lastbilstillverkare 

• Lokaltrafik  

• Branschorganisationer 

Involverade sekundära aktörer: 

• Fastighetsägare  

• Citysamverkan 

• Cityföreningen 

Tabell 4. Empiri- och teorisammanfattning. 
 

3.3 Analys 

Figur 5 illustrerar vilka empiriska och teoretiska grunder som ställs mot varandra i 

analysen för att kunna besvara frågeställning 1.  

 

 
 

 

Frågeställning 1

Hur ser den nuvarande  
citylogistiksituationen i Växjö 

ut och vilka aktörer är 
involverade?

Teori

Citylogistik
Primära aktörer

Sekundära aktörer

Empiri

Växjös:
Citylogistik

Primära aktörer
Sekundära aktörer

Analys

Växjös:
Citylogistik 

Primära aktörer
Sekundära aktörer

Figur 5. Analysmodell, frågeställning 1. 
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3.3.1 Citylogistik 

Trafikverket (2015) skriver att dagens stadskärnor inte är optimalt utformade för tunga 

transporter av gods, vilket leder till ett ökat behov av effektivisering av godstrafiken i 

stadskärnor. Det är i dagsläget för mycket lastbilar på gågatorna, och det ger både 

luftföroreningar32 och påverkar trafiksäkerheten33. Ulrika beskriver att det ofta kan bli 

köbildning på gågatorna och att dessa lastbilar kan leverera små mängder gods34. Det 

här kan ses som ett bevis på att inte heller Växjös stadskärna är optimerad för dagens 

godstrafik. Christoffer på Cenino/Donna instämmer och säger att det är för mycket 

trafik på gågatorna35. Både Christoffer, Ingrid, och Magnus säger att leveranser kan 

komma spritt under dagen, men främst på förmiddagen, vilket visar på att dagens 

leveranser inte är tillräckligt samordnade då de kan få flera leveranser varje dag36 37 38.  

  

Växjö har arbetat med flera olika åtgärder för att minska stadstrafiken, dessa kan 

kategoriseras enligt de fem typer av åtgärder Muñuzuri et al. (2005) beskriver för att 

begränsa/främja trafiken i städer. Den första är (1) åtgärder till offentlig infrastruktur, 

och är införande av ny/anpassning av befintlig infrastruktur och kan vara en 

omlastningspunkt i form av en cityterminal. Henrik på Växjö kommun berättar att 

Växjö kommun har en samordnad varudistribution till sina kommunfastigheter som i 

dagsläget samordnas hos Alwex. Det har lett till stora miljömässiga vinster39. Genom 

att samordna leveranser levererar färre aktörer till slutdestinationen. I dagsläget sker 

leveranser i stadskärnan från många olika aktörer40 41 42 43.  Den andra åtgärden är (2) 

åtgärder relaterade till hantering av mark och innebär att mark allokeras till 

citylogistiska ändamål, såsom lastzoner (Muñuzuri et al. 2005). Växjö kommun har 

skapat 13 nya lastzoner i närheten av gågatorna där transportörer, under hela dagen 

                                                 
32 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

33 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

34 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

35 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

36 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

37 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

38 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

39 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

40 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

41 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

42 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

43 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 
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kan leverera gods44. På så vis kan gods levereras till butiker under hela dagen. Både 

Ingrid, Christoffer och Magnus berättar att de får leveranser under dagen 45 46 47. Dessa 

leveranser under dagen underlättas på grund av lastzonerna. 

  

Den tredje åtgärden är (3) åtgärder relaterade till tillgänglighetskrav och syftar till att 

begränsa åtkomst, både rent geografiskt och tidsmässigt, till stadsområden (Muñuzuri 

et al. 2005). I dagsläget får godsleveranser på gågatorna endast sker mellan klockan 

05:00-11:00. Dock  fungerar inte det helt och hållet utan lastbilar kör ibland även efter 

de tiderna och blir då bötfällda48. Den fjärde är (4) åtgärder relaterade till 

trafikstyrning, som handlar om att omorganisera flöden i stadsområden (Muñuzuri et 

al. 2005). De 13 lastzonerna som byggts syftar till att transporter inte ska köra på 

gågatorna genom att lastbilen kan stanna på närliggande gator och dra in godset49.  Den 

femte är (5) åtgärder relaterade till tillämpning och marknadsföring, och kan 

kombineras med någon annan lösning. De böter som delas ut vid överträdelse kan ses 

som ett medel att tillämpa och säkerställa åtlydnad50. Däremot är marknadsföring av 

godstransportåtgärder inget som upptäcktes i studien, vilket kan vara intressant för att 

främja framtida citylogistiska åtgärder. 

  

Muñuzuri et al. (2005) skriver vidare att dessa åtgärder bör kombineras för att inte 

skapa suboptimering. Dessa åtgärder används simultant i dagsläget och ger olika 

möjligheter för transportörer att leverera sitt gods, oavsett om de vill leverera på för- 

eller eftermiddagen. Samtidigt visar också åtgärderna och respondenternas åsikter att 

det i dagsläget finns problem med citylogistiken i Växjö och att leveranser i dagsläget 

sker utspritt över dagen, även under de tiderna människor rör sig på gågatorna. 

 

3.3.2 Primära aktörer 

Enligt (Ballantyne et al. 2013) delas aktörerna med direkt påverkan på 

transportsystemet i fyra stycken grupper: avsändare, kunder, transportoperatörer och 

                                                 
44 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

45 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

46 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

47 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

48 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

49 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

50 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 
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myndigheter. I Växjös fall är det kommunen, butikerna (mottagarna), logistikföretagen 

och Citysamverkan som påverkar transportsystemet51. I Växjö kommun har tekniska 

förvaltningen en stor påverkan då de bestämmer trafikregler52 och politiker i kommen 

kan även påverka53. Citysamverkan har dock inte resurser eller kompetens att driva 

citylogistikinitiativ54 men kan däremot utöva påtryckningar och bör därmed 

klassificeras som en sekundär aktör. Även butikerna skulle kunna ses som sekundära 

aktörer då de inte styr vem som fraktar godset, däremot kan de bestämma när och hur 

de vill motta sitt gods och är därmed en primär aktör. Leverantören är ofta den aktören 

som väljer transportör och betalar för transporten55 och bör därmed ses som en primär 

aktör. 

  

Förutom dessa aktörer är även huvudkoncernen primär aktör då de, hos butikskedjor, 

kan styra transportavtal som ska gälla för mottagarbutikerna56. Ofta har dessa butiker 

redan anpassade avtal som både kan vara svåra och tidskrävande att ändra57, med andra 

ord kan butikerna inte alltid styra vem som levererar gods. Huvudkoncernen blir 

tillsammans med leverantörer, kunder (mottagare), transportoperatörer och 

myndigheter primära aktörer. 

 

3.3.3 Sekundära aktörer 

Fastighetsägaren är en intressent (sekundär aktör) som kan skapa förutsättningar för 

bland annat av- och pålastningar och även sätta krav på när företagen kan ta emot gods 

(Ballantyne et al. 2013). Fastighetsägarna är en viktig part i Växjö då de är de som 

måste bygga om sina fastigheter när nya trafikbestämmelser sker, exempelvis vid 

byggande av lastzoner58 eller avlastningsförråd/avlastningsytor59, eftersom de äger 

mark i centrum60.  Fastighetsägarna har en viktig roll då de påverkar förutsättningarna 

för godsavlastning i centrum och är en aktör som behöver inkluderas i beslut om 

                                                 
51 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

52 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

53 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

54 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

55 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

56 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

57 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

58 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

59 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

60 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 
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citylogistik, de är därmed en sekundär aktör. Branschorganisationer kan utöva 

påtryckningar mot/för vissa beslut (Ballantyne et al. 2013). Cityföreningen i Växjö kan 

påverka genom att de väcker citylogistiska frågor hos sina medlemmar61, även 

Citysamverkan som består av näringsidkare, fastighetsägare och kommunen kan väcka 

frågor62 och båda bör ses som sekundära aktörer. De är nödvändigtvis inga 

branschorganisationer men organisationer som kan utöva påtryckningar. 

 

3.3.4 Analyssammanfattning 

Tabell 5 sammanfattar analysen som berör citylogistik och involverade aktörer 

genom att illustrera de resultat som analyserats fram. Empirin och de resultat som 

analyserats fram är kategoriserade efter det teoretiska ramverket.  

 

Innehåll Teori Empiri Analys 

Citylogistik 

• Effektivisering av 

godstrafiken i 

stadskärnor 

• Finns olika lösningar 

till att minska 

stadstrafiken: 

(1) Åtgärder till 

offentlig infrastruktur 

(2) Åtgärder 

relaterade till 

hantering av mark 

(3) Åtgärder 

relaterade till 

tillgänglighetskrav 

(4) Åtgärder 

relaterade till 

trafikstyrning 

(5) Åtgärder 

relaterade till 

tillämpning och 

marknadsföring 

Godseffektivitet: 

• Ineffektiva 

godstransporter i Växjö 

centrum 

• Många olika 

transportörer som 

levererar i centrum 

• Gods levereras spritt 

under dagen hos butiker, 

men främst på 

förmiddagar 

Lösningar för att minska 

stadstrafiken: 

• Godstrafik på gågator 

efter tidsfönster (05:00-

11:00). 

• 13 nya lastzoner i 

centrum som kan 

användas efter tidsfönster 

• Samordnad distribution 

till 

kommunverksamheterna 

Godseffektivitet: 

• Ineffektiva godstransporter i 

Växjö centrum trots regleringar 

• Leveranserna samordnas inte 

tillräckligt i dagsläget 

Lösningar för att minska 

stadstrafiken: 

• Växjö arbetar med olika 

åtgärder för att minska 

stadstrafiken: 

(1)  Åtgärder till offentlig 

infrastruktur: Växjös 

samordnade kommundistribution 

(2) Åtgärder relaterade till 

hantering av mark: 13 nya 

lastzoner i centrum 

(3) Åtgärder relaterade till 

tillgänglighetskrav: Tidsfönster 

som begränsar godsleveranser 

mellan 05:00-11:00 på gågator 

(4) Åtgärder relaterade till 

trafikstyrning: De 13 lastzonerna 

                                                 
61 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

62 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 
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som byggts leder transporterna 

bort från gågatorna 

(5) Åtgärder relaterade till 

tillämpning och marknadsföring: 

Böter för de fordon som 

levererar på gågatorna efter 

tidsfönster. 

lösningar 

• Lösningarna underlättar men 

samtidigt kvarstår citylogistiska 

problem 

Primära  

aktörer 

• Avsändare 

• Kunder 

• Transportoperatörer 

• Myndigheter  

Involverade primära 

aktörer: 

• Leverantörer 

• Butiker 

• Transportörer 

• Växjö kommun (inkl. 

politiker och tekniska 

förvaltningen) 

• Koncern/huvudkontor 

• Citysamverkan 

Involverade primära aktörer: 

• Avsändare: Leverantörer 

• Kunder: Butiker 

• Transportoperatörer:  

Transportörer 

• Myndigheter: Växjö kommun 

(inkl. politiker och tekniska 

förvaltningen) 

• Koncern/huvudkontor 

Sekundära 

aktörer 

• Fastighetsägare 

• Besökare  

• Lastbilstillverkare 

• Lokaltrafik  

• Bransch-

organisationer 

Involverade sekundära 

aktörer: 

• Fastighetsägare  

• Citysamverkan 

• Cityföreningen 

Involverade sekundära aktörer 

• Fastighetsägare: 

Fastighetsägare  

• (Bransch-)organisationer: 

Citysamverkan/Cityföreningen 

Tabell 5. Analyssammanfattning. 
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4 Vilka problem som kan försvåra införande och drift av ett 

LMT-system i Växjö kan identifieras bland involverade 

aktörer? 

 
I det här kapitlet kommer teori, empiri och analys för frågeställning 2 behandlas och 

kapitlet fokuserar på att identifiera problem vid införande och drift av LMT. Kapitlet 

inleds med teori om mikroterminaler och följs av teori kring olika problem som kan 

uppstå vid införande och drift av LMT. Problemen är kategoriserade efter Ballantyne 

et al. (2013) modell som särskiljer teknisk genomförbarhet, kommersiell 

genomförbarhet och politisk genomförbarhet. Därefter redovisas empirisk 

intervjudata kring problem vid införande och drift vid LMT som de olika 

respondenterna identifierat, dessa är också uppdelade efter Ballantyne et al. (2013) 

modell.  Slutligen kopplar ett analysavsnitt, med samma struktur som empiriavsnittet, 

ihop teori och empiri och i analysavsnittet besvaras även den andra frågeställningen.  

 

 

4.1 Teori 

I figur 6 illustreras vilka teoribaser som ligger till grund för den analys som syftar till 

att besvara frågeställning 2. 

  

Figur 6. Teoribas, frågeställning 2. 
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4.1.1  Mikroterminaler 

Browne et al. (2005) definierar LMT som en logistikfastighet belägen relativt nära det 

område som ämnas tas hand om, från vilken gods konsolideras och från vilken 

värdeadderande aktiviteter kan genomföras. Transportföretag som har schemalagda 

leveranser lämnar gods på en LMT och undviker därmed att köra in i trånga 

stadsområden som LMT-bilar istället levererar till. I en LMT konsolideras leveranser 

från olika logistikföretag som sedan levereras, på ett miljövänligt sätt, genom ett 

planerat leveransmönster. I realiteten så innebär det att ett extra steg läggs till i kedjan 

(Marcucci & Danielis 2007). 

 

Figur 7 nedan visar grafiskt hur en LMT-lösning kan se ut och beskriver först en 

lösning utan en LMT och sedan en lösning med en LMT.   

 

 

Figur 7. Effekter av en LMT (Allen et al. 2014, s. 101). 
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Allen et al. (2012) definierar tre typer av LMT: 

1. LMT som täcker ett stadsområde (innehåller framförallt varor till butiker men 

även kontorsmaterial och livsmedel). Området kännetecknas ofta av smala 

gator, en historisk stadsutformning och få avlastningsplatser. Satsningar är 

oftast föreslagna av myndigheter p.g.a. trafikmässiga och miljömässiga 

anledningar och mottar oftast offentligt stöd.  

2. LMT som täcker en plats med enskild fastighetsägare, t.ex. sjukhus eller 

köpcenter (innehåller framförallt varor till butiker men även kontorsmaterial 

och livsmedel). Initiativ tas oftast av utvecklaren och ägaren då de vill 

maximera butiksyta genom att minska lagringsyta och minska 

avlastningsplatser. 

3. LMT som levererar till byggarbetsplatser. Initieras oftast av 

byggnadsentreprenören för att minska projektkostnader eller minska trafiken 

(Allen et al. 2012).  

 

4.1.2 Teknisk genomförbarhet 

Problem relaterade till mikroterminalens syfte 

Syftet för terminalen behöver vara tydligt, då inte alla typer av flöden passar in i en 

mikroterminal, såsom redan fullt konsoliderade lastbilar som levererar gods till 

stormarknader (Allen et al. 2014) eller flöden som innehåller många olika typer av 

gods då det kan vara problematiskt för en terminal att hantera allt gods (Browne et al. 

2005). Browne et al. (2011) påtalar dock att försörjningskedjor som är fullt 

konsoliderade ändå kan gynnas av en LMT, då användande av elbilar minskar utsläpp 

och ger ytterligare möjlighet till ökad konsolidering för högt konsoliderade transporter. 

Browne et al. (2005) nämner trots det att det framförallt är fristående butiker som 

passar för en LMT.  

 

Fordonsdesignen behöver även vara funktionell nog för att passa alla intressenters 

behov, till exempel kan lastbilarna behöva transportera kylda eller frysta produkter 

(Allen et al. 2012). 

 

Problem relaterade till terminal & fordon 

Terminalens placering påverkar utfallet på flera sätt. Placeras terminalen för långt från 

centrum maximeras avståndet som körs med miljömässiga transporter, dock ökar 
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antalet mil som körs då mindre bilar används. Skapas endast en konsolideringsterminal 

innebär det här att transportörerna behöver avvika från sin vanliga rutt vilket kan vara 

oattraktivt för dem (Browne et al. 2005). van Duin et al. (2010) beskriver ett fall där 

LMT-satsningen misslyckades p.g.a. att terminalen låg för långt bort från motorvägen 

vilket i kombination med att de använde långsamma (men miljövänliga) 

transportbärare användes resulterade i för långa ledtider (van Duin et al. 2010). 

Eriksson & Svensson hävdar att det kan vara viktigare att avlastningen vid terminalen 

ska kunna ske utan väntetider samt att det inte ska vara trängsel kring terminalen, 

snarare än att terminalen måste ligga mycket nära stadskärnan (Eriksson & Svensson 

2008).  

 

Problem relaterade till IT-system 

Det är viktigt att det finns bra IT-system då transportörerna kommer behöva leverera 

gods från flera olika transportörer som använder olika system för ‘track-and-trace’ 

samt att information ska rapporteras tillbaka till respektive system så att slutkunderna 

kan följa sin order. Finns det inget enhetligt system är risken att antalet felleveranser 

ökar då chauffören inte har lättillgänglig leveransinformation (Eriksson & Svensson 

2008). Tsai et al. (2008) instämmer att en risk vid införande av LMT är att IT-

strukturen inte går att utveckla på ett optimalt sätt.  

Bra och enkla IT- och tekniklösningar behövs också för att kunna skapa en effektiv 

informationsdelning bland alla aktörer i LMT-nätverket (Lindholm 2014; Lindawati 

et al. 2014). På så vis skapas bättre förutsättningar för ökat resursutnyttjande i både 

terminalen och fordonen (Lindholm et al. 2014). Lindawati et al. (2014) framhåller 

samtidigt att många aktörer kan vara rädda för att förlora konkurrenskraftig 

information om till exempel sin egen praxis eller vilken servicenivå de har, om de 

väljer att dela information med konkurrenter.  

4.1.3 Kommersiell genomförbarhet 

Problem relaterade till affärsmodell 

Det är viktigt att det finns en stark affärsmodell som är långvarigt lönsam (Allen et al. 

2014; Eriksson & Svensson 2008). Affärsmodellen behöver vara ömsesidigt lönsam 

för alla aktörer (Nordtömme 2015). Lindholm et al. (2014) instämmer i att 

lönsamheten är ett av de största problemen med LMT-satsningar.  
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När en LMT införs uppstår ytterligare kostnader i form av hanteringskostnader, 

administrativa kostnader, informationskostnader och transaktionskostnader (Marcucci 

& Danielis 2007).  Allen et al. (2012) instämmer i att driftkostnaden för LMT är ett 

problem då det blir dubbel hantering av varorna. Utöver driftskostnaderna tillkommer 

det även en hög startkostnad (Browne et al. 2005). Startkostnaden kan bli hög om 

staden i dagsläget inte har ett utbrett användande av eldrivna transporter då stora 

resurser kommer behöva spenderas på att undersöka och justera förutsättningarna 

(Lindholm et al. 2014). 

 

Problem relaterade till ägande 

Ballantyne et al. (2013) nämner att LMT-satsningar i innerstäder ofta är frivilliga. 

Browne et al. (2005) säger att myndigheter behöver bestämma sig kring om lösningen 

ska vara frivillig eller tvingande och att det här spelar stor roll för utfallet. Det är viktigt 

att fastslå vem som ska äga terminalen, om den ska ägas av offentliga eller privata 

aktörer eller ägas tillsammans, då ägandeskapet kan påverka vem som har ansvar för 

varorna. Vidare kan det skapas monopolistiska situationer vid enskilt ägande vilket 

kan eliminera konkurrens och skapa legala problem (Browne et al. 2005). van Duin et 

al. (2010) skriver om ett fall där flera transportörer och många av de privata butikerna 

valde att inte delta i LMT-satsningen på grund av att LMT-satsningen ansågs skapa en 

monopolsituation.  

 

Problem relaterade till efterfrågan  

I uppstarten av en LMT är det ofta låga volymer som flödar genom terminalen, det 

måste vid något skede finnas en tillräcklig efterfrågan för att driva ner enhetspriserna. 

Uthållighet krävs då LMT-systemen sällan är lönsamma initialt (Browne et al. 2005). 

Lindholm et al. (2014) instämmer i att processen med att starta en mikroterminal är 

tidskrävande.  

 

Problem relaterade till offentligt stöd 

Myndigheter behöver erbjuda förmåner till aktörerna involverade i ett LMT-system, 

såsom möjlighet att använda bussfiler, taxizoner, motorcykelparkeringar eller dylikt 

som kan vara lediga vid avlastningstider (Allen et al. 2014; Muñuzuri 2005). Browne 
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et al. (2005) instämmer att stark involvering av offentliga myndigheter behövs för att 

en LMT ska lyckas. Eriksson & Svensson (2008) säger att trafikregleringar behöver 

ändras så att de passar en koordinerad varudistribution. Lokala regler i staden är 

grunden till hur mikroterminalen kommer kunna utformas, till exempel fordonskrav 

och tidsfönster (Lindholm et al. 2014).  Myndigheter kan välja att begränsa möjligheter 

för traditionella transporter och göra det enklare för eldrivna fordon från 

mikroterminaler att ta sig fram i staden, på så vis skapas konkurrensfördelar för LMT:n 

(Allen et al. 2012; Allen et al. 2014). 

 

Problem relaterade till finansiering 

Det behöver undersökas i vilken utsträckning olika aktörer, såsom transportörer, 

mottagare och myndigheter kan hjälpa till med bland annat de finansiella kostnaderna 

(Allen et al. 2012). Browne et al. (2005) hävdar att de inte funnit några bevis för att 

endast självfinansiering fungerar än. Finansiell sponsring är ett måste för att en LMT 

ska lyckas. Visser et al. (1999) instämmer i att offentligt stöd behövs för att LMT-

satsningar ska lyckas. Nordtömme (2015) säger att finansiering är viktigt för att 

minska de ekonomiska riskerna aktörer tar när de engagerar sig i en LMT-satsning. 

Även van Duin et al. (2010) identifierar finansiella bidrag som ett problem. 

 

Om en testperiod ska bli genomförbar behöver den här finansieras av någon part då 

transportörer utsätter sig för ekonomiska risker när de ska förändra väldigt stora delar 

av sina rutiner endast för en kort period. (Nordtömme 2015). 

