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Förord 

Det vi författare av denna uppsats precis har avslutat är en magisteruppsats på 

Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Den kan liknas vid en drygt sex 

månader lång resa, från idéskissar i december, fram till slutförd produkt idag. Resan har 

varit omtumlande och utmanande men samtidigt inspirerande. En av anledningarna till 

denna inspiration har varit möjligheten att få träffa tre stora svenska företag och intervjua 

respondenter inom uppsatsens område. På så vis vill vi rikta ett stort tack till de som avsatt 

tid för att delta i denna studie. Sist men inte minst vill vi även tacka de som läst vår uppsats 

och givit oss konstruktiv kritik och därmed hjälpt oss att förbättra den. 
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Sammanfattning 

Titel: Kan vår organisation stå till tjänst med en tjänst? : Hur svenska tjänstefierade 

företag kan hantera organisatoriska utmaningar 

Författare: Stefan Artman och Filip Johansson 

Handledare: Jörgen Dahlgren    

Bakgrund: Trenden att tjänstefiera sin verksamhet har under de senaste åren blivit allt 

mer påtaglig. Idag härrör intäkter från tjänster en betydande del av omsättningen hos 

många företag. Däremot har det visat sig att det inte är helt enkelt att kombinera produkter 

och tjänster. Tidigare forskning har belyst denna problematik, dock inte lika tydligt inom 

just organisering. En förstudie till denna uppsats visar att många företag har svårt att 

organisera sig till att kunna kombinera sina produkter med ett utökat tjänsteutbud. 

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilka organisatoriska utmaningar  

svenska tjänstefierade företag har stött på samt hur dessa kan hanteras. 

Genomförande: Studien är av kvalitativ karaktär med en abduktiv ansats. Studien är en 

enfallsstudie av fallet organisering inom kontexten tjänstefiering som har studerats med 

hjälp av tre företag verksamma i Sverige. På dessa företag har tre till fem personer blivit 

intervjuade i syfte att insamla data till den empiriska referensramen. 

Slutsats: En organisering som främjar försäljning av tjänster och lösningar kräver 

tvärfunktionella samarbeten och en styrning och koordinering från ledningen. Därutöver 

behöver tjänsteavdelningen i företag övertyga resterande delar av organisationen och 

ledningen om tjänsternas potential för att få hjälp att leverera dessa. Det tenderar att vara 

paradoxalt då hjälpen krävs för att kunna sälja kundcentrerade erbjudanden från första 

början. Med hjälp av diverse uppkopplade tjänster kan dock tjänsteavdelningen föra 

samman företagets produkter och tjänster och därmed lättare övertyga resterande delar av  

organisationen.   

Nyckelord: tjänstefiering, organisation, organisering, organisatorisk utmaning, strategi, 

struktur, process 

 



 

 



 

 

Abstract 

Title: Can our organization offer a service? : How Swedish servitized companies can 

handle organizational challenges 

Authors: Stefan Artman and Filip Johansson 

Supervisor: Jörgen Dahlgren 

Background: The trend of servitization has become more obvious in recent years. Today, 

revenue from services is a significant part of the turnover of companies. On the other 

hand, it has been found that it is not completely easy to combine products and services. 

Previous research has confirmed this problem, however not as clear regarding the 

organization of the company. A pilot study to this one shows that many companies meet 

difficulties in organizing themselves to enable a combination of products with the 

expanded service offering. 

Aim: The aim of this study is to find out what organizational challenges Swedish 

servitized companies have encountered and how these can be handled. 

Completion: The study is of a qualitative nature with an abductive approach. The study 

is a single case study of the case organizing within the context of servitization, which has 

been observed through three companies operating in Sweden. In each company, three to 

five people has been interviewed for collecting data to the findings chapter. 

Conclusion: An organization that promotes sales of services and solutions requires cross-

functional co-operations, control and coordination from top management. In addition, the 

service unit needs to convince the remaining parts of the organization and top 

management about the potential of the services to receive help to deliver these. It tends 

to be paradoxical, when the help initially is needed to sell customer-centered offers. With 

the help of various connected services, however, the service unit may link the company's 

products and services together and thus more easily convince the remaining parts of the 

organization. 

Keywords: servitization, organization, organizing, organizational challenge, strategy, 

structure, process 
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Definition av studiens nyckelord 

 

Tjänstefiering1  Servitization is the innovation of an organization’s 

capabilities and processes to shift from selling products to 

selling integrated products and services that deliver value in 

use (Baines, Lightfoot, Benedettini & Kay, 2009, s. 547). 

 

Organisation En medveten samordnad social enhet, bestående av två eller 

fler personer, som arbetar kontinuerligt för att uppnå 

organisationens gemensamma mål (Robbins & Judges, 2016, 

s. 44). 

 

Organisering Koordinering av aktiviteter utförda av en grupp människor på 

ett effektivt sätt (Oxford Dictionaries, 2017a). 

  

Organisatorisk utmaning De utmaningar som framträder i samband med åtgärder för 

att organisera något (Oxford Dictionaries, 2017b). 

 

Strategi  Väljer riktning för organisationen och belyser organisationens 

vision, mission samt kort- och långsiktiga mål (Kates & 

Galbraith, 2007, s. 3-6). 

 

Struktur    Bestämmer den organisatoriska auktoriteten samt  

  hierarkin inom ett företag (Galbraith, 2011). 

 

Process   I denna studie innefattas begreppet av de aktiviteter som 

föregår för att kommunicera, fatta beslut och utbyta 

information mellan enheter inom organisationen (Kates & 

Galbraith, 2007, s. 16-17). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 eng: servitization 
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1. Inledning 

 

Inledningen presenterar studiens bakgrund där tjänstefieringen som kontext introduceras 

och leder in på problematiken de organisatoriska utmaningar tjänstefieringen medför. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Begreppet tjänstefiering myntades år 1988 av Sandra Vandermerwe och Juan Rada 

(Baines, Lightfoot, Benedettini & Kay, 2009; Vandermerwe & Rada, 1988). 

Vandermerwe och Rada (1988) förklarar att allt fler företag väljer att addera och integrera 

tjänster till dess kärnverksamhet för att öka värdet för kunden. Företagen erbjuder 

kundfokuserade paketerbjudanden och helhetslösningar2 som drivs utifrån kundens 

efterfrågan. Det kan röra sig om kombinationer av produkter3, support, kunskap och andra 

tjänster. Det är just denna marknadsstrategiska förflyttning mot att addera tjänster till 

företagets produkter som går under begreppet tjänstefiering (eng: servitization). 

Tjänstefieringstrenden återfinns över hela världen och i en mängd olika branscher 

(Vandermerwe & Rada, 1988), i både utvecklade- och utvecklingsländer (Neely, 

Benedettini & Visnjic, 2011).  

 

Under de senaste åren har stora svenska företag inom verkstads-, bil- och 

telekomindustrin börjat satsa allt mer resurser på att erbjuda sina kunder helhetslösningar 

(Brege, Kindström & Brehmer, 2009). Ett exempel är Ericsson som riktat in sig mot att 

erbjuda teknisk support och även drift av telekomsystem i egen regi. Inom bilindustrin 

har exempelvis Volvo numera en målsättning att 50 % av dess omsättning ska härröra 

från, vad Volvo kallar, mjuka produkter (Brege, Kindström & Brehmer, 2009). Volvo har 

till och med valt att outsourca sin tjänsteverksamhet till underföretag inom koncernen 

som sysslar med tjänsterna i fråga. Inom själva Volvokoncernen finns numera företag 

såsom Volvo IT och Volvo Logistik som inriktar sig på tillhandahållning av dessa tjänster 

(Kommerskollegium, 2010).  

 

                                                
2 Med helhetslösning menas ett erbjudande, vilken innefattar en omfattande kombination av 

produkter och tjänster, som avser att lösa kundens behov. 
3 Med produkt i denna uppsats menas fysisk vara. 
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Varför går då tillverkande företag mot en mer tjänsteorienterad verksamhet? Cohen, 

Agrawal och Agrawal (2006) förklarar att det finns en stor potential för företag att 

generera mer intäkter genom så kallade eftermarknadstjänster. Motiven till att företag 

förändrade sitt produktfokus och började leverera kringtjänster var huvudsakligen den 

ökade konkurrensen, sjunkande efterfrågan och sjunkande vinstmarginaler på fysiska 

produkter. Dessutom pekar de på att företag som inte utökar sitt tjänsteutbud riskerar att 

dö ut. Det var utifrån kringtjänsterna som företag upptäckte en vinstpotential, samtidigt 

som dessa tjänster innehar hög vinstmarginal (Cohen, Agrawal & Agrawal, 2006). Baines 

med flera (2009) menar även att företag som tjänstefieras tenderar att öka lönsamheten 

och bibehålla intäktsströmmar. Eftermarknadstjänster, framförallt support, har visats 

tillföra inkomster med låg riskkaraktär och som sträcker sig över en lång tidsperiod 

(Cohen, Agrawal & Agrawal, 2006). Samtidigt kan tjänstefieringen vara ett sätt för 

företag att skapa konkurrensfördelar och differentiera sig från sina konkurrenter (Crozet 

& Milet, 2015). Företag som enbart innehar en traditionell strategi utifrån 

produkttillverkning riskerar att tvingas till tuff priskonkurrens, inte minst från 

snabbväxande lågprisaktörer (Kowalkowski & Kindström, 2012, s. 12).    

 

Samtidigt visar det sig att många företag möter svårigheter i att genomgå en tjänstefiering 

(Baveja, Gilbert & Ledingham, 2004; Moscoso & Lago, 2008; Neely, 2009; Valtakoski, 

2016). Enligt Moscoso och Lagos (2008) studie av spanska företag, lyckas endast knappt 

ett av fem företag med detta. Omvänt innebär det att ungefär 80 % misslyckas med att 

tjänstefiera sin verksamhet och därmed uppnå de förväntade fördelar tjänstefieringen 

väntas generera. Det har även visat sig att företag i USA har haft svårigheter med att 

tjänstefiera sina verksamheter. Enligt en undersökning av konsultfirman Bain & 

Company har endast 21 % av företag verksamma i USA lyckats fullt ut med att införa en 

tjänstestrategi (Baveja, Gilbert & Ledingham, 2004). I en annan studie med 7836 

medverkande företag från 25 olika länder visade det sig att företag som valt att tjänstefiera 

sin verksamhet även löper större risk för konkurs jämfört med renodlade tillverkande 

företag (Neely, 2009).  

 

Många företag har haft svårt att lyckas uppnå den finansiella potentialen som en 

tjänstefiering förväntas generera (Gebauer, Fleisch & Friedli, 2005). Utfallet av 

tjänstefieringen har således inte matchat den förväntade avkastningen som investeringen 

skulle genererat. Att avkastningen relaterat till den nya tjänsteavdelningen inte lever upp 

till den eftersträvade, går under benämningen tjänsteparadoxen (eng: the service paradox) 

(Gebauer, Fleisch & Friedli, 2005). Stora investeringar krävs för att kunna integrera, 

erbjuda, möjliggöra och leverera de specifika tjänsterna (Gebauer, Fleisch & Friedli, 
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2005). På så vis är det vanligt att de tjänstefierade företagen uppnår högre intäkter, men 

inte högre vinstmarginal på grund av de ökade kostnaderna (Neely, 2009).  

 

Förutom tidigare nämnda utmaningar4, misslyckas även många företag till följd av brister 

inom organisationen (Baines m.fl., 2009; Benedettini, Neely & Swink, 2015). En 

diversifiering mot en tjänsteplattform är en omfattande förändring, främst kopplat till 

organisationen och styrningen (Benedettini, Neely & Swink, 2015). Det är således oftast 

ett stort steg för företag som väljer att även börja sälja tjänster. Att utvidga företaget och 

att börja sälja mer tjänster påverkar i allra högsta grad hur ledning och produktion bör 

organiseras (Crozet & Milet, 2015). Framförallt menar Moscoso och Lago (2008) att det 

krävs en strategisk idé samt organisatoriska förutsättningar för att lyckas kombinera 

produkter och tjänster. Dessutom krävs ett förändrat tankesätt och perspektiv för 

företagen då de behöver interagera mer med sina kunder (Crozet & Milet, 2015). För 

företag som transformeras mot att bli mer tjänsteorienterade är processer och strukturer 

viktiga aspekter att ta hänsyn till för en lyckad tjänstefiering (Mathieu, 2001; Oliva & 

Kallenberg, 2003). Därmed uppkommer organisatoriska utmaningar kring hur 

organisationen ska utformas för att möjliggöra och stödja ett kombinerat utbud av både 

produkter och tjänster (Wise & Baumgartner, 1999 ur Baines m.fl., 2009).  

 

1.2 Problematisering 
 

Tidigare studier har påpekat och belyst problematiken, komplexiteten och utmaningarna 

för tjänstefierade företag när det gäller att organisera företaget (Baines m.fl., 2009; 

Benedettini, Neely & Swink, 2015; Crozet & Milet, 2015; Kates & Galbraith, 2007). De 

menar att organiseringen är en betydande och viktig faktor för företag att skapa en strategi 

som främjar en kombination av både produkter och tjänster (ibid.). Att hantera denna 

kombination är problematiskt eftersom produkter och tjänster har olika egenskaper och 

måste därför bli betraktade på helt olika sätt. Det är svårare att organisera utifrån tjänster 

än produkter, då tjänster tenderar att vara mer diffusa och svårdefinierade (Slack, 2005). 

En produkt går exempelvis att lagra, testa och känna på till skillnad från en tjänst. 

Dessutom kräver tjänster mer interaktion med kunden (Edvardsson, Gustafsson & Roos, 

2005).  

 

                                                
4 Med utmaning i denna uppsats menas svår uppgift. 
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De organisatoriska utmaningarna framträder på olika nivåer inom organisationen (Kreye 

& Jensen, 2014). De kan återfinnas inom ledningen, olika stödfunktioner eller de personer 

som arbetar operativt. En av utmaningarna är att omorganisera företaget för att främja 

tjänsteaktiviteter (Kreye & Jensen, 2014). Företagen behöver därför ändra sin mentalitet 

och företagskultur (Oliva & Kallenberg, 2003). Alla inom företaget behöver sträva åt 

samma håll och inse att de inte är ett renodlat tillverkningsföretag längre. Hur företagen 

bör hantera detta är i dagsläget oklart och problematiskt. Det är vanligt att ledningen 

möter på motstånd från de anställda, till följd av bristande kommunikation, när de 

anställda inte förstår sig på den nya strategin och möjligheterna tjänsterna innehar 

(Mathieu, 2001).  

 

Det har blivit vanligt att företag väljer att dela upp sin tjänsteverksamhet i olika 

avdelningar eller underföretag vid steget att börja sälja tjänster (Kowalkowski & 

Kindström, 2012, s. 142). På grund av detta, samt att produkt och tjänst ofta säljs i ett 

integrerat erbjudande, krävs ett välfungerande samarbete och kommunikation mellan 

avdelningarna (Aifang, Yuke, Ze & Guangpo, 2015; Kreye & Jensen, 2014). Däremot 

råder det oklarheter hur ett sådant samarbete bör utformas, samt hur företag kan få delar 

av organisationen att samarbeta med varandra. Problematiken gäller både för tjänster och 

lösningar5 (Rada & Vandermerwe, 1988). Idag vill kunden inte ha en produkt, utan en 

helhetslösning som löser dess behov (Kowalkowski & Kindström, 2012, s. 142-144). De 

vill exempelvis inte ha en lastbil - de vill istället ha en helhetslösning som transporterar 

varor från punkt A till punkt B. Motivet till att sälja tjänster är därmed att skapa 

organisatoriska förutsättningar för att på sikt kunna erbjuda helhetslösningar och därmed 

lösa kundernas behov (Rada & Vandermerwe, 1988). 

 

När det gäller tjänstefiering i Sverige, skrev Lena Hagman (2017) en artikel i 

Affärsvärlden angående detta. Hon hänvisar till en rapport av Kommerskollegium, vilken 

visar på att Sveriges tillverkningsindustri har den högsta graden av tjänstefiering bland 

EU-länderna. Dessutom har Sveriges tillverkningsindustri visat en snabbare 

omvandlingstakt mot ökad tjänsteproduktion jämfört med EU totalt sett (Hagman, 2017). 

När det gäller Sverige har BNP relaterat till tjänster ökat från 1990-talets 64 % (Grönroos, 

2008 s. 15) till att 2016 uppgå till 80 % (Kommerskollegium, 2016). Trots detta finns en 

begränsad mängd tidigare studier gjorda på svenska företag. Till följd av dessa argument 

                                                
5 Med lösning menas en kombination av produkter och tjänster, som avser att lösa kundens 
behov, dock inte lika omfattande som en helhetslösning. 
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är Sverige en intressant kontext att studera tjänstefieringens medförda organisatoriska 

utmaningar inom, varför kontexten Sverige väljs för denna studie.  

 

Tidigare forskning är begränsad vad gäller hur företag bör organisera sig för att sälja 

tjänster och lösningar. De forskare som har diskuterat området har inte studerat 

organiseringen ur ett helhetsperspektiv, utan har främst inriktat sig på mer specifika delar 

inom organisationen, till exempel huruvida tjänsteverksamheten bör vara integrerad eller 

separerad gentemot den ordinarie organisationen (Kowalkowski, Kindström & Witell, 

2011). Däremot har den erkände professorn i organisationsteori, Jay R. Galbraith, tagit 

fram en konkret rekommendation utifrån sitt ramverk (the Star Model) för hur företag bör 

organisera sig för att leverera lösningar (Galbraith, 2002). Ramverket konstruerade han 

själv på 1960-talet, men har sedan dess utvecklats vidare (Kates & Galbraith, 2007). 

Ramverket behandlar och analyserar hur en organisation generellt sett kan designas på ett 

så effektivt sätt som möjligt. De olika parametrar som ingår i ramverket är strategi, 

struktur, processer, belöningar och människor (Kates & Galbraith, 2007). Däremot har 

tjänstefieringsområdet vuxit mycket under 2000-talet (Baines, Clegg & Harrison, 2014), 

där den digitala utvecklingen blivit en betydande variabel, varpå det kan ifrågasättas i 

vilken omfattning Galbraiths rekommendationer är lämpliga idag. Med stöd från 

genomförd förstudie (se avsnitt 2.2.1) kan vi argumentera för hur företag än idag möter 

på organisatoriska utmaningar, trots tidigare forskning. Denna förstudie gav en inblick i 

nio stora tillverkningsföretag verksamma i Sverige. Resultatet visar på hur de 

organisatoriska utmaningarna, som tillkom till följd av tjänstefieringen, kvarstår i 

företagen. Detta bekräftar problemets relevans, behov av ytterligare studier och förståelse 

för problematiken samt hur den kan hanteras. Därav ämnar vi att bidra till aktuell 

forskning och därmed öka kunskapen om fenomenet organisering inom kontexten 

tjänstefiering. Det kommer vara av intresse för företag som ska utöka sitt 

tjänsteerbjudande, samt de som redan har ett brett tjänsteerbjudande men möter på 

organisatoriska utmaningar relaterat transformationen till att utöka tjänsteutbudet. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att ta reda på vilka organisatoriska utmaningar svenska 

tjänstefierade företag har stött på samt hur dessa kan hanteras. 
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2. Metod 

2.1 Forskningsdesign 
 

Studien utgick ifrån det fenomenologiska perspektivet. Det fenomenologiska perspektivet 

betonar att subjektivitet och tolkning är två viktiga aspekter vid en studie som kantas av 

detta perspektiv (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 18). Anledningen är att det måste finnas 

någon form av subjekt för att definiera och analysera huruvida ett fenomen gestaltas. 

Valet av det fenomenologiska forskningsperspektivet grundade sig i att vi ämnade 

undersöka fenomenet organisering inom kontexten tjänstefiering utifrån ett subjektivt 

perspektiv för att få en uppfattning kring hur fenomenet upplevs i verkligheten. I denna 

studie innebar det att vi som författare, tillika de subjekt som studerade fenomenet, iakttog 

en subjektiv vinkel för att konstituera studieobjekten. En kritisk punkt gällande det 

fenomenologiska perspektivet är huruvida ett fenomen kan beskrivas utifrån en subjektiv 

synvinkel (Kvale, 1997, s. 44 ur Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 19). Däremot poängterar 

det fenomenologiska perspektivet att subjektet inte är att beakta som en isolerad enhet. 

Istället antas det att individer, tillika subjekten, refererar till en livsvärld som är av 

kollektiv karaktär (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 19). Vi som studerar fenomenet måste 

samtidigt inneha en bra förmåga att kunna sätta sig in i andra personers livsvärldar på ett 

fördomsfritt vis. Det fenomenologiska perspektivet inriktar sig ofta på unika och specifika 

upplevelser snarare än att undersöka allmängiltiga mönster inom en omfattande 

population. I och med att syftet med studien till viss del är att belysa organisatoriska 

utmaningar kring fenomenet organisering inom kontexten tjänstefiering, kommer det 

fenomenologiska perspektivet användas för att öka förståelsen kring hur tjänstefieringen 

upplevs av studiens respondenter. Erfarenheten av tjänstefieringen kommer bli relevant 

att inkludera i studiens analys (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 20).  

 

Studien har sin utgångspunkt utifrån en kvalitativ karaktär. En kvalitativ studie innebär 

att tyngden läggs på förståelse av den sociala verkligheten och samspelet mellan individer 

(Bryman & Bell, 2011, s. 386; Silverman, 2011, s. 4). En kvalitativ metod är även 

användbar för att finna innebörder, samband och meningar (Bryman & Bell, 2011, s. 386-

404) och på så sätt öka förståelsen för ett fenomen i deras kontext (Justesen & Mik-Meyer, 

2011, s. 13). Denna forskningsdesign valdes på grund av att den är mer anpassad utifrån 

studiens syfte, eftersom kvalitativ metod fokuserar och beaktar tvetydig och tillgänglig 

empiri samt framhåller kategoriseringar som en gynnsam systematik (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 17). Valet baserades på att den kvalitativa metoden torde ge mer 
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fylliga och utförliga svar som förklarar de organisatoriska utmaningarna med 

tjänstefiering bättre än vad en kvantitativ metod skulle göra. En kvantitativ metod är mer 

användbar för att söka statistiska verifierbara samband (Bryman & Bell, 2011, s. 150-

154) där siffror och tal ligger som grund för den kvantitativa analysen (Justesen & Mik-

Meyer, 2011, s. 12-13), vilket inte är studiens syfte. Samtidigt utesluter inte en kvalitativ 

metod inslag som är av kvantitativ karaktär (Bryman & Bell, 2011, s. 624). En fördel med 

kvalitativ metod är att vi kan gå in mer på djupet av det som ska undersökas, vilket ökar 

möjligheten för helhetsförståelse. Dessutom medför en kvalitativ studie oftast ett fysiskt 

möte mellan författare och utvalda respondenter vilket tenderar att minimera bortfallet, 

till skillnad från kvantitativ metod (Larsen, 2009). Det finns viss kritik och vissa 

nackdelar med en studie som har en undersökningsdesign av kvalitativ karaktär (Bryman 

& Bell, 2011, s. 408; Larsen, 2009). Det finns en risk för att studien blir för subjektiv och 

impressionistisk (Bryman & Bell, 2011, s. 408). Kritiken grundar sig i att kvalitativa 

studiers slutsatser baseras på forskarnas osystematiska inblick kring vad som är viktigt, 

relevant och signifikant. Det är således inte helt enkelt att koppla samman teori och empiri 

som studien innefattar. Kvalitativa studier inleder vanligen relativt öppet och 

forskningsfrågorna tenderar att vinklas och förändras allteftersom beroende på vad 

forskarna hittar. Därmed får läsaren av studien ledtrådar i studiens början kring inriktning 

och fokusområde (Bryman & Bell, 2011, s. 408). Dessutom finns problematik med 

generaliserbarheten då en studie antar en kvalitativ metod. Hur kan input från ett fåtal 

personer och organisationer bidra till en generalisering av verkligheten? Kan detta urval 

ens vara representativa för att generalisera en population? Det är således svårt, om inte 

omöjligt, att använda kvalitativa metoder för att dra en slutsats om en hel population. 

Däremot är det mer lämpligt att diskutera analytisk generaliserbarhet vid kvalitativ metod 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 312), vilket vi ämnar att göra med denna studie. 

