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Sammanfattning 

Titel: Styrning och tjänstefiering: Hur ekonomisk styrning påverkas av tjänstefiering 

 

Författare: Klas Felber och Anton Gustafsson 

 

Handledare: Aku Valtakoski 

 

Bakgrund: Allt fler företag kompletterar sitt produktutbud med tillhörande tjänster. Detta 

skapar utmaningar gällande ekonomistyrningen då tjänster och kvaliteten av den erbjudna 

tjänsten är svårare att kvantifiera och därmed mäta. Hur angriper företag detta problem och 

hur anpassar de sin ekonomistyrning för att hantera detta? Tidigare forskning har belyst 

problematik i området men mer forskning behövs då relativt lite har skrivits om tjänstefierade 

företags styrning. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur inkluderandet av tjänsteerbjudanden påverkar 

hur företag sätter mål, mäter prestationer, belönar samt motiverar deras anställda. 

 

Genomförande: Uppsatsen är en kvalitativ studie med en ansats som utgår från ett teoretiskt 

ramverk. För att samla in empiri genomförde vi intervjuer med fem stycken person från fem 

internationella företag, studien är därför en flerfallsstudie.  

 

Slutsats: Vid tjänstefiering är det främst målsättning och prestationsmätning som påverkas 

direkt. Belöningssystem och motivation påverkas indirekt via målsättning och 

prestationsmätning, men någon signifikant direkt ändring kunde inte påvisas. Tjänstefierade 

företag löser problematiken med kvantifiering genom att sätta öppna så kallade lärande- och 

processmål, istället för strikta prestationsmål.  

 

Nyckelord: tjänstefiering, ekonomistyrning, belöningssystem, prestationsmätning, 

målsättning, motivation 

  



 
 

  



 
 

Abstract 

Title: Management control and servitization: How managerial control is affected by 

servitization 

 

Authors: Klas Felber and Anton Gustafsson 

 

Supervisor: Aku Valtakoski 

 

Background: More and more companies are complementing their product range with related 

services. This creates challenges in management control, since the services and quality of the 

offered service are more difficult to quantify and thus measure. How do companies approach 

this issue and how do they adjust their management control to handle this? Earlier research 

has highlighted challenges in the area, but more research is required as relatively little has 

been written about the management of companies that complement their products with 

services. 

 

Aim: The purpose of the study is to find out how the inclusion of service offerings affects 

how companies set their employee goals, measure employee performance, motivate, and 

reward employees. 

 

Completion: The essay is a qualitative study with an onset from a theoretical framework. To 

collect empirical data, we conducted interviews with five people from five different 

international companies. This means that the study is a multi-case study. 

 

Conclusion: In the event of added service offering, it is primarily goal setting and 

performance measurement that are directly affected. Reward systems and motivation are 

indirectly affected through goal setting and performance measurement, but no significant 

direct change could be detected. Serviced companies solve the problem of quantification by 

setting so-called learning and process goals, rather than strict performance goals. 

 

Keywords: management control, servitization, reward system, performance measurement, 

target setting, motivation 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att säkerställa att anställda jobbar mot att uppnå organisationens mål implementerar de 

flesta företag olika former av styrverktyg. Ekonomistyrning definieras enligt 

Nationalencyklopedin som “...avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare mot vissa ekonomiska mål.”  

 

Styrverktyg kan bidra till att de anställda vet vad som är acceptabelt och inte på arbetsplatsen, 

vilka prestationer som belönas och de kan även påminna dem anställda om potentiella 

negativa konsekvenser som kan uppstå av vissa handlingar (Lopez-Valeiras et al., 2018). 

Styrning kan bidra till att de anställda effektivt riktar sina ansträngningar mot det som skapar 

värde för företaget och dess kunder. Det kan till exempel handla om att få de anställda att 

fokusera mer på kundservice (Merchant & Van der Stede, 2017).  

 

Traditionellt sett har merparten av värde i ekonomin härstammat från fysiska varor medan 

tjänster har setts som en utökning av varor. Detta håller dock på att förändras när tjänster blir 

en allt större del av den totala ekonomin, vilket beror på strategiska beslut när organisationer 

når en mogen fas i livscykeln där tillväxten avtar (Kowalkowski et al., 2017). 2016 stod 

tjänster för totalt 66% av världens totala BNP (Worldbank, 2018). Kina, som tillverkar en stor 

andel av världens produkter, har som mål att tjänster ska stå för 60% av landets BNP år 2025. 

År 2016 stod tjänster för 51,6% av BNP i landet (Reuters, 2017). En ytterligare förklaring till 

att tjänster tar större andel av världsekonomin är ökande global konkurrens samt att när 

tillverkare blir prispressade tvingas de hitta nya innovativa lösningar för att differentiera sig 

från konkurrenterna (Vandermerwe & Rada, 1988; Baines & Lightfoot, 2014). Att erbjuda 

lösningar till sina kunder, där varor kompletteras med olika typer av tjänster som exempelvis 

reparationer eller regelbundet underhåll, har varit ett av svaren på detta dilemma. Denna 

utveckling kallas för tjänstefiering (Vandermerwe & Rada, 1988; Pistoni & Songini, 2017).  

 

Att tjänstefiera ett företag innebär dock stora utmaningar, främst när det kommer till 

företagskultur och strategisk inriktning (Vandermerwe & Rada, 1988). Vandermerwe och 

Rada (1988) påpekar även att företag som väljer att inte tjänstefiera påverkas, då de nu måste 
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konkurrera med företag som valt att tjänstefiera. Ett exempel där tjänstefiering påverkat hela 

marknader är fastighetsförsäljning. I England och Tyskland började fastighetsmäklare erbjuda 

bostadslån till sina kunder. Detta resulterade i att bankerna köpte upp fastighetsmäklarna för 

att inte tappa marknadsandelar, vilket i sin tur resulterat i att många banker nu även har 

fastighetsmäkleri som en del av sitt utbud (ibid). 

 

Baines et al. (2017) instämmer i att det är en stor utmaning att gå från att vara en tillverkare 

till att konkurrera även med tjänster. För att genomföra övergången krävs nya strategier och 

verktyg då företagen inte längre endast skapar värde vid produktionstillfälle, utan värde 

skapas mer och mer under hela avtalstiden tillsammans med kunden, exempelvis genom att 

företaget står för underhåll, reparationer eller säkerhet. Problem såsom att kunna värdera sina 

erbjudanden korrekt och mätning av prestationer är uppenbara moment som måste beaktas 

(Pistoni och Songini, 2017). Tjänsternas värde är generellt helt beroende på hur bra anställda 

presterar, då de direkt påverkar kundernas tillfredsställelse samt leverans av tjänsten (Brax, 

2005). 

  

En av utmaningarna med tjänstefiering ligger i organisationsstrukturen, vilket refererar till 

bland annat allokeringen av arbetsroller samt mekanismer för att kontrollera interna 

aktiviteter (Zhang & Banerji, 2017). När organisationer som en följd av att de introducerar 

tjänster blir mer komplicerade är frågan hur tjänstefierade företag behöver anpassa sina 

styrningsverktyg för att öka motivation och effektivitet, samt för att undvika eventuella 

negativa effekter (ibid.). Kreye (2016) teoretiserar att som en del i tjänstefieringsstrategin 

måste en specifik kultur skapas för att öka motivationen hos anställda. Nudurupati et al. 

(2016) presenterar ett holistiskt ramverk av utmaningar inom tjänstefiering som de anser 

behöver utforskas mer. Här frågar de sig bland annat vilka färdigheter som krävs av de 

anställda vid tjänstefiering, vilken managementstil som är passande, samt vilka mätvärden 

som bör användas vid mätning av prestation. 

 

Vi har från litteratur inom ekonomistyrning (Merchant & Van der stede, 2017; Anthony et al., 

2014) valt att titta närmare på de fyra styrningsaspekterna målsätting, prestationsmätning, 

motivation och belöningssystem. Målsättning diskuteras i termer av vilka mål de anställda 

förväntas jobba mot samt uppfylla när de genomför sina arbetsuppgifter. Exempel kan vara ett 

visst antal sålda varor per månad eller projekt som måste vara färdiga inom en viss tidsram. 

Prestationsmätning i sin tur är är hur företagen väljer att mäta hur väl de anställda genomför 
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sina uppgifter, till exempel beräkning av antal producerade produkter eller antal sålda varor. 

Motivation är helt enkelt hur motiverade medarbetarna är att genomföra sina arbetsuppgifter, 

samt hur moralen är på arbetsplatsen. Den påverkas bland annat av företagskulturen, 

eventuella förmåner, transparens från chefer och mycket annat. Slutligen är belöningssystem 

de olika typer av strukturella belöningar företaget erbjuder de anställda för väl utfört arbete. 

Belöningarna kan vara på bolagsnivå och betalas ut till samtliga om företaget går bra, eller på 

individnivå där de betalas ut om en individ presterar väldigt bra (ibid.).  

 

Anledningen till att vi valt dessa aspekter är att de har en direkt påverkan på hur väl ett 

företag kan jobba mot att uppnå sin strategi, samt att de ingår i den grund för hur styrningen 

går till (Merchant & Van der Stede, 2017). Det finns mycket forskning inom 

styrningsområdet, men som nämnts ovan finns det perspektiv där styrning och tjänstefiering 

möts som är i behov av ytterligare undersökningar.  

1.2 Problematisering 

Enligt Anthony et al., (2014) behöver företag som tjänstefierar anamma en ny 

organisationsstruktur, samt anpassa sin styrning. Erbjuder ett företag tjänster uppstår en 

utmaning när det kommer till att mäta kvalitet. Tillverkande företag kan enkelt mäta kvaliteter 

såsom tolerans, vikt, färg, renhet och liknande, och detta kan göras innan produkten säljs till 

kund. För en tjänst är det bara möjligt att mäta kvaliteten efter att tjänsten har blivit utförd, 

och dessa mätningar är oftast subjektiva, olika kunder kan ha olika perspektiv på vad som gör 

en tjänst bra. Producerande företag kan ofta mäta skillnaden mellan input och output, och se 

vilket resultat en viss enhet presterat. För en tjänst är det i många fall svårare att se 

kopplingen mellan input och output (ibid).  

 

I tungt konkurrensutsatta marknader läggs mycket pengar på forskning för att ta fram bättre 

produkter och fokus ligger på att nå en nivå där företaget får skalfördelar (Pistoni & Songini, 

2017). Organisationer som utmärker sig genom att erbjuda produkter och tjänster behöver ha 

ett större fokus på kunden. Att sälja produkter skapar möjligheter för större intäkter genom 

kontinuerliga tjänster kopplade till produkten. Detta betyder att produktfösäljning även 

möjliggör försäljning av tjänster. För att förstå vad som är viktigt måste organisationen se på 

värde från kundens perspektiv (ibid.). Vilken typ av kund företaget har är också viktigare. 

Bland tjänstefierade företag är det viktigare att ha starka relationer med kunder som är 
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lönsamma. Fokus bland tillverkande företag ligger istället på att säkra stora och många 

kunder. Företag som går igenom bytet från tillverkning och försäljning av produkter till att 

även erbjuda tjänster måste utöver detta lära sig att byta fokus från produktivitet, skalfördelar, 

kostnad jämfört med kvalitet, produktinnovation och istället lägga fokus på flexibilitet, 

individuell kundanpassning, kundnätverk och partnerskap. Det har alltså visat sig att 

tjänstefieringsprocessen är komplex och utmanande (ibid). Det krävs en tydlig strategisk plan, 

planeringsverktyg och väl utformade styrningsverktyg för att säkerhetsställa att processen 

fungerar (Pistoni & Songini, 2017). Nudurupati et al., (2016) belyser även de kulturella 

utmaningarna kring tjänstefiering, där det handlar om att få de anställda att förstå vikten av att 

tjänstefiera, och att implementera detta i belöningssystemet. Belöningssystem är bland annat 

en viktig del av de styrningsverktyg företag använder eftersom de samverkar med målsättning 

och har inverkan på de anställdas motivation samt prestation (Merchant & Van der stede, 

2017).  

 

Baines et al. (2009) förtydligar att kulturen vid erbjudandet av tjänster skiljer sig avsevärt mot 

kulturen för tillverkande företag. Detta betyder att företaget som helhet måste fokusera på att 

erbjuda tjänster och anpassa sig efter kundens behov. Det finns även en risk för att anställda 

inte kommer vilja förändra på verksamheten, speciellt personer som inte motiveras eller 

förstår sig på syftet med förändringen. Det är därför viktigt att ledningen får de anställda att 

förstå vikten av att erbjuda tjänster, men även att ledningen anställer personer som har ett 

tjänstefokus. Ett företag som har stort fokus på tjänster måste också inse att företagets 

personal är dess största tillgång, vilket inte är fallet i ett strikt tillverkande företag (ibid.).  

 

Enligt Nudrupati et al. (2016) ligger utmaningen i att tjänster ofta är kontextuella i sin natur, 

vilket i sin tur gör att prissättningen blir komplex. Detta skapar problem i ekonomistyrningen, 

då de flesta företag idag utvärderar mått såsom flexibilitet, kundnöjdhet och leveransprecision 

utifrån ett “Value-in-exchange”-perspektiv (värdet uppstår vid transaktionstillfället) snarare 

än ett “Value-in-use”-perspektiv (värdet uppstår vi själva användningen av produkten eller 

tjänsten) (Bititci et al., 2012). Ifall företag går över till att erbjuda tjänster istället för, eller 

tillsammans med sina produkter, måste de kunna mäta värdet över tid istället för att bara mäta 

vad en försäljning ger vid försäljningstillfället. Detta för att kunna prissätta så effektivt som 

möjligt samt kunna belöna anställda korrekt. Samtidigt ska det för kunder vara enkelt att 

jämföra och se vilket alternativ som är bäst (ibid). Nudurupati et al., (2016) gör ytterligare 
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kopplingar till ekonomistyrning och behovet av en förståelse i hela företaget när det kommer 

till vad tjänstefiering ska uppnå och säger att det är avgörande för att skapa “Value-in-use”.  

 

Vi ämnar att med detta arbete bygga vidare på tidigare forskning samt hjälpa till att utveckla 

bilden av styrning genom att ta en närmare titt på tjänstefierade företag. Genom intervjuer 

undersöker vi hur företag med både produkt och tjänsteerbjudanden idag sätter mål, mäter 

prestationer, belönar, samt motiverar sina medarbetare. Vår önskan är att bidra till aktuell 

forskning när vi tittar närmare på de fyra styrningaspekterna och kastar mer ljus på hur de 

påverkas när företag tjänstefieras samt erbjuder både produkter och tjänster. När företag i 

framtiden tjänstefierar hoppas vi att de med vårt bidrag kan underlätta anpassningen av deras 

styrning. 

 

1.3 Definitioner 

Tjänsteman 

Begreppet tjänsteman användes under intervjuer av flertalet fallföretag vid genomförandet av 

denna studie. Respondenterna som använde sig av begreppet tjänsteman pratade om det i 

kontexten av en anställd som producerar tjänster istället för varor. Vi har därför valt att vid 

vidare benämning av begreppet i texten använda oss av samma definition. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syfte: Undersöka hur inkluderandet av tjänsteerbjudanden påverkar hur företag sätter mål, 

mäter prestationer, belönar samt motiverar deras anställda. 

Frågeställningar: 

● Hur samverkar de fyra styrningsaspekterna med varandra? 

● Vilka faktorer påverkar mätning av prestationer samt belöningssystemet hos 

tjänstefierade företag? 

● Hur används belöningssystem i företag som erbjuder tjänster och tjänstefierade 

produkter?  
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2.Teoretiskt ramverk 

 

2.1 Tjänstefiering 

Först att göra en omfattande studie om fenomenet tjänstefiering var Vandermerwe och Rada 

(1988). Intresset för ämnet har sedan dess ökat och den första att sedan göra en genomgång 

över publicerad forskning kring ämnet var Baines et al. (2009). I denna litteraturstudie 

definierade författarna tjänstefiering, gick igenom hur tjänstefiering utvecklats och påvisade 

några kännetecken för tjänstefiering. Författarna diskuterade även vad som drev utvecklingen 

mot tjänstefiering och vilka utmaningarna var.  

 

Baines et al. (2009) definierar produkter som ett materiellt föremål, såsom en bil, en båt eller 

ett flygplan. Att definiera en tjänst är svårare, men författarna kommer till slutsatsen att en 

tjänst är en ekonomisk aktivitet som inte resulterar i ägandebyte av en materiell produkt. 

Baines et al.:s (2009) definition av tjänstefiering är densamma som Vandermerwe och Rada 

(1988) författat, nämligen; 
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 “Det ökade utbudet av marknadsförpackningar eller buntar av 

kundanpassade kombinationer av varor, tjänster, support, självbetjäning 

och kunskap för att öka värdet på den ursprungliga produkten.”   

                  (Vandermerwe och Rada, 1988, egen översättning.)  

 

Vandermerwe och Rada (1988) påpekar att denna utveckling drivs framåt av kunderna. 

Tidigare försökte företag tillfredsställa kundernas behov genom de huvudprodukter som 

företagen sålde, men nu går utvecklingen mot att skapa långvariga relationer med kunderna 

genom att ha ett bredare utbud med tilläggstjänster och lösningar som innefattar både 

produkter och tjänster. Kowalkowski et al. (2017) menar att från ett affärsperspektiv är det 

inte antalet tjänster ett företag erbjuder som visar om det är tjänstefierat eller ej, utan om 

huvudsyftet för det som erbjuds är att försvara produktverksamheten samt göra det möjligt för 

kunderna att själva skapa värde. För produktcentriska företag som önskar tjänstefiera är det 

dock viktigt att de skapar en balans mellan deras tillverkade produkter och de tjänster som 

läggs till. När tjänsterna sedan blir allt mer avancerade kommer företagen behöva lägga till 

systemegenskaper och integration (Kindström & Kowalkowski, 2014). Tjänstefiering drivs 

främst utav ett behov att differentiera sig och bli mer konkurrenskraftig i allt mer komplexa 

och kapitalintensiva industrier (Kinnunen & Turunen, 2012). Litteratur om tjänstefiering delar 

normalt in fördelarna som skapas i de tre kategorierna marknadsfördelar, strategiska fördelar 

och finansiella fördelar (Baines et al., 2009; Kinnunen & Turunen, 2012). Dessa kategorier 

inkluderar fördelar som till exempel reducerad risk relaterat till vissa produkter, kunna erbjuda 

bättre och bekvämare service till kunder, stärkta kundrelationer samt förhöjd lojalitet, 

differentiera portföljen och därigenom skapa tillväxtmöjligheter, högre säljmarginaler, och fler 

stabila inkomstkällor (Brax, 2005; Gebauer, 2008; Gebauer et al., 2008; Vandermerwe & 

Rada, 1988; Vargo & Lusch, 2004). 