 

Problem relaterade till organisering 

LMT för stadskärnor kännetecknas ofta av att många privata aktörer engagerar sig 

frivilligt med stöd av en lokal myndighet (Allen et al. 2014). Det är väldigt fördelaktigt 

om det finns “botten-upp”-press från lokala intressenter, såsom en organisation 

bestående av butiker, då det ökar möjligheterna för en implementeringsbar LMT. Utan 

en part som styr/påverkar de andra tenderar LMT-satsningar att misslyckas fort 

(Browne et al. 2005). En stark drivkraft och bra styrmedel behövs för en effektiv LMT-

satsning (Lindholm et al. 2014).   
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Det krävs att LMT:n har en tydlig organisationsstruktur som kan leda utvecklingen 

och driften av LMT:n utifrån klara och realistiska mål (Browne et al. 2005). van Duin 

et al. (2010) identifierar organiseringen av en LMT som viktig och nämner att bland 

sina studerade fall misslyckades tre av fyra fall där implementeringen leddes av lokala 

myndigheter. Organisering från privata aktörer lyckades bättre. Browne et al. (2005) 

säger vidare att LMT-satsningar i större utsträckning lyckas i de områden där det finns 

en enskild fastighetsägare eller enhetlig styrning, såsom ett köpcenter. 

 

4.1.4 Politisk genomförbarhet 

Problem relaterade till delade kostnader 

Hur väl en LMT lyckas beror till stor del hur väl kostnader och fördelar delas lika. 

Fördelar i form av mindre bilar, ökad konsolidering, minskad 

bränsleförbrukning/utsläpp, att området för gångtrafikanter förbättras måste vägas mot 

potentiella kostnader som kan vara kapital-/driftskostnader, ett extra hanteringssteg i 

försörjningskedjan samt delen med säkerhet/ansvar/problem när ytterligare företag 

hanterar gods. Behandlas inte allokeringen av fördelar och kostnader i förväg tenderar 

för mycket fokus i senare skede hamna på monetära faktorer (Browne et al. 2005). 

Samtidigt framhåller Browne et al. (2005); Allen et al. (2014) att de kommersiella, 

trafikmässiga, sociala och miljömässiga vinsterna ofta överväger de totala 

kostnaderna.  

 

Problem relaterade till intressekonflikter 

LMT-satsningar tenderar att gynna vissa aktörer medan andra missgynnas (Muñuzuri 

et al. 2005; Quak & Tavasszy 2011). Det är därför rimligt att de som missgynnas får 

ekonomisk ersättning (Muñuzuri et al. 2005). I en LMT-lösning levererar en 

transportör en annan transportörs gods, vilket kan skapa motstånd hos transportörerna 

då den ursprungliga transportörens logga inte syns på lastbilen (Ballantyne et al. 2013). 

Transportörerna förlorar dessutom direktkontakt med kunderna när en annan part kör 

deras varor (Browne et al. 2005). Väljer myndigheter att införa tidsfönster för leverans 

blir det problematiskt för de som levererar godset, då bilarna endast används under 

dessa tidsfönster. Däremot får stadsbesökarna en tryggare miljö (Ballantyne et al. 

2013).  
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Problem relaterade till kunskap 

Myndigheter har ofta inte tillräcklig kompetens om godstrafikplanering och behöver 

därmed anlita konsulter. Alla aktörer behöver tillräcklig medvetenhet, kunskap och 

statistik om godstrafikaktiviteter vid införande av ett LMT-system (Ballantyne 2013 

et al.). Browne et al. (2005) instämmer att bristfällig kunskap om LMT-konceptet hos 

aktörer ofta leder till missförstånd. Bristande kunskap och medvetenhet om 

godstransportproblem leder till att intresset för att hantera dessa problem blir svalt 

(Lindholm et al. 2014). Det leder även till att aktörer ser problemet som överdrivet 

eller oviktigt och gör dem ovilliga att ändra sina strukturer vid ett testinförande av en 

LMT (Nordtömme 2015). Det svala intresset leder till att frågor om citylogistik oftast 

tas upp när ett problem uppstår istället för att proaktivt bearbetas (Ballantyne et al. 

2013).  

 

Muñuzuri et al. (2005) poängterar att alla intressenter måste övertygas att delta i 

projektet då projektet faller om en intressent inte vill delta. Fördelarna behöver även 

göras tillgängliga för allmänheten. Allen et al. (2012) påtalar att inte minst 

myndigheterna behöver incitament för att delta, vilket kan ske genom att de får ökad 

kunskap om exempelvis miljömässiga vinster. Nordtömme (2015) säger att acceptans 

bland intressenter är ett av de största problemen vid implementering. 

 

Problem relaterade till samarbete  

Det krävs en ömsesidig förståelse från både lokala myndigheter och involverade 

aktörer. Parterna behöver agera som partners kring problemet (Ballantyne et al. 2013). 

Redan i planeringsfasen behöver alla aktörer involveras för att skapa en fullständig 

planeringsprocess (Lindholm & Browne 2013). Det är centralt att alla parter får säga 

sitt innan en sådan satsning startas (Browne et al. 2005). Att skapa en process med 

mikroterminaler blir med andra ord tidskrävande, då det handlar om att flera 

intressenter ska samarbeta tillsammans och komma fram till lösningar som ska 

implementeras med fokus på långsiktighet (Lindholm, et al. 2014).  

 

I Ballantyne et al. (2013) studie hade hälften av de privata aktörerna aldrig kontakt 

med de lokala myndigheterna. Ofta har branschorganisationer kontakt med 

myndigheterna, dock påverkar de sällan på lokal nivå. Författaren påtalar att aktörerna 
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inte interagerar tillräckligt väl, det är vanligt att myndigheter antingen skapar 

regleringar för att hantera citylogistiska problem eller helt överlåter ansvaret till 

logistikföretagen själva. Ogden (1992) instämmer och skriver att det både krävs 

förändringar som görs av styrande organ i form av regleringar, samt företagsdrivna 

förändringar där de exempelvis miljöanpassar sin verksamhet. Lindholm & Browne 

(2013) framhåller att LMT i längden vinner på ett starkt samarbete mellan lokala 

myndigheter och privata intressenter. Kontinuerlig uppföljning och kommunikation 

gällande olika aktörers mål behövs för en framgångsrik LMT-satsning (van Duin et al. 

2010).  

 

4.1.5 Teorisammanfattning  

I tabell 6 sammanfattas det teoretiska ramverk som berör problem vid införande och 

drift av LMT. 

 

Problem 

relaterade till 
Teori 

Teknisk 

genomförbarhet 
 

Syfte 
• Rätt typ av varor 

• Anpassad fordonsdesign för olika behov 

Terminal & fordon 

• För långt avstånd till centrum 

• Trängsel vid terminalen 

• Rätt typ av fordon 

IT-system 

• Olika aktörer  olika IT-system 

• Ineffektiv informationsdelning 

• Motstånd vid informationsdelning 

Leveranstider 

 

 

 

Kommersiell 

genomförbarhet 
 

Affärsmodell 

• Ömsesidigt lönsam 

• Höga startkostnader 

• Höga driftskostnader 

Ägande 

• Frivillig eller tvingande 

• Privat, offentligt, samägt 

• Monopolsituation 

Efterfrågan • Låg initial efterfrågan 

Offentligt stöd 
• Ökad tillgänglighet för LMT-bilar 

• Bättre förutsättningar i centrum 
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Finansiering 

• Självfinansiering fungerar inte 

• Offentlig finansiering 

• Finansiering innebär risktagande 

Organisering 
• En styrande/drivkraft part  

• Privat eller offentligt initiativ 

Politisk 

genomförbarhet 
 

Delade kostnader 

• Aktörers fördelar kontra kostnader 

• Totala fördelar kontra kostnader 

• Ansvarsproblematik 

Intressekonflikter 

• Vissa aktörer kan missgynnas 

• Transport i annan aktörs namn 

• Tidsfönster och nyttjandegrad 

Kunskap 

• Bristande kunskap hos alla aktörer  

• Nedprioriterad fråga 

• Acceptans hos aktörer 

Samarbete 

• Bristande planeringsprocess 

• Externt samarbete 

• Dålig kontakt med myndigheter  

Tabell 6. Teorisammanfattning, frågeställning 2. 
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4.2 Empiri 

Figur 8 illustrerar vilka empiriska grunder som använts för frågeställning 2 och den 

teorigrund som datainsamlingen baserats på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Empiribas, frågeställning 2. 
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Alla respondenter har varit mycket positiva till idén kring att en LMT införs och sett 

flera fördelar med mindre lastbilar i centrum63 64 65 66 67 68. Trots det har de belyst olika 

problem med en sådan här lösning.  

 

4.2.1 Teknisk genomförbarhet 

Problem relaterade till mikroterminalens syfte 

Då restauranger och dylikt behöver sina leveranser dagligen kanske inte de skulle 

kunna vara en del av en sådan här satsning. Kyltransporter kan vara ett problem då det 

inte kan omlastas hur som helst. Dessutom finns det speciella krav när livsmedel 

fraktas, det får inte fraktas med vad som helst. Även apotek, systembolaget eller 

blomsterbilar är svåra att inkludera. Kedjor kan också vara ett problem då beslut kan 

behöva tas hela vägen upp i koncernen, som kanske inte ens befinner sig i Sverige69, 

samt att kedjor kan ha transportavtal som är bestämda på en nationell nivå70.  

 

Det kan vara svårt att ha fordon som hanterar både returmaterial och leveransgods rent 

praktiskt då storleken på returgodset kan vara svårt att förutsäga71. Ulf på Alwex säger 

att de i dagsläget tar med sig rullvagnar och dylikt  tillbaka när de levererar till 

kommunverksamheter. Han säger även att det går att hantera olika typer av gods på 

samma bil och att det inte är ett större problem, i dagsläget hanterar de både kylt och 

fryst i samma bilar. Sedan får inte saker såsom gödsel eller färg fraktas i samma bilar 

som livsmedel då de kan kontaminera livsmedlet72. 

 

Problem relaterade till terminal & fordon 

Ska allt gods köras till en ny enskild terminal krävs det väldigt mycket arbete för att 

butikerna ska få sina leverantörer att byta leveransadress på alla leveranser73. 

                                                 
63 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

64 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

65 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

66 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

67 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

68 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

69 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

70 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

71 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

72  Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

73 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 
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Levereras gods med hjälp av elcyklar kan problemet bli att de rymmer för lite gods 

vilket gör leveranserna ineffektiva74. Både Ingrid, Christoffer och Magnus anser att 

det inte spelar någon roll för dem hur det levereras så länge godset kommer fram säkert 

och rätt volymer levereras75 76 77.  

 

Problem relaterade till IT-system 

Idag använder alla olika system för att följa godset, och alla aktörers system behöver 

kopplas samman78. Ulf tror också att det kan vara ett problem att alla har olika system 

och att de här behöver kopplas samman, det finns ingen universell standard79.  

 

Problem relaterade till leveranstider 

När LMT-system diskuterats med butiker tidigare, påtalade flera butiksägare att de 

inte vill behöva komma till sin butik tidigare än de vanligtvis gör för att ta emot gods 

och på så vis anpassa sig till nya leveranstider, då de redan jobbar långa dagar. Har de 

beställt en vara vid en viss tidpunkt och istället får den senare på dagen behöver inte 

det vara ett problem för dem80. Ingrid instämmer i att hon inte vill komma till butiken 

mycket tidigare för att ta emot varor då hon redan jobbar långa dagar och att en viss 

osäkerhet med leveranstid inte är något problem, hon kan ta emot gods när som helst 

under öppettiderna och färre leveranser är inget problem. Däremot är hon inte villig 

att gå ut och hämta sitt gods81. Magnus nämner dock att tidiga leveranser är viktigt när 

det släpps nya skivor/böcker som snabbt måste ut i butiken, men utöver det så spelar 

det ingen roll när leveranserna sker82.  

 

Det kan vara ett problem om leveranserna blir för tidiga då extra personal kan behövas, 

och en del butiker kan ha det svårt ekonomiskt redan. Vissa aktörer kan ha avtal som 

uttrycker när godset ska levereras, vilket kan bli problematiskt om leveranstidpunkten 

                                                 
74 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

75 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

76 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

77 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

78 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

79 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

80 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

81 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

82 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 
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ändras83. Christoffer säger att personalen börjar vid 09:30 och kan ta emot gods då, 

samtidigt är de anpassningsbara84.  

 

Ett ytterligare problem är att det många butiker skulle vilja ha leverans vid samma 

tidpunkt då de flesta öppnar ungefär samtidigt, det blir svårt att vara på så många 

ställen samtidigt. Då behöver många bilar köra samtidigt och nyttjandegraden för bilen 

blir låg. Samtidigt måste det finnas förutsättningar för nattlossning85.  

 

4.2.2 Kommersiell genomförbarhet 

Problem relaterade till affärsmodell 

Det är ekonomifrågan som är det stora problemet, någon måste betala för den sista 

milen som mikroterminalen levererar till86. Även om kommunen skulle kunna 

finansiera det i början måste affärsmodellen driva sig själv, kommunen kommer ha 

svårt att subventionera långsiktigt87. Ulf påtalar att det är problematiskt att veta vem 

som är kunden och vem som ska betala för den extra driftskostnaden, men ser inte 

kommunen som en kund utan snarare butiken eller huvudkoncernen till butiken. 

Samtidigt kan kommunen tjäna mycket på minskning av utsläpp88. 

 

Det finns även ett problem med att få tillgång till de ekonomiska besparingarna som 

kan ske med en LMT-lösning. Slipper en transportör lossa gods i centrum och istället 

levererar det på en terminal blir det en besparing för dem. Frågan är om de själva 

behåller besparingen eller om mottagaren eller dess huvudkoncern får ta del av den. 

Dessutom är det oftast leverantören som betalat leveransen och det kan vara dem som 

får del av den. Antagligen kommer transportörerna inte erkänna att de gör en besparing 

om syftet är att de pengarna ska gå till att finansiera LMT-lösningen. Den som driver 

terminalen behöver ha betalt för det89.  

 

 

                                                 
83 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

84 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

85 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

86 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

87 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

88 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

89 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 
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Problem relaterade till ägande 

Konkurrensen är väldigt viktig, det går inte att utesluta någon ur det här, satsningen 

måste konkurrensutsättas90. Det kan bli en konstig konkurrenssituation, upphandling 

är centralt91. Sker det en upphandling måste det finnas en privat aktör som kan hantera 

det här flödet. Är upphandlingen på för få år och terminalen byter ägare med jämna 

mellanrum kan det bli mycket extraarbete, då alla butiksleverantörerna behöver ändra 

leveransadresserna igen. Sedan behöver det diskuteras om samma part ska äga både 

terminalen och transporten92. Magnus tror att transportörerna kan vilja äga terminalen 

själva och inte att kommunen ska äga den. Samtidigt blir det också ett problem om en 

transportör äger en terminal och en konkurrent ska leverera till den terminalen93.  

 

Det är inte ägarformen i sig som spelar någon roll, den skulle kunna vara “samägd” 

som dagens samarbete med Alwex och kommunen, det viktiga är att alla vet reglerna 

och avtalen94. Enligt Christoffer kvittar det om det är en offentlig eller en privat aktör 

som äger terminalen, det är något kommunen och transportörerna får diskutera95.  

 

Problem relaterade till efterfrågan 

I Göteborg och Malmö finns det sådana här satsningar, samtidigt är de mycket större 

än Växjö och det kan bli svårt att skapa lönsamhet för ett sådant här system i Växjö. 

Returhämtningar i samband med leverans som en värdeadderande aktivitet skulle 

kanske fungera om Växjö var dubbelt så stort. Dessutom måste returleveranserna, som 

hamnar på LMT-terminalen hämtas  av en aktör som kanske inte själva har terminal 

Växjö96. Ulf tror dock inte att Växjö är för litet för en sådan här satsning utan att det 

utan tvekan skulle fungera. Alla transportörer har redan så pass mycket trafik att det 

inte spelar någon roll om efterfrågan är liten97.  

 

 

                                                 
90 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

91 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

92 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

93 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

94 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

95 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

96 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

97 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 
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Problem relaterade till offentligt stöd 

Vid införande av en LMT-lösning försvinner inte nuvarande begränsningar angående 

när leveranser får ske, utan begränsningarna kommer eventuellt skärpas ännu mer då 

en sådan lösning även gör transporterna effektivare98. Samtidigt hinner inte dagens 

leveranser leverera inom det nuvarande tidsfönstret99. Det har även skapats lastzoner i 

närheten av huvudgatan där leveranser kan ske även efter de utsatta tidsfönsterna. 

Ulrika och Henrik påtalar dock att de inte är säkra att den bötfällning som sker på de 

leveransbilar som levererar på gågatorna efter klockan 11 har haft någon effekt100 101. 

Det finns även en oro hos butiksägarna när kommunen inför trafikbegränsningar, till 

exempel begränsningar i syfte att minska biltrafiken i centrum, då butikerna känner att 

det kan leda till att de förlorar kunder102.  

 

Offentliga regleringar kan även skapa problem för det gods som ska hämtas hos 

butiken på eftermiddagarna, speciellt för butiker som säljer gods via e-handel och då 

skickar gods, eftersom bilarna inte kan eller får ta sig in i staden på eftermiddagarna. 

Då kör butiksägarna med sina personbilar till en transportör och lämnar in godset103.  

 

Problem relaterade till finansiering 

När Växjö kommun tidigare försökt engagera butiker i en sådan här satsning har ett av 

de största problemen varit finansiering104 och tyvärr är det ofta det ekonomiska som är 

det övergripande problemet105. Ulf instämmer att det stora problemet är vem som 

kommer behöva betala för satsningen då satsningen sannolikt inte leder till 

besparingar. Han tror inte att någon privat aktör är beredd på att ta en ekonomisk risk 

för något sådant här eller att betala för de miljömässiga eller trafikmässiga vinster som 

sker106. Ulrika påtalar att distributörerna sparar pengar på att slippa köra till Växjö 

                                                 
98 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

99 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

100 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj.  

101 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

102 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

103 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

104 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

105 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

106 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 
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centrum. Butikerna har redan betalat för transporten hos sin distributör en gång och 

kan vara ovilliga att betala igen för sista milen107.  

 

Peder fortsätter med att säga att även om det går att skjuta till ekonomiska resurser 

från fastighetsägare eller andra aktörer behöver aktörerna veta vad de själva vinner på 

det. Det kan vara svårt för endast en part att finansiera allt, men de som finansierar 

måste också känna att de får något värde för pengarna108. Kommunen vinner till 

exempelvis på minskade utsläpp och bättre trafiksäkerhet109.  

 

Ingrid poängterar att de har svårt att betala ännu mer för frakten än vad de gör i 

dagsläget, även om miljövinster kan uppstå, butikerna ska inte få det sämre med en 

sådan här lösning. Däremot får leverantörerna vara med och betala lite110. Magnus 

säger att han kan vara villig att betala några kronor mer per paket i utbyte mot bättre 

miljö, men blir kostnaden för hög kan butikerna få svårt att konkurrera. Resten av 

ansvaret faller på kommunen - om kommunen vill ha en bättre miljö behöver de också 

finansiera. Dock kan kommunen vilja att transportörerna betalar en andel111. 

Christoffer på Cenino/Donna anser att det inte är butikerna som ska betala extra för att 

få leveranser med LMT-bil utan att det är upp till kommunen att finansiera. Inte heller 

Cityföreningen, där Christoffer är styrelsemedlem, kan finansiera ett sådant projekt112.  

 

Problem relaterade till organisering 

På grund av att butikerna inte alltid ser problemet med nuvarande stadsleveranser är 

det inte de som tar initiativ till en sådan här lösning utan det är kommunen och 

Citysamverkan, med målet att förbättra stadsmiljön, som drivit frågan113. Ulf 

instämmer i att initiativet inte kommer komma från butikerna utan att det är kommunen 

som får ta initiativet114.  

 

                                                 
107 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

108 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

109 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

110 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

111 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

112 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

113 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

114 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 



 

66 

 

Butikerna har inte råd att driva något sådant här utan det är transportörerna som får ta 

hand om terminalen115. Christoffer tycker att butikernas ansvar är att jobba aktivt för 

en levande stadskärna och kommunens ansvar är att ta hand om miljön. Han anser att 

på grund av att de kallar sig för ‘Europas grönaste stad’ ska de också ta sitt ansvar och 

leva upp till det varumärket. Huvudsyftet för butikerna är att sälja varor och ta emot 

godset, transportfrågan är inget som butikerna tar hand om, det är upp till kommunen 

och transportföretagen116. Magnus instämmer i att kommunen bör ansvara för miljön 

och inte missgynna butikerna för att de ligger i centrum och att butikerna ansvarar för 

handeln och att hålla igång rörelsen i centrum. Han säger också att det inte finns tid i 

att engagera sig i transportfrågor, det får kommunen och leverantörerna sköta. Han 

måste själv överleva117. 

 

Även om kommunen finansierat ett initiativ tidigare bör det vara Citysamverkan som 

ska jobba med frågan och ordna finansiering118. Kommunen kan ge sina åsikter men 

de kan inte bestämma över Citysamverkan. Vid ett möte med ett logistiknätverk tyckte 

deltagarna att kommunen är de som ska driva projektet. Ulrika påtalar även att alla 

aktörer är ägare till problemet119.  

 

Det är inte lätt att ta ett beslut för alla mottagare då det är många som är involverade 

jämfört med kommunens egna samordnade leveranser där man kan ta ett övergripande 

beslut120. Peder anser dock att någon part behöver “hålla i taktpinnen”, men att 

Citysamverkan i dagsläget inte kan driva ett sådant här projekt då de inte har resurser 

eller kompetensen. Skulle resurserna öka och kompetensen höjas kanske det finns 

möjlighet till att driva ett projekt121. Christoffer på Cenino/Donna själv är med i 

styrelsen i Cityföreningen och säger att det inte skulle vara något problem att försöka 

väcka intresse för sina medlemmar på mötena men att bidra med något finansiellt är 

inget de skulle kunna göra122. 

                                                 
115 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

116 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

117 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

118 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

119 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

120 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

121 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

122 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 
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Ulf på Alwex anser däremot att kommunen bör bestämma vem som får köra gods i 

centrum med hjälp av regleringar, då de inte kan föra förhandlingar med alla 

butiker/restauranger. De måste bestämma sig för hur de vill göra med sin stadskärna. 

Det kan bara nå framgång om kommunen tar initiativ. Samtidigt skulle det bli 

problematiskt om kommunen sköter själva driften av en sådan här verksamhet då de 

varken har kompetensen eller en terminal123.  

 

4.2.3 Politisk genomförbarhet 

Problem relaterade till delade kostnader 

Sker det en besparing i leveranskostnader med ett sådant här system kan den 

besparingen gå till huvudkoncernen snarare än till mottagarbutiken - där 

mottagarbutiken kan vara positiv till idén. Då ser endast butiken nettokostnaden124.  

