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Förord 

 

Vi som författare vill här rikta ett stort tack till fallföretaget som möjliggjort denna studie och 

tagit sig dyrbar tid där man delat med sig av värdefull information. 

 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Aku Valtakoski som varit till stor hjälp 

under arbetets gång. Därtill vill vi även tacka Anders Parment som gett oss betydelsefull 

återkoppling på arbetet. 

 

Till sist vill vi tacka vår seminariegrupp och alla som opponerat på arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning  

Informationsteknologi, IT, och hållbarhetsarbete har blivit två strategiska frågor i nästintill alla 

företag. Företag måste implementera IT för att optimera nuvarande verksamheter och 

transformeras till IT-drivna affärsmodeller som kräver hög kompetens och strategiskt tänkande 

vilket många små- och medelstora företag, SMF, saknar. Att köpa rekonditionerad IT-hårdvara 

är ett alternativ till att agera hållbart. Däremot erbjuder de företag som levererar 

rekonditionerad IT sällan mycket mer än just hårdvara eftersom de också ofta saknar de resurser 

som krävs för att tillhandahålla ytterligare tjänster inom IT. IT-tjänster är ofta avgörande om 

SMF ska bli kunder eller inte eftersom att köpa all IT från en leverantör minimerar 

administrationskostnader samtidigt som det skapar djupare relationer mellan kunden och 

leverantören. De bristande interna resurserna bland SMF har lett till att de frigör delar eller hela 

verksamheter till externa leverantörer. Frigörandet är däremot inte riskfritt för SMF. Att 

överlämna delar av verksamheten till externa leverantörer kräver nära relationer med 

leverantörer vilket gör kommunikationen mellan dem avgörande. Ett sätt för leverantörer att 

skapa relationer med kunder är genom att utveckla tjänstefiering, det vill säga gå från 

varucentrerat till tjänstecentrerat erbjudande. För att utveckla tjänstefiering, trots avsaknaden 

av interna resurser, måste leverantörer samproducera erbjudanden. Genom att skapa ett 

interaktivt samarbete i nätverk där aktörer tillsammans tillhandahåller erbjudanden har lett till 

nya värdeskapande system kallat värdekonstellationer. Leverantörer och kunder är nu 

tillsammans med och skapar värde och kunden ses inte längre som konsument utan snarare 

medproducent då de är med och deltar i produktionen. Aktörernas roll har således blivit 

vidgade. De bristande resurserna är inte längre ett hinder för att utveckla nya erbjudanden 

eftersom de i konstellationen bidrar med resurser samtidigt som de bygger relationer med 

varandra. 

 

Nyckelord: Tjänstefiering, värdekonstellation, digitalisering, digital transformation, cirkulär 

ekonomi 

 

 

 

 

 



      

Developing servitization through 
value constellations 
A study about how a company with scarce resources can provide offers 
that facilitates relations and a circular economy 

Abstract 

Information technology, IT, and sustainability work have become strategic questions in almost 

any business. Not only do firms have to implement IT to optimize current operations, they must 

transform into new business models which requires high level of competence and strategic 

thinking which especially small and medium-sized enterprises, SME, tend to lack. Buying 

refurbished IT-hardware is an option for SME to act sustainable. However, suppliers of those 

goods seldom offer much more as they too tend to lack the resources needed to provide IT 

services. IT services are usually critical whether SME will become customers or not since 

buying IT from one supplier minimizes administration costs as well as it creates deeper 

relationships. Lack of internal resources has led to SMF outsource parts or whole operations 

more frequently to external suppliers. But the outsourcing does not come harmless. Leaving an 

operation to an external supplier requires close relationship with the supplier to maintain 

quality, making the communication vital. A way for a supplier to facilitate relationships is to 

develop servitization, i.e go from product- to service-centric offers. To develop servitization 

regardless the scarce resources suppliers have to co-produce offers. Creating an interactive 

strategy in networks consisting of actors that co-produce offers creates new value creating 

systems- value constellations. Suppliers and customers are now part of the value creation as 

they both participate in the production. Their roles have been broadened and the scarce 

resources as a barrier has now been eliminated as they now share competences while their 

relationships are being flourished. 

Keywords: Servitization, Value constellation, digitalization, digital transformation, circular 

economy.  