 

Gebauer et al. (2008) menar att strategiskt fokus är av mycket hög vikt för tillverkande företag 

som tjänsteinnoverar. Utan ett högt strategiskt fokus har dessa företagen inte tillräckligt 

service-specifika färdigheter för att kunna konkurrera. Företag som implementerar 

produktrelaterade tjänster måste även ta i beaktning två typer av innovation, nämligen 

integrerad och separerad. Integrerad serviceinnovation innefattar stort fokus på involverandet 

av frontlinjepersonal, IT, intern organisation, samt utbildning (ibid.). Separerad 

serviceinnovation består av projekt som till exempel marknadstestning eller 

marknadsundersökning (ibid.). 
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För att hantera sin strategi, struktur, samt involvering av personal vid framgångsrik 

serviceinnovation krävs det att företag adresserar de underliggande elementen som är länkade 

till resurser och förmågor (Kindström & Kowalkowski, 2014). Kindström & Kowalkowski 

(2014) listar en rad olika resurser och förmågor där bland annat serviceorienterade 

incitamentsystem, värdevisualisering, långsiktig orientering och intern koordination är viktiga 

för lyckad tjänstefiering. En strategisk ändring mot serviceinnovation måste spegla 

förändringar genom hela affärsmodellen så att det nästan blir en innovation av affärsmodellen. 

En framgångsrik ändring inom ett område beror på motsvarande ändringar och justeringar 

inom andra områden (ibid.). 

 

2.1.1 Servicedominant logik 

När ett företag tjänstefierar betyder det inte bara en förändring i strategi, organisation och 

utbud. En viktig del ligger även i företagets syn på värdet av det de erbjuder. När tjänster 

introduceras måste en förändring av synsättet ske eftersom kontakten med kunderna fortsätter 

efter transaktionstillfället, till skillnad från traditionella fysiska produkter där kontakten 

avslutas efter transaktion (Smith et al., 2014). 

 

Enligt Vargo och Lush:s (2004a) Service-dominanta logik (S-D logik) är en kundupplevelse 

inte enbart skapad eller designad utav företaget, utan den skapas tillsammans med kunderna 

genom interaktion. Denna logiken menar att värdet för produkter och tjänster skapas vid 

själva användandet, vilket är i kontrast till den tidigare mer traditionella godsdominanta 

logiken där värdet på produkter anses skapas standardiserat och helt skilt från kunden vid 

produktion (ibid.). Genom en sammansättning av olika beståndsdelar av tjänsten kan ett 

företag vägleda kunden och skapa en kontext där upplevelsen äger rum och där kunden själv 

hjälper till att skapa värde. (Teixeria et al., 2012). Grönroos (2008) instämmer i detta och 

listar tre serviceaspekter; service som en aktivitet, service som ett perspektiv på kundens 

värdeskapande, samt service som ett perspektiv på leverantörens aktiviteter. 

 

Inom ramen för S-D logik definieras begreppet service som appliceringen av kompetenser till 

förmånen av en annan part (Vargo & Lush, 2008a). Vid tjänstefiering måste tankesättet här 

ändras för hur värdet ser ut, från fysiska statiska resurser som kräver att någon form av 

handling/ åtgärd utförs, till immateriella dynamiska resurser som är kapabla att skapa värde 
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(Smith et al., 2014). Stället där värdet skapas flyttas alltså från producenten till en gemensam 

process där flera parter samarbetar. Det gemensamma skapandet av värde kan ske antingen 

indirekt eller direkt. Värdet är i bägge fallen definierat i termer av tjänster och produkter, det 

som skiljer dem åt ligger i hur leverantören och kunden interagerar och vem som har kontroll 

över vilka resurser (Vargo & Lush, 2008a). Vargo och Lush (2008b) poängterar vidare att en 

central del angående service i S-D logik är att den skiftar fokus från antal enheter skapade till 

en process, vilket innebär att servicen erbjuds i utbyte mot de motsvarande parternas 

ömsesidiga skapande av servicen. Detta gör att value-in-use är högst relevant i S-D logiken 

eftersom det skapas över tid vid detta bytet av tjänster för tjänster. S-D logik anses av Vargo 

och Lush (2008b) själva inte som en teori, utan snarare ett ramverk för organisationer samt ett 

tankesätt. Logiken kan alltså hjälpa organisationer att motverka externa och interna motstånd 

genom att leverantör och kund gemensamt skapar värdeprocess, dialog, serviceerbjudande 

samt värdeproposition (ibid.). 

 

2.1.3 Value Capture 

Oavsett om värde skapas vid tillverkning av produkter eller tillhandahållandet av tjänster, är 

det viktigt för företagen att ta till vara på det och omsätta så mycket som möjligt till 

inkomster (Fischer & Sojer, 2016). Detta kallas på engelska för ‘Value Capture’ och om 

värde är tårtan är tårtbiten som tas det fångade värdet (Gulati & Wang, 2003: s. 209). Kan ett 

företag bättre fånga värdet än sina konkurrenter samtidigt som de har mindre kostnader kan 

de skapa konkurrensfördelar. Företag som implementerar strategier som ökar fångandet av 

värde har även större chans till fördelar än företag som endast försöker minimera sina 

kostnader (Peteraf & Barney, 2003).  

 

Lepak et al. (2007) skriver att värde kan bli fångat genom resurser som bland annat är svåra 

för andra företag att imitera (vilket medför att det blir lättare att fånga värdet), men även 

genom metoder för resurshantering. Resurser kan alltså skapa vinster, men om det är 

resursägaren och inte företaget som fångar bytesvärdet (priset som betalas för det skapade 

användarvärdet som uppstår vid säljet) kommer lönsamheten att lida (Bowman & Ambrosi, 

2000). Vidare är beslut i produktionsprocessen baserade på hur uppfattningen om hur 

användbara resurser är i skapandet av användarvärde. Det fångade värdet bestäms sedan av en 

uppskattning av köparens och säljarens relativa förhandlingsstyrkor (ibid.). 
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Det kan dock vara svårt för leverantörer att mäta kundens upplevda värde av tjänster vid B2B 

(Business-to-Business) eftersom kunden inte alltid är villig att avslöja hur mycket den 

värderar tjänsten. Detta beror på att kunden är rädd att om den avslöjar för mycket av det 

upplevda värdet kan leverantören komma att öka priserna om de upplever att de erbjudna 

priserna inte matchar värdet (Johansson et al., 2015).  Johansson et al. (2015) hänvisar vidare 

till studier som pekar på att säljare ofta har svårt att kvantifiera värdet av det de erbjuder till 

sina kunder. Har säljaren inte möjlighet att göra detta kan det leda till att köparen frågar efter 

ett lägre pris. Att kunna uppskatta värdet av erbjudanden spelar en central roll för företag som 

vill göra vinst på det värde de skapar och levererar till sina kunder. I många företag erbjuder 

säljare tjänster gratis för att lättare kunna sälja en huvudprodukt, även om företaget normalt 

tar betalt för dessa tjänster, vilket medför mycket lägre intäkter (ibid). 

2.2 De fyra styrningaspekterna 

Merchant och Van der Stede (2017) tar upp många aspekter och verktyg som kan användas 

för att styra medarbetare och få dem att jobba mot organisationens mål. När ett företag 

genomför tjänstefieringsprocessen måste de byta fokus från produktivitet, skalfördelar, 

kostnad jämfört med kvalitet, produktinnovation och istället lägga fokus på flexibilitet, 

individuell kundanpassning, kundnätverk och partnerskap. Detta betyder att en förändring 

måste ske för vad målsättningen fokuserar på (Pistoni & Songini, 2017). Målsättningen har en 

direkt påverkan på prestationsmätningen och motivationen för de anställda, och de anställdas 

belöningssystem bör anpassas utefter företagets nya fokus (Merchant & Van der Stede, 2017). 

För en lyckad tjänstefiering måste företaget överkomma de kulturella utmaningarna kopplat 

till tjänstefieringsprocessen, och detta handlar till stort om att få de anställda att förstå vikten 

av att tjänstefiera, och detta kan göras genom att motivera de anställda till förändrat fokus 

genom en anpassning av belöningssystemet (Nudurupati et al., 2016).  Även Kindström och 

Kowalkowski (2014) kommer till samma slutsats, där företag som serviceinnoverar måste ha 

serviceinriktade incitamentsystem samt fokusera på intern koordination för att lyckas med 

den nya strategin.  
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2.3 Målsättning 

Organisationer är i sin simplaste form en samling av människor som jobbar mot gemensamma 

mål. Målsättning i en organisation börjar i de flesta fall med att ledningen formulerar 

strategier för hur de ska uppnå vissa mål (Anthony et al., 2014). Mål definieras enligt 

Nationalencyklopedin som “avsett resultat av verksamhet”.  

 

Det är viktigt att företagets mål är i linje med vad företaget mäter. Har företaget som mål att 

öka avkastningen för sina ägare, samtidigt som de anställdas prestationer värderas utefter vad 

det finansiella resultatet blir, leder det i de flesta fall till att de anställda kommer att fokusera 

på att öka det finansiella resultatet oavsett hur avkastningen för ägarna påverkas. Merchant & 

Van der Stede (2017) använder formuleringen “Vad du mäter är vad du får”. Detta betyder att 

företagets målsättning och styrningsverktyg måste samverka ifall företaget vill uppnå sina 

mål (Latham, 2004).  

 

En välformulerad strategi fungerar som en guide för de anställda, och hjälper dem att uppnå 

organisationens mål. En utarbetad strategi hjälper ledningen att avgöra vilken form av 

styrning som passar i företaget, och kan basera sin prestationsmätning samt sitt 

belöningssystem utefter det (Merchant & Van der Stede, 2017).  

 

Företag delar ofta upp mål i planer och budgetar, hur väl de anställda har följt en plan eller en 

budget kan sedan användas i utvärderingen av den anställdes prestation. Budgetar är den 

vanligaste målformen som används för just detta och anledningen är att det med en budget är 

enkelt att mäta skillnaden mellan mål och prestation, samt att det kan leda till att de anställda 

förstår vad som fungerar och vad som inte fungerar bra (Merchant & Van der Stede, 2017).   
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2.3.1 Målsättningsteori 

Målsättningen kan ha tre olika svårighetsgrader, och dessa är (1) mål som är lätta att uppnå 

utan större ansträngning, (2) mål som kräver stor ansträngning och som är väldigt svåra att 

uppnå, och (3) mål som ligger någonstans däremellan, som kan uppnås så länge som den 

anställde anstränger sig inom en rimlig nivå. Studier har visat att mål av den tredje typen är 

att föredra, då för lätta mål gör att de anställda inte motiveras att anstränga sig, och att för 

tunga mål gör att de anställdas demotiveras när målen ses som omöjliga att uppnå (Merchant 

& Van der Stede, 2017). 

 

Mål som är specifika leder till högre resultat än mål som är vaga eller oklara för den anställde, 

givet att den anställde är motiverad att jobba mot målen. Vaga mål kan till exempel vara ‘gör 

ditt bästa’ (Seijts et al., 2004). 

 

Det finns många olika former av mål, och de kan delas upp i resultatmål, prestationsmål, 

lärandemål och processmål (Söderfjäll & Svensson, 2017). Resultatmål innebär att 

organisationen som helhet, grupper av anställda eller individuella anställda har ett mål som är 

kopplat till ett resultat. Det kan till exempel vara att organisationen ska ha en rörelsemarginal 

på 15%. En nackdel med resultatmål är att slutresultatet oftast inte är fullt kontrollerbart av 

enskilda enheter eller individer. Ett företags rörelsemarginal påverkas oftast av 

konjunkturläge, räntenivåer, lagar och konkurrenters prissättning. Prestationsmål har en 

närmare koppling till enhetens eller individens prestation. Det kan exempelvis vara mål om 

producerad kvantitet, oavsett om resultatet för företaget sedan blir bra eller inte. En enhets 

eller individs förmåga, kompetens, samt färdigheter är grunden till alla prestationer, och 

lärandemål har som syfte att utveckla dessa färdigheter. Processmål handlar om hur en individ 

tänker, agerar och handlar, och det går ut på att sätta mål kring hur en individ ska agera för att 

uppnå de andra målen. Processmål kallas ofta för aktivitetsplaner eller handlingsplaner, och 

det finns tre olika former av processmål; beteendebaserade processmål, känslomässiga 

processmål och tankebaserade processmål (ibid.).  

 

För dessa fyra olika former av mål finns det en tydlig hierarki eftersom resultat påverkas av 

prestation, prestation påverkas av lärande och förvärv av kompetenser, som i sin tur påverkas 

av tankar och känslor. Det betyder att när företag formulerar resultatmål för verksamheten bör 

de utgå från dessa när de formulerar mål på lägre nivåer i organisationen, så kallad toppstyrd 
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målsättning. Målsättare måste också avgöra om målen ska vara individuella eller 

gemensamma (Söderfjäll & Svensson, 2017).  

 

“Mål bör matchas mot grad av ömsesidigt beroende. Vid de fall 

uppgifterna inte ställer krav på sammarbete (lågt beroende) är det 

överlag bättre att formulera individuella mål. När beroendet är högre 

finns det mycket att vinna på att formulera mål som också innefattar de 

personer som har att utföra arbetsuppgifterna tillsammans (teamet).”  

                (Söderfjäll & Svensson, 2017) 

 

2.4 Prestationsmätning 

En prestation är något som har utförts, genomförts, eller något som ska åstadkommas, och 

kan innefatta i princip vilken händelse som helst som utförs i verksamheten. Exempel på detta 

är att tillverka en vara, utföra en tjänst, eller internt riktade handlingar såsom att få nöjdare 

medarbetare. Ett prestationsmått ger viss information om en prestation, till exempel 

prestationens kostnad eller tidsåtgång. Att mäta dessa kallas för prestationsmätning (Ax et al, 

2009).  

 

Traditionellt sett har ekonomistyrning fokuserat på finansiella mål, en utveckling sker dock 

mot icke-finansiella mål, med anledningen att icke-finansiella mål såsom nöjda kunder och 

flexibilitet senare leder till att de finansiella målen kan uppnås (Ax et al., 2009). Anledningar 

till detta är enligt Ax et al. (2009) följande;  

 

- Finansiella mått fokuserar på redan inträffade händelser. 

- Finansiella mått leder ofta till ett kortsiktigt tänkande. 

- För lite information om vad som skapar framtida värda fås från finansiella mått. 

- Finansiella mått är svåra att förstå och medarbetare har svårt att relatera dessa till sitt 

egna arbete.  

- Finansiella mått fångar inte upp konkurrensmedel såsom nöjda medarbetare, snabba 

leveranser och hög kvalitet.  
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Syftet med prestationsmätning är i det långa loppet att uppnå de finansiella målen som 

företaget har. För att uppnå dessa mål bryter företag oftast ner dem i delmål och dessa 

förmedlas till de anställda via särskilda handlingsplaner, med företagets strategi som 

utgångspunkt. Prestationsmätningens syfte kan därför sägas vara att implementera strategin 

(Ax et al., 2009). Även Anthony et al. (2014) och Merchant & Van der Stede (2017) påpekar 

att prestationsmätning har som mål att implementera strategi.   

 

Prestationsmätning har alltså tydliga operationella syften. De mest uppenbara är att kunna 

följa den löpande verksamheten och se hur väl den löpande verksamheten uppnår de uppsatta 

målen. Prestationsmätningen utgör även ett kommunikationsmedel där ledningen på ett 

effektivt sätt kan förmedla ut till de anställda vad som är viktigt och vad som förväntas ifrån 

de anställda. Enligt Rathe (1960) innehåller styrning tre steg. Dessa är (1) planering, (2) 

huvudsaklig verksamhet, och (3) granskning. En viktig aspekt av prestationsmätning är att 

den kan användas för att motivera medarbetare, till exempel genom att fungera som underlag 

för beräkning av belöningar, provision, eller vinstdelning (Ax et al., 2009).   

 

Anthony et al. (2014) belyser också värdet av återkoppling som systemet ger, där de anställda 

kan se om de lyckades nå upp till sina mål samt lära sig att bli bättre på sitt arbete. För att 

förtydliga vad en viss avdelning ska fokusera extra mycket på kan företag dela in sina 

avdelningar i så kallade ansvarscenter, och dessa kan vara till exempel kostnadscenter, 

vinstcenter eller investeringscenter. Ett kostnadscenter kan till exempel ha ett extra fokus på 

att minimera kostnader i rörelsen (Merchant & Van der stede, 2017; Anthony et al., 2014).  

2.5 Motivation 

Att erbjuda tjänster skiljer sig fundamentalt från att endast tillverka och sälja produkter. För 

tjänstefierade företag är företagets operationella verksamhet till hög grad beroende av varje 

anställd eftersom den anställde är i direkt kontakt med kunden. Detta betyder att den anställde 

har en central roll i att skapa värde tillsammans med kunden (Kreye, 2016).  

 

Den anställdes prestation beror till viss del på dess motivation. Detta betyder att det är 

avgörande att ha välmotiverade anställda för att uppnå organisationens strategiska mål (Yeo 

& Neal 2004; Bendoly & Prietula 2008). 
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Kortsiktigt handlande hos säljare kan göra att de erbjuder rabatter eller extra erbjudanden om 

det betyder att de kan göra en snabb affär, även om det betyder att de måste acceptera en lägre 

vinstmarginal (Johansson et al., 2015). Om ett företag ska gå över till att få en betydande del 

av sin omsättning från försäljning av tjänster är det därför viktigt att gå ifrån detta system, och 

ta betalt för fler och fler tjänster (ibid.).  