 

Totalt sett kanske det blir en samhällsekonomisk vinst även om butikerna får en högre 

kostnad för sina leveranser. Det är inte säkert att samma personer som får kostnader 

även får vinster125. Miljövinsten kan vara svår att sätta ett pris på126 127. Det kan vara 

svårt att sätta ett pris på upplevt kundvärde128. Även om butikerna tycker idén är bra 

kan de välja att acceptera dagens problem med leveranser när de inser att de kan 

behöva betala en ökad kostnad för lösningen129. Skulle fastighetsägare bidra med vissa 

ytor, för till exempelvis avlämningszoner, behöver fördelar för dem också uppnås i 

form av ökad kundvärde till sina hyresgäster eller ökat fastighetsvärde. 

 

Ansvarsfrågan som berör vem som ska ta ansvar om gods inte kommer fram eller blir 

skadat, är ofta ett problem som dyker upp130. Även Magnus ser det här som ett 

eventuellt problem131. 

 

                                                 
123 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

124 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj 

125 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj 

126 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

127 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

128 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

129 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

130 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

131 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 
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Problem relaterade till intressekonflikter 

I vissa fall kan butiker vilja att deras egen lastbil med företagsloggan kommer och 

lämnar gods132. Ulf tror inte att det är ett större problem att en annan part skulle 

leverera deras gods om ansvar vid överlämning reglerats tidigare. Samtidigt är 

kundmötet ett hygienkrav som måste skötas133. Ur butikernas perspektiv spelar det 

ingen roll vem som levererar134 135.  

 

Då kommunen ansvarar för miljön och trafiksäkerheten i staden bör de bli de stora 

vinnarna om trafiken minskar samt de som vinner upphandlingen och får köra godset. 

Butikerna ska inte kunna missgynnas men transportörerna som förlorar upphandlingen 

blir förlorarna då de förlorar omsättning136. Både Ingrid och Peder instämmer och tror 

att de transportföretagen som inte får köra in i centrum missgynnas mest137 138. Ulrika 

säger att huruvida de som missgynnas mest av en sådan här lösning ska få 

kompensation från kommunen snarare är en politikerfråga139. 

 

Problem relaterade till kunskap 

Växjö kommun gjorde för några år sedan ett försök att öka kunskapen hos flera 

näringsidkare genom att kontakta butiker, hotell, restauranger och kartlade deras 

leveranser140. Kartläggningen låg till grund för en rapport som visade minskade utsläpp 

och stora fördelar för Växjö city (Vågman 2011). Alla var positiva till idén141. 

Rapporten skulle redovisas på ett frukostmöte och personliga inbjudningar hade delats 

ut till butikerna - men endast en person dök upp142.  

 

                                                 
132 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

133 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

134 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

135 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

136 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

137 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

138 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

139 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

140 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

141 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

142 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj 
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Butikerna och fastighetsägarna behöver få större kunskap om fördelarna med ett sådant 

här system143. Det behövs flera goda exempel och dessa behöver även demonstreras - 

Henrik säger att det blir svårt att ta hela centrum på studieresa. Det är inte lätt att se 

helheten om många organisationer är involverade144. Peder instämmer i att goda 

exempel behövs och att motivationen kan öka med hjälp av kunskap145.  

 

Det är inte säkert att alla butiksägare ser leveranser som ett problem då de ofta är inne 

i sin butik större delar av dagarna, även om det gäller leveranser vid de tiderna då större 

bilar inte får köra i centrum146. Då Växjö har en liten stadskärna, i förhållande till 

befolkningsstorleken, känns inte storstadsproblemen med stadsleveranser igen lika 

mycket här147. Peder tror också att det svårt att få alla att förstå problematiken. Det är 

både näringsidkare, fastighetsägare, kommunen, boende, som behöver informeras148. 

Butikerna har hört talas om LMT tidigare, om än ytligt149 150 151. 

 

Problem relaterade till samarbete 

Baserat på tidigare försök är det svårt att genomföra en sådan här lösning om det inte 

finns ett gemensamt mål och vilja152, samtidigt tycker de flesta att en sådan här idé är 

bra153. Peder poängterar att något av det viktigaste är att få alla aktörer, både butikerna, 

fastighetsägarna och transportbranschen, att komma överens och få dem att “veta 

spelreglerna”. Framförallt behöver transportörerna, som är spridda, kunna samarbeta, 

men de kan inte vara de enda som samarbetar. Även fastighetsägarna behöver 

involveras154.  

 

                                                 
143 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

144 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

145 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

146 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

147 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

148 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

149 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

150 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

151 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

152 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

153 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

154 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 
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Det är ett problem att det är för många aktörer involverade155. Ulf instämmer och säger 

att det är problematiskt då många aktörer är involverade. Samordningen är ett stort 

problem och det är svårt att ena alla, det går inte att säga till, exempelvis, en stor kedja 

att de ska göra på ett visst vis då alla har egna avtal som kan vara riksavtal. Kommunen 

kan inte ha samtal med alla kedjors centrala kontor för att förhandla om transportavtal, 

det är alldeles för tidskrävande. Dessutom skulle inte transportföretagen kunna sätta 

sig ner och bestämma vem som ska driva terminalen och vem som ska köra. Inte heller 

butikerna lär kunna enas156. Ingrid tror också att transportörerna är svåra att ena då alla 

vill leverera gods, samt att de kan vara rädda för att förlora möjligheterna att köra i 

centrum157.  

 

Ulrika  är medlem i ett logistiknätverk, men distributörerna är inte alltid med i 

nätverket. Inte heller fastighetsägare eller butiker representerade är där158. Alwex och 

Kommunen har dock ett nära samarbete159. Magnus bekräftar och säger att han inte 

har mycket kontakt med kommunen eller leverantörer, endast när problem uppstår. 

Däremot är han bekant med olika organisationer som verkar i innerstaden samt att de 

har en intern förening i Tegnérgallerian där butiken ligger. Fastighetsägaren pratas det 

endast med om hyror och ibland handlar politiker i butiken och då kan frågor 

diskuteras160. 

 

4.2.4 Empirisammanfattning  

Tabell 7 sammanfattar den empiriska data som berör problem vid införande och drift 

av LMT. Empirin kategoriseras efter det teoretiska ramverket som ligger till grund för 

datainsamlingen. I vissa fall kan problem identifierats i intervjuerna som inte 

återfunnits i det teoretiska ramverket och i de fallen har nya kategorier skapats i 

tabellen. 

 

 

                                                 
155 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

156 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

157 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

158 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

159 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

160 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 
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Problem 

relaterade till 
Teori Empiri 

Teknisk 

genomförbarhet 

  

Syfte 

• Rätt typ av varor 

• Anpassad fordonsdesign för 

olika behov 

Rätt typ av varor:  

• Livsmedel/kyltransporter 

• Apotek/Systembolag/ blommor 

Anpassad fordonsdesign för olika behov:  

• Hantera returgods 

Terminal & fordon 

• För långt avstånd till centrum 

• Trängsel vid terminalen 

• Rätt typ av fordon 

Rätt typ av fordon: 

• För små fordon (elcyklar) 

Byta leveransadress: 

• Ny leveransadress 

IT-system 

• Olika aktörer  olika IT-

system 

• Ineffektiv informationsdelning 

• Motstånd vid 

informationsdelning 

Olika aktörer  olika IT-system:  

• Olika aktörer  olika IT-system 

• Ingen gemensam standard 

Leveranstider  

Tider för mottagning: 

• För tidiga leveranser 

• Leverans vid samma tidpunkt  låg 

nyttjandegrad 

Kommersiell 

genomförbarhet 

 
 
 

 

Affärsmodell 

• Ömsesidigt lönsam 

• Höga startkostnader 

• Höga driftskostnader 

Höga driftskostnader: 

• Långsiktigt lönsam 

• Ingen långsiktig subventionering 

• Vem betalar? Vem är kund? 

• Tillgång till aktörers besparingar 

Ägande 

• Frivillig eller tvingande 

• Privat, offentligt, samägt 

• Monopolsituation 

Frivillig eller tvingande: 

• Transportkonkurrenter vill inte delta 

Privat, offentligt, samägt: 

• Frekvent byte av terminaldrift vid 

upphandling 

Monopolsituation: 

• Konkurrenssituation 

Efterfrågan • Låg initial efterfrågan 

• Låg efterfrågan, framförallt initialt: 

• Växjö för liten stad 

Lokalisering av transportörer: 

• Alla transportörer finns inte i Växjö 

Offentligt stöd 

• Ökad tillgänglighet för LMT-

bilar 

• Bättre förutsättningar i centrum 

Ökad tillgänglighet för LMT-bilar: 

• Bättre förutsättningar för LMT 

• Problem vid returhämtning 

Ytterligare trafikrestriktioner: 

• Strängare krav 

• Oro hos butiksägarna 
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Finansiering 

• Självfinansiering fungerar inte 

• Offentlig finansiering 

• Finansiering innebär 

risktagande 

Finansiering innebär risktagande: 

• Ekonomisk risk 

Självfinansiering fungerar inte: 

• Dålig betalningsvilja, aktörerna måste 

få värde 

• Butikerna kan inte finansiera 

• Oklar finansieringsmodell 

Organisering 
• En styrande/drivkraft part  

• Privat eller offentligt initiativ 

En styrande/drivkraft part: 

• Svårt för en part att ta beslut för alla 

involverade aktörer 

Privat eller offentligt initiativ: 

• Butikerna tar inte initiativ 

• Kommunen har tagit initiativ men 

misslyckats 

• Ingen vill ta initiativ 

Politisk 

genomförbarhet 

 

 

 

 

Delade kostnader 

• Aktörers fördelar kontra 

kostnader 

• Totala fördelar kontra kostnader 

• Ansvarsproblematik 

Aktörers fördelar kontra kostnader: 

• Snedfördelade besparingar 

• Endast kostnad för en aktör leder till 

mindre acceptans 

Totala fördelar kontra kostnader: 

• Svårt att sätta ett pris på kundvärde 

eller miljövinst 

Ansvar: 

• Ansvarsproblematik 

Intressekonflikter 

• Vissa aktörer kan missgynnas 

• Transport i annan aktörs namn 

• Tidsfönster och nyttjandegrad 

Vissa aktörer kan missgynnas: 

• Vissa transportörer blir förlorare 

• Kommunen blir vinnare 

• Svårt att hantera kompensation 

Transport i annan aktörs namn: 

• Lastbil ska ha butikens logga 

Kunskap 

• Bristande kunskap hos alla 

aktörer  

• Nedprioriterad fråga 

• Acceptans hos aktörer 

Bristande kunskap hos alla aktörer: 

• För låg kunskap om LMT hos flera 

aktörer 

Nedprioriterad fråga: 

• Lågt intresse hos aktörer 

Acceptans hos aktörer: 

• Aktörer ser inte problemet 

Samarbete 

• Bristande planeringsprocess 

• Externt samarbete 

• Dålig kontakt med myndigheter  

Externt samarbete: 

• Svårt att ena alla aktörer 

• Inga heltäckande aktörsnätverk 

Tidskrävande: 

• Många aktörer är involverade  

tidskrävande 

Tabell 7. Empiri- och teorisammanfattning. 
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4.3 Analys 

Figur 9 illustrerar vilka empiriska och teoretiska grunder som ställs mot varandra i 

analysen för att kunna besvara frågeställning 2. 

   

Figur 9. Analysmodell, frågeställning 2. 
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4.3.1 Teknisk genomförbarhet 

Problem relaterade till mikroterminalens syfte 

Browne et al. (2005) säger att det kan bli problematiskt för en mikroterminal att hantera 

många olika typer av gods. Allen et al. (2012) nämner också att fordondesignen måste 

passa alla intressenters behov, till exempel behöver de kunna transportera fryst eller 

kylt gods. Henrik  instämmer att det här kan vara ett problem och tror inte att livsmedel 

till restauranger kan inkluderas i en sådan här satsning. Detsamma gäller apotek, 

systembolaget och blomsterbutiker som har speciella krav på sina leveranser161. Då de 

undersökt det här vid ett tidigare försök att införa LMT-system kan det vara ett 

problem. Dock säger Henrik att problemet berodde på att de behövde frekventa 

leveranser162. Ulf, som arbetar på Alwex som har ansvar för kommundistributionen, 

påtalar att det här inte är några problem då de fraktar och hanterar både kyl-, frys- och 

rumstempererat gods i dagsläget163. Då det redan finns infrastruktur som kan hantera 

ett livsmedel behöver det inte vara ett problem, även om det kan innebära en del extra 

arbete. Däremot framgår det inte om exempelvis leveranser till systembolag, apotek 

eller blomsterbutiker är genomförbara och det kan vara ett problem att hantera alla 

dessa olika typer av gods.  

 

Peder tror att det kan vara svårt, rent praktiskt, att ha bilar som hanterar både returgods 

och samtidigt lämnar av gods i samma slinga då returgodset är svårt att förutsäga 

storleken på 164. Ulf säger idag att de tar med rullvagnar och dylikt när de levererar 

gods i kommundistributionen 165. Rullvagnar är dock standardiserade till måttet och 

det skulle kunna vara ett problem att planera in rätt mängd gods så att även returgods 

ryms i bilen. Som Allen et al. (2012) nämner måste fordonsdesignen passa alla 

intressenters behov, och här kan problem uppstå.  

 

Browne et al. (2005) påtalar även att det framförallt är fristående butiker som passar 

till en LMT-satsning. Både Ulf och Henrik poängterar att det kan vara problematiskt 

att inkludera kedjor som kan ha leveransavtal som styrs på en nationell-/koncernnivå166 

                                                 
161 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

162 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

163 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

164 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj 

165 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

166 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 
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167. Även här finns det problematik som hindrar alla typer av verksamheter i centrum 

från att delta i en sådan här satsning, då det skulle innebära för mycket arbete för en 

part att ha förhandlingar med alla dessa kedjors huvudkontor. Syftet behöver 

bestämmas då det är problematiskt att leverera gods till alla verksamheter i centrum, 

även om det i teorin skulle kunna vara genomförbart.  

 

Problem relaterade till terminal & fordon 

Enligt Browne et al. (2005) påverkar terminalens placering utfallet på flera olika sätt. 

Placeras den långt ifrån centrum maximeras avståndet som körs med miljövänliga 

transporter, dock blir det fler körda mil. van Duin et al. (2010) påvisar fall där LMT 

satsningar misslyckas på grund av att det låg för långt bort från motorvägen och på 

grund av att de använde sig av långsamma transporter vilket bidrog till för långa 

ledtider. Enligt Ulrika är det inga större problem var i Växjö en terminal skulle ligga 

då avståndet till centrum från olika transportörer endast skiljer sig med några 

kilometer168. Det här kan bero på att Växjö är en så pass liten stad i jämförelse med de 

städer som där satsningar gjorts i tidigare. Dessutom ligger transportörerna i Växjö 

nära större vägar, och därför borde det inte vara ett problem att terminalen skulle ligga 

för långt från en motorväg.  

  

Däremot kan avståndet spela roll om elcyklar används, då transporterna kan bli 

ineffektiva då de inte rymmer mycket gods, detta kan vara ett problem169. För 

butikernas del spelar det dock ingen roll hur deras gods levereras så länge det kommer 

fram säkert och i den volym som beställts170 171 172. Ett problem som uppkommit om 

en enskild terminal ska ta emot allt gods är att det kan vara svårt för butikerna att få 

alla sina leverantörer att byta leveransadress173. Då  kommunen haft det här problemet 

när de startade sin kommundistribution är det sannolikt att det här problemet även kan 

uppstå vid uppstart av en mikroterminal.  

 

                                                 
167 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

168 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

169 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

170 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

171 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

172 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

173 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 
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Problem relaterade till IT-system 

Det krävs bra IT-system eftersom transportörerna kommer leverera gods från flera 

olika transportörer där alla har olika track-and-trace-system och denna information ska 

även rapporteras tillbaka till respektive system för att kunden ska kunna följa sin order 

(Eriksson & Svensson 2008). I dagsläget använder alla aktörer olika system för att 

spåra sina leveranser, men för att ett enhetligt system ska kunna användas krävs det att 

alla aktörers system kopplas samman då Ulf tror att det annars skapas problem174. 

Löses inte detta problem kan, enligt Eriksson & Svensson (2008) antal felleveranser 

öka eftersom chauffören inte har lättillgänglig information. 

  

Lindawati et al. (2014) skriver att aktörerna dessutom kan vara rädda för att förlora 

konkurrenskraftig information när de delar med sig information från sina egna system 

till konkurrenter, det kan exempelvis röra vilken egen praxis som företagen använder 

eller vilken servicenivå de har. Huruvida den här oron kan vara ett problem i Växjö 

framgår inte, det som Ulf poängterade är snarare den tekniska svårigheten att koppla 

samman alla system p.g.a. att det inte finns någon gemensam standard175.  

 

Problem relaterade till leveranstider 

Då leveranser i dagsläget sker spritt över dagen, men främst på förmiddagen, skulle en 

samlad leverans till butikerna troligtvis ske inom det tidsfönstret som i dagsläget finns 

(innan klockan 11:00). Det kan bli problematiskt om många butiker vill ha leverans 

vid samma tidpunkt176, exempelvis strax innan de öppnar sina butiker. Peder på Edberg 

Fastigheter framhåller att det kan vara svårt för butiker att ta emot gods tidigare än vad 

de gör177. Ingrid på Fräcka Kläder säger att hon inte kan komma till butiken mycket 

tidigare än vad hon gör i dagsläget178. Magnus på Cultix prioriterar i vissa fall tidiga 

leveranser179 och Christoffer på Cenino/Donna säger att de kan ta emot gods när 

personalen börjar jobba (09:30), men säger samtidigt att de är flexibla180. Å andra sidan 

                                                 
174 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

175 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

176 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

177 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

178 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

179 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

180 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 
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påtalar Ingrid och Magnus att det inte spelar någon roll när under öppettiderna leverans 

sker181 182.  

 

Det kan bli problematiskt om inte alla leveranser hinner levereras mellan den tiden då 

personalen börjar jobba och innan tidsfönstret för leveranser i centrum stänger. 

Butikerna vill inte behöva anpassa sina mottagningstider genom att deras gods ska tas 

emot tidigare men kan tänka sig att ta emot gods senare under dagen. Samtidigt syftar 

tidsfönstret på att minimera antalet leveranser efter klockan 11:00, och här finns en 

problematik. Det kan vara svårt att hitta en enhetlig lösning som passar alla.  

  

I studien har ingen teori kring problematik med leveranstidpunkten hos butikerna 

identifierats. Det kan bero på att problemet är specifikt för Växjö då öppettider och 

leveransfönster kan skilja sig i olika städer, i Växjö får exempelvis inte transporter 

köra på gågatorna efter klockan 11:00. Det kan också bero på att butikernas perspektiv 

kring problematik inte alltid inkluderas i artiklarna.  

 

4.3.2 Kommersiell genomförbarhet 

Problem relaterade till affärsmodell 

Det behövs en affärsmodell som är långvarigt lönsam för alla parter (Allen et al. 2014; 

Eriksson & Svensson 2008; Nordtömme), lönsamheten är ofta ett av de största 

problemen (Lindholm et al. 2014). Både Ulf och Ulrika instämmer att ett av de stora 

problemen är att få LMT:n hållbar ekonomiskt183 184. Marcucci & Danielis (2007) samt 

Allen et al. (2012) påtalar att det blir en högre driftskostnad då en extra part införs, 

vilket även Ulf på Alwex instämmer i och belyser även frågan kring vem som är 

kunden185. Den frågan är intressant då det även kan säga vem som ska betala för att få 

en LMT-lösning ekonomiskt hållbar, och det är ett problem som ständigt diskuteras.  

 

Förutom att kunden, som enligt Ulf kan vara både mottagaren eller huvudkoncernen186, 

eventuellt behöver betala kan det även finnas besparingar hos de transportörer som 

                                                 
181 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

182 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

183 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

184 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

185 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

186 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 
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slipper leverera i centrum. Här är en annan problematik, det finns besparingar som 

hade kunnat komma en LMT till godo, samtidigt tappar den transportören omsättning 

om denne inte vinner en upphandling och får köra allt gods i centrum. Ingrid och 

Magnus nämner också att de inte är beredda att betala några större summor för att få 

leveranser av en LMT187 188 och Christoffer vill egentligen inte betala mer alls för sina 

leveranser189. Inte heller kommunen kan subventionera det här långsiktigt190. Det är 

med andra ord även problematiskt att hitta betalningsvilja då inte alla aktörer drar 

några större fördelar av en sådan här lösning. 

   

Problem relaterade till ägande 

Browne et al. (2005) skriver att myndigheterna behöver bestämma sig kring om 

lösningen ska vara frivillig eller tvingande och att detta påverkar utfallet. Henrik 

nämner att en upphandling skulle kunna ske191, vilket dock kräver att alla mottagare 

godkänner lösningen. Det även finns problematik kring om terminalen flyttas runt 

mellan olika privata aktörer med jämna mellanrum då mottagaradressen ändras192. 

Peder tror inte att äganderollen spelar roll utan snarare att alla frivilligt engagerar 

sig193. Christoffer påtalar att det är något transportörerna och kommunen får 

diskutera194 vilket visar på att det är en fråga som mottagarna skulle kunna anpassa sig 

till. Det är både en fråga om initiativ, praktiska hänsyn och hur ett ägandeskap skulle 

kunna ske, och i alla dessa delar kan problem uppstå då det kräver en stor involvering 

och konsensus hos många aktörer. 

  

Både van Duin (2010) och Browne et al. (2005) nämner vikten av att inte hämma 

konkurrensen då ett enskilt ägande kan skapa en monopolsituation. Både Ulf och 

Ulrika poängterar vikten av lösningen konkurrensutsätts och att upphandling är viktigt 

(Ulf och Ulrika). Magnus inflikar också med att vissa konkurrenter inte kan vilja 

                                                 
187 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

188 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

189 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

190 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

191 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

192 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

193 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

194 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 
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leverera till LMT-terminalen som en konkurrent driver195. Konkurrensfrågan är väldigt 

viktig då juridiska bekymmer kan uppstå om den aktören som får driva LMT-systemet 

inte har tillförskaffat ägandeskapet på ett korrekt sätt. Även här kan problem uppstå då 

en offentlig upphandling kan kräva stor tidsåtgång samt att det kräver en stor 

förberedelser av alla parter, inte minst för att säkerställa att alla parter kommer arbeta 

utefter det nya arbetssättet så det inte blir som Magnus säger, att transportkonkurrenter 

inte vill leverera till den transportören som driver LMT196. 

