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Förord    
Vi vill rikta ett stort tack till Malmö stad och övriga aktörer i projektet Malmö Industrial Park 
som låtit oss intervjua dem och låtit oss få delta på deras projektmöte. Ni har varit hjälpsamma, 
nyfikna och positivt inställda till oss och utan er välvilja hade den här studien inte varit möjlig.  
      
Vi vill även tacka vår handledare Johan Hultman som uppmuntrat oss och som kommit med 
praktiska och konstruktiva förbättringsåtgärder i samtliga delar av vår studie. 
 
Vi vill också tacka varandra för ett fint samarbete under den här våren där vi har inspirerat och 
uppmuntrat varandra när utmaningen att bli klar med uppsatsen känts svår. Slutligen har detta 
arbetet utförts till lika stor del av båda författarna.  
      
Helsingborg, 2018-05-24 
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Sammanfattning        
Titel: Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde? En kvalitativ studie om 
logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt 
 
Nivå: Kandidatuppsats i Logistics Service Management, VT 2018      
 
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management  
 
Syfte och frågeställning: Syftet med vår studie är att belysa komplexiteten i begreppet logistik 
samt hur olika aktörer i samma projekt ser på logistikens roll som en tjänst. Vår frågeställning 
lyder: Vilken betydelse har logistik som en tjänst för de olika aktörerna i ett citylogistikprojekt? 
 
Metod: För att svara på studiens frågeställning har en kvalitativ metod använts. Vår empiri har 
samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med aktörer som har en aktiv roll i vår 
valda fallstudie, en observation av ett projektmöte samt en dokumentanalys. Studiens har utgått 
från en abduktiv metod vilket innebär att vi har pendlat mellan empiri och teori.  
 
Teori: Teorikapitlet presenterar studiens teoretiska referensram och tidigare forskning 
som ligger till grund för denna studie. Teorierna omfattar tre huvudområden: Begreppet logistik 
och dess utveckling, citylogistik och tjänstedominant logik.  
 
Slutsatser: Vi har kommit fram till att logistikens betydelse som en tjänst har förändrats och att 
olika aktörer i samma projekt ser logistik som en tjänst på olika sätt. Synen på logistik som en 
funktion för att endast flytta på eller förvara varor har börjat bytas ut mot en tjänstedominant 
logik där logistik som en tjänst kan användas som ett värdeskapande konkurrensmedel för både 
privata aktörer och för kommuner. I vår studie har vi upptäckt en skillnad i vad logistik som en 
tjänst betyder för de aktörer som representerar Malmö stad och för de aktörer som representerar 
det privata näringslivet. För de privata aktörerna används logistik som en tjänst som ett 
konkurrensmedel. Logistiktjänster är något som är väl integrerat i deras affärsidé och det tillhör 
deras kärnkompetens. I studien uppmärksammar vi att logistik som en tjänst bidrar till en del 
värden som kan vara svåra att mäta. För Malmö stad används projektet MIP som ett verktyg i 
Malmö stads “renässans” för att försöka göra Malmö till en logistik-, industri- och hamnstad 
igen. Logistik används för att kunna tillgodose invånarnas behov och för att göra staden attraktiv. 
Logistik beskrivs som ett verktyg för att locka organisationer att etablera sig i staden. Dessa 
etableringar leder till arbetstillfällen och att människor vill arbeta och bo i staden vilket i sin tur 
leder till stadsutveckling och skattepengar.  
 
Nyckelord: Tjänstedominant logik, citylogistik, kommuner och logistik, värdeskapande  
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1.0 Inledning  

1.1 Problemformulering 
Urbaniseringen ökar och 80% av Europas och Sveriges befolkning bor i städer (Lindholm, 

2012). Detta gör att urbana områden kräver stora mängder varor och tjänster för kommersiellt- 

och hushållsbruk (McKinnon, 2015). Det är genom städer som varor skall igenom, ut ifrån eller 

in i och det är i städerna som samhällets servicefunktioner och organisationer finns (Johansson, 

2018). Allting som köps och konsumeras skall på något sätt nå sina slutförbrukare. Antingen till 

hemmen eller till de restauranger eller affärer som invånarna i staden besöker. Många människor 

skall bland annat ha mat, kläder, möbler, plattskärmar och joggingskor varje dag för att det ska 

bli ett gott stadsliv (Malmö stad, 2014). Allt fler städer i Europa står inför liknande problem: 

Kraven från kunder och stadsinvånare på snabba, billiga och flexibla leveranser ökar samtidigt 

som köer, utsläpp och föroreningar, trängsel och olyckor inne i städerna ökar då många fordon 

skall samsas på liten yta (Awasthi & Chauhan, 2012; Eidhammer, Andersen & Johansen, 2016; 

Johansson, 2018). För att kunna skapa hållbara städer och att behålla nöjda invånare krävs 

logistiska lösningar (Awasthi & Chauhan, 2012). 

  

Flera av dessa lösningar är samlade under begreppet citylogistik. Citylogistik är ett nytt 

forskningsområde och majoriteten av publicerade artiklar som rör citylogistik är publicerade 

efter 2010 (Lagorio, Pinto & Golini, 2016). Forskningen kring citylogistik har kretsat kring “the 

last mile problem” samt behovet av logistikhubbar i närheten av staden. En logistikhubb är en 

plats där varor kan tas emot, där flera organisationer opererar och där det finns möjlighet till 

samlastning och samdistribution in till staden. Flera forskare menar på att det krävs lager och 

logistikhubbar i närheten av stadskärnan för att tillfredsställa städernas behov. Samma forskning 

pekar också på vikten av samarbete mellan flera aktörer. Mycket av denna forskning har varit 

kvantitativ och fokuserat på hur mycket utsläpp som kan sparas i effekt av dessa typer av 

samarbeten. Lite fokus har funnits på att undersöka liknande projekt från kommunens perspektiv 

och kommuner beskrivs ofta som långsamma, omedgörliga och att de lägger mycket ansvar på 

privata aktörer när det kommer till att skapa logistiska lösningar (Kiba-Janiak, 2014; Koutoulas, 

Franklin & Eliasson 2017; Johansson & Björklund, 2017). 
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Logistik har tidigare varit en funktion för förflyttning och lagerhållning av varor och en 

varudominant logik har dominerat. Lusch (2011) menar att logistik, tack vare globaliseringen fått 

en ny ”super-roll” och att en tjänstedominant logik kring logistik har växt fram. Från att endast 

ha varit aktuellt för militären förknippas logistik idag med värdeskapande, konkurrenskraft och 

strategi. Logistikbegreppet har breddats och blivit ett större intresse för organisationer i flera 

olika branscher. Organisationer som inte har deras kärnkompetens inom lager, transport eller 

produktion har ändå en logistikavdelning. Logistikens roll fortsätter att förändras och den har 

kommit till att spela en viktig roll för både privata och offentliga organisationers värdeskapande 

och konkurrenskraft (Sandberg, 2015). 

  

Vår valda fallstudie, Malmö Industrial Park (MIP), är ett pågående citylogistikprojekt i Malmös 

Norra hamn där både kommun och flera privata aktörer är involverade. Målet med projektet är 

att flera nya organisationer skall etablera sig och att parken skall bli en logistikhubb för norra 

Europa. De aktörer som är involverade är: Malmö stad, Copenhagen Malmö Port AB (CMP), 

Catena fastigheter, Skanska och Invest in Skåne som drivs av Region Skåne. I slutet på april 

2018 blev det officiellt att IKEA har reserverat 100 000 kvm mark i MIP där planen är att 

utveckla en e-handelshubb (Sydsvenskan, 2018). MIP representerar en lösning som flera forskare 

menar behövs och dessa typer av projekt spås att öka runt om i Europa (Eidhammer et al., 2016). 

Genom vår valda fallstudie vill vi därför undersöka hur aktörer inom ett citylogistikprojekt ser på 

logistikens roll som en tjänst.  

1.2 Syfte och frågeställning  
Denna uppsats syftar således till att undersöka betydelsen av logistik som en tjänst i ett projekt 

som representerar en lösning som flera forskare menar krävs. Vi vill belysa komplexiteten i 

begreppet logistik samt hur olika aktörer i samma projekt ser på logistikens roll som en tjänst. Vi 

vill med vår studie bidra med insikter till andra som planerar att göra liknande logistikprojekt där 

flera aktörer är inblandade. Vår frågeställning lyder: Vilken betydelse har logistik som en 

tjänst för de olika aktörerna i ett citylogistikprojekt? 
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1.3 Disposition 
Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel redovisar vi vår valda forskningsdesign och forskningsmetod till studien. Vi 

redovisar även varför vi har valt det valda tillvägagångssättet. Kapitlet avslutas med en 

introduktion av vår valda fallstudie. 

 

Kapitel 3: Teori 

I teorikapitlet presenteras studiens teoretiska referensram och tidigare forskning som ligger till 

grund för denna studie. Teorierna omfattar tre huvudområden: Begreppet logistik och dess 

utveckling, citylogistik och tjänstedominant logik. Dessa teorier ligger sedan till grund för 

analysen i kapitel fyra.  

 

Kapitel 4: Analys 

I analyskapitel presenterar vi vårt empiriska material och vi analyserar detta med hjälp av de 

teorier som vi valt i vår teoretiska referensram. Analysen består av fem olika rubriker som 

speglar de teman vi kunde utläsa från det insamlade empiriska materialet.  

 

Kapitel 5: Diskussion och slutsats 

I kapitel fem redovisas studiens slutsatser med syfte att belysa komplexiteten i begreppet logistik 

samt hur olika aktörer i projektet ser på logistikens roll som en tjänst. Kapitlet avslutas med 

förslag på vidare forskning.  
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2.0 Metod 
I detta kapitel redovisas vilket tillvägagångssätt vi har använt oss av för insamling av studiens 

empiriska material. Detta kapitel inleds med våra vetenskapliga utgångspunkter. Därefter 

beskrivs bland annat metoder för insamlingen, analys av empiri, etik i studien, trovärdigheten i 

studien och våra avgränsningar. Kapitlet avslutas med en introduktion av vår valda fallstudie. 

2.1 Kvalitativ forskning 
Vi har gjort en kvalitativ studie. Bryman (2011) kallar kvalitativ metod för en speciell 

forskningsstrategi. Kvalitativ metod brukar beskrivas som tolkningsinriktad och tyngden ligger 

ofta på att skapa en förståelse av den sociala verkligheten och hur deltagarna i en viss miljö 

tolkar den. Enligt Widerberg (2002) handlar den kvalitativa forskningen om vad ett fenomen 

betyder och handlar om. Eftersom att syftet med vår uppsats är att undersöka vilken betydelse 

logistik har som en tjänst för olika aktörer blir dessa frågor centrala. Vår utgångspunkt i denna 

kvalitativa studie är hermeneutiskt tolkande epistemologi. Bryman (2011) förklarar epistemologi 

som läran om kunskap. Bryman menar att man i hermeneutisk epistemologi vill tolka och förstå 

människors handlingar. Även Thurén (2007) menar att hermeneutiken handlar om att förstå 

människor. May (2013) anser att en fallstudie är en användbar design för att förstå den sociala 

världen bättre. 