 

2.1.1 Fallstudier 

 

I denna studie definieras det undersökta fallet som organisering inom kontexten 

tjänstefiering, där ett antal företag används för att studera fallet. Studiens syfte var att ta 

reda på vilka organisatoriska utmaningar svenska tjänstefierade tillverkningsföretag har 

stött på samt hur dessa skulle kunna hanteras. På så vis krävde studien svar på frågor av 

typen “varför” och “hur” (Yin, 2014). Därför var det lämpligt att använda 

forskningsstrategin fallstudier, vilket Schramm (1971 ur Yin, 2014, s. 15) definierar som:  
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The essence of a case study, the central tendency among all types of case 

study, is that it tries to illuminate a decision or set of decisions: why they are 

taken, how they were implemented, and with what result. 

 

 (Schramm, 1971 ur Yin, 2014, s. 15) 

 

Genom att arbeta utefter forskningsstrategin fallstudier läggs tyngden på att förstå 

dynamiken inom ett givet fall (Eisenhardt, 1989). Antalet fall som ingår i fallstudier kan 

variera. Det kan röra sig om allt från ett fall till flera fall med otaliga analysnivåer. Det 

finns ett flertal olika sammanhang där fallstudier anses vara en lämplig metod. Metoden 

är lämplig för att testa teorier (Anderson, 1983 ur Eisenhardt, 1989), tillhandahålla 

beskrivningar (Kidder, 1982 ur Eisenhardt, 1989) eller att generera teori (Gersick, 1988 

ur Eisenhardt, 1989). När det gäller att studera fall är det viktigt att ha en tydlig och klar 

forskningsfråga. Annars finns det en risk att mängden data blir alldeles för stor och 

svårhanterlig (Eisenhardt, 1989). Vägen till resultatet kan dock variera. Det kan bli så att 

vi kan behöva omformulera syfte, gå fram och tillbaka mellan olika steg eller ge oss ut 

för att finna mer information rörande fallet (Eisenhardt, 1989).   

 

En kritisk aspekt gällande fallstudier handlar om hur många företag som behöver studeras 

för att få tillräckligt med information för att kunna besvara studiens syfte. Svaret ligger i 

att vi bör sluta tillägga företag när så kallad teoretisk mättnad är uppnådd. Teoretisk 

mättnad uppstår då ytterligare tillägg av studerande enheter ger föga ny kunskap (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 156). Samtidigt är det vanligt att andra faktorer såsom pengar och 

tid begränsar antal studerade företag inom fallet (Eisenhardt, 1989). Den initiala tanken 

var att börja med att undersöka ett antal företag, och lägga till ytterligare ett företag om 

tid fanns tillgänglig. Utifrån de företag som blev objekt för studien har vi kunnat 

identifiera viss grad av teoretisk mättnad, där det sista undersökta företaget inte bidragit 

med ny kunskap i lika stor omfattning som det första undersökta företaget.  

 

2.1.2 Ansats 

 

Ansatsen bestämmer vilken roll teorin har i studien. En studie kan antingen anamma en 

deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats. En deduktiv ansats utgår från teorin som vidare 

jämförs eller testas utifrån en hypotes mot något empiriskt objekt (Bryman & Bell, 2011, 

s. 11). Hypotesen ska utgå från studiens valda teori vilken valts ut av oss till denna studie. 

De slutsatser som den empiriska datagenereringen finner ställs sedan mot hypotesen och 
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den tidigare valda teorin (ibid.). En induktiv ansats däremot är motsatsen till en deduktiv 

ansats. Den induktiva ansatsen tar sin utgångspunkt i observationer och empiri vilket 

sedan ska generera teori (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 54; Bryman & Bell, 2011, s. 

13). Den induktiva ansatsen är användbar där en studie syftar till att finna svaret på en 

oklar frågeställning (Larsen, 2009). Samtidigt syftar inte en sådan ansats till att studera 

teoriers hållbarhet genom hypotestestning (Halvorsen, 2003 ur Larsen, 2009), vilket 

denna studie inte syftar till att göra. Däremot strävar studien efter att generera teori utifrån 

den undersökta företeelsen, varvid den induktiva karaktären torde vara lämplig. Slutligen 

finns den abduktiva ansatsen, vilken är en kombination av deduktiv och induktiv ansats. 

Det är utifrån denna ansats som studien utgick ifrån. Det innebar att vi arbetade iterativt, 

det vill säga stegvis, med teoriutveckling i kombination med ny empiri (Bryman & Bell, 

2011, s. 13). Den abduktiva ansatsen innebar alltså att vi kunde utveckla, addera samt 

förtydliga teori allteftersom arbetet fortlöpte. En studie som genomgående består av en 

deduktiv ansats var inte fullt lämplig då vi inte helt säkert visste vilka teorier som skulle 

vara relevanta med hänsyn till empirin. Därav behövde vi även inslag av induktiv 

karaktär, vilket gjorde att valet föll på den abduktiva ansatsen.  

 

2.2 Tillvägagångssätt  

2.2.1 Förstudie 

I det initiala stadiet av studien använde vi diverse affärspress så som Dagens Industri 

samt Affärsvärlden tillsammans med olika företags årsredovisningar för att få en inblick 

i olika företag. Genom detta tillvägagångssätt fick vi en insyn kring vilka företag som 

kunde vara intressanta för studien och som kunde ha stött på organisatoriska utmaningar 

med sin tjänstefiering. Vi tog även kontakt med två olika branschanalytiker verksamma 

vid Teknikföretagen och Almega inom området för att få råd om vilka företag som kunde 

vara av intresse.  

 

För att hitta de mest lämpade företagen för studien räckte det inte med ovanstående 

undersökning efter relevanta företag. Att bara läsa artiklar eller annat skrivet material och 

resonera sig fram till vilka företag som skulle vara lämpliga var inte tillräckligt. Att även 

ta kontakt och prata med företag ger en större förståelse för hur tjänstefiering fungerar i 

praktiken. Av denna anledning tog vi kontakt via telefon med olika företag där urvalet 

baserades på olika tillverkande företag som var kända för oss. Inspiration till relevanta 

företag fick vi genom större företag listade på Stockholmsbörsen. Efter en översiktlig 
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inläsning på dessa företags hemsidor och årsredovisningar kontaktades dessa i syfte att 

ställa några kortare övergripande frågor gällande deras arbete med tjänster under de 

senaste åren. Målet var att undersöka vilka företag som haft organisatoriska utmaningar 

till följd av tjänstefiering, i linje med denna studies syfte, för att sedan välja ut lämpade 

företag för längre intervjuer. Detta gav oss en inblick i hur tjänstefiering fungerade i 

praktiken för att på så sätt öka vår förståelse för ämnet. Telefonsamtalen innebar samtidigt 

en första kontakt med de eventuella studieobjekten. Kontakten antogs bidra till att i 

eventuellt nästa steg kunna få be om ytterligare intervjuer då vi redan har skapat en 

enklare relation med respondenten och företaget.  

 

2.2.2 Urval 

 

De tre företagen som studien undersökte är alla verksamma inom den svenska 

tillverkningsindustrin. Urvalet motiveras genom att denna typ av företagskategori har 

tenderat att tjänstefiera sin verksamhet under de senaste åren - inte minst i Sverige (Brege, 

Kindström & Brehmer, 2009; Hagman, 2017). Dessutom väljs Sverige till följd av bristen 

av forskning i denna kontext. I denna studie består urvalet av följande tre företag: Toyota 

Material Handling Sweden6, Sandvik Materials Technology7 och Scania.  

 

Urvalet var av strategisk karaktär, vilket innebar att intressanta företag för studien valdes 

ut och förväntades kunna besvara studiens syfte (Johannessen & Tufte, 2003). Huruvida 

företagen var intressanta eller inte undersöktes under förstudien. Hur stort urval studien 

krävde för att besvara dess syfte var oklart vid den initiala fasen. Däremot var det klart 

att vi borde sträva efter att undersöka ett så brett urval som gjorde resultatet möjligt att 

generalisera. För kvalitativa studier beskrivs denna process som att “...man genomför nya 

intervjuer ända tills man når en mättnadspunkt där ytterligare intervjuer ger föga ny 

kunskap.” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156).  

 

I de företag vi kontaktade via telefon under förstudien var det oklart från början vilka 

personer som besitter information och kunskap kring det studien ska undersöka. 

Företagens växeltelefonist skickade oss fram och tillbaka mellan diverse personer inom 

                                                
6 Toyota Material Handling Sweden är en del av Toyota Material Handling Europe, som är en 

del av Toyota Material Handling Group, som i sin tur är en del av Toyota Industries Corporation 
7 Sandvik Materials Technology är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen 
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företaget i försök att nå rätt person för frågorna. Slutligen var det framför allt olika 

servicechefer, säljdirektörer, marknadschefer samt strategi- och affärsutvecklare som 

varit bäst lämpade respondenter för förstudiens frågor. Dock varierade det från företag 

till företag. En servicechef för ett företag kunde vara den mest lämpade att prata med, 

medan servicechefen i ett annat företag inte alls var lika lämpad. Då dessa personer 

generellt sett visat på kunskap och är informerade på området är det även dessa personer 

som skulle kunna svara på de mer genomgående intervjuerna, vilket var nästa steg i att 

generera empiri för denna studie. Hos varje företag genomförde vi intervjuer med olika 

personer med olika befattningar. Anledningen till att intervjua flera respondenter på 

företagen motiverades av att det förväntades ge en bredare bild av företagen samt 

beskrivningar av fenomenet från olika perspektiv.  

 

Tabell 2.1: Respondenter vid intervjuer. 
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2.3 Datainsamling 
 

För att få ökad förståelse för studiens fenomen samt samla in relevant teori använde vi 

tillförlitliga databaser samt litteratur från Linköpings universitetsbibliotek. Framförallt 

genomförde vi litteratursökningen via databaserna Scopus, UniSearch och Google 

Scholar. På dessa databaser användes, både på svenska och dess engelska motsvarighet, 

huvudsakligen följande sökord: tjänster, tjänstefiering, utmaningar, organisation, struktur 

samt organisatorisk förändring. Samtidigt gav litteraturgenomgången en inblick kring 

tidigare och aktuell forskning. Därav fick vi en inblick kring vad som har skrivits och var 

det fanns kunskapsluckor. 

 

Datainsamlingen från företagen genererades med hjälp av intervjuer med målet att tillföra 

en grund för diskussion utifrån Galbraiths (2002) ramverk och rekommendation. Tanken 

var att intervjuerna med företagen skulle vara präglade av det fenomenologiska 

vetenskapliga forskningsperspektivet då vi ämnade att studera hur den sociala 

verkligheten, inklusive dess aktörer, ter sig. Intervjuerna var av kvalitativ och 

semistrukturerad karaktär, där det fanns utrymme att flika in följdfrågor för att inte gå 

miste om frågor som uppstod vid intervjutillfället (Bryman & Bell, 2011). Vi båda 

författare av denna studie intervjuade respondenterna tillsammans hos respektive företag. 

Att båda var med vid intervjutillfället kan dock upplevas som ett sorts maktövertagpp ur 

respondentens synvinkel, vilket vi såklart ville undvika. Samtidigt finns det en fördel att 

vara två intervjuare när ämnet är känsligt (Trost, 2010), vilket är fallet då målet med 

intervjuerna var att generera empiri som beskrev företagens organisatoriska utmaningar. 

För att dra kvalitativa slutsatser krävs det att respondenterna är villiga att berätta 

sanningen och svara så utförligt som möjligt (Larsen, 2009). Förstudien i denna studie 

hjälpte oss och några av respondenterna att lära känna varandra och skapa en enklare 

relation, vilket förhoppningsvis gav större öppenhet och ärlighet från respondenternas 

sida. Vid intervjuer av personer som representanter för en organisation eller ett företag, 

är det också av fördel att vara två som intervjuar då det kan uppfattas som artigt (Trost, 

2010). Det torde även leda till att respondenterna öppnar upp sig och är mer villig att dela 

med sig av verkligheten. 

 

Intervjuerna resulterade i en omfattande mängd data och material som skulle klassificeras 

och transkriberas samtidigt som en övergripande överblick skulle skapas (Larsen, 2009). 

Det är heller ingen självklarhet att människor talar sanning vid intervjuer. I detta fall, till 

skillnad från kvantitativ metod, är respondenterna inte anonyma på samma sätt. 
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Respondenterna är istället färre och mer spårbara. Respondenterna kan även svara utefter 

det de anser acceptabelt, samtidigt som de kan ha motiv att försköna resultat samt anpassa 

sig utefter det intervjuaren förmår att vilja höra. Det ställs därför stora krav på 

intervjuaren. Den som utför intervjun måste ha en teknik och intervjudesign som bidrar 

till en bra, strukturerad och fruktbar empiriinsamling (Larsen, 2009). 

 

Intervjuerna följde en intervjuguide (se bilaga 1) som bestod av tre fasta frågor, vars svar 

förväntades bli omfattande och leda in på olika områden. Till följd av detta hade vi 

förberett en lista med möjliga frågor att flika in med vid tillfälle beroende på vad 

respondenten valde att berätta. Oftast kom respondenten in på dessa områden själv, i annat 

fall flikade vi in våra listade följdfrågor vid lämpligt tillfälle. Själva intervjun startade i 

att undersöka hur företaget resonerade och agerade vid skedet att börja sälja tjänster eller 

utöka sitt tjänsteutbud och fokusera mer på tjänster än tidigare. Vi strävade efter att ta 

reda på motiv till detta beslut, beskrivningar av utmaningar företagen stötte på samt hur 

de hanterade dessa. Extra fokus var givetvis på utmaningar relaterade till hur företaget 

hade organiserat sig genom denna förändring. Intervjuerna fortlöpte sedan kronologiskt 

och lyfte fram vad som hänt åren efter implementeringen. Slutligen fortsatte intervjuerna 

att belysa dagsläget. Vi valde tre tidpunkter med avsikten att få en förståelse för hur 

företagen löpande har gått tillväga för att börja sälja mer tjänster. Vi valde även dessa för 

att belysa företagens utmaningar genom åren och ge en helhetsbild till studiens empiriska 

referensram. Frågorna de olika tidpunkterna behandlade hade sin utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen för att kunna kvalitativt analysera utifrån den information vi fick 

från företagen. Intervjuerna blev inspelade vilket möjliggjorde att vi kunde lyssna på 

intervjuerna igen i syfte att transkribera materialet. En nackdel med att spela in 

intervjuerna är att det kan hämma och påverka respondenterna på ett sätt som gör att de 

blir mer återhållsamma (Seidman, 2013). Det gäller inte minst då allt de säger kommer 

att bli lagrade på en fil. Däremot menar Seidman (2013) att respondenter vanligen 

glömmer bort den tekniska utrustningen, vilket gör att ljudinspelning sällan förorsakar 

några problem. Vi förde inga skriftliga anteckningar. En av orsakerna till detta var att det 

inte är lätt att både anteckna och föra en konversation samtidigt. Det kan även vara farligt 

att enbart föra anteckningar då det finns en påtaglig risk att data reduceras, försvinner, 

selekteras eller antecknas godtyckligt (Lantz, 2013, s. 144). 
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2.3.1 Bearbetning av empirisk data  

 

Först och främst var det viktigt att den insamlade datan fanns i en sådan form som gjorde 

det möjligt att utföra ett analysarbete och därmed kunna svara på studiens syfte. 

Följaktligen är inte all data föremål för analysen. Med detta i minnet, strukturerades 

utformningen av datainsamlingen på ett sådant sätt att den lämpade sig till uppsatsens 

analys, det vill säga att rätt och relevant material till analysen kunde samlas in (Lantz, 

2013, s. 144). Att få in rätt och värdefull data är givetvis viktigt för analysen och för att 

kunna besvara uppsatsens syfte. “Det som man inte har data om kan man heller inte dra 

slutsatser om” (Lantz, 2013, s. 145).  

 

Vidare är det även viktigt att den som transkriberar ljudupptagningen måste vara väl 

medveten om studiens syfte. Annars är det lätt att viktigt material och information går 

förlorad eller blir komprimerad (Lantz, 2013, s. 144). Efter att vi samlat in all data blev 

den systematiskt bearbetad. Datan blev reducerad, abstraherad och selekterad vilket 

slutligen genererade relevant data för studiens syfte och analys. Denna data blev sedan 

indelad i olika kategorier utifrån särskilda egenskaper, ett förfarande som vanligen kallas 

för kodning (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 143; Silverman, 2011, s. 274). Kodning 

betyder således att insamlad data blir bearbetad och sorterad under en viss kategori utifrån 

förbestämda nyckelord. Själva kodningsförfarandet började med att vi läste igenom vår 

transkriberade data, ord för ord, för att göra oss bekanta med materialet. Därefter blev 

nyckelorden kategoriserade och ihopsamlade under vissa teman. Detta tillvägagångssätt 

med att bekanta sig med insamlad data, kodning, kategorisering och konkretisering av 

kategorier går under begreppet tematisk analys (Silverman, 2011 s. 274-275), vilken 

således var studiens analysmetod.  

 

2.4 Etisk diskussion  
 

För att säkerställa att studien blev utförd på ett etiskt korrekt sätt utgick och följde studien 

etiska principer. De etiska principerna utgick ifrån Vetenskapsrådets riktlinjer och 

innefattar fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebar för denna studie att information om studiens innebörd, syfte 

och upplägg kom respondenterna tillkänna. Därav fick respondenterna vid 

intervjutillfällena en kortare introduktion till studiens område. Samtyckeskravet innebar 
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för denna studie att företagen och respondenterna blev informerade om att studien blev 

genomförd på frivillig basis och att de hade rätt att, i detta fall, avbryta deltagandet helt. 

Respondenterna blev tillfrågade om de ville vara med under intervjuerna och samtidigt 

om det var okej att intervjun spelades in. Konfidentialitetskravet, vilket är 

Vetenskapsrådets (2002) tredje krav, medförde för denna studie att de personliga 

uppgifter och informationen som blev insamlad om respondenterna förvarats på ett säkert 

sätt, skyddat från offentligheten. För att styrka detta krav fick de medverkande granska 

de material som vi ansåg vara användbart för studien. Därmed kunde de bekräfta och 

kommentera de transkriberade materialet tillhörande respondenten i fråga. Slutligen finns 

nyttjandekravet som innebär att uppgifter kring individer i denna studie enbart kommer 

användas i syfte att genomföra studien. 

 

2.5 Kvalitetsaspekter 
 

En studie ska vara giltig och tillförlitlig, vilket gör en granskning av metodvalens kvalitet 

behövlig (Justesen & Mik-Meyer, 2011). För att styrka vad som är kvalitet i en kvalitativ 

studie finns två stycken grundläggande utgångspunkter menar Bryman och Bell (2011) 

och hänvisar till Guba och Lincoln (1985, 1994). Dessa är trovärdighet och äkthet. 

Trovärdighet är ett viktigt inslag, inte minst vid kvalitativa studier och intervjuer. Det 

som skrivs i uppsatsen ska redogöra och visa på att det som skrivs är trovärdigt. Därmed 

är det viktigt att genom uppsatsen argumentera och visa på att det som skrivs görs på ett 

trovärdigt sätt (Trost, 2010, s. 133-134). Begreppet trovärdighet omfattar i sin tur 

följande: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse. Tillförlitligheten 

berör huruvida vi som författare uppfattat intervjuerna på det sättet som respondenterna 

angivit. För att säkerställa detta kriterium skickade vi tillbaka de transkriberade 

intervjuerna till respektive respondent för att bekräfta att vi kan använda oss av det de 

berättat. Överförbarhet, eller generaliserbarhet alternativt extern validitet som det också 

kallas, behandlar huruvida resultatet skulle kunna tillämpas i andra sammanhang 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Generaliserbarheten är oftast en kritisk punkt då studiens 

empiri och resultat enbart inkluderar en liten population. För att motverka detta problem 

är valet av företag och respondenter för studien en väsentlig aspekt och bör väljas utifrån 

gemensamma karaktärsdrag som skulle kunna vara representativa för en större population 

(Yin, 2003, s. 32 ur Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 37). Under förstudien kontaktades 

flera företag som berättade om sina utmaningar relaterade till tjänstefiering. Några av 

dessa talade mer specifikt om just organisatoriska utmaningar, varpå dessa valdes ut för 
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mer genomgående intervjuer. Problematiken med val av företag och respondenter för 

studien är vanlig inom kvalitativa studier, där det för denna studie är mer angeläget att 

prata om analytisk generaliserbarhet istället för statistisk generaliserbarhet (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 312). Den analytiska generaliserbarheten innebär snarare att 

undersökningens resultat jämförs med liknande fallstudier och på så vis skapa underlag 

för bedömning kring om studiens resultat överensstämmer med resultat från tidigare 

teorier eller fallstudier (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 38; Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 314). Den tredje kvalitetsaspekten inom begreppet trovärdighet är pålitlighet. 

Pålitligheten behandlar huruvida det är möjligt att få ett liknande resultat vid en annan 

tidpunkt. För att minska denna problematik så skall undersökningsresultaten vara 

oberoende av temporära förhållanden. Att bemästra denna utmaning är inte enkel inom 

kvalitativa studier (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det vi gjorde för att minska denna 

problematik var att intervjua flera respondenter inom de olika företagen för att kunna 

verifiera bilden av hur företagen jobbat med tjänstefieringen. Dessutom minskar risken 

för subjektivitet i och med att vi är två uppsatsförfattare vilket gör att subjektiviteten och 

oberoendet torde minska, vilket även inkluderar kvalitetsaspekten bekräftelse. Trots 

försök att minska subjektiviteten och impressionismen är det svårt att hantera dessa 

problem som är vanliga vid kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2011, s. 408).   

      

Begreppet äkthet är den andra grundläggande utgångspunkten för att styrka vad som är 

kvalitet i en kvalitativ studie (Guba & Lincoln 1985, 1994 ur Bryman & Bell, 2011). 

Begreppet äkthet innefattar: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet 

samt katalytisk autencitet. Rättvis bild innebär att vi som uppsatsförfattare ska förhindra 

snedvriden verklighet. För att göra det kommer det att framgå i studien vilka företagen är 

och vad respondenterna innehar för befattningar. Ontologisk autenticitet innebär att 

studiens deltagare, det vill säga respondenterna, ska få en ökad förståelse av det berörda 

fenomenet organisering inom kontexten tjänstefiering. Respondenterna fick även ta del 

av den slutgiltiga versionen av uppsatsen. Genom nyss nämnda handlingar tas även den 

pedagogiska autenciteten i anspråk. Pedagogisk autenciteten innebär att studien ska se till 

att öka företagens medvetenhet och förståelse för hur fenomenet påverkat företaget. 

Slutligen innefattar begreppet äkthet katalytisk autencitet. Katalytisk autencitet innebär 

att resultaten av denna studie torde generera kunskaper kring organisering inom kontexten 

tjänstefiering. 

 

Förutom de två grundläggande principerna trovärdighet och äkthet är det dessutom viktigt 

att säkerställa studiens validitet (Bryman & Bell, 2011, s. 42; Justesen & Mik-Meyer, 

2011, s. 33-35). Validitet handlar om integriteten hänförbara till de slutsatser som studien 
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kommer fram till (Bryman & Bell, 2011, s. 42). Validitet, eller giltighet som det också 

kallas, innebär i detta fall att intervjuerna ska mäta det som de är förutsedda att mäta 

(Trost, 2010, s. 133). Frågorna ska vara utformade för att få svar på studiens syfte. För att 

förstärka studiens validitet skickade vi tillbaka den transkriberade datan från intervjuerna 

till respektive respondent för att få ett samtycke. Begreppet validitet innefattar både intern 

och extern validitet. Den interna validiteten berör problematiken kring studiens kausalitet 

och orsakssamband. Det vill säga hur pålitlig relationen mellan vissa studerade variabler 

är (Bryman & Bell, 2011, s. 42). Den interna validiteten handlar även om matchningen 

mellan de empiriska observationerna och de teoretiska slutsatser som genererades vid 

intervjuerna (Bryman & Bell, 2011, s. 395). Den externa validiteten handlar istället om i 

vilken mån studiens resultat kan replikeras och generaliseras mellan olika kontexter 

(ibid.). Därmed betonas vikten av att göra ett så pass motiverat och relevant urval av 

företag som möjligt (Bryman & Bell, 2011, s. 43; Justesen & Mik-Meyer, 2011). För att 

studien överhuvudtaget skulle gå att genomföra så som avsett var det viktigt att få tag på 

relevanta respondenter. I det här fallet innebar det även att respondenterna skulle vara 

tillgängliga och ha en vilja att stå till förfogande för studien. En annan aspekt att tänka på 

beträffande studiens kvalitet är proportionering av tid för genomförandet. Till förfogande 

stod 20 veckor och under dessa veckor studerade vi tre företag, vilket var rimligt i och 

med förutsättningarna. 