 

 



      

Innehållsförteckning 

1.INLEDNING   1 

1.1 BAKGRUND  1 

1.2 PROBLEMFORMULERING  3 

1.3 SYFTE   4 

 1.3.1 FRÅGESTÄLLNING   5 

1.4 AVGRÄNSNING   5 

1.5 MÅLGRUPP  5 

 1.6 DISPOSITION 6 

2. METOD 7 

2.1 ANSATS   7 

2.1.1 PERSPEKTIV  8 

2.2 FORSKNINGSSTRATEGI 9 

2.3 URVAL AV FALLFÖRETAG  10 

2.4 METOD FÖR LITTERATURGENOMGÅNG  10 

2.4.1 URVAL AV LITTERATUR  11 

2.5 METOD FÖR INSAMLING AV EMPIRI   11 

2.5.1 KVALITATIVA INTERVJU 11 

2.5.2 TRANSKRIBERING   13 

2.5.3 ENKÄT  13 

2.5.4 YTTERLIGARE KÄLLOR VID EMPIRISK DATAINSAMLING  14 

2.6 ANALYSMETOD   15 

2.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN   16 

2.7.1 INFORMATIONSKRAVET  16 

2.7.2 SAMTYCKESKRAVET  16 

2.7.3 KONFIDENTIALITETSKRAVET  16 

2.7.4 NYTTJANDEKRAVET  17 

2.8 METODKRITIK   17 

2.9 KÄLLKRITIK   19 

2.10 SAMMANFATTNING  19 

3. TEORI 20 

3.1 TJÄNSTEFIERING MED BEGRÄNSADE RESURSER 20 

3.2 TJÄNSTEFIERING   20 



      

3.3 DIGITALISERING   21 

3.4 VAD DEFINIERAR EN PRODUKT OCH ETT ERBJUDANDE?  22 

3.5 VÄRDEKONSTELLATIONER   23 

3.5.1 SAMPRODUKTION  26 

3.6 VÄRDESKAPANDE UR TVÅ ASPEKTER  28 

3.7 PRIME MOVER   31 

3.8 AFFÄRSMODELL 34 

3.8.1 BUSINESS MODEL CANVAS 34 

3.8.2 VALUE PROPOSITION CANVAS OCH FORMULERING AV ERBJUDANDET 35 

 3.8.3 PRISSÄTTNING  37 

4. EMPIRI   38 

4.1 FÖRETAGSPRESENTATION  38 

4.1.1 TJÄNSTEFIERING HOS FÖRETAG X   38 

4.1.2 FÖRETAG X SYN PÅ SIG SJÄLV SOM PRIME MOVER   38 

4.1.3 FÖRETAG X TILLGÅNGAR  39 

4.2 FALLET ATEA AB  39 

4.3 TEKNIKTRENDER   40 

4.4 ENKÄTUNDERSÖKNING   41 

4.5 CALLCENTER  43 

5. ANALYS   45 

5.1 TJÄNSTEFIERING  45 

5.1.1 VALUE PROPOSITION CANVAS 47 

5.2. KUNDDELTAGANDE OCH RELATION 49 

5.3 VÄRDEKONSTELLATION 49 

5.3.1 TRE DIMENSIONER AV SAMPRODUKTION 51 

5.4 INFÖRANDET AV TJÄNSTEFIERING I VÄRDEKONSTELLATIONER 53 

 5.5 VÄRDEKONSTELLATIONENS VÄRDESKAPANDE   54 

5.6 AFFÄRSMODELL 55 

6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 56 

6.1 DISKUSSION 56 

6.2 SLUTSATS 58 

7. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER  60 



      

8. KÄLLFÖRTECKNING  61 

BILAGA 1: INTERVJUMALL FÖRETAG X   68 

BILAGA 2: ENKÄT  70 

Figurförteckning  

Figur 1: Disposition. (Egen illustration, 2019).                                                                        6 

Figur 2: Från första till andra nivåns kundrelation. Normann (2001, s. 93).                          26 

Figur 3: Tre dimensionerna i samproduktion. Normann (2001, s. 136).                                 27 

Figur 4: Från värdekedja till värdestjärna. Normann (2001, s. 94).                                        29 

Figur 5: Ryder System fullserviceerbjudande. Normann (2001).                                           31 

Figur 6: Värdeskapande kommunikation. Normann (2001, s. 328)                                        33 

Figur 7: Business Model Canvas. Osterwalter et al. (2010).                                                   35 

Figur 8: Value Proposition Canvas. Osterwalter et al. (2014).                                                

36 

Figur 9: Från första till andra nivåns kundrelation. Influerad av Normann (2001, s. 93), (Egen 

illustration, 2019).                                                                                                                    46 