 

Habel och Ploetner (2017) menar att för företag som erbjuder tjänster är ett bonussystem 

bättre än ett provisionssystem. Detta då provisioner kan leda till kortsiktigt tänkande, medan 

ett bonussystem hjälper till att motivera långsiktiga investeringar samt byggandet av 

relationer. När det kommer till gruppbaserade eller individuellt baserade bonusar är 

författarna mer kluvna, då det inte är självklart vilket som var bäst, utan det är kontextuellt, 

och måste avgöras från fall till fall.  

 

Kreye (2016) anser att det är lämpligt att dela in motivation i två delar, inneboende (intrinsic) 

motivation samt yttre (extrinsic) motivation. Den inneboende motivationen handlar om den 

anställdes intresse för dess arbetsuppgifter, och anställda som motiveras av inneboende 

motivation ser prestation på arbetsplatsen som en sorts belöning. Den anställde finner då 

meningsfullhet i sitt arbete när den presterar (ibid). Yttre motivation handlar om den 

uppskattning och uppmärksamhet som den anställda får när den arbetar mot att förverkliga 

organisationens mål, den här uppskattningen kan visa sig i form av monetära belöningar eller 

den sociala miljön på arbetsplatsen. Återkoppling har visat sig vara effektivt i 

tjänstefokuserade företag. Den anställdes totala motivation är då en kombination av yttre och 

inre motivation (ibid).  

 

Panagiotakopoulos genomförde 2011 en studie där 65 stycken personer som jobbade för små 

firmor (5 till 50 anställda) i Grekland intervjuades angående motivation på arbetsplatsen. 

Resultatet av studien var att en majoritet av de intervjuade (54 av 65, eller 83%) ansåg att 

möjligheten att lära sig och utvecklas på arbetsplatsen var den viktigaste motivationsfaktorn. 

Detta berodde bland annat på att de anställda trodde att detta gjorde det troligare att de då 

skulle få ett nytt jobb vid en eventuell finansiell kris. Det visade sig också att monetära 

belöningar spelade en liten roll när det kom till motivation. Det var dock oklart om detta 

berodde på att de monetära belöningarna var små oavsett prestation (vilket de enligt dem 

anställda var) eller om de anställda inte motiverades särskilt av monetära belöningar, oavsett 

storlek (Panagiotakopoulos, 2011). 
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65 procent (42 av 65) av de intervjuade påpekade också att kvaliteten på uppsikten från chefer 

spelade en stor roll. En chef som var vänlig och visade stöd motiverade anställda mer än en 

autokratisk ledare som såg misstag som en möjlighet att skälla ut anställda 

(Panagiotakopoulos, 2011). 

 

En möjlig förklaring till varför de tillfrågade la stor vikt på dessa två faktorer, snarare än 

monetära belöningar, är enligt Panagiotakopoulos (2011) Maslows (1943) behovstrappa, där 

självförverkligande ligger högst upp på behovstrappan, och det människan vill uppnå efter att 

fysiologiska behov, trygghetsbehov, kärleksbehov och självhävdelsebehov är uppfyllda.  

 

I en undersökning som omfattade mer än 1800 verkställande direktörer och ekonomichefer 

visade det sig att företagskultur är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till att höja 

företagets värde. 78 procent av de tillfrågade ansåg att företagskultur var en av de fem 

viktigaste faktorerna som drev företagsvärdet uppåt, samtidigt var endast 15 procent av de 

tillfrågade nöjda med var företagets kultur befann sig i dagsläget. (Graham et al., 2017).  

 

En förklaring till varför företagskultur driver värde är att en bra företagskultur minskar 

personalomsättningen, samtidigt som de anställdas engagemang för företaget ökar. 

Företagskultur har alltså en direkt koppling till motivation av de anställda (Merchant & Van 

der Stede, 2017).  

2.5.1 Agentteorin 

Det finns många teorier för hur motivation fungerar, och en av dessa är “agentteorin”. 

Agentteorin utgår ifrån att medlemmar i en organisation har olika perspektiv och inte naturligt 

har samma motivationsnivå. En agentrelation innebär att exempelvis en aktieägare 

(uppdragsgivaren) förväntar sig att företagets verkställande direktör (agenten) ska agera i 

aktieägarens intresse och maximera värdet av företaget. På lägre nivåer i företaget blir istället 

direktören uppdragsgivare och vill då att de anställda (agenterna) ska vara lika produktiva 

som om de själva var ägare av företaget. Agentteorin säger då att agenten inte kommer att 

agera som en uppdragsgivare, givet att inte ett adekvat incitamentsystem finns i 

organisationen. Målet är att alltså att motivera de anställda att arbeta hårdare genom att 

använda olika belöningssystem (Anthony et al., 2014).  



17 
 

 

I grunden handlar det om en människosyn där teorin utgår ifrån att alla människor agerar efter 

ett egenintresse, där människor antas vilja ha mycket pengar snarare än lite, mycket fritid 

snarare än lite och människor antas föredra att inte jobba hårt. Agentteorin är positiv till 

incitamentsystem (Anthony et al., 2014).  

 

2.5.2 Aktualitet 

Aktualitet (engelska: timeliness) refererar till den tidsskillnad som kan uppstå mellan att en 

anställd presterar något och får en belöning för sin prestation. Tar det för lång tid mellan en 

prestation och en belöning tappar belöningen sin motivationsaspekt. Belöningen bidrar då inte 

längre till att motivera den anställde att prestera. Av denna anledningen bör belöningar delas 

ut så fort som möjligt efter att en prestation genomförts (Merchant & Van der Stede, 2017).  

 

2.6 Belöningssystem 

Prestationsberoende belöningar hjälper till att sammankoppla de anställdas naturliga 

självintresse med organisationens mål. Denna typen av belöningar har tre fördelar och 

påminner de anställda om vikten av olika resultatområden såsom kostnad, kvalitet, tillväxt 

samt kundservice. Den första fördelen kallas därför för informationell, belöningarna 

informerar de anställda om vad som är viktigt. Det är mer sannolikt att en anställd kommer att 

fokusera extra mycket på att erbjuda till exempelvis bra kundservice om mått för kundservice 

är en del av den anställdes belöningssystem (Merchant & Van der Stede, 2017; Anthony et 

al., 2014).  

 

Den andra styrningsfördelen är motivationell. Vissa anställda kommer att behöva ett 

incitament till att jobba lite hårdare och göra ett bättre jobb. Anledningen till detta är att 

människor har en naturlig tendens att undvika sådant som upplevs som jobbigt eller svårt. 

Belöningssystemets syfte är då att motivera de anställda att göra dessa uppgifter ändå, i hopp 

om att motta belöningar för det (Bonner & Sprinkle, 2002). Det är dock viktigt att 

belöningssystemet inte bidrar till att vissa aspekter som är viktiga för organisationen 

undanträngs. Ett exempel kan vara att om belöningssystemet endast fokuserar på att erbjuda 

bra kundtjänst, kan det leda till att den kundtjänstansvarige går över budget och på så sätt 
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jobbar emot andra mål i organisationen (Merchant & Van der Stede, 2017; Anthony et al., 

2014). 

 

Den tredje fördelen handlar om att locka anställda till sin organisation samt att få dem att 

stanna kvar. Det handlar bland annat om att erbjuda bättre villkor än konkurrenterna eller att 

belöna anställda som jobbat länge på företaget, ett klassiskt exempel är att få en guldklocka 

efter 25 år på samma företag. Ett annat exempel är att erbjuda en lägre baslön och sedan ha en 

prestationsbaserad lönedel, syftet med detta är att locka till sig personal som är 

entreprenöriska och självsäkra snarare än riskaverta och försiktiga (Merchant & Van der 

Stede, 2017; Anthony et al., 2014). 

 

Ett annat syfte som inte är styrningsfokuserat är att belöningssystem bidrar till att företagets 

kostnader varierar i synk med företagets prestation. Går det dåligt för företaget minskar också 

företagets kostnader och sannolikheten att överleva en finansiell kris blir högre (Merchant & 

Van der Stede, 2017). 

2.6.1 Typer av belöningar 

Det finns många former av positiva och negativa belöningar enligt Merchant och Van der 

Stede (2017). Exempel på dessa är: 

 

Positiva belöningar     Negativa belöningar (straff) 

Autonomi, makt att bestämma   Extra övervakning från överordnade 

Löneökning      Utevarande löneökning 

Bonus       Uppsägning 

Personaloptioner     Tilldelning till mindre viktiga uppgifter 

Beröm       Utskällning (offentlig eller privat)  

Erkännande      Utevarande befordran eller bonus 

Befordran      Omplacering eller degradering 

Titlar       Allmän förödmjukelse 

Speciella arbetsuppgifter 

Bättre kontor 

Bättre parkeringsplats 

Medlemskap i klubbar, t ex i en lokal golfklubb 

Jobbsäkerhet 

Semesterresor 

Ledig tid 

Monetära belöningar 
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Monetära belöningar är en av de vanligaste formerna av belöning som används i företag 

(Hewitt, 2014). Det finns tre former av monetära belöningar och dessa är (1) 

prestationsbaserade löneökningar, (2) incitamentplaner på kort sikt och (3) incitamentplaner 

på lång sikt (Anthony et al., 2014). När företag höjer löner är det vanligen en del som är 

inflationsbaserad, så att de anställda inte ska få en realt sett lägre lön jämfört med tidigare. 

Utöver den ovan nämnda delen kan den anställde få en högre lön baserat på hur den presterat 

under en tidigare mätperiod. Vet anställda att deras framtida lön delvis kommer att baseras på 

deras prestation kan denna formen av belöningssystem ses som ett incitament (Merchant & 

Van der Stede, 2017). 

 

Incitamentplaner på kort sikt skiljer sig ifrån prestationsbaserade löneökningar, eftersom 

löneökningar i princip alltid är permanenta är incitamentplaner en engångsföreteelse där 

företaget oftast betalar ut en viss summa pengar (eller andra belöningar såsom aktier i 

företaget) vid ett tillfälle. Syfte med incitamentplaner är att motivera de anställda att ge det 

där lilla extra på arbetsplatsen (Anthony et al., 2014). Till exempel kan piloter som flyger i tid 

få en bonus för varje tillfälle som de gör det. Det är inte ovanligt att chefer har bonusar som 

baseras på flera variabler. Ett exempel är en chef vars årliga bonus baseras till 30% på hur väl 

den uppnår mål inom kundnöjdhet, och 10% på hur väl den uppnår mål inom företagets 

miljöpolicy. Detta säkerhetsställer att den anställde inte kan välja att bara fokusera på en del 

och ignorera andra, och samtidigt få maximal bonus. Merchant och Van der Stede (2017) ger 

ett exempel på när ett sådant system får negativa konsekvenser istället. Oljebolaget BP’s VD 

Bob Dudley fick en tjugoprocentig ökning av hans ersättning under 2015 trots att företaget 

gjorde sin största operationella förlust någonsin och företaget tvingades säga upp personal. 

Detta var möjligt eftersom Dudley uppnådde många av de andra målen som var uppsatta i 

hans incitamentsplan, såsom att förbättra säkerheten, minska kostnader (bland annat genom 

att säga upp personal) och att minska investeringar i kapital. En lösning på detta problemet är 

att implementera minimikrav över alla variabler. Även om incitamentplaner på kort sikt ser 

bra ut i teorin är det en del som anser att de inte bör överutnyttjas (Merchant & Van der Stede, 

2017).  

 

Merchant och Van der Stede (2017, s359) citerar Pär Boman, VD för Handelsbanken:  
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“Jag tror inte att man kan kombinera långsiktigt engagemang med 

kortsiktiga incitament. (…) Det betyder inte att jag är emot bonusar som 

en princip, men i vårt företag kan vi inte se att bonusar skulle bidra till att 

utveckla banken på lång sikt. Det är orimligt att betala bonusar under bra 

tider och att sen under dåliga tider säga att de anställda ska jobba 

hårdare samtidigt som de tjänar 30% mindre.”  

   (Egen översättning) 

 

Långsiktiga incitamentplaner täcker perioder som överstiger ett år och deras huvudsyfte är att 

belöna anställda som bidrar till att skapa långsiktigt värde för företaget. De bidrar även till att 

hålla kvar anställda vid företaget, då anställda som jobbar länge får större möjlighet att ta del 

av denna typen av belöningar. Långsiktiga incitamentplaner är ofta en del av 

belöningssystemet för högt uppsatta inom organisationer, och för dessa ingår ofta även dessa 

parametrar i deras prestationsmätningssystem. Har börsvärdet för ett företag ökat under året 

kan högt uppsatta inom företag då belönas med ett visst antal aktier i företaget. (Lilienfeld-

toal & Ruenzi, 2014; Anthony et al., 2014; Merchant & Van der Stede, 2017).  

 

Exempel på långsiktiga incitamentplaner är personaloptioner (Anthony et al., 2014). 

Personaloptioner ger den anställda rättigheten men inte skyldigheten att i framtiden köpa ett 

visst antal aktier i företaget till ett förutbestämt pris. Det betyder att om marknadspriset för 

aktien är högre än vad de får köpa aktien för, har de tjänat mellanskillnaden. Detta ger den 

anställda ett incitament att intressera sig för hur det går för hela företaget. Samtidigt behöver 

företaget inte betala ut likvida medel för att belöna anställda med personaloptioner, snarare 

tvärtom, då företaget får betalt för optionerna. Detta gör att de kan vara av särskilt värde för 

företag som har brist på likvida medel (Matejka et al., 2009, ur Merchant & Van der Stede, 

2017). 

 

Gruppbelöningar 

Även om syftet med gruppbelöningar oftast först och främst är att få de anställda att jobba 

mot samma mål och skapa samhörighet, har de även förmågan att till viss del motivera 

anställda att arbeta hårdare. Gruppbelöningars nivå bör vara baserade på hur väl de anställda 

uppnått mål som kräver samarbete. Det leder till att gruppbelöningar kan motverka situationer 

där individer åsidosätter organisationens bästa för att uppnå individuella mål (Super et al., 

2016). Gruppbelöningar får de anställda att övervaka varandra (så kallad monitoring). En 



21 
 

form av gruppbelöningar är att alla anställda (eller en viss grupp av anställda) får en viss 

procentsats av företagets vinst. Det ska dock noteras att gruppbelöningar kan leda till så 

kallade “free riders”, vilket innebär att vissa anställda kan lata sig och förlita sig på att resten 

av gruppen sköter sig och presterar mot målet. Detta kan eventuellt leda till osämja och dålig 

atmosfär på arbetsplatsen, det är då viktigt att organisationen har motiverade anställda som 

vill göra sitt bästa, och gruppbelöningar kan då passa bra som ett komplement till andra 

belöningssystem (Merchant & Van der Stede, 2017). 

2.7 Sammanfattning 

Det teoretiska ramverket ovan har belyst de fyra olika styrningsaspekterna 

prestationsmätning, målsättning, motivation och belöningssystem, samt gått igenom vad 

tjänstefiering innebär och varför företag väljer att genomföra processen. Många 

produktorienterade företag väljer att addera tjänster till de produkter de erbjuder med 

förhoppningar om ökad lönsamhet, konkurrensfördelar samt differentiering från sina 

konkurrenter. Olika logiker och perspektiv beskrivs för hur produktcentriska kontra 

tjänstefierade företag verkar i relation till kunderna. Detta medför skillnader i hur företagens 

strategier och organisationer ser ut, men även hur de måste bemöta samt arbeta med sina 

kunder. Värde tas här även upp som en viktig skillnad och central del i 

tjänstefieringsprocessen, hur synen på värdet av det som erbjuds förflyttas från produktion av 

produkter till själva användandet. Detta är inte helt utan problematik och kan medföra att det 

sker felprioriteringar hos anställda när de är vana vid specifika arbetssätt som senare inte 

passar in i företagets nya strategi. Det handlar nämligen inte bara om att skapa värde för 

kunderna, fångas det inte av företaget uteblir många annars givna intäkter. Användandet av 

belöningssystem kan här till exempelvis hjälpa till att motivera de anställda att ta till vara på 

det värdet som skapas. 

 

De fyra styrningsaspekterna används för att se till att anställda arbetar i enlighet med den satta 

strategin, motivera dem att arbeta mer effektivt, samt för att få kompetent personal att stanna i 

företaget. De belöningsverktyg som används kan vara både monetära och icke-monetära samt 

individbaserade eller gruppbaserade. Vad ekonomistyrningen baseras på och vilket perspektiv 

ett företag har får stor inverkan på utgången av deras förväntade prestationer. För att få en 

hög effektivitet och för att korrekt kunna belöna de anställda är det viktigt att till exempel 

välja korrekta och relevanta parametrar vid mätning av anställdas prestationer. Målsättningen 
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spelar även en viktig roll då den hjälper till att skapa motivation, men även då ett fokus på fel 

mål och mätparametrar åter kan medföra felprioriteringar samt minskad lönsamhet för 

företaget.  

 

Vi har nedan gjort en illustration utifrån den teori vi gått igenom för att ge läsaren en 

överblick samt för att skapa en bild över ramverket för empiri och analys. De fyra 

styrningsaspekterna påverkar och spelar in i varandra för att skapa relevanta och användbara 

styrningsverktyg åt ledningen. Ekonomistyrningen måste dock ses över och eventuellt 

anpassas när företaget möter de utmaningar som tjänstefiering medför. 

 

 
Figur 2.2 Teorimodell (Egen modell utarbetad från det teoretiska ramverket) 
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign  

Studiens syfte är att undersöka hur inkluderandet av tjänsteerbjudanden påverkar hur företag 

sätter mål, mäter prestationer, belönar samt motiverar deras anställda. Detta betyder att 

studien utgår ifrån ett tolkande perspektiv, mer specifikt ett fenomenologiskt perspektiv. 

Fenomenologin är intresserad av ett subjekts upplevelse av något (Bryman & Bell, 2011). 

Detta i kontrast till naturvetenskapen, som har som mål att hitta konstanta och objektiva 

sanningar (ibid.). Det fenomenologiska perspektivet kräver att vi som forskare åsidosätter 

förutfattade meningar när det kommer till den miljö som ska studeras (ibid.). En viktig poäng 

är att personerna som intervjuas själva berörs av företagets styrning, vilket gör det än 

tydligare att det handlar om just upplevelser (ibid.). Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är 

den viktigaste verkligheten den som vi människor uppfattar, oavsett om denna uppfattningen 

är sann eller inte i objektiv mening. Författarna understryker även att subjekten inte existerar i 

ett vakuum, utan att alla subjekt agerar i en kollektiv verklighet, och därmed påverkas av 

varandra.  