 

Ytterligare en aspekt som ligger till grund för en studies kvalitet är huruvida källorna som 

tillämpats varit tillförlitliga. Näst intill alla källor som använts i studien har sökts fram 

genom databaserna Scopus, UniSearch, Google Scholar samt böcker från Linköpings 

universitetsbibliotek. Vi har främst använt oss av artiklar publicerade i diverse 

vetenskapliga tidskrifter vilket stärker tillförlitligheten i vår studie. Däremot har 

artiklarna näst intill uteslutande varit på engelska, vilket innebär att vi vid översättningen 

kan ha missförstått innebörden av olika avsnitt och därmed återgett oriktig teori. De 

övriga fåtal källor vi inte sökte fram genom ovanstående databaser, som tillämpats i 

studien, har vi reflekterat kritiskt över och anser vara tillförlitliga. Dessutom har vi använt 

dessa i så pass liten omfattning att de inte utgör någon större påverkan på uppsatsens 

innehåll.   

  

Genomförd studie utgick till stor del från Galbraiths ramverk, the Star Model, samt hans 

rekommendation baserad på ramverket. Jay R. Galbraith var, som tidigare nämnt, en 

erkänd forskare i organisationsteori. Då tidigare forskare inte fört en lika komplett 
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diskussion kring hur företag bör organisera för att erbjuda tjänster och lösningar ansågs 

denna rekommendation lämplig för studien. Däremot har tjänstefieringsområdet vuxit 

mycket under de senaste åren (Baines, Clegg & Harrison, 2014), där den digitala 

utvecklingen varit en betydande variabel. På så vis har vi inte förlitat oss fullt ut på denna 

rekommendation, utan är öppna för hur den kan ha påverkats genom åren och vara i behov 

av förbättring. Således kunde den empiriska referensramen hjälpa till att påvisa vilka 

komplikationer som finns idag jämför med då. 

 

2.6 Metodreflektion  
 

Trots nämnd och möjligen förutsedd metodkritik anser vi att studiens 

undersökningsmetod är lämplig och passar studiens syfte. För det första skulle det vara 

svårt att mer ingående förstå fenomenet organisering inom kontexten tjänstefiering med 

en kvantitativ metod. I detta fall passar en kvalitativ inriktning bättre för att fånga upp 

fler upplevelser från organisationens individer och hur de upplever situationen. Enskilda 

intervjuer i sig anses trots allt vara bättre än en fokusgrupp, där respondenternas svar kan 

bli påverkade av att de inte vågar vara helt ärliga när de blir intervjuade i grupp. Att få 

svar på organisatoriska utmaningar är också väldigt svårt genom att studera dokument, 

varför det inte ens har använts som kompletterande metod. Denna studie kräver 

välbeskrivna svar på kritiska frågor, där valet av intervju som metod är det bästa 

alternativet till följd av tidigare argumentation. Valet av att intervjua olika individer inom 

organisationen är lämpligt för att se fenomenet utifrån olika perspektiv inom 

organisationen samt för att få en bredare uppfattning om hur organisationen fungerar. Det 

är såvida inte heller gynnsamt att analysera vilka utmaningar en organisation stöter på 

genom exempelvis kvantitativ metod och observationer. Samtidigt finns det en risk att vi 

blir allt för subjektiva och selektera godtyckligt för att uppnå det vi själva tror är fruktbart 

för studien i fråga.  

 

Studien har en abduktiv ansats, vilket har möjliggjort att vi som författare kunde utveckla, 

addera samt förtydliga teori allteftersom arbetet fortlöpte. Hade ansatsen varit av induktiv 

karaktär tror vi att intervjuerna skulle blivit mer strukturerade efter den på förhand 

bestämda teorin. Den abduktiva ansatsen har möjliggjort öppnare intervjuer och en mer 

flexibel analys då teori kan kompletteras i efterhand för att forma denna. Detta ansåg vi 

var behövligt för denna studie, då det var oklart vad inom det undersökta fenomenet som 
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framförallt skulle vara fokusområde och därför också vilka teorier, utöver Galbraiths 

ramverk och rekommendation, som skulle vara relevanta.  
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3. Teoretisk referensram 

 

Syftet med den teoretiska referensramen är att etablera begrepp och genomgående 

beskriva området tjänstefiering och organisering samt hur dessa beror av varandra. 

Slutligen leder detta in på beskrivning av Galbraiths ramverk och rekommendation. 

 

3.1 Vad är en tjänst? 
 

Att definiera begreppet tjänst är inte helt enkelt. En tjänst kan vara alltifrån ett erbjudande, 

personligt utförda tjänster eller diverse stödfunktioner (Grönroos, 2008, s. 61). Baines 

med flera (2009) definierar tjänst som: “An economic activity that does not result in 

ownership of a tangible asset” (Baines m.fl., 2009, s. 554). En produkt, å andra sidan, är 

typiskt sett ett materiellt föremål såsom en truck, stålrör eller lastbil (Baines m.fl., 2009). 

Produktförsäljning innebär då således en ekonomisk aktivitet som resulterar i att 

äganderätten av ett materiellt föremål förflyttas. Samtidigt kan en produkt förvandlas till 

en tjänst i de fall produkten säljs eller anpassas som en typ av lösning utefter kundens 

preferenser och behov (Grönroos, 2008, s. 61). Grönroos (2008, s. 63) menar att tjänster 

kan, i jämförelse med produkter, identifieras utifrån tre olika avvikande egenskaper: 

 

Tabell 3.1: Tre avvikande egenskaper som särskiljer tjänster från produkter (Grönroos, 

2008, s. 63) 

 

 

Edvardsson, Gustafsson och Roos (2005) menar att forskningen använder fyra olika 

begrepp för att särskilja tjänster från produkter, vilka benämns som abstrakthet, 

heterogenitet, förgänglighet och oskiljaktighet. När det gäller begreppet abstrakthet 

handlar det om problematiken i att mäta, uppvisa och kommunicera tjänsternas output 
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och resultat. Tjänster är heterogena då produktionen av dessa karaktäriseras av 

heterogenitet där både de anställdas prestation varierar samt att kundernas förväntningar 

och behov varierar. Då kunden är med och skapar värde i själva tjänsteprocessen, uppstår 

svårigheter med att standardisera och mäta tjänsteerbjudandet. Förgängligheten när det 

gäller tjänster kan skapa både kapacitetsproblem, osäkerheter och oförutsägbarhet. En 

tjänst varar inte för evigt och den går heller inte att hålla i lager. Det fjärde begreppet, 

oskiljaktighet, innebär att osäkerheter uppstår då det kan vara svårt att särskilja på 

produktionen och konsumtionen. I sin tur medför detta utmaningar för att bedöma 

kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Inte minst då en del tjänster inte kan utföras i 

förhand eller kontrolleras i efterhand (Edvardsson, Gustafsson & Roos, 2005). 

 

Det finns två olika typer av affärslogiker för företag för att skapa värde för sina kunder 

(Grönroos, 2008, s. 66; Kowalkowski & Kindström, 2012, s. 39-40). Dessa två logiker 

kretsar kring produkter (produktlogik) samt tjänster (tjänstelogik). Den affärslogik som 

återfinns hos ett företag påverkar och ligger till grund för företagets syn och mentala 

föreställning hänfört till värdeskapande (Kowalkowski & Kindström, 2012, s. 39-40). 

Bland annat handlar det om resonemang kring kunder, värde, erbjudanden, resurser, 

marknadsföring samt konkurrensfördelar. Rent praktiskt är dessa två affärslogiker 

extrempunkter. Företagen befinner sig vanligen någonstans i mellanlandet mellan de två 

olika logikerna. Dessutom kan företagen basera olika aktiviteter utifrån logikerna, det vill 

säga ha en mix med inslag av produktlogik på en aktivitet och tjänstelogik på en annan 

aktivitet. Inom en organisation kan företag även organisera sig så att en avdelning verkar 

utefter en produktlogik medan en annan karaktäriseras av en tjänstelogik (Kowalkowski 

& Kindström, 2012, s. 39-40).  
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Tabell 3.2: Definition av produktlogik och tjänstelogik (tabellen är inspirerad från: 

Kristensson, 2009, s. 17, Arvidsson & Mannervik 2005, s. 10, Ramírez 1999, samtliga ur 

Kowalkowski & Kindström, 2012, s. 41). 

 

 

 

Vad som är sagt hittills pekar på att en produkt går att lagra, testa och känna på. En tjänst 

däremot går inte att lagra, testa eller att känna på. När både produkter och tjänster 

kombineras i en organisation kan problematik och förvirring framkomma, både internt 

och för kunderna (Grönroos, 2008, s. 419-424). För det första måste organisationens 

affärsidé och strategi omdefinieras så att de inkluderar ett tjänsteperspektiv. För det andra 

bör synen på en produkt förändras till att mer definieras som en uppsättning av aktiviteter. 

Slutligen måste kundrelationerna omvandlas på ett sätt som karaktäriseras och underlättar 

en tjänsteverksamhet (ibid.). Tillverkningsföretagen som genomgår en transformation 

mot att leverera tjänster måste inse att deras affärsidé inte enbart innefattar att leverera 

fysiska produkter. Affärsidén innebär snarare att kunderna ska bli försedda och få stöd av 

tjänster som vidare skapar värde för kunderna (Grönroos, 2008, s. 419-424). 

 

Idag erbjuder tillverkande företag sina kunder alla möjliga sorters tjänster (Grönroos, 

2008, s. 16). För tillverkande företag kan det innefatta logistikhantering, tillhandahållande 

av information och tekniska lösningar, uppgradering av mjukvaror samt andra 
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kunskapsintensiva tjänster. Dessa tjänster kan antingen faktureras separat eller komma 

inkluderat i ett paket med tillhörande fysiska produktkomponenter. Vanligtvis är det 

faktiskt just tjänster som motsvarar en stor del av den totala summan som tillverkande 

företag fakturerar (ibid.). Samtidigt har ovan listade tjänster varit föremål för outsourcing 

(Grönroos, 2008, s. 16) som innebär att ett företag överför aktiviteter till en extern part 

(Abrahamsson, Andersson & Brege, 2003). Det finns många olika klassificeringar av 

tjänster varav Silvestro (1999) redan på slutet av 1990-talet studerade detta. Silvestro 

(1999) redogör för att när det gäller produkter är produktionsvolym en viktig variabel för 

produktionsmodeller. När det gäller tjänster, till skillnad från produkter, definieras volym 

istället som behandlade kunder per affärsenhet per period. Med utgångspunkt från detta 

volymbegrepp kategoriserade Silvestro tjänster i tre kategorier: professionella tjänster, 

tjänstebutiker och masstjänster (Silvestro, 1999): 

 

Tabell 3.3: Silvestros (1999) kategorisering av tjänster 

 

 

Det har visat sig att dessa olika kategorier av tjänster särskiljer sig signifikant på olika 

organisatoriska områden. De skapar olika ledningsproblem, tjänstestrategier, 

prestationsmått samt olika karaktärer av den ekonomiska styrningen (Silvestro, 1999). 

Olika typer av tjänster leder således till olika möjligheter och utmaningar (Kowalkowski 

& Kindström, 2012, s. 61). Riskerna ökar ju mer komplexa tjänsterna är och hur tydligt 

relaterade de är till kundens värdeskapande. Anledningen är att flera olika nivåer och 

enheter inom organisationen måste integreras i värdeskapandet, till skillnad från 

standardiserade och mindre komplexa tjänster. De mer komplexa tjänsterna, som vanligen 

förutsätter personlig interaktion, kräver djupare och förtroendeskapande kundrelationer 

vilket är svårare än mer standardiserade tjänster (Kowalkowski & Kindström, 2012, s. 

61-63). 
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3.2 Vad innebär tjänstefiering? 
 

Begreppet tjänstefiering myntades år 1988 av Sandra Vandermerwe och Juan Rada 

(Baines m.fl., 2009; Vandermerwe & Rada, 1988). Vandermerwe och Rada (1988) 

beskriver tjänstefieringen som en trend där allt fler tillverkande företag börjat med en 

strategisk förflyttning mot att inkludera tjänster i deras kunderbjudande. Det är denna 

marknadsstrategiska förflyttning mot att addera tjänster till företagens produkter som går 

under benämningen tjänstefiering (Vandermerwe & Rada, 1988). Vissa företag gör en 

mer radikal tjänstetransformering medan andra något försiktigare och mer inkrementell 

(Kowalkowski & Kindström, 2012, s. 13). Kowalkowski, Gebauer, Kamp och Parry 

(2016) beskriver att tjänstefiering är en transformation där företagens affärsmodeller 

skiftar mot att bli mer tjänstecentrerade snarare än produktcentrerade. Baines med flera 

(2009) vidareutvecklar och definierar tjänstefiering enligt följande: 

 

Servitization is the innovation of an organisation’s capabilities and processes 

to shift from selling products to selling integrated products and services that 

deliver value in use. 

(Baines m.fl., 2009, s. 547)   

 

Tjänstefieringen bidrar till en ny typ av relation mellan företagen och deras kunder i och 

med företagens nya erbjudande av tjänsteorienterad karaktär (Vandermerwe & Rada, 

1988). Denna djupare relation gör det mer kostsamt för kunden att byta leverantör, en så 

kallad “lock-in” effekt med kunden och en “lock-out” effekt gentemot konkurrenter 

(Brege, Kindström & Brehmer, 2009). Olivia och Kallenberg (2003) menar vidare att det 

finns tre motiv för företag att integrera tjänster till dess portfölj. För det första finns det 

ekonomiska argument genom ökade och mer stabila intäktsströmmar. För det andra 

efterfrågar kunder allt mer tjänster. Slutligen möjliggör tjänster att företag kan skapa 

konkurrensfördelar och differentiera sig från sina konkurrenter. Företagen tillåts därmed 

att öka sitt värdeskapande genom att integrera tjänster till dess strategi (Olivia & 

Kallenberg, 2003). Den växande andelen tjänster, vilket återfinns i många tillverkande 

företag, har visat sig vara en framgångsfaktor för tillverkande företag (Kowalkowski & 
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Kindström, 2012, s. 10). Företag som valt att inkludera tjänster, och lyckats, har nämligen 

ökat sin lönsamhet, vinstmarginal och tillväxt (Baines m.fl., 2009; Cohen, Agrawal & 

Agrawal, 2006; Kowalkowski & Kindström, 2012, s. 10). Därefter menar Kowalkowski 

och Kindström (2012, s. 10) att fokus på tjänster kommer bli allt mer tydligt i framtiden 

och i ett flertal branscher.  

 

3.2.1 Tjänstefieringens problematik 

 

Trots alla de fördelar som en tjänstefiering antas generera (Baines m.fl., 2009; Cohen, 

Agrawal & Agrawal 2006; Crozet & Milet, 2015) finns det en mängd tidigare studier som 

visar på att många företag stöter på problem med att tjänstefiera sin verksamhet. Det är 

en komplex process som medför svårhanterlig anpassning och standardisering (Hanna, 

u.å.). Vandermerwe och Rada (1988) förklarar att den huvudsakliga utmaningen för ett 

företags ledning angående tjänstefieringen är att få tjänstestrategin att genomsyra hela 

företaget. Baveja, Gilbert och Ledingham (2004) varnar för att defensiva tjänstestrategier 

är farligt för företag. Genom en studie kom de fram till att för företag som utför tjänster 

med motiv att backa upp sina underpresterade företag medför en större risk. Dessa företag 

löper tre gånger större risk att misslyckas jämfört med företag som tjänstefieras på grund 

av andra motiv än en defensiv tjänstestrategi (Baveja, Gilbert & Ledingham, 2004). 

 

Alghisi och Saccani (2015) har sammanfattat forskningsläget vad gäller svårigheter och 

utmaningar i att gå mot en mer tjänstecentrerad verksamhet. Dessa har kategoriserats och 

motsvarar utmaningar relaterade till företagens strategi och interna organisation, portfölj 

av tjänsteerbjudanden, deras kunder samt tjänstenätverk (Alghisi & Saccani, 2015). För 

att den organisatoriska förändringen ska lyckas krävs förenlighet mellan företags 

strukturella element och strategi (Kindström, 2010). Tillverkande företag som 

tjänstefierar sin verksamhet kräver andra förmågor och resurser, till skillnad från företag 

som enbart tillverkar produkter. Dessutom bör de befintliga resurserna och förmågorna 

anpassas så att de passar för en dynamisk affärslogik som inkluderar och integrerar både 

produkter och tjänster (Kowalkowski & Kindström, 2012, s. 168). Att börja erbjuda 

tjänster kräver omställningar inom företaget vilka är främmande för enbart tillverkande 
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företag (Baines m.fl., 2009; Olivia & Kallenberg, 2003; Shah, Rust, Parasuraman, Staelin 

& Day, 2006). Att skapa en strategi som passar in både på organisationen, kundintegration 

och ett produkt- och tjänsteerbjudande är problematiskt (Wise & Baumgartner, 1999 ur 

Baines m.fl., 2009). Ett tjänsteerbjudande kräver även nya organisatoriska strukturer, 

principer, processer, förmågor och incitament som skiljer sig från de principer som 

tillverkande företag har (Olivia & Kallenberg, 2003; Shah m.fl., 2006). Bland annat är 

oftast ekonomisystemen konstruerade så att varje enhet, i detta fall tjänster och produkter, 

innehar sina egna lönsamhets- och tillväxtkrav samt budgetmål (Kowalkowski & 

Kindström, 2012, s. 143). Det kan också vara svårt att motivera företagets personal till att 

börja erbjuda tjänster (Baines m.fl., 2009). Dessutom krävs rätt personal som har 

kunskaper och förståelse för tjänsterna i fråga. Företagsledningen måste inse att 

personalen sedermera får en viktigare och större roll då företaget börja erbjuda tjänster, 

inte minst de tjänster som kräver personlig kontakt och interaktion. Personalen blir så 

pass viktig att de kommer utgöra företagets främsta tillgång (Baines m.fl., 2009). 

 

3.2.2 Tjänstefieringens organisatoriska förändring 

 

En organisation är en medveten samordnad social enhet, bestående av två eller flera 

personer, som arbetar kontinuerligt för att uppnå organisationens gemensamma mål 

(Robbins & Judges, 2016, s. 44). Organisationer är sociala konstruktioner och 

samordningar som människor agerar inom (Strannegård & Eriksson-Zetterquist, 2011, s. 

7). Vanligen karaktäriseras en organisation av att inneha någon form av formell struktur, 

hierarki och enighet. Är organisationen enig om vad och hur den ska göra antas den bli 

effektiv. Enighet kan främjas genom hierarkiskt ledarskap och gemensamma mål för 

organisationen (Strannegård & Eriksson-Zetterquist, 2011, s. 8-12). 

 

Organisationen kan antingen vara centraliserad eller decentraliserad i sitt beslutsfattande. 

En centralisering innebär att beslutfattande, makt och ansvar åläggs högsta ledningen 

inom organisationen (Merchant & Van der Stede, 2012, s. 15). På så sätt får ledningen 

större kontroll över vad som sker i företagets verksamhet. Däremot tar detta mycket kraft 

och tid, samtidigt som vissa enklare beslut möjligtvis inte behöver gå via högsta 

ledningen. Decentralisering, å andra sidan, innebär att beslutfattande, makt och ansvar 
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förflyttar sig nedåt i organisationsschemat. En decentralisering är att föredra i de fall då 

det finns stort behov av lokal information samt produktionsprocesserna har ett litet behov 

av koordination mellan enheterna (Merchant & Van der Stede, 2012, s. 30-33). De 

organisatoriska enheterna kan även vara uppdelade i divisioner, i en så kallad 

divisionsorganisation. Vanligen decentraliserar alla divisionaliserade organisationer sina 

beslut. En fördel med en divisionaliserad struktur är att det finns ökade incitament till att 

prestera då dessa divisioner ofta är ansvariga för sin egna lönsamhet och resultat 

(Merchant & Van der Stede, 2012, s. 421-422).  

 

En organisation kan struktureras så att vissa organisatoriska enheter blir så kallade 

ansvarsenheter med ansvar för specifikt finansiellt resultat (Merchant & Van der Stede, 

2012, s. 261). En form av ansvarsenhet går under benämning profit center. Ett profit 

center har ansvar för enhetens resultat, det vill säga intäkter och kostnader. På så sätt 

motiverar det de anställda till att prestera inom enheten. Dessutom är det lätt för ledningen 

att utvärdera enheten (Merchant & Van der Stede, 2012, s. 261-268). Vid en 

organisationsstruktur där organisatoriska enheters prestationer mäts med ekonomiska 

mått kan problem med suboptimering uppstå. Suboptimering innebär att en enhets ledning 

tar beslut och investerar på ett sätt som gynnar den egna enheten och inte det som 

egentligen är bäst för hela företaget (Merchant & Van der Stede, 2012, s. 425). 

Suboptimering uppstår ofta då det inte råder någon strategisk kongruens genom hela 

organisationen, alternativt vid decentraliserat beslutsfattande. Därav är ett centraliserat 

beslutsfattande samt användning av icke-ekonomiska prestationsmått ett botemedel för 

suboptimering (Merchant & Van der Stede, 2012, s. 425-429). Då organisering handlar 

om människor råder det avsaknad på universalstruktur för hur en organisation ska 

organisera sig på ett så effektivt sätt som möjligt. Framförallt är det svårt att sätta upp mål 

då människor har olika mål och syn på dessa. Inte minst då människor tenderar att främja 

egenintresset. Det finns helt enkelt inget bästa sätt hur en organisation ska organiseras, 

det beror snarare på rådande omständigheter och omgivning. Denna teori går under 

benämning contingency theory (Lawrence & Lorsch, 1967; Strannegård & Eriksson-

Zetterquist, 2011, s. 29-37).    
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Själva begreppet och innebörden av organisatorisk förändring är ett omfattande ämne 

(Alvesson & Sveningsson, 2014, s. 10). Oftast är en organisatorisk förändring förbunden 

med tidsperspektivet vilket gör att studera förändringar över längre tid är av intresse 

(Pettigrew, Woodman & Cameron, 2001). En organisatorisk förändring sker och 

framträder oftast utifrån externa faktorer. Exempelvis kan marknadskrafter, kulturella 

omständigheter eller ekonomiska faktorer ha inverkan på att organisationer behöver 

genomgå en förändring (Alvesson & Sveningsson, 2014, s. 23). Dessutom kräver 

förändringar vanligen mycket resurser och tid vilket skapar olika förutsättningar för olika 

företag (Alvesson & Sveningsson, 2014, s. 10). Idag ses organisatorisk förändring mer 

som en öppen, oförutsägbar och kontinuerlig process med ett diffust avstamp var själva 

processen inleds och avslutas. Det är en förändring som så småningom resulterar i och 

påverkas av olika administrativa och operationella handlingar och beslut som människor 

inom organisationen fattar och genomför (Alvesson & Sveningsson, 2014, s. 44). Det är 

vanligt att de planer som ska driva förändringsprocesser framåt blir omtolkade, 

modifierade och förändrade på ett inte alltför förutsägbart vis. Organisationers verklighet 

kantas ofta av komplexitet och kaotisk vardag samt innefattar mångtydigheter, 

förhandlingar, motstånd, politiska processer, missförstånd och olika tolkningar 

(Pettigrew, Woodman & Cameron, 2001).  