  

Problem relaterade till efterfrågan 

Browne et al. (2005) skriver att efterfrågan kan vara ett problem, inte minst i början, 

då det krävs tillräckliga volymer för att driva ner styckpriset då LMT-satsningar sällan 

är lönsamma initialt. Ulrika tror att det kan vara svårt att skapa lönsamhet i ett sådant 

här system i Växjö då staden är så pass litet och hänvisar till Malmö och Göteborg där 

det finns fungerande system för samordnade cityleveranser197. Ulf tror däremot inte att 

Växjö är för litet och att det utan tvekan skulle fungera då transportörer redan har 

mycket trafik198. Då det kostar pengar att starta en process för samordnade 

cityleveranser behöver den här satsningen återbetalas över tid, vilket ligger i linje i det 

Browne et al. (2005) skriver. Samtidigt behöver inte efterfrågan vara ett problem sett 

ur transportörernas synvinkel om befintlig infrastruktur och trafik används. Växjös 

storlek verkar snarare vara ett problem om ny infrastruktur behöver byggas eller ett 

problem i uppstartsfasen för den part som behöver initiera projektet då det kan vara 

vissa projektkostnader. Även om det kan finnas kostnader som behöver täckas behöver 

inte efterfrågan vara ett problem i det långa loppet, samtidigt försvinner syftet med en 

LMT som efterfrågan är för låg då andra transportörer kommer täcka resten av 

efterfrågan vilket leder till mycket godstrafik i centrum. Efterfrågan är ett problem, 

inte ur transportörernas ekonomiska perspektiv men för att fullfölja syftet av en LMT. 

  

Problem relaterade till offentligt stöd 

Allen et al. (2014), Muñuzuri (2005) och Eriksson & Svensson poängterar vikten av 

att myndigheter behöver erbjuda förmåner till aktörerna i ett LMT-system, såsom 

                                                 
195 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

196 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

197 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

198 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 
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tillgång till bussfiler, taxizoner, ändrade fordonskrav eller utökade tidsfönster. Ulrika 

säger att de regleringar som finns idag inte skulle försvinna utan snarare kunna skärpas 

då ett LMT-system även bidrar till en effektivisering av fordonstrafiken och därmed 

skulle gods kunna levereras ännu tidigare än vad det görs idag199. Samtidigt poängterar 

Henrik och Ulrika att de tidsfönsterregleringarna i form av bötfällning  som finns idag 

säkerligen har haft effekt200 201. I vissa fall kan det ha motsatt effekt, till exempel när 

inte transportörer får hämta utgående paket hos butikerna på eftermiddagarna202. De 

säger dock att vissa åtgärder skulle kunna göras för att underlätta för LMT-bilar203 204. 

  

Det finns även en oro hos butikerna om fler regleringar införs. Allen et al. (2012) och 

Allen et al. (2014) skriver att begränsningar istället kan ske för de fordon som inte 

ingår i LMT-satsningen, vilket är något Henrik205 också föreslår. Browne et al. (2005) 

skriver att en stark involvering av lokala myndigheter behövs för att en LMT ska 

lyckas. Det verkar som att det finns en viss dubbelsidighet kring att minska 

trafikbegränsningarna i centrum, samtidigt kan det här vara nödvändigt för att skapa 

fördelar för LMT och skapa acceptans hos butikerna som är oroliga över att fler 

regleringar införs som kan skada antalet besökare till deras butiker.   

  

Involveringen av lokala myndigheter verkar inte vara ett problem, däremot behöver 

det ske regleringar som inte leder till att butikerna blir motståndare samt att de ger 

fördelar till LMT-bilar samtidigt som de begränsar övrig godstrafik. Även här behöver 

det ske på ett lagligt sätt, och det kan vara ett problem att införa regleringar som 

tillgodoser både butikernas, LMT-trafikens och den vanliga trafikens behov samt 

kommunens mål med citylogistiken. 

  

Problem relaterade till finansiering 

Browne et al. (2005) skriver att finansiell sponsring behövs då inget LMT har lyckats 

bli framgångsrik endast via självfinansiering. Både Visser et al. (1999), Nordtömme 

                                                 
199 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

200 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

201 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

202 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

203 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

204 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

205 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 
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(2015) och van Duin et al. (2010) skriver att finansiellt stöd är centralt, både för att 

minska risker för aktörer samt för att kunna göra LMT-satsningen framgångsrik. Både 

Ulf, Ulrika, Henrik instämmer i att finansieringen är det stora problemet206 207 208. Ulf 

tror inte heller att någon privat aktör är beredd att ta en ekonomisk risk209. Tar ingen 

privat aktör en ekonomisk risk kommer finansieringsansvaret hamna på lokala 

myndigheter. Det är inte minst aktuellt om, som Nordtömme (2015) skriver, en sådan 

här terminal lanseras över en testperiod under vilken transportörerna kan vara ovilliga 

att utsätta sig för en ekonomisk risk (Nordtömme 2015). 

  

Allen et al. (2012) skriver att det behöver undersökas i vilken utsträckning de olika 

aktörerna kan stödja projektet finansiellt. Peder säger att de eventuellt skulle kunna 

bidra med vissa ekonomiska resurser men att det är viktigt att alla aktörer vet vad de 

vinner på lösningen för att kunna bidra, de behöver själva få något värde210. Ingrid 

säger att även om miljövinster kan uppstå kan det vara svårt för henne att betala för en 

sådan här lösning, då butikerna inte kan få det sämre av en sådan här lösning211. 

Magnus instämmer och säger att butikerna kan få svårt att konkurrera om de behöver 

betala för mycket212. Christoffer anser att de inte kan betala extra för en sådan här 

lösning utan att kommunen ska finansiera, det är inte butikernas ansvar213. Henrik 

säger att kommunen eventuellt skulle kunna finansiera det i början214. 

  

Det är viktigt att de som betalar får något kundvärde och det verkar inte som att 

butikerna anser sig skulle kunna få något direkt värde som de vill betala för, utan anser 

att kommunen bör finansiera det här. Ingen verkar vilja ta ansvar för hela 

finansieringen, även om kommunen skulle kunna bidra initialt, vilket är problematiskt 

då finansieringen är det största problemet som måste lösas för att en LMT-satsning ska 

                                                 
206 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

207 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

208 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

209 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

210 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

211 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

212 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

213 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

214 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 
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kunna fungera. Precis som Ulf säger verkar ingen privat aktör vara villig att betala för 

de miljömässiga eller säkerhetsmässiga vinsterna som sker215. 

 

Problem relaterade till organisering 

Allen et al. (2014) skriver att LMT i stadskärnor ofta kännetecknas av att många 

privata aktörer engagerar sig frivillig med stöd av en lokal myndighet. Browne et al. 

(2005) tillägger att det är fördelaktigt om en grupp intressenter, såsom en organisation 

bestående av butiker, har någon form av ”botten-upp”-press. Ulf på Alwex tror inte att 

butikerna kommer ta initiativet utan att det är kommunen som får ta initiativet216. Även 

Ulrika instämmer i att det inte är butikerna som tar initiativ till sådana här lösningar 

utan det är kommunen och Citysamverkan som drivit frågan217. Ingrid på Fräcka 

Kläder säger också att butikerna inte har råd att driva något sådant här. Christoffer på 

Cenino/Donna och Magnus på Cultix tycker inte heller att butikerna ska driva något 

sådant här utan att det är kommunens ansvar218 219. van Duin et al. (2010) nämner dock 

att det i flera fall har visat sig lyckas sämre om lokala myndigheter driver 

implementeringen. Däremot är förutsättningarna för alla städer unika och utifrån vad 

respondenterna svarat verkar det inte finnas någon privat part som kan driva en sådan 

här lösning. 

  

Browne et al. (2005) säger att det behövs en part som styr för att en LMT-satsning ska 

lyckas. Henrik på Växjö kommun säger att Citysamverkan bör jobba med frågan och 

ordna finansiering och att kommunen inte kan bestämma över dem220. Samtidigt säger 

Ulf att kommunen bör bestämma vem som får leverera i centrum med hjälp av 

regleringar, då de inte kan förhandla med alla olika parter som finns. Det kan bara nå 

framgång om kommunen tar initiativ221. Browne et al. (2005) skriver att LMT-

satsningar i större utsträckning lyckas i de områden där de finns en enskild 

fastighetsägare eller enhetlig styrning. Henrik instämmer och säger att det inte är lätt 

att ta beslut för många mottagare när många aktörer är involverade, i fallet med 

                                                 
215 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

216 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

217 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

218 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

219 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

220 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

221 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 
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kommunens egna samordnade leveranser är det enklare att ta ett övergripande 

beslut222. 

  

Browne et al. (2005) skrev att en organisation bestående av butiker, med fördel kan 

driva frågan. Citysamverkan innehåller både butiker, myndigheter och fastighetsägare. 

Christoffer är styrelsemedlem i Cityföreningen, som endast innefattar butikerna, och 

säger att de kan försöka väcka frågan hos sina medlemmar men att de inte kan 

finansiera projektet223. 

  

De flesta aktörerna är överens om att kommunen ska driva projektet. Samtidigt 

framhåller kommunen att det bör vara Citysamverkan som driver ett sådant här projekt. 

Peder framhäver att Citysamverkan, som den organisationen ser ut i dag, inte kan driva 

ett sådant här projekt då de inte har resurser eller kompetensen224. 

 

Vem som ska ta initiativ och driva projektet är en svår fråga. Som ovanstående 

diskussion visat är det en stor problematik kring vem som ska ta initiativ och hur 

initiativ ska tas.  

 

4.3.3 Politisk genomförbarhet 

Problem relaterade till delade kostnader 

Browne et al. (2005) skriver att hur bra en LMT lyckas till stor del beror på hur väl 

kostnader och fördelar fördelas lika. Extra kostnader och nackdelar uppstår för vissa 

parter när ett extra steg i försörjningskedjan införs, samtidigt kan det bli vinster både 

ekonomiskt, miljömässigt och trafiksäkerhetsmässigt. Dessa fördelar och nackdelar 

måste behandlas innan uppstart för att minska ett senare fokus på kostnader. Ulrika 

och Ulf säger att det kan vara svårt att sätta ett pris på miljövinsten225 226. Peder säger 

även att det är svårt att sätta ett pris på upplevt kundvärde och att de själva behöver 

veta vilket kundvärde de får innan de accepterar kostnader227. Det finns med andra ord 

problem med att allokera kostnader och fördelar på ett rättvist sätt. 

                                                 
222 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

223 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

224 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

225 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

226 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

227 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 
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Henrik säger också att vissa butiker kan välja att acceptera dagens 

godsleveransproblematik i centrum när de behöver betala en ökad kostnad för en LMT-

lösning228. Ser en aktör endast kostnader utan fördelar är det inte orimligt att de inte är 

villiga att engagera sig i lösningen. Browne et al. (2005) och Allen et al. (2014) säger 

att de totala fördelarna ofta överväger de totala kostnaderna, vilket är något även 

Henrik kan tänka sig229. 

  

Ett annat problem som identifierades är att kostnader kan bli snedfördelade intern hos 

företag som ingår i någon koncern eller kedja då eventuella besparingar i form av 

leveranskostnader kan gå till huvudkontoret samtidigt som mottagarbutiken endast får 

nettokostnaden230. Huruvida det blir en kostnad eller besparing för mottagarbutiken 

beror antagligen på hur systemet utformas, sker leveranserna lika förmånligt som 

tidigare behöver en LMT-lösning inte innebära en kostnad för mottagarbutiken. 

  

Problemet handlar till stor del om att få alla aktörer att se fördelar för dem själva som 

de anser är värda att betala för, och upplevda fördelar är svåra att mäta. 

 

Både Peder och Magnus nämner att det kan finnas viss ansvarsproblematik om gods 

blir skadat eller går sönder231 232. Även Browne et al. (2005) säger att ansvar/säkerhet 

kan bli en extra kostnad. Det här kan vara ett problem då fler parter är involverade och 

fler överlämningar sker.   

 

Problem relaterade till intressekonflikter 

LMT-satsningar brukar gynna vissa aktörer medan andra missgynnas (Muñuzuri et al. 

2005; Quak & Tavasszy 2011). Ulf tror att kommunen och är den stora vinnaren då de 

ansvarar för miljö och trafiksäkerhet, samt att den transportören som får köra i centrum 

är en vinnare. Den som missgynnas mest är transportörerna som förlorar 

                                                 
228 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

229 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

230 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

231 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

232 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 
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upphandlingen233. Även Ingrid och Peder tror att transportörerna är dem som 

missgynnas mest234 235. Ulf poängterar också att butikerna inte ska få dra några 

nackdelar av en sådan här lösning236. Ballantyne et al. (2013) skriver att 

trafiksäkerheten är en vinst för stadsbesökarna men att nyttjandegraden för den som 

kör LMT-bilarna missgynnar dem då LMT-bilarna endast körs under förmiddagen. 

Även Ulf delar åsikten om att nyttjandegraden kan bli låg för dessa fordon237. 

Muñuzuri (2005) påpekar att det är viktigt att de som missgynnas får ekonomisk 

ersättning. Ulrika säger att sådan ersättning snarare är en politikerfråga238. Det här är 

ännu ett bevis på att flera olika aktörer involveras och måste komma överens trots att 

vissa missgynnas mer än andra. Att de olika aktörerna gynnas/missgynnas kan skapa 

motstånd vilket är problematiskt. 

  

Ballantyne (et al. 2013) skriver att det kan vara problematiskt att en transportör 

levererar en annans transportörs gods då dennes logga inte syns på bilen. Henrik säger 

att det skulle kunna vara ett problem för butiker då de vill ha sin butiks logga på 

bilen239. 

  

Browne et al. (2005) skriver att det kan bli problematiskt för de transportörer som inte 

får leverera gods då de förlorar direktkontakten. Ulf säger att det är viktig att 

kundmötet sköts, men tror samtidigt att det inte är något problem om ansvar vid 

överlämning reglerats tidigare240.   

  

Problemet i det här fallet ligger på en helhetsnivå, att vissa aktörer missgynnas mer än 

andra. Det kan finnas vissa bekymmer med att vissa butiker vill ha sina loggor på 

leveransbilarna, däremot verkar det inte vara ett problem om en transportör förlorar 

direktkontakten med kunden, den här möjligheten bör dock inte uteslutas.   

  

                                                 
233 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

234 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

235 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

236 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

237 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

238 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

239 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

240 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 
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Problem relaterade till kunskap 

Ballantyne et al. (2013) skriver att myndigheter inte har tillräcklig kompetens om 

godstrafikplanering och behöver anlita konsulter. Henrik berättade att de tidigare, 

tillsammans med en konsult, gjorde ett försök att öka kunskapen hos butiker, hotell 

och restauranger genom att kartlägga deras leveranser och sedan bjuda in dem till ett 

frukostmöte för att visa på de miljömässiga fördelar en samordnad varudistribution 

skulle innebära. Endast en person dök dock upp på mötet241. Kommunen har erfarenhet 

av samordnad varudistribution sedan tidigare, därför behöver inte kompetensen vara 

ett problem. Däremot var intresset svalt hos butikerna att delta på mötet. 

  

Lindholm (2010) skriver att bristande kunskap hos aktörer leder till att intresset för att 

hantera dessa problem blir svalt. Nordtömme (2015) fortsätter och säger att bristande 

kunskap kan leda till att aktörer ser problemet som oviktigt eller överdrivet. Peder 

instämmer i att mer kunskap kan öka motivationen och både Henrik, Ulrika och Peder 

tror att mer kunskap behövs hos aktörerna242 243 244. Henrik och Peder säger att fler 

goda exempel behöver demonstreras245 246. 

  

Peder tror att det är svårt att övertyga alla att förstå problematiken och det är många 

aktörer som behöver informeras247. Muñuzuri et al. (2005) påtalar att alla aktörer 

behöver övertygas att dela i projektet, annars kan det inte fungera. Ulrika säger att 

många butiksägare inte ser leveranserna som ett problem då de ofta är inne i sina 

butiker större delar av dagarna248. Butikerna har hört talas om LMT-satsningar, om än 

ytligt249 250 251.   

  

                                                 
241 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

242 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

243 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

244 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

245 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

246 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

247 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

248 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

249 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

250 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

251 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 
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Det verkar vara ett problem att skapa acceptans hos alla aktörer då de inte har tillräcklig 

kunskap om vilka fördelar och nackdelar ett LMT-system kan ge. Samtidigt blir det 

också ett problem att, som i Växjö kommuns fall, försöka informera flera olika aktörer 

när de inte har intresse av att dyka upp på ett informationsmöte. Det är med andra ord 

ett problem både att få ut informationen och att skapa ett engagemang – vilket går hand 

i hand. 

  

Problem relaterade till samarbete 

Ballantyne et al. (2013) säger att involverade aktörer behöver agera som partners kring 

problemet och att aktörerna inte interagerar tillräckligt väl. Henrik instämmer i att det 

är svårt att genomföra en sådan här lösning om det inte finns ett gemensamt mål och 

en gemensam vilja252. Även Peder poängterar att är väldigt viktigt att alla aktörer 

behöver komma överens och ”förstå spelreglerna”253. Browne et al. (2005) säger också 

att alla behöver säga sitt innan en LMT-satsning startas. 

  

Peder nämner också att transportörerna är så pass spridda och att dessa behöver komma 

överens, samt att fastighetsägarna behöver involveras254. Ulf säger att transportörerna 

inte kan sätta sig ner och enas kring vem som ska köra gods till centrum255. Ingrid tror 

också att transportörerna är svåra att ena256. Samarbetsproblemet verkar bero på 

intressekonflikter och att det är för många aktörer vilket gör det svårt att skapa helhet. 

Det här kan knytas an till det Ogden (1992) säger, nämligen att det behöver göras 

förändringar både av företag och av myndigheter. Det är inte bara en aktör, såsom 

transportören, som ska lösa problemet. 

  

Ulf belyser ett ytterligare problem, nämligen att skapa samarbete blir väldigt 

tidskrävande då den drivande aktören skulle kunna behöva ha förhandlingar med alla 

aktörer som är bundna i leveransavtal. Lindholm et al. (2014) instämmer i att processen 

att skapa en mikroterminal är tidskrävande då flera aktörer ska samarbeta. 

  

                                                 
252 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

253 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

254 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

255 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

256 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 
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Ballantyne et al. (2013) nämner att hälften av aktörerna i hans studie inte hade någon 

kontakt med de lokala myndigheterna. Lindholm & Browne (2013) skriver att en LMT 

I längden vinner på ett nära samarbete mellan lokala myndigheter och privata aktörer. 

I dagsläget finns det visst samarbete mellan olika aktörer. Ulf berättar att kommunen 

och Alwex har ett nära samarbete då Alwex sköter deras distribution257. Magnus 

berättar att det finns olika organisationer i innerstaden och att kontakt med politiker 

endast sker när de handlar i butiken 258. Ulrika nämner även ett logistiknätverk, dock 

är endast vissa transportörer representerade där259. Det finns olika nätverk som 

möjliggör kontakt mellan olika aktörer, samtidigt finns det inget enhetligt nätverk som 

involverar alla aktörer, vilket kan skapa samarbetsproblem om alla aktörer ska kunna 

säga sitt innan en sådan här satsning genomförs. 

 

4.3.4. Analyssammanfattning  

Tabell 8 sammanfattar analysen genom att illustrera de resultat som analyserats fram. 

De problem som framkommit i intervjuer samt de problem som analyserats fram 

redovisas i punktform och har kategoriserats efter det teoretiska ramverket. I vissa 

intervjuer kan förslag på problem identifierats som inte återfunnits i teorin och därför 

har det i tabellen även tillkommit kategorier som inte utgår från det teoretiska 

ramverket.  

 

Problem 

relaterade till 
Teori Empiri Analys 

Teknisk 

genomförbarhet 

 

 

 

  

Syfte 

• Rätt typ av varor 

• Anpassad 

fordonsdesign för 

olika behov 

Rätt typ av varor:  

• Livsmedel/ 

kyltransporter 

• Apotek/Systembolag/ 

blommor 

Anpassad fordonsdesign 

för olika behov:  

• Hantera returgods 

Rätt typ av varor:  

• Apotek/Systembolag/ 

blommor 

• Svårt att inkludera kedjor 

Anpassad fordonsdesign för 

olika behov:  

• Hantera returgods 

                                                 
257 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

258 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

259 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 
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Terminal & fordon 

• För långt avstånd 

till centrum 

• Trängsel vid 

terminalen 

• Rätt typ av fordon 

Rätt typ av fordon: 

• För små fordon 

(elcyklar) 

Byta leveransadress: 

• Ny leveransadress 

 

Rätt typ av fordon: 

• För små fordon (elcyklar) 

Byta leveransadress: 

• Ny leveransadress 

 

IT-system 

• Olika aktörer  

olika IT-system 

• Ineffektiv 

informationsdelning 

• Motstånd vid 

informationsdelning 

Olika aktörer  olika 

IT-system:  

• Olika aktörer  olika 

IT-system 

• Ingen gemensam 

standard 

Olika aktörer  olika IT-

system:  

• Olika aktörer har olika IT-     

system 

• Ingen gemensam standard 

Leveranstider  

Tider för mottagning: 

• För tidiga leveranser 

• Leverans vid samma 

tidpunkt  låg 

nyttjandegrad 

Tider för mottagning: 

• För tidiga leveranser 

• Leverans vid samma tidpunkt 

 låg nyttjandegrad p.g.a. små 

tidsfönster 

• Svårt att hitta en enhetlig 

lösning 

Kommersiell 

genomförbarhet 

 

 

 

  

Affärsmodell 

• Ömsesidigt 

lönsam 

• Höga 

startkostnader 

• Höga 

driftskostnader 

Höga driftskostnader: 

• Långsiktigt lönsam 

• Ingen långsiktig 

subventionering 

• Vem betalar? Vem är 

kund? 

• Tillgång till aktörers 

besparingar 

Ömsesidigt lönsam: 

• Inte alla vinner något 

Höga driftskostnader: 

•  Långsiktigt lönsam 

• Ingen långsiktig 

subventionering 

• Vem betalar? Vem är kund? 