 

Subjektets upplevelse är också en vanlig utgångspunkt i kvalitativ forskning. Bryman och Bell 

(2011) beskriver kvalitativ forskning som en strategi där ord är viktigare än kvantifiering vid 

insamling och analys av data. Kvalitativ forskning definieras även som tolkande. Justesen och 

Mik-Meyer (2011) har en liknande definition, de skriver följande: 

 

“Kvalitativa undersökningar använder(...) metoder som 

lämpar sig till att beskriva fenomen i deras kontext, för att 

mot denna bakgrund presentera en tolkning som ger ökad 

förståelse av fenomenet.” 

         (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 13) 

 

Anledningen till att en kvalitativ undersökning ansågs vara lämpligast var att vi främst ville 

undersöka subjektets egna syn på tjänstefierade företags ekonomistyrning, snarare än att titta 

på strikt kvantifierbar data. Vi är inte intresserade av strikt statistisk generalisering utan 

snarare analytisk generalisering, detta innebär att vi är mer intresserade av hur det möjligen 
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kan vara i flera olika fall, snarare än att fastställa vad det kommer att vara i samtliga fall. 

Kvale (1997, ur Justesen och Mik-Meyer, 2011) har följande definition för analytisk 

generaliserbarhet: 

 

“En reflekterande bedömning av i vilken mån som 

resultaten från en viss undersökning kan vara vägledande 

för vad som ska inträffa i en annan situation.”  

    (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 39) 

3.1.1 Fallstudier 

Saunders et al. (2009) sammanfattar fallstudier som en strategi där forskaren involverar en 

empirisk undersökning av ett särskilt samtida fenomen inom kontexten av det verkliga livet, 

och med flertalet källor. Kontexten är i detta fallet särskilt viktig samt att hålla isär fenomenet 

från kontexten, då gränserna mellan dessa inte alltid är tydliga. Fallstudier är passande för att 

svara på frågor som såsom “Hur?”, “Varför?” och “Vad?” (ibid.).  Av denna anledningen 

används fallstudier främst i undersökningar som är förklarande eller utforskande (ibid.). Då 

våra forskningsfrågor bland annat ställer frågan “Hur?” samt utforskar styrningen hos 

tjänstefierade företag ansåg vi att en flerfallstudie var det bästa tillvägagångssättet för att få in 

så bra data som möjligt till arbetet. Tillvägagångssätten för att samla in data i fallstudier 

varierar och några exempel är intervjuer, observationer eller dokumentanalyser (ibid.). Vi 

valde i vårt fall att fokusera på intervjuer. 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Förstudie  

Under den initiala perioden började vi med att titta efter medelstora till stora företag i Sverige. 

Detta gjordes bland annat genom att närmare undersöka Östergötlands största arbetsgivare, 

men även nationellt genom att se över olika listor (som tex Stockholmsbörsen) över stora 

företag. Vi tittade även på företagen som har kontor i Mjärdevi Science Park, som är en 

samling med innovativa företag i Linköping. Anledningen till detta var att Mjärdevi har en 

stark koppling till Linköpings Universitet. Efter detta tittade vi närmare på företagens 

hemsidor samt årsredovisningar för att se om de var relevanta för studien. Kontakt skedde 

sedan främst med telefon, och i de fall företagen krävde att första kontakten skedde via mail 
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skickade vi ett mail med information om vår studie. Förstudien visade att det inte var helt lätt 

att veta vilka företag som aktivt sysslar med tjänstefieringsprocessen. Detta betydde att det 

tog lång tid att hitta lämpliga företag för studien.  

 

3.2.2 Urval 

Alla fallföretagen är internationella organisationer med kontor både i Sverige och utomlands. 

För att vara relevanta för studien var vårt främsta kriterium att företagen antingen gjort eller i 

dagsläget genomför en tjänstefieringsresa eller att de erbjuder lösningar med både tillverkning 

av produkter och erbjudandet av tjänster. Ett andra kriterium var att företagen aktivt mäter de 

anställdas prestationer i någon form, samt gärna fick ha ett belöningssystem kopplat till detta. 

För att säkra att de företag vi intervjuade mötte vårt främsta kriterium besökte vi först deras 

hemsidor där vi bekräftade att de erbjöd både tjänster och produkter. I anslutning till detta bad 

vi även samtliga respondenter att i början av intervjuerna att göra en kort redogörelse av 

företagets verksamhet, detta fungerade även som grund för företagspresentationerna. På grund 

av våra strikta kriterier var det många företag som inte lämpade sig för studien, trots att de 

skulle kunna anses vara tjänstefierade. Utöver detta var det många företag som inte ville ställa 

upp på en intervju.  

 

Personer som jobbar med frågor som studien berör arbetar oftast som HR-chefer (Human 

resources). För att få reda på vem i företagen som arbetade med just dessa frågor ringde vi 

runt eller mailade företagen med information om vad det var vi skulle undersöka, och i de fall 

de önskade intervjuguiden (Bilaga 1) på förhand skickade vi den till företaget. Baserat på 

denna kunde de sedan avgöra vem som var bäst lämpad att svara på våra frågor. Det visade 

sig vara HR-chefen i tre utav företagen (ASAB, Infor samt ett anonymt företag), en 

renumerationschef för ett av företagen (Scania CV AB), samt en head of strategy för ett av 

företagen (Lots AB). Anledningen till varför så olika befattningar lämpade sig för att svara på 

våra frågor var att alla företagen var av olika storlek, och de var organiserade på olika sätt. 

Genom att ge en grundlig förklaring av studiens inriktning kunde företagen avgöra vem som 

var bäst lämpad att svara på våra frågor. Vi ansåg att det var ett bättre angreppssätt, jämfört 

med det fall där vi hade kunnat fråga efter särskilda personer att intervjua, vi ansåg att 

företagen var mer kapabla att fatta beslutet om vem som kunde erbjuda oss mest information.  
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3.3 Datainsamling 

Databaser och böcker 

För att göra den grundläggande teoretiska sammanställningen användes Linköpings 

Universitetsbiblioteks databaser, främst Unisearch. Utöver detta användes även Google 

Scholar. De vanligaste sökorden vi använde oss av var följande: Tjänstefiering, servitization, 

belöningssystem, reward system, incentive system, incentives, bonus system, bonussystem, 

employee motivation, Performance based contracting, service dominant logic och goal setting 

theory. Utöver detta tillhandahöll vår handledare många artiklar inom området. Vi utgick 

även från tryckta böcker inom området, främst inom bonussystem och målsättning. 

Intervjuer 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer av ett antal 

olika företag som kombinerar produkter och tjänster. Observationer som gjordes under 

intervjuerna fick sedan forma eventuella teorier kring rapportens frågeställning.  

 

Intervjuerna kom att följa den struktur som föreslås av Justesen och Mik-Meyer (2011) för 

semistrukturerade intervjuer, vilket betydde att vi arbetade utifrån en intervjuguide (Bilaga 1) 

med huvudfrågor, samtidigt som vi gav oss själva möjligheten att avvika från denna vid 

behov. Den semistrukturerade strukturen innebar att samma öppna frågor ställdes till alla 

respondenter. Intervjuerna beräknades ta mellan 30–60 minuter och en preliminär 

uppskattning om antalet företag som skulle intervjuas var runt 4–5 stycken. Slutresultatet blev 

att intervjuerna tog mellan 25 och 50 minuter och att totalt 5 företag intervjuades. 

 

Under samtliga intervjutillfällen erhölls intervjupersonens tillstånd att spela in hela samtalet, 

och då ingen intervju skedde skriftligen var detta nödvändigt för en effektiv dataanalys. Innan 

intervjun påbörjades försäkrade vi intervjupersonerna om att de var anonyma om de så 

önskade. Anledningen till att detta var viktigt var att vi följde vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer. Dessa beskrivs i detalj under “3.5 Etisk diskussion”. Totalt sett valde fyra personer 

och företag att inte vara anonyma och en person och företag valde att vara anonym.  
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3.4 Dataanalys 

För att analysera den empiri som samlats in från intervjuerna inleddes transkribering av all 

inspelad data. Här var vi noga med att inte bara skriva ner vad de intervjuade personerna 

berättade utan även hur de sa det. Vidare valdes ett tillvägagångssätt där vi för att analysera 

den insamlade datan utgick från ett teoretiskt ramverk. Detta hjälpte oss att länka existerande 

forskning och kunskap inom området till vårt projekt samt underbygga diskussioner. Det 

hjälpte oss även att komma igång genom att ha det nämnda inledande ramverket som 

utgångspunkt.  

 

Det insamlade materialet färgkodades och delades in enligt det teoretiska ramverket efter det 

blivit transkriberat. Vidare valde vi att i empiriavsnittet presentera texterna om målsättning 

och prestationsmätning tillsammans, samt motivation och belöningssystem tillsammans. 

Anledningen till detta var att relationerna och påverkan mellan dessa var så pass nära att det 

hade blivit för mycket upprepning om vi delat på dem. Utöver texten presenterade vi även en 

sammanfattande tabell som presenterar de fyra olika begreppen, samt en del om hur de olika 

företagen jobbar med tjänstefiering.  

3.5 Kvalité 

Vid kvantitativ forskning används ofta perspektiven reliabilitet och validitet för att undersöka 

kvaliteten, men när forskare försöker använda dessa perspektiv inom kvalitativ forskning 

uppstår dock vissa problem. Anledningen till detta är att reliabilitet och validitet har en stor 

koppling till mätning av resultat, vilket inte är lika intressant för kvalitativ forskning (Bryman 

& Bell, 2011). Vi valde därför att använda oss av fyra olika kriterier kopplade till 

trovärdighet. Dessa är enligt Bryman och Bell (2011) tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering.  

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet tar sin grund i att om det kan finnas flera sociala verkligheter, kan det resultat 

som redovisas av forskaren skilja sig ifrån den uppfattning av verkligheten som 

respondenterna har. För att säkerställa att denna uppfattningen inte skiljer sig, och att 

forskarna uppfattat respondenterna korrekt, bör de förmedla sitt resultat till respondenterna, 

och få en bekräftelse på att verklighetsbilden stämmer. Detta kallas för respondentvalidering. 
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För att uppnå tillförlitlighet är det viktigt att forskarna följer de regler som finns (Bryman & 

Bell, 2011).  

 

Överförbarhet 

Kvalitativ forskning inriktar sig på djup snarare än bredd och undersöker därför en relativt 

liten grupp. När en kvalitativ forskare beskriver fenomen i tillräckligt stor detalj skapas enligt 

Guba och Lincoln (1985, ur Bryman & Bell, 2011) en databas som kan användas för att 

avgöra till vilken grad resultaten är överförbara till en annan kontext eller miljö. Det blir 

därmed viktigt att redogörelsen av informationen som fås av respondenterna är innehållsrik 

och går in på djupet.  

 

Pålitlighet 

Pålitlighet motsvarar den kvantitativa forskningens begrepp “reliabilitet”. Begreppet innebär 

att forskarna ska vara granskande i sitt synsätt. Att vara granskande innefattar att forskarna 

gör en fullständig redogörelse av forskningsprocessens alla faser. Exempelvis ska 

problemformulering, val av undersökningspersoner och övergripande metod beskrivas och 

motiveras (Bryman & Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) föreslår att kollegor kan fungera 

som granskare. Vi hade många sådana tillfällen under arbetets gång för att säkerställa att 

pålitligheten och kvaliteten i arbetet höll god nivå, i form av opponering. Under flera 

opponeringstillfällen fick opponenter ge oss konstruktiv kritik på alla delar av uppsatsen.  

 

Konfirmering 

Konfirmering innebär att forskaren inte låter sina personliga värderingar påverka resultatet av 

forskningen. Syftet är att forskaren alltid ska agera enligt god tro och att detta ska leda till att 

graden av objektivitet maximeras. Det handlar bland annat om att inte vinkla det som 

uppgiftslämnare säger, att låta dem prata till punkt och inte medvetet styra intervjun i en viss 

riktning genom att manipulera uppgiftslämnaren (Bryman & Bell, 2011). 
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3.6 Etisk diskussion 

Vetenskapsrådet sammanfattade år 2002 en lista över fyra stycken etiska riktlinjer som ska 

följas när forskning bedrivs inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Det 

är dessa riktlinjer som vi valde att utgå ifrån och dessa är som följer.  

Informationskravet 

Informationskravet innebär att uppgiftslämnare ska vara medvetna om deras roll i 

deltagandet. De ska även vara fullt medvetna om att uppgiftslämnandet är helt frivilligt och 

att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckeskravet 

Uppgiftslämnare ska under alla omständigheter samtycka om att delta. De som medverkar ska 

ha rätt att bestämma om hur länge och på vilka villkor de deltar i undersökningen och de ska 

inte utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Väljer de att avbryta sitt deltagande ska 

det inte medföra några negativa konsekvenser. Det bör heller inte föreligga ett 

beroendeförhållande mellan forskare och uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter som kan användas för att identifiera enskilda personer ska antecknas, lagras och 

avrapporteras så att dessa ej kan identifieras av utomstående. Det ska vara praktiskt omöjligt 

för utomstående att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet 

Uppgifter som samlas in för forskningsändamål får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller för andra icke-vete skapliga syften. Har uppgiftslämnaren inte givit 

sitt personliga medgivande, får inte insamlad information användas för beslut eller åtgärder 

som direkt påverkar den enskilde (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Inför alla intervjuer började vi med att informera om dessa etiska riktlinjer och försäkrade oss 

om att respondenterna var insatta i studiens syfte och de etiska riktlinjerna. Vi förtydligade att 

det var just vetenskapsrådets etiska riktlinjer som följdes. En del intervjupersoner ville avgöra 

om de skulle vara anonyma eller inte först efter intervjun, då de ville veta exakt vad för 
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information de lämnade ut. Detta respekterade vi i enlighet med riktlinjerna och det 

resulterade i att totalt en person valde att vara anonym efter sin intervju. 

 

3.7 Metodreflektion 

Vi anser att valet av metod har varit korrekt, därför att studiens syfte har varit av sådan 

karaktär att till exempel enkätstudier inte kunnat fånga djupet i de komplexa frågeställningar 

som vi haft. Det är oftast endast en person på ett företag som jobbar med de frågor som 

studien undersöker. En kvalitativ studie ansågs vara lämpligast då vi ville undersöka hur 

enskilda personer upplevde komplexa frågeställningar som rörde bland annat respondentens 

upplevda utmaningar med prestationsmätning och målsättning hos företag som kombinerar 

produkter och tjänster. 

 

Att studera dokument ger inte tillräckligt med information i detta fall och vi valde därför att 

inte göra en fokuserad dokumentstudie, frågeställningen är som ovan nämnt för komplicerad 

för att utgå ifrån dokument, företagen ger inte ut tillräckligt med information i exempelvis 

årsredovisningar.  

 

I de fall flera personer i ett företag arbetade med frågor kopplade till studien önskade vi 

intervjua dessa, i den mån det gick. Detta eftersom vi då kunde få flera personers perspektiv 

från samma företag. Detta visade sig dock inte vara möjligt på grund utav att det oftast bara 

var en person med tillräckliga kunskaper kopplat till frågorna.  

3.8 Metodkritik 

Då semistrukturerade intervjuer nyttjades var ingen intervju likadan. Många följdfrågor 

ställdes och när intervjupersonen inte svarade utförligt var vi tvungna att förtydliga eller ställa 

om frågorna på andra sätt, för att försöka få så informationsrika svar som möjligt. Detta går i 

linje med vad Bryman och Bell (2011) säger är typiskt för kvalitativa intervjuer. De tar dock 

upp problemet med generaliserbarhet. Jämfört med en kvantitativ studie där forskarna 

använder sig av strukturerade intervjuer kommer en semistrukturerad kvalitativ studie alltid 

att brista i generaliserbarhet. Detta anser vi dock vara acceptabelt med tanke på att studien 

inte hade som syfte att uppnå statistisk generaliserbarhet, utan analytisk generaliserbarhet.  
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Ett annat problem med kvalitativ forskning är enligt Bryman och Bell (2011) bristande 

transparens. Detta betyder att kvalitativa forskare tenderar att brista i sina förklaringar för hur 

de har gått tillväga vid till exempel val av intervjupersoner eller hur dataanalys har gått till. 

För att råda bot på denna problematiken inkluderades ett avsnitt om tillvägagångssätt.  

 

Den insamlade datan består enbart av intervjuer, vilket för med sig risker såsom att 

respondenterna inte väljer att dela med sig av viss data eller endast förklara vissa saker 

väldigt ytligt. Anledningar kan vara att de anser datan vara känslig att dela till utomstående 

personer och därför av säkerhetsskäl begränsar sig. I samtliga fallföretagen intervjuades 

endast en person vilket kan medföra att datan blev färgad av den personens åsikter samt att 

den kan begränsades vid eventuell okunskap. För att motverka de förstnämnda riskerna 

poängterades extra noga att företagen kunde välja att vara anonyma. Vi har även varit noga 

med att initialt informera företagen om studiens syfteoch frågeställningar, så att de kunnat 

välja ut passande intervjuobjekt, såsom HR-chef eller Remunerationsspecialist. För att så 

mycket som möjligt förhindra riktad inhämtning av data har vi försökt vara så kritiska som 

möjligt under hela processen.  
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4. Empiri 

 

4.1 Företagspresentationer 

Följande information kommer från intervjuerna med högt uppsatta inom varje företag. 

Information om antal anställda kommer från respektive företags bokslut, och information om 

tjänster och produkter kommer både från intervjupersoner och företagens hemsidor. 