 

Ett skifte likt tjänstefiering, tillika en organisatorisk förändring, kräver vanligen interna 

attityd- och kulturförändringar inom organisationen (Kowalkowski m.fl, 2016). Shah med 

flera (2006) har poängterat att just sådana kulturella förändringar anses vara en utmaning 

för tjänstefierade företag då de går från en produktcentrerad verksamhet till en 

tjänstecentrerad verksamhet. Organisationskultur innebär, på ett eller annat sätt, att 

organisationen innehar gemensamma normer, innebörder och värderingar som styr 

beteende (Alvesson & Sveningsson, 2014, s. 58-59). Det vill säga att människor i en 

organisation tolkar något på ett gemensamt och entydigt sätt (ibid.). Dessutom kommer 

organisationsstrukturer, planering och budgetering samt ledarskapsprinciper behöva bli 

ändrade och utvecklade (Grönroos, 2008, s. 423). Det krävs ett organisatoriskt 

helhetsperspektiv och att hela företaget och affärsmodellen involveras i den 

organisatoriska tjänstetransformeringen (Kowalkowski & Kindström, 2012, s. 15-16). 
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Organisationsstrukturen måste förändras för att möjliggöra att företag kan arbeta närmare 

sina kunder (Kowalkowski & Kindström, 2012, s. 142).  Det är inte helt enkelt för 

företagsledningen att hitta en organisatorisk struktur som både kan hantera produkter och 

tjänster (Baveja, Gilbert & Ledingham, 2004). Något som står klart är att det, på något 

vis, uppkommer och skapas en tjänsteavdelning inom företaget. Antingen kan denna 

tjänsteavdelning integreras inom organisationen eller bestå av en separat enhet (Baveja, 

Gilbert & Ledingham, 2004). Fördelen med en separat tjänsteavdelning är att denna till 

fullo kan fokusera på den tjänsteorienterade verksamheten. Däremot kan detta leda till att 

tjänsterelaterade kunskaper fastnar inom enheten, vilket medför begränsat 

kunskapsutbyte och hämmar synergieffekter med den resterande organisationen. Inte 

minst då erbjudandet innefattar både produkt och tjänst, vilket är i behov av ett 

tvärfunktionellt samarbete (Baveja, Gilbert & Ledingham, 2004; Kowalkowski & 

Kindström, 2012, s. 142-143). Det finns därmed en risk att länken mellan produkt- och 

tjänsteerbjudandet förstörs (Baveja, Gilbert & Ledingham, 2004). Denna länk är viktig 

att upprätthålla. Den kan skapa fördelaktig differentiering från konkurrenter och leder in 

kunderna i en relation. Samtidigt medför länken att förståelsen för den fysiska produkten 

ökar som bidrar till ökade kunskaper som kan vara användbara vid tjänsteerbjudandet 

(Baveja, Gilbert & Ledingham, 2004). Traditionellt sett har många företag haft en 

produktfokuserad samt en geografiskt fokuserad organisationsstruktur. När väl dessa 

företag tjänstefieras framträder och blottas vanligen organisatoriska brister som inte 

klarar av ett tjänsteutbud och kundernas nya efterfrågan. Därmed inser dessa företag ett 

tydligt behov av att strukturera om sin organisation (Kowalkowski & Kindström, 2012, 

s.  143-144). 

 

3.3 Hur företag kan organisera sig för att främja en 

tjänsteorientering 
 

Organisationen bör vid en tjänstefiering struktureras så att beslutfattandet decentraliseras 

samtidigt som organisationen plattas ut (Grönroos, 2008, s. 337-338). Denna organisering 

möjliggör en verklig kundinriktning för företag som sysslar med tjänster. Generellt sett 
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bör operativa beslut fattas på den nivå där de uppstår utan att förflyttas allt för mycket 

inom organisationen. Å andra sidan bör vissa funktioner utvecklas och styras centralt för 

att kunna möjliggöra synergieffekter och stordriftsfördelar. Dessa sysslor härrör från 

administration-, ekonomi- och produktionsavdelningar. Gemensam nämnare för dessa är 

att de är osynliga för marknaden. Med detta sagt, finns det mycket som talar för att mindre 

tjänsteföretag vanligen är mer kundinriktade än större företag. Däremot har större företag 

mer tyngd och resurser än de mindre (Grönroos, 2008, s. 337-338). 

 

Gebauer, Pütz, Fischer och Fleisch (2009) menar att det finns olika angreppssätt ett 

företag kan organisera sin verksamhet på för att främja en tjänsteorientering, vilka 

samtliga innebär att företagen har någon form av tjänsteavdelning, antingen integrerad 

eller separerad. Oavsett vilket angreppssätt företagen än väljer, kan det anses vara 

nödvändigt att influera sin organisationsstruktur med en tjänsteorientering. En ökad 

tjänsteorientering kan företag skapa och utveckla utifrån tre olika samarbeten (Neu & 

Brown, 2005). Det första samarbetet är ett internt samarbete mellan produkt- och 

tjänsteavdelningarna inom företaget. Det andra är ett externt samarbete med 

produktionsavdelningen och företagets befintliga kunder. Slutligen är det viktigt att 

integrera företagets olika affärsenheters förpliktelser med andra affärsenheter för att öka 

tvärfunktionellt samarbete och på så sätt uppnå ökad tjänsteorientering (Neu & Brown, 

2005).  

 

Företag kan välja att antingen ha en integrerad eller en separerad säljavdelning. Inom en 

integrerad säljavdelning säljer säljarna både produkter och tjänster. Inom en separerad 

säljavdelning säljer en avdelning produkter och en avdelning säljer tjänster. Reinartz och 

Ulaga (2008) menar att den ordinarie säljavdelningen utan problem kan hantera att, utöver 

produkter, även sälja tjänster. Däremot om företaget skulle börja sälja mer komplicerade 

lösningar, och inte bara enklare tilläggstjänster, krävs en annan säljstruktur. 

Tjänsteförsäljning är mer komplicerat än produktförsäljning eftersom beslut kring tjänster 

tas högre upp i kundens organisation (Reinartz & Ulaga, 2008). Det blir därmed för svårt 

för säljavdelningen att både sälja produkter, tjänster och mer komplicerade lösningar. 

Från att interagera med inköpare som bara pratar om specifikationer till att även interagera 

med produktionschefer som ser tjänsten ur ett större perspektiv är en stor skillnad. Således 
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krävs en separat säljavdelning som endast säljer de mer komplicerade lösningarna 

(Reinartz & Ulaga, 2008). 

 

Galbraith (2002) menar att företag som erbjuder olika typer av lösningar måste bli 

kundcentrerade i någon grad för att sedan integrera detta med företagets 

produktbaserade struktur. Att vara kundcentrerade innebär att företagets kunder sätts i 

fokus och företagets synsätt på sin verksamhet påverkas. Motsatsvis innebär ett 

produktcentrerat företag ett företag där produkterna är i fokus och verksamheten utgår 

från dessa (Galbraith, 2002). 
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Tabell 3.4: Galbraiths (2002) jämförelse mellan produkt- och kundcentrerade företag
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3.4 The Star Model  
 

Forskarna Kates och Galbraith (2007) har belyst olika generella utmaningar som 

företagsledare och organisationer vanligen står inför då de ska designa sin organisation. 

En organisations design är ett avsiktligt förfarande för att strukturera och orientera 

aktiviteterna och ansvaret inom organisationen. Målet med att organisera företaget är att 

konstruera ett så effektivt företag som möjligt för att realisera dess strategi och mål (Kates 

& Galbraith, 2007, s. 1-2). 

 

Arbetet med att skapa en organisatorisk design är en inkrementell process, där initiala 

beslut kan leda till framtida konsekvenser (Kates & Galbraith, 2007, s. 1). Den initiala 

fasen är därmed viktig och kritisk och kantas vanligen av subjektiva handlingar. Utifrån 

detta har ett ramverk skapats för att minimera risker kopplade till utformningen av 

organisationens design. Ramverket går under namnet the Star Model (se figur 3.1) och 

framställdes på 1960-talet av den erkände professorn inom organisation, Jay R. Galbraith. 

Detta ramverk har under årens gång justerats och uppdaterats (Kates & Galbraith, 2007, 

s. 1). Ramverket bygger på antagandet att olika strategier behöver olika typer av 

organisering för att nå framgång (Kates & Galbraith, 2007, s. 1-3). Ramverket innefattar 

fem olika parametrar som utgör olika principer för hur organisationen ska designas 

(Galbraith, 2011). Dessa fem är: strategi, struktur, processer, belöningar samt människor. 

Dessutom verkar ramverket för att få hela företaget, och därmed ramverkets parametrar, 

att sträva åt samma håll. Utifrån the Star Model har Galbraith (2002) utformat en 

rekommendation specifikt för hur företag bör organisera sig för att leverera lösningar och 

tjänster och därmed övergå till att bli allt mer kundcentrerade. Parametrarna strategi, 

struktur och processer är mer omfattande i Galbraiths (2002) rekommendation om 

organisationsdesign för att leverera lösningar, varpå dessa har större utrymme i denna 

studie. 
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Figur 3.1: The Star Model, inspirerad och omkonstruerad från Galbraith (2011). 

 

3.4.1 Strategi 
 

The Star Model utgår från organisationens strategi (Galbraith, 2011). För att en 

organisation ska lyckas krävs en samverkan mellan strategi, struktur och företagets 

funktioner och förmågor som vidare möjliggör att organisationen når framgång (Kates & 

Galbraith, 2007, s. 3). Det är strategin som väljer riktning för organisationen och skapar 

kriterier för designen. Dessutom belyser den organisationens vision, mission samt kort- 

och långsiktiga mål. Syftet med strategin är att konkretisera konkurrensfördelar. Att skapa 

och lyfta fram de bra organisatoriska förmågorna för att uppnå konkurrensfördelar är 

själva syftet med att designa organisationen (Kates & Galbraith, 2007, s. 3-6). 

 

Galbraiths rekommendation 

 

Då företag utformar sin strategi till att bli mer kundcentrerade krävs vissa strategiska 

aspekter (Galbraith, 2002). Beroende på vilken lösningsstrategi ett företag väljer kommer 

det att resultera i olika grader av kundcentrering. En lösningsstrategi är uppdelade utifrån 

fyra variabler: karaktär på lösningen, omfattningen av lösningen, graden av integrering 

av produkter som utgör en lösning och slutligen andelen av totala intäkter hänförbara till 

lösningarna. Själva lösningen, vilken är den första dimensionen, kan karaktäriseras 

utifrån två olika typer, horisontella och vertikala lösningar. Horisontella lösningar innebär 
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att lösningarna är mer allmänna och sträcker sig över flera kundkategorier. Vertikala 

lösningar innebär mer branschspecifika lösningar som således kräver mer specialisering 

och kundcentrerade organisatoriska enheter. Den andra dimensionen behandlar 

omfattningen av lösningen. Denna dimension är mest inflytelserik på hur en organisation 

bör utformas. Lösningens omfattning handlar om antalet produkter och olika typer av 

produkter som vidare kan bestå som en kombination som skapar en lösning. Med andra 

ord handlar det senare om hur komplex lösningen är. Den största organisatoriska 

utmaningen från denna dimension är att omfattningen av lösningarna har en direkt 

betydelse för hur många organisatoriska enheter organisationen bör ha. Den tredje 

dimensionen handlar om graden av integrering av produkten som utgör en lösning, vilken 

varierar beroende på vad ett företag säljer. Det krävs en liten integration om kunden har 

lätt att byta ut sin produkt. Ett exempel på detta kan vara en truck, en traktor eller någon 

annan typ av större kapitalvara som lika väl kunde köpas av en annan konkurrerande 

leverantör. Exempel på mer integrerade lösningar är sådana där företag tar ett steg längre 

in hos kunden, exempelvis blir integrerade med kundernas affärssystem. Ett annat 

exempel på extremt integrerade lösningar är då leverantörer enbart säljer till en kund. Ett 

exempel skulle kunna vara ett företag som producerar en motor som enbart fungerar till 

ett visst bilfabrikat. Den sista dimensionen av lösningsstrategin berör andelen av totala 

intäkter hänförbara till lösningarna. Står de för mindre än 10 % av företagets intäkter bör 

företaget inneha sin egna lösningsorienterade enhet med uppgift att integrera företagets 

produkter till lösningarna. Om intäkterna istället är över 10 % bör lösningarna stå för flera 

egna enheter baserade på kundsegment (Galbraith, 2002).  

 

Dimension två och tre, det vill säga karaktären på lösningen samt omfattning av 

lösningen, bör hänga ihop och matcha varandra för att vara effektiva. Ju mer komplex en 

lösning är desto mer integrerade bör företaget vara med kunden och tvärtom (Galbraith, 

2002).  
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Sammanfattningsvis måste ett företag enligt Galbraith (2002) som erbjuder lösningar bli 

mer kundcentrerade när nedanstående variabler ökar: 

 

- Graden av vertikala lösningar 

- Omfattningen av lösningarna som företaget erbjuder 

- Graden av integrering av företagets komponenter (produkter och tjänster) som 

inkluderas i de lösningar som erbjuds 

- Andelen intäkter hänförbara till lösningarna 

 

3.4.2 Struktur 

 

Strukturen avgör och bestämmer den organisatoriska auktoriteten och hierarkin inom 

företaget (Galbraith, 2011). Det vill säga vem som innehar makt och inflytande inom 

organisationen. Organisationen struktureras vanligen utefter enheter, som ytterligare ett 

led att peka på hierarki och ansvarsområden. Dessa enheter kan exempelvis karaktäriseras 

och kategoriseras utefter funktioner, divisioner, produkter, kunder eller geografi (Kates 

& Galbraith, 2007, s. 8-9). Strukturen konstruerar även kommunikationskanalerna och 

rapporteringens relationer.  

 

Galbraiths rekommendation 

 

Företag som har implementerat en lösningsstrategi behöver en ny form och struktur på 

sin organisation, inte minst då ett tillverkningsföretag som tidigare varit 

produktcentrerade väljer att börja sälja tjänster och lösningar (Galbraith, 2002). Företagen 

måste få ihop ett samarbete mellan produkterna, tjänsterna och kunderna för att framställa 

den lösning som kunden efterfrågar. För att möjliggöra detta krävs det att organisationen 

struktureras utefter kundcentrerade enheter som arbetar mot att leverera helhetslösningar. 

Enheterna måste även integreras med företagets processer för att lösningsorienteringen 

ska bära frukt. Om omfattningen av lösningarna som företagen erbjuder är stora och 

komplexa behöver organisationen allt fler organisatoriska enheter. I sin tur leder detta till 

att fler koordinerande enheter och verktyg krävs för att få alla de olika enheterna att 

fungera enhetligt (Galbraith, 2002). 
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Företag bör med fördel ha kundcentrerade profit centers som förenar produkterna och 

tjänsterna till lösningar. Det är även viktigt att samla på sig kunskaper och information 

från kunderna för att än mer förstå deras behov av diverse lösningar. När det gäller 

företagets ledning, krävs det att de tar hierarkiska beslut, eller att hela beslutandemakten 

centraliseras, för att samordna och koordinera produkt-, tjänste- och lösningsenheterna. 

Sammanfattningsvis pekar Galbraith (2002) på att lösningsorienterade företag bör inneha 

resursflexibla och kundinriktade organisatoriska enheter.  

 

Den struktur som Galbraith (2002) menar är den bäst anpassade för lösningsorienterade 

företag är den så kallade front-back hybridstrukturen. Front-back hybridstrukturen bygger 

på tre ben. Det första benet vilar på att organisationen har en stark front, det vill säga den 

organisatoriska del som är närmast kund, som är fokuserad på kundrelationer och 

uppbyggd efter en geografisk uppdelning. Det andra benet syftar på att organisationen 

ska ha enheter baserade på produktgrupper för att generera skalfördelar inom 

produktionen samt forskning och utveckling. Det sista och tredje benet berör ett stabilt 

ledarskap som sammankopplar samt stödjer det första och andra benet (Galbraith, 2002).  

 

 

 

Figur 3.2: Front-back hybridstruktur, inspirerad från Galbraith (2002) 
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3.4.3 Processer 

 

Processer i detta sammanhang innebär de olika aktiviteter som föregår för att 

kommunicera, fatta beslut samt utbyta information mellan enheter inom den 

organisatoriska strukturen (Kates & Galbraith, 2007, s. 16-17). Därmed syftar dessa 

processer till att främja samarbetet mellan organisationens alla enheter. Annars finns en 

risk för avsaknat samarbete, kunskapsutbyte och kommunikation mellan dessa enheter 

(Kates & Galbraith, 2007, s. 16-17). En mängd processer sker inom den organisatoriska 

strukturen, både vertikalt och horisontellt (Galbraith, 2011). 

 

Galbraiths rekommendation  
 

Det som har störst påverkan på processerna inom ett företag är den övergripande strategin 

(Galbraith, 2002). För att kunna integrera företagets produkter, tjänster och kunder till 

lösningar krävs ledningsstyrda processer inom organisationen. Samtidigt bör alla 

organisationens enheter integreras inom företagets processer, inte minst det så kallade 

första och andra benet inom front-back strukturen. Ett tillverkningsföretag som enbart 

tillverkar produkter kräver budget- och planeringsprocess, produktutvecklingsprocess 

och en process som kommunicerar kring huruvida orders har blivit uppklarade eller inte. 

För att sälja lösningar krävs det mer menar Galbraith (2002). Dessa organisationer 

behöver addera ytterligare processer: 

 

- Balansering av strategier 

- Produktportfölj 

- Utveckling av lösningar 

- Uppföljning av lösningar 

- Sammansättning och isärtagning av grupper 

 

Den första processen handlar om balansering av strategier. Ett företag som erbjuder 

lösningar kräver nämligen även kund- och lösningsstrategier och inte enbart 

produktstrategier, vilket är fallet inom rena tillverkningsföretag. I lösningsorienterade 

företag prioriteras de kunder inom varje bransch som genererar högst lönsamhet, med 

andra ord, inte de mest avancerade kunderna (Galbraith, 2002).  
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Den andra processen handlar om produktportföljen. Företagens olika tillverkningsenheter 

behöver arbeta tillsammans för att kombinera ihop respektive enhets produkter och 

tjänster till lösningar som en kund efterfrågar. För att få detta samarbete att gå smärtfritt, 

krävs det en tanke kring integreringen av komponenter för att kunna bestämma 

omfattningen av planeringen av själva produktportföljen och att produkterna kan verka 

tillsammans. De enheter som tillverkar komponenter inom produktportföljen är i behov 

av kommunikation för att de ska kunna kombinera sina produkter till det kunden 

efterfrågar. Det krävs att ledningen styr denna portföljplanering så att enheterna blir så 

bra och optimerade som möjligt (Galbraith, 2002).  

 

Den tredje processen handlar om utveckling av lösningar. För att utveckla produkter och 

tjänster krävs en process som innefattar utveckling av lösningar. Processen har två olika 

utgångspunkter. Den första handlar om vad företagen kan göra och erbjuda. Ett väsentligt 

kriterium är att företagen har möjlighet att standardisera sina produkter. För att kunna 

standardisera krävs det ett arbetssätt som gör detta möjligt. Den andra utgångspunkten är 

en utpräglad process som innefattar det praktiska arbetet med att standardisera sina 

produkter. Det handlar om att företagen testar en lösning på ett företag för att sedan 

replikera och testa om lösningen fungerar i ett annat företag. Vanligen finns det personer 

som är med i den replikerande fasen för att med sin erfarenhet säkerställa replikeringen 

tillika standardiseringen (Galbraith, 2002). 

 

Den fjärde processen handlar om uppföljning av lösningarna. En problematisk aspekt när 

en kund köper lösningar är att de kan innehålla olika sorters produkter, komponenter och 

tjänster. Lösningen behöver fördelas och tilldelas respektive enhet med en tillhörande 

tidsplan för när deras del av lösningen skall vara klar.  På så sätt främjas samarbetet för 

att leverera lösningen. Därefter uppstår problem; hur ska intäkten av lösningen allokeras 

ut till enheterna? Vanligen sätts ett pris för hela lösningen som ett paket snarare än för 

varje separat komponent, vilket gör det hela problematiskt. Problemet blir än mer 

komplicerat om lösningen säljs till ett rabatterat pris. För att lösa problematiken behöver 

företagen vanligen en form av prissättningsprocess som kan bestå av en grupp människor 
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som behandlar liknande frågor. Processen är oftast baserad på tidigare erfarenheter kring 

problematiken med prissättningen (Galbraith, 2002).  

 

Den femte och sista processen berör sammansättning och isärtagning av arbetsgrupper. 

Företag som börjar erbjuda lösningar är i behov av processer för att kunna mobilisera 

arbetsgrupper för att arbeta med kundernas efterfrågade lösningar. Hur problematisk 

mobiliseringen är beror på lösningens omfattning av produkter och tjänster, samt hur 

mycket produkter som kan förutses och tillverkas i förhand. Själva tjänsterna är vanligen 

organiserade likt konsultföretag, det vill säga att de som utför tjänsterna går från en såld 

lösning till en annan. Det viktigaste är dock, när de gäller både produkter och tjänster, att 

ha flexibla enheter som kan formas ihop för att gemensamt fullfölja en order från kund 

(Galbraith, 2002).  

 

Det är även viktigt att ha en process som kan fatta snabba beslut för att samordna 

arbetsgruppers olika resurser för att möta kundernas efterfrågan. Ibland kan dock 

produktionen och personerna som utför tjänsterna ha bristande kapacitet att leverera, 

vilket gör att snabba beslut inte är möjliga att fatta och genomföra. På så sätt krävs det en 

beslutsfattandeprocess som kan prioritera hur resurserna ska användas samt vilka kunder 

som ska prioriteras (Galbraith, 2002).   

 

3.4.4 Belöningar och människor 

 

Det huvudsakliga syftet med belöningar och incitamentsystem är att föra samman de 

anställdas mål med organisationens. Belöningar skapar motivation hos de anställda att nå 

och sträva efter organisationens strategiska målbild (Galbraith, 2011). Exempel på 

belöningar är löner, bonusar, erkännande och andra förmåner som de anställda uppskattar 

(Kates & Galbraith, 2007, s. 21). 

 

Parametern människor handlar om personalavdelningens arbete och policy. Arbetet 

inkluderar rekrytering och utbildning av personal. Denna process är viktig för att ge 
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personalen nödvändiga kunskaper och förhållningssätt för att uppfatta och uppnå 

organisationens strategi (Kates & Galbraith, 2007, s. 22). 

 

 

Galbraiths rekommendation 

 

När omfattningen av lösningarna blir allt större blir det mer komplicerat att mäta 

avdelningarnas egna prestationer. På grund av detta är det vanligt att belöningssystemen 

tenderar att fokusera mer på prestationen av hela företaget istället för särskilda 

avdelningar. För att lyckas leverera lösningar menar Galbraith (2002) alltså att 

belöningssystemet ska utgå från hela företagets prestation, för att motivera samarbete och 

för att styra bort fokus från den egna avdelningen. När omfattningen av lösningarna är 

större kommer dessa att säljas mindre frekvent vilket gör en ny design av 

belöningssystemet nödvändigt, att mindre andel av lönen utgörs av kommission och mer 

andel av grundlön (Galbraith, 2002).  

 

Mer omfattande lösningar kräver även en annan efterfrågan på kompetenser inom 

företagen, särskilt för säljare och projektledare som har kunskaper inom området. Det är 

inte alltid lätt att hitta den nya kompetens som krävs och ofta rekryteras en veteran från 

en kund som säljare, som redan kan företaget innantill (Galbraith, 2002). 
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3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

Den ovanstående teoretiska referensramen har belyst hur tjänster och produkter särskiljer 

sig från varandra. Då företag väljer att addera tjänster till sin portfölj tenderar det bland 

annat till att ge en ökad lönsamhet, stabilare intäktsströmmar, en möjlighet till 

differentiering, lock-in effekt av kunder och lock-out effekt gentemot konkurrenter. Det 

finns olika logiker för hur tjänster och produkter bör hanteras i företag, samt hur företag 

bör vara organiserat för att främja en orientering utefter dessa. På så sätt är det 

problematiskt för både produkter och tjänster att ingå i samma verksamhet då de innehar 

så olika egenskaper. Trots detta är det attraktivt att tjänstefiera sin verksamhet och därmed 

bli mer kundcentrerade och erbjuda helhetslösningar. De svårigheter som uppkommer är 

inte minst kopplade till hur företag bör organisera sig för att sälja både produkter och 

tjänster. Det uppkommer svårigheter i att genomsyra den nya strategin i företaget, samt 

övertyga hela organisationen. Organisationsstrukturer, planering, budgetering samt 

ledarskapsprinciper behöver bli ändrade och utvecklade. Det krävs ett organisatoriskt 

helhetsperspektiv och att hela företaget och affärsmodellen involveras i den 

organisatoriska tjänstetransformeringen. Galbraith (2002, 2011) har tagit fram ett 

ramverk, the Star Model, för hur ett företag generellt sett bör organisera sig på bästa sätt, 

samt en rekommendation för hur företag bör organisera sig för att leverera lösningar. 