2.1.1 Fallstudie 
Bryman (2011) definierar en fallstudie som en typ av forskningsdesign där en viss plats 

undersöks såsom till exempel ett bostadsområde, ett litet samhälle eller en organisation där fokus 

ligger på att undersöka situationen. Blatter & Haverland (2012) menar att det inte finns någon 

entydig bild av exakt vad en fallstudie är och menar att en fallstudie påverkas av att studien utgår 

ifrån en kvalitativ eller kvantitativ metod. De bekräftar också Brymans (2011) syn och menar att 

fallstudier fokuserar på ett ensamt fenomen. De menar att en fallstudie antingen fokuserar på ett 

större fall eller flera, mindre, liknande fall. Vi har samlat in empiri från aktörer som arbetar inom 

samma projekt och vi definierar vår studie som en fallstudie.   
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2.2 Insamling av empiri 

2.2.1 Intervjuer 
Vår huvudsakliga metod för insamling av data har varit semistrukturerade intervjuer. Ryen 

(2004) anser att den vanligaste kvalitativa metoden är en kvalitativ intervju. Vi har använt oss av 

liknande uppsättning av frågor till de olika aktörerna men fokuserat på några större 

frågeområden istället för flera detaljerade frågor. Detta för att samtalet skall bli mer naturligt och 

att aktören i viss utsträckning skall styra själv i vilken ordning olika saker kommer upp under 

intervjun. Syftet med våra intervjuer har varit att få olika personers syn på sin verklighet och 

därför ville vi att aktörerna skulle berätta så mycket som möjligt utan att styras av oss. Därför har 

ordningen på de olika frågorna skiftat och det har förekommit olika följdfrågor till de olika 

aktörerna under intervjuerna (Bryman, 2011).  

 

Intervjuerna har genomförts under en fyraveckorsperiod och vi har sammanlagt utfört sju 

intervjuer med sju olika aktörer som är aktiva och delaktiga i projektet MIP. Vi valde att spela in 

och transkribera alla intervjuer för att vi lättare skulle kunna analysera vad aktörerna uttryckte i 

efterhand. Detta gjorde att studiens analys inte påverkats av våra egna värderingar, fördomar 

eller personliga tolkningar av intervjuerna. Det gjorde också att vi kunde göra en noggrann 

analys av vad aktörerna sagt och följa upp intressanta synpunkter vilket Bryman (2011) beskriver 

som fördelar med att transkribera intervjuer. Efter transkriberingen valde vi att färgkoda våra 

transkriberingar utefter sex olika teman: syn på logistik, citylogistik, allt som rör tjänst/service, 

samarbete, framtid och utmaningar. Vi transkriberade hälften av intervjuerna var och sedan valde 

vi att färgkoda de transkriberingar som vi inte själva transkriberat. Detta gjorde vi för att båda 

skulle analysera allt vårt insamlade material.  

 

Bryman (2011) menar att det är en god idé att bekanta sig med den miljö där respondenten 

arbetar, lever eller engagerar sig på eftersom att det underlättar tolkningen och förståelsen av det 

som personen i fråga berättar. Under våra första två intervjuer med Catena och Skanska valde vi 

att åka ut till platsen i Norra hamnen där aktörerna i MIP vistas för att få en förståelse och en bild 

av våra respondenters verklighet.  
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2.2.2 Observation 
Den tredje maj 2018 blev vi medbjudna till ett projektmöte med MIP där alla aktörer som är 

involverade i MIP var inbjudna till. Minst en representant från varje aktör deltog förutom från 

Malmö stads näringslivskontor. Vi valde att inte spela in och transkribera mötet då 

projektledaren innan mötet förvarnade oss om att vi kanske skulle behöva lämna rummet under 

mötet om dess innehåll blev för konfidentiellt. Därför valde vi att istället föra fältanteckningar 

under mötet för att minnas vad som yttrades (Bryman, 2011). Vi ville att aktörerna skulle känna 

sig så bekväma som möjligt under mötet utan att tänka på att det fanns en bandspelare i rummet. 

Vi medverkade på projektmötet efter att samtliga semistrukturerade intervjuer genomförts. Vi 

hade vid detta tillfället undersökt och valt majoriteten av de teorier och artiklar som presenteras i 

den här studien. Detta hade vi utfört parallellt, något vi beskriver under rubriken abduktivt 

tillvägagångssätt. Vi antecknade det vi upplevde som relevant för att kunna styrka eller kritisera 

våra teorier. Utöver det försökte vi att strukturera anteckningarna utifrån samma teman som vi 

sedan tidigare hade använt i våra transkriberingar. En av författarna valde att anteckna när något 

sades om: logistik, citylogistik och allt som rörde tjänst/service. Den andre antecknade vad som 

upplevdes som relevant inom temana: samarbete, framtid och utmaningar. Fältanteckningarna 

gjorde att vi efter mötet kunde diskutera vad som sagts samt de intrycken vi fått av 

respondenterna som var med på mötet (Bryman, 2011).  

 

Under projektmötet agerade vi som observatörer där vi satt med och lyssnade på vad som sades 

men vi förde ingen dialog. När vi utförde vår observation hade vi träffat samtliga aktörer vid 

tidigare tillfällen. Det gjorde att vi redan var insatta i projektet och aktörerna behövde aldrig 

avbryta mötet för att förklara för oss vad de diskuterade. Vi tror därför inte att vår medverkan på 

mötet påverkade dess utfall.  

2.2.3 Dokumentanalys 
För att samla ytterligare empiri till vår studie valde vi att göra en dokumentanalys av Malmö 

stads godstrafikprogram som publicerades 2014. Malmö stad som är drivande i vår valda 

fallstudie är en offentlig organisation. Enligt Bryman (2011) lämnar statliga myndigheter ifrån 

sig intressanta texter och information offentligt till sina medborgare. När vi utförde vår 

dokumentanalys hade vi i beaktning vad Bryman betonar angående dokuments verklighet. Han 
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menar att dokument ofta har som mål att förklara specifika syften men speglar inte alltid hur 

verkligheten egentligen ser ut. Vi valde att färgkoda vår dokumentanalys efter samma teman som 

vi använde oss av i transkriberingarna. 

2.2.4 Tabell över insamlad empiri 

Respondent Typ av datainsamling När och längd Plats 

Catena Semistrukturerad intervju 10/4, 1,5 timmar Catenas kontor + 
biltur i Norra 
hamnen 

Skanska 
 

Semistrukturerad intervju 12/4, 1 timme Skanskas 
kubiklager i 
Norra Hamnen 

Invest in Skåne Semistrukturerad intervju 13/4, 1 timme Region Skåne i 
Malmö 

Malmö stad 
näringslivskontor 1 

Semistrukturerad intervju 20/4, 1 timme Malmö stads 
kontor 

Malmö stad 
näringslivskontor 2 

Semistrukturerad intervju 20/4, 45 minuter Malmö stads 
kontor 

Malmö stad 
fastighetskontor/ 
Projektledaren 

Semistrukturerad intervju 23/4, 1 timme Malmö stadshus 

Copenhagen Malmö 
Port 

Semistrukturerad intervju 25/4, 1 timme CMP kontor 

Projektmöte MIP. 
Närvarande: Catena, 
Skanska, CMP, Invest 
in Skåne, Malmö stad 

Observation 3/5, 2,5 timmar Catenas kontor 

Offentligt dokument:  
Godstrafikprogram 

Dokumentanalys 1/5, 31 sidor  

 
För att kunna förstå komplexiteten i betydelsen av logistik ansåg vi att det var viktigt att samla in 

empiri från flera olika aktörer i samma projekt. Efter att ha träffat alla projektmedlemmar och 

deltagit på deras projektmöte anser vi att vi har skapat oss en aktuell och grundläggande bild av 
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vår valda fallstudie. Efter att vi samlat in all vår empiri upplevde vi en mättnad då vi fick flera 

svar som liknade varandra från olika aktörer.  

2.3 Hur tillträde skaffades och utmaningar med att vilja uppfylla förväntningar 
Vi fick kännedom om projektet MIP första gången i oktober 2017 när en av författarna till den 

här studien var på en logistik- och transportmässa i Göteborg. I januari kontaktade vi tre av 

personerna vars kontaktuppgifter gick att hitta på MIPs hemsida för att undersöka om det fanns 

något intresse hos dem att medverka i vår studie. Vi presenterade oss som logistikstudenter som 

ville undersöka deras projekt i Norra hamnen. Vi förklarade att vi skulle behöva få viss tillgång 

till projektet och projektets medlemmar under april månad. Samtliga tre projektmedlemmar 

svarade att de var intresserade.  

 

Ingen av projektmedlemmarna i MIP har en akademisk bakgrund inom logistik och ingen arbetar 

heller med en typisk “logistik position”. Projektmedlemmarna har behandlat oss som konsulter 

inom ett område de själva inte har studerat. Malmö stad är de som gav oss tillträde från början 

och vi har upplevt ett stort intresse från respondenterna. Alla aktörer har velat ställa upp på 

intervjuerna. Det har samtidigt varit en utmaning att genomföra en studie tillsammans med en 

annan part då Malmö stad vill att vi ska presentera ett resultat som de kan använda sig av. Om vi 

inte hade fått tillträde av Malmö stad hade vi kanske vågat vara mer kritiska i vår studie. Om vi i 

studien endast gjort observationer eller dokumentanalyser hade vi inte haft en personlig koppling 

till aktörerna i fallstudien. Nu finns det en bakomliggande tanke om att vi står Malmö stad i 

skuld och vi tror att det skulle kunna stjälpa vår studie. Dock har vi valt en frågeställning och ett 

syfte som vill beskriva olika syner och betydelser hos aktörer. Därför tycker vi att vi har lyckats 

kombinera tillträde med att samtidigt presentera en studie som kan bidra med insikter för Malmö 

stad. Vi fick en stor frihet från Malmö stad redan från början rörande vad vi ville undersöka i 

denna studie. Det har gjort att vi har haft möjligheten att ändra frågeställning och syfte under 

studiens gång. Därför kan vårt tillvägagångssätt bäst beskrivas som abduktivt. 
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2.4 Abduktivt tillvägagångssätt  
Vi har i denna studie använt oss av en metod som Alvehus (2013) kallar abduktiv. Där vi har 

växlat mellan empiri och teorier för att kunna omarbeta och omforma studien under arbetets 

gång. Inför första mötet med projektledaren den 14:e februari hade vi tagit reda på information 

om projektet för att kunna ställa allmänna frågor om projektet till projektledaren. Detta pilotmöte 

gjorde att vi skapade oss en förståelse för projektet men vi samlade inte in någon empiri under 

det här mötet. Anledningen till det var för att vi då ännu inte kommit överens om att vi skulle 

använda MIP som vår fallstudie. I början på april kontaktade vi de olika aktörerna och bokade in 

intervjuer med respondenterna. Intervjuerna utförde vi samtidigt som vi parallellt samlade in 

teorier till vår teoretiska referensram. 

2.5 Val av teorier 
Samtliga artiklar som refereras till i studien är peer-reviewed och vi har sökt på begrepp som: 

logistic development, city logistics, service dominant logic, logistics and municipality, logistics 

service, urbanization and logistics och logistics in society. I studien har vi försökt att använda oss 

utav nyligen utgivna artiklar i den mån som varit möjlig. Eftersom logistik och framförallt 

citylogistik är fenomen i ständig utveckling tyckte vi att det var viktigt för att göra studien 

aktuell. I de teorier där citylogistik och kommuner kopplats samman har vi till största del försökt 

att använda svenska källor för att kunna analysera våra teorier med vår insamlade empiri från en 

svensk kommun. Vi har använt oss utav sökverktygen LUBsearch (lubsearch.lub.lu.se) och 

Google Scholar (scholar.google.se).  

2.6 Forskningsetiska principer  
För att skydda respondenternas integritet har vi konstruerat vår empiriinsamling utifrån de 

grundläggande etiska principerna som Bryman (2011) presenterar. Det fyra principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att informera de berörda personerna om undersökningens syfte 

och informera om att deras medverkan är frivillig, vilket vi gjorde inför intervjuerna och 

observationen med de olika respondenterna. Samtyckeskravet innebär att respondenterna vet att 

det är de själva som bestämmer om de vill medverka i studien eller inte. Respondenterna fick 

även information om att de kommer att vara anonyma i studien vilket är en del av 
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konfidentialitetskravet. Den fjärde principen är nyttjandekravet vilket innebär att resultaten av 

intervjuerna endast kommer att användas för denna studie. I inledningen av varje intervju 

förklarade vi att respondenten kan avböja frågor de inte känner sig bekväma med att svara på. 