Arris Sweden AB 

Arris Sweden AB (ASAB) är en del utav Arris International Plc. koncernen. Det 

internationella företaget tillverkar telekommunikationsutrustning samt tillhandahåller 

höghastighetsdata och telefonsystem till kunder såsom Telia. Den svenska delen med runt 100 

anställda är belägen i Linköping och utvecklar mjukvara, hårdvara, projektleder, samt testar 

produkter. I Linköping görs allt förutom själva tillverkningen av TV-boxen. Globalt sett har 

koncernen cirka 10 000 anställda (Arris, 2017). ASAB har under lång tid erbjudit både 

fysiska produkter och tjänster och har därför samlat på sig stor erfarenhet samt kunnat 

anpassa sin ekonomistyrning väl. 

Scania CV AB 

Scania CV AB är från början en tillverkare av lastbilar och bussar, samt är en av Sveriges 

största arbetsgivare. De tillverkar idag inte bara fordon utan erbjuder även logistiklösningar. 

Merparten av produktionen sker i Södertälje. Vid slutet av 2017 hade Scania CV AB 

12 200 anställda. Scania CV AB ägs till största del indirekt av Volkswagen AG (Scania CV 

AB, 2016). Scanias mål är att bidra till en hållbar framtid för transport och logistik. De är ett 

typexempel på ett företag som är uppe i en tjänstefieringsprocess där de från början enbart 

tillverkade och sålde produkter för att sedan införa tjänster i deras erbjudanden.  

 

Lots Group AB 

Lots Group AB är ett helägt dotterbolag till Scania CV AB (Scania), som startades upp under 

hösten 2015 som en del i Scanias tjänstefieringsprocess. Lots Group AB har två huvudsakliga 

uppdrag från Scania vilka är dels att leda en integration framåt i värdekedjan för Scania, samt 
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dels att i samband med det kommersialisera och paketera ett autonomt värdeerbjudande. Lots 

Group AB erbjuder alltså logistiklösningserbjudanden med förarlösa fordon. Lots Group AB 

har idag kunder i Sverige, Kina och Brasilien och vänder sig främst till gruvindustrin, 

skogsindustrin och jordbruksindustrin (Lots Group AB, 2016). 

Företag X 

Detta företag önskade vara anonyma i undersökningen och vi kommer därför referera till dem 

som Företag X. Företaget är ett svenskt industribolag som verkar i runt 150 länder världen 

över. De tillhandahåller och tillverkar främst produkter till andra företag i bland annat gruv- 

och anläggningsindustrin. De flesta tjänster som erbjuds är kopplade till produkterna som 

säljs och tjänsteförsäljningen andel har konstant ökat ända sedan företaget grundades. 

Företagets lanserar varje år en stor mängd nya produkter och tjänster. Företag X har 

tjänstefierat sedan starten och har därigenom stor erfarenhet av processen.  

Infor Sweden AB 

Infor Sweden AB erbjuder lösningar för företagskunder via molntjänster. Infor både 

utvecklar, säljer, installerar, supporterar och tillhandahåller tjänsterna. Infor fokuserar på 

affärssystem (ERP-system) och har många olika varianter, utvecklade för specifika branscher. 

Många av utvecklarna sitter och jobbar i Sverige. Infor har även en stor säljkår samt en stor 

avdelning med konsulter som jobbar med installationer, kundlösningar, och även 

supportavdelning för att supportera deras lösningar (Infor, 2018). 
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4.2 Arris Sweden AB 

4.2.1 Tjänstefiering hos Arris Sweden AB 

ASAB arbetar business-to-business (B2B) och har kunder som är intresserade av 

helhetslösningar. Exempel på detta är att ASAB globalt erbjuder sina kunder installation, 

konfiguration och planering av Internetleverantörers utrustning. Idag använder konsumenter 

mer och mer data och det finns en enorm efterfrågan på bandbredd, samtidigt vill ASAB 

kunder minska sin elkonsumtion, och ytan som krävs för att driva exempelvis servrar. ASAB 

globala hemsida har en lista för produkter, tjänster, samt en lista för helhetslösningar.  

 

4.2.2 Målsättning & prestationsmätning 

ASAB använder sig utav en amerikansk performance management-modell som finns 

implementerad internationellt i hela koncernen. Året börjar med att chefen och medarbetare 

sätter sig ner och sätter mål för det kommande året. Systemet är tänkt att vara öppet med 

rullande återkoppling cirka tre gånger under året, istället för en enda vid årsslutet.  

 

“Men det kan ju ske närsomhelst när medarbetare och chef sitter 

tillsammans, att nu är det här målet inte aktuellt längre, nu kastar vi 

bort det för nu ska du inte mätas på det längre.”  

 

De anställda utvärderas på hur de presterat på konkreta mål som satts upp, men även på olika 

mjuka kompetenser, som anses vara minst lika viktiga som målen. ASAB gör årligen en 

slutlig bedömning där återkopplinsformulär (vanligtvis runt 2–4 st) skickas ut till medarbetare 

som under året arbetet med den berörda anställda. Medarbetarna får sedan på formulären och 

utifrån vissa kriterier bedöma vad den anställda gjort bra och vad den behöver behöver 

förbättra. Formulären och återkopplingen anses som viktiga för att den slutgiltiga 

bedömningen inte enbart ska ligga på den anställdes chef, eftersom den annars riskerar att bli 

för subjektiv i vad chefen personligen tycker om den anställda. En ytterligare åtgärd för att 

undvika en för personlig bedömning är så kallade kalibreringsmöten där ett flertal chefer 

sitter tillsammans och redogör vad de anser om den anställde samt vilken återkoppling de har 

fått. Det betyg som sätts av gruppen är direkt kopplat till bonusen som den anställda får.  
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“Det här är en otrolig grundbult i och med att det är ett amerikanskt 

företag. I början ställde vi oss lite frågande om det här. Ska vi värdera 

våra kollegor och lite negativt sådär, man kände att ska vi göra 

chefens jobb och värdera våra egna kollegor. Men nu har det blivit 

något som man ser som en garant för att man faktiskt blir rättvist 

behandlad. Man får den bonus man förtjänar i mångt och mycket.” 

           

Slutligen har den anställde även chans att frivilligt utvärdera sin egna prestation där den till 

exempel kan belysa sådant som annars kanske inte uppmärksammats av cheferna. Efter den 

slutgiltiga utvärderingen har chefen och den anställde även en kommunikation om beslutet. 

ASAB menar att utbildning av både chefer samt medarbetare är mycket viktigt för att 

systemet ska fungera bra. Alla måste förstå helårsperspektivet och att rapporteringen sker 

rullande under året istället för endast en gång. Syftet med detta är att skapa motivation hos de 

anställda för att öka deras prestationer, men även för att se till att målen nås samt se om de 

behöver justeras. 

 

Belöningssystemet är i mångt och mycket varit oförändrat sedan Motorola köpte företaget 

2006, men systemstödet för medarbetare att lämna återkoppling har förbättrats avsevärt de 

senaste åren. Just systemstödet menar ASAB är väldigt viktigt för att deras performance 

management ska fungera.  

 

“Systemstödet vi har är ett måste. Det skulle inte kunna gå att ha 

pappers- eller worddokument eller sådär. Att allting finns 

dokumenterat så att man kan gå tillbaka och se hur det gått” 

 

4.2.3 Motivation & belöningssystem 

Företagets modell bygger på ett bonussystem som betalas ut till samtliga anställda varje år. 

Bonusen beräknas dels utifrån om företaget gör en vinst under året, och dels utifrån hur den 

individuella anställda har presterat. De anställda delas in i en bonustrappa, där nivån bestäms 

av hur senior den anställda är och vilken position den har i företaget. Varje nivå har en 

bestämd procent av årslönen som potentiellt delas ut vid god prestation, bonusen är dock 

något rörlig och den anställda kan erhålla mer än den bestämda procenten om dennes 
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överordnade anser att prestationen varit väldigt god. Företaget påpekar dock att 

belöningssystemet bara är en del i att motivera de anställda. 

 

“Har man inte ett bra affärsupplägg, bra chefer, bra processer, osv, 

då spelar det ingen roll hur mycket aktier man delar ut. Det är något 

som kommer efter att man har en bra fungerande verksamhet, så det 

är väl det mest motiverande för en medarbetare, att man har bra 

ledarskap.(…) Att man är med och förstår information, 

kommunikation, de beslut som tas och varför de tas.” 

 

Förutom ASAB:s performance management system använder de även andra verktyg för att 

hantera de anställdas prestationer. Ett av dessa är så kallade Star Rewards där en monetär 

bonus betalas ut till medarbetare vars prestationen varit långt över förväntan. Denna bonusen 

betalas direkt ut när som helst under året till de som gjort sig förtjänt av den. En annat verktyg 

är utdelning av aktier till nyckelanställda.  

 

För att försäkra sig om att ledningen och chefer vet om hur de anställda upplever sitt arbete 

har de varje månad ett så kallat “Employee Council”, vilket innebär att cheferna och 

representanter från varje team har ett möte och diskuterar olika frågor.  

 

“Då får vi inte bara chefernas perspektiv. Det har varit viktigt för 

motivation att vi lyssnar, från båda håll.” 

 

Utöver detta använder sig ASAB av en medarbetarenkät som skickas ut varje månad till alla 

anställda. Syftet med enkäten är att ta reda på hur de anställda ser på frågor såsom “hur trivs 

du?”, “‘är du stressad?”, “får du stöd av din chef?”, “känner du att du får engagemang för det 

du gör?”, “känner du att du får ersättning för din prestation”, “har vi bra processer?”. De 

anställda har även möjlighet att fritt kommentera, så att ingen begränsas och så att alla 

perspektiv tas med. Enkäten fylls även i anonymt, vilket säkerhetsställer att de anställda vågar 

fylla i den och skriva vad de tycker.  
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“Detta mäter vi varje månad så ser vi ifall de anställda tycker att det 

är kul att gå till jobbet, eller inte. Vi har fått det här resultatet, varför? 

Allt är anonymt. Känner folk att de inte får support från sin chef kan 

jag gå in och se vad som är fel. Det är två så här tydliga 

motivationsaspekter. Men det viktiga är helheten, allt är ett pussel.” 

 

ASAB har bytt ägare många gånger, vilket har gjort att företagskulturen har bytts 

ut flera gånger. ASAB förtydligar dock att kärnan finns kvar och att det är en stor 

del i motiveringen av de anställda.  

 

“Det är ett avknoppat företag från universitetet, ni vet eldsjälar, 

entreprenörer. Många av dem som fanns kvar på den tiden finns kvar 

fortfarande. Så vi har mycket av det här “vi kämpar tillsammans”. De 

som har skapat arkitekturen i våra boxar, de är ju kvar. Det skapar ett 

visst engagemang. Man släpper ju inte bara “bebisen”. Det där finns 

fortfarande kvar, att man kämpar tillsammans och över gränserna. 

Det där som gör att ett plus ett blir mer än två så att säga.”  

 

En konstant utmaning för ASAB är stress bland medarbetarna, och där handlar det om att 

balansera arbetsbelastningen så att de anställda känner att de hinner med och kan utvecklas på 

arbetsplatsen. Det anses vara viktigt för att kunna behålla de anställda. Känner de anställda att 

det är extremt stressigt och tungt vill de anställda tillslut inte gå till jobbet, och detta är något 

som ASAB vill undvika.  

4.3 Scania CV AB 

4.3.1 Tjänstefiering hos Scania CV AB 

Scania erbjuder sina kunder en rad lösningar, några av dessa är utbildningar för åkeriers 

förare som ämnar att göra dem effektivare. Scania erbjuder även finansiella tjänster och 

försäkringar för sina kunder. Det finns även verktyg som kan samla in data om hur förare kör, 

vilket sedan kan användas för att öka effektiviteten. Det kan till exempel handla om hur 

föraren bromsar, svänger och accelererar. Verktygen ger då föraren återkoppling, vilket gör 

att slitage på lastbilen eller bussen minskar, samtidigt som bränsleförbrukningen minskar. Att 
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tillhandahålla och utveckla dessa tjänster kräver ett annat fokus jämfört med hur Scania 

traditionellt har arbetat.  

 

“Det är framförallt intressant nu när man tittar på tjänstefiering och 

så, så är det ny mark i vissa aspekter för företaget också där man 

kanske inte har de kompetenser som krävs inom företaget idag. Det 

kanske inte är så lätt att gå från utvecklingsingenjör inom 

dieselmotorer till ett högre behov av duktiga webbutvecklare, eller 

andra typer av ingenjörer som inte varit en naturlig del av den här 

branschen.” 

 

4.3.2 Målsättning & prestationsmätning  

Scania använder sig av flera olika prestationsbedömningssystem och vilket som används 

beror på avdelning, funktion och land. Scania tittar på prestation i termer av personlig 

utveckling av den anställdes karriär inom företaget. Det görs i en cykel på en ettårsbasis. 

Prestationsmätningen går till det stora hela ut på att mäta hur väl en anställd uppnår sina mål 

för året.  

 

Det finns vissa verktyg som mäts på funktionsnivåer, där chefen kan titta på hur många 

ärenden de anställda tar in och hur många som hanteras i tid. För den individuella nivån finns 

sedan en prestationsmall, och denna används för majoriteten av de anställda tjänstemännen. 

Där är det planerings- och utvecklingssamtalen som är centrala. En viktig del är att se på hur 

den anställde själv ser på sin utveckling, vad den ser som ett karriärsteg, och vad den vill 

arbeta mer med. Detta kopplas sedan ihop med löne- och revisionsprocessen där det kollas på 

hur väl målen har uppnåtts jämfört med en prestationsmätning.  

 

Återkoppling under året är regelbundna. Scania använder sig av cirka 18 olika parametrar, 

men det finns inga fasta värden utan det är upp till chefen att bedöma vad som ska tas med 

och vilken vikt i bedömningen det ska ha. I de flesta fall finns det en god samsyn i detta tack 

vare den regelbundna återkopplingen.  
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“Vi har i grund och botten olika typer av bonussystem. Som egentligen 

är utsatta från förväntan och arbetsuppgifter. Det kan vara alltifrån 

hur du jobbar med försäljning eller med inköp, som är enkelt att mäta 

impact på. Det är väldigt många av våra medarbetare som det är svårt 

att individuellt, rent pengamässigt mäta prestationer för.” 

 

När en anställd inte har arbetsuppgifter som är kopplade till tillverkning eller 

försäljning kan det vara svårt att mäta hur väl de har presterat under året. För att 

lösa detta kan företaget använda sig av så kallade “mjuka delar” i bedömningen. 

Detta är ett problem som alltid funnits inom olika avdelningar, till exempel 

ekonomi eller HR, och det är kanske inte ett problem som är helt isolerat till 

tjänstefiering. Att sätta mål och mäta prestation kan då göras på liknande sätt som 

gjorts för avdelningar som inte jobbar uteslutande med tillverkning.  

 

 

“Det är till exempel sånt som kvaliteten i de leveranser man gör, 

arbetsmängd, hur mycket man producerar på ett år, det är även andra 

delar såsom, är du en bra lagspelare, tar du hand om dina kollegor i 

gruppen, delar du med dig av information, ser du till att driva gruppen 

framåt. Det är lite såna mjuka delar också men ack så viktiga. Det är 

den totalbedömningen sedan som leder till ditt revisionspåslag då, 

kopplat till deras löneläge.” 

 

Huvudsakligen ska säljare försöka klara de personliga mål som är satta för året, 

och dessa baseras på den kontext i vilken säljaren verkar. Det kan till exempel 

vara att en säljare mäts på om den ökat sin försäljning mer än vad 

marknadstillväxten låg på under perioden, och gör den det så får den en extra hög 

bonus, och där finns det flera steg.  

 

“Det är ganska standard om man säger så. Det fungerar bra, absolut. 

Vi har god försäljning, vi hade rekordförsäljning det här året, så det 

har visst innspill i det absolut. Sen har vi ju en fin produkt som är högt 

efterfrågad också. De är i symbios med varandra.”  
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Fördelen med systemet är att det motiverar de anställda att prestera bättre och 

jobba mot organisationella mål. En risk som måste beaktas är dock att systemet 

kan leda till för mycket fokus på att öka egennyttan, som är vanligt för 

individbaserade belöningssystem. Detta försöker Scania minska genom att även ha 

ett gemensamt vinstdelningssystem.  

 

Ifall den anställde presterat bra under året kan detta leda till en högre löneökning 

nästkommande år. Löner avtalas mellan fackföreningarna och “Teknikföretagen” 

och där är prestation ett viktigt inslag i lönesättningen. Det är totalt fyra olika 

fackföreningar men samma löneprincip gäller, där prestation ingår i utvärderingen.  

 

4.3.3 Motivation & belöningssystem 

Förutom strikt monetära belöningar har Scania även en del förmåner för sina 

anställda. Mycket av förmånerna är kopplade till företagsaktiviteter såsom 

klubbmedlemskap inom vad den anställde har för intresse. Scania har inte 

friskvårdsbidrag utan har istället egna träningsanläggningar där de anställda kan 

träna gratis. Utöver det har de företagsbilar och liknande. Mer långsiktiga fördelar 

är pensionsavsättningar och försäkringar.  

 

“Det finns ett ganska stort omhändertagande av vår personal. Vissa 

av dessa delar är kollektivavtalade som vi bör göra, och sen finns det 

övriga delar som är förbättrade sett till kollektivavtalen.” 

 

Förutom de bonussystem som Scania använder sig av finns det flera åtgärder för att öka 

motivationen bland anställda. Detta har blivit en viktig fråga för Scania där syftet är att 

arbetet ska bli stimulerande. Scania använder sig av tydliga karriärvägar internt i företaget, 

både för tjänstemän och verkstadsanställda. Det finns bland annat karriärvägar för chefer, 

specialister och tekniker. Detta fyller flera funktioner, dels ger det de anställda en motivation 

till att arbeta hårdare och nå nästa steg i karriären, dels leder det till en effektiv 

internrekrytering och en kompetensutveckling. 

 

En annan viktig del för motivation är företagskultur, och Scania har fördelen att vara ett stort 

företag och den överlägset största arbetsgivaren i Södertälje.  
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“Företagskulturen är väldigt stark på Scania då den funnits så pass 

länge. Vi har ju funnits i 126 år. Så det är väldigt präglat över tid 

här.(...) Det har byggts upp över lång tid, i och med att företaget har 

växt till sig har man sett många olika fördelar med att ha en god 

intern rekrytering.” 

 

Den goda företagskulturen har hjälpt Scania att behålla och utveckla kompetens, men nu 

krävs det att de hittar extern kompetens. För att göra det krävs det att Scania har ett gott rykte. 