Denna utgår utifrån de fem parametrarna strategi, struktur, processer, belöningar och 

människor, som alla bör sträva åt samma håll för att skapa en så effektiv organisation som 

möjligt. Ramverket och rekommendationen kommer vara utgångspunkten i studiens 

analysavsnitt, för att sedan gå vidare in på våra ytterligare förslag till rekommendationer 

utifrån övriga teorier samt den empiriska referensramen. 
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4. Företagspresentationer 

4.1 Toyota 
 

4.1.1 Toyota Material Handling Europe 
 

Toyota Material Handling Europe arbetar för att optimera sina kunders verksamheter med 

hjälp av de produkter och tjänster de erbjuder under varumärkena Toyota, BT, Raymond 

och Cesab (Toyota Material Handling Europe, u.å.). Produktionen är förlagd i Mjölby, 

Ancenis (Frankrike) samt Bologna (Italien). Företaget är en del av Toyota Industries 

Corproation som i sin tur är en del av Toyota Group. Inom Toyota Material Handling 

Europe ingår bland annat Toyota Material Handling Sweden (Toyota Material Handling 

Sweden, u.å.a).   

 

4.1.2 Toyota Material Handling Sweden 
 

Toyota Material Handling Sweden är ledande i Sverige på truckar och tjänster kopplade 

till dessa. Tjänster och lösningar de erbjuder är truckservice, uthyrning, 

reservdelsförsörjning, finansiering, förarutbildning, autotruckar, Toyota I Site (ett fleet 

managementsystem) samt analys och rådgivning (Toyota Material Handling Sweden, 

u.å.a). Företaget är kopplat till Toyota Group och the Toyota way som kännetecknas av 

de fem värderingarna: genchi genbutsu, kaizen, challenge, teamwork, respect som 

genomsyrar hela organisationen (Toyota Material Handling Sweden, u.å.b). 

 

4.2 Sandvik 
 

4.2.1 Sandvik-koncernen 

 

Sandvik är en global industrikoncern som tillverkar högteknologiska produkter och 

tjänster. Koncernen har 43 000 medarbetare och har försäljning i över 150 länder. Sandvik 

har tre huvudsakliga affärsområden vilka är Sandvik Machining Solutions, Sandvik 

Mining and Rock Technology samt Sandvik Materials Technology (Sandvik, 2017, s. 1). 
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4.2.2 Sandvik Materials Technology 

 

Sandvik Materials Technology (SMT) tillverkar och utvecklar avancerat rostfritt stål, 

pulverbaserade legeringar samt speciallegeringar för de mest krävande industrierna. 

Affärsområdet innefattar produktområdena Tube, Strip, Primary Products samt Wire and 

Heating Technology. Omsättning uppgick år 2015 till 13 900 MSEK och avdelningen har 

cirka 6 500 anställda, beläget i Sandviken. Affärsområdets kunder är verksamma inom 

bland annat energisektorn och tillverkningsindustrin (Sandvik, u.å.). SMT verkar i en 

bransch där det är viktigt med hög produktkvalitet och pålitlighet (Sandvik, 2017, s. 26). 

SMT, vilka är världsledande i branschen, erbjuder även tjänster. Dessa tjänster återfinns 

överallt genom hela värdekedjan där företaget arbetar nära kunden. Det innefattar bland 

annat initial design, materialval, framtagande av prototyper, ytbehandlingar och diverse 

support (Sandvik, u.å.). 

 

4.3 Scania 
 

Scania tillverkar och levererar skräddarsydda lastbilar, motorer, bussar och tillhörande 

tjänster (Scania, 2017, s. 1-2). Företaget, som 2016 fyllde 125 år, är idag verksamma i 

100 länder och har cirka 46 000 medarbetare. Omsättningen år 2016 uppgick till 103 927 

MSEK. Verksamhetens fokus ligger på att skapa effektiva transportrelaterade lösningar 

till kund för att öka kundens lönsamhet och samtidigt minska koldioxidutsläppen (Scania, 

2017, s. 1-2). Scanias kärnvärde ligger i att sätta kunden först och i centrum. Något som 

är unikt för Scania är deras modulsystem, vilket möjliggör skräddarsydda lösningar 

utefter kundens behov. Företaget erbjuder tjänster såsom reparationer, underhåll, 

utryckningsservice, utbildningar, dataanalyser, skräddarsydda transportlösningar och 

finansieringslösningar (Scania, 2017, s. 16-19). 
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5. Empiri 

5.1 Toyota Material Handling Sweden 

5.1.1 Företagets inledande tjänstefieringsfas 
 

Toyota Material Handling Sweden (TMHS) har sedan starten varit ett tjänstebolag där de 

sålt både produkter och tjänster. Idag uttrycker de att de istället säljer 

materialhanteringslösningar. Kring millenniumskiftet startade TMHS ett projekt som 

gick under namnet ”Service vår framtid”, vilket kan spegla en successiv resa mot att öka 

tjänsternas betydelse för bolaget. I och med denna satsning betonade företaget vikten och 

medvetenheten hos de anställda för att klargöra hur pass viktig tjänsteförsäljningen är för 

framtiden. Framför allt genom att belysa vikten på tjänsternas bättre lönsamhet jämfört 

med produkter. Dock uppstår komplikationer gentemot kunderna: ”Om du har alltid ägt 

dina truckar – varför ska du helt plötsligt börja hyra dom av oss?” (TMHS 1). 

Argumenten till företagets ökade tjänstefokus var att lönsamheten relativt produkter steg. 

Ytterligare anledningar till tjänstesatsningen var att konkurrensen blev tuffare samt en 

ökad svårighet att få betalt för själva kärnprodukten. Dessutom möjliggjorde uthyrningen 

att kunderna kunde frigöra kapital genom att hyra istället för att köpa produkten. Det blev 

därmed allt viktigare att prata om hela balansräkningen, istället för resultaträkningen. 

Idag utgår ungefär 70 % av all truckförsäljning från uthyrning. 

 

Utbildningen av och profilen på företagets säljare har förändrats sedan starten. Förut 

betonades tekniska kunskaper, vilka även argumenten mot kund utgick ifrån. Idag är 

kunden mer intresserad av att ha en lösning, en funktion. Därmed gick säljarnas utbildning 

från rent produktionsinriktat till att bli mer tjänste- och funktionsinriktat. 

 

Nu måste man fråga efter behovet kunden vill ha, vilken tjänst vi ska 

tillhandahålla. Och sen kommer produkten i tredje eller fjärde hand. Det är 

ju något som ska användas som verktyg för att uppfylla den här funktionen, 

tjänsten eller önskemålet.  

(TMHS 3) 

 

Idag har tjänster tillkommit runt omkring själva försäljningen av produkten som 

exempelvis kontrollfunktioner och rapport- och säkerhetssystem. Sammantaget har 

TMHS alltid sålt tjänster, men tidigare har de sålt produkt och tjänst var för sig. Nu går 
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dessa alltmer ihop som ett paket eller helhetslösning, vilket är en stor skillnad jämfört 

med förr. En produkt har blivit tjänst. 

 

5.1.2 Tjänstefieringens utmaningar och svårigheter 
 

Företagets kunder börjar alltmer outsourca hela sin logistikkedja till tredjepartslogistiker. 

De vill dessutom inte sitta i ett sexårigt långt kontrakt. Istället vill de ha ettårskontrakt 

eller löpande kontrakt med uppsägningstid på sex månader. Därmed möter TMHS andra 

marknader som är mycket mer snabbrörliga. I och med att uthyrning och kortare kontrakt 

blir allt vanligare inom försäljningen, blir tjänsterna allt mer viktiga och inte minst 

tillgängligheten. Ökad tillgänglighet och närhet till tjänster är något som kunderna 

efterfrågar alltmer, därav blir det viktigt för TMHS att lyssna på dem i själva paketeringen 

av produkten. För att kunna leva upp till den externa utmaningen på ökad tillgänglighet 

krävs det att företaget kommer närmare sina kunder. Detta löser TMHS med att de nu 

börjar decentralisera beslutsfattandet inom de regionindelningar de haft sedan tidigare. 

“Då har vi lokala tekniker, det är det vi försöker sälja – att de finns nära, det är bråttom 

när maskinerna går ner. Dom måste ha service. Så då har vi ju en närhet” (TMHS 2). 

 

Företagets organisation och struktur har förändrats genom åren. Företaget har sedan år 

2000 både decentraliserats och centraliserats fram och tillbaka. Orsaken till 

organisationens utformning grundar sig utifrån var företaget står och vilka utmaningar de 

möter. Idag är utmaningen att bli mer lokal, vilket medför att företaget har börjat 

decentraliseras alltmer, då kunderna vill ha närhet och att företaget kan komma snabbare 

ut till kund. Genom decentraliseringen kommer och ska varje region i sig skapa 

lönsamhet. På så sätt innebär det att regionerna innefattas av både en sälj- och en 

tjänsteavdelning, där de tidigare inte hört ihop inom samma region. Strukturen lades om 

för två år sedan och har stegvis utvecklats sedan dess. Decentraliseringen medför att det 

blir mer visuellt för varje individ, det vill säga att företaget tydligare kan se vad varje 

anställd gör, jämfört med mer centraliserat där varje individ blir en i mängden ute i 

säljkåren. Varje grupp i regionerna är ungefär 15-20 personer och då blir det mer synligt: 

”Vänta nu, den här gruppen är inte lönsam? Varför då? Jo de är du Person X som inte 

gör det här” (TMHS 1). Med en centraliserad organisation är detta inte synligt. 

Decentraliseringen medför även att TMHS kan lägga mer kraft på regioncheferna och ge 

dem ett ansvar för lönsamheten. 
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Regionerna har nu även regelbundna möten och gemensamma tävlingar för att stimulera 

och svetsa samman sälj- och tjänsteavdelningarna. En tävling, som inkluderar ett 

bonuspaket, går ut på att de räknar antalet truckar som teknikerna säljer. Dock säljer 

teknikerna inte truckar. Poängen är istället att de ska hjälpa till med tips eftersom det är 

de som är ute hos kund och är de som är först på plats. Dessutom ska omorganiseringen 

få tjänsteförsäljningen att anpassa sig mer utefter säljavdelningen. Det ska bli mer 

enhetligt med syfte att göra det lättare att arbeta mellan avdelningarna och skapa bättre 

kontaktytor, gemensamma möten med säljare, service och servicetekniker. Kontakten 

mellan sälj- och serviceavdelningen har blivit mycket bättre i och med omorganiseringen. 

Dessutom kan säljarna lära sig mer om företagets erbjudna tjänster. För att öka fokuset 

på tjänsteförsäljning kan det vara nödvändigt med fler interna utbildningar. Exempelvis 

skulle det kunna handla om utbildning till att ge en ökad färdighet i att kunna tänka i 

lösningar istället för teknik.  

Jag tror att vi måste satsa mer på att våra säljare känner sig trygga i att sälja 

lösningar och se hela produktlinan.  

(TMHS 1) 

Kunderna har sedermera börjat ändra sin efterfrågan, från att vilja äga sina truckar till att 

nu hyra dessa. Samtidigt vill de sitta med kortare kontrakt vilket skapar en osäker och 

mindre förutsägbar framtid. Kunderna ställer även mer krav där alltmer fokus ligger på 

att hela tiden se till att allting snurrar. Förr ville kunderna ha tre truckar, nu vill de bara 

ha två vilket medför att TMHS måste säkerställa att dessa fungerar. Det innebär att 

tillgängligheten blir oerhört viktigt. Idag vill kunderna ha en tillgänglighet på 4 timmar 

istället för 24 timmar. Kunderna vill inte själva balansera problematiken med att se till att 

allt fungerar, vilket gör att TMHS tar på sig det ansvaret. Därav skapar detta en helt annan 

form av tjänst för TMHS då det innebär att de går längre in i kundens verksamhet, vilket 

i sig får ringar på vattnet. Kunderna efterfrågar därmed även säkerhetstänk och att TMHS 

ska se till att kundens lager är säkert, då de är där med sina truckar och personal. De nya 

kundkraven har fått TMHS att paketera sina erbjudanden annorlunda, samtidigt som 

frågor uppstår: 
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Vem säljer de här tjänsterna? Ska säljarna sälja dessa också? Nu är hela 

deras portfölj ganska bred – att både sälja rental8, serviceavtal, truckar, 

korttid och begagnat. Blir det optimalt? Om du har en palett på 20 produkter 

som du ska sälja samtidigt då, varav du kanske tjänar mest på 3, men de 

andra… Eller ska vi säga att alla är lika viktiga? Men är de verkligen viktiga? 

 

 (TMHS 1) 

 

Denna balans är viktig för TMHS att se – vem som ska göra vad i själva 

försäljningstillfället av tjänsterna. Förändringen har medfört en ökad komplexitet jämfört 

med förr, inte minst i hur företagets säljstruktur ska se ut. Nu har säljarna i uppgift att 

både sälja truckar och tjänster. Däremot märks det att säljarna har större fokus på att sälja 

trucken. Det har varit en utmaning, att de som är ute och säljer måste tänka annorlunda 

när de presenterar en produkt för kunden. Det svåra är hur de ska presentera sin produkt 

med tillhörande tjänst. TMHS menar att det är lättare att prata om en produkt som går att 

ta och se på. Till exempel så är det lättare för en teknikintresserad person att föra en dialog 

med en annan teknikintresserad person. Många gånger har kunderna en inköpare som 

sitter på andra änden, som inte riktigt kan, eller bryr sig om, tekniken. En grundteknik 

behövs, säljarna behöver förstå produkten. Det som dock behövs är att kunna presentera 

en funktion, en lösning, för kunden. Säljarna måste kolla med kunden vad de ska använda 

produkten till, vilket är det svåra. Som det ser ut nu har tjänster mer kommit lite i 

efterhand inom TMHS. Medan de som sitter på serviceavdelningen har förstått 

potentialen, de vet varifrån pengarna kommer. Pengarna kommer till stor del från 

tjänsterna. 

 

Jag tycker att det nästan är tjänstefel att sälja en ny truck utan att binda upp 

oss på service, det ska inte få hända.  

(TMHS 2) 

 

Serviceavdelningen har hela tiden velat att tjänsterna ska prioritera högre, vilket kan vara 

svårt då det inte är enkelt att vrida en stor organisation. Det måste komma incitament från 

andra håll. Säljarnas bonussystem är exempelvis uppbyggt så att de större incitamenten 

ligger vid produktförsäljning, medan tjänsteförsäljningen inte är på samma nivå. 

 

 

                                                
8 Rental inom TMHS är en tjänst som innefattar uthyrning av en truck 
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Jag vet inte exakt hur säljarnas bonussystem ser ut. [...] Mäts på kundbesök 

och sålda enheter, sen får man väl en liten peng om man tecknar serviceavtal 

också. Men jag tror att de stora pengarna i incitamenten ligger vid 

maskinförsäljningen. Det gör att service kan hamna lite längre ner på 

prioriteringslistan.  

(TMHS 2) 

 

Detta medför att tjänsterna hamnar lite i bakgrunden och säljarna kan ha svårt att motivera 

sig till att sälja tjänster. För att belysa och försöka ändra säljarnas syn på tjänster, inte 

minst uthyrningen, talade TMHS noga om för säljarna vad det innebär i termer av att de 

både säljer produkter och tjänster. De menar att det inte handlar så mycket om att säljarna 

sålde in en truck utan det handlar ju om att någon har hyrt en truck i 6 år. Det är fortfarande 

intäktsströmmarna hela vägen och lönsamheten som räknas. Det TMHS gjorde var att de, 

förutom att belysa tjänsternas innebörd, ändrade incitamentsprogrammet för säljarna som 

innebar att tjänsteaffärerna fick större betydelse. “Säljarna är provisionssäljare och då 

blir det det enskilda incitamentet som styr deras fokus” (TMHS 1). Framförallt fick 

säljarna allt mer pengar då de sålde rental än om de bara sålde en maskin. Förståelsen och 

motivationen hos säljarna ökar även då TMHS förklarar för säljarna att företaget tjänar 

mycket pengar på rental. Det är det kunden vill ha, en lösning, en funktion. 

 

Försök har gjorts till att få bättre samspel mellan tjänsteavdelningen och 

försäljningsavdelningen. Idag är strukturen mer integrerad där försäljningsavdelningen 

säljer både tjänst och produkt. I och med att behovet av tillgänglighet ökade organiserade 

TMHS sig så att avdelningarna närmat sig varandra. Förr arbetade avdelningarna längre 

ifrån varandra. De har nu förstått beroendet av varandra. ”Säljer man inga truckar blir 

det ingen eftermarknad. Har man inga duktiga tekniker som sköter leverans av produkten 

får man inte sälja fler heller” (TMHS 3).  

 

Alla kunder har idag olika behov som skiljer sig mycket, vilket skapar svårigheter för 

teknikerna. Det är inte lätt att veta för dem vad som är viktigt för just den här kunden vid 

leverans. TMHS måste ha koll på systemet, det vill säga på varje truck som finns i ett 

avtal. Exempelvis behöver de veta vilken funktion respektive truck stödjer. Det krävs 

således mer samarbete idag mellan tekniker, säljare och produkt. Alla måste samarbeta 

på ett helt annat sätt. Det gäller även att säljarna har förståelse för kundernas behov för 

att sedan kunna sälja en tjänst eller lösning utifrån detta. På så sätt blir produkten sekundär 

för kunden även ifall säljaren sålt in det direkt. Dessutom menar de på TMHS att tjänster 
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ett bra sätt att låsa och nästla in sig hos kunden, vilket kan förhindra att den byter 

leverantör. 

 

Tidigare har det varit lätt för kunden att se trucken som en truck oavsett 

fabrikat och att det varit lätt att byta leverantör. Genom kringtjänster och 

utökat partnerskap i hela processen kommer man närmare kundens kärna och 

serviceprocessen blir viktigare.  

(TMHS 2) 

I framtiden tror TMHS att de sidotjänster som nu efterfrågas, bland annat säkerhet och 

tillgänglighet, behöver en annan form av försäljning och struktur för att de är så pass 

speciella kontra de andra tjänsterna. Där kommer TMHS se över hur strukturerna kommer 

att se ut för framtiden. Det gäller att tjäna extra pengar till kassan på befintlig kundpark, 

vilket serviceavdelningen ska ta hand om.  

TMHS tror att nästa steg inom truckbranschen kommer att röra sig kring hur företaget 

ska se till att truckarna hos kund alltid snurrar. Den biten håller TMHS på att 

konceptualisera just nu, vilket också styr om hela organisationen. Det kan bli så att tre 

skift kan bli aktuellt varav ett blir nattpass – vilket teknikerna inte lär vara speciellt glada 

för. I framtiden kan det bli så att kunderna vill att TMHS ska komma och skruva på 

nätterna för att säkerställa att truckarna alltid snurrar vid drift. ”Hur kan vi serva truckar 

åt våra kunder när vi inte stör deras produktion? Den som lyckas lösa den enkla, kommer 

få det bra längre fram” (TMHS 1). 

 

Huruvida företaget ska strukturera sin organisation har TMHS arbetat med länge för att 

kunna anpassa sig mot omvärldens och kundernas efterfrågan. 

Man ser ju sådana här saker hela tiden, att det vi tänker på idag, det är ju 

samma saker de tänkte på för 10 år sedan. Finns sådana där gamla BT-

reklamlappar hur vi ska bli bättre – det är exakt samma saker som man pratar 

om då som vi gör idag.  

(TMHS 2) 

En stor utmaning för TMHS idag är att göra förändringar mot teknikerkåren. Det har varit 

svårt, och bristfälligt, att nå ut och kommunicera till teknikerna angående de förändringar 

företaget ska göra, i synnerhet angående tjänsterna. Vissa tekniker är inte ens intresserade 

av företagsinformation eller läser knappt sin mail. Detta trots att huvudkontoret syftar till 

att göra det bättre för teknikerna. 
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Sen är man kanske naiv när man sitter inne och tänker – jag tycker, det är 

klart att det här är bra, nu har jag lagt ner tid på det här. Det är ju toppen! 

Så uppfattar dom det inte alls på samma sätt. Så ibland glömmer man bort, 

dom har ju en helt annan vardag där ute. 

(TMHS 2) 

 

Teknikerkåren är viktig då de gör fler kundbesök än säljarna. De blir således bolagets 

ansikte utåt. Där kommer det alltid att vara utmaningar – att ha med sig alla tekniker och 

få de att representera bolaget. Däremot kan det ibland vara så att teknikerna mer 

representerar kunden än TMHS. Det är kunderna som de är mer bundisar med, det är 

kunden som de hänger med, jämfört med TMHS-kontoret som de aldrig träffar. TMHS 

kommer ha mer fokus operativt i framtiden, det vill säga att de kommer komma längre ut 

i leden och få närmare chefskap ute hos teknikerna och teamleaders. 

I och med att tekniken går framåt så blir det mindre och mindre produktfokus och allt mer 

fokus på helhetslösningar. Kunden kan ha hela lager som ska byggas upp. Sedan tror 

TMHS att de kommer att bli mycket autotruckar och automatisering i framtiden. 

Samtidigt tror de även på mer specialanpassningar och mer legobygge för större projekt 

i framtiden. Specialanpassningar och ökad kundcentrering kan i sig medföra risker; ”Så 

länge det inte kostar något vill man ju ha allt” (TMHS 3). Det är lätt för TMHS att falla 

in i det och önska och lova för mycket, att företaget ska fixa det ena och det andra till 

kund. Det är en risk att ju mer lösningsorienterat företaget blir, och således kommer längre 

ifrån sin grundprodukt, att allt fler saker adderas till produkten vilket företaget egentligen 

borde kompenseras för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

5.2 Sandvik Materials Technology 

5.2.1 Företagets inledande tjänstefieringsfas 
 

Det var ett top-down beslut från början från den som då var ordförande på 

Sandvik. Dåvarande ordförande uppmanade alla affärsområden att se om det 

gick att utöka service- och eftermarknadserbjudandet vilket ledde till att en 

person anställdes inom SMT för att bedriva en förstudie. Förstudien syftade 

till att undersöka vilka typer av tjänster som kunde säljas och levereras.  

(SMT 3) 

För snart tre år sedan påbörjade Sandvik Materials Technology (SMT) sin resa mot att 

erbjuda tjänster. På Sandvik har de sedan länge arbetat med tjänster inom andra delar av 

företaget, som till exempel inom gruvutrustningsverksamheten. Dessa tjänster har visat 

sig ge stabilare inkomster över tid. Detta, tillsammans med faktumet att den globala 

stålindustrin lider av utbudsöverskott, bidrog till ledningens beslut att starta upp ett 

serviceprojekt. Starten var delvis forcerad av konkurrens inom produkterbjudandet från 

lågkostnadsaktörer främst i Asien för att bibehålla marknadsandel och försvara priser. 

SMT är fortfarande i en uppbyggnadsfas av serviceverksamheten där mycket fokus har 

lagts på erbjudande och leverans men en del arbete återstår med interna system och 

processer som krävs för att bli en mogen serviceorganisation. 

När SMT utvecklar nya produkter, måste ofta kunden och hela dess 

underleverantörskedja också anpassa sig till den nya produktens tekniska egenskaper och 

dessutom ofta regulatoriska krav på nya certifieringar. Detta kan då bidra till visst 

motstånd, att kunden inte alltid prioriterar att ta in nya produkter då de behöver anpassa 

sin verksamhet och sina underleverantörer vilket kostar pengar och tar tid. Ofta har 

kunderna en ganska slimmad organisation och har inte möjlighet att driva 

förändringsprojekt, utan vill arbeta med vad de brukar göra och förfina det. Det 

serviceavdelningen på SMT gör då är att hjälpa kunden med denna omställning vad gäller 

exempelvis teknik, kvalitet, tillverkningsprocesser och regelverk. 

Tanken vid uppstarten av serviceavdelningen var att kunna utnyttja befintliga system och 

den befintliga organisationen, anställda och resurser, huvudsakligen organisationen för 

forskning och utvecklingsavdelning, till att utveckla nya tjänster och lösningar åt 
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kunderna. Serviceerbjudandet är på så sätt knutet till produkterbjudandet vilket hela tiden 

kräver samarbete och interaktion inom organisationen. 

Under uppstartsfasen av serviceprojektet uppstod många oklarheter kring vad som 

egentligen skulle säljas. Det fanns mycket oklarheter i hur allt skulle gå tillväga, vad 

skulle säljas, vem skulle sälja det och hur det skulle levereras. 

Man kan säga att när vi skulle definiera vad vi egentligen skulle sälja var det 

väldigt mycket diskussioner om vad är egentligen tjänsten? Jag menar ordet 

är ju väldigt brett, alltså, det är som att säga att man ska sälja en produkt. 

Vad är en produkt?  

(SMT 5) 

Utformningen av tjänsteportföljen präglades till slut av en kombination av att undersöka 

vad SMT var kapabla att erbjuda samt vad kunderna efterfrågar. För att ta reda på detta 

fick de testa sig fram: 

Sen säljer vi även produktutveckling och legeringsutveckling. Det här trodde 

vi inte någon skulle vilja köpa när vi drog igång, utan vi tog med det lite 

opportunistiskt. Nu har vi faktiskt sålt och levererat tjänster från alla olika 

kategorier inom portföljen.  