Under en av intervjuerna märkte vi att respondenten tyckte att en fråga var besvärlig och då gick 

vi snabbt över till en ny fråga. Under vår observation sa vi från början att vi gärna lämnade 

rummet om de behövde diskutera något som vi inte kunde anteckna i våra fältanteckningar.  

2.6.1 Pålitlighet och trovärdighet 
Bryman (2011) argumenterar för vikten av validitet och reliabilitet i studier för att få en god bild 

av kvaliteten i studien. Validitet och reliabilitet används mestadels i kvantitativa studier. I en 

kvalitativ studie som denna studie anser Bryman att tillförlitlighet borde användas. De fyra 

kriterierna i tillförlitlighet är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera.  

 

Vi har tagit del av Brymans (2011) fyra delkriterier. Det första kriteriet är trovärdigheten i 

studien. Då det är respondenterna som själva har svarat på våra frågor till studien stärker det 

studiens trovärdighet. Vi har dessutom använt flera metoder för insamling av data vilket ofta 

rekommenderas i kvalitativa studier eftersom att man då kan se hur metoderna stöttar varandra. 

Detta ökar trovärdigheten och kallas för triangulering (Bryman, 2011). Det andra kriteriet är 

överförbarheten. MIP är ett unikt projekt vilket gör överförbarheten till en annan studie svår även 

om vår förhoppning är att vår studie ska leda till värdefulla insikter för aktörer i liknande projekt. 

Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet i en kvantitativ forskning, det vill säga att det skall 

finnas en fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessen. Vi har försökt att vara 

transparenta genom att tydligt beskriva vårt tillvägagångssätt i detalj och det är genom den här 

tydligheten som vår pålitlighet stärks. Det är också genom den här tydligheten som vår studie 

kan upprepas av en annan forskare om de så skulle vilja. Under forskningsperioden har vi haft i 

beaktning att inte låta våra personliga åsikter påverka studien så att studien kan styrkas och 

konfirmeras utifrån insamlad empiri.  
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2.7 Avgränsningar 
Vår studie värderar inte vad som anses vara ett lyckat citylogistikprojekt eller inte. Vi avser inte 

heller att skapa en definition av vad som anses vara en logistiktjänst eller inte utan studien har 

som syfte att undersöka dess betydelse hos olika aktörer. Tidigare forskning kring citylogistik 

har ofta haft ett syfte att undersöka olika hållbarhetsaspekter. Det är oundvikligt att inte nämna 

fenomenet hållbarhet alls men vi har aktivt valt att inte ställa frågor kring detta under vår 

empiriinsamling. Vi är medvetna om att teorier om detta kan ses som relevanta för det studerade 

området men vi tror att det hade tagit ett för stort fokus från de teorier vi valt att utgå ifrån.  

2.8 Introduktion av vår valda fallstudie 
Projektet Malmö Industrial Park (MIP) drivs gemensamt av Malmö stad och Copenhagen Malmö 

Port AB (CMP) då de båda äger marken i Norra hamnen i Malmö. Det är Malmö stad som driver 

projektet men samtliga aktörer som är delaktiga i projektet har möte var sjätte vecka för att 

diskutera gemensamma mål och projektets utveckling. Aktörerna har sedan tidigare varit på 

branschmässor tillsammans för att marknadsföra MIP och planerar att åka på fler i framtiden. 

Detta är den sista stora marken i centrala Malmö som finns tillgänglig för att bygga nya och stora 

etablering på och målet med MIP är att skapa en logistikhubb för norra Europa. Marken är 

konstgjord och skapades av de restprodukter som blev över när Malmö stad byggde Citytunneln. 

Målet är att hela marken skall vara utleasad till kunder år 2020 (Malmö Industrial Park, 2018).  

 

Malmö Industrial Park beskriver de största fördelarna med att etablera sig i staden med att det är 

en växande stad med en stor mångfald, att allt fler organisationer belägger sina huvudkontor i 

Malmö och att det finns tillgång till växande kundmarknader. De menar också att det är lätt att få 

tag på arbetskraft och att staden har en välutvecklad infrastruktur.  

 

Malmö Industrial Park beskriver de största fördelarna med parken ur ett logistikperspektiv med 

att det ligger i närheten av både Kastrup och Malmö flygplats, att det finns möjlighet att använda 

triomodala transportlösningar såsom båt, tåg och bil in och ut ur området och att det enbart är 

några minuters körning för att nå motorvägarna E6 och E20 samt Öresundsbron. Området ligger 

i direkt anslutning till Malmö godsbangård vilket är den största järnvägsknuten i södra Sverige.  
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Hamnen består av ungefär 900,000 kvm2 mark varav det mesta fortfarande är ledigt och redo att 

leasas ut (Malmö Industrial Park, 2018). De beskriver att de erbjuder konkurrenskraftiga hyror i 

långa avtal för centrala industritomter som kan anpassas till individuella behov. Det görs 

satsningar på infrastrukturen i området. Vägar, broar och genomfartsleder byggs just nu som ska 

öka kapaciteten och underlätta godsflödet. Visionen är att det skall finnas gemensamma 

lösningar för energiförsörjning, säkerhet, transporter, avfallshantering och återvinning som kan 

ge stora besparingar för de som leasar mark (Malmö stad, 2017). 

 

Catena och Skanska är de som hittills har börjat leasa delar av marken. De båda beskriver sig 

som fastighetsföretag med logistikfokus vars tjänster är att bygga, sälja och hyra ut lager och 

lokaler till deras kunder (Catena fastigheter, 2018). Det är hittills endast Skanska som har byggt 

något på platsen och deras Kubiklager har stått klart i några månader. Skanska hyr i sin tur ut 

lagret till deras kunder. Deras första kund Stena Line har precis börjat använda sitt lager som de 

hyr inuti Kubiklagret. Där förvaras bland annat mat och material som används till deras färjor i 

hamnen (Kubiklager Norrra hamnen, 2018). Catena har ännu inte börjat bygga någonting då de 

inte har några kunder ännu. Corem, vilket är en organisation med liknande affärsidé som Catena 

har också reserverat mark under 2018 men är inte med i MIPs projektgrupp. I slutet på april 2018 

blev det klart att även IKEA har reserverat 100 000 kvm av marken för att bygga en e-handels 

hubb för att distribuera varor till hela Sverige (Sydsvenskan, 2018). 
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2.8.1 Bilder på Malmö Industrial Park 

 
Bild 1: Flygbild över Malmö för att visa MIPs transportmöjligheter (Källa: Malmö stad, 2018. Används med 
tillstånd). 
Bild 2: Flygbild över MIP med markanvisningar över vilken del som tillhör vilken aktör (Källa: Malmö stad, 2018. 
Används med tillstånd). 
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3.0 Teori  
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram och tidigare forskning som ligger till 

grund för denna studie. Kapitlet är indelat i tre rubriker med underrubriker och det inleds med 

begreppet logistiks utveckling för att läsaren ska få en grundläggande förståelse för logistikens 

utveckling. Sedan presenteras även teorier om citylogistik och avslutningsvis tjänstedominant 

logik. Dessa teorier ligger till grund för analysen i kommande kapitel. 

3.1 Begreppet logistik och dess utveckling 
Förr i tiden användes begreppet ”logistik” enbart inom militären men på 1960-talet börjades det 

användas inom den företagsekonomiska världen (Sandberg, 2015). Sandberg menar att 

logistikbegreppet har de senaste åren utvecklats inom forskning. Oláh, Karmazin, Pető & Popp 

(2018) förklarar det ökade intresset för logistik och dess tjänster med att logistik har skapat en 

enorm tillväxt till samhällen under mer än två decennier.  

 

Logistik har gått från att handla om kostnadsbesparingar och reducering av kapitalbindning till 

att förknippas med ord som intäktsförmåga, konkurrenskraft, värdeskapande och strategi 

(Sandberg, 2015). Det ökade intresset för begreppet logistik i organisationer och inom forskning 

är bland annat för vad Sandberg kallar för mega-trender som globalisering, utveckling av 

informationsteknologin och ökade kundkrav. Hou, Chaudhry, Chen & Hu (2017) beskriver 

begreppet logistiks bakgrund. De menar att logistik härstammar från det antika grekiska 

adjektivet ”logistikos”, vilket betyder kompetent vid beräkning. Logistik började användas inom 

militära termer då det från början handlade om upphandling, underhåll och transport av militära 

anläggningar, materiel och personal. På den tiden arbetade organisationer inte med att försöka 

integrera dessa olika logistikaktiviteter. Det resulterade i att logistikhantering saknade 

samordning, samarbete och relationsbyggande bland involverade aktörer.  

 

Russel (2000) menar att logistik som koncept och praktik har utvecklats genom åren och att det 

är en disciplin som nu praktiseras på olika sätt och i olika kontext. Logistik kan innebära olika 

saker för olika aktörer även om de är yrkessamma inom samma bransch. Vissa aktörer ser 

logistik som hanteringen av logistikflödet och material. För andra aktörer kan det vara en 

aktivitet för kundsupport, en planerings- och ingenjörs mekanism eller en vetenskap för att 
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beräkna krav och främja operativa möjligheter. Den mest använda definitionen av målet med 

logistik är: “Att få rätt produkt, till rätt kund, i rätt mängd, i rätt kvalitet, på rätt plats, i rätt tid 

och till rätt pris” (Russell, 2000). Även Speranza (2018) har liknande tanke om logistik. 

Speranza menar att logistik har blivit en affärsfunktion som handlar om att organisationer ska 

göra varor tillgängliga var och när det behövs och i behövliga kvantiteter.  

3.1.1 Logistik som konkurrensfördel 
Sandberg (2015) anser att kundernas krav på logistiken har ökat och att logistik har blivit en 

kringtjänst till organisationens kärnprodukt. Čepinskis & Masteika (2010) menar att 

organisationer som erbjuder logistiktjänster idag står inför en annan marknadssituation än vad de 

gjorde förr i tiden. De menar att det inte räcker att kunna erbjuda kunderna en specifik produkt i 

rätt kvalitet, inom rätt tid då det inte längre skiljer organisationer mot andra organisationer i 

samma bransch. De menar att för att organisationer ska skapa konkurrensfördelar behöver de 

erbjuda kunder mervärde och logistiktjänster kan skapa ett sådant mervärde. Detta gör att de 

organisationer som använder logistik på ett strategiskt sätt överträffar sina konkurrenter (König 

& Spinler, 2016). Kawa (2017) vidareutvecklar dessa tankar och anser att det är de 

organisationer som implementerar nya logistiklösningar som är skräddarsydda inför marknadens 

behov som skaffar sig konkurrensfördelar.  

 

Både Čepinskis & Masteika (2010) och König & Spinler (2016) argumenterar för att en av de 

främsta källorna till att organisationer i dagsläget skapar konkurrensfördelar är på grund av 

förbättringen av logistik. De menar att organisationer behöver se logistik utifrån ett 

konkurrensperspektiv för att förstå vikten av den. Det räcker inte att organisationer vet att 

logistiken är betydande och värdefullt utan de måste förstå att det kan tillämpas som ett verktyg 

för konkurrens gentemot andra organisationer. De menar att genom att se logistik som en strategi 

kommer det skapa fortsatt konkurrenskraftig fördel vilket resulterar i tillväxt och ökad lönsamhet 

(Čepinskis & Masteika, 2010). Atefeh, Ila & Stephen (2010) har liknande tankar som författarna 

ovan och menar att organisationer kan använda sig av logistik för att uppnå konkurrensfördelar. 