För att hitta lokal kompetens har de bland annat ett eget tekniskt gymnasium, och detta är 

något som också bidrar till en starkare kultur. Det är många som har hela familjen som jobbar 

hos Scania. Den nya sortens kompetens måste dock ofta hittas någon annanstans, och inte just 

lokalt i Södertälje.  

 

“Där blir det lite utmaning i hur vi ska jobba med externrekrytering 

av kompetenser som vanligtvis inte varit förknippade med 

lastbilsindustrin. Oavsett bransch, om man tittar på de flesta företag 

så slåss de nästan om samma typer av kompetenser. Och då är det 

framförallt mycket IT folk. Och de behöver inte känna att de har 

specifikt intresse för produkten ett företag arbetar med (i vårt fall 

lastbilar) och då blir det ett annat sätt som man bygger en 

företagskultur eller varumärke som attraherar dem kompetenserna, 

där de har många olika branscher att välja mellan att verka i.”  

4.4 Lots Group AB 

4.4.1 Tjänstefiering hos Lots Group AB 

I nuläget köper små åkerier lastbilar av Scania, anställer en chaufför och säljer en 

förflyttningskapacitet till större kunder. Tekniken där fordon kör sig själva skulle dock 

förändra hela detta upplägget. Ifall fordon kan köra sig själva behövs inte de mindre 

åkerierna, utan Scania kan direkt hyra ut förflyttningskapaciteten till de större kunderna, och 

det är här tjänstefieringen kommer in. Istället för att sälja lastbilar skulle Scania sälja en tjänst 

som innebar att varor och material förflyttas från en plats till en annan. För att utveckla detta 

startade Scania dotterbolaget Lots Group AB.  
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“De som idag köper Scanias produkt kommer att försvinna i mångt 

och mycket. Åtminstone i den kategorien av köpare. Vilket gör att man 

måste ser sig om efter en ny kund. Det som inte kommer att förändras 

är att transportbehovet kommer finnas kvar. Så vad Scania måste lära 

sig göra är att paketera en lösning där hårdvaran är en komponent, 

men bara en delkomponent och slutprodukten är förflyttandet av gods, 

alltså transporter.”  

4.4.2 Målsättning & Prestationsmätning 

Lots Group AB:s (Lots) främsta verktyg för att mäta prestationer hos de anställda är ett 

system kallat OGSM (Objectives, Goals, Strategies, and Measures). OGSM har sitt ursprung i 

Japan och används idag utav en mängd stora företag som bland annat Coca Cola och Procter 

& Gamble. Systemet är starkt kopplat till företagets affärsstrategi, där så kallade ‘objectives’ 

varje år definieras och sedan kvantifieras i ‘goals’. Varje ‘objective’ blir även fördelat i 

‘strategies’ (delmål) som även de blir kvantifierad. Exempelvis har VDn mål definierade 

utifrån affärsstrategin, som sedan bryts ner i delmål och fördelas till respektive part i 

ledningsgruppen. Nedbrytningen fortsätter sedan, där varje persons mål på respektive 

organisatorisk nivå i bolaget bryts ner i delmål som fördelas till nivån under.  

 

Lots liknar det vid en röd tråd av mätbara mål som löper från toppnivå ner till individnivå i 

hela organisationen. Lots poängterar dock att detta gäller för tjänstemän, de kollektivanställda 

arbetar med en annan typ av prestationsmål som inte är en direktnedbrytning av strategin och 

som är mer av en prestationsbaserad bonus. 

 

Målen sätts varje år som en del av strategiprocessen, där strategi, budget och mål tas fram, 

och följs sedan upp varje månad under årets gång i vad Lots kallar MBR (Monthly Business 

Review). Vid varje MBR kontrolleras det finansiella resultatet mot budgeten samt de 

strategiska målen, som sedan eventuellt blir reviderade.   

 

De finansiella delarna av Lots system har verktygsstöd och de har där utvecklat ett 

ekonomiskt datalager för budgetstyrningen. Excel används för att skapa en budget som laddas 
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upp i databasen, och som sedan även används för uppföljning. Den strategiska biten stöds 

endast av ett Excelbaserat verktyg som ej ligger online.  

 

Då Lots är ett relativt nystartat bolag samt att de har en stor organisation har de fått jobba med 

utmaningar som uppstår vid implementering av nya system och strukturer.  

 

“Ja, förra året som var första året vi började med det här, då var det 

svårt och vi följde inte upp så som det var tänkt. Man struntade i eller 

man hann inte, eller det funkade sådär.” 

 

En av de största utmaningarna med ett sånt här system anser dock Lots vara kvantifieringen 

av vissa målsättningar. Dels för att målen kan vara väldigt abstrakta och dels för att de även 

måste vara precisa när de mäts samt inte bli godtyckliga. 

 

“Om du har ett mål att du ska öka varumärkeskännedomen om vårt 

företag tex. Hur mäter man det? Vilka aktiviteter bryter vi ner det i?” 

 

En annan stor utmaning för Lots är uppföljningen. De anmärker att det krävs disciplin från 

deltagarna för att få en effektiv uppföljning samt för att det ska bli en del av deras 

styrningsstruktur, där uppföljningar sker vid eventuella avvikningar från målen. Tanken är att 

en grundorsaksanalys ska göras vid avvikningar så att Lots kan göra något konstruktivt av 

dessa istället för tillfälliga snabba lösningar.  

 

“Hittills har vi även funnit utmaning i att få folk att tycka att det är 

värt tiden och inte varit slöseri. Alla typer av uppföljningsprocedurer 

kräver lite disciplin helt enkelt” 

 

På den positiva sidan anser Lots att systemet ger en bra röd tråd från varje individs 

målsättning till bolaget. De menar att det blir en bra transparens i den strategiska riktningen 

när individerna kan se var målen börjar någonstans och hur de bidrar till bolagets framgång. 

En annan positiv egenskap hos systemet menar Lots vara att det hjälper med styrbarheten av 

företaget. Det säkerställer att alla tjänsterna bryts ner så mycket som möjligt så att 

medarbetarna alltid jobbar åt samma håll.  
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“Att olika individer har olika uppfattning om saker och ting är ju lite 

olika saker, vilket det kan bli annars. Vi blir effektivare i bolaget. Det 

som också är bra är att det tvingar en att tänka på hur vi ska 

åstadkomma vår strategi.” 

 

Den effektiva styrbarheten är även väldigt positiv för ledningen, då den tillåter en styrning 

och avvikelsehantering som gör att ledningsgruppen lättare kan styra bolaget åt det håll de 

vill.  

 

“En sån här målnedbrytningsstruktur möjliggör att den typen av 

ledningsförändring ger utslag i hela organisationen nedåt.” 

 

4.4.3 Motivation & Belöningssystem 

På grund av att Lots är ett ungt bolag har de inte en stark bolagskultur likt moderbolaget 

Scania. De anser dock att de hunnit skapa en del kultur och menar att den mest troligt är 

färgad av att de är ett startupbolag, med lite yngre genomsnittsålder samt snabbare beslut. 

 

“Lite mer familjärt, vi sitter ju alla i samma kontor, eller väldigt nära 

varandra i ett öppet kontorslandskap som är ganska litet.” 

 

Lots arbetar med preferensanalyser och för en preferensdiagnosik över medarbetarna för att se 

vilken profil de har och i anslutning vad som motiverar dem att jobba bättre. Deras respektive 

chef tar sedan detta i beräkning när de lägger upp utvecklingsplaner för de anställda. 

 

“Jag skulle säga att alla motiveras av olika saker. Det är upp till varje 

chefs uppgifter att hitta vad som motiverar just den anställda. Vissa 

blir motiverade av resultat, andra blir motiverade av goda relationer, 

en tredje blir motiverad av schyssta, sköna kollegor.” 

 

Företaget har dock inga icke-monetära belöningssystem för att uppmuntra medarbetarna 

ännu. De brukar samma standardiserade uppföljningssystem som Scania för att hålla en lägsta 

nivå på medarbetarsamtalen, även om Lots dock förväntas ha tätare uppföljning.  
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För Lots tjänstemän finns ett monetärt belöningssystem där varje chef väljer ut två till fyra 

prioriterade mål som är viktiga för bolagets resultat, och som sedan styr bonusen. Alla 

tjänstemän har en fast lön och en variabel bonuslön. Den variabla lönen består av 

måluppfyllnad där hälften styrs av bolagets samt VDns mål, och andra hälften styrs av de 

individuellt satta två till fyra målen. 

4.5 Företag X 

4.5.1 Tjänstefiering hos Företag X 

Företag X erbjuder en rad av tjänster för sina kunder, och alla dessa är kopplade till att öka 

effektiviteten. Exempel på tjänster är utbildningar för sina kunders personal, så att de på bästa 

sätt ska kunna använda verktygen som Företag X säljer. Det handlar även om 

logistiklösningar, då företag X märkte att deras kunder la mycket tid bara på att hitta rätt 

utrustning i sina lokaler. Kunderna hade också problem med att hålla koll på hur ofta vissa 

verktyg användes, vilket gjorde att onödiga verktyg köptes in för att sedan bara användas 

någon gång per år. Lösningen på detta var att utveckla en programvara som gav en 

övergripande blick över alla verktyg.  

4.5.2 Målsättning & Prestationsmätning 

Företag X arbetar efter en målsättningsmall där chef och medarbetare genomför ett årligt 

möte där de gemensamt sätter upp mål åt medarbetaren. Dessa mål följs sedan upp 

månatligen och revideras vid behov. Företag X anmärker dock att de mål som sätts skiljer sig 

mycket beroende på roll i företaget. Chefer arbetar mot mer mjuka mål samt mäts på hur väl 

deras medarbetare mår medan anställda som till exempel jobbar med försäljning arbetar mot 

mer klassiska mål med mått på hur mycket de genererar eller säljer. 

 

“...om man tänker att en säljare som är ute och säljer till en kund, har 

ju mera mål av den karaktären att det är resultatmål” 

 

 Det mer generella för alla är att så kallade key-performance revisioner där de går igenom de 

mål som satts för året samt hur väl de uppnåtts. De mål som sätts är ofta nerfördelade från 

högre nivå. För till exempel säljare är målen fördelade ner från bolagets säljmål, som 
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fördelats till gruppnivå och sen individnivå. Prestationsmätningen stöds sedan av ett 

elektroniskt system som används globalt över hela företaget.  

 

“Så du mäter inte äpplen och päron, utan vi mäter samma saker i hela 

vårt företag då” 

 

Detta låter Företag X jämföra och mäta mellan olika avdelningar i hela företaget. Ett problem 

är att många medarbetare inte har tillgång till datorer när de är ute och jobbar, vilket gör att 

de under den tiden inte har tillgång till det tekniska systemet. En kommande utmaning är att 

företaget ska byta tekniskt system de kommande månaderna och de nämner att detta kommer 

att leda till förvirringar i början, men att det i längden är värt bytet.  

4.5.3 Motivation & Belöningssystem 

Motivation grundar sig i att få de anställda att trivas på jobbet. För det krävs det att 

medarbetarna känner att de har bra chefer, kollegor och att jobba med sånt som är roligt. 

Företag X nämner att de har en tydlig vision som alla jobbar mot och denna tar sig i form av 

mål och strategier. Det viktigaste för strategin är exceptionella medarbetare, har företaget inte 

arbetare som mår bra och som trivs på jobbet kommer strategin att misslyckas. En del i att se 

till att de anställda mår bra är olika förmåner, såsom friskvårdsbidrag, företagshälsovård, 

tandvårdsbidrag, flexibilitet vid föräldraledighet och förmånliga pensionsavsättningar.  

 

När chef och medarbetare tittar på hur väl medarbetaren har uppnått årets mål, spelar det en 

stor roll in i lönesättningen. Företaget är fackligt anslutet vilket innebär att den lägsta 

lönenivån är framförhandlad, men sen kan medarbetarna få en högre bonus för året. Detta är 

allra tydligast för säljarna, där det oftast är skalenliga mål, vilket gör det tydligt att se graden 

av måluppfyllelse.  

 

Beroende på vilket bolag inom koncernen medarbetaren jobbar inom kan också bolagets 

resultat påverka bonusutbetalningen. Detta är något som är svårt för den individuelle 

arbetaren att påverka utan det baseras helt enkelt på resultatmål för hela bolaget.  

 

En annan del som har som syfte att motivera anställda är ett pris som delas ut till anställda 

som bidrar till att främja innovation. Det kan till exempel vara att den anställde hittar ett sätt 
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att använda en redan existerande produkt. Detta är något som är väldigt centralt för företaget, 

då det hela tiden är i behov av innovation för att hålla sig konkurrenskraftiga. Företaget 

spenderar en stor del av sina totala kostnader på forskning och utveckling.  

 

Ett problem som företaget stött på i och med tjänstefieringsprocessen är att anställda inte tagit 

betalt för tjänster, utan de har endast sålt produkten, och sedan har tjänsterna ingått i priset. 

Detta är något som företaget ska se över och för att råda bot på problemet kommer antagligen 

belöningssystemet att förändras, så att säljarna motiveras till att verkligen sälja så mycket 

tjänster som möjligt.  

4.6 Infor Sweden AB 

4.6.1 Tjänstefiering hos Infor Sweden AB 

Till en början sålde Infor mjukvara som laddades ner eller installerades med CD på kundens 

dator. Utveckling av Cloud Computing har dock gjort att företag kan erbjuda sina kunder 

mjukvara som en tjänst, där kunden kan nå produkten så länge som den har en 

internetuppkoppling, och det innebär att företaget står för säkerheten, stabiliteten och 

uppdateringen av mjukvaran. Utvecklingen har skett snabbt och syns nu inom många olika 

områden. För slutkonsument är det tydligaste exemplet musiktjänsten Spotify. Även Infor har 

utvecklats i denna riktningen. Infor jobbar med affärssystem för vissa riktade branscher och 

då kunderna är intresserade av en lösning som ger dem ett effektivt affärssystem jobbar Infor 

med alla aspekter av utvecklingen av produkten.  

4.6.2 Målsättning & Prestationsmätning 

Prestationsmätning hos Infor börjar med att företaget i början av räkenskapsåret sätter mål 

och det sker genom en dialog mellan chef och medarbetare, där medarbetare uppmuntras att 

lämna egna förslag på mål för året. Även om målen sätts i början av året, sker en kontinuerlig 

uppföljning där målen kan förändras och uppdateras, det kan till exempel vara så att 

omständigheter på världsmarknaden har förändrats vilket har lett till att vissa mål inte kan 

uppnås och därför justeras.  
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Målen som sätts ska på bästa sätt efterlikna avdelningens, funktionens och slutligen hela 

företagets övergripande mål. Då blir det också tydligare för medarbetare hur de bidrar till att 

föra företaget framåt. 

 

Målen i sig motsvarar 50 procent av vad Infor mäter, de andra 50 procenten är “hur”, det vill 

säga, en medarbetare kan uppfylla väldigt många mål, men görs det inte i linje med hur 

företaget vill att medarbetaren ska arbeta skapas ingen företagskultur på lång sikt.  

 

Under slutet av året hålls ett utvecklingssamtal där medarbetaren och dennes chef går igenom 

hur väl målen har uppnåtts. Chefen lämnar sedan in sina förslag på betyg för medarbetaren, 

där det finns en skala mellan 1–5. Betygsfördelningen fördelar sig enligt en normalfördelning 

och målet är att cirka 70 procent ska ligga i mittenskiktet, som betyder “möter förväntningar 

och krav”. För att möta förväntningar och krav krävs det att medarbetaren uppnått sina mål 

och gjort detta genom att följa de värderingar som Infor har. För att få en fyra eller femma i 

betyg krävs det att medarbetaren presterat över förväntan och den ska vara en förebild för 

övriga anställda. 

 

Uppnår den anställde inte sina mål eller arbetar enligt de värderingar som Infor har kan detta 

leda till att personen får en tvåa eller etta i betyg, som betyder “needs improvement” och i 

värsta fall “Below expectations”, vilket sker väldigt sällan, men är det så att en medarbetare 

får detta betyg påbörjas arbetet på en “improvement plan”, och detta sker automatiskt. Detta 

har flera syften, dels är det väldigt viktigt att få medarbetare upp på banan igen, och sedan är 

det väldigt oekonomiskt att inte hjälpa medarbetare som halkar efter, och istället försöka 

anställa nya personer, eller i värsta fall behålla en anställd och inte försöka lösa situationen.  

 

Infor kommer förhoppningsvis inom ett år ha ett fullständigt tekniskt system för att stödja 

prestationsmätningssystemet, men något sådant finns i dagsläget inte. Processen att mäta 

prestation är något som finjusteras hela tiden och att utveckla ett system för detta är en del i 

det.  

 

“Jag upplever att det fungerar bra nu. Vi har ju hållit på med det i 

väldigt många år, men det är ju en process som man börjar med den 

här typen av system. Det är nästan så att de första 2 åren så får man 

fokusera på att medarbetarna ska förstå principerna, hur det fungerar 
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och göra det. Men det som egentligen är viktigt är faktiskt vad man 

skriver, vad man får för mål, att de här målen är bra uppsatta. Dels så 

att de reflekterar och speglar de målen man har på avdelningen, som 

speglar, funktionen, som speglar företagets mål. Så att man får den 

här kedjan och känner att man bidrar och också att man får bidrag till 

att företaget går framåt och att medarbetaren når sina mål, men också 

att de är formulerade på ett sånt sätt att de inspirerar. “ 

 

Att sätta mål kan till en början vara svårt för nya medarbetare, och där är det en 

process som blir enklare ju längre den anställde arbetat på det sättet. Nya chefer 

kan till exempel behöva prata med andra chefer inom liknande verksamhet som 

har jobbat med det här en längre tid. Det är också viktigt att målen är utvecklande, 

och inte rör sådant som kan anses vara ett krav.  

 

“I början så var det många chefer som ville sätta till exempel “Ja den 

här personen är dålig på att gör sin tidrapportering, då kan han få 

som mål att göra den innan han går hem på fredagen för veckan”. Det 

är ett värdelöst mål för att det är ett krav som alla har på sig. Alla ska 

bara göra sin tidrapportering. Det är ingen som blir lycklig av att se 

att man har gjort det. Det är ingen utmaning. Om folk inte sköter sin 

tidrapportering så får man följa upp det på andra sätt.”  