(SMT 1) 

Företaget har även satsat på digitala produkter genom utvecklingen av intelligenta rör, rör 

som har sensorer som kan känna av och registrera olika tryck, temperatur och annan data. 

Denna data är en möjlighet till att kunna utveckla fler tjänster i framtiden. 

Strategin gällande grad av integration mellan tjänster och produkter har varierat under 

resans gång. Delar av tjänsteerbjudandet är tätt knutet till företagets produkter medan 

andra delar är mer fristående. Långsiktigt är planen att kunden ska betala även för tjänster 

som ligger nära produkterna, men fokus på tjänsteutvecklingen har kortsiktigt legat på 

tjänster lite längre från produkterna. Genom att visa på verklig orderingång är det enklare 

för serviceavdelningen att övertyga produktavdelningarna att den rätta vägen är att ta 

betalt även för produktnära tjänster. 



 

56 

 

5.2.2 Tjänstefieringens utmaningar och svårigheter 

 

I dagsläget har serviceavdelningen drygt 20 anställda vars arbetsuppgifter är att utreda 

leveransförmåga, skapa nya tjänster, marknadsföra erbjudandet, prissätta, offerera och 

genomföra leveranser. Tillsammans med serviceavdelningen finns även en pool av 

åtkomliga resurser som fabriker med tillverkningsutrustning, testlabb och 

materialexperter som kan utnyttjas på deltid. Det är dock fortfarande oklart hur dessa 

resurser ska organiseras. Här återfinns en av de största utmaningarna för 

serviceavdelningen inom SMT – vem gör vad? Det finns inget beslut om eller hur dessa 

personer ska arbeta med serviceåtaganden, utan serviceavdelningen får argumentera för 

sin sak och betala för resursanvändningen genom att personerna som utför tjänsterna får 

skriva tid på serviceavdelningens kostnadsställe. En del är positiva och kan se hur det 

stärker deras egna produktaffär, medan andra är svåra att övertyga. Samtidigt är det svårt 

då det är en pressad bransch, där många avdelningar är underbemannade hela tiden. 

SMT säljer även tjänster till kunder som inte är produktkunder som slutanvändare av 

utrustning i rostfritt stål. Kunden vill ofta ha hjälp med materialval och att öka 

utrustningens livslängd eller undersöka dess tillstånd. Serviceavdelningen åker även på 

andra typer av mässor och har andra marknadsföringsaktiviteter utöver vad 

produktavdelningen har. 

Serviceavdelningen inom SMT är idag en ordinär linjeorganisation med ansvar för egen 

lönsamhet organiserade under affärsutveckling då de är för små för att vara ett eget 

produktområde. Serviceavdelningen tror att ett nollresultat är inom räckhåll, vilket de 

anser är relativt snabbt, att gå från start till kostnadsneutralt på tre år. I dagsläget 

diskuteras det mycket kring hur fort de ska och kan växa. De vill skapa orderingång för 

att kunna visa på försäljning och potential inom området, men samtidigt hålla huvudet 

kallt och ta långsiktigt strategiska beslut. 

Utvecklingen av serviceavdelningen görs på ett entreprenöriellt sätt genom att testa sig 

fram genom riktiga affärer och det är ofta en sak görs för första gången. Ibland behöver 

någon annan avdelning bidra med arbete och resurser vid utvecklingen av en ny tjänst 

och dessa uppstartskostnader kan ibland leda till invändningar om prioritering inom 

företaget. Många anställda tycker det är kul när de ser utvecklingspotentialen, men 

samtidigt är det svajigt då det bygger på att folk vill engagera sig. 
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Det finns en kultur i många bolag att man när man gör någonting ska det 

vara väldigt underbyggt med år av förstudier vilket leder till att få verkliga 

affärer blir gjorda. Vi gör lite tvärtom, vi börjar med verkliga affärer och 

genomför förbättringar med tiden. Ibland leder det till att folk internt känner 

sig stressade för de inte är vana att arbeta så. 

 (SMT 1) 

Transformeringen till att börja sälja tjänster har lett till stora utmaningar kopplat till 

befintliga IT-system på Sandvik. Eftersom varje tjänst är ny finns inga artikelnummer för 

dessa vilket leder till problem när offerter och fakturor ska skickas iväg från systemet. 

Systemet kräver bland annat information om vikt, leveransadress och transportsätt. 

Fakturasystemet är även kopplat till ordersystemet, så när ett visst antal kilo matats in till 

en specifik leveransadress så aktiveras fakturan när skeppningen skickat iväg bilen med 

leveransen. Det tog sex månader att hitta ett arbetssätt för det gamla systemet som gjorde 

att det möjligt att arbeta med tjänster. 

Men ett exempel är att när vi inte skickar något gods med lastbil, så går det 

inte iväg någon automatisk internorder. Det sker ingen skeppning som 

fakturasystemet bygger på. Vi lägger inte rapporten i en lastbil, utan vi 

skickar en PDF via mail.  

(SMT 5) 

Till en början uppkom viss problematik vad gäller allokeringen av intäkter i systemen. 

Serviceavdelningen tillfördes inte alltid de intäkter för försäljning, utan intäkterna 

registrerades ibland till någon annan avdelning inom SMT. Denna problematik gjorde det 

tillfälligt svårare att visa på försäljningsintäkter av tjänster i syfte att övertyga resterande 

i organisationen. 

Serviceavdelningen som har startats upp arbetar heltid med tjänster, men samtidigt är hela 

bolaget med i stort sätt då varje stödfunktion är inblandat. På så sätt är det viktigt att få 

med sig alla på tåget. 

Okej, det som är den största utmaningen egentligen – det är att hela bolaget 

är inblandat. 

(SMT 1) 
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Det serviceavdelningen inom SMT har fått göra är att försöka sälja in konceptet kring 

tjänster till enskilda personer, vilket varit tidskrävande. Dock är det inte är mycket att 

göra åt det, utan det gäller att fortsätta kommunicera och informera vad de vill och vad 

de står för: 

Jag kan väl förstå. Deras verklighet och mål är ofta olika och lite motstridiga. 

Ett vanligt mål är att effektivisera sin verksamhet vilket är möjligt när 

produkter och kunder är relativt konstant över årtionden. Så kommer 

serviceavdelningen med någonting helt annat och har i deras ögon 

jättebråttom. [...] Det blir krockar i mindset när många resonerar att ”såhär 

har vi alltid gjort”.  

(SMT 3) 

Däremot verkar de inom serviceavdelningen inte helt övertygade om att ett nytt 

belöningssystem för säljarna skulle bidra till större engagemang från säljarnas sida till att 

sälja tjänster. I så fall skulle det behöva justeras så det inte bara baseras på volym, ton och 

säkra ordrar. De borde även ta hänsyn till att prioritera nytt, då nyförsäljning av tjänster 

även förväntas leda till nya kunder till produktsidan.  

Jag vet inte riktigt varför den bilden finns om en säljavdelning. […] Det som 

är kritiskt för de är att de känner att ledningen står bakom, så att de jobbar 

med grejer som har stöd. Men det jag tror är ännu viktigare för en 

säljavdelning är att de känner att den här serviceavdelningen kan leverera 

det de säger.  

(SMT 5) 

På grund av detta måste serviceavdelningen övertyga säljavdelningen genom att visa på 

konkreta fall för att få de att vilja sälja mer tjänster, snarare än genom ett belöningssystem. 

Lyckas serviceavdelningen med detta är det lättare för säljavdelningen att haka på. Annars 

finns det risk att de blir rädda för att serviceavdelningen inte levererar, vilket kan få 

konsekvenser för den egna avdelningen: 
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Men plötsligt dyker det upp en avdelning man aldrig hört talats om. 

Människor man aldrig träffat. Så säger de här människorna åt en att man ska 

åka till sin viktigaste kund och försöka sälja detta för 25 000 kr och man vet 

att om de inte levererar kommer kunden bli rasande och man kanske riskerar 

sin produktaffär på 50 miljoner. Hur intresserade är man då? Inte speciellt.  

(SMT 5) 

För att förbättra relationen och främja kommunikationen har säljavdelningen på 

produktsidan och servicesidan regelbundna månadsmöten för att komma samman. Inom 

serviceavdelningen har de sett avsevärd skillnad bara under det senaste året. Det finns 

numera en vilja att hjälpa till. Det fanns det inte riktigt på samma sätt förut. 

Detta hör ihop med att SMT även står för utmaningar på personalsidan där kravbilden blir 

annorlunda. De som arbetar inom tekniska funktioner och därmed inte är vana att hjälpa 

kunder, utan arbetar på labbet inom forskning och utveckling, kan nu komma behöva åka 

ut och hjälpa kund på plats. 

Det är svårt att hitta och rekrytera vissa typer av personal. Det finns inte hur 

många som helst som är duktiga på både material och vara konsultmässiga 

hos kunder. I hela världen så kanske vi pratar om mellan 500 och 1000 

personer, som har den här spetskompetensen. Man kan i princip göra en lista 

på alla personer som kan det här.  

(SMT 1) 

Det man kallar leveransorganisationerna inom serviceavdelningen är de anställda som är 

ute hos kund och utför tjänsterna. Då tjänsterna som säljs i princip är tekniskt “know how” 

inom området, såsom materialkunskap och liknande, är det viktigt att personalen som 

skickas ut till kund faktiskt kan ämnet. Det är komplext att sälja tjänsterna då dessa 

behöver kopplas till specifika produkter, tekniken bakom dessa, samt till kundens 

verksamhet. Det är även svårt för säljavdelningen att ställa om och börja sälja tjänster. 

Produkten är standardiserad och paketerad, medan tjänsten är mer komplex och ska 

förhandlas parterna emellan. Dock har serviceavdelningen inom SMT insett vikten av att 

standardisera sina tjänster. De har märkt att det måste vara lätt för kunderna att köpa 

tjänsterna. De kan inte förhandla fram varje uppdrag som genomförs, eftersom då skapas 

begränsningar i tillväxtpotentialen. 
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Tjänsterna måste paketeras på ett sätt som gör det möjligt att köpa dessa tjänster och för 

säljavdelningen att sälja de. Ju mer standardiserade tjänsterna blir, desto lättare kommer 

det bli för säljavdelningen att sälja de. På längre sikt är målet att tjänsterna ska vara så 

pass standardiserade att den ordinarie säljavdelningen kan sälja dessa. Den ordinarie 

säljavdelningen fångar i dagsläget upp kunder som är intresserade av att köpa de olika 

tjänsterna och skickar kunderna till säljfunktionen inom serviceavdelningen, som i sin tur 

förhandlar vad som ska bli gjort och levererat. Det är mycket förhandlingar där säljaren 

får ha möten med flera olika personer hos kunden, där det finns en lång kedja av 

intressenter i båda bolagen som ska tycka till. Det är en utmaning för SMT att hitta rätt 

hos kunden. Det är inte alltid samma kontakter hos kunderna som krävs för att sälja 

tjänster som att sälja standardiserade produkter. Till skillnad från produktavdelningen där 

säljarna oftare pratar med inköparna, pratar serviceavdelningen oftast istället med 

produktionsingenjörer, underhållschefer eller liknande. 

Serviceavdelningen sitter ganska långt ner i organisationsschemat under rörprodukter, 

vilket gör det svårt för dem att påverka organisationen. Serviceavdelningen säljer tjänster 

relaterat till hela bolagets produktportfölj och därför kan de se fördelar i att bli uppflyttade 

en bit i organisationsschemat. 

”Vi är ju ett gemensamt varumärke, gemensamma kunder” (SMT 1). På så sätt har det 

även varit svårt för SMT att starta upp en kommersiell serviceavdelning inuti ett 

produktbolag med lång historik av att skicka med mycket service gratis tillsammans med 

produktförsäljningen. Det blir ett nytt sätt att tänka. 
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5.3 Scania 
 

5.3.1 Företagets inledande tjänstefieringsfas 
 

Tankegångarna inom Scania kring att erbjuda tjänster började i slutet av 1980-talet. Under 

1990-talet var det en medveten strategi att satsa på reparationer och underhåll, men även 

reservdelar. Den japanska resan från rätt skruttiga bilar på 1960-talet till rätt bra sådana 

vid mitten av 1980-talet tvingade fram denna strategi. Scania tänkte att om de inte trodde 

de skulle kunna leverera lika bra produkter så kunde de i alla fall underhålla bilar av andra 

märken. De började märka att ju bättre verkstaden blev, det vill säga ju bättre tjänsterna 

blev, desto fler bilar sålde företaget.   

 

Att köpa en ny lastbil av oss, det gör man genom att underhålla den 

nuvarande lastbilen på ett fantastiskt sätt och finnas tillgänglig när kunden 

har behov. 

 (Scania 2) 

Tjänsteaffären kom ur reparation och underhåll och senare började den växa och Scania 

började köpa upp andra verkstäder. Scania arbetar för att komma närmare kund genom 

att köpa upp, och därmed äga sina egna verkstäder, som arbetar med dessa tjänster mot 

slutkund. Allteftersom började Scania få in ett tänk kring helhetslösningar där en 

kontraktsaffär i slutet av 1990-talet gradvis började växa fram. I detta skede började de 

även utveckla uppkopplade tjänster, något som lanserades efter sekelskiftet och går under 

namnet “Connectivity”, där de idag är marknadsledande (Swedish Truck Parts, 2016). 

Tekniken går framåt och de insåg att de kunde koppla ihop olika enheter och hämta ut 

information från fordonet om hur de framförs, var de befinner sig, GPS och andra 

funktioner. De insåg att det borde finnas ett värde i detta. 

Så då drog man fram en tjänst som skickar data till målet, internet, och så 

kunde kunden se sina bilar, hur fort förarna kör, hur mycket de håller in 

inbromsningen, eco drive, nyckeltalen och lite sånt där. Man tog också fram 

en liten handdator, eller en applikation i en handdator där föraren också 

hade information om hur man körde fordonet och så vidare.   

     (Scania 1) 
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Tekniken var dock inte mogen för detta och säljavdelningen var inte mottaglig för att 

leverera de här tjänsterna. 

Men när säljarna fick se det här och skulle börja prata om det, de hade ju 

ingen aning om vad det här var – vi säljer ju lastbilar! Vi kan argumentera 

varför du ska ha en boggie eller enkel baktakt och så vidare. Det här är 

någonting annat.     

      (Scania 1) 

Säljarna misslyckades sälja dessa tjänster och Scania ådrog sig badwill till följd av det. 

Samtidigt var de inte riktigt mogen för att tillverka stabil mjukvara vilket ledde till att de 

inte kunde leverera det åtagande de lovat kunden. Kunderna blev missnöjda och Scania 

fick köpa tillbaka system och lägga ner delar av projektet. Företaget började istället 

fokusera på vad som stödjer lastbilsaffären genom att bland annat ta bort logistiklösningar 

och tidrapporteringssytem för att fokusera på kärnan – hur fordonet mår, hur väl det 

fungerar och hur effektivt föraren utnyttjar fordonet. 

Vid år 2011 kom ett beslut om en standardutrustad funktion av en så kallad “black box”, 

vilka ska ingå i alla fordon som produceras. Det är denna utrustning som möjliggör 

tjänsten Connectivity. I dagsläget finns det närmare 300 000 fordon som är uppkopplade 

där data används av hela organisationen. För det första används den av forskning och 

utveckling för att utveckla nya produkter och tjänster samt för att sälja bättre reparation 

och underhåll. För det andra underlättar den prissättningen där de nu kan ge ut olika 

garantier för driften av bilarna. Slutligen används den även av säljarna för att bättre förstå 

kundens behov och därmed för att skräddarsy och specificera rätt fordon till rätt kund. 

Det är dock kunden som äger datan. Scania måste därför fråga kunden om de får använda 

sig av datan då detta hjälper de att bli en bättre leverantör. Detta ger också möjligheter till 

att hitta nya affärs- och prismodeller. Denna tjänst är gratis för kunderna att ta del av, men 

de kan också köpa till ett mer omfattande system som genererar mer information. Där 

arbetar Scania fortfarande med att utveckla ytterligare tjänster som de kan skapa baserat 

på att de får data från fordonen. Scania erbjuder även att sätta in denna blackboxen i sina 

kunders fordon av andra bilmärken, vilket gör det möjligt att sälja tjänster till dessa trots 

att kunden inte köpt produkten från början. Detta har lett till en större acceptans för dessa 

tjänster genom att denna data gynnar hela företaget. 
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5.3.2 Tjänstefieringens utmaningar och svårigheter 

 

Till en början var det dock svårt för serviceavdelningen (som inom Scania benämns 

Connected Services and Solutions) att få säljavdelningen att börja sälja Connectivity. Det 

var en helt ny teknik för säljarna och det blev därför en helt annan säljprocess. Det är även 

problematiskt ur den aspekten att om en säljare säljer en lastbil idag tjänar säljarna mycket 

pengar på den på grund av belöningssystemet. Att istället sälja ett abonnemang på några 

hundralappar per fordon per månad ger knappt någonting. Det blir ganska självklart vad 

de kommer vilja sälja. 

Att få de att kunna sälja tjänsterna och sen i andra tröskeln, att få dem att 

vilja sälja det. Att få de att tycka det är värt att lägga den extra tiden – det är 

en stor utmaning. [...] De drivs ju av affärer där ute, och kan de tjäna pengar 

på saker då jobbar de för det. Sen är det ju så att det de har koll på – det är 

ju lättare att jobba för. Medan om man måste lära sig massa nytt, då är det 

ju trögare. Inget konstigt – vem är inte så liksom? De lägst hängande 

frukterna plockar man först.  

(Scania 1) 

Denna utmaning har de hanterat genom ett starkt stöd från Scanias ledning. Rättare sagt 

bestämde Scanias ledning år 2011 att företaget ska hålla på med det här, då det är viktigt 

för de i framtiden på nationell nivå. Detta stöd har hjälpt serviceavdelningen att komma 

framåt. Nuvarande ledningen pekade ut vikten av detta: 

Vi har ett vägval nu, antingen ska vi bara bli en ren hårdvaruleverantör och 

då kommer våra marginaler krympa mer och mer – eller så måste vi bli en 

“solution provider”.  

(Scania 1) 

Det kan inbegripa allt från att leverera kompletta fordon med påbyggnationer till att sälja 

servicekontrakt till kompletta fordon. Till exempel har Scania ett dotterbolag som sköter 

transportuppdrag som förhandlar med transportköpare och löser transportbehov åt kunder 

genom att anlita åkerier som kör för deras räkning. Scanias tjänster kan växa på många 

olika sätt och därmed leda till att bli en solution provider. 
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Vi har ju vuxit ordentligt inom den här grupperingen som jobbar med 

Connectivity och lösningar baserade på uppkopplade fordon. Vi har det 

fräschaste kontoret och så vidare, så jag tror att det är en tydlig signal för 

resten av organisationen. […] Nu ifrågasätter inga varför det finns, utan nu 

är det mera andra delar av Scania som känner att ”nämen det där kan vi 

utveckla – det där ska vi göra!” […] Nu vill vi ta fram tjänster, nu behöver vi 

inte vi göra det åt dem längre. 

(Scania 1) 

Trots ledningens stöd och den uttalade riktningen skedde dock ingen större förändring på 

entusiasmen initialt kring tjänster runt om i organisationen. Hela organisationen är 

fortfarande inte med på tåget, men det går helt klart åt rätt håll. Scanias organisation håller 

på att röra sig mot en större förändring, där de ”vill få ihop produktutveckling och 

tjänsteutveckling i en och samma process. Att alla delar i Scania ska tänka tjänster också, 

lika mycket som man tänker produkter. Vi är inte där än” (Scania 1). 

Vi ritade en sån här väg fram som var en ”dead end”, och sen fanns det en 

vänstersväng som var ”manufacture” och sen så var det en högersväng som 

var ”solution provider”. Jag brukar skämta om att vi har åkt längs med den 

raka vägen rakt fram lite lagom fort och att nu har vi satt på blinkersen och 

säger att nu kommer vi svänga vilken dag som helst, så håll i er. På med 

bältena, för nu händer det.  

(Scania 2) 

Detta är på grund av att Scania inte har haft styrmekanismerna på plats eller rätt fokus för 

att kunna styra åt det hållet. Scania är fortfarande väldigt produktfokuserade, vilket bland 

annat speglar sig på säljarnas bonussystem. Säljarna får en bättre bonus då de säljer en 

lastbil än då de säljer en tjänst. Samtidigt är det svårt med dessa tjänster då de inte fyller 

kundens historiska efterfrågan utan Scania försöker påverka denna. Eftersom kunden inte 

alltid vet dess behov kommer den fråga efter bilar, såsom de alltid gjort. Säljarna på 

säljavdelningen kan mycket om bilarna och kanske inte fullt ut lika mycket om olika 

tjänsteerbjudanden, därför blir det ganska naturligt att säljarna säljer bilar till kunder som 

frågar efter bilar eftersom det är enklast. Dock har Scania nyligen infört ett nytt 

säljverktyg som underlättar för säljarna att paketera en lösning snarare än att sälja produkt 

och tjänster separata. En lösning som kan betalas per månad, under en viss period, där 

bland annat support, “driver coaching” och så vidare kan ingå. De säljer nu totalkostnaden 

av ägandet av produkten, och inte en bil. 
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Strukturmässigt inom Scanias organisation är produkt och tjänst inte integrerade 

tillsammans, utan tjänster återfinns lite här och där. Det finns en avdelning för varje 

produktslag (exempelvis lastbilar, bussar och motorer) när det kommer till försäljning. På 

tjänstesidan finns inte samma struktur för finansiella tjänster, reparation och underhåll 

respektive uppkopplade tjänster. 

Scania är ett produktföretag och har därför i grunden en organisationsstruktur som är 

optimerad utifrån att sälja produkter, och inte tjänster. Det börjar med att de utvecklar en 

produkt, de producerar den, säljer den, för att sedan underhålla den. Enligt Scania 

tillverkar de bara en lastbil men med hjälp av deras modulsystem kan de tillverka denna 

i “239 miljoner” olika varianter utifrån kundens behov. Detta gör de otroligt effektivt 

vilket gör att de kan åtnjuta en hög lönsamhet emellanåt. Om de går kundens behov till 

mötes står de inför en helt annan prisbild. 

Scanias organisation har lett till ett antal olika grupperingar, till exempel forskning och 

utveckling, försäljning, marknadsföring och Scania IT. Anställda inom Scania menar att 

det är en stor skillnad kring hur företaget utvecklar produkter jämfört med tjänster. Scania 

utvecklar, testar och tillverkar produkten för att sedan lägga ihop alla kostnader samt 

några procent pålägg. Tjänsten är däremot mer komplex med hänsyn till affärsmodellen. 

Hur ska tjänsten levereras? Vilken prissättningsmodell? En annan problematik är att 

affärsmodellen behöver skapas genom interaktion med kunden.  

Det finns möjligheter att ha fantastiska marginaler på tjänster och då kan 

man inte investera sig blint på vad det kostar att utveckla dem.  

(Scania 2) 

Allt handlar om vilket kundvärde som Scania kan leverera. För om tjänsten tillför ett 

enormt kundvärde, då bör parterna dela på kakan. Samtidigt är Scania processtyrt vilket 

kompenserar mycket för den organisatoriska delen, men det innebär också att de inte kan 

ta linjebeslut då det är så många linjeorganisationer inblandade, vilket kräver 

tvärfunktionella beslutsmöten. Det innebär en viss ineffektivitet, då samma beslut 

behöver tas i flera processer vilket kan göra “time-to-market” lidande. 

Scania har inte en “governance”9 för att ta beslut kring tjänster och de har heller ingen 

utvecklad tjänsteutvecklingsbudget. Det finns fortfarande mycket att jobba på. Det var 

viktigt för företaget att bli en solution provider, så att de inte växte åt att bli ett rent 

tillverkningsföretag. Det var viktigt att bestämma en riktning, men att sedan leva upp och 

                                                
9 Governance är ett styrningsramverk som påverkar det sätt som något ska ledas (Skogmar, 
2016). 
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agera efter det tar lång tid. De har inte haft rätt fokus. Med tanke på att det i princip varit 

högkonjunktur ända sedan 2011 har det trots allt funnits förutsättningar för att genomföra 

detta. 