De menar att logistiktjänster är en unik delmängd av tjänster och de kan användas för att skapa 

en närmre relation med kunderna vilket kan skapa värde.  
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Det finns också de som menar på att logistik kan användas som konkurrensmedel för hela städer, 

bland annat genom att det genererar arbetstillfällen. Abbasi & Nilsson (2016) anser att 

logistikaktiviteter konstruerar nya arbeten. Likaså menar Hooi Lean, Huang & Hong (2014) att 

logistikbranschen skapar arbetstillfällen i urbana områden. Särskilt inom transport-, lagring-, 

post-, och telekommunikationsområdena. Lindholm (2012) lyfter att fler människor flyttar in till 

städerna. Genom att fler människor väljer att flytta in till städer skapas det logistiska utmaningar 

för storstäderna och det har gjort att underbegreppet citylogistik har växt fram (Awasthi & 

Chauhan, 2012; Eidhammer et al., 2016; Johansson, 2018).  

3.2 Citylogistik 
80% av Europas och Sveriges befolkning bor i städer (Lindholm, 2012). Det är i städer som 

samhällets service finns som arbete, sjukvård, skola och handel. Efterfrågan på varor in till och 

ut från stadskärnan ser inte ut att minska och anledningarna till att skapa effektiv citylogistik är 

flera. De vanligaste nämnda problemen som rör citylogistik är köer, utsläpp och föroreningar, 

trängsel och olyckor inne i städerna då många fordon skall samsas på liten yta. Även kunders 

ökade krav på snabba leveranser är en annan anledning till att kravet på effektiv citylogistik ökar 

(Awasthi & Chauhan, 2012; Eidhammer et al., 2016; Johansson, 2018). Forskningen har 

fokuserat på flera olika typer av lösningar och oftast handlar det om att skapa en typ av plats i 

närheten till staden där varor kan tas emot för att transporteras vidare in till staden – gärna via 

samdistribution för att minska antal fordon in till städerna (Johansson, 2018). För att ha 

någonstans att samdistribuera krävs en plats där det kan göras. Trafikverket (2017) kallar dessa 

för logistiknoder och menar att önskvärda platser för detta är i närheten av infrastruktur och 

kombiterminaler, gärna i anslutning till spår, vägar och gärna även hamnar. Detta kallas för 

intermodala lösningar och det innebär att det går att byta mellan olika transportslag på en plats. 

 

Begreppet citylogistik har olika definitioner. Det är nära sammankopplat med det kända 

logistiska problemet ”the last mile problem” och potentiella lösningar presenteras ofta som 

samlastning i närheten av staden och samdistribution in till staden. Det finns ingen tydlig 

skillnad i begreppet som skiljer på platsen som krävs för att kunna skapa samlastning eller på de 

transporter som skall in i staden åt (Kiba-Janiak, 2017). 
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Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) definierar citylogistik som ett samlingsbegrepp där man 

med logistiska åtgärder försöker komma tillrätta med problem förknippade med varudistribution 

i stadskärnor. Taniguchi, Thompson, Yamada & Duin (2001) definierar målet med citylogistik. 

De menar att det är att globalt kunna optimera logistiklösningar i urbana områden genom att se 

över kostnader och tjänster till både den privata och offentliga sektorn. De menar att målen för 

citylogistik ofta skiljer sig mellan privata aktörer och kommunen. De menar att de privata 

aktörerna oftast har som mål att reducera kostnader medans den offentliga sektorns huvudsakliga 

mål är att undvika trafikstockning och miljöproblem i staden. En annan definition är: 

 
The logistics associated with consolidation, transportation, and distribution of goods in cities 
is called city logistics. From a systems point of view, city logistics consists of many 
subsystems involving different stakeholders namely shippers, receivers, end consumers, 
transport operators and public administrators (Awasthi & Chauhan, 2012, s. 574). 

 

Citylogistik är fortfarande ett nytt forskningsområde och majoriteten av publicerade artiklar som 

rör citylogistik är publicerade efter 2010 (Lagorio et al., 2016). Kiba-Janik (2017) menar att 

mycket av den tidigare forskningen har haft som syfte att mäta hur mycket CO2 som skulle 

kunna sparas tack vare samlastning eller på hur tekniska lösningar skall implementeras. Kiba-

Janik (2017) menar också att mycket av forskningen kring citylogistik dessutom är kvantitativ.   

3.2.1 Citylogistik och kommuner 
Kiba-Janiak (2017) menar att forskningen kring citylogistik mest fokuserat på vad enstaka 

privata aktörer skall göra för att skapa logistiska lösningar och att det fortfarande saknas 

forskning kring citylogistik ur ett kommunalt perspektiv. Hon lyfter fram en svensk studie gjord 

av Lindholm (2012) som är en av få och den kommer fram till att det finns lite intresse och 

kunskap kring citylogistik i svenska kommuner. Dock tas problematiken upp att Sverige är ett 

stort land till ytan med många mindre kommuner och att det endast är fem städer som passerar 

100 000 invånare. Det gör att det inte finns ett lika stort behov för citylogistik i Sverige som i de 

städer i världen som har flera miljoner invånare. 

 

Taniguchi (2014) menar att de aktörer som vanligen nämns i citylogistikprojekt är: 

Kunder/stadens invånare, kommun samt logistik och transportbolag. Det krävs att flera aktörer 

samarbetar och alla behöver kunna påverka projektet på något sätt. Taniguchi beskriver också att 
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de olika aktörerna ofta har olika mål och tankar med citylogistik. Gammelgaard, Andersen & 

Figueroa (2017) menar också att citylogistik adderar olika värde för olika aktörer i ett projekt 

och att det är absolut nödvändigt med samarbete mellan olika aktörer för att det skall gå att driva 

ett citylogistikprojekt.  

 

Både Witkowski & Kiba-Janiak (2014) och Lindholm (2012) menar att kommunen är den 

viktigaste aktören för drivandet av ett citylogistikprojekt och att de borde inneha den 

koordinerande rollen. De menar också att flera olika aktörer med olika intressen som samarbetar 

anses att vara viktigt för ett citylogistikprojekt. Eidhammer et al. (2016) menar också på att det 

krävs ett ökat samarbete mellan just privata och offentliga aktörer för att kunna driva 

citylogistikprojekt. Björklund & Gustavsson (2015) menar att kommuner spelar en stor roll när 

det kommer till att skapa hållbara städer och att utveckla citylogistik. De kommer i sin studie 

fram till att det krävs ökat samarbete mellan aktörer för att göra citylogistik i svenska städer mer 

effektiv. De kommer också fram till att det krävs en ökad kunskapsdelning mellan aktörerna för 

att kommunerna skall kunna utvecklas. Lindholm (2013) beskriver återigen i en annan artikel att 

de målen som finns för att utveckla citylogistik i Europas städer inte kommer att kunna lösas 

själv av privata aktörer. I samma artikel argumenterar Lindholm för att det finns få studier som 

undersöker kommunerna och deras roll i ett projekt där flera aktörer behöver samarbeta.  

 

Gammelgaard (2015) har undersökt ett citylogistikprojekt som drivs i Köpenhamn. I denna 

studie beskrivs den komplexa miljö kommunerna befinner sig i när det kommer till att vara 

aktörer i citylogistikprojekt. De måste tänka på att ha kvar transportbolagen i staden eftersom att 

de betalar skatter och erbjuder arbetstillfällen till invånarna samtidigt som kommunen också 

måste ta hänsyn till att staden skall vara en stad som invånare vill bo i. Gammelgaard 

problematiserar det vidare med att invånarna dessutom skall vara så pass nöjda med staden att de 

fortsätter att rösta på politikerna som styr kommunen. 

  

Koutoulas et al. (2017) presenterar ett citylogistikprojekt där de testade nattransporter i centrala 

Stockholm. Under 2014 genomfördes tester att leverera paket under kvällar och nätter för att öka 

effektiviteten, minska på bränslekostnader, buller och avgasutsläpp i köer samt minska olyckor. 

Den här typen av projekt har tidigare visat minskad effekt på miljöpåverkan. I denna studie 
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framställdes politikerna och kommunerna som det största hindret för att utveckla en 

logistiklösning. De kommer fram till att de svenska politikerna och kommunerna inte förstår 

syftet kring varför de skall satsa på citylogistik och att de ofta överlämnar allt ansvar till de 

privata aktörerna. Även Björklund & Gustavsson (2015) menar att kommunerna spelar en viktig 

roll i att skapa logistiska lösningar. De menar också att kommuner behöver samarbeta med 

privata aktörer för att skapa nytta för både samhällen och organisationer. Johansson & Björklund 

(2017) argumenterar också för att utveckling av citylogistik är en fördel för hela samhället 

eftersom att det skulle leda till en renare stad, mindre trängsel och färre olyckor. De menar att de 

privata aktörerna länge har varit ensamt ansvariga för utvecklingen av logistiska tjänster och 

lösningar. De menar att fler aktörer behöver intressera sig för frågan och göra det till en kollektiv 

fråga för hela samhället.  

3.3 Tjänstedominant logik 
Grönroos (2008) definierar en tjänst som:  

 
En tjänst är en process bestående av en serie mer eller mindre icke-påtagliga aktiviteter som 

vanligtvis, men inte nödvändigtvis alltid, äger rum i interaktionen mellan kunden och 

servicepersonal och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, 

och som tillhandahålls som en lösning på kundens problem (Grönroos, 2008, s. 62).  

 

Grönroos (2008) menar att alla organisationer kan förvandla alla fysiska produkter till en tjänst 

som kan erbjudas till kunder. Grönroos argumenterar för att beslutsfattare har underskattat 

tjänsters betydelse och tjänsters påverkan på konkurrenskraft. Däremot behöver organisationen 

erbjuda de lösningar som motsvarar kunders behov och önskemål. Grönroos ger ett exempel på 

att en maskin, som är en fysisk produkt, kan bli en tjänst. Maskinen kommer alltid att förbli en 

fysisk produkt men om det är en maskin som blir anpassad till kunders specifika behov blir det 

en tjänst som organisationen erbjuder kunderna. Enligt Vargo & Lusch (2004) blir organisationer 

allt mer specificerade i sina aktiviteter till de olika kunderna vilket gör att organisationer erbjuder 

kunderna en tjänst oavsett bransch.  

 

Vargo och Lusch (2004) menar på att en tjänst är när organisationen använder sig av kunskap 

och färdigheter genom olika processer för att uppfylla kundernas behov. När dessa processer 
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sätts samman skapas ett värde för användaren (Lusch & Ehrenthal, 2014). De menar på att varor 

endast är värdefulla om de används och att värdet uppstår när kunderna använder tjänsten. Det är 

vanligt att tillverkningsbranschen inte uppmärksammar kunder i processen men Vargo & Lusch 

(2008) argumenterar för att detta borde ändras då de anser att en vara endast är en distributions 

mekanism för själva tjänsten. Detta gör att alla organisationer som kan anses erbjuda tjänster till 

sina kunder bör använda sig av en marknadsförings logik som kallas service-dominant logic. 

Service-dominant logic översätts till tjänstedominant logik och goods-dominant logic översätts 

till varudominant logik på svenska.  

 

Teorin om tjänstedominant logik publicerades för första gången av Vargo & Lusch år 2004 och 

är bildad på fundamentala idéer och antaganden om att organisationer borde ändra fokus på 

logiken i deras marknadsföring (Vargo & Lusch, 2008). De menar att organisationer historiskt 

sett fokuserat på effektiviteten i produktion av materiella produkter vilket de kallar för en 

varudominant logik. Grunden till varudominant logik är ett ekonomiskt utbyte genom att 

någonting produceras, oavsett om det är en vara eller en tjänst, och att värdet mäts i producerade 

enheter och inkomster från dessa. Varudominant logik anses vara en logik för marknadsföring 

och den tjänstedominanta logiken är en logik som omfattar hela organisationen. I en 

varudominant logik står transaktionen i centrum medans i tjänstedominant logik står 

värdeskapandet i centrum. De argumenterar för att organisationer borde flytta fokus från 

materiella produkter till immateriella tillgångar som kompetens, information och kunskap. Vargo 

& Lusch (2004) menar att de flesta organisationer bör gå mot en tjänstedominant logik och de 

definierar tjänstedominant logik som: “The application, of specialized competencies (knowledge 

and skills) through deeds, processes, and performances for the benefit of another entity or the 

entity itself”.  