4.6.3 Motivation & belöningssystem 

“Att ha mål där man kan känna att man bidrar till företagets 

verksamhet, det tror jag är väldigt viktigt. Att känna att man gör 

skillnad, det är en väldigt stark bit tror jag för motivationen.” 

 

En stor vikt läggs också på företagskulturen. Där det anses viktigt för 

motivationen att medarbetare arbetar på ett företag som de kan vara stolta över 

och som har samma värderingar som dem. Infor har en historia av att ha köpt upp 

många bolag och under den tiden inte aktivt jobba mot att ha en gemensam 

företagskultur för alla företagen, detta är dock något som ändrats under de senare 

åren. Ett steg i det arbetet har varit att sätta upp mål och gemensamma värderingar 
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som ska gälla för alla avdelningar och funktioner. Till exempel försöker företaget 

anamma principen om “ansvar under frihet”, där syftet är att de anställda ska 

kunna ha en balans mellan arbetsliv och fritid. Detta betyder att om en anställd 

behöver ta ledig tid för till exempel föräldrasamtal, då kan personen arbeta in den 

tiden och gå på det mötet under ordinarie arbetstid, och Infor försöker vara 

flexibla när det gäller att arbeta hemifrån.  

 

Kan folk vara flexibla blir det enklare att få sina liv att gå ihop och stressen 

minskar, och detta har visat sig vara uppskattat när Infor har frågat anställda vad 

de tycker om den aspekten.  

 

Prestationsmätningarna som belystes ovan är den enskilt största faktorn när det 

kommer till hur mycket en anställd får i lönepåslag nästkommande år, och detta är 

i syfte att motivera de anställda att jobba mot att klara av sina mål. Inte bara för att 

uppnå måluppfyllelse och må bra över sig själva utan monetära belöningar är 

oftast ett väldigt starkt motivationsverktyg. Det finns de som endast bryr sig om 

pengar och kanske inte bryr sig om målen och känslan av måluppfyllelse, men för 

att få en högre lön tvingas de då tack vare systemet att ändå jobba mot målen.  

 

När det kommer till andra förmåner för anställda använder sig Infor av en 

applikation där alla anställda kan gå in och skriva ifall de tycker att någon har 

gjort ett bra jobb, då skickas en kopia till personen och dennes chef.   

 

Alla anställda har även en rehabiliteringsförsäkring, och detta är något som Infor 

var väldigt tidiga med, försäkringen har Infor använt sig av i mer än tio år. 

Försäkringen kan en medarbetare aktivera oavsett om den är sjuk eller inte, utan 

det beror helt på vad den känner för behov. I försäkringen ingår viss 

sjukgymnastik och viss ergonomisk hjälp men även samtalsstöd, och det är den 

biten som används mest. Om en anställd mår dåligt av någon anledning, vilken 

som helst, kan den då aktivera detta och få stöd. Infor har sett en effekt av detta 

och sjuktalen är väldigt låga.  

 

Företaget har även friskvård, som är uppdelad i två delar. Den första är en 

individuell del och där använder Infor bolaget ActiWay för att administrera detta. 
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Den andra delen är gruppbaserad där varje region har en ideell förening som 

består av alla anställda, och denna klubben anordnar diverse aktiviteter för de 

anställda, till exempel sportaktiviteter.  

 

En utmaning med betygssystemet har varit att kommunicera budskapet att en trea 

(meets expectations) är ett väldigt bra betyg, eftersom det betyder att personen nått 

sina mål och har gjort det som förväntas av en, och för att få högre betyg ska 

personen ha gjort något exceptionellt.  

 

“Det är väldigt svårt att få den synen att gå hem eftersom alla vill ha 

de högsta betygen, och många är inte så nöjda ifall de inte fått en fyra 

eller femma.” 

 

Infor anser det vara väldigt viktigt med “Pay For Performance”. Det är 

grundläggande för motivation att de som presterar bättre också ser detta i sitt 

lönepåslag, det betyder att alla inte kan få högsta betyg.  
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5. Analys 

Vi kommer i vår analys stödja oss på det teoretiska verktyget som vi utarbetat och illustrerat i 

det teoretiska ramverket. Fallföretagens svar angående de fyra styrningaspekterna kommer 

var och en för sig analyseras med hjälp av teorin för respektive område. En närmare titt 

kommer göras på relationerna mellan aspekterna samt hur de påverkats av tjänstefiering.  

5.1 Målsättning 

När fallföretagen blev tillfrågade om målsättning underströk samtliga att de gjorde skillnad på 

tjänstemän och verkstadsarbetare. Tjänstemännens målsättning var kopplad till strategisk 

uppfyllelse snarare än ren output. Företagen beskrev att målsättningen för tjänstemän inte 

kunde göras på samma sätt som för arbetare, detta eftersom tjänstemännen inte producerar 

något som är tydligt kvantifierbart på samma sätt som för en person som jobbar med 

tillverkning. Anledningen till varför respondenterna fokuserade på beskrivning av 

tjänstemännens målsättningar anser vi vara relaterad till tjänstefieringen av företagen. När 

fokus skiftar från tillverkning av produkter till lösningar som innefattar både produkter och 

tjänster är det naturligt att antal tjänstemän ökar samt att mer resurser måste läggas på dessa.   

 

Målen för de anställda kopplas ofta till företagets övergripande strategi, vilket medför att 

medarbetarnas bidrag till att föra företaget framåt blir tydligare för de anställda. Är 

medarbetarnas bidrag otydligt finns det risk att de jobbar mot förändringarna, eftersom de inte 

förstår meningen med tjänstefieringen (Baines et al., 2009). Det märktes även att delmål som 

var framtagna från strategin spelade en viktig roll för hur företagens målsättningar sätts upp 

hos de anställda. Detta framgick särskilt hos Lots som använder sig av ett system (OGSM) 

som tydligt och detaljerat förklarar hur alla mål ska fördelas ner i delmål genom hela 

organisationen. Vi menar att när värdefokus skiftar, enligt Vargo och Lush:s (2004a) 

servicedominanta logik, från tillverkning till samskapande med kunder ökar även vikten av att 

de anställda har mål som är knutna till strategin. Detta på grund av ökade kundkontakter och 

att de vidare måste ha mål som låter dem göra beslut som leder till att mer värde fångas. 

Långsiktig målsättning och fokus på företagets övergripande strategi är något som även 

Kindström och Kowalkowski (2014) nämner som viktigt för att företag framgångsrikt ska 

kunna innovera sina tjänsteerbjudanden.  
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Ett sätt att lösa problematiken med kvantifieringen var bland annat att sätta mer öppna samt 

mjuka mål. Exempel på dessa kunde vara relativa mål, att en person skulle prestera bättre än 

marknaden, eller att den anställde skulle förbättra sig på vissa områden jämfört med förra 

året. Scania påpekade att det alltid funnits avdelningar där mål varit svårare att kvantifiera, till 

exempel för ekonomiavdelningen eller HR. Vår tolkning är att företag använder kunskapen 

från att sätta mål i dessa avdelningar och applicerar den när de sätter mål för nya avdelningar 

som fokuserar på tjänster. Behovet av att sätta öppna eller mjuka mål är alltså inte nytt, det 

blir dock större när företagen får fler tjänstemän. Vi anser att anledningen till att företag väljer 

att sätta mål även när det är utmanande är att människor behöver och vill ha struktur, annars 

blir det för svårt att effektivt rikta sina ansträngningar åt rätt håll. Nedbrytningen av strategin 

till individuella delmål skapar även ett bra styrningsverktyg för ledningen så att de enklare 

kan påverka åt vilket håll organisationen rör sig. Detta går väl i hand med vad litteratur som 

behandlar målsättning säger, där belöningssystemet och prestationsmätningen enligt teorin 

ska baseras på mätbara variabler, samtidigt som de anställda vill veta vad deras 

prestationsmätning baseras på (Merchant & Van der Stede, 2017). Individuella mål som är 

baserade på strategin förekommer alltså i de flesta organisationer, men utifrån vår studies 

insamlade data samt den vikt Gebauer et al. (2008) lägger på strategiskt fokus framgår det att 

det är av extra betydelse för tjänstefierande företag att deras anställda följer mål som är 

knutna till företagsstrategin.  

 

Målhierarkin i företagen stämde även väl överens med vad Söderfjäll och Svensson (2017) 

skriver i sin bok. Företagen hade i samtliga fall övergripande mål för hela verksamheten 

(resultatmål), och dessa fördelades sedan ner genom organisationen till olika specifika mål. 

Även om företagen inte använde samma terminologi som Söderfjäll och Svensson (2017) är 

sambandet tydligt. Alla fallföretag använde sig av processmål, lärandemål och prestationsmål 

för sina tjänstemän med det bakomliggande syftet att uppnå resultatmålen. Vår bedömning 

utifrån empirin är att tjänstefierade företag ofta har stort fokus på just lärandemål och 

processmål, då dessa till större del är kopplade till utveckling och inte är lika specifika som 

resultatmål och prestationsmål. Detta är även något som Gebauer et al. (2008) tar upp som 

måste tas i beaktning vid tjänsteinnovation. Vi kan bland annat se det hos ASAB, där de 

mjuka målen värderas lika högt som de konkreta målen. Baserat på vad Seijts et al., (2004) 

skrev om målsättning bör de öppna målen vara så specifika som möjligt, vilket dock formar 

en paradox eftersom företagen löser problematiken genom att sätta just öppna och mjuka mål. 
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5.2 Prestationsmätning 

Gemensamt för alla företag i studien var att samtliga använde sig av möten mellan chef och 

medarbetare där de tillsammans gick igenom måluppfyllelse och diskuterade vad 

medarbetaren gjorde bra och dåligt. Det var alltså inget företag som endast beräknade 

prestationen via bedömning baserad på output. Detta visar på utmaningen med att kvantifiera 

de anställdas prestationer. Företagen har uppmärksammat problematiken med att endast ha en 

siffra som medarbetaren jobbar mot och därför implementerat ett mer utvecklat 

återkopplingssystem för att hantera detta. Vi anser att problematiken med prestationsmätning 

vid tjänstefiering, förutom att tjänster överlag är svårare att mäta, till stor del beror på att 

större vikt måste läggas på det värde medarbetarna fångar. Som Johansson et al. (2015) 

nämner är det viktigt att medarbetarna gör rätt bedömningar istället för att de blint möter 

bestämda siffror. 

 

Ax et al., (2009) diskuterar flera orsaker till varför icke-finansiella mått används mer och mer 

vid prestationsmätning. Även om Ax et al., (2009) inte direkt nämner tjänstefiering som en 

anledning ser vi ett samband. Främst dessa orsaker har en indirekt relation till tjänstefiering 

enligt oss: 

 

- För lite information om vad som skapar framtida värde fås från finansiella mått. 

- Finansiella mått är svåra att förstå och medarbetare har svårt att relatera dessa till sitt 

egna arbete.  

- Finansiella mått fångar inte upp konkurrensmedel såsom nöjda medarbetare, snabba 

leveranser och hög kvalitet.  

 

Dessa tre orsaker är något som påverkar framför allt tjänstefierade företag. Anledningen till 

detta är att tjänsteproducerande medarbetare inte tillverkar något som är enkelt att kvantifiera. 

På grund av att många företag tvingas till att komplettera sitt produktutbud med tjänster för 

att hålla sig konkurrenskraftiga, är det naturligt att prestationsmätningen utvecklas i den 

riktningen som Ax et al., (2009) beskriver.  

 

Beroende på företag är det en eller flera som väger in i bedömningen av den anställdes 

prestation under året, ibland skiljer det sig även inom företagens olika funktioner eller 

avdelningar. Vi anmärker att det finns en risk för företag där endast en person gör 
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bedömningen då den personliga relationen mellan chefen och medarbetaren kan väga in 

istället för värdet av medarbetarens prestationer. Det var dock bara ett utav fallföretagen som 

uppgav att de aktivt arbetade med att få in flera personers perspektiv i bedömningen av 

anställdas prestationer. Företaget menade att det kunde leda till problem med motivation om 

personal kände sig orättvist behandlade. Det kan därför vara av vikt för tjänstefierade företag 

att säkerställa att flera personer väger in i bedömningen av den anställdes prestation, särskilt 

då denna typen av bedömning ökar när de anställda har mål som är svåra att kvantifiera. I 

samtliga fall hade dock företagens chefer och medarbetare flertalet möten under året för att 

diskutera medarbetarnas prestationer, samt se till att de arbetat i enlighet med målen. Målen 

kunde även under dessa möten uppdateras eller tas bort, ifall de inte var relevanta längre. Ett 

syfte med detta som företagen tog upp var att det inte skulle komma som en chock för den 

anställda hur den presterat. En sak att beakta är att företagen måste väga nyttan mot 

kostnaden, och göra en bedömning över hur många möten som är optimalt. En viktig faktor, 

förutom hur väl anställda uppfyller deras mål, som spelade in i prestationsbedömningen var 

deras personliga utveckling under året. De intervjuade företagen genomförde alla en årlig 

slutgiltig bedömning där medarbetarnas personliga utveckling hade stor inverkan på chefernas 

omdöme. Anledningen till att stor vikt läggs på personlig utveckling kan bero på att när 

företaget tjänstefieras måste de anställda bland annat anpassa sina personliga färdigheter. 

Nudrupati et al. (2015) tar bland annat upp detta som en av deras listade utmaningar i sin 

artikel, när företag genomgår tjänstefieringsprocessen måste en kulturell utveckling ske där de 

anställda blir mer servicefokuserade.  

 

Användandet av ansvarscenter bland företagen var spridd. En del företag baserade sin 

bonusutbetalning på hela företagets resultat, och en del baserade det på hur den lokala delen 

av företaget presterat. Merchant och Van der Stede (2017) rekommenderar användandet av 

ansvarscenter eftersom de förmedlar vad som är viktigt till varje funktion/center. Anledningen 

till varför företagen inte använder en så tydlig struktur kan vara att det är svårt att mäta vad 

varje funktion bidrar med till företagets resultat. Hur mäter ett företag exempelvis 

ekonomiavdelningens bidrag till årets resultat? Då är det enklare att basera personalens 

bonusutbetalning på hela företagets resultat istället. Alla företagen hade stort fokus på 

målsättning och det betyder att medarbetarna får information om vad som är viktigt den 

vägen. Vi anser av denna anledningen att det stora fokuset på målsättning kan medföra att det 

inte är lika nödvändigt att dela in tjänstefierade företag i olika ansvarscenter. Det ska noteras 

att Merchant och Van der Stede (2017) har stort fokus på tillverkande företag i sin bok. Där 
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till exempel funktioner i ett företag som fokuserar på låga priser bör ha kostnadscenter, för att 

få managers att fokusera på att hålla nere kostnader. När tjänstefierade företag istället 

konkurrerar med diversifiering genom utökat tjänsteerbjudande behövs det nödvändigtvis inte 

lika stort fokus på olika typer av ansvarscenter, eftersom det istället blir stort fokus på 

individuell målsättning.  

5.3 Motivation 

Då motivation är ett mindre konkret begrepp än övriga aspekter är det svårare att dra direkta 

samband till tjänstefieringens påverkan. Eftersom motivation till stor grad spelar in och 

samverkar med de andra aspekterna är det dock väldigt relevant.  

 

Fallföretagen använder sig av många olika former av verktyg för att motivera sina anställda 

att prestera bättre samt har även olika syner på vad som kan motivera medarbetare. Till 

exempel nämner ASAB bra affärsupplägg, bra chefer och bra processer som avgörande för 

motivation. Infor Sweden AB nämner att det är viktigt att de anställda är stolta över sitt 

företag, och att företaget har värderingar som stämmer överens med medarbetarnas. Även 

utformandet av karriärvägar samt möjligheter för de anställda att utvecklas inom företaget 

värderas högt av de intervjuade. Vi anmärker vikten de intervjuade lägger på att behålla 

kompetent personal och kunskap inom företaget. Detta kan bli av extra vikt vid tjänstefiering 

av samma anledning som vi noterade under prestationsmätning och som Nudrupati et al. 

(2015) nämner, nämligen vikten av många olika personliga färdigheter. Vi noterar dock att 

alla bolag själva belyser olika delar som viktigt för motivation. Orsaken till detta ligger 

troligen i vilken typ av företag de är, hur deras bolagskultur ser ut samt att motivation delvis 

är subjektiv. Vad intervjupersonen tycker är viktigt för motivation behöver nödvändigtvis inte 

övriga i företaget hålla med om. Vi noterar dock att samtliga fallföretag använder sig utav 

både den inneboende och yttre motivationen som Kreye (2016) nämner, för att påverka 

prestationen hos de anställda.  

 

Gemensamt för företagen är att samtliga anser att företagskultur spelar en stor roll när det 

kommer till motivation. Alla belyste att det var viktigt med en öppen arbetsplats där dialog 

med chefen var enkel. Detta överensstämmer med vad bland annat Panagiotakopoulos (2011) 

och Graham et al., (2017) skriver angående motivation och företagskultur på arbetsplatsen. 

Som nämnts ovan anser även Nudrupati et al., (2015) att företagskulturen är avgörande för en 
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lyckad tjänstefieringsprocess. Baines et al., (2009) påpekar även att det finns en väsentlig 

skillnad i företagskulturen mellan tillverkande företag och företag som erbjuder tjänster 

kopplat till sina produkter. För att framgångsrikt tjänstefiera är det viktigt att kulturen speglar 

den nya strategiska riktningen som företaget tar. Vi anser att företagen till stor del löser detta 

genom en utförlig målsättning. Personalen måste lära sig nya färdigheter samt lära sig förstå 

vikten av införandet av tjänster så att de även förstår varför förändringarna är nödvändiga. 

Även fallföretagen belyste att personlig utveckling är viktigt för motivation, och det är därför 

inte konstigt att målsättningen och belöningssystemet kopplar an till utveckling. Som 

nämndes ovan är lärandemål och processmål en del av målsättningen bland alla företagen vi 

intervjuade.  