Sedan två till tre år tillbaka började Scania med en långsiktig plan för hur tjänsteaffären 

bör se ut år 2030. Dock har de insett att det de gör idag består till 50 % av vad de 

egentligen borde gjort igår, vilket gör att de tappar fokus på det som bör vara redo 

imorgon. Nu har de tagit fram en gemensam “road map”10 för tjänster, om vad de kan bli 

bäst på. Däremot räcker det inte med en road map, utan det krävs en gemensam 

tjänstestrategi. En gemensam strategi som inom Scania inte är färdig ännu. Till en början 

hade alla avdelningar en egen road map men ingen kommunicerade med någon annan om 

det eftersom alla utgick från sin egna och tänkte att den var bäst. Inom Scania fanns flera 

avdelningar som gjorde samma sak, men som inte samarbetade. För några år sedan kom 

däremot allting tillsammans. “Ett projekt som alla fokuserar på, och då händer det faktiskt 

saker” (Scania 2). 

Man kan inte omorganisera mot en tjänsteorganisation, för att vi har aldrig 

organiserat oss som en tjänsteorganisation. Vi har tryckt in det. Vi måste 

börja med att organisera den, om man ska göra det.  

(Scania 2) 

Trots att Scania genom åren successivt börjat få med sig delar av organisationen och är 

under samma road map finns det dock ingen 100-procentigt genomarbetad tjänstestrategi 

som hjälper dem att prioritera mellan olika projekt. Enligt företagets gemensamma road 

map ska de starta 50 projekt under 2017, men har i början av april samma år endast startat 

två av dessa. Då krävs en tjänstestrategi som hjälper organisationen att prioritera mellan 

de olika tjänsteområdena. Genom företagets gemensamma road map har en stor effekt 

märkts av, framför allt organisatoriskt sett. Det har blivit en helt annan attityd att arbeta 

med tjänster inom Scania. ”Det är ju ett vi nu, som inte fanns för två år sedan” (Scania 

3). 

 

 

 

                                                
10 En road map visar företagets milstolpar för idag och för framtiden 
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Det Scania har kommit underfund med under de senaste åren är att tjänster är komplexa. 

Det räcker inte att utveckla en ny tjänst bara sådär. De behöver samarbeta, alla roller inom 

organisationen behövs. 

 

Det man börjar inse nu är att jag bara har gjort verktyget. Jag behöver någon 

annan som hjälper mig med de andra delarna. Och det är en stor insikt, att 

ensam är inte stark, utan man behöver varandra. Man behöver ta 

gemensamma beslut.  

(Scania 2) 

Som framtida utmaning menar Scania att de kommer röra sig längre från kärnprodukten, 

det vill säga lastbilar, bussar och motorer och ge sig in i andra områden. De har testat på 

logistiklösningar tidigare men misslyckats. Nu har de lärt sig mycket med tiden och vet 

hur de inte ska göra. I framtiden kan det bli så att Scania kommer att börja experimentera 

mer med hur de säljer, vara ute mer hos kund, försöka paketera smartare lösningar med 

tjänsterna till kunden och inom områden de inte varit inom tidigare. 

Dessutom är konkurrensen påtaglig från andra stora traditionella företag där Scania hela 

tiden behöver vara på tårna och hänga med i svängarna. Det är viktigt att våga 

experimentera. 

….ge dig in i områden där du måste experimentera och låta kunder prova på 

nya produkter eller tjänster innan de är helt färdiga. Sitter vi hemma på 

kammaren och försöker utveckla de färdigt då kommer det inte vara rätt sak 

när det sen kommer ut, utan det gäller att försöka involvera kunder tidigare 

och få integration med kunden. […] Det är en stor utmaning!  

(Scania 1) 

I den situation Scania befinner sig i är det viktigt att testa sig fram. De testar en tjänst 

genom att undersöka om det finns något värde i den, om en kund är beredd att betala för 

den. Då kan de inte testa tjänsten på samma sätt som de gör med en lastbil genom en 

provtur på X antal mil. Istället måste de ut till kund och försöker sälja den. De försöker 

sälja den utan att ha lagt ner så mycket tid och pengar på utvecklingen av den. När de 

väl sålt in idén och tjänsten kan de börja lägga tid och pengar för att utveckla den. 
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5.4 Sammanfattning 
 

Tabell 5.1: Nedanstående tabell sammanfattar empiriavsnittet och underlättar för 

läsaren inför analysdelen som följer. 
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6. Analys 

I detta avsnitt kommer vi diskutera de undersökta företagen med utgångspunkt i 

Galbraiths (2002) rekommendationer. Vi kommer senare utvidga dessa och diskutera 

våra egna förslag på rekommendationer för organisering inom kontexten tjänstefiering, 

utifrån den teoretiska och empiriska referensramen. 

 

De studerade företagen har alla stött på ett antal olika organisatoriska utmaningar genom 

åren. Det visar sig att många av dessa kvarstår, vilket tyder på hur svårt det är att 

organisera företaget efter att både sälja produkter och tjänster. Företagen har haft svårt att 

få de anställda att arbeta med tjänster, att enas och gå åt samma håll. Samtliga företag har 

arbetat för att ständigt öka samarbetet mellan tjänsteavdelningen och produktavdelningen 

för att effektivt kunna leverera helhetslösningar. Strukturen i företagen samt lednings roll 

har även visat sig ha stor inverkan på företagens arbete med tjänster och olika lösningar. 

 

Galbraiths (2002) rekommendation för att organisera ett företag som säljer lösningar har 

sitt ursprung i vilken grad av kundcentrering företaget innehar. Företagen i denna studie 

besitter olika grader av kundcentrering, vilket påverkar deras föreslagna 

organisationsstrategi (Galbraith, 2002). Nedan illustreras vår tolkning av företagens grad 

av kundcentrering utifrån den empiriska referensramen baserat på Galbraiths (2002) 

jämförelse mellan produkt- och kundcentrerade företag (se tabell 3.4). 

 

 

 

Figur 6.1: Företagens grad av kundcentrering 
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6.1 Vår diskussion utifrån Galbraiths rekommendation11 
 

6.1.1 Strategi 

 

TMHS, SMT och Scania har samtliga en strategi att erbjuda helhetslösningar och därmed 

lösa kundernas behov. Galbraith (2002) menar dock att företag som erbjuder lösningar 

måste bli mer kundcentrerade när nedanstående variabler ökar: 

 

- Graden av vertikala lösningar 

- Omfattningen av lösningarna som företaget erbjuder 

- Graden av integrering av företagets komponenter (produkter och tjänster) som 

inkluderas i de lösningar som erbjuds 

- Andelen intäkter hänförbara till lösningarna 

 

Ovanstående innebär att beroende på hur omfattande dessa variabler är, desto mer 

kundcentrerad organisation krävs. Graden av kundcentrering avgör hur företagen bör 

organisera sig. Att sälja lösningar innebär att företag säljer både tjänster och produkter 

som en kund efterfrågar som ett helhetspaket. Utifrån studiens företag kan dock vissa av 

ovanstående variabler i rekommendationen diskuteras. 

 

I och med att samtliga av studiens företag har en strategi att erbjuda vertikala lösningar 

till kunder bör företagen organiseras utefter en kundcentrering. En vertikal lösning 

innebär att företag säljer branschspecifika lösningar vilket således kräver ökad 

kundcentrering för att uppnå kundernas efterfrågan. I TMHS, SMT och Scanias fall 

efterfrågar kunderna allt mer helhetslösningar. För att SMT och Scania ska lyckas bättre 

med att leverera unika lösningar enligt rekommendationen bör de öka sin kundcentrering. 

TMHS är nästintill helt kundcentrerade och har därför bra förutsättningar för att lyckas 

med strategin att erbjuda lösningar. 

 

                                                
11 (Galbraith, 2002) 
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Omfattningen på lösningarna som företagen säljer har blivit allt mer komplexa. Kunderna 

efterfrågar även allt mer skräddarsydda helhetslösningar vilket gör att företagens erbjudna 

produkter och tjänster måste modifieras för att passa kundernas olika krav. Därav lär 

företagen bli mer kundcentrerade i och med att deras strategi innefattar att erbjuda mer 

komplexa och omfattande lösningar.  

 

När det gäller graden av integration av företagets komponenter (produkter och tjänster) 

som inkluderas i de lösningar företagen erbjuder, har samtliga av de studerade företagen 

fått en ökad grad av integration i och med deras tjänstefiering. Samtliga företag har även 

påpekat att många organisatoriska enheter inkluderas i leveransen av lösningen då 

kundernas efterfrågan förändrats så pass mycket. På så vis bör företagen bli mer 

kundcentrerade då det ökar samarbetet enheterna emellan jämfört med ett 

produktcentrerat företag. En lösning kan kräva både tjänster och produkter som gör att 

enheter måste samarbeta och kommunicera för att rätt lösning når ut till rätt kund. 

 

Galbraith (2002) menar dock som fjärde variabel, att företag borde bli mer 

kundcentrerade då andelen intäkter hänförbara till lösningarna ökar. Ser vi till de 

studerade företagens andel av omsättning som härrör från tjänster, kan vi se att detta 

samband stämmer. TMHS har störst andel av omsättningen som härrör från tjänster och 

är samtidigt mest kundcentrerade, jämfört med de andra studerade företagen (se figur 

6.1). Samband återfinns även hos de andra företagen, där SMT som har minst 

kundcentrering även har lägst andel av omsättningen som härrör från tjänster. Dock kan 

detta vara en tillfällighet om vi ifrågasätter typen av tjänster de levererar. En större del av 

de tjänster TMHS levererar innefattar truckuthyrning, vilket är en enklare standardiserad 

tjänst, mer likt ett vanligt truckköp. Denna tjänst skiljer sig mer jämfört övriga mer 

komplicerade tjänster. Bortser vi från denna truckuthyrning är TMHS och Scania 

likvärdiga vad gäller andel av omsättningen som härrör från tjänster. Ur den aspekten är 

de lika, trots att Scania bara är kundcentrerade i viss mån. Antingen är denna fjärde 

variabel som ett företags strategi ska bestå av, inte giltig för denna studies företag, eller 

så är sambandet inte linjärt, utan av annan karaktär. Något som är mer realistiskt att tro 

är att denna fjärde variabel snarare blir indirekt påverkad av övriga tre variabler. I och 
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med att företagen erbjuder mer vertikala och omfattande lösningar, samt att produkt och 

tjänst blir mer integrerade inom organisationen leder det till högre försäljning av tjänster 

och lösningar, vilket kräver ökad kundcentrering som tillsammans till slut leder till ökad 

andel av omsättningen som härrör från tjänster. 

 

6.1.2 Struktur 

 

För att uppnå Galbraiths (2002) rekommenderade organisationsdesign som gör att företag 

effektivt kan sälja både produkter, tjänster och lösningar krävs det en struktur som främjar 

samarbete, där produkt- och tjänsteavdelningarna får möjlighet till interaktion. 

Organisationen bör således struktureras utefter resursflexibla- och kundinriktade 

organisatoriska enheter. Beroende på omfattningen av lösningarna kräver det samarbete 

mellan många och olika organisatoriska enheter. Företagen i denna studie har själva 

påvisat hur viktigt det är att kunna integreras genom möten mellan produkt- och 

tjänsteavdelningar, något som visat sig inte vara helt enkelt. Det är svårt att få alla inom 

ett företag engagerade i att arbeta med tjänster och lösningar. Enligt Galbraiths (2002) 

hybridstruktur ska ledningen i vissa fall ta hierarkiska beslut alternativt ha ett helt 

centraliserat beslutsfattande, för att kunna samordna och koordinera de olika 

organisatoriska enheterna. Ser vi till studiens företag antas det gynna dem, speciellt SMT 

som fortfarande är i ett tidigt skede i att erbjuda tjänster och lösningar. Det finns annars 

en risk att de övriga avdelningarna i ett företag inte förstår sig på den nya strategin och 

satsningen. Vid olika organisatoriska förändringar är ledningens stöd en viktig faktor 

(Strannegård & Eriksson-Zetterquist, 2011, s. 8-12). Inom Scania gjorde ledningen ett 

tydligt uttalande om vad företaget skulle satsa på i framtiden, att de ville bli en solution 

provider. Uttalandet visade sig dock inte ha någon större inverkan initialt. Det är ingen 

“mirakelmedicin” som helt plötsligt löser alla möjliga organisatoriska problem och 

tvetydigheter avdelningarna emellan. Dock medger Scania att detta trots allt var ett viktigt 

uttalande på längre sikt, så att de inte fortsatte utvecklas inom hårdvaruprodukt-området. 

Inom TMHS är de dock tydliga med att de måste vara decentraliserade för att kunna 

leverera lösningar till kunderna. Kunderna efterfrågar en hög tillgänglighet och ställer 

krav på TMHS att vara flexibla som leverantör, vilket kräver att företaget är 

decentraliserat och kan ta beslut nära kund. Kan det vara så att ledningen i vissa fall 

behöver ta hierarkiska beslut, eller att organisationerna behöver vara centraliserade, för 
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att just kunna organisera sig för att sälja tjänster och lösningar? Samtidigt har en 

decentraliserad struktur visat sig krävas för att uppfylla kundernas behov och för att 

leverera tjänsterna och lösningarna. En kombination verkar krävas. Att endast vara rent 

centraliserade eller decentraliserade kan utifrån ovanstående resonemang inte anses vara 

en rekommenderad väg att gå. 

 

Galbraiths (2002) hybridstruktur vilar på de tre benen: en stark kundcentrerad front nära 

kunden, en stabil produktgrupperad struktur bakom fronten som strävar efter skalfördelar, 

samt ett stabilt ledarskap som sammankopplar de två andra benen. Denna hybridstruktur 

skulle lämpa sig bra i företagen, där det i dagsläget verkar oklart var tjänsterna och 

lösningarna finns i organisationsschemat. I SMT och Scanias fall har de utgått från den 

befintliga organisationen och dess struktur för att sedan “trycka in” tjänsterna. För att 

citera Scania så återfinns tjänsterna “lite här och där”. SMTs serviceavdelning är, tre år 

efter start, fortfarande benämnt som ett “serviceprojekt” och har placerats in på en kant i 

organisationsschemat. Det skulle därmed vara en fördel för företagen om 

tjänsteavdelningens roll blir tydligt uppritad i organisationsschemat, samt placerade i 

fronten, i nära anslutning till kunden och tydligt separerade från övriga produktgrupper 

(se figur 3.2). 

 

6.1.3 Processer 

 

Som tidigare beskrivet innebär processer olika aktiviteter som föregår för att 

kommunicera, fatta beslut samt utbyta information mellan enheter inom den 

organisatoriska strukturen. Galbraith (2002) menar att ett lösningsorienterat företag 

behöver ytterligare processer12 inom organisationen för att främja försäljningen av 

lösningar. Utifrån den empiriska referensramen blev tre av dessa tydligt identifierade och 

innefattas av:  

- Produktportfölj 

- Utveckling av lösningar 

- Uppföljning av lösningar 

                                                
12 Förutom budget- och planeringsprocess, produktutvecklingsprocess samt en process som 
kommunicerar kring huruvida orders har blivit uppklarade eller inte.  
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Processen som berör produktportföljen belyser vikten av komponentöverskridande 

samarbete enheter emellan för att kunna leverera de produkter som kunden efterfrågar i 

sin lösning. Studiens företag bekräftar att det är en viktig och kritisk process att få 

kommunikationskanalerna att fungera. Enligt Galbraith (2002) ska ledningen styra detta 

arbete för att få avdelningarna att samarbeta med varandra effektivt. Tecken på detta har 

visat sig inom studiens företag. I SMTs fall är säkerställning av leveransorganisationen 

och leveransresurser en utmaning. När produkter säljs, är det ett specifikt antal av ett 

artikelnummer som ska levereras. När däremot en tjänst säljs förhandlar säljaren och 

kunden fram en unik lösning, vilket gör det än mer komplicerat för 

leveransorganisationen att leverera den. Däremot bevisar företagen att det krävs mer än 

så. Ledningen torde kunna få de olika organisatoriska enheterna att förstå att 

tvärfunktionella samarbeten krävs. För att få ut mer av samarbetet krävs det dock att 

enheterna själva har ett egenintresse och genuin vilja att faktiskt vilja samarbeta och 

kommunicera med andra enheter för att skapa effektiva lösningar. I exempelvis TMHS 

fanns det en tydligt präglad styrning från ledningen att vilja få organisationen att bli 

lösningsorienterad. Däremot fanns ett visst motstånd mellan sälj- och serviceavdelningen 

som inte fullt ut arbetade på ett enhetligt sätt, men som de förbättrat genom 

omorganiseringen. 

 

Processer som berör utveckling av lösningar handlar framförallt om att standardisera 

tjänster och produkter. Denna aspekt ur Galbraiths (2002) rekommendation är något som 

vi utifrån de studerade företag håller med om och tycker är viktig. Standardisering av 

erbjudandet har fördelarna att det gynnar försäljningen, “know how”, 

försäljningsavdelningen och framförallt resurseffektiviteten. I företagens fall har Scania 

valt att standardisera tillika moduler. Modulerna gör att de kan tillverka enorma mängder 

och kombinationer av olika lastbilar, utan att lägga ner alltför mycket resurser på att skapa 

en ny kundanpassad lastbil. Standardisering får även företaget att veta tydligare vad som 

ska göras, och på så sätt underlättar det planeringen. Samtidigt kan de tydligare visa för 

kunderna vad företaget kan erbjuda och i och med att de är standardiserade, även ha en 

kortare ledtid ut mot kund.  

 

Den sista processen innefattar uppföljningsarbetet av lösningarna. Framförallt betraktas 

problematiken kring hur intäkterna av lösningarna ska allokeras ut till enheterna. 

Resonemanget kring att intäkterna bör allokeras utifrån en prissättningsprocess av en 

oberoende part inom organisationen är lämpligt. Samtidigt medför en korrekt allokering 

att de olika produkt- och tjänsteportföljerna får ett rättvisare resultat till att ta med i 

bedömning kring hur det går för enheterna. På så vis ökar chansen att finna de produkter 
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och tjänster som inte tillför företaget på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. I SMTs fall 

blev serviceavdelningen till en början missgynnade vid allokeringen av intäkterna för en 

lösning de varit med och sålt, varför det blir svårt att på ett korrekt sätt visa deras korrekta 

resultat. Därmed torde det vara lämpligt att någon form av allokeringsprocess finns inom 

företaget.  

 

En annan aspekt som Galbraith (2002) inte betraktar är problematiken kring vem som 

äger kunden, vilket exempelvis SMT haft svårt för. Vem ska kunden ta kontakt med vid 

eventuella frågor? Förvirring kan uppstå. Inte minst när ett företag som är så förknippat 

med att leverera produkter helt plötsligt börjar leverera tjänster också. I ett primärt stadie 

är det säljavdelningen som innehar ansvar och kontakt med kunden, för att senare glida 

över till leveransorganisationen. Denna övergång är diffus och kan skapa förvirringar 

kring vem som äger, och har ansvar för, kunden.  

 

6.2 Våra förslag på rekommendationer 
 

6.2.1 Strategi 

Övertyga hela organisationen vid en tjänstefiering 

 

Att övertyga och få med sig hela organisationen vid en tjänstefiering har enligt studiens 

samtliga företag varit den största utmaningen. Det har handlat om att övertyga de andra i 

organisationen och att visa på att tjänster är bra för de också, inte bara för 

tjänsteavdelningen. I samtliga av studiens tre företag har ledningen initialt försökt 

implementera tjänsternas strategiska betydelse för företaget. Inom TMHS fanns det en 

tydligt präglad styrning från ledningen att vilja få företaget att bli lösningsorienterat. För 

att bland annat implementera lösningsorienteringen införde de kring millenniumskiftet ett 

projekt vid namn “Service vår framtid”. Trots att företaget alltid enligt de själva varit ett 

tjänstebolag, kan projektet spegla en successiv resa mot att öka tjänsternas betydelse för 

företaget. I SMTs fall kom beslutet kring att börja sälja tjänster från ledningen. I och med 

att andra affärsområden inom Sandvik-koncernen höll på med tjänsteförsäljning, 

samtidigt som den globala stålindustrin befann sig i kris, tyckte ledningen att även SMT 

borde hålla på med tjänster. Därmed startade SMT en serviceavdelning, som ett slags 

testprojekt, för att se om tjänsteförsäljningen kunde nå framgång. Inom Scania har 

ledningen givit starkt stöd åt tjänsteorienteringen. Ledningen anser att tjänsterna kommer 
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bli en viktig del för företaget i framtiden. Ledningen har givit och uttalat ett starkt stöd 

till att just fortsätta jobba med tjänster och därmed bli en solution provider.  

 

Trots att ledningen i företagen i olika grad försökt betona tjänsternas betydelse, verkar 

det delvis som att personalen nära kund inte helt har förstått sig på tjänsternas potential 

och innebörd. Personalen är dessutom inte helt övertygad om att tjänster är något företaget 

bör arbeta med. Inom TMHS fanns det motstånd mellan sälj- och serviceavdelningen som 

inte fullt ut arbetade på ett enhetligt sätt, vilket Galbraith (2002) menar är viktigt. 

Fungerar inte samarbetet kan suboptimering uppstå, vilket kommer att diskuteras längre 

fram i denna uppsats. Inom TMHS har säljarna även fått en så stor portfölj att de produkter 

och tjänster inom portföljen som inte är viktiga kan tendera att vattnas ut och prioriteras 

bort. Dessutom har det varit svårt att nå ut till teknikerkåren med viktig information 

angående förändringar företaget ska göra, i synnerhet angående tjänsterna. Inom SMT, 

där serviceavdelningen är den enhet som driver SMTs tjänsteorientering, får de övertyga 

och övertala de som levererar tjänsterna. Det finns ett visst motstånd från olika håll inom 

organisationen som inte fullt ut ser potentialen med tjänsterna och ifrågasätter dessa. De 

har svårt att släppa fokus från de produkter SMT levererat under de senaste årtionden. I 

Scanias fall har säljarna till viss del otillräckliga kunskaper kring diverse 

tjänsteerbjudanden, varpå säljarna tenderar att sälja produkter till kunder som efterfrågar 

just produkter då det är enklast. Dessutom definierar de sig själva som ett produktföretag 

vilket återspeglas i säljarnas bonussystem som är uppbyggda kring produkter.  

 

För att lyckas organisera sig till att sälja tjänster krävs även en förenlighet mellan företags 

strukturella element och strategi (Kindström, 2010). Det kräver omställningar vilka kan 

vara främmande för ett enbart tillverkande företag. Ett tjänsteerbjudande kräver nya 

organisatoriska strukturer, principer, processer, förmågor och incitament som skiljer sig 

från de principer som tillverkande företag har (Olivia & Kallenberg, 2003). Frågan som 

då återstår är hur företag bör göra för att få med sig hela organisationen vid en 

tjänstefiering. Som tidigare nämnt menar Galbraith (2002) att ledningen i vissa fall 

behöver styra organisationen hierarkiskt, eller vara centraliserade, för att kunna arbeta 

effektivt och medvetet med tjänsterna. Så enkelt är det dock inte, vilket studiens företag 

bekräftat. Det krävs ett egenintresse hos samtliga enheter och individer att vilja bli 

tjänsteorienterade, annars finns risken att de blir kvar i det produktorienterade tänket.  

 

Det finns exempel på lösningar inom studiens företag som på sikt kan leda till framgång 

med att övertyga hela organisationen. För det första, vilket inte är helt revolutionerande, 

tar det tid att implementera ett tjänsteutbud. TMHS och Scania har arbetat med tjänster 
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under en längre tid jämfört med SMT, varav de anställda inom organisationen börjar få 

en ökad medvetenhet om tjänsterna. Det tar tid att vrida på en stor organisation med en 

produktcentrerad historia. För det andra gäller det att övertyga säljarna och alla de andra 

inom organisationen för att få de att förstå tjänsternas betydelse. En lösning på detta 

återfinns inom Scania. De har tagit fram ett säljverktyg för att underlätta för säljarna att 

paketera produkt och tjänst tillsammans likt en lösning. Därtill har Scania utvecklat 

uppkopplade tjänster som går under namnet Connectivity. SMT i sin tur arbetar med 

intelligenta rör som bygger på samma principer. Tekniken innebär att information och 

data kan genereras från de produkter som företaget säljer. Denna data visade sig sedan 

vara användbar för flera organisatoriska enheter, framförallt i Scanias fall. I och med 

Connectivity upptäckte produktionsavdelningen på Scania att tjänster är något de själva 

kan dra lärdom av och kan gynna deras egna avdelning. Resultatet blev att istället för att 

övertyga de som var emot tjänsterna verbalt, kunde de nu övertyga dem med hjälp av 

fakta. Samtidigt måste de anställda från produktavdelningen och tjänsteavdelningen 

arbeta mer interaktivt med varandra för att kunna sprida kunskap, fakta, hjälp och 

förståelse om och för varandra. För det tredje arbetar och strävar företagen med att 

standardisera sina tjänster. Genom att standardisera tjänsterna blir det enklare för säljarna 

att sälja dessa tjänster. Sålunda kan det antas i någon mening att en tjänst blir produkt. 