 

Grönroos (2008) skiljer på servicelogik och varulogik. Varulogik handlar om att organisationer 

ensamt producerar varor till kunder och kunder ensamt skapar dess värde. I en servicelogik är 

kunder delaktig i processen vilket resulterar i att kunder och organisationen gemensamt skapar 

värde genom att tjänsten produceras och konsumeras samtidigt. Vargo & Lusch (2004) anser att 

om organisationen ska kunna skapa värde för kunden måste hen vara med i produktionen av 

tjänsten och kallar kunden för samproducent. Vargo & Lusch (2008) tydliggör att värdet alltid är 
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unikt och fenomenalt bestämt av mottagaren. De menar att det alltid är upp till kunder hur de 

upplever erbjudandet. De menar att organisationer inte kan skapa värde på förhand utan 

organisationer kan endast erbjuda sina kunder ett värdeförslag. Därför är det viktigt att 

organisationen gör värdepropositioner som är bättre än sina konkurrenters (Vargo & Lusch, 

2004).  

 

Enligt Vargo & Lusch (2004) är det inte varor eller anläggningar som skapar hållbar 

konkurrenskraft. De menar att konkurrenskraft skapas genom enastående mänskliga färdigheter, 

logistikförmåga, kunskapsbaser eller andra tjänster som är unikt för organisationen. Grönroos 

(2008) argumenterar för att organisationer oavsett bransch bör använda sig av en servicelogik för 

att skapa konkurrensfördelar. Vargo & Lusch (2004) menar att de flesta organisationer i de flesta 

branscher har hamnat i en situation där kärnprodukten enbart är en utgångspunkt i arbetet och 

inte längre en garanti för stabil konkurrenskraft. Grönroos (2008) menar att organisationer 

behöver utveckla kärnprodukten till ett tjänsteerbjudande för att skapa konkurrensfördelar. Dessa 

tjänsteerbjudanden omfattar värdehöjande tjänstekomponenter. 

3.3.1 Tjänstedominant logik och logistik 
Det finns några artiklar som undersöker logistik ur ett tjänstedominant perspektiv. Lusch (2011) 

som är en av medförfattarna kring de ursprungliga artiklarna kring tjänstedominant logik har 

skrivit en artikel som handlar om att supply chain management och logistik håller på att 

förändras mot en tjänstedominant logik. Lusch (2011) menar att logistik har fått en ny “super-

roll” tack vare globaliseringen. Fokus har tidigare legat på flöden och att flytta varor effektivt 

men nu sprids bilden av att logistiktjänster spelar en viktig roll för att integrera partnerskap 

mellan aktörer, bygga relationer och nätverk och värdeskapande. Han beskriver hur branschen 

byts från en varudominant logik mot en tjänstedominant logik med argumentet att 

logistikverktyg som gaffeltruckar, pallar och transportfordon endast används för att generera 

tjänster. Det är inte själva produkten de flyttar på som skapar värde utan Lusch (2011) menar att 

kunderna vill ha tillgång till tjänsten som dessa verktyg genererar. 

 

Yazdanparast, Manuj & Swartz (2010) kommer också fram till att ledare som på något sätt 

påverkar logistikarbetet i en organisation och som använder sig av ett tjänstedominant synsätt 
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kan skapa värde som leder till konkurrensfördelar. De menar att logistik spelar en viktig roll i 

kundernas tjänsteupplevelse. De menar också att eftersom att logistik är aktuellt för många olika 

branscher och olika typer av kunder måste aktörer förstå sina kunder för att kunna skapa unika 

värden för dem.  

 

Lusch, Vargo, Fisher & Randall (2014) diskuterar också logistiktjänster ur ett tjänstedominant 

perspektiv. De menar att det finns mycket forskning kring tjänstedominant logik men ingen 

entydig bild av hur det faktiskt används i praktiken. I en artikel av Randall, Pohlen & Hanna 

(2010) undersöker författarna en modell för effektivisering av logistik med hjälp av en 

tjänstedominant logik som en teoretisk lins. De argumenterar för att sättet att tänka ur ett 

tjänstedominant perspektiv spelar en allt större roll för organisationer. De menar att genom att 

använda en “tjänstedominant lins” i sitt arbete kan organisationer få insikter i hur de kan skapa 

värde för logistiken. 
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4.0 Analys 
I detta kapitel presenterar vi vårt empiriska material och vi analyserar detta med hjälp av de 

teorier som vi presenterat i vår teoretiska referensram. Analysen är indelad i fem olika rubriker 

som speglar de teman vi kunde utläsa efter att ha sammanställt det empiriska materialet.   

4.1 Logistikens nya roll 
Lusch (2011) menar att logistik har fått en ny “super-roll” tack vare globaliseringen och går från 

en varudominant logik mot en tjänstedominant logik. Även Grönroos (2008) pekar på vikten av 

att alla organisationer har gått från att erbjuda en vara till att erbjuda en tjänst. Logistikens fokus 

har tidigare legat på att flytta eller förvara varor men nu sprids bilden av att logistiktjänster spelar 

en viktig roll för att integrera partnerskap mellan aktörer, bygga relationer och nätverk samt att 

skapa värden (Lusch, 2011). 

  

Denna bild bekräftas av en representant från Malmö stad där hen menar att logistikbranschen är 

en gammal bransch som fått ett nytt värde: 

  
Så har vi ju logistikbranschen som är en gammal bransch, ungefär som avfallsbranschen som 
är en gammal bransch. Traditionellt så tog de hand om avfall och tog hand om sopor, och så 
var det bra med det. Men helt plötsligt så blev det miljöföretag och återvinning och skapa 
värde och hej och hå. De fanns helt plötsligt i en helt ny kontext som absolut har stor 
betydelse för samhället och där kan man väl säg att logistiken genomgår en lite liknande resa 
för att vårt konsumentbeteende förändrar sig och våra städer förändrar sig i det att… Alltså 
våra städer växer ju, exponentiellt och i med att det gör det så sätter det ju större press på hur 
logistiken fungerar inne i städerna.” (Intervju 2, näringslivskontoret Malmö stad) 

  

Representanten från Malmö stad menar således att logistik har fått en ny roll i att hjälpa till att 

utveckla städer. Både Russell (2000) och Yazdanparast et al. (2010) menar att logistik är aktuellt 

för flera olika branscher. Russell menar även att logistik betyder olika saker för olika människor, 

oavsett om de verkar inom samma bransch eller inte. I intervjun med en annan representant från 

Malmö stad menar hen på att det sker en omformation av hur affärer bedrivs och att logistik 

plötsligt blivit aktuellt för alla organisationer. Såhär beskriver hen området i Norra hamnen: 
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Men som sagt, om man kör omkring där, det är ju ganska mycket lagerlokaler och det är 
ganska nedgånget och slitet. Det har ju funnits länge men… Det är ju mycket som inte 
fungerar på det sättet idag som det gjorde då. Det är ju liksom en omformation hur affärer 
bedrivs. Och det här med logistik… Det har ju helt plötsligt blivit aktuellt för alla företag. 
Det skall vara effektivt och snabbt. Och flexibelt. Rätt grej på rätt tid liksom. Det skapar ju 
ett nytt värde. Det är väldigt sofistikerat. Inte alls som det var förr. (Intervju 1, 
näringslivskontoret Malmö stad) 

  

Med citatet att “logistik blivit sofistikerat och inte alls som förr” menar hen att logistik inte 

längre handlar om slitna lagerlokaler utan att logistik skapar ett nytt värde. Detta har även visats 

av Lusch (2011) som beskriver hur branschen byts från en varudominant logik till en 

tjänstedominant logik med argumentet att verktyg som gaffeltruckar, pallar och transportfordon 

används för att generera en tjänst. Det är inte själva produkten de flyttar på som skapar värde 

utan Lusch (2011) menar att kunderna vill ha tillgång till tjänsten som dessa verktyg genererar. 

Representanten från Malmö stads tankar ovan kring logistik liknar dessutom Russells (2000): att 

få rätt produkt, till rätt kund, i rätt mängd, i rätt kvalitet, på rätt plats, i rätt tid och till rätt pris. 

Vilket är en bild som också beskrivits av Speranza (2018) som menar på att logistik handlar om 

att ha varor tillgängliga när och var det behövs i behövliga kvantiteter.  

 

Skanskas representant menar att logistik kräver ett nytt tankesätt och att organisationer måste 

arbeta på ett annorlunda sätt än vad de är vana vid när de utvecklar logistiklösningar. Skanskas 

representant bekräftar därmed Čepinskis & Masteika (2010) tankar kring att organisationer som 

erbjuder logistik som en tjänst står inför en ny marknadssituation än vad de gjorde förr. Nu 

räcker det inte med att organisationen erbjuder en specifik produkt och i rätt kvantitet. Skanskas 

representant tror att de som organisation och Malmö stad förstår sig på logistik på olika sätt på 

grund av att staden arbetar med stadsutveckling och Skanskas representant “enbart” arbetar med 

logistik. Skanskas representant menar på att hen har en annan kunskapsförståelse för logistik 

gentemot stadsutvecklare som måste se till stadens bästa (Intervju, Skanska). 

 

I en tjänstedominant logik menar Vargo & Lusch (2004) att organisationer ska fokusera på 

immateriella tillgångar som kompetens, information och kunskap. Dessa immateriella tillgångar 

sätts samman i olika processer som tillsammans skapar värde för användaren (Lusch & 

Ehrenthal, 2014). Randall et al. (2014) menar att det finns mycket forskning kring 

tjänstedominant logik men att det inte finns någon entydig bild av hur det faktiskt används i 
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praktiken. Vår studie bidrar inte heller till hur den tjänstedominanta logiken praktiskt används. 

Eftersom det endast finns ett fåtal kunder på plats på MIP kan vi inte analysera hur tjänsten 

produceras och konsumeras samtidigt. En tjänsts värde kan inte bestämmas i förväg eftersom att 

det är kunderna som bestämmer om tjänsten faktiskt tillför dem något värde (Grönroos, 2008). 

Samtidigt menar Vargo & Lusch (2004) att tjänstedominant logik är ett synsätt och aktörernas 

syn och tankar kring MIP handlar om att erbjuda logistik som en tjänst på olika sätt.  

  

Lusch (2011) menar att logistiktjänster har fått en viktig roll för att bygga relationer och nätverk. 

MIP är ett citylogistikprojekt men som inte har några projektmedlemmar med direkta “logistik 

positioner” utan projektmedlemmarna har roller som stadsutvecklare, affärsutvecklare och 

försäljare. När vi frågade de olika aktörerna om de tyckte att de saknade logistikkompetens i 

projektgruppen var alla överens om att det inte var något de var i behov av. Representanten från 

Invest in Skåne, som arbetar som affärsutvecklare, menade att om en potentiell kund skulle ha 

avancerade tekniska frågor till dem kan hen alltid få tag på en logistikexpert som kan svara på de 

frågorna. Invest in Skåne menade att i ett sånt här projekt handlar det om nätverkande och att 

sälja in Malmö som stad för att få organisationer att etablera sig där. Det tyder på att 

logistikprojekt involverar nya typer av aktörer och kompetenser och att branschen och dess 

betydelse breddas. Logistik har gått från att ha varit en viktig funktion för kostnadsbesparingar 

för industrier (Sandberg, 2015 & Hou et al., 2017) till att i projektet MIP hamna hos näringslivs- 

och fastighetskontoret i en kommun. 

 

Yazdanparast et al. (2010) menar också på att logistikens utmaningar idag handlar om att 

kundanpassa logistik men även att samarbeta och bygga relationer med både andra aktörer och 

med kunderna. De menar på att eftersom logistik är aktuellt för flera olika branscher och olika 

typer av kunder så måste aktörer förstå sina kunder för att kunna skapa unika värden för dem. 