• Tillgång till aktörers 

besparingar 

Ägande 

• Frivillig eller 

tvingande 

• Privat, offentligt, 

samägt 

• Monopolsituation 

Frivillig eller tvingande: 

• Transportkonkurrenter 

vill inte delta 

Privat, offentligt, 

samägt: 

• Frekvent byte av 

terminaldrift vid 

upphandling 

Monopolsituation: 

• Konkurrenssituation 

Frivillig eller tvingande: 

• Konsensus hos många aktörer 

• Transportkonkurrenter vill inte 

delta 

Privat, offentligt, samägt: 

• Frekvent byte av terminaldrift 

vid varje upphandling 

• Offentlig upphandling tar tid 

Monopolsituation: 

• Konkurrenssituation, juridiskt 

korrekt 
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Efterfrågan 
• Låg efterfrågan, 

framförallt initialt 

• Låg efterfrågan, 

framförallt initialt: 

• Växjö för liten stad 

Lokalisering av 

transportörer: 

• Alla transportörer finns 

inte i Växjö 

Låg efterfrågan, framförallt 

initialt: 

• Växjö kan vara en för liten 

stad, dock inte ur 

transportörernas synvinkel 

• För låg efterfrågan leder inte 

till konsolidering i centrum, 

syftet försvinner 

Lokalisering av transportörer: 

• Alla transportörer finns inte i 

Växjö 

Offentligt stöd 

• Ökad 

tillgänglighet för 

LMT-bilar 

• Bättre 

förutsättningar i 

centrum 

Ökad tillgänglighet för 

LMT-bilar: 

• Bättre förutsättningar 

för LMT 

• Problem vid 

returhämtning 

Ytterligare 

trafikrestriktioner: 

• Strängare krav 

• Oro hos butiksägarna 

Ökad tillgänglighet för LMT-

bilar: 

• Bättre förutsättningar för LMT 

• Problem vid returhämtning 

Bättre förutsättningar i 

centrum: 

• Behövs regler som tillgodoser 

både LMT och butikernas behov 

Ytterligare restriktioner: 

• Oro hos butiksägarna 

Finansiering 

• Självfinansiering 

fungerar inte 

• Offentlig 

finansiering 

• Finansiering 

innebär risktagande 

Finansiering innebär 

risktagande: 

• Ekonomisk risk 

Självfinansiering 

fungerar inte: 

• Dålig betalningsvilja, 

aktörerna måste få värde 

• Butikerna kan inte 

finansiera 

• Oklar 

finansieringsmodell 

Offentlig finansiering: 

• Svårt att hitta finansiering för 

hela projektet 

Finansiering innebär 

risktagande: 

• Ingen vill ta en ekonomisk risk 

Självfinansiering fungerar inte: 

• Dålig betalningsvilja hos 

aktörerna, de måste få värde i 

utbyte 

Organisering 

• En 

styrande/drivkraft 

part  

• Privat eller 

offentligt initiativ 

En styrande/drivkraft 

part: 

• Svårt för en part att ta 

beslut för alla 

involverade aktörer 

Privat eller offentligt 

initiativ: 

• Butikerna tar inte 

initiativ 

• Kommunen har tagit 

initiativ men misslyckats 

• Ingen vill ta initiativ 

En styrande/drivkraft part: 

• Svårt för en part att ta beslut 

för alla involverade aktörer 

Privat eller offentligt initiativ: 

• Ingen vill ta initiativ 

• Nästan alla vill att kommunen 

tar initiativ  

Politisk 

genomförbarhet 
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Delade kostnader 

• Aktörers fördelar 

kontra kostnader 

• Totala fördelar 

kontra kostnader 

• 

Ansvarsproblematik 

Aktörers fördelar kontra 

kostnader: 

• Snedfördelade 

besparingar 

• Endast kostnad för en 

aktör leder till mindre 

acceptans 

Totala fördelar kontra 

kostnader: 

• Svårt att sätta ett pris 

på kundvärde eller 

miljövinst 

Ansvar: 

• Ansvarsproblematik 

Aktörers fördelar kontra 

kostnader: 

• Snedfördelade besparingar  

• Ser en aktör endast nackdelar 

minskar dennes acceptans 

internt beroende på utformning 

av LMT 

Totala fördelar kontra 

kostnader: 

• Svårt att allokera kostnader 

och fördelar på ett rättvist sätt 

Intressekonflikter 

• Vissa aktörer kan 

missgynnas 

• Transport i annan 

aktörs namn 

• Tidsfönster och 

nyttjandegrad 

Vissa aktörer kan 

missgynnas: 

• Vissa transportörer blir 

förlorare 

• Kommunen blir 

vinnare 

• Svårt att hantera 

kompensation 

Transport i annan aktörs 

namn: 

• Lastbil ska ha butikens 

logga 

 

Vissa aktörer kan missgynnas: 

• Vissa transportörer blir 

förlorare 

• Kommunen blir vinnare 

• Butikerna ska inte få påverkas 

• Svårt att hantera kompensation 

Transport i annan aktörs namn: 

• Lastbil ska ha butikens logga 

Tidsfönster och nyttjandegrad: 

• Låg nyttjandegrad 

Kunskap 

• Bristande kunskap 

hos alla aktörer  

• Nedprioriterad 

fråga 

• Acceptans hos 

aktörer 

Bristande kunskap hos 

alla aktörer: 

• För låg kunskap om 

LMT hos flera aktörer 

Nedprioriterad fråga: 

• Lågt intresse hos 

aktörer 

Acceptans hos aktörer: 

• Aktörer ser inte 

problemet 

Bristande kunskap hos alla 

aktörer: 

• För låg kunskap om LMT hos 

flera aktörer 

Nedprioriterad fråga: 

• Lågt intresse hos aktörer 

Acceptans hos aktörer: 

• Aktörer ser inte problemet 

• Svårt att sprida information 

och skapa engagemang 

Samarbete 

• Bristande 

planeringsprocess 

• Externt samarbete 

• Dålig kontakt med 

myndigheter  

Externt samarbete: 

• Svårt att ena alla 

aktörer 

• Inga heltäckande 

aktörsnätverk 

Tidskrävande: 

• Många aktörer är 

involverade  

tidskrävande 

Externt samarbete: 

• Alla aktörer behöver komma 

överens 

• Svårt att ena transportörer 

• Inga heltäckande aktörsnätverk 

Tidskrävande: 

• Många aktörer är involverade 

 tidskrävande 

Tabell 8. Analyssammanfattning, frågeställning 2. 
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5 Hur kan de problem som försvårar införande och drift av ett 

LMT-system i Växjö hanteras? 

 

I det här kapitlet kommer teori, empiri och analys kring den tredje frågeställningen 

behandlas och kapitlet fokuserar på att ge lösningsförslag till olika problem som kan 

uppstå vid införande och drift av ett LMT-system.  Kapitlet inleds med ett teoriavsnitt 

och redogör för lösningar på några av de problem som presenterats i teoriavsnittet i 

förra kapitlet. Lösningarna är uppdelade efter samma struktur som problemen i 

kapitel 4, nämligen enligt Ballantyne (2013) modell som särskiljer teknisk 

genomförbarhet, kommersiell genomförbarhet och politisk genomförbarhet. Det följs 

av ett empiriavsnitt som innehåller intervjudata där respondenterna gett 

lösningsförslag till de problem som identifierats i intervjuer och i teorin.  Även det här 

kapitlet följer Ballantyne (2013) uppdelning. Slutligen kommer ett analysavsnitt, med 

samma uppdelning som empiriavsnittet, analysera de olika lösningsförslagen och 

besvara den tredje frågeställningen.  

 

 
5.1 Teori  

I figur 10 illustreras vilka teoribaser som ligger till grund för den analys som syftar till 

att besvara frågeställning 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figur 10. Teoribas, frågeställning 3. 
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5.1.1 Teknisk genomförbarhet 

Lösningar relaterade till terminal & fordon 

Används elcyklar kan ett konsolideringscenter ligga närmare innerstaden, i samma 

slinga som godset levereras. Används däremot en lastbil bör terminalen placeras 

utanför stadskärnan (Browne et al. 2011). Elcyklar har flera fördelar jämfört med 

dieselbilar då de har lägre inköpspriser, lägre skatt,  lägre försäkringskostnader, lägre 

lagringskostnader och mindre avskrivningar, samt att de kan parkeras enklare och inte 

kan bötfällas (Transport for London 2009). Allen et al. (2012) instämmer i att cyklar i 

vissa fall bör leverera till butiker snarare än lastbilar.  

 

van Duin et al. (2010) poängterar dock att varje enskild implementering av en LMT-

terminal kräver sin egna unika sammansättning av fordon. Ett exempel är användandet 

av en kombination med elbilar och konventionella fordon i två studier. Utfallet i den 

ena studien var positivt då de elbilarna bidrog till att antal körda fordonskilometer 

minskade. I den andra studien var elbilarna en bidragande orsak till misslyckande. En 

användning av endast konventionella fordon ledde till misslyckande i alla fallen.  

 

Lösningar relaterade till IT-system 

För att minska problematiken med många IT-system kan alla sändningar föras in i ett 

gemensamt system för LMT:n, alternativt att föraren använder alla systemen samtidigt 

(Eriksson & Svensson 2008).  

 

5.1.2 Kommersiell genomförbarhet 

Lösningar relaterade till affärsmodell  

Det behöver erbjudas värdeadderande aktiviteter för att mottagare ska vilja ändra sina 

flöden till en LMT-lösning. Ett vanligt hinder för införande av ett LMT-system är att 

mottagarna ofta är nöjda med sin nuvarande leveranssituation och inte ser en anledning 

till att förändra den (van Duin 2010). Nordtömme (2015) menar att det behövs en tredje 

involverad aktör som erbjuder värdeadderande aktiviteter då både transportörer och 

myndigheter kan vara ovilliga att finansiera hela projektet.  

 

Allen et al. (2014) nämner att det finns ett antal värdeadderande aktiviteter som kan 

genomföras: 
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● Lagerhållning 

● Lagerhantering 

● Uppackning av sändningar 

● Förbereda produkter för exponering 

● Returhantering 

● Avfallshantering  

● Andra typer av returhämtning  

● Leverera till utlämningsställen.  

 

De värdeadderande aktiviteterna skapar möjligheter för aktören/aktörerna som driver 

en LMT att öka sina vinster, differentiera sin position samt bygga relationer med 

kunder. I figur 11 nedan visas fördelarna värdeadderande aktiviteter kan ge för olika 

aktörer. För användarna kan lagerhantering i LMT:n minska ledtiden för leveranser 

och förbättra produkttillgänglighet och kundservice som användarna erbjuder då lagret 

ligger närmare butiken. Den lediga ytan som frigörs hos användarna användas till 

aktiviteter som är mer lönsamma, exempelvis i handeln där nya butiksytor kan 

utnyttjas. Dessutom kan tidigarelagda aktiviteter, såsom märkning av varor, reducera 

tid för hantering vid destinationen (Allen et al. 2014).  

 

Nya transportaktiviteter i form av exempelvis returflöden kan byggas upp och utnyttjas 

på ett effektivt sätt i kombination med lågmiljöpåverkande fordon. Ökad grad av 

konsolidering bidrar till mindre total leveranstid och ger affärerna möjlighet att bättre 

styra leveranstiden för att passa deras verksamhet. Mindre uppackningstid, högre 

vetskap om när leverans kommer samt att leverans sker enligt butikernas villkor gör 

att butikerna behöver ha mindre personal på plats vid ankomst av leverans. Detta frigör 

personal som kan användas till annat (Allen et al. 2014).  
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Figur 11.  Möjliga värdeadderande aktiviteter i en LMT och dess fördelar (Allen et al. 

2014, s. 102). 

 

Lindholm et al. (2014) nämner även att olika slags marknadsplatser på de bilar/släp 

som fraktar stadsleveranserna som ett sätt att möta lönsamhetsproblemet på (Lindholm 

et al. 2014). 

 

Lösningar relaterade till efterfrågan 

Problem med låg lönsamhet kan eventuellt lösas genom att LMT även levererar gods 

till ett lokalt köpcenter, vilket leder till ökade volymer i LMT (Eriksson & Svensson 

2008).  
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Lösningar relaterade till finansiering 

På grund av den höga startkostnaden är finansiering ofta är ett problem. Genom att 

använda  befintliga lokaler (till exempel hos en transportör) kan den initiala kostnaden 

minska (Browne et al. 2005).  

 

Hapgood (2009) nämner att en LMT i Bristol, England, sponsrades med hjälp av EU-

bidrag, och Allen et al. (2014) nämner att den här sponsringen kan minska när fler 

butiker går med i satsningen och antal värdeadderande aktiviteter ökar. Ottosson 

(2005) skriver om en satsning i Stockholm där Stockholm Stad till en början 

finansierade 95% av projektet, delvis bestående av EU-bidrag. van Duin et al. (2010) 

nämner att flera studerade fall mottog olika typer av bidrag, bland annat EU-bidrag, 

vilket ledde till positiva resultat. 

 

5.1.3 Politisk genomförbarhet 

Lösningar relaterade till delade kostnader 

Browne et al. (2005) föreslår en trestegsmodell för att utvärdera 

fördelarna/kostnaderna för olika parter: 

1.       Kvantifiera fördelning av kostnader 

2.       Kvantifiera fördelning av fördelar 

3.       Identifiera glapp mellan kostnader/fördelar mellan de olika parterna. 

 

Då den här fördelningen är central för framgång är det viktigt att 

fördelarna/kostnaderna undersöks noga (Browne et al. 2005).  

 

Lösningar relaterade till samarbete  

Då alla parter behöver vara överens om en citylogistisk lösning kan forum hållas där 

alla involverade aktörer bjuds in och debatterar (Muñuzuri et al. 2005). Ett formaliserat 

nätverk behövs för att skapa ett långvarigt samarbete mellan alla aktörer. Då kan 

fördelar med en LMT, i form av faktabaserade modeller, synliggöras vilket ökar 

acceptansen hos aktörer (Nordtömme 2015).  
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5.1.4 Teorisammanfattning  

I tabell 9 sammanfattas det teoretiska ramverk som berör lösningsförslag för de 

problem som kan uppstå vid införande och drift av en LMT. 

 

Lösningar 

relaterade till 
Teori 

Teknisk 

genomförbarhet 

 

Syfte  

Terminal & fordon 

• Elcyklar med en mindre terminal nära stadskärnan 

• Lastbilar kräver en större terminal utanför stadskärnan 

• Anpassning av fordonsflottan 

IT-system • Gemensamt IT-system 

Leveranstider  

Kommersiell 

genomförbarhet 

 

 

Affärsmodell 
• Värdeadderande aktiviteter 

• Marknadsplatser på lastbilar/släp 

Ägande  

Efterfrågan • Leverera gods till köpcenter 

Offentligt stöd  

Finansiering 
• Använd befintliga lokaler 

• EU-bidrag 

Organisering  

Politisk 

genomförbarhet 

 

Delade kostnader • Trestegsmodell för utvärdering 

Intressekonflikter  

Kunskap  

Samarbete • Diskussionsforum för aktörer 

Tabell 9. Teorisammanfattning, frågeställning 3. 
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5.2 Empiri 

Figur 12 illustrerar vilka empiriska grunder som använts för frågeställning 3 och den 

teorigrund som datainsamlingen baseras på.  

 

 
Figur 12. Empiribas, frågeställning 3. 
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5.2.1 Teknisk genomförbarhet 

Lösningar relaterade till syfte 

Ulf på Alwex berättar att de idag i sin kommundistribution kör livsmedel i samma bilar 

som de kör annat gods i om det ska till samma destination eftersom syftet är att allt 

gods till en mottagare ska komma i samma bil som en paketlösning260. 

 

Lösningar relaterade till terminal & fordon 

Lösningen skulle i teorin kunna kombineras med den kommunala samordnade 

transportlösningen där det redan finns strukturer261. Ulf på Alwex påtalar att det även 

finns miljövänligare drivmedel såsom RME eller HWO (utöver eldrivna bilar) och att 

det blir enklare att kontrollera bilarnas drivmedel om endast en part kör lastbilarna. 

Elcyklar hade eventuellt kunna leverera mindre typer av gods såsom paket, dock 

behöver det finnas en spridningsterminal nära centrum262. Peder på Edberg Fastigheter 

tror också att elcyklar fungerar till mindre gods och att det hade kunnat finnas en 

mindre depå nära centrum där gods kan avlämnas och sedan levereras ut med cykel263. 

Christoffer ser positivt på elcykelleveranser då de är miljövänliga264. 

 

Lösningar relaterade till IT-system 

Ett gemensamt gränssnitt, eller att ett system till exempel Memnon används, skulle 

kunna lösa problemet. Det finns olika lösningar, däremot behöver det undersökas 

vilken som är möjlig och det kräver en insats265. Peder instämmer och säger att det här 

behöver vara ett sidoprojekt som undersöks266. 

 

Lösningar relaterade till leveranstider 

En lösning som har diskuterats är att chauffören ska kunna gå in och lämna gods hos 

mottagarna genom att ha möjlighet att låsa upp butiken innan butiksägaren är på plats. 

Dock är det känsligt på grund av försäkringar och funderingar kring vem som ska ha 

                                                 
260 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

261 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

262 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

263 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

264 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

265 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

266 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 
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tillgång till deras butik267. En annan lösning är att det ska finnas små förråd utspridda 

i centrum där transportören på morgonen lägger in godset som butiksägaren sedan kan 

hämta när denne är på väg till butiken268 269 270. Dessa ska endast kunna låsas upp av 

butiksägarna/transportören271. Används förråd kan godset köras på natten272. Fördelen 

med elbilar som lossar gods på tillredda platser på under nätterna är att de är så pass 

tysta att de hade kunnat leverera på natten utan att störa de boende i centrum273.  

 

Det kan vara problematiskt att butiksägarna ska behöva hämta sitt eget gods då det är 

tungt274. Christoffer på Cenino/Donna instämmer och nämner att vissa av deras 

leveranser av porslin är oerhört tunga. Det blir också omständligt att gå flera vändor 

och hämta varor275. Samtidigt skulle det lösa problemet med att många butiksägare vill 

ha leverans vid samma tidpunkt. Då behöver någon form av nattmottagning 

tillredas276. Det kan också vara problematiskt ur säkerhetssynpunkt och 

försäkringsmässigt277. Ingrid på Fräcka Kläder framhåller också att privata butiker 

hjälper varandra och tar emot varandras gods om en av dem inte är på plats när leverans 

sker278.  

 

En lösning Christoffer föreslagit är att ett dokument kan skickas ut till alla butiker där 

de fyller i när de kan ta emot gods och även skriver om godset kan tas emot via en 

lastkaj (efter klockan 11:00). Då kan ett leveransschema upprättas och det blir enklare 

att planera och sprida leveranserna279.  

 

 

                                                 
267 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

268 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

269 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

270 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

271 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

272 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

273 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

274 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

275 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

276 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

277 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

278 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

279 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 
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5.2.2 Kommersiell genomförbarhet 

Lösningar relaterade till affärsmodell 

I Malmö har ett återvinningsföretag skapat en lösning där de även levererar ut gods i 

centrum samtidigt som de hämtar återvinning i centrum. Då sparar dem pengar och 

distributörer kan lämna in sitt gods hos dem280. Christoffer på Cenino/Donna är dock 

skeptisk till lösningen att frakta kläder och sopor i samma bil281.  

 

Ulrika på Växjö kommun tror att mottagarna behöver lockas med något mer än bara 

‘en leverans’. Värdeadderande aktiviteter såsom att pallen levereras in i butiken eller 

att chauffören tar med sig återvinning på vägen tillbaka kan göra att butiken känner att 

de får någonting mer ut ur lösningen282. Ulf på Alwex anser också att värdeadderande 

aktiviteter kan vara positivt och att de kan vara möjliga att tillhandahålla, samtidigt är 

frågan om det finns betalningsvilja hos butikerna283. Peder på Edberg Fastigheter tror 

också att värdadderande aktiviteter kan vara positivt för lönsamheten för en sådan här 

terminal284.  

 

Ingrid på Fräcka Kläder säger dock att de vill göra märkning och upphängning själva 

då det är en del av verksamheten och på grund av att butiken är så pass liten är det 

inget problem. Däremot är returhantering intressant285. Christoffer på Cenino/Donna 

anser inte heller att det skulle vara möjligt med förberedande av leveranser då det tar 

lång tid och processen att förbereda varor för försäljning är omständlig. Dessutom har 

alla butiker olika förutsättningar och krav vilket skulle göra en sådan här 

värdeadderande aktivitet svår286. 

 

En annan idé kan vara att en transportör marknadsför sina transporter i centrum med 

hjälp av elbilar och att de kör gröna leveranser, både för att locka kunder och att få 

andra distributörer att lämna hos dem. Bilen i sig kan ha tryck som marknadsför 

                                                 
280 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

281 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

282 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

283 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

284 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

285 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

286 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 
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konceptet när den kör runt i centrum, eller att sponsorer har sina loggor på bilen287. 

Även Magnus på Cultix tror att marknadsföring kan vara en bra lösning288. Ulf på 

Alwex påtalar att det kan finnas visst värde i att marknadsföra sig på det här viset men 

tror samtidigt att det inte är hållbart i längden, det skulle inte kunna täcka alla 

kostnader289.  

 

Lösningar relaterade till ägande 

Henrik på Växjö kommun tror att terminalen bör vara privatägd, det fungerar bra i 

dagsläget med kommunens samordnade leveranser som är upphandlad med en privat 

aktör290. Ulrika säger samtidigt att om en fristående part äger den fysiska terminalen 

och endast driften/transporterna upphandlas skulle problemet med eventuellt byte av 

leveransadresser vid ny upphandling kunna försvinna291. Upphandling är oerhört 

viktigt och det är den parten som har förutsättningarna som bör driva terminalen, och 

i terminalen bör regelverket och förutsättningarna redovisas292.  

 

Lösningar relaterade till efterfrågan 

Henrik säger att då leveranser till gallerian Grand Samarkand i Växjö inte är 

samordnade i dagsläget skulle det finnas fördelar att även konsolidera de 

leveranserna293. Peder nämner även att det finns behov för att leverera material vid 

ombyggnationer, exempelvis ombyggnaden av stationsområdet i Växjö294.  

 

Lösningar relaterade till offentligt stöd 

Offentliga regleringar som endast tillåter en avtalad transportör att köra in i centrum 

behövs295. Ulrika på Växjö kommun säger att det, eventuellt, skulle kunna införas 

förbud mot fossilbränsledrivna bilar för att gynna de miljövänligare fordonen296, eller 

att de fossilbränsledrivna fordonen endast får leverera på lastzonerna utanför 

                                                 
287 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

288 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

289 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

290 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

291 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

292 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

293 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

294 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

295 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

296 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 
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Storgatan. Vidare hade det företaget som får i uppdrag att köra leveranserna kunnat få 

större tillgång till att köra i centrum297. Begränsningarna angående att returleveranser 

inte kan hämtas på eftermiddagen skulle kunna justeras så att en bil som ingår LMT-

satsningen kan hämta det här godset298.   

 

Lösningar relaterade till finansiering 

Finansiering för LMT-projekt har i andra städer skett med hjälp av EU-pengar eller 

andra projektpengar299. Sist när det togs ett initiativ till ett sådant här projekt i Växjö 

användes olika typer av EU-bidrag för att göra utredningar och det kan finnas 

möjligheter för statlig finansiering igen300. Kommunen hade, utöver eventuell 

finansiering, även kunnat bidra med den kunskap de har301. Peder påtalar att det kan 

vara svårt för en part att finansiera allt, flera behöver hjälpa till med finansieringen då 

fler kan vinna på en sådan här lösning302. 