Just produkter är, som tidigare nämnt, säljarna vana vid att sälja och något de drivs utefter. 

Slutligen måste företagen och dess ledning inse att det är personalen som är företagets 

viktigaste tillgång då företagen erbjuder helhetslösningar (Baines m.fl., 2009). Inte minst 

inom vertikala lösningar som kräver mycket samspel och interaktion mellan företag och 

kund.  

 

6.2.2 Struktur 

Integrerade vs. separerade säljavdelningar 

 

Något Galbraith (2002) inte behandlar i sin rekommendation är huruvida 

säljavdelningarna bör vara integrerade eller separerade. Galbraith (2002) är tydlig med 

hur produkt- och tjänsteavdelningarna ska delas upp i en front-back struktur (se figur 3.2), 

men en diskussion kring om detta skulle innebära två olika säljavdelningar (en för 

produkterna eller en för tjänsterna) framgår inte. Utifrån den empiriska referensramen för 

denna studie är denna hantering problematisk och en intressant aspekt för hur företagen 

ska hantera tjänsterna mot kunderna. Frågan innebär således om företaget bör ha en 

säljavdelning som säljer både produkter och tjänster, eller två olika säljavdelningar, där 

en endast säljer produkter och en endast säljer tjänster. Inom studiens företag förekommer 
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båda dessa uppsättningar. TMHS och Scania har integrerade säljavdelningar, där säljarna 

säljer både produkter och tjänster. Den tydliga fördelen menar TMHS är att de lättare kan 

erbjuda ytterligare tjänster vid säljögonblicket av en produkt. En annan fördel är att det 

minskar antalet interaktionspunkter mellan leverantör och kund, vilket antas leda till 

mindre risk för bristande kommunikation. Däremot uttrycker TMHS hur det förekommer 

en prioriteringsproblematik från säljarnas sida, då de innehar en stor portfölj av flera 

produkter och tjänster. Det måste vara tydligt för säljarna vad som ska prioriteras och 

vilka produkter eller tjänster som är extra viktiga. Kunder som vill köpa tjänster är ute 

efter att lösa sina behov istället för att köpa en produkt. Det blir således viktigt att säljarna 

säljer det kunderna faktiskt behöver, och därmed tillfredsställer deras behov. Samtidigt 

genererar det kundnöjdhet och en djupare relation som väntas leda till ytterligare 

försäljning längre fram i relationens livscykel (Cohen, Agrawal, & Agrawal, 2006). Ett 

belöningssystem som tar en del av kundlivscykeln i beaktning kan vara en väg att gå. 

Säljare skulle då förslagsvis kunna få en viss procent eller belopp i kommission på ett 

visst antal framtida säljordrar för att på så sätt främja tjänsteförsäljning. 

 

Reinartz och Ulaga (2008) menar att en lösning på ovanstående nämnt problem är att 

separera säljavdelningen, eftersom denna typ av försäljning skiljer sig mer från att endast 

sälja produkter och tjänster. Det menar även TMHS och SMT. Det är inte samma 

kompetens som krävs hos säljarna idag då de snarare behöver vara mer kundorienterade 

och inte lika tekniskt kunniga. TMHS är lösningsorienterade och strävar efter att få 

kunden mer och mer beroende av företaget som leverantör för att säkerställa framtida 

intäkter. På så sätt vore det lämpligt att även separera sin säljavdelning enligt Reinartz 

och Ulagas (2008) argument. Däremot torde en integrerad säljavdelning vara lämplig om 

vi utgår från Kowalkowski och Kindströms (2012, s. 142-143) argument för integrerade 

respektive separerade produkt- och tjänsteavdelningar. En lösning är ett erbjudande som 

innefattar både produkt och tjänst vilket innebär att tvärfunktionella samarbeten kommer 

krävas för att leverera dessa lösningar (Kowalkowski & Kindström, 2012, s. 142-143). 

Dessa resonemang tyder på hur en separat säljavdelning krävs för att främja en försäljning 

av tjänster och lösningar, men en integrerad säljavdelning krävs för att främja leveransen 

av dessa. Det krävs även här en kombination. SMT har huvudsakligen separerade 

säljavdelningar där en säljer produkter och en säljer tjänster. Det är ett medvetet val då 

de har haft en svårighet i att få säljavdelningen på produktsidan att sälja tjänster. På så vis 

får de ansvar för att sälja tjänsterna själva. Det bidrar dock till ineffektivitet då de vid 

säljögonblicket, tvärtemot TMHS och Scania, inte effektivt kan erbjuda ytterligare 

tjänster, eftersom säljavdelningen på produktsidan inom SMT främst har kunskap om sina 

produkter och inte tjänster. Vidare kan problematiken kring vem som äger kunden, där 
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övergången av ansvar från säljavdelningen till leveransorganisationen är diffus, vara 

förknippad med att just SMT har huvudsakligen separerade säljavdelningar. Denna 

problematik identifierades varken hos TMHS eller Scania som båda hade en integrerad 

säljavdelning. Som tidigare nämnt minskar antalet interaktionspunkter mellan leverantör 

och kund med en integrerad säljavdelning vilket på så sätt antas leda till en tydligare 

ansvarsfördelning. 

 

Suboptimering och egenintresse  

 

En påtaglig utmaning som återfinns i samtliga företag är problematiken med 

suboptimering och egenintresse. Inom studiens företag har det återfunnits ett visst 

motstånd mellan de som arbetar med tjänster respektive produkter. Framförallt då de som 

säljer produkter inte vet vad tjänsterna innebär är i vissa fall. På så vis kan detta vara ett 

tecken på att organisationen saknar en operativ strategisk kongruens som genomsyrar hela 

organisationen där samtliga anställda förstår värdet och betydelsen för tjänsterna. Inom 

TMHS fall har företaget utmaningar mot teknikerkåren där vissa inte ens är intresserade 

av att ta till sig information kring tjänsterna. Inom SMT hade serviceavdelningen svårt 

att övertyga resten av organisationen till att utföra vissa tjänster. En del anställda var 

positiva och kunde se hur det skulle stärka deras egna produktaffär medan andra var 

svårare att övertyga. Serviceavdelningen inom SMT har försökt sälja in idén med tjänster 

till varje enskild individ inom företaget som avdelningen behöver hjälp av. Ett sådant 

tänk, det vill säga att vissa enheter enbart tänker på sitt eget bästa, och inte på vad hela 

företagets bästa är, går i linje med problematiken kring egenintresset. Olika avdelningar 

inom Scania hade till en början en egen road map att följa. Däremot var det ingen som 

kommunicerade med någon annan enhet i och med att alla utgick från sin egna road map. 

Scania hade på så vis flera olika organisatoriska enheter som gjorde samma sak, men som 

inte samarbetade. Denna problematik har Scania löst idag. För det första startade de 

projekt som integrerade flera enheter mot gemensamma mål. För det andra löste Scania 

problematiken med enheternas egenintresse genom Connectivity. Connectivity innebar 

att tjänsteavdelningen nu kunde erbjuda produktavdelningen något som 

produktavdelningen själva kunde dra nytta av. I detta fall innebar det alltså att 

Connectivity bidrog till att intern data och information utbyttes mellan enheterna.  
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Problematik med egenintresset har även identifierats på individnivå. Ledningen i företag 

har förstått vikten av tjänsterna och att de kan skapa stabila intäktsströmmar på sikt. Det 

finns produktsäljare som anammat detta och förstått vikten och betydelsen av att sälja 

tjänster. Vissa av säljarna vet att tjänste- och lösningsförsäljningen gynnar företaget i det 

stora hela, men inte just produktavdelningen eller sig själva då de inte får lika stor 

belöning av att sälja tjänster. Denna anledning, det vill säga svaga incitament, 

tillsammans med att säljarna tycker det är jobbigt att lära sig sälja tjänster, leder fram till 

att de kommer fortsätta fokusera på att bara sälja produkter. Det blir nästan som en intern 

konkurrens mellan produktavdelningen och tjänsteavdelningen. Ur den aspekten skulle 

Galbraiths (2002) samt Stannegård och Eriksson-Zetterquists (2011) rekommendation, 

till att justera belöningssystemet mot mindre säljspecifika incitament och mer incitament 

baserat på företagets totala prestation, vara fördelaktig. Ett annat alternativ skulle kunna 

vara tidigare belyst förslag där belöningssystemet skulle ta hänsyn till efterkommande 

ordrar. Försäljningen av tjänster och lösningar tenderar att skapa en djupare relation 

parterna emellan och kan därmed bidra till att kunden förblir mer lojal då ett 

leverantörsbyte skulle innebära högre transaktionskostnader för kund (Brege, Kindström 

& Brehmer, 2009). Inom SMT finns det dock de som ifrågasätter betydelsen av 

belöningssystem för säljarna. Det som är viktigare är att säljarna har ett förtroende för 

leveransorganisationen, att säljarna vet att det de säljer kommer leveransorganisationen 

kunna leverera och göra kunden nöjd och komma tillbaka. 

 

För att hantera problematiken kring suboptimering kan företagen centraliseras. På så vis 

får ledningen mer kontroll på vad som händer inom företaget (Merchant & Van der Stede, 

2012, s. 15). Däremot, vilket tidigare diskuterats, bör de organisera sig utefter 

decentraliserade organisatoriska enheter. Framförallt då tillgängligheten, minskad ledtid 

och snabba beslut är något som kunder efterfrågar idag, vilket främjas av en 

decentraliserad organisationsstruktur. Denna organisering möjliggör en verklig 

kundinriktning för företag som sysslar med tjänster (Grönroos, 2008, s. 337-338). 

Generellt bör operativa beslut fattas på den nivå där de uppstår utan att förflyttas allt för 

mycket inom organisationen. En decentralisering är att föredra i de fall då det finns stort 

behov av lokal information samt produktionsprocesserna har ett litet behov av 

koordination mellan enheterna (Merchant & Van der Stede, 2012, s. 30-33). Bland annat 

måste företag veta karaktären på produkterna hos kund. Samtidigt finns ökade incitament 

till att prestera då dessa enheter ofta är ansvariga för sin egna lönsamhet och sitt egna 
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resultat (Merchant & Van der Stede, 2012, s. 421-422). Däremot mår vissa funktioner 

bättre av att bli utvecklade och styrda centralt för att kunna möjliggöra synergieffekter 

och stordriftsfördelar. Dessa sysslor härrör från administration-, ekonomi- och 

produktionsavdelningar. Gemensam nämnare för de funktioner som bör styras centralt är 

att de är osynliga för marknaden (Grönroos, 2008, s. 337-338). Här innefattas även olika 

interna processer, vilket i det här fallet innebär hur företagen organiserar sig, samt 

processer om att leda och övertyga människor i organisationen. Således bör beslut kring 

övergripande processer och organisering fattas centralt och beslut som är synliga för 

marknaden, det vill säga de beslut som integrerar med kund, fattas lokalt. 
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7. Avslutning 

7.1 Slutsats 
 

Nedan presenteras studiens slutsats utifrån syftet att ta reda på vilka organisatoriska 

utmaningar svenska tjänstefierade företag har stött på samt hur dessa kan hanteras. 

 

 

Bakgrunden till de flesta utmaningar företag har stött på grundar sig i kundens efterfrågan. 

I sin tur har detta fått företagen att omorganisera sig för att just försöka leva upp till denna. 

Genom omorganiseringen har organisatoriska utmaningar framkommit för de som valt att 

tjänstefiera sin verksamhet. Omorganiseringen har gått ut på att övertyga hela 

organisationen, arbeta för interaktion och kommunikation mellan olika avdelningar, 

säkerställa leveransorganisationen samt inse företagets behov av att vara kundcentrerade 

och stegvis lämna sin produktcentrerade position. 

 

I stora drag stämmer Galbraiths rekommendation överens med hur dagens företag som 

erbjuder tjänster och lösningar bör organisera sig. För att lyckas leverera tjänster och 

lösningar krävs en kundcentrerad organisation. En sådan organisation kräver 

tvärfunktionella samarbeten inom företaget som underlättas om ledningen styr upp och 

koordinerar dessa. Däremot är det inte lämpligt att vara helt centraliserade till följd av att 

tjänstefierade företag gynnas av att vara nära kund, och därmed kunna ta lokala beslut 

långt ner i de organisatoriska leden. Det krävs även en egen vilja från de anställda att vilja 

sälja tjänster och samarbeta med varandra för att kunna leverera enligt kundens behov.  

 

Ovanstående argument mynnar ut i en identifierad paradox (se figur 7.1). Den visar på 

hur tjänsteavdelningen i ett företag får hjälp av övriga delar av organisationen och 

ledningen när den visar på tjänsternas potential, men i själva verket är den beroende av 

detta för att nå dit. 
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Figur 7.1: Identifierad paradox. 

 

Det finns flera aspekter företag bör ha i åtanke vid organisering för att leverera tjänster 

som Galbraiths rekommendation inte belyser. För det första behöver serviceavdelningen 

erbjuda de andra enheterna inom organisationen något de själva kan dra nytta av, något 

som skapar incitament till samarbete. Bevis på detta har framträtt genom potentialen med 

de uppkopplade tjänsterna. Dessa för samman företagets produkter och tjänster. 

Resultatet blev att istället för att övertyga de som var emot tjänsterna verbalt, kunde de 

nu övertyga dem med hjälp av fakta. Denna studie har även visat på hur graden av 

kundcentrering beror av tidsaspekten. Det tar helt enkelt tid att öka förståelsen kring 

tjänster för en organisation som valt att tjänstefiera sig. För det andra gynnas företagen 

både av att vara organiserade med separata och integrerade säljavdelningar. Separata för 

att gynna försäljningen av tjänster och lösningar, och integrerade för att främja leveransen 

av dessa. Att både ha en integrerad och en integrerad säljavdelning, är praktiskt sett 

omöjligt. Genom att ha en separerad säljavdelning med en väl fungerande kommunikation 

och samarbeten med övriga delar i företaget, kan detta dock vara en lösning. Dessutom 

bör belöningssystemet justeras så att försäljningen av tjänster prioriteras i högre grad. Ett 

exempel skulle kunna vara att säljare får en viss belöning för framtida inkommande 

ordrar. För det tredje bör företagen ta hänsyn till komplikationerna av suboptimering och 

egenintresset. Suboptimering hanteras generellt sett genom att företag väljer att 

centralisera beslutsfattandet. Däremot behöver företagen ta lokala beslut nära kund vilket 
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innebär att en decentraliserad organisation är mer lämplig. Sålunda blir det svårt för dem 

att hantera suboptimering. På så vis torde företag generellt sett vara decentraliserade, för 

att underlätta lokala beslut, men styrda av ledningen i det osynliga för marknaden, för att 

underlätta organisering för att leverera tjänster och lösningar. 

 

Som vi tidigare varit inne på kan uppkopplade tjänster hjälpa företag att få med hela 

organisationen, vilket även kommer hantera problematiken med suboptimering. Företag 

behöver ökad förståelse för varandra, det räcker alltså inte bara med att ledningen säger 

till eller att en tjänsteavdelning verbalt försöker övertala en och en. Det måste ske något 

operativt och praktiskt också. Dessutom ger ett tjänsteerbjudande som innefattar 

uppkopplade tjänster en win-win-win situation som gynnar tre olika parter. 

 

Tabell 7.1: Beskrivning av identifierad win-win-win situation: 

 

 

Sammanfattningsvis krävs interaktion inom tjänstefierade företag för att hantera 

organisatoriska utmaningar härstammade från tjänsteerbjudanden. Det krävs 

tvärfunktionella samarbeten vilket innebär att företag behöver övertyga medarbetarna om 

tjänsternas betydelse. Ledningen behöver därför ta hierarkiska beslut för att organisera 

företaget genom att underlätta för medarbetare att ingå tvärfunktionella samarbeten. Gör 

ledningen inte detta försvårar det för tjänsteavdelningen att få hjälp av resterande 

organisationen. Genom uppkopplade tjänster skapas en win-win-win situation där 

medarbetarna får incitament till att samarbeta och sälja mer tjänster och lösningar.  

 

Det har med andra ord visat sig att företag behöver hjälp från samtliga delar inom 

organisationen. Ensam är inte stark. De behöver ta gemensamma beslut. På så vis kommer 

de kunna plocka hela trädets frukter och inte enbart de lägst hängande frukterna.  
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7.2 Framtida forskning 
 

Vi har i denna studie identifierat organisatoriska utmaningar som svenska tjänstefierade 

företag har stött på. Dessutom har vi med stöd av Galbraiths (2002) rekommendation, 

samt den empiriska referensramen, givit förslag på hur företag kan hantera dessa 

utmaningar. I avsikt att få svar på ovanstående, har personer som arbetat inom olika 

tjänsteavdelningar blivit intervjuade. För att få ett annat perspektiv och därmed en bättre 

förståelse hade det varit intressant att även intervjua personer från produktavdelningen 

och koncernledningen. Detta på grund av att det visat sig finnas visst motstånd mellan 

produktavdelningen och tjänsteavdelningen vid en transformation likt tjänstefiering. Det 

hade även varit intressant då ledningens roll i denna organisering för att erbjuda tjänster 

visat sig vara viktig.  

 

När företag genomgår en tjänstefiering är det i princip ofrånkomligt att inte genomgå en 

organisatorisk förändring. Att genomgå en tjänstefiering är en omfattande förändring och 

dess effekter påminner om generella utmaningar som de flesta företag stöter på då de i 

någon mån genomgår en omorganisering. Exempelvis finns det alltid någon inom 

företaget som ifrågasätter den organisatoriska förändringen med argumentet “såhär har vi 

alltid gjort, varför ska vi ändra på det här?”. Samtidigt är människan i sin natur bekväm 

av sig och tycker inte om förändringar i vardagen. I och med detta resonemang vore det 

intressant att redogöra kring hur en organisatorisk förändring likt tjänstefiering särskiljer 

sig från en organisatorisk förändring i annat syfte.  

 

En annan intressant aspekt att studera vidare kring är om olika typer av tjänster kräver 

olika organisering av företaget. Till exempel bestod TMHS tjänster till stor del av 

uthyrning, medan de inte gjorde det i SMTs fall. Det skulle därför vara av intresse att 

diskutera vad olika karaktärer på tjänster har för behov av och inverkan på hur en 

organisation bör bli organiserad.  

 

Denna studie innefattar tre svenska tjänstefierade företag som studieobjekt. Vi har 

diskuterat och analyserat dessa utifrån studiens syfte och teoretiska referensram. Slutligen 
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har detta lett fram till en slutsats, vilken bland annat identifierat en paradox och förslag 

på hur organisatoriska utmaningar kan bli hanterade. För att diskutera huruvida 

generaliserbar resultatet är skulle det vara intressant att genomföra en liknande studie på 

andra företag än de tre som blivit undersökta i denna studie.  

 

7.3 Kritik 
 

Som i alla andra studier, innehar även denna brister. Även ifall vi ämnade att ha ett 

strategiskt urval, där de bäst lämpade företagen valdes ut för att besvara studiens syfte, 

blev så inte fallet. Under förstudien valdes istället de företag som verkade mest 

intressanta, de som på eget initiativ under telefonsamtalen öppet talade om sina 

organisatoriska utmaningar. På så sätt valdes företag som haft svårt att organisera sig för 

att sälja tjänster och försökt hantera dessa, snarare än de företag som tidigare haft problem 

och löst dessa. Till följd av detta besvarades studiens syfte i större omfattning utifrån den 

teoretiska referensramen istället för den empiriska referensramen. 

  

De inledande intervjuerna på studiens första företag blev i viss mån lidande av att de var 

de första som intervjuades. I jämförelse med de två senare studerade företagen blev 

bidraget till den empiriska referensramen mindre tydligt. Samtidigt resulterade det i att 

intervjuerna hos det andra och tredje företaget inspirerades till viss del av vad det första 

företaget berättat. Därav borde vi försökt prioritera att återkomma till det första företaget 

för att ställa fler frågor efter vi intervjuat alla företagen för att få mer konsekventa svar. 

Tyvärr prioriterades inte detta, då vi identifierade behovet relativt sent, eftersom vi inte 

hade tid till att tillföra ytterligare empiri för att sedan justera analysen utefter denna. 

  

Under förstudien samt intervjuerna använde vi begreppet utmaningar, vilket kan tyckas 

vara ett oprecist och talspråkligt begrepp. Att prata om utmaningar kan innefatta små och 

stora utmaningar. Vad innebär det egentligen att någon har en ”liten utmaning”? Att 

istället prata om problem, är det kritiskt oavsett om de är små eller stora. Att prata om 

problem är mer precist och borde ha använts som begrepp från första början i denna studie 

för att få precisare svar från respondenterna, samt kunna argumentera på ett tydligare vis 

i uppsatsen. Vi kom dock på detta först när vi redan intervjuat alla elva respondenter. Vi 
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hade då frågat alla dessa om utmaningar och kunde därför inte helt plötsligt ändra om 

deras svar om sina utmaningar till problem. 

  

Som tidigare nämnt hade det varit intressant ifall vi hade försökt få kontakt med anställda 

inom andra avdelningar i företagen som visat tecken på motstånd mot tjänsteavdelningen. 

Det hade även varit intressant att få intervjua personer från koncernledningen, då de i 

denna studie visat sig vara viktiga för tjänsteavdelningen. Respondenterna i denna studie 

var nästan uteslutande anställda i respektive tjänsteavdelningar som arbetar med tjänster 

och kan på så vis hämma intressanta och givande infallsvinklar. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide respondenter 

  

Inledning 

● Presentation av oss och studien (informationskravet) 

● Övriga etiska aspekter: samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet 

● Fråga om det är okej att vi använder respondentens post och företagets namn i 

studien 

● Fråga om det är okej att vi spelar in intervjun 

  

Fasta intervjufrågor 

● Hur gick det till när ni började erbjuda tjänster? 

● Hur har detta fortskridit genom åren? 

● Hur ser arbetet med tjänster ut idag? 

  

Övriga intervjufrågor (som ställdes vid tillfälle) 

  

● Hur såg implementeringsprocessen ut? 

● Vilka tjänster har ingått i er tjänsteportfölj genom åren? 

● Hur stor andel av er totala omsättning härrör från tjänster? 

● Varför har ni valt att gå tillväga på det sätt ni gjort? 

● Hur blev utfallet av de förändringar ni gjort för att sälja (mer) tjänster? 

○ Hur påverkades organisationen av detta? 

● Vilka utmaningar har ni stött på genom åren? 

○ Hur har ni hanterat dessa? 

● Vilka organisatoriska utmaningar har ni stött på genom åren? 

○ Hur har ni hanterat dessa? 

● Vilken anser ni är den största? 

○ Hur har ni hanterat den? 

● Finns det några utmaningar ni tidigare stött på som ni idag har löst? 

○ Hur gick ni tillväga då? 

● Finns det några utmaningar ni tror att ni alltid kommer ha, av typen konstanta 

utmaningar? 

● Hur är ni organiserade/strukturerade? 

○ Är ni integrerade eller separerade mot företagets övriga produkter? 

○ Vilka olika enheter är inblandade? Vem gör vad? Vem levererar/säljer 

produkter respektive tjänster? 

○ Hur arbetar dessa enheter tillsammans? 

○ Anser ni att ni är strukturerade efter att sälja tjänster? 



 

 

 

○ Är beslutsfattandet centraliserat eller decentraliserat? 

● Vilken roll har tjänster i er uttalade strategi? 

○ Finns den med där? 

● Hur har tjänsternas betydelse för företaget kommunicerats ut inom företaget? 

○ Hur har detta mottagits av de anställda? 

○ Hur har ni arbetat för att få dessa att börja arbeta med tjänster? 

● Vilken roll har företagets ledning haft i ert arbete genom åren? 

● Vad har detta inneburit för de anställda? För säljarna? 

○ Har detta krävt en annan personalstyrka? Nyrekrytering? 

○ Har det krävts utbildning? 

● Hur ser ert belöningssystem ut för säljarna? 

○ Finns ett belöningssystem kopplat till tjänster? 

○ Hur har detta fungerat? 

  

  

   

  

  

 

 