 

Ett av företagen (Företag X) hade upplevt exakt det problemet som Johansson et al., (2015) 

beskriver, där säljare inom företaget inte tagit betalt för vissa tjänster, utan istället bara tagit 

betalt för produkten. Som litteratur inom value capture pratar om är det viktigt att företaget 

själva fångar värdet och inte bara genererar det åt kunden. Syftet med att tjänstefiera är att 

vinna konkurrensfördelar, men även för att höja sina marginaler, vilket betyder att företagen 

måste vara försiktiga med att erbjuda gratis tjänster. Problemet var att Företag X inte hade 

tjänsteförsäljningen som en integrerad del av sitt belöningssystem, vilket gjorde att säljare 

inte motiverades att ta betalt för tjänster och kanske riskera en hel affär. Detta visar på ett 

tydligt sätt hur belöningssystemets struktur har en direkt påverkan på motivation. För 

tjänstefierade företag som vill ha anställda som motiveras i företagets strategiska riktning 

måste de alltså se över sitt nuvarande system, och säkerställa att tjänster inte trycks undan av 

belöningssystemet.  

5.4 Belöningssystem 

 

Både monetära och icke-monetära belöningssystem spelar en stor roll hos företagen samt har 

inverkan på motivationen. Vi ser här klara samband till önskan om att öka prestationen hos de 

anställda. Att monetära belöningssystem används hos samtliga företag beror troligen på att 

monetära belöningar är enkla att använda och att många människor motiveras av pengar. Det 

är också ett tydligt sätt att motivera någon snabbt (Merchant & Van der Stede, 2017). Mer 

långsiktiga belöningar såsom särskilda pensionsavsättningar användes också till en viss del 

och där nämndes att denna typen av belöningar inte märktes lika tydligt för de anställda. 

Nästan alla företag hade även icke-monetära förmåner som ofta antingen användes för att få 
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anställda att motionera och hålla sig friska eller så användes de i retentionssyfte. Företagen 

vill få så många anställda som möjligt att stanna kvar på företaget och det finns därmed 

belöningssystem som inte används för att i första hand få de anställda att prestera bättre, utan 

här handlar det om att locka högpresterande personal till sitt företag. Detta är även en av 

fördelarna som Merchant och Van der Stede (2017) nämner när det gäller belöningssystem. 

En tydlig påverkan från tjänstefiering finner vi inte när det gäller företagens belöningssystem 

och hur de är strukturerade. Fallföretagens belöningssystem liknade de som beskrivs i teorin 

och vi har inte några belägg för att systemen skulle skilja sig nämnvärt mellan tjänstefierade 

och icke-tjänstefierade företag. Det ska dock noteras att alla företagen hade välutvecklade 

belöningssystem sedan en tid tillbaka, och därmed är det möjligt att det inte krävdes någon 

större förändring i takt med att fler tjänster tillkommit. Det kan vara så att tjänstefierade 

företag överlag har mer välutvecklade belöningssystem. Signifikanta belägg saknas dock för 

att kunna dra en säker slutsats kring detta.  

 

Vi anmärker på de uppenbara relationerna mellan företags belöningssystem och de övriga 

aspekterna, då alla delar påverkar varandra. Belöningssystemet påverkar och driver 

motivationen hos de anställda samt baseras till stor del på de mål som sätts och prestationer 

som mäts. Kindström & Kowalkowski (2014) nämner även incitamentsystem som en av flera 

viktiga resurser vid tjänstefiering. Vi instämmer i vikten av incitamentsystem för en lyckad 

tjänstefieringsprocess, även om vi som ovant nämnts inte kan se en direkt påverkan från 

tjänstefiering.  Anledningen till varför ingen tydlig förändring har skett på grund av 

tjänstefieringsprocessen kan vara att alla fallföretagen haft sofistikerade belöningssystem 

sedan en längre tid och därför inte behövt göra någon större justering. Det var endast Företag 

X som nämnde att de ser över sitt nuvarande belöningssystem för att få säljarna att ta betalt 

för tjänsterna, och inte bara produkterna. Den enda övriga påverkan vi kan se är den indirekta 

som sker genom förändringar i de övriga relaterade styrningsaspekterna. Detta kan antingen 

visa på att företagen inte lyckats med att anpassa sina belöningssystem eller att det inte varit 

nödvändigt. De flesta fallföretagen använder övergripande resultatmål i belöningssystemet, 

trots att de nämner att de själva ofta har svårt att se den direkta kopplingen mellan en 

individuell medarbetares prestationer och företagets totala resultat. Även Söderfjäll och 

Svensson (2016) nämner detta som en nackdel med resultatmål eftersom det kan vara svårt 

för individer att påverka resultatet. Anledningen till varför företag normalt sett använder 

resultatmål i mätningen av de anställdas prestationer är för att det är enkelt (Merchant och 
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Van der Stede, 2017). Vi menar att fallföretagen använder resultatmål av denna anledningen, 

trots att resultatmål brister i relevans för de anställda, speciellt för tjänsemän.   
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6. Avslutning 

6.1 Slutsats 

Vårt syfte med detta arbete var att undersöka hur inkluderandet av tjänsteerbjudanden 

påverkar hur företag sätter mål, mäter prestationer, belönar samt motiverar deras anställda.  

 

Efter att ha analyserat den data som insamlats kan vi först konstatera att det främst är 

målsättning och prestationsmätning som direkt påverkas av tjänstefieringen. Motivation samt 

belöningssystem berörs även, men där är det mer en indirekt påverkan via deras relationer till 

målsättning och prestationsmätning. 

 

De mål som sattes upp för tjänstemän var överlag mjuka delmål som nerfördelats från den 

övergripande strategin och som kunde vara svåra att kvantifiera, medan verkstadsarbetare 

jobbade mot mer kvantifierbara prestationsmål som ej var kopplade till strategin. 

Tjänstefieringen medför alltså utmaningen att fler anställda jobbar mot svårt kvantifierbara 

mål då antalet tjänstemän ökar. En problematik med öppna mål är att de inte är lika specifika 

som klara och tydliga resultat- och prestationsmål. Genom att sätta öppna mål som är 

kopplade till utveckling löser företagen problematiken med att tjänstemän inte tillverkar något 

som är enkelt att kvantifiera, trots om teorin påstår att mål bör vara tydliga och specifika. Då 

alla företagen gjort på liknande sätt, tyder det på att detta är en utmaning för tjänstefierade 

företag.  

 

Prestationsmätningen för tjänstemän skedde främst genom diskussioner om de anställdas 

personliga utveckling samt återkoppling på hur väl de mött de mjuka målen. Den främsta 

påverkan från tjänstefieringen här är att mer resurser måste läggas på mätningen, samt att 

cheferna måste involvera sig i en större utsträckning. Företag måste förbereda sig på att 

kostnaderna för att mäta sin anställdas prestationer kommer att öka. Vi höjer ett varningens 

finger åt att det finns en risk för subjektiva bedömningar i takt med att prestationsmåtten blir 

mer öppna.  

 

Motivation hanterades i stor utsträckning via olika typer av förmåner, incitament, samt 

företagens kultur. Hur företagen motiverade anställda påverkades inte direkt av 

tjänstefieringen, utan var mer beroende på vilka förändringar som skedde i de övriga 
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faktorerna (till exempel hur prestationerna mäts). Det kan dock finnas en risk att 

tjänstefieringen bidrar till att minska motivationen hos de anställda om företagen inte 

motverkar detta med hjälp av bättre målsättning och ett välutvecklat belöningssystem. 

Anledningen till att motivationen kan minska är att medarbetare i en del fall inte förstår sig på 

anledningen till att tjänstefiera, eller är emot förändring överlag.  

 

Belöningar skedde främst via monetära system där de anställda erhöll lönebonusar vid god 

prestation. Även icke-monetära belöningar användes i former av olika förmåner för de 

anställda. Även här var påverkan från tjänstefiering indirekt via de övriga aspekterna. 

Ändringar i vilka mål som sätts och samt hur prestationerna mäts har inverkan på hur 

systemen fungerar. Vikten av belöningssystem ska dock inte trivialiseras då de spelar en 

betydelsefull roll för tjänstefieringsprocessens framgång, även om tjänstefieringen i sin tur 

inte alltid påverkar belöningssystemen. 

 

Vi kommer vidare att i mer detalj gå igenom våra slutsatser samt besvara de forskningsfrågor 

vi ställde i samband med syftet. 

 

Forskningsfråga: Hur samverkar de fyra styrningsaspekterna med varandra? 

 

En utmaning med tjänstefiering är att många anställda inte längre tillverkar kvantifierbara 

produkter, en lösning på detta är bland annat en anpassning av hur målsättningen går till. Som 

tidigare nämnt påverkar de fyra aspekterna varandra, och vi har sett en tydlig struktur i hur 

detta går till. Först påverkas målsättningen, vilket direkt påverkar prestationsmätningen, då 

prestationsmätningen till viss del utgår från de mål som sätts.  

 

Motivation och belöningssystemet har inte samma tydliga koppling till 

tjänstefieringsprocessen. Motivationen påverkas snarare av att målsättningen ändras, och 

belöningssystemet hade för nästan samtliga bolag varit oförändrat under en lång period. Det 

var bara ett företag som hade problem med att säljare inte tog betalt för tjänster, och de skulle 

ändra sitt belöningssystem för att hantera detta. Belöningssystemet ändras dock indirekt 

genom att målsättning och prestationsmätningen påverkas. Belöningssystemet baseras till 

största del på informationen som målsättningen och prestationsmätningen ger.  
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Figur 6.1 Illustration av påverkan från tjänstefiering och mellan styrningsaspekterna. 

 

 

Forskningsfråga: Vilka faktorer påverkar mätning av prestationer samt belöningssystemet 

hos tjänstefierade företag?  

 

Går det inte att sätta mål som är kopplat till produktion är en lösning att sätta mål kopplat till 

personlig utveckling. Övergången till stort tjänstefokus betydde att mer tid måste läggas på 

varje anställd, och alla företagen använde sig av möten mellan chef och medarbetare för att 

diskutera mål, utveckling och prestation. Det skulle alltså kunna argumenteras för att 

kostnaderna för dessa tre områdena ökat i och med att omsättningen för företag i allt större 

grad består av tjänsteintäkter. En tydlig faktor som påverkar prestationsmätningen hos ett 

tjänstefierat företag är målsättningen. När företagen ska mäta prestationen utgår de ifrån 

målsättningen, både på bolagsnivå och individuell nivå. De flesta företagen hade en 

prestationsmätning för alla anställda som baserades på det finansiella resultatet, sedan hade 

alla företag även någon form av individuell prestationsmätning. I alla företagen var det den 

anställdes chef som gjorde den slutgiltiga bedömningen. Här anmärker vi på att det kan finnas 

en risk för att personliga relationer spelar in i bedömningen. För att motverka detta bör så 

många som möjligt väga in i bedömningen. Vi kan avslutningsvis inte identifiera någon 

särskild faktor som påverkar belöningssystemet, som är unik för tjänstefierade företag. Alla 
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företag hade välutvecklade belöningssystem men det finns inget som tyder på att 

tjänstefiering drivit den utvecklingen. Som nämnts är dock belöningssystem viktiga och om 

företagen från början inte hade sofistikerade system kan tjänstefieringen bidragit till 

utvecklingen av dessa. 

 

Forskningsfråga: Hur används belöningssystem i företag som erbjuder tjänster och 

tjänstefierade produkter? 

 

Det var inga företag som hade samma belöningssystem, även om alla påminde om varandra i 

form av syfte och vad som användes som belöningar. Samtliga företag använde sig av 

monetära incitament, vilket var förväntat, teorin gör det tydligt att det är ett effektivt sätt att 

motivera anställda på. Det betyder att om företag vill använda sig av detta incitamentverktyg 

måste målsättningen fungera, och där ser vi en av de främsta styrningsutmaningarna för 

tjänstefierade företag, eftersom målsättningen blir mer avancerad. När företag ska arbeta fram 

sitt prestations- och belöningssystem krävs det alltså att man gör en plan för hur målsättning 

ska gå till. Det finns inget tydligt mönster för hur belöningssystemet ser ut bland 

tjänstefierade företag, utan alla använder olika varianter av de som föreslås av teorin kring 

belöningssystem. Detta betyder dock inte att det inte finns ett optimalt sätt att lägga upp sitt 

belöningssystem för tjänstefierade företag, det finns dock ingen teori för hur tjänstefierade 

företag optimalt bör strukturera sitt belöningssystem.  

 

ASAB lade stor vikt på det tekniska systemet för att stödja administrationen av sitt 

prestations- och belöningssystem, och även Infor påpekade att ett sådant system 

förhoppningsvis snart skulle implementeras i företaget. Vi tror att detta är rätt väg att gå för 

att kunna hålla reda på all information och se till att systemet är rättvist och effektivt.  

 

6.2 Framtida forskning 

Studien fokuserar endast på en smal del av de utmaningar som tjänstefiering medför. Andra 

utmaningar som det i skrivandets stund finns relativt lite litteratur om är till exempel mer 

ingående hur prissättning av tjänsterna ska ske, hur de anställda bättre ska fånga värdet, hur 

leverantörer påverkas i försörjningskedjan, samt hur företag kan utveckla verktyg för att 

bättre förstå kundens perspektiv. Dessa utmaningar samt flera andra presenteras av 
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Nudurupati et al., (2016) i ett ramverk för vad som behöver forskas mer om när det kommer 

till tjänstefiering. 

 

Tjänstefiering har trots att konceptet introducerades 1988 av Vandermerwe och Rada inte 

varit i fokus av den företagsekonomiska forskningen. En sökning på databasen Scopus ger 

endast 589 träffar när sökordet “servitization” används. Detta kan till exempel jämföras med 

262 244 träffar för “management control system”. Detta trots att tjänsefiering förändrat hur 

hela branscher sett ut och är en process som pågår konstant, detta tyder på att tjänstefiering 

varit underrepresenterat i forskningssammanhang.  

 

Tjänstefieringens påverkan på ekonomistyrningen har med denna uppsatsen endast 

undersökts till viss del. Ett framtida forskningsengagemang hade kunnat gå in mer grundligt 

och tittat på frågor såsom hur företag effektivt ska sätta mål när de genomför 

tjänstefieringsprocessen. Det ska noteras att alla våra fallföretag hade välutvecklade 

belöningssystem, framtida forskning skulle därmed kunna undersöka om detta är något som 

är typiskt för tjänstefierade företag, och ta fram ett ramverk för hur tjänstefierade företag bör 

strukturera sitt belöningssystem.  

 

6.3 Självkritik och limiteringar  

Som ovan nämnt var det endast företag med välutvecklade belöningssystem som var 

intresserade av att ställa upp på intervjuer. Det var många företag som inte ville ställa upp på 

grund av att deras belöningssystem var för rudimentära eller för att de saknade 

belöningssystem helt och hållet. De som ställde upp på intervju var väldigt måna om att ge en 

bra bild av sitt system och det kan betyda att företag som verkligen har problem med till 

exempel målsättning och prestationsmätning inte ställde upp på studien. Intrycket att 

tjänstefierade företag inte upplever en mycket allvarlig utmaning i målsättning och 

prestationsmätning kan alltså vara förskönad (Förtydligande: Vår slutsats är att målsättningen 

är en utmaning, men inte en mycket allvarlig sådan). Företag som var väldigt bra på att sätta 

breda mål kopplat till personlig utveckling kan därför vara överrepresenterade, att sätta 

sådana mål kan vara svårt och företag med sådana problem kan ha tackat nej till att ställa upp 

på en intervju.  
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Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuteknik och frågade intervjupersonerna om de 

ansåg att företagskultur var viktigt för motivation. Innan vi frågade var det en del som inte 

tänkte på företagskultur utan diskuterade andra aspekter som viktiga för motivation och de 

flesta diskuterade olika perspektiv. Detta betyder med stor sannolikhet att det finns många 

aspekter som intervjupersonerna ansåg vara viktiga för motivation, men som de inte kom på 

under själva intervjun. Hade fler personer från fler företag intervjuats hade antagligen ännu 

fler perspektiv tagits upp. Det hade behövts ett forskningsarbete med större omfång för att 

kunna dra signifikanta slutsatser om just detta.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Inledning 

● Presentation av oss och om studien (informationskrav)  
● Etiska aspekter: Samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, och nyttjandekrav 
● Fråga om det är okej att vi använder respondentens post och företagsnamn i studien. 
● Fråga om det är okej att vi spelar in intervjun OGSM 

 
Intervjufrågor 
 
Företaget 

● Till att börja med kan du berätta lite om er verksamhet. 
● Hur gick det till när ni började erbjuda tjänster? 
● Hur har detta fortskridit genom åren? 
● Hur ser arbetet med tjänster ut idag?  

● Är det fortfarande störst fokus på att sälja produkter?  

 

Prestationsmätning 
● Hur beräknar ni prestation hos era anställda? 
● Är det större fokus på att sälja produkter eller tillhörande tjänster?  

        (ifall störst fokus ligger på produkter och företaget vill sälja mer tjänster, fråga hur     
        De tänkt ta sig an det.) 
    Hur upplever ni att systemet fungerar? 

● Vilka är de största fördelarna med systemet? 
● Vilka är de största nackdelarna? 

● Hur tacklar ni dessa? 
● Systemlösning? 

 

Motivation för de anställda 
● Vad anser du vara viktigast för motivering av de anställda. 

● Kulturen? Berätta lite om företagskultur 
● Kan de anställdas prestationer påverka framtida lönesättning? 
● Har ni någon form av övrigt belöningssystem? Har ni ett icke-monetärt 

belöningssystem? T ex “månadens anställd, uppmuntringar, priser”... 
● Berätta lite om det 

● Vad värderar ni högst när ni bestämmer belöningar? 
● Varför? 

 

Förändring av belöningssystem och tjänstefiering 
● Hur har ert belöningssystem förändrats de senaste åren?  

● Vad har påverkat ändringarna? Har tjänstefiering påverkat? 
● Vad har ändringarna inneburit för de påverkade anställda? 
● Hur blev utfallet av den ändringarna ni gjort? 

● Vilken roll (om någon) har ledningen haft i ert arbete med bonussystemet? 
● Hur har implementering processen sett ut? 
● Finns det några konstanta utmaningar som ni tror att ni alltid kommer ha?  