Figur 10: Value Proposition Canvas. Influerad av Osterwalter et al. (2014), (Egen 

illustration, 2019).                                                                                                                    46 

Figur 11: Tre dimensionerna i samproduktion. Influerad av Normann (2001, s. 136), (Egen 

illustration, 2019).                                                                                                                    51 

Figur 12: Erbjudandets värdeskapande. Influerad av Normann (2001, s. 94), (Egen 

illustration, 2019).                                                                                                                    53                                                                                             

Figur 13: Business Model Canvas. Influerad av Osterwalter et al. (2010), (Egen illustration, 

2019).                                                                                                                                       54 

 

 



      

 

 



      

1 

 

1.Inledning   

1.1 Bakgrund  

I dagens näringsliv används IT i allt större utsträckning och har sedan sin uppkomst haft en 

snabbt stigande inverkan på dagens företag. IT möjliggör effektivisering av interna processer 

såväl som utveckling av nya affärer (Radareco, 2019). Inom IT återfinns två vanligt 

förekommande begrepp som skildrar IT:s inverkan på företag: digitalisering och digital 

transformation. Den första innebär implementering av teknik för effektivisering av interna 

processer. Den andra leder till utveckling av varu- och tjänsteerbjudanden som möjliggör nya 

affärer (Matt, Hess & Benlian, 2015).  

 

Swedishict (2016) beskriver i sin rapport relevansen av IT och de hinder små och medelstora 

företag (SMF) möter i sin digitalisering och digitala transformation. Rapporten framhäver en 

allvarlig brist på kompetens och strategier för digitalisering hos en omfattande del av de 

undersökta SMF. Vidare poängteras det att SMF inte ser möjligheter till att utveckla nya 

värdeerbjudanden av varor, tjänster och affärsmodeller. Slutsatsen visar att ett samarbete 

mellan företag, konsulter och IT-leverantörer är väsentligt för en digital transformation, där 

kundvärde och nya affärsmodeller är avgörande för att lyckas i dagens affärsvärld (Swedishict, 

2016). För att särskilja SMF och mikroföretag beskriver Europeiska kommissionen (2016) 

mikroföretag som företag vars årsomsättning är mindre än 2 miljoner euro och har färre än 10 

anställda. Till små företag räknas de som har färre än 50 personer anställda och en omsättning 

som inte överstiger 10 miljoner euro årligen. Medelstora företag har mindre än 250 personer i 

sysselsättning och en årlig omsättning som är mindre än 50 miljoner euro (Europeiska 

kommissionen, 2016). 

 

I samband med den ökade relevansen av IT inom företag och en fortsatt brist på kompetens 

stiger efterfrågan hos externa IT-leverantörer (Radareco, 2018). Erbjudanden i form av 

helhetslösningar blir allt viktigare för att behålla sin långsiktiga konkurrenskraft på marknaden. 

Företag är i dag i större behov av att förstå kundens verksamhet, vilket ökat den strategiska 

betydelsen av att erbjuda konkurrenskraftiga varor och tjänster (Kowalkowski & Kindström 

2012). Ett sätt att erbjuda helhetslösningar är att utveckla tjänstefiering som innebär att företag 

går från ett varucentrerat till ett tjänstecentrerat erbjudande. Syftet med tjänstefiering är att öka 
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kundvärdet och möjligheten att bygga långsiktiga relationer med kunder (Kowalkowski & 

Ulaga, 2017).   

 

Då levererade företag ofta saknar de resurser som krävs för att själva tillhandahålla erbjudanden 

kan de samverka i nätverk bestående av andra aktörer för att komplettera varandras bristande 

resurser (Kowalkowski, Witell & Gustafsson, 2013). Normann och Ramirez (1993) benämner 

dessa nätverk som värdekonstellationer och begreppet har fått allt större inverkan i dagens 

ekonomi och förklaras ibland som motsatsen till Porters (1985) värdekedja. Porter utvecklade 

värdekedjan 1985 och Normann (2001) menar att den har sin relevans i en varudominerad 

ekonomi, där fysiskt material  endast kan flyttas i en riktning och infinner sig på en plats i taget 

för att bli adderade med värde. Normann (2001) förklarar hur affärsvärlden har förändrats då 

ekonomin i större utsträckning är global, kunskaps- och tjänstebaserad, med immateriella 

resurser såsom kapital och information. De immateriella resurserna är nästan helt rörliga och 

kan finnas på flera platser vid flera  tidpunkter för att bli adderade med och skapa värde. Således 

förlorar Porters värdekedja sin kraft och ersätts med nya mer kreativa värdeskapande system i 

andra former (Normann, 2001). I takt med den ökade efterfrågan på IT krävs samarbeten med 

leverantörer för att SMF ska kunna ta tillvara på den potential IT har (Radareco, 2018; 

Swedishict, 2016). 