 

Om avlämningszoner behöver byggas kan det finnas möjligheter för fastighetsägare 

att bidra med dessa i sina lokaler, samtidigt är det viktigt att tänka igenom vilket värde 

en sådan här avlastningszon kan ge till de boende och vilken positiv effekt det skulle 

ha för fastighetsägaren, till exempel i form av ökat värde på fastigheten. Det är med 

andra ord inte säkert att fastighetsägarna kan stå för kostnaden. Projektbidrag skulle 

eventuellt vara möjligt om projektet leder till en bra lösning, men att däremot bidra till 

att bygga en ny terminal kan vara en svårare fråga303. Ulf tror att kommunen kommer 

att behöva ta en ekonomisk risk för en sådan här satsning. Han säger också att de 

transportörer som inte kör in i centrum kommer att göra besparingar och att dessa 

besparingar endast går att få tillgång till vid upphandling då det går att upphandla om 

nya villkor304.  

 

                                                 
297 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

298 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

299 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

300 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

301 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

302 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

303 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

304 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 
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Peder påtalar också att det finns en stor kompetens i form av studenter på 

Linnéuniversitetet som kan användas, t.ex. för att göra utredningar eller andra 

projekt305.  

 

Lösningar relaterade till organisering 

Ulrika på Växjö kommun säger att de flesta problem går att lösa, någon måste bara 

bestämma sig och säga “så här ska vi göra”. Egentligen hade Citysamverkan, där cirka 

70% av butikerna och restaurangerna är medlemmar, tillsammans med sina 

medlemmar kunnat komma överens om att använda en transportör och sedan hänvisa 

sina medlemmar att använda den transportören306. Henrik fyller i att det den bästa 

lösningen nog är om Citysamverkan driver en sådan här lösning tillsammans med 

kommunen307.  

 

Peder anser att kommunen är en stor spelare, som dessutom jobbar med ett bilfritt 

centrum, men kan samtidigt inte peka ut någon enstaka aktör som ska driva det här308. 

Ingrid tror också att kommunen och Citysamverkan bör ta initiativet309. Ulf tror att en 

privat aktör som efter en upphandling sköter verksamheten är den bästa och snabbaste 

vägen, då de har infrastruktur och kompetens precis som i fallet med 

kommundistributionen310.  

 

5.2.3 Politisk genomförbarhet 

Lösningar relaterade till delade kostnader 

De problem som uppstår med ansvar när en extra part införs går att lösa med hjälp av 

avtal som reglerar det311. Peder instämmer i att avtal kan lösa ansvarsproblematik312. 

Ulf säger att överlämning av gods kan regleras med regelverk såsom NSAB. Det 

behöver vara den aktören som kör ut godset sista biten som ansvarar för godset, det 

behöver vara tydliga gränssnitt313.  

                                                 
305 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

306 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

307 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

308 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

309 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

310 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

311 Ulrika Nord, logistikhandläggare/samordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

312 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

313 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 
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Lösningar relaterade till kunskap 

En långsiktig bearbetning av alla parter är viktig för att kunna öka medvetenheten 

kring vad en sådan här lösning kan innebära och öka medvetenheten kring hur 

“spelplanen” ser ut. Mycket information är centralt, fakta behöver ges kring vilka 

konsekvenser en sådan här lösning kan ge för olika parter, såsom en bättre stadsmiljö, 

fler stadsbesökare, ökat fastighetsvärden och så vidare. En argumentationsbank 

behövs. Alla parter frågar sig i slutändan vad de själva vinner på det här314. Även 

allmänheten och andra företag behöver informeras om dessa lösningar då många kan 

ha synpunkter på trafik i centrum. Det behövs möten där alla får säga sitt och där det 

är “raka rör”315.  

 

Lösningar relaterade till samarbete 

För att få alla att “dra åt samma håll” behöver aktörerna ha en bild över hur ett attraktivt 

centrum ser ut316. Ulf tror samtidigt att det är svårt att ena alla aktörer vid en lösning 

och tror att den enda hållbara lösningen är att kommunen, på juridisk väg, förbjuder 

att alla transportfordon utom den transportören som har LMT-avtal från att köra in i 

centrum. Han påpekar samtidigt att det här är komplext, hade det varit enkelt hade 

många fler gjort det men det går inte att få alla aktörer att frivilligt vilja göra det här317. 

Ingrid tror att alla parter behöver kunna ge sina åsikter då det kan finnas flera bra idéer 

hos till exempel butiker318.  

 

5.2.4 Empirisammanfattning  

Tabell 10 sammanfattar den empiriska data som berör lösningsförslag för de problem 

som kan uppstå vid införande och drift av en LMT. Empirin kategoriseras efter det 

teoretiska ramverket som ligger till grund för datainsamlingen. I vissa fall kan 

lösningsförslag identifierats i intervjuerna som inte återfunnits i det teoretiska 

ramverket och i de fallen har nya kategorier skapats i tabellen.  

                                                 
314 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

315 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

316 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

317 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

318 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 
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Lösningar 

relaterade till 
Teori Empiri 

Teknisk 

genomförbarhet 

  

Syfte  

Olika typer av varor: 

• Bilar och terminal som hanterar flera 

olika typer av gods 

Terminal & fordon 

• Elcyklar med en mindre 

terminal nära stadskärnan 

• Lastbilar kräver en större 

terminal utanför stadskärnan 

• Anpassning av 

fordonsflottan 

Elcyklar med central terminal 

• Elcyklar med en mindre terminal nära 

stadskärnan 

Anpassning av fordonsflottan: 

• Miljövänligare drivmedel 

IT-system • Gemensamt IT-system 

Gemensamt IT-system: 

• Gemensamt system, exempelvis 

Memnon.  

Leveranstider  

Förråd med självhämtning: 

• Förråd med självhämtning utspridda i 

centrum där mottagare kan hämta gods 

• Elbilar kan leverera gods till förråd på 

natten 

Planering av leveranser: 

• Skapa enkät för leveranstidssystem 

Kommersiell 

genomförbarhet 

 

 

 

 

Affärsmodell 

• Värdeadderande aktiviteter 

• Marknadsplatser på 

lastbilar/släp 

Värdeadderande aktiviteter: 

• Värdeadderade aktiviteter, såsom 

returhantering 

Marknadsplatser: 

• Marknadsplatser på lastbilar/släp 

Ägande  

Privat/offentligt ägande: 

• (Offentlig) upphandling 

• Driften sköts av en privat aktör under 

avtalstiden 

• Alternativt att endast en aktör äger 

terminalen 

Efterfrågan 
• Leverera gods till köpcenter 

 

Leverera gods till köpcenter: 

• Expandering till Grand Samarkand och 

byggarbetsplatser 
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Offentligt stöd  

Offentliga regleringar/avregleringar: 

• Förbjuda fossilbränsledrivna fordon 

• Endast transportör som driver LMT få 

köra i centrum 

• Avregleringar som underlättar för 

returleveranser på eftermiddagar 

Finansiering 
• Använd befintliga lokaler 

• EU-bidrag 

EU-bidrag: 

• Statliga bidrag/EU-bidrag 

Värdeskapande för aktörer: 

• Gemensam finansiering om aktörer får 

värde i utbyte 

Studenter: 

• Använda sig av studenter för 

utredningar eller projekt 

Organisering  

Enskilt initiativ: 

• Citysamverkan skulle kunna bestämma 

åt sina medlemmar 

• Kommunen bör ta initiativ 

Gemensamt initiativ: 

• Citysamverkan tillsammans med 

kommunen bör ta initiativ 

Politisk 

genomförbarhet 

 
 
 

 

Delade kostnader 
• Trestegsmodell för 

utvärdering 

Reglering av ansvar: 

• Ansvarsproblematik löses med avtal 

eller regelverk  

Intressekonflikter   

Kunskap  

Öka kunskap och medvetenhet: 

• Långsiktig bearbetning av alla parter 

för att öka medvetenheten 

• Fakta och argumentationsbank, fördelar 

för varje aktör  

• Möten med alla aktörer 

Samarbete 
• Diskussionsforum för aktörer 

 

Möten: 

•Alla parter behöver en gemensam bild 

av ett attraktivt centrum ut 

• Möjligheter för alla parter att ge åsikter 

Juridiska åtgärder: 

• Kommunen ska ta beslut på juridisk 

väg  

Tabell 10. Empiri- och teorisammanfattning, frågeställning 3. 
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5.3 Analys 

Figur 13 illustrerar vilka empiriska och teoretiska grunder som ställs mot varandra i 

analysen för att kunna besvara frågeställning 3. 

 

 
Figur 13. Analysmodell, frågeställning 3. 
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5.3.1 Teknisk genomförbarhet 

Lösningar relaterade till mikroterminalens syfte 

Allen et al. (2012) skriver att fordonsdesignen måste passa intressenternas behov, och 

exempelvis kunna transportera kylt eller fryst gods. Ulf poängterar att de i dagsläget 

kan transportera både kylt, fryst och rumstempererat gods i samma bilar och att det här 

med andra ord inte är något problem319. Lösningen på problematiken finns i dagsläget, 

i alla fall hos Alwex, och lösningen är bilar och en terminal som kan hantera flera typer 

av gods. Däremot behöver det undersökas om lösningen fungerar till blomsterbutiker 

eller systembolaget, som kan ha speciella krav på hur deras varor ska levereras, men 

såvida det inte är några juridiska hinder som styr skulle det eventuellt gå att även 

hantera dessa typer av gods om infrastrukturen finns. Det bör också framhållas att även 

om Alwex kan ha struktur för att hantera/leverera många typer av gods är det inte 

säkert att deras konkurrenter kan det. 

 

Peder nämnde också att det kan bli problem att samma bilar som levererar även 

hanterar returgods då det blir svårt att uppskatta storleken på returmaterialet 320. Även 

här skulle anpassade bilar, som i lösningen ovan, kunna användas. Vidare skulle även 

någon form av standardiserade lastbärare användas som returmaterialet kan packas i 

och på så vis blir det enklare att planera hur mycket returmaterial som får plats i bilen.  

  

Browne et al. (2005) påtalade att fristående butiker passar bäst i sådana här lösningen. 

Ulf och Henrik instämmer då butikerna kan ha leveransavtal som styrs på nationell-

/koncernnivå. Här finns ingen direkt lösning. Ulf har dock föreslagit att kommunen 

bör sätta upp regler kring att endast den transportören som vinner en upphandling får 

leverera i centrum321. Det skulle tvinga alla butiker att använda en leverantör och då 

kan alla butiker få leverans från samma transportör. Lösningen är dock problematisk 

ur flera synvinklar, inte minst ur juridisk synvinkel, och möjligheten att tillämpa 

lösningen behöver undersökas vidare.  

 

                                                 
319 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

320 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj 

321 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 
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Lösningar relaterade till terminal & fordon 

Browne et al. (2011) skriver att elcyklar kan användas i en LMT och att terminalen då 

bör vara placerad nära innerstaden. Används lastbilar bör placeringen vara utanför 

staden. För butikerna spelade det ingen roll om hur godset tog sig till butikerna322 323 

324. Detta innebär att aktören/aktörerna som äger terminalen till stor del kan bestämma 

fordon och specifikationer själva. Ulf säger att det finns alternativa (och mer) 

miljövänliga drivmedel som kan användas, såsom RME eller HWO325. Då kan det 

finnas en terminal en längre bit från stadskärnan samtidigt som miljövinster uppnås. 

  

Elcyklar har flera fördelar jämfört med dieselbilar, både ekonomiskt samt de är 

smidigare och inte kan bötfällas (Transport for London 2009). Att leverera med 

elcyklar skulle lösa problemet att fordon inte får köra på gågatorna efter klockan 11:00 

då elcyklarna kan fortsätta leverera gods på gågatorna efter den tiden. Både Peder och 

Ulf tror att elcyklar kan vara ett alternativ till små paket som levereras och poängterar 

att en spridningsterminal då behövs nära centrum326 för att vägen att cykla inte ska bli 

för lång. 

  

Enligt Browne et al. (2005) har terminalens placering en påverkan på utfallet av en 

LMT. Ulrika på Växjö kommun såg inte att placeringen spelade någon roll327. Det kan 

bero på att Växjö inte är en storstad och inte har problem med körsträckan från och 

tillbaka till terminalen. Därmed är inte avståndet ett problem som behöver lösas om 

endast lastbilar används. Blir utfallet att en kombination av elcyklar och lastbilar 

används skulle lösningen vara en större terminal utanför centrum och en mindre 

terminal nära/i centrum. Finns inte möjligheterna för elbilar att användas kan 

miljövänligare drivmedel användas i lastbilarna, precis som Ulf328 säger. Att endast 

använda elcyklar är problematiskt och en kombination är i så fall att föredra, men som 

van Duin et al. (2010) framhåller är fordonskombinationen unik för varje stad.   

 

                                                 
322 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

323 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

324 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

325 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

326 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

327 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

328 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 
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Lösningar relaterade till IT-system 

Eriksson & Svensson (2008) belyser i sin studie vikten av att ha ett gemensamt IT-

system för transportörerna i LMT-systemet och ger också förslaget på att om det inte 

är möjligt kan föraren jobba med de alla olika systemen samtidigt. Ulf tror att 

lösningen är ett gemensamt gränssnitt eller att ett system som Memnon används, vilket 

skulle kunna lösa problemet. Han poängterar också att det krävs tid för att undersöka 

vilken lösning som är möjlig och att det kräver en insats329. Peder instämmer och säger 

att det behöver vara ett sidoprojekt i sig330. 

  

Lindawati et al. (2014) och Lindholm et al. (2014) poängterar vikten av att ha ett bra 

och enkelt IT-system för effektiv informationsdelning bland alla involverade aktörer. 

Till detta har ingen lösning funnits, men en undersökning bland involverade aktörer 

kan genomföras för att undersöka vilket kommunikationssystem som föredras. 

 

Lösningar relaterade till leveranstider 

Idag kan gods komma utspritt under dagen till butikerna i city, även om mycket 

kommer på förmiddagarna. Det finns ett leveranstidsfönster som sträcker sig fram till 

klockan 11:00 som ska förhindra att leveranser sker på gågatorna efter den tiden. Dock 

hinner inte allt levereras inom det tidsfönstret idag och därför är det ett problem331. 

Butikerna kan också ha svårt att ta emot gods tidigare än vad de redan gör332. 

  

Ett förslag som diskuterats vid tidigare tillfällen är att den som levererar godset ska 

kunna låsa upp butiken och leverera gods in i butiken. Dock är det en känslig fråga för 

butikerna samt att det kan bli försäkringsbekymmer333. Det kan inte anses vara en 

hållbar lösning om inte butikerna är villiga att tillåta någon annan att gå in i deras butik 

när de inte är där. Samtidigt skulle det lösa problemet med att butikerna inte kan ta 

emot gods tidigare än vad de redan gör.  

  

                                                 
329 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

330 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

331 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

332 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

333 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 
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En annan lösning som togs upp är att ha små förråd/avlastningsplatser utplacerade i 

centrum där butikerna kan hämta sitt gods när de ska till sin butik på morgonen334 335 

336, dock var detta inte något som butikerna uppskattade337 338. Då butikerna själva 

behöver hämta godset leder det till extraarbete, både att det kan vara för mycket gods 

att hämta till butiken, till exempel nämnde Christoffer att de kan få in 20 kartonger på 

en dag, eller att det kan vara ömtåligt gods som behöver hanteras varsamt då det är 

riskfyllt att hantera det själv339. Ingrid ville inte heller ut och hämta sitt gods340. 

Lösningen med självhämtning är inte hållbar för de butiker som svarat och kan inte 

anses lösa problemet med tidiga leveranser eller problemet med att många butiker vill 

ha leverans samtidigt. Däremot skulle det kunna vara en lösning för de butiker som 

mottar mindre gods om allt gods kan hämtas ”i en vända” och det skulle på så vis 

kunna minska trafiken under förmiddagarna. Elbilar skulle kunna leverera till sådana 

här förråd under natten då de är så pass tysta341. 

  

Christoffer föreslog en enklare modell för att reda ut leveransproblemet under 

förmiddagar. Ett dokument kan skickas ut till alla butiker där de fyller i när de kan ta 

emot gods och om det kan tas emot via en lastkaj på baksidan (vilket i flera fall kan 

innebära att gods kan levereras på de gator där tidsfönstret inte gäller) eller om de 

behöver ha gods mottaget på framsidan342. På så vis går det att prioritera det godset 

som behöver lastas in via en gågata och det kan levereras inom tidsfönstret, resten kan 

lämnas senare under dagen. Det här kan vara en lösning på problematiken då det i 

dagsläget är många transportörer som levererar i centrum och de inte har ett enhetligt 

system för hur de ska leverera till olika mottagare.   

 

 

 

                                                 
334 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

335 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

336 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

337 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

338 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

339 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

340 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

341 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

342 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 
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5.3.2 Kommersiell genomförbarhet 

Lösningar relaterade till affärsmodell 

Enligt van Duin (2010) är oftast mottagarna nöjda med sin befintliga situation i 

stadskärnorna och de har svårt att se anledning till att ändra den. Denna bild ser ut att 

stämma även i Växjö. Exempelvis påtalar Magnus att han är villig att betala lite extra 

per leverans men vill kommunen se resultat får de ansvara. Det finns verken tid eller 

pengar hos butikernas sida att stå för kostnaderna343. Christoffer och Ingrid nämner 

liknande om att ansvaret faller på kommunen344 345. Samtidigt påtalar Henrik346 att 

kommunen inte kan subventionera det här över en längre tid och därför kan inte 

kommunen hålla LMT lönsam. 

  

Ulrika på Växjö kommun tror att mottagarna behöver lockas med något mer än bara 

’en leverans’347. Nördtömme (2015) nämner att värdeadderande aktiviteter kan vara 

lösningen för att skapa lönsamhet då både transportörer och myndigheter kan vara 

ovilliga att finansiera hela projektet. Ulf såg också värdeadderande aktiviteter som 

något positivt348 och Peder trodde att det kunde vara positivt för lönsamheten349. 

  

Ulrika nämnde att det i Malmö finns en lösning där ett återvinningsföretag lämnar gods 

i centrum samtidigt som de hämtar återvinning/avfall350. Allen et al. (2014) nämner att 

returhantering/avfallshantering i samband med distribution är en typ av 

värdeadderande aktivitet. Ingrid tyckte att returhanteringen var intressant351, däremot 

är Christoffer skeptisk till att frakta sopor och varor i samma bil352. Allen et al. (2014) 

nämner även att förberedning av produkter för exponering, såsom märkning och 

upphängning av kläder, som en värdeadderande aktivitet. Varken Christoffer eller 

                                                 
343 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

344 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

345 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

346 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

347 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

348 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

349 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

350 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

351 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

352 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 
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Ingrid som båda har klädbutiker ansåg att det här var en bra lösning då det blir för svårt 

för någon annan att göra det här åt dem, samt att de själva vill göra det353 354. 

  

Lindholm et al. (2014) nämner också att olika slags marknadsplatser kan erbjudas på 

de bilar/släp som fraktar stadsleveranserna för att möta lönsamhetsproblem. Magnus 

och Ulrika var positiva till idén355 356. Ulf påtalar att det finns ett visst värde i det, men 

tror inte att det är hållbart i längden då det inte skulle kunna täcka alla kostnader357. 

Marknadsplatser skulle kunna bidra till ökade intäkter, dock skulle de troligtvis stå för 

en liten del och inte kunna utgöra en större andel av affärsmodellen.  

  

Det verkar finnas en viss efterfrågan av värdeadderande aktiviteter men de kan troligen 

inte väga upp för de stora kostnader som en lokal mikroterminal skulle innebära. Ulf 

nämner att betalningsviljan hos butikerna behöver undersökas358, och det är viktigt att 

undersöka möjligheterna för värdeadderande aktiviteter hos butikerna då de kan bidra 

till en mer hållbar affärsmodell. De värdeadderande aktiviteterna får ses som ett 

komplement och inte som en lösning på finansieringsproblemet. Slutligen är det också 

viktigt att notera att en värdeadderande aktivitet för en aktör inte behöver vara 

värdefull det för en annan aktör. 

 

Lösningar relaterade till ägande 

Browne et al. (2005) skriver att det är viktigt att fastslå om privata eller offentliga 

aktörer äger terminalen eller om den ägs tillsammans. Henrik på Växjö kommun tror 

att den ska vara privatägd359. Ulrika säger samtidigt att om en fristående part äger 

terminalen går det att undvika det problem som byte av leveransadresser kan innebära 

för alla leverantörer när terminalen flyttas mellan olika aktörer360. Samtidigt har Ulf 

poängterat att de privata aktörerna har struktur för att hantera LMT-gods och LMT-

                                                 
353 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

354 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

355 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

356 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

357 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

358 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

359 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

360 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 
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trafik361. Då flera parter är överens om att upphandling är centralt362 363 364 365 verkar 

det här vara den bästa lösningen. På så vis sköter en part, exempelvis kommunen, 

upphandlingen men driften sköts av en privat aktör. 

  

Browne et al. (2005) och van Duin et al. (2010) skriver också att monopolistiska 

situationer kan uppstå om ägandeformen inte utreds och sker på ett juridisk korrekt 

sätt. Peder nämner upphandling som en viktig aspekt för att undvika 

monopolsituationer366 och Ulrika på Växjö kommun påtalar att det kan bli en, till viss 

del, konstig konkurrenssituation med sådana här lösningar367. Upphandling kan även 

lösa problemet med att en monopolistisk situation kan uppstå om upphandlingen sker 

på ett rättvist sätt.  

 

Lösningar relaterade till efterfrågan 

Eriksson & Svensson (2008) skriver att problem med låg lönsamhet eventuellt kan 

lösas genom att en LMT även levererar gods till ett lokalt köpcenter, vilket leder till 

ökade volymer i LMT. Henrik säger att leveranser till Växjös största galleria, Grand 

Samarkand, inte är samordnade och skulle få fördelar av samordnade leveranser368. 

Det finns med andra ord möjligheter att öka volymen som går genom LMT. Peder 

nämner dessutom att det finns behov av att lämna av material vid ombyggnationer och 

nämner ombyggnaden vid stationsområdet i centrala Växjö369. 