Den här bilden har bekräftats av flera representanter som vi har intervjuat.  

 

Representanten från Invest in Skåne berättade under projektmötet som vi observerade att det var 

svårt att anpassa språket om logistik och dess tjänster när hen pratade med potentiella kunder. 

Hen menade att antingen förs diskussioner med: “The old school logistics guys or the e-

commerce kids”. Representanten från CMP har jobbat inom hamn- och logistikverksamheter i 
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över 20 år och menar att logistikens betydelse ökar för alla branscher och att organisationer 

måste ligga före kunderna och tänka proaktivt. CMPs representant menade att de nu, mer än 

tidigare, behöver vara flexibla och kunna anpassa sig mer efter kundernas krav (Intervju, CMP). 

Det handlar inte längre om att endast flytta på en vara med hjälp av en varudominant logik utan 

organisationer bör gå mot en tjänstedominant logik, där värdeskapandet står i centrum (Vargo & 

Lusch, 2004). Catenas representant bekräftar CMPs bild av vikten att arbeta proaktivt. Catenas 

representant använder ett citat under intervjun som också återfinns på deras hemsida: “I takt med 

att världen förändras fortsätter logistikens betydelse att öka. De som bäst kan förutse 

morgondagens trender är morgondagens vinnare” (Catena fastigheter, 2018). 

4.2 Kommunens nya logistikintresse 
Kommuner beskrivs ofta som långsamma och omedgörliga när det kommer till att skapa 

logistiska lösningar (Johansson & Björklund, 2017; Kiba-Janiak, 2014; Koutoulas et al., 2017). 

Skanskas representant bekräftar den här bilden om andra kommuner hen arbetat med: “Ja, men 

då upptäcker man att kommunpolitikerna återigen inte riktigt har fattat vart åt världen är på väg 

liksom”. (Intervju, Skanska). I detta sammanhang handlar det om att Skanskas representant 

menade på att det finns de kommunpolitikerna som hellre satsar på shoppingcentrum än att 

utveckla logistik. Hen menar att det krävs logistiklösningar för en fungerande handel även om 

det inte är lika attraktivt som ett shoppingcenter (Intervju, Skanska). Vilket visas i Grönroos 

(2008) reflektion om att beslutsfattare har underskattat tjänsters betydelse och tjänsters påverkan 

på konkurrenskraft. Skanskas representant menar att kommuner bör satsa på logistik för att det 

skapar arbete och som Hooi Lean, Huang & Hong (2014) poängterar skapar logistikbranschen 

arbete i stadsområden. Abbasi & Nilsson (2016) anser också att logistikaktiviteter konstruerar 

nya arbeten. Skanskas representant menar att detta är särskilt viktigt för Malmö då det finns en 

demografi och en arbetslöshet i staden som skulle gynnas av enkla arbete. Hen menar att ett 

arbete på exempelvis ett lager är värdefullt då det inte kräver speciellt mycket erfarenhet eller 

språkliga kunskaper och skulle kunna vara en enkel väg in i arbetslivet. 

 

Skanskas representant menar att logistik i många år varit “styvmoderligt styrd” i de kommuner 

hen samarbetat med. Hen menar att kommunerna historiskt sett inte har förstått betydelsen av 

logistik i samhället och att representanten och hens kollegor på Skanska för några år sedan 
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upptäckte att det växte fram ett nytt intresse för logistik i olika kommuner. Malmö stad beskrivs 

som en av dem (Intervju, Skanska). Även samtliga representanter från Malmö stad bekräftar att 

intresset för logistik har ökat internt de senaste tio åren. Čepinskis & Masteika (2010) talar om 

vikten av förståelsen för logistik, logistikens betydelse och användningen av verktyg inom 

logistik för att vara bättre än sina konkurrenter. Skanskas representant menar att hen tycker att 

Malmö stad har skapat sig en förståelse för logistik och logistikens betydelse då MIP har blivit 

ett verktyg för Malmö stad för att konkurrera gentemot andra städer (Intervju, Skanska). 

Samtliga representanter från Malmö stad nämner vid flera tillfällen att MIP skall hjälpa Malmö 

att bli en ny logistikstad igen. En av Malmö stads representanter kallar det till och med för en typ 

av renässans för Malmö som stad (Intervju, fastighetskontoret Malmö stad). 

 

Johansson & Björklund (2017), Kiba-Janiak (2017), Koutoulas et al. (2017) och Lindholm 

(2012) har samtliga kritiserat att ansvaret för att utveckla logistik har lagts på de privata 

aktörerna och att det har saknats ett intresse från kommunerna. Även Catenas representant menar 

att kommuner historiskt sett inte förstått betydelsen av logistik. Hen beskriver det som att 

politikerna gärna bygger 5000 nya bostäder men att de historiskt sett inte har funderat på hur 

5000 matkassar ska ta sig in till staden (Intervju, Catena).  

 

4.3 Logistikens otacksamma roll 
En av Malmö stad representanter beskriver att logistik är både viktigt och svårt då logistik är en 

metod för att tillgodose invånarnas behov och livsstilar men samtidigt inte ska skada miljön. Hen 

menar att: “Logistiken är en dold tjänst i samhället och spelar en ganska otacksam roll 

egentligen”. (Intervju 2, näringslivskontoret Malmö stad).  

 

Representanten från Malmö stad menar här att samhället kräver mycket av logistik men varken 

se det eller ha med det att göra. Även Skanskas representant menar att logistik har fått en 

otacksam roll i samhället: 

 
Många kommuner ser ju med väldigt oblida ögon på den här branschen. Man tycker att det 
är fula hus, man vill hellre ha något annat här inne. Samtidigt är, eh, det här kanske inte är så 
sexigt som en hög skyskrapa mitt inne i stan men det här är ju samtidigt någonting som får 
någonstans oljan i maskineriet, här finns det… kläder vi har på oss, den maten vi äter, allt 
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möjligt - det här är ju vad logistiken handlar om. Att få till det och få de här varorna in till 
staden - som staden mer eller mindre grad är beroende av. (Intervju, Skanska) 

 

Gammelgaard (2015) beskriver den komplexa miljö kommunerna befinner sig i när det kommer 

till att vara aktörer i citylogistikprojekt. Kommunen måste tänka på att locka och behålla 

organisationer samtidigt som de hela tiden måste tänka på att staden skall vara en stad där 

invånarna vill bo. Invånarna ska dessutom vara så pass nöjda att de fortsätter att rösta på 

politikerna som styr kommunen så att de inte förlorar sin makt. Så här säger Skanskas 

representant om sina upplevelser av tidigare logistikprojekt när hen samarbetat med kommuner: 

  
Logistik, liksom vi tycker att det är jättespännande. Men ingen annan tycker att det är kul 
förens man behöver det. Eller förrän man saknar det. Där har man, jag tror inte 
stadsplanerarna riktigt förstår det. Jag tror bara att dem vill bygga en stad, inte ett 
industriområde. (Intervju, Skanska) 
 

Skanskas representant menar också på att logistik är ett måste för att få staden att fungera. Hen 

menar att det är viktigt att samla all logistik i en del av staden där de organisationer och 

människor som förstår betydelsen av logistik kan vistas och arbeta. Skanskas representant menar 

att inte alla kommunala stadsplanerare förstår vikten av ett industriområde och att de hellre vill 

bygga städer och bostäder än logistikområden. Skanskas representant problematiserar att hen ofta 

upplever att kunder och stadsinvånare inte reflekterar över vad det krävs för att skapa effektiv 

logistik. Hen menar att ingen vill gå en romantisk promenad i ett industriområde samtidigt som 

invånares sätt att leva tvingar städer att skapa citylogistiklösningar (Intervju, Skanska). 

 

Även en av Malmö stads representanter beskriver liknande problematik och menar att hen 

upplever att invånarna inte “vill se” logistik utan endast vill att det ska fungera. Hen menar att 

invånarna i staden vet att det finns en hamn, som dessutom är lika stort till ytan som hela staden, 

men att de inte finner något speciellt värde i den (Intervju 1, näringslivskontoret Malmö stad). En 

av tankarna kring Vargo & Lusch (2008) tjänstedominanta logik och Grönroos (2008) 

servicelogik är att värdet på en tjänst alltid bestäms av kunderna. Detta problematiseras av CMPs 

representant under vår observation på MIPs projektmöte. Hen menar på att de har stora 

utmaningar inom hamnlogistik och problematiserar att kunder vill köpa billiga skor med fri frakt 

som helst skall vara framme så fort som möjligt. Samtidigt kräver hamnen investeringar för 
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miljonbelopp i form av båtar och maskiner. CMPs representant menar att detta är en 

logistiktjänst som är omöjlig att uppfylla då kunderna inte ser något värde i deras tjänst. 

4.4 Citylogistik som en tjänst 
Malmö stad tog år 2014 fram ett godstrafikprogram för staden. Malmö stad anser att de måste 

skapa fler logistiska lösningar då de räknar med en ökad urbanisering och de tror att staden 

kommer växa med 100 000 invånare inom några år. Ökningen av befolkningen, ökad e-handel 

och förändrade köpvanor ses som de största anledningarna till kravet att förbättra citylogistiken i 

Malmö. Detta har också visats av Johansson (2018), Awasthi & Chauhan (2012) och Eidhammer 

et al. (2016) då de menar att kravet på citylogistik ökar på grund utav kundernas ökade krav på 

bland annat snabbare leveranser. I detta program problematiserar de att allting som köps och 

konsumeras på något sätt måste komma till sina slutförbrukare. Antingen till hemmen eller till de 

restauranger eller butiker som invånarna i staden besöker. Många människor skall ha mat och 

dryck varje dag, kläder, möbler, plattskärmar, joggingskor och mycket annat för att det ska bli ett 

gott stadsliv och att de som stad är ansvariga för att göra sina invånare nöjda. De menar att ökad 

e-handel medför nya möjligheter men även hot för stadsplaneringen. De mål och strategier som 

listas i programmet har som syfte att göra Malmö attraktiv som stad (Malmö stad, 2014). MIP 

representerar en citylogistik lösning som forskningen inom citylogistik menar krävs: Att det skall 

vara en logistikhubb i närheten av staden och att det krävs samarbete mellan flera aktörer 

(Trafikverket, 2017; Taniguchi 2014; Gammelgaard et al., 2017). 

  

För att kunna driva ett citylogistikprojekt är samarbete mellan aktörer absolut nödvändigt 

(Gammelgaard et al., 2017) och därför är det intressant att undersöka skillnaden mellan 

betydelsen av logistik hos de aktörerna som samarbetar inom projektet. MIP skulle kunna klassas 

som en grund och en förutsättning till ett fungerande citylogistikprojekt men just nu är det en stor 

mark med ett enda lager byggt. CMP, Malmös hamnverksamhet har ännu inte några kunder som 

använder MIPs mark och samtliga aktörer väntar på att nya organisationer skall etablera sig. Det 

är inte förrän fler organisationer börjar operera där som värden kan skapas.  

 

Alla aktörer är inte helt överens om att MIP är ett citylogistikprojekt. CMPs representant menar 

att MIP handlar om hamnlogistik som i sin tur kan utvecklas till citylogistik. Malmö stads 
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representanter verkar uppskatta bilden av projektet som citylogistik. Även Catena och Skanskas 

representanter menar att MIP har en stor potential att bli en viktig “kugge” i en fungerande 

citylogistik. 