 

Svenska företag och myndigheter använder IT-hårdvara en jämförelsevis kort tid i förhållande 

till dess livslängd (INREGO, 2018). Vidare skriver INREGO (2018) att företag med över 50 

anställda i Sverige, det vill säga medelstora företag, beräknas tillsammans med svenska 

myndigheter ha slängt omkring en miljon datorer under 2017, trots att en stor del av hårdvaran 

skulle kunna återanvändas. Beteendet kan förklaras med att samhällets konsumtion länge 

präglats av en linjär ekonomi som uppstod under den industriella revolutionen för cirka 

tvåhundra år sedan. Den linjära ekonomin förlitar sig på oändliga natur- och energiresurser och 

karaktäriseras av ett “slit och släng” beteende med ökad konsumtion (SOU, 2017:22). Detta 

ekonomiska system medför större miljöfarliga utsläpp och leder till resursbrist och anses därför 

inte vara hållbar (ibid.). Den linjära ekonomin måste bytas mot en mer hållbar ekonomi där 

miljöfarliga utsläpp tas hand om och resurser utnyttjas till sin maximala kapacitet. Den 

cirkulära ekonomin grundar sig i att produkter återvinns och återanvänds, där man antingen 

kan reparera produkten eller återvinna materialet produkten består av (Mont et al., 2017). 
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1.2 Problemformulering  

Swedishict (2016) har genomfört en enkätstudie med syfte att förstå varför företags 

digitalisering går sakta fram trots att de påstår att goda tekniska förutsättningar finns. Resultatet 

pekar på att SMF inte besitter de kompetenser som krävs för att digitaliseras och genomgå en 

digital transformation, vilket äventyrar deras framtida affärer. Tillväxtverket (2018) i sin tur 

beskriver att svenska SMF inte tar tillvara på det affärsmöjligheter som digitalisering medför, 

där små företag i synnerhet skulle kunna uppnå en högre effektivitet och upptäcka nya 

affärsmöjligheter. Swedishict (2016) framhäver att affärsutveckling, nya erbjudanden och 

relationer är några av de mest fundamentala fördelar som IT medför. Att SMF inom en snar 

framtid måste anamma det digitala för att bibehålla sin konkurrenskraft är alla på marknaden 

ense om. Men hur de ska gå tillväga är desto oklart. Kundvärden, nya affärsmodeller och 

samverkan med konsulter och IT-leverantörer sägs vara nyckeln till en lyckad digitalisering 

och digital transformation (ibid.).  

 

Varje år skrotas IT-hårdvara värderat till närmare 1,1 miljarder på andrahandsmarknaden i 

Sverige. Förutom direkt monetära och miljömässiga vinster finns även samhälleliga vinster att 

utvinna om IT-hårdvaran skulle återanvändas, då det öppnar upp möjligheten för fler företag 

att digitalisera sig (INREGO, 2018). Att IT-hårdvara har en negativ påverkan på miljön under 

hela sin livscykel framkommer tydligt i UHM (2015) och Avfall Sveriges (2015) rapporter. I 

Avfall Sveriges (2015) rapport undersökte de en rad olika varor och dess klimatavtryck. 

Resultatet visar att elektroniska varor är de som lämnar störst klimatavtryck bland de varor 

man undersökte. En bärbar dator lämnar ett avfallsfotavtryck (kilo avfall/produkt) på 1200 kilo, 

vilket kan jämföras med en borrmaskin eller ett kilo nötkött, vars avfallsfotavtryck är 52 

respektive 4 kilo (AvfallSverige, 2015).  