  

Allen et al. (2012) nämner att det finns tre typer av LMT, en som täcker ett 

stadsområde, en som levererar till en plats med endast en fastighetsägare såsom 

köpcenter och en som levererar till byggarbetsplatser. Om Växjös storlek blir ett 

problem för att få tillräckliga volymer skulle en expandering till Grand Samarkand och 

byggarbetsplatser kunna vara en lösning. Däremot behöver det undersökas huruvida 

                                                 
361 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

362 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

363 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

364 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

365 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

366 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

367 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

368 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

369 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 
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det är möjligt, rent praktiskt, att kombinera de tre olika typerna av LMT som Allen et 

al. (2012) presenterar, framförallt då material till byggarbetsplatser kan ha speciella 

krav.  

 

Lösningar relaterade till offentligt stöd 

Allen et al. (2014) och Muñuzuri (2005) skriver att myndigheter behöver erbjuda 

förmåner till aktörer involverade i ett LMT-system med hjälp av olika 

trafikregleringar. Ulrika på Växjö kommun säger att det skulle kunna finnas möjlighet 

att exempelvis förbjuda fossilbränsledrivna fordon370 och Henrik tillägger att 

regleringar hade kunnat ske som endast tillåter det företaget som driver LMT-

satsningen att köra i centrum371. Vidare kan även lättnader av reglerna för bilar som 

vill hämta returgods på eftermiddagar kunna ske372. Det ligger i linje med det Allen et 

al. (2012) och Allen et al. (2014) skriver, att traditionell trafik bör begränsas och att 

regleringar som underlättar eldrivna fordon att köra i staden kan införas. Offentligt 

stöd verkar finnas och kan lösa problem med att traditionella fordon tillåts köra i 

centrum. 

  

Det finns även ett problem med att butiker känner oro vid införande av 

trafikbegränsningar i staden373. Det här är ett problem som hade kunnat lösas med hjälp 

av att de informeras om vilka möjligheter det här skulle leda till dem och huruvida det 

skulle kunna påverka deras verksamhet. Kunskap kan spridas antingen via långsiktig 

bearbetning374 och formella möten där fakta och åsikter kan framföras (Nordtömme 

2014).  På så vis kan problemet med acceptans hos butikerna lösas.  

 

Lösningar relaterade till finansiering 

Browne et al. (2005) säger att om befintliga lokaler används, t.ex. hos en transportör, 

kan startkostnaden för en LMT minska. Henrik nämner att LMT-lösningen i teorin 

skulle kunna kombineras med den kommunala samordnade transportlösningen där det 

                                                 
370 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

371 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

372 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

373 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

374 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 
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redan finns strukturer375. Ulf påtalar även att aktörerna i Växjö har strukturer för att 

hantera och leverera olika typer av gods376. Det här skulle kunna vara en lösning för 

att minska finansieringsproblemet som uppstår om en ny terminal behöver byggas. 

  

Både Hapgood (2009), Ottosson (2005) och van Duin et al. (2010) skriver om fall där 

satsningen finansierats med olika typer av bidrag, framförallt EU-bidrag. Henrik säger 

att när det senast tog initiativ till ett sådant här projekt i Växjö användes olika typer av 

EU-bidrag och att det kan finnas möjlighet för statlig finansiering igen377. Ulf säger att 

kommunen behöver ta en ekonomisk risk378. Då statliga bidrag verkar vara ett 

genomgående tema och möjligheten kan finnas är det ett rimligt alternativ för att lösa 

finansieringsproblemet vid initiering av ett sådant här projekt. 

  

Förutom att statliga bidrag kan användas behövs även andra finansieringskällor. 

Hapgood (2009) nämner att cirka 40% av kostnaderna i ett fall täcks från avgifter från 

användarna. Peder säger att det kan vara svårt för en part att finansiera allt, och att 

flera parter behöver hjälpa till med finansieringen då flera kan vinna på det här. Skulle 

de finna ett värde i den är lösningen, såsom ökat värde på fastigheten när nya 

avlämningszoner byggs, kan de eventuellt vara beredda att sponsra379. Ulf poängterar 

också att de transportörer som slipper köra in i centrum sparar pengar och att dessa 

pengar går att få tillgång till vid upphandling då det förhandlas om nya villkor380. Det 

kan finnas andra finansieringskällor än bara statligt bidrag, dessa kan nås genom att 

värdet för de olika aktörerna synliggörs vilket ökar villigheten att sponsra projektet. 

  

Peder nämner också att det finns en stor kompetens i form av studenter på 

Linnéuniversitetet som kan användas, t.ex. för att göra utredningar eller andra 

projekt381. Då projektet är tidskrävande att genomföra kan den här lösningen minska 

kostnaderna som behöver läggas ned initialt.  

 

                                                 
375 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

376 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

377 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

378 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

379 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

380 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

381 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 
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Lösningar relaterade till organisering 

Browne et al. (2005) skriver att det behövs en part som påverkar/styr de andra, annars 

tenderar LMT-satsningen fort att misslyckas. Butikerna har uttryckt att det inte kan 

vara de som driver det här382 383 384, samtidigt poängterar Christoffer att Cityföreningen 

kan väcka frågan för sina medlemmar385, och även Citysamverkan kan sprida 

information hos sina medlemmar386. Peder tror att kommunen bör ta initiativet387 och 

Ingrid tror att kommunen och Citysamverkan bör ta initiativet388. 

  

Det verkar vara kommunen tillsammans med Cityföreningen som bör ta initiativ till 

frågan. Ulf påtalar också att en snabb upphandling med en privat aktör är att föredra389, 

och då kommunen har erfarenhet av en sådan lösning kan det vara en idé att de tar 

initiativet. Det kan bli problematiskt att lägga ansvaret på butikerna eller på 

transportörerna då de är så pass spridda. Citysamverkan består visserligen av olika 

intressenter men kan samtidigt driva frågor som en organisation. Kommunens resurser 

och kompetens tillsammans med Citysamverkans nätverk skulle kunna ta initiativ och 

därmed lösa problemet med att det inte finns en styrande part. Transportörerna 

involveras i så fall vid en upphandling vilket leder till att alla aktörer slutligen 

involveras.    

 

5.3.3 Politisk genomförbarhet 

Lösningar relaterade till delade kostnader 

Browne et al. (2005) skriver att det är centralt att kostnader/fördelar allokeras lika. En 

trestegsmodell föreslås: Kvantifiera fördelning av kostnader, kvantifiera fördelning av 

fördelar och identifiera glapp mellan kostnader/fördelar mellan de olika parterna. 

Genom att använda modellen går det att belysa fördelar och kostnader en LMT ger till 

olika aktörer (Browne et al. 2005). Henrik poängterar att det inte är säkert att de som 

får vinster säkert är dem som drar vinster. Han säger även att vissa butiker kan välja 

                                                 
382 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

383 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

384 Magnus Gummesson, butiksägare Cultix, intervju den 2 maj. 

385 Christoffer Sjöholm, ägare/inköpare Cenino/Donna, intervju den 4 maj. 

386 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

387 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

388 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

389 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 
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att acceptera dagens problematik då det kan innebära en kostnad för dem390. Därför är 

det centralt att kostnaderna och fördelarna diskuteras och modellen som Browne et al. 

(2005) föreslår kan användas. Resultaten kan sedan diskuteras med de aktörer som 

påverkas. 

  

Browne et al. (2005) nämner även ansvarsproblematik när en extra part införs. Ulrika 

menar på att dessa problem kan regleras med hjälp av avtal391 och även Peder är av 

denna uppfattning392. Ulf säger också att det finns regelverk för sådant här, såsom 

NSAB393. Ansvarsproblematiken är viktig och olika aktörers villkor behöver 

undersökas. Ulf instämmer och säger att det behöver vara tydliga gränssnitt394. 

Problemet går trots det att lösa med hjälp av avtal som reglerar ansvaret.  

 

Lösningar relaterade till intressekonflikter  

Muñuzuri et al. (2005) skriver att de aktörer som missgynnas av en LMT-lösning bör 

få ekonomisk ersättning. Ulrika poängterar att är en politikerfråga395. Det finns ingen 

direkt lösning på problematiken att vissa aktörer missgynnas. 

  

Muñuzuri et al. (2005) nämner även att det kan uppstå problem om en aktör levererar 

en annan aktörs gods då denne förlorar kundkontakt. Då Ulf anser att den som levererar 

godset har ansvaret396, verkar det inte vara ett problem och behöver därmed ingen 

lösning. 

  

Ballantyne et al. (2013) skriver även om problematiken med låg nyttjandegrad för 

bilarna då de endast levererar under en begränsad tid under dagen. Ulrika säger att det 

eventuellt kan finnas möjlighet för bilar att hämta utgående gods på eftermiddagar, 

samt att det finns lastzoner runtomkring centrum397, dessa bilar hade kunnat användas 

även under dessa tider och på så vis ökat nyttjandegraden.   

                                                 
390 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

391 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

392 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

393 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

394 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

395 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

396 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 

397 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 
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Lösningar relaterade till kunskap 

Muñuzuri et al. (2005) poängterar tyngden av att alla parter i en citylogistisklösning 

behöver vara överens och Nordtömme (2015) belyser vidden av att ha ett nätverk där 

aktörerna kan sprida kunskap och faktabaserade modeller kan synliggöras för att öka 

acceptansen. Ingrid instämmer att det behövs möten där alla får säga vad de tycker, 

och nämner även att andra företag och allmänheten bör involveras då de kan ha 

synpunkter på trafiken i centrum398. Peder poängterar samtidigt att det krävs en 

långsiktig bearbetning av alla parter för att öka medvetenheten, fakta behövs kring 

vilka effekter en sådan här lösning kan ge för olika parter. Han tror att det i slutändan 

handlar om att alla parter frågar sig vad de vinner på en sådan här lösning, och därför 

är information viktigt, gärna i form av en argumentationsbank399. Lindholm (2010) 

skriver att bristande kunskap om medvetenhet om godstransportproblem leder till att 

intresset blir svalt. Det här kan ligga i linje med varför knappt inga dök upp på mötet 

som Ulrika nämnde400. 

  

Aktörerna kände till LMT-lösningar sedan tidigare, om än ytligt för vissa, och därför 

kan det vara viktigt att det sker en längre bearbetning av parterna innan formella möten 

anordnas. Till exempel kan frågan väckas mot allmänheten för att göra frågan aktuell, 

såsom med hjälp av insändare i lokaltidningen och annan allmän information. Det 

finns lösningar på problemet, däremot behöver alla parter ha tillräckligt intresse för att 

vilja lära sig om konceptet.  

 

Lösningar relaterade till samarbete 

Ballantyne et al. (2013) skriver att de olika aktörerna inte interagerar tillräckligt väl 

och att många privata aktörer kan ha dålig kontakt med myndigheter. Muñuzuri et al. 

(2005) påtalade att forum kan hållas där alla aktörer bjuds in och kan debattera. Ingrid 

instämmer och tycker att det bör finnas möjlighet för alla parter att ge sina åsikter401. 

Henrik påtalar att alla behöver ha en bild över hur ett attraktivt centrum ser ut402. Olika 

forum, som Muñuzuri et al. (2005) påtalar kan ge en plattform för parterna att komma 

                                                 
398 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

399 Peder Möllerstedt, fastighetschef Edberg Fastigheter, intervju den 3 maj. 

400 Ulrika Nord, logistikhandläggare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

401 Ingrid Johansson, butiksägare Fräcka Kläder, intervju den 2 maj. 

402 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 
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överens om en gemensam lösning. Ulf påtalar dock att en LMT-lösning är komplex 

och tror inte att endast samarbete och frivillighet kan lösa problematiken utan att 

kommunen behöver ta beslut på juridisk väg403. 

  

Forum och möten kan vara ett sätt att lösa samarbetsproblematiken på. Samtidigt kan 

det vara svårt att motivera parterna att vilja delta på dessa möten. Det som Ulf404 

påtalar, att kommunen behöver besluta om hur situationen ska se ut, kan vara en väg 

in till ett samarbete även om den är tvingande.   

 

5.3.4 Analyssammanfattning 

Tabell 11 sammanfattar analysen för genom att illustrera de resultat som analyserats 

fram. De lösningsförslag som framkommit i intervjuer samt de lösningsförslag som 

analyserats fram redovisas i punktform och har kategoriserats efter det teoretiska 

ramverket. I vissa intervjuer kan lösningsförslag identifierats som inte återfunnits i 

teorin och därför har det i tabellen även tillkommit vissa kategorier som inte utgår 

från det teoretiska ramverket. 

 

Lösningar 

relaterade till 
Teori Empiri Analys 

Teknisk 

genomförbarhet 

   

Syfte  

Olika typer av varor: 

• Bilar och terminal som 

hanterar flera olika typer 

av gods 

Olika typer av varor: 

• Bilar och terminal som 

hanterar flera olika typer av 

gods 

Returgods: 

• Standardiserade lastbärare 

Terminal & 

fordon 

• Elcyklar med 

en mindre 

terminal nära 

stadskärnan 

• Lastbilar kräver 

en större 

terminal utanför 

stadskärnan 

• Anpassning av 

fordonsflottan 

Elcyklar med central 

terminal 

• Elcyklar med en mindre 

terminal nära stadskärnan 

Anpassning av 

fordonsflottan: 

• Miljövänligare 

drivmedel 

Elcyklar med central 

terminal: 

• Elcyklar med en mindre 

terminal nära stadskärnan 

Lastbilar med större 

terminal: 

• En stor terminal utanför 

centrum där större 

godslaster kan distribueras 

ifrån 

                                                 
403 Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun, intervju den 2 maj. 

404 Ulf Holgersson, chef strategisk planering Alwex, intervju 4 maj. 
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Anpassning av 

fordonsflottan: 

• Miljövänligare drivmedel 

IT-system 
• Gemensamt IT-

system 

Gemensamt IT-system: 

• Gemensamt system, 

exempelvis Memnon.  

Gemensamt IT-system: 

• Gemensamt system, 

exempelvis Memnon.  

Leveranstider  

Förråd med 

självhämtning: 

• Förråd med 

självhämtning utspridda i 

centrum där mottagare kan 

hämta gods 

• Elbilar kan leverera gods 

till förråd på natten 

Planering av leveranser: 

• Skapa enkät för 

leveranstidssystem 

Förråd med självhämtning: 

• Förråd med självhämtning 

fungerar bäst för att små 

gods 

• Elbilar kan leverera gods 

till förråd på natten 

Planering av leveranser: 

•Skapa enkät för 

leveranstidssystem 

  

Kommersiell 

genomförbarhet 

 

 

 

  

Affärsmodell 

• Värde-

adderande 

aktiviteter 

• Marknads-

platser på 

lastbilar/släp 

Värdeadderande 

aktiviteter: 

• Värdeadderade 

aktiviteter, såsom 

returhantering 

Marknadsplatser: 

• Marknadsplatser på 

lastbilar/släp 

Värdeadderande 

aktiviteter: 

• Värdeadderade aktiviteter,  

såsom returhantering  

Marknadsplatser: 

• Marknadsplatser på 

lastbilar/släp 

Ägande  

Privat/offentligt ägande: 

• (Offentlig) upphandling 

• Driften sköts av en privat 

aktör under avtalstiden 

• Alternativt att endast en 

aktör äger terminalen  

Privat/offentligt ägande: 

• (Offentlig) upphandling 

• Driften sköts av en privat 

aktör under avtalstiden 

Efterfrågan 

• Leverera gods 

till köpcenter 

 

Leverera gods till 

köpcenter: 

• Expandering till Grand 

Samarkand och 

byggarbetsplatser 

Leverera gods till 

köpcenter: 

• Expandering till Grand 

Samarkand och 

byggarbetsplatser  

Offentligt stöd  

Offentliga 

regleringar/avregleringar: 

• Förbjuda 

fossilbränsledrivna fordon 

• Endast transportör som 

driver LMT få köra i 

centrum 

Offentliga 

regleringar/avregleringar: 

• Förbjuda 

fossilbränsledrivna fordon 

• Endast transportör som 

driver LMT få köra i 

centrum 
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• Avregleringar som 

underlättar för 

returleveranser på 

eftermiddagar 

• Avregleringar som 

underlättar för 

returleveranser på 

eftermiddagar 

Kunskap för att minska oro: 

• Oro hos butiker kan 

minskas med hjälp av 

långsiktig bearbetning/ökad 

kunskap om fördelar 

Finansiering 

• Använd 

befintliga lokaler 

• EU-bidrag 

EU-bidrag: 

• Statliga bidrag/EU-

bidrag 

Värdeskapande för 

aktörer: 

• Gemensam finansiering 

om aktörer får värde i 

utbyte  

Studenter: 

• Använda sig av studenter 

för utredningar eller 

projekt  

Använd befintliga lokaler: 

 • Använd befintliga 

lokaler/strukturer 

EU-bidrag: 

• Statligt bidrag/EU-bidrag 

Värdeskapande för aktörer: 

• Gemensam finansiering 

om aktörer får värde i 

utbyte  

Studenter: 

• Använda sig av studenter 

för utredningar eller projekt  

Organisering  

Enskilt initiativ: 

• Citysamverkan skulle 

kunna bestämma åt sina 

medlemmar 

• Kommunen bör ta 

initiativ 

Gemensamt initiativ: 

• Citysamverkan 

tillsammans med 

kommunen bör ta initiativ 

Gemensamt initiativ:  

• Kommunen tillsammans 

med Citysamverkan bör ta 

initiativ 

Politisk 

genomförbarhet 

 

 

 

  

Delade kostnader 
• Trestegsmodell 

för utvärdering 

Reglering av ansvar: 

• Ansvarsproblematik 

löses med avtal eller 

regelverk  

Trestegsmodell:  

• Trestegsmodell för 

utvärdering 

Reglering av ansvar: 

• Ansvarsproblematik löses 

med avtal eller regelverk  

Intressekonflikter   

Ökad nyttjandegrad: 

• Returhämtning på 

eftermiddagen för ökad 

nyttjandegrad 

Kunskap  

Öka kunskap och 

medvetenhet: 

• Långsiktig bearbetning 

av alla parter för att öka 

medvetenheten 

Öka kunskap och 

medvetenhet:  

• Långsiktig bearbetning av 

alla parter för att öka 
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• Fakta och 

argumentationsbank, 

fördelar för varje aktör  

• Möten med alla aktörer 

medvetenheten, även 

allmänheten 

• Fakta och 

argumentationsbank, 

fördelar för varje aktör 

• Möten med alla aktörer 

Samarbete 

• Diskussions-

forum för aktörer 

 

Möten: 

•Alla parter behöver en 

gemensam bild av ett 

attraktivt centrum ut 

• Möjligheter för alla 

parter att ge åsikter 

Juridiska åtgärder: 

• Kommunen ska ta beslut 

på juridisk väg  

Möten: 

• Forum där alla aktörer kan 

ge sina åsikter 

Juridiska åtgärder: 

• Kommunen ska ta beslut 

på juridisk väg  

tvingande samarbete  

Tabell 11. Analyssammanfattning, frågeställning 3. 
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6 Slutsats 

Kapitlet kommer att presentera de resultat som framkommit i studiens tre 

analyskapitel och kommer besvara studiens tre forskningsfrågor. Därefter kommer 

arbetets användbarhet avgöras, egna reflektioner kring arbetets utfall kommer 

redovisas samt att de etiska överväganden som skett kommer redogöras. Arbetet 

avslutas med kritik till studien samt förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Resultat 

 

Forskningsfråga 1: Hur ser den nuvarande citylogistiksituationen i Växjö 

ut och vilka aktörer är involverade? 

Växjös stadskärna är inte optimerad för godstransporter vilket tillsammans med att 

många aktörer levererar till centrum leder till att dagens godstransporter inte är 

effektiva. Leveranser kan ske spritt under dagen och gods konsolideras inte mellan 

transportörer som levererar till centrum. Flera respondenter anser att det är för mycket 

trafik på gågatorna, även under de tiderna då det är mycket människor på gågatorna. 

Dock bör det poängteras att Växjö har infört åtgärder i form av tidsfönster, skapat nya 

lastzoner samt har en samordnad kommundistribution vilket har minskat antalet 

transporter i centrum men problem kvarstår. 

  

De primära aktörer som kan påverka citylogistiken är: (1) kommunen, då de kan införa 

regleringar och har stort inflytande. (2) Butiker, då de kan sätta krav på hur de vill ha 

sitt gods levererat. (3) Koncern/huvudkontor till kedjor som har butiker i centrum, då 

de ibland styr leveransavtal. (4) Transportörer, då det är de som samordnar och 

levererar godset. (5) Leverantörer, då det oftast är dem som beställer transporter. 

Sekundära aktörer som har indirekt påverkan är: (1) fastighetsägare, då de skapar 

förutsättningar för hur avlastning sker. (2) Citysamverkan, då både näringsidkare, 

kommunen och fastighetsägarna är medlemmar och information kan spridas där och 

slutligen (3) Cityföreningen, som är ett nätverk bestående av näringsidkare där 

information och spridas.  

 

Något som upptäckts i Växjö som inte nämns i teorin är rollen huvudkoncernen till 

butikskedjor anses ha. En betydande andel butiker i Växjö centrum är butikskedjor 
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som enligt respondenterna anses till stor del sakna makt att påverka sina 

leveransflöden. Både privata butiker och butiker som tillhör kedjor har en 

förhållandevis liten roll då de endast är mottagare och inte styr vem som levererar 

deras gods. Det är framförallt kommunen, transportörerna, leverantörerna och 

huvudkoncernen som påverkar vem som levererar gods och hur. Dessutom har 

Citysamverkan en betydande roll då de kan väcka citylogistiska frågor, det är ingen 

branschorganisation men är en sammansättning av organisationer som inte återfinns i 

teorin.  

 

Fråga 2: Vilka problem som kan försvåra införande och drift av ett LMT-

system i Växjö kan identifieras bland involverade aktörer? 

I studien har ett antal olika problem identifierats och vissa problem, såsom vilken aktör 

som ska ta initiativ eller vem som ska finansiera lösningen, är vitala för att en LMT-

satsning ska fungera. De spelar en stor roll för genomförbarheten hos en LMT. Det 

finns även mindre problem som behöver hanteras men som inte är lika vitala. Dessa 

kan till exempel vara oro hos butikerna för att regleringar om stadstrafik införs. De 

problem som anses ha störst påverkan på införande och drift redovisas nedan. 

  

Om syftet är att endast en aktör ska leverera i centrum måste alla butiker ingå i 

satsningen, och det kan bli problematiskt för kedjor eller exempelvis blomsterbutiker 

att delta då kedjor kan vara bundna i leveransavtal och blomsterbutikers varor kräver 

speciell hantering. Efterfrågan behöver vara tillräcklig, vilket kan vara problematiskt 

om intresset är svalt eller om Växjö är en för liten stad för en sådan här satsning. Det 

kan även finnas motstånd från butikerna att behöva anpassa sig och ta emot gods 

tidigare och de är heller inte beredda att betala något extra, eller eventuellt endast 

betala en mindre summa, för att få samordnade leveranser.   