  

Samtliga aktörer är överens om att citylogistik spelar stor roll för både stadsutvecklingen och för 

att kunna erbjuda goda tjänster till kunder och stadsinvånare. Två av aktörerna hade tydliga svar 

på hur de tror att de måste arbeta för att citylogistik skall utvecklas till en tjänst i MIP. Catenas 

representant menar att lösningen för att det skall utvecklas till ett fullt fungerande 

citylogistikprojekt är att aktörerna måste hitta ett sätt för att skapa ekonomisk vinst på den typen 

av samarbete. Alla aktörer som är delaktiga kommer inte att fortsätta samarbeta om det inte leder 

till att det blir en kostnadsbesparing för dem. En av representanterna från Malmö stads 

näringslivskontor trodde, likt Witkowski & Kiba-Janiak (2014) och Lindholm (2012) att 

kommunen behöver spela den viktigaste och koordinerande rollen. Både Catenas representant 

och representant två från näringslivskontoret nämnde ett tidigare citylogistikprojekt som drevs av 

Malmö stad under 2014 men som lades ner tidigt efter uppstart. De båda gav bilden av att 

problemet hade varit att projektet var subventionerat. De menade på att när bidragspengarna från 

kommunen och EU var slut levde projektet inte vidare. De menade båda två att kommuner inte 

kan hitta på lösningar och tjänster som industrin ännu inte bett om utan att kommuner måste 

anpassa sina lösningar till det som industrin efterfrågar. 

 
Men det man pratar mycket om är ju e-handel, som är en växande bransch. Och Norra 
hamnen geografiska läge gör att den är attraktiv för företag som vill ha last-mile lager och 
liknande. Det ligger så pass nära stan och tillgång till motorvägsnätet och infrastrukturen för 
resten av Skåne. (Intervju 2, näringslivskontoret Malmö stad) 

  

Ovan beskriver Malmö stad att MIP är en del av ett erbjudande som de erbjuder sina kunder om 

kunderna själva finner ett värde i att ha ett last-mile lager. 

 

Överlag beskrivs samarbetet som välfungerande av samtliga aktörer. Malmö stad utnyttjar de 

privata aktörerna för deras branschkunskap och nätverk (Lusch, 2011). Aktörerna utnyttjar 

Malmö stad då det är deras mark och de är ansvariga för att bygga infrastruktur som ökar värdet 

på tjänsten som Skanska och Catena säljer. Deras samarbete liknar det som Björklund & 

Gustavsson (2015) kallar kunskapsdelning. En av Malmö stads representant menar att denna 
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typen av kunskapsdelning mellan aktörerna är av betydelse för att ett sådant här projekt kan 

utvecklas (Intervju, Fastighetskontoret Malmö stad). De privata aktörerna menar också att det 

kan gå snabbare att samarbeta tätt med kommunen då de har en “snabbare väg in” till de som tar 

beslut om bland annat detaljplaner (Intervju, Skanska). Dock finns det en tydlig skillnad mellan 

de privata aktörerna och kommunens syn på hur snabbt ett logistikprojekt ska gå. Malmö stad 

vill hitta rätt kandidater som skall hyra marken samt använda hamnverksamheten i många år 

framöver och de har möjlighet att vänta på det. En av Malmö stads representanter var självkritisk 

och menar att kommunen överlag arbetar långsammare än privata aktörer:  
 

Och det är lite sådana grejer som jag… Jag kommer ju från det privata och jag kan ju inte 
riktigt fatta liksom, det är ju ingen skillnad. Det här är ju skattebetalarnas pengar. De vill ju 
inte slösa bort dem. De vill ju ha pay off på pengarna så fort som möjligt. Men det… det 
funkar ju lite så. Det hade aldrig gått om det vore en privat aktör så att säga. Då måste man 
ha avkastning på sin investering så fort det bara går. (Intervju 1, näringslivskontoret Malmö 
stad) 

 

Det här citatet visar på att aktörerna kommer två olika sätt att driva organisationer och det visar 

på en utmaning i samarbetet mellan aktörerna i MIP.  

  

Under vår observation på MIPs projektmöte uppstod det en diskussion angående kollektivtrafik 

till Norra hamnen. Eftersom att det är ett nybyggt område och det hittills enbart finns ett 

fungerande lager arbetar enbart 50 personer på MIPs mark. Enligt Malmö stad, som för dialogen 

med Skånetrafiken, är det inte tillräckligt med personer för att starta en busslinje. Busslinjen 

förväntas starta tidigast i december 2018 vilket är något som både Skanska och Catena blev 

besvikna över då dem menar att ett sådant beslut har en stor betydelse för den tjänsten som de 

säljer och erbjuder sina kunder.                                        

4.5 Olika värden för olika aktörer 
Gammelgaard et al. (2017) menar att citylogistik adderar olika värde för olika aktörer i ett 

projekt och Taniguchi et al. (2001) menar att målet med citylogistik ofta skiljer sig mellan 

privata aktörer och den offentliga sektorn. Den privata sektorn har oftast som mål att reducera 

kostnader medans den offentliga sektorns huvudsakliga mål är att undvika trafikstockning och 

miljöproblem i staden. 
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Malmö stads visioner för MIP handlar om att skapa en attraktiv stad och att indirekt försöka 

skapa en tjänst till staden. Malmö var tidigare, mycket tack vare Kockums, en känd industri- och 

hamnstad. De nämner vid flera tillfällen att MIP skall hjälpa Malmö att bli en ny logistikstad 

igen. En av Malmö stads representanter kallar det till och med för en typ av renässans för Malmö 

som stad. Målen att undvika trafikstockning och miljöproblem i staden nämns i deras 

godstrafikprogram (Malmö stad, 2014). I våra intervjuer med Malmö stad är det tydligt att det 

primära målet just nu enbart handlar om att få organisationer att vilja etablera sig i MIP. En av 

Malmö stads representanter förklarar värdet i det med att: 

  
Och vad gäller utveckla staden Malmö så, det man kan säga är ju alltid att man tittar på vad 
gäller markutnyttjande så är det ju antalet arbetsplatser som det kan bidra till. Därför att det 
sen bidrar till stadens utveckling. Eftersom vi har en stor utmaning med arbetslöshet också. 
Så tittar man väldigt fokuserat på det. Vad kan nya företag bidra med, men sen är det inte 
säkert att nya företag anställer Malmöbor. Men bara det att de kommer hit och att vi är 
selektiva när vi tittar på etableringar som vi tror gagnar staden bäst… Vi har en politik på det 
tekniska området som man kallar det för, som är extremt fokuserade på cykel- och 
gångtrafikanter. Bilar ska vi nästan inte ha, nu raljerar jag lite. Det är lite överdrivet men 
verkligen. Men samtidigt måste vi som stad ändå tillgodose folks livsstil och behov. För att 
ha en befolkning som väljer Malmö aktivt och som vill bo här och som kan bidra till stadens 
utveckling genom att bara vara här. Och konsumera här och arbeta här, och så vidare. 
(Intervju 2, näringslivskontoret Malmö stad) 

  

Čepinskis & Masteika (2010) och Atefeh et al. (2010) menar båda på att genom att använda sig 

av logistik skapas konkurrensfördelar. Samtliga representanter från Malmö stad tror på att MIP 

kommer att stärka Malmö som etableringsort i konkurrens med andra städer. En annan 

representant för Malmö stad säger såhär på frågan om vad MIP har för betydelse för Malmö som 

stad: 
Asså det har ju många effekter naturligtvis. Asså att bara få hit intresseföretag som finns där 
ute och opererar där va, det har ju sina värden så att säga. Kanske inte alltid så lätta att mäta 
det men det gör ju Malmö och regionen här attraktiv. Ju mer sådana verksamheter vi har 
desto mer puls blir det ju här. Och ju fler företag dras ju med, det får ju såna efterföljder 
också va, det är ju det som är utveckling. Vi vill ju ha hit nya och intressanta företag. Som 
sen i sin tur attraherar andra och attraherar människor. Smarta människor liksom. Det är ju 
det som är hela utvecklingen. Så det är många komponenter och det enda leder till det andra 
när man får in nya impulser och nya människor. Företagen i sig skapar inte så mycket utan 
det är ju människorna i de som kommer bidra till utvecklingen. (Intervju 1, 
näringslivskontoret Malmö stad) 
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Här visar Malmö stad på att det är svårt att mäta vilket värde MIP tillför. Malmö stad menar 

också att det nödvändigtvis inte är marken där MIP är som genererar värde utan det är vad 

aktörerna och människorna använder det till som skapar värde. Detta sätt att se på värdeskapande 

liknar Vargo & Lusch (2004) antaganden kring en tjänstedominant logik. 

 

Logistik har en annan betydelse för de privata aktörerna. Sandberg (2015) menar på att 

logistikutveckling har gjort att logistik nuförtiden associeras med strategi, konkurrenskraft och 

värdeskapande. Att logistik förknippas med strategi fick vi bekräftat under intervjun med Catena 

då hen berättade att deras affärsstrategi och konkurrensfördelar bygger på logistik. Det är logistik 

som är Catenas tjänst gentemot sina kunder. Catena är ett fastighetsföretag med logistikfokus 

vars affärsidé är att skapa effektiva logistikanläggningar som de hyr ut till sina kunder. Enligt 

Catenas representant har detta strategiska val gjort att Catena upplever att de endast har ett fåtal 

konkurrenter i södra Sverige. Då det inte är många organisationer som har satsat fullt på att 

erbjuda logistikfastigheter som en tjänst. Logistik som tjänst har skapat Catena en 

konkurrenskraft, vilket har också visat sig med vad König & Spinler (2016) menar på att de 

organisationer som använder sig strategiskt av logistik vinner konkurrenskraft. König & Spinler 

anser att organisationers främsta källa till konkurrenskraft är förbättrad logistik. Genom att 

Catena har gjort denna satsningen på logistik har de skapat en god kunskap inom området och 

kan möta olika kunders behov. Vilket också har visats med Kawas (2017) resonemang om att 

organisationer måste möta marknadens behov genom anpassade logistiklösningar för att vinna 

konkurrensfördelar.  

 

De privata aktörerna som är aktiva i MIP är också de som har gjort logistik till sin tjänst 

gentemot deras kunder. Deras strategi handlar om att erbjuda logistik som en tjänst och de blir på 

ett sätt en mellanhand till sina kunder som i sin tur har egna mål med sitt logistikarbete såsom: 

ökad leveransservice, hållbara leveranser, lager i närheten av en storstad och utvecklad 

infrastruktur (Intervju, Catena).   
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5.0 Diskussion och slutsats 
I takt med en växande urbanisering ökar behovet av logistiklösningar. Även om Malmö inte har 

samma problem som de städer i världen som har flera miljoner invånare har staden ändå ett 

behov att utveckla sin citylogistik. Vi har problematiserat att många varor skall in till städernas 

kärnor och att många fordon skall samsas på en liten yta. Vi har också problematiserat att 

kommunerna historiskt sett inte haft ett så stort intresse för logistiklösningar och att mycket av 

forskningen kring citylogistik tidigare har varit kvantitativ och ofta haft ett hållbarhetsfokus. 

Lösningen presenteras av flera forskare som logistikhubbar i närheten av staden och att flera 

aktörer behöver samarbeta. Efter att ha undersökt ett citylogistikprojekt har vi kommit fram till 

att logistik som en tjänst har fått en ny betydelse och att logistik som en tjänst har olika 

betydelser för de olika aktörerna i vår valda fallstudie.  

 

Alla aktörer är överens om att de har samma mål för MIP: Att få intressenter som vill etablera sig 

och leasa mark i MIP då det gynnar alla aktörer. Därefter skiljer sig deras tankar kring vilka 

tjänster som MIP bidrar med. De olika aktörerna verkar inom samma projekt men har olika 

kunder. Aktörerna erbjuder sina kunder en tjänst genom logistik fast på olika sätt och de 

använder MIP för att sälja in unika värden till sin tjänst. Kommunens mål för MIP handlar om att 

kunna erbjuda invånarna i staden en attraktiv stad som kan tillgodose deras invånares behov. 

MIP kan bidra till ännu fler etableringar som gör att människor vill flytta till staden och betala 

skattepengar till staden. MIP kan också bidra till arbetstillfällen där invånare utan mycket 

erfarenhet, utbildning eller språkliga kunskaper kan få in en fot på arbetsmarknaden. Det skulle 

kunna tillföra ett värde för en stad som Malmö som har relativt hög arbetslöshet. Att MIP skulle 

kunna leda till en hållbar stad med färre fordon inne i staden tack vare samlastning ses som en 

potentiell och framtida bonus och framtida tjänst till staden. Det finns ännu inga konkreta planer 

på hur det skall gå till. 

  

De privata aktörernas affärsidéer handlar om att erbjuda logistik som en tjänst och de blir på så 

sätt en mellanhand till sina kunder som i sin tur har egna mål med sitt logistikarbete. Deras 

kunder har egna mål med sin logistik såsom: ökad leveransservice, hållbara leveranser, lager i 

närheten av en storstad och tillgång till utvecklad infrastruktur. För CMP är MIP ett sätt att locka 

kunder som vill utnyttja deras hamn. Skanska och Catena använder citylogistik som ett sätt att 



 
 

35 
 

utveckla den tjänsten de redan erbjuder till sina kunder. En reflektion är att det endast är privata 

aktörer vars affärsidé och konkurrenskraft bygger på att erbjuda logistik som en tjänst som har 

börjat leasa mark i MIP. Även om logistik som tjänst har blivit aktuellt för allt fler branscher och 

blivit en del av deras tjänsteutbud blir det i vår studie tydligt att det är renodlade 

logistikorganisationer som är de första att etablera sig i ett projekt som MIP. Kanske ser de ett 

värde i logistiktjänster som andra organisationer inte gör. 

 

Det finns mycket forskning kring tjänstedominant logik men det är fortfarande outforskat hur det 

används i praktiken. Vi har i denna studie haft svårt att bevisa hur de olika aktörerna rent 

praktiskt arbetar med tjänstedominant logik på grund av att det endast är en av aktörerna som har 

ett fåtal kunder på området. Detta gör att vi inte kan analysera hur tjänsten produceras och 

konsumeras samtidigt. Vi kan inte heller bestämma hur tjänsten skall upplevas i förväg då det är 

något som kunderna avgör. Däremot kan vi efter vår insamlade empiri se att aktörernas synsätt 

och hur de beskriver MIP kan förknippas med en tjänstedominant logik.  

  

Även om vi själva inte har samlat in empiri från Malmö stads invånare eller de privata aktörernas 

kunder har upplevelser och tankar från studiens respondenter varit givande. Det är de som är ute 

på “fältet” och själva pratar med stadsinvånare och kunder. Både Malmö stad och de privata 

aktörerna har i våra intervjuer problematiserat det faktum att kunder kräver mycket av logistik 

men ändå inte är intresserade av det. De har påpekat att det är en otacksam tjänst att erbjuda. Att 

kunder vill ha hemleverans på skor med fri frakt dagen efter beställning är en svår utmaning. 

CMPs representant menar till och med att det är en omöjlig logistiktjänst att kunna erbjuda. 

Skanskas representant problematiserade också att logistik är något invånarna inte tycker är 

speciellt roligt förrän det behövs eller saknas. Skanskas representant ställde en fråga till oss som 

vi har även använt som titel för vår studie: ”Vem vill gå en romantisk promenad i ett 

industriområde?” Inte jag, tänker nog de flesta. Det visar på en utmaning i de samhället vi lever 

idag. Då allt fler människor väljer att flytta till städer ställer det stora krav på logistiska 

lösningar. En av lösningarna är att utveckla citylogistik men det kräver också att det finns lager 

och ett industriområde i närheten av stadskärnan. En stad är ju ”finare” med häftiga skyskrapor 

och shoppingcenter som lockar besökare. Men för att man ska kunna dricka ett glas franskt 
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bubbel i takbaren på skyskrapan efter att ha handlat en tröja i shoppingcentret som producerats i 

Indien så krävs en fungerande logistik.  

 

Under vår empiriinsamling har vi fått en förståelse för att MIP har blivit ett verktyg för Malmö 

stads “renässans” som skall leda till att staden blir en hamn, logistik- och industristad igen. 

Malmö stad använder MIP som ett konkurrensmedel när de skall locka organisationer att etablera 

sig i just Malmö och inte i andra städer. Logistik som en tjänst har länge varit en konkurrenskraft 

för de privata aktörerna som är aktiva i MIP.  Logistiktjänster är en del av deras 

kärnkompetenser. Med hjälp av vår empiri visar vi att ett projekt som MIP även kan användas 

som ett verktyg för konkurrenskraft för en stad. I flera intervjuer med aktörerna i MIP fick vi 

bilden av att många kommuner nyligen har förstått värdet i logistik som en tjänst. MIP är en av 

Malmö stads nya logistikinvesteringar. Från Malmö stads perspektiv är det tydligt att logistik 

som tjänst blir ett verktyg för dem att skapa andra värden.  

 

Samarbetet mellan aktörerna, som flera forskare menar krävs för att utveckla 

citylogistiklösningar, har gett nya insikter. Eftersom att detta ses som en grundläggande 

förutsättning för att driva dessa typer av projekt hoppas vi att vår studie kan ge värdefulla 

insikter till andra som planerar att göra liknande logistikprojekt där flera aktörer är inblandade. 

De olika aktörerna utnyttjar varandra för att skapa en så värdeskapande tjänst som möjligt. 

Kommunen upplever att de kan dra nytta av de privata aktörernas branschkunskap och nätverk 

medans de privata aktörerna upplever att de har en snabbare väg in till beslutsfattarna för staden. 

En av de stora skillnaderna mellan aktörerna ligger i hur de ser på tid. De privata aktörerna är 

överens om att de tycker att projektet går långsamt framåt medans Malmö stad tycker att det har 

gått ganska snabbt. Aktörerna kommer ifrån två olika verkligheter och två olika sätt att driva 

organisationer. Samtidigt har de privata aktörerna ”enbart” sina kunder att tänka på. Kommunen 

befinner sig i en annan situation och har hela stadens intresse att tänka på.  

 

Forskningen som presenteras i vår teoretiska referensram menar att alla organisationer idag 

erbjuder sina kunder en tjänst oavsett bransch. Logistik som en tjänst har fått en ökad betydelse i 

samhället, framförallt då fler människor är beroende av den. Att logistik har blivit en tjänst som 

skapar värde har inte alltid varit självklart. Ett citat som är talande för vår studie är när en av 
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representanterna från näringslivskontoret menar att logistik är en gammal bransch som plötsligt 

fått ett nytt värde och att logistik spelar en stor roll när det kommer till att utveckla samhällen. 

De privata aktörerna i MIP har länge erbjudit olika typer av logistiktjänster och har gjort det till 

sin konkurrenskraft. Även om de upplever att kraven på deras tjänster förändras så är inte deras 

syn på logistik som en tjänst överraskande eller unik just för vår studie. Det som denna studie 

bidrar med är att intresset för logistik och logistikens betydelse som en tjänst har ökat inom en av 

Sveriges största kommuner.  

  

Syftet med vår studie är att belysa komplexiteten i begreppet logistik samt hur olika aktörer i 

samma projekt ser på logistikens roll som en tjänst. Vi har kommit fram till att logistikens 

betydelse som en tjänst har förändrats och att olika aktörer i samma projekt ser logistik som en 

tjänst på olika sätt. Synen på att logistik är en funktion för att flytta på eller förvara varor har 

börjat bytas ut mot en tjänstedominant logik där logistik som en tjänst kan användas som ett 

värdeskapande konkurrensmedel både för privata aktörer och för kommuner. 

 

I vår studie har vi belyst en skillnad i vad logistik som en tjänst betyder för de aktörer som 

representerar Malmö stad och de aktörer som representerar det privata näringslivet. För de 

privata aktörerna används logistik som en tjänst som ett konkurrensmedel. Logistiktjänster är 

något som är väl integrerat i deras affärsidé och det tillhör deras kärnkompetens. I studien 

uppmärksammar vi också att logistik som en tjänst bidrar till en del värden som kan vara svåra 

att mäta. För Malmö stad används projektet MIP och logistik som ett verktyg i Malmö stads 

“renässans” för att försöka göra Malmö till en logistik-, industri- och hamnstad igen. Logistik 

används för att kunna tillgodose deras invånares behov och för att göra staden attraktiv. Logistik 

beskrivs som ett verktyg för att locka etableringar. Etableringar leder till att människor vill arbeta 

och bo i staden och det leder till både stadsutveckling och skattepengar. Logistik kan också bidra 

till arbetstillfällen där invånare utan mycket erfarenhet, utbildning eller språkliga kunskaper kan 

få in en fot på arbetsmarknaden.  

 

För vidare forskning anser vi att det hade varit intressant att fortsätta studera hur andra 

kommuner arbetar med logistik. Intresset för logistik och citylogistik verkar inte avta då det ses 

som lösningar på människors nya sätt att leva i en värld med ständigt ökad urbanisering och 
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globalisering. Eftersom att forskningen inom citylogistik är en ny gren av logistik finns det 

mycket att utforska. Aktörerna i vår valda fallstudie har själva förmedlat att de haft svårt att både 

jämföra och inspireras av andra projekt och det hade således varit givande att fortsätta undersöka 

den här typen av projekt som drivs av kommunen. 
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7.0 Bilagor 

7.1 Intervjuguide till semistrukturerade intervjuer 
      
Intro 
● Informera om följande: 
● Berätta om oss själva, vår utbildning och syftet med intervjun  
● Möjlighet att avsluta intervju och att de bara behöver svara på de frågor de känner sig 

bekväma med 
● Tidsram (ungefär en timme) 
● Frågar om det känns OK att vi spelar in intervjun och förklarar att vi planerar att 

transkribera den 
● Berättar att de kommer att vara anonyma i studien men att vi kommer att skriva med 

företaget/avdelningen de arbetar på 
 
Projektet 
● Berätta om dig själv, vad gör du på på det företaget/avdelningen du arbetar på? Hur ser 

en vanlig dag ut? 
● På vilket sätt arbetar du kring MIP?  
● Var ni med från början på idéen med Malmö Industrial Park? 
● Var de ni själva som valde att gå med i projektet? 
● Hur många är ni från er som är “med” i projektet? 
● Vi var ute och tittade i norra hamnen och såg Skanskas byggnad, har ni fler aktörer som 

är på väg in?  
● Hur önskar eller tror ni att det kommer att se ut om 10 år där? Vilka är andra “dröm”-

aktörer att ha på MIP? 
● Hur har samarbetet sett ut med de aktörer som är inblandade?  
● Träffar ni ofta de andra som är involverade i projektet? 
● Vilka har projektets största hinder varit om ni har haft några? 
● Vet ni hur MIP skiljer sig från andra liknande projekt? 

 
MIP som en tjänst 
● Vad tror ni att projektet kommer att göra för Malmö som stad? 
● Vad tror ni att projektet kommer att göra för era kunder?  
● Hur arbetar ni för att locka dit nya kunder?  
● Tror ni att ni hade kunnat arbeta mer med det?  
● Har ni någon uppfattning om hur era kunder ser på projektet MIP? 
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Logistik 
● De som arbetat hos er med det här projektet, vilken roll har de? Är de logistiker eller har 

de helt andra bakgrunder? 
● Vad betyder logistik för dig? 
● Vad betyder logistik för ditt företag/avdelning? 
● Har logistikens betydelse förändrats på ditt företag/avdelning?  
● Har ni olika strategier för ert logistikarbete?  
● Investerar ni mycket i logistiklösningar? 
● Är det här ert första stora logistikprojekt?  
● Hur ska ni följa de logistiska trenderna?  
● Ser ni det här projektet som en del i ert arbete med citylogistik? 
● De intermodala lösningar som finns - kommer ni att använda er av dem? 
● Vad prioriterar när ni letar mark för att investera i?  

 