  

Finansieringsfrågan är ett stort problem, både initialt och långsiktigt. Kommunen kan 

inte subventionera lösningen långsiktigt och det kan vara svårt för en part att finansiera 

hela startkostnaden. Samtidigt vill ingen annan aktör direkt finansiera, eventuellt kan 

fastighetsägarna finansiera om de får värde i utbyte. Det finns ingen hållbar långsiktig 

affärsmodell. Ett annat problem är vem som ska ta initiativet, då ingen riktigt vill ta 

initiativ men samtidigt framhåller de flesta att kommunen bör ta initiativ. Den som tar 
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initiativ behöver få alla involverade aktörer att delta, vilket kan vara problematiskt då 

vissa aktörer missgynnas mer än andra av en sådan här lösning samt att aktörer kan ha 

för lite kunskap om effekterna med ett LMT-system och därmed blir ointresserade av 

att delta.  

 

Flera problem ligger i linje med teorin. Finansieringsfrågan ett stort problem och det 

är svårt att få alla aktörer att samarbeta och dra åt samma håll. Dessutom är det ett 

problem att kunna få alla typer av butiker att ingå i en sådan här lösning. Något som 

upptäcktes i Växjö som inte återfunnits i teorin är butikernas ovilja att ändra sina 

mottagningstider till en tidigare tid och den problematik som finns kring vem som ska 

ta initiativ. Enligt teorin anses det fördelaktigt om privata aktörer tar initiativ och driver 

LMT-satsningen men bland respondenterna är ingen beredd att ta initiativ utan de 

flesta anser att kommunen bör vara initiativtagare. Det kan bero på att kommunen har 

större inflytande och större kunskap om citylogistik i Sverige än vad lokala 

myndigheter har i de fall utomlands som förekommit i teorin. Det kan också bero på 

att ingen privat aktör i Växjö anser sig ha tillräckligt att vinna på en LMT-lösning och 

därför inte initierar en lösning.  

 

Fråga 3: Hur kan de problem som försvårar införande och drift av ett 

LMT-system i Växjö hanteras? 

Det finns lösningar till många av de problem som identifierats, samtidigt saknar en del 

problem lösning samt att en del lösningar kanske endast löser problemen till viss del 

och behöver undersökas vidare. De problem som saknar lösning är till exempel hur en 

gynnsam affärsmodell kan skapas vilket är komplext då det behöver skapas en 

affärsmodell som är gynnsam för alla aktörer som de själva ska vilja driva. Flera 

lösningar behöver också undersökas vidare då lösningarna i sig kan vara omfattande 

att undersöka, såsom vilka typer av värdeadderande aktiviteter som är attraktiva för 

mottagarna. Nedan presenteras de viktigaste lösningarna på problem som kan uppstå 

vid införande och drift av en LMT. 

  

För att få tillräckligt många butiker att vilja delta i satsningen kan kommunen på 

juridisk väg tillåta att endast LMT-transportören levererar gods i centrum och därmed 

kommer en fullständig konsolidering ske. Dock är det problematiskt då det är oklart 
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om kommunen kan tvinga en butik att få leveranser från en viss transportör samt att 

en tvingande åtgärd från kommunens sida kan anses premiera en transportör före en 

annan. Efterfrågan för LMT kan öka genom att samordningen utökas till gallerian 

Grand Samarkand och eventuellt till byggarbetsplatser då volymerna på så vis kan öka. 

Olika förråd eller avlastningsplatser där gods kan lossas nattetid/tidig morgon kan lösa 

problem med tidiga leveranser för butiker som mottar mindre gods men är inte lämpligt 

för butiker som tar emot mycket gods. En bättre planering av leveranser med hjälp av 

ett tidsschema som butikerna fyller i är en annan, enklare, lösning på problemet med 

leveranstider.  

 

Värdeadderande aktiviteter kan bidra till att lösa problem med långsiktig lönsamhet 

om butikerna har tillräcklig betalningsvilja. Framförallt kan returhantering vara 

intressant då det inte alltid finns ett bra system för det idag hos butikerna. Sköter en 

privat aktör, efter en utförlig upphandling, driften av terminalen kan startkostnaderna 

minska samt att upphandlingsvinnaren har kompetens och struktur att driva en sådan 

verksamhet vilket är viktigt för att LMT-systemet ska fungera. EU-bidrag kan också 

lösa finansieringsproblem initialt. Skulle kommunen tillsammans med Citysamverkan 

ta initiativ kommer projektet igång och inom Citysamverkan kan fakta spridas till 

medlemmar och diskussioner kan föras.  

 

I teorin saknas det lösningar till många problem. Värdeadderande aktiviteter, möjlighet 

att utöka LMT:n till ett köpcenter samt EU-bidrag för att delvis lösa 

finansieringsfrågan är lösningar från teorin som också kan fungera i Växjö kontext. 

Flera andra lösningar är kontextspecifika och återfinns inte i teorin, såsom 

leveransschema eller avlastningsplatser för gods vilket kan lösa 

leveranstidsproblematik samt upphandling med en privat aktör för att få en rättvis 

lösning. Det är viktigt att påpeka att lösningar kan vara väldigt kontextspecifika. 

 

Tabell 12 redovisar de problem som kan uppstå vid drift och införande av en LMT i 

Växjö och de lösningsförslag som finns för Växjös problem, vilket utgör resultat för 

frågeställning 2 och 3. Problemen för Växjö är kategoriserade efter det teoretiska 

ramverket som rör problem och lösningsförslag för Växjö är kategoriserade efter det 

teoretiska ramverket som berör lösningsförslag. I vissa fall har egna kategorier 
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tillkommit då vissa problem/lösningsförslag framkommit under intervjuer eller i 

analysen och därmed saknar teoretisk grund.  

 

Problem & 

lösningar 

relaterade till 

Problem för Växjö Lösningsförslag för Växjö 

Teknisk 

genomförbarhet 

  

Syfte 

Rätt typ av varor:  

• Apotek/Systembolag/blommor 

• Svårt att inkludera kedjor 

Anpassad fordonsdesign för olika 

behov:  

• Hantera returgods 

Olika typer av varor: 

• Bilar och terminal som hanterar flera 

olika typer av gods 

Returgods: 

• Standardiserade lastbärare 

Terminal & fordon 

Rätt typ av fordon: 

• För små fordon (elcyklar) 

Byta leveransadress: 

• Ny leveransadress 

 

Elcyklar med central terminal: 

• Elcyklar med en mindre terminal nära 

stadskärnan 

Lastbilar med större terminal: 

• En stor terminal utanför centrum där 

större godslaster kan distribueras ifrån 

Anpassning av fordonsflottan: 

• Miljövänligare drivmedel 

IT-system 

Olika aktörer  olika IT-system:  

• Olika aktörer har olika IT-system 

• Ingen gemensam standard 

Gemensamt IT-system: 

• Gemensamt system, exempelvis 

Memnon.  

Leveranstider 

Tider för mottagning: 

• För tidiga leveranser 

• Leverans vid samma tidpunkt  

låg nyttjandegrad p.g.a. små 

tidsfönster 

• Svårt att hitta en enhetlig lösning 

Förråd med självhämtning: 

• Förråd med självhämtning fungerar 

bäst för att små gods 

• Elbilar kan leverera gods till förråd på 

natten 

Planering av leveranser: 

•Skapa enkät för leveranstidssystem 

Kommersiell 

genomförbarhet 

  

Affärsmodell 

Ömsesidigt lönsam: 

• Inte alla vinner något 

Höga driftskostnader: 

•  Långsiktigt lönsam 

• Ingen långsiktig subventionering 

• Vem betalar? Vem är kund? 

• Tillgång till aktörers besparingar 

Värdeadderande aktiviteter: 

• Värdeadderade aktiviteter,  såsom 

returhantering  

Marknadsplatser: 

• Marknadsplatser på lastbilar/släp 
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Ägande 

Frivillig eller tvingande: 

• Konsensus hos många aktörer 

• Transportkonkurrenter vill inte 

delta 

Privat, offentligt, samägt: 

• Frekvent byte av terminaldrift vid 

varje upphandling 

• Offentlig upphandling tar tid 

Monopolsituation: 

• Konkurrenssituation, juridiskt 

korrekt 

Privat/offentligt ägande: 

• (Offentlig) upphandling 

• Driften sköts av en privat aktör under 

avtalstiden 

Efterfrågan 

Låg efterfrågan, framförallt 

initialt: 

• Växjö kan vara en för liten stad, 

dock inte ur transportörernas 

synvinkel 

• För låg efterfrågan leder inte till 

konsolidering i centrum, syftet 

försvinner 

Lokalisering av transportörer: 

• Alla transportörer finns inte i 

Växjö 

Leverera gods till köpcenter: 

• Expandering till Grand Samarkand 

och byggarbetsplatser  

Offentligt stöd 

Ökad tillgänglighet för LMT-bilar: 

• Bättre förutsättningar för LMT 

• Problem vid returhämtning 

Bättre förutsättningar i centrum: 

• Behövs regler som tillgodoser 

både LMT och butikernas behov 

Ytterligare restriktioner: 

• Oro hos butiksägarna 

Offentliga regleringar/avregleringar: 

• Förbjuda fossilbränsledrivna fordon 

• Endast transportör som driver LMT få 

köra i centrum 

• Avregleringar som underlättar för 

returleveranser på eftermiddagar 

Kunskap för att minska oro: 

• Oro hos butiker kan minskas med 

hjälp av långsiktig bearbetning/ökad 

kunskap om fördelar 

Finansiering 

Offentlig finansiering: 

• Svårt att hitta finansiering för 

hela projektet 

Finansiering innebär risktagande: 

• Ingen vill ta en ekonomisk risk 

Självfinansiering fungerar inte: 

• Dålig betalningsvilja hos 

aktörerna, de måste få värde i 

utbyte 

Använd befintliga lokaler: 

 • Använd befintliga lokaler/strukturer 

EU-bidrag: 

• Statligt bidrag/EU-bidrag 

Värdeskapande för aktörer: 

• Gemensam finansiering om aktörer 

får värde i utbyte  

Studenter: 

• Använda sig av studenter för 

utredningar eller projekt  

Organisering 

En styrande/drivkraft part: 

• Svårt för en part att ta beslut för 

alla involverade aktörer 

Privat eller offentligt initiativ: 

• Ingen vill ta initiativ 

• Nästan alla vill att kommunen tar 

initiativ  

Gemensamt initiativ:  

• Kommunen tillsammans med 

Citysamverkan bör ta initiativ 
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Politisk 

genomförbarhet 

  

Delade kostnader 

Aktörers fördelar kontra 

kostnader: 

• Snedfördelade besparingar  

• Ser en aktör endast nackdelar 

minskar dennes acceptans internt 

beroende på utformning av LMT 

Totala fördelar kontra kostnader: 

• Svårt att allokera kostnader och 

fördelar på ett rättvist sätt 

Trestegsmodell:  

• Trestegsmodell för utvärdering  

Reglering av ansvar: 

• Ansvarsproblematik löses med avtal 

eller regelverk  

Intressekonflikter 

Vissa aktörer kan missgynnas: 

• Vissa transportörer blir förlorare 

• Kommunen blir vinnare 

• Butikerna ska inte få påverkas 

• Svårt att hantera kompensation 

Transport i annan aktörs namn: 

• Lastbil ska ha butikens logga 

Tidsfönster och nyttjandegrad: 

• Låg nyttjandegrad 

Ökad nyttjandegrad: 

• Returhämtning på eftermiddagen för 

ökad nyttjandegrad 

Kunskap 

Bristande kunskap hos alla 

aktörer: 

• För låg kunskap om LMT hos 

flera aktörer 

Nedprioriterad fråga: 

• Lågt intresse hos aktörer 

Acceptans hos aktörer: 

• Aktörer ser inte problemet 

• Svårt att sprida information och 

skapa engagemang 

Öka kunskap och medvetenhet:  

• Långsiktig bearbetning av alla parter 

för att öka medvetenheten, även 

allmänheten 

• Fakta och argumentationsbank, 

fördelar för varje aktör 

• Möten med alla aktörer 

Samarbete 

Externt samarbete: 

• Alla aktörer behöver komma 

överens 

• Svårt att ena transportörer 

• Inga heltäckande aktörsnätverk 

Tidskrävande: 

• Många aktörer är involverade  

tidskrävande 

Möten: 

• Forum där alla aktörer kan ge sina 

åsikter 

Juridiska åtgärder: 

• Kommunen ska ta beslut på juridisk 

väg  tvingande samarbete  

Tabell 12. Identifierade problem och lösningsförslag för Växjö. 

 

6.2 Användbarhet 

Då Växjö är en stad som marknadsför sig som “Europas grönaste stad” som intresserar 

sig för miljövänliga lösningar bidrar arbetet med en övergripande bild av 

problematiken vid införande av en lokal mikroterminal och bidrar med lösningsförslag 

som kan diskuteras vidare, vilket är viktigt då en LMT skulle kunna ge miljömässiga 

fördelar för staden. Vidare bidrar studien med en mångsidig bild från aktörer som kan 

ha intressekonflikter. Slutligen finns endast ett fåtal fall i Sverige där LMT testats och 
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därför finns få lösningar till LMT-problem tillgängliga, studien kan på så vis bidra med 

lösningar till problem om en LMT-satsning ska utföras i Sverige (eller eventuellt i 

andra länder). Dock kan problem och lösningar vara unika för varje implementering.  

 

6.3 Egna reflektioner 

Resultatet av studien var väntat då det till stor del låg i linje med utfallen i befintlig 

teori, vilket stärker den inre validiteten då mönsterjämförelsen gav ett förväntat 

resultat. De huvudsakliga problemen verkar vara likartade över flera studier, däremot 

är lösningarna mer specifika beroende på kontext. Det är trots det viktigt att en 

kartläggning av aktörer, problem och lösningar genomförs innan en LMT-satsning 

sker då dessa varierar för varje situation. 

 

Forskningsmetoden ledde till att resultatet inte blir statistiskt generaliserbart men gav 

en djupgående bild av vissa aktörers åsikter och kan generaliseras på analytisk väg, 

med andra ord kan resultaten testas i andra kontexter. Vid en kvantitativ metod skulle 

större generaliserbarhet eftersträvats och fler respondenter skulle krävts. Studien hade 

blivit mer objektiv då individuella åsikter i form av djupintervjuer inte hade varit 

önskvärt utan enkäter skulle använts där respondenter fått gradera olika 

problem/lösningar. Då skulle statistiska analyser visat vilka problem som är viktigast 

och vilka lösningar som anses lösa problemen på bästa vis. Vissa problem/lösningar 

skulle försvinna ur resultatet om de inte är statistiskt representativa för urvalet som 

undersökts och mångfalden kunde blivit lidande då det är svårt att uppskatta hur ett 

representativt urval skulle kunna ske bland olika aktörer.   

 

6.4 Etiska övervägande 

Informationskravet vid intervjuer vidhölls genom hela studien då alla inblandade 

aktörer informerades om vad studien var avsedd att undersöka samt att eventuella 

frågor från deras håll besvarades, vilket i praktiken innebär att eventuella falska 

förspeglingar undveks. Alla aktörer vars beslut att inte delta i studien respekterades 

och därmed uppnåddes samtyckeskravet. Alla respondenter fick även möjlighet att 

vara anonyma till vilket hänsyn togs, dock ville ingen vara anonym, och de aktörer 

som inte ville delta i studien har inte nämnts, därmed har anonymitetskravet uppnåtts.   

 



 

133 

 

6.5 Kritik till eget arbete 

Vid mer tillgänglig tid skulle urvalet av respondenter till studien utökats, vilket kunde 

givit starkare generaliseringsargument för respektive aktörsgrupps åsikter, framförallt 

gällande fastighetsägarna, de privata butikerna och transportörerna. Endast en 

transportör intervjuades, som i dagsläget har ett avtal med kommunen och ansvarar för 

deras samordnade transporter till kommunverksamheter - det är inte säkert att deras 

åsikter är representativa för alla transportörer. Hade kedjor eller restauranger 

intervjuats kunde bilden kompletterats ytterligare. 

  

Då studien genomförts med semistrukturerade intervjuer finns risk för att en viss 

intervjuareffekt uppstått och påverkat respondenterna. Även miljön som existerande 

kring vissa intervjuer kan ha haft viss påverkan då några intervjuer gjordes ute i 

butiksmiljö där respondenten kan ha behövt göra avbrott för kundhantering. Vidare 

skedde ett snöbollsurval där personen som rekommenderade några av respondenterna 

själv är positivt inställd till en LMT. I studien togs ingen hänsyn till från vilka 

kontexter de olika teoretiska problemen eller lösningarna hämtats. Rimligtvis behöver 

inte ett problem eller en lösning i en studie som identifierats i en storstad i ett annat 

land även gälla för en mindre stad i Sverige, såsom Växjö. 

 

6.6 Förslag till vidare forskning 

Som ovanstående kritik förmedlar ser författarna gärna en fortsatt forskning gällande 

kring genomförbarheten för LMT-system i Sverige och studier gällande i vilka städer 

i Sverige LMT-system är applicerbara. Det upplevs även finnas en brist kring lösningar 

på problem som kan uppstå vid införande och drift av ett LMT-system. Många problem 

har identifierats i studien och i annan teori, dock är lösningar inte lika vanliga att finna, 

framförallt inte i teorin. Därför finns ett behov av ett mer övergripande ramverk för 

lösningar. 

  

Vidare bör vissa problem undersökas mer noggrant. Till exempel behöver det 

undersökas om en offentlig upphandling mot en privat aktör är möjligt rent juridiskt 

och hur en sådan upphandling skulle gå till. Värdeadderande aktiviteter är en åtgärd 

som i teorin kan spela en viktig roll för lönsamheten. De olika värdeadderande 

aktiviteterna och dess möjlighet för att skapa lönsamhet skulle kunna undersökas 

vidare. I Växjö behöver även möjligheterna för en expandering av LMT undersökas, 
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till exempel möjlighet för att konsolidera gods till gallerian Grand Samarkand eller till 

byggarbetsplatser. Detta skulle också kunna undersökas i andra städer då problem 

kring för liten efterfrågan för en LMT kan finnas i flera andra (mindre) städer. 

  

En utökning av studien kan genomföras genom att inkludera någon av de städer i 

Sverige där ett befintligt genomförande av en LMT gjorts och studerat skillnader och 

liknelser mellan städerna för att undersöka vilken roll kontexten spelar och på så vis 

undersöka vilken förhållanden som är optimala för ett LMT-system i en svensk stad. 

Vidare hade det även behövts forskning kring initiativtagande och incitament för ett 

LMT-system för att undersöka vilken typ av drivkraft som behövs för att ett LMT-

system ska starta.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Förklara konceptet med en mikroterminal (LMT-system) och varför vi genomför den 

här studien, samt att de får vara anonyma, att vi kommer skicka tillbaka texten för att 

få vår text bekräftad samt att de kan välja att inte svara på frågor om de inte vill.   

 

Forskningsfråga 1: Hur ser den nuvarande citylogistiksituationen i Växjö ut och vilka 

aktörer är involverade? 

1. Hur ser er ert nuvarande leveransflöde ut, hur ofta får ni leveranser och får ni 

det från flera leverantörer? 

2. Ser ni några problem/nackdelar med nuvarande upplägg?  

3. Vilka aktörer tror ni kan påverka citylogistiken? 

 

Forskningsfråga 2: Vilka problem som kan försvåra införande och drift av ett LMT-

system i Växjö kan identifieras bland involverade aktörer? 

4. Utifrån vad vi funnit från studier i andra städer finns det problem kan uppstå 

vid införande och drift av ett LMT-system. Vad skulle ni tycka om ett 

införande av en LMT-terminal?  

a. Hur skulle det påverka er verksamhet? 

b. Skulle LMT-systemet leda till några problem för er verksamhet?  

c. Vad tror du, generellt, är de största hindren som kan skapa problem 

vid införande och drift av en LMT-terminal? 

5. Hur ser ni på följande problem: 

a. Syfte: Att flera olika typer av varor, såsom frysvaror, kylvaror eller 

blommor, behöver hanteras och transporteras i särskilda elbilar?  

i. Att redan fullt konsoliderade laster bryts upp och transporteras 

i mindre elbilar?  

b. Terminal & fordon: Ser ni något problem med vilken typ av fordon 

som levererar varor, såsom elcyklar? 

i. Om terminalen placeras väldigt nära centrum eller långt ifrån?  

c. Affärsmodell: Att skapa lönsamhet för alla parter som involveras i ett 

sådant här system? 

i. Kan ni tänka er att få ökade kostnader för att få ta del av 

fördelar såsom en bättre stadsmiljö och (eventuellt) bättre 

planerade leveranser? 

ii. Vad vill ni ha för att kunna tänka er betala högre kostnader för 

leveranser? 

d. Ägande: Att privata aktörer äger den eller om den ägs offentligt, 

alternativt ägs tillsammans? 

i. Vem bör i så fall ta ansvaret för om gods försvinner eller 

skadas? 
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e. Efterfrågan: Att ni utsätter er för en risk/kostnad då efterfrågan ofta 

är låg i början? 

f. Offentligt stöd: Lokala regleringar som underlättar för LMT-fordon i 

stadskärnor, t.ex. förlängda tidsfönster?  

g. Finansiering: Skulle ni kunna tänka er att vara med och finansiera en 

sådan här lösning?  

i. Vem bör finansiera en sådan här lösning? 

h. Organisering: Vilken aktör anser du bör ta initiativ till en sådan här 

lösning?  

i. Kommer någon ta initiativ till den här lösningen? Om nej, 

varför inte?  

ii. Vilka aktörer behöver involveras i en LMT-satsning? 

i. Delade kostnader: Vilka aktörer tror du kan gynnas/missgynnas av 

en sådan här lösning? 

j. Intressekonflikter: Att en annan part tar hand om kundmötet vid 

leverans?  

i. Att ert gods levereras och hanteras av någon annan part? 

k. Kunskap: Kände du till konceptet med samordnade varuleveranser 

innan och hur har dina tankar varit kring det?  

i. Är leveranssituationen idag ett verkligt problem som behöver 

hanteras? 

l. Samarbete: Har ni mycket kontakt har ni idag med era leverantörer, 

tredjepartslogistiker, (kunder), kommunen eller andra butiker?  

i. Tror du att alla involverade parter skulle kunna samarbeta och 

lägga ner tid kring en sådan här lösning? 

 

 

Forskningsfråga 3: Hur kan de problem som försvårar införande och drift av ett 

LMT-system i Växjö hanteras? 

6.    Vad tror ni skulle kunna vara en lösning för att hantera de problem som 

kan uppstå som vi nämnt tidigare? 

 