 

Världens befolkning förväntas även öka de kommande decennierna vilket medför att 

konsumtionen ökar dito (UNDESA, 2015). Med det konstaterat menar både Mont et al. (2015) 

och SOU (2017:22) att samhället bör arbeta mot en cirkulär ekonomi. I en undersökning gjord 

av Johansson (2018) framkommer det tydligt att hållbarhet är en strategisk fråga bland svenska 

SMF. Att då öka användandet av rekonditionerad IT och utnyttja hela produktens kapacitet 

främjar således en cirkulär ekonomi och minskar klimatavtrycket (AvfallSverige, 2015; UHM, 

2015). 
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Att köpa IT från en enda leverantör avlastar kunden på många plan och skapar långa relationer 

som är värdefulla i båda led (Techworld, 2014). Under förarbetet till denna studie har inte ett 

enda företag som levererar rekonditionerad IT i kombination med tjänster som gynnar 

företagsutveckling identifierats, varför ett tomrum på marknaden för rekonditionerad IT har 

uppfattats. Normann (2001) använder begreppet vakuumprincipen för att beskriva en 

obearbetad marknad. Vakuumprincip är ett begrepp inom fysiken och innebär att starka krafter 

ser till att tomrum alltid kommer att fyllas och i vissa fall rekonfigurera marknaden och dess 

aktörer. Företaget, menar Normann, kan alltså välja mellan att bli rekonfigurerad eller 

rekonfigurera.   

 

 "Om ditt företag inte utnyttjar möjligheten att fylla värdeskapandets vakuum, 

kommer någon annan göra det”. 

(Normann 2001 s. 61) 

 

Detta citat skildrar arketypen, ofta förklarat som den som börjar eller förebilden, som är den 

starka kraft som tar sig in i vakuumet och fyller tomrummet. Arketypen i detta sammanhang är 

enligt Normann (2001) de företag som rekonfigurerar och arbetar med att organisera 

värdeskapande i stället för att fokusera på produktion och standardvaror och han kallar dem 

Prime Movers.  

 

För att kunna främja en cirkulär ekonomi där aktörer på marknaden agerar hållbart krävs det 

att bra förutsättningar finns för SMF. Det beskrivna vakuumet på marknaden för 

rekonditionerad IT gör följaktligen så SMF i mindre utsträckning kan stödja en cirkulär 

ekonomi och med det begränsas även möjligheterna till att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

1.3 Syfte   

Syftet med uppsatsen är att utveckla tjänstefiering åt ett företag för att skapa långa relationer 

och framtida konkurrensfördelar. 
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1.3.1 Frågeställning   

Utifrån syftet har vi valt att ta fram två väsentliga frågor för att uppfylla syftet och få bästa 

möjliga resultat i studien. De två frågeställningarna som avses besvara syftet med studien är:   

 

- Vilka tjänster inom IT efterfrågar SMF?  

- Hur kan nya erbjudanden utvecklas trots avsaknad av interna resurser?  

 

1.4 Avgränsning   

I studien har vi valt att avgränsa oss mot att utveckla tjänstefiering åt Företag X till en specifik 

bransch, callcenters. Denna avgränsning gjordes då det i intervjun med Företag X framkom att 

callcenters är befintliga kunder hos dem. Erbjudandet innefattar existerande tjänster, således 

kommer studien inte utveckla tjänsteinnovation. Vi har även valt att avgränsa oss till det 

värdeskapande som sker i konstellationer snarare än i värdekedjor. Avgränsningen innebär 

sedermera att vi inte vill gå från att sälja en produkt till endast en tjänst utan snarare att forma 

ett dyadiskt erbjudande innehållande dem båda. Fokus under arbetet kommer ligga på hur 

Företag X kan anta rollen som en prime mover där vi kommer se vad SMF efterfrågar när de 

införskaffar IT. Utifrån det kommer även ett erbjudande analyseras utifrån vad 

värdekonstellationen kan erbjuda.  

  

1.5 Målgrupp  

Den tänkta målgruppen är levererande IT företag, SMF som står inför en IT omställning samt 

studenter. Studien ger en vidgad syn på värdeskapande än vad som ofta förklaras och öppnar 

upp ett fält för hur företag tillsammans kan arbeta med och mot kund i nya värdeskapande 

system. Företag, som kund och leverantör, verksamma i branscher där bristande interna 

resurser är ett faktum kan med hjälp av studien förstå hur de kan förändra sin situation genom 

samspel med externa aktörer. Vi tror och hoppas att studien kan vara till hjälp för studenter 

som en dag ska ut i näringslivet och arbeta i värdeskapande företag. Den nya affärslogiken som 

förändrat synen på värdeskapande och öppnat upp för ett nytt affärslandskap har lett till att 

värdeskapande och hållbarhet kan uppfattas som mer aktuellt än någonsin.  
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1.6 Disposition 

Studien är konstruerad på det sätt som illustreras nedan, se figur 1. I introduktionen har vi till 

att börja med en intention att presentera bakgrund till studien. Med utgångspunkt i bakgrunden 

introduceras läsaren sedan till problemformuleringen. Utifrån problemformuleringen dirigeras 

sedan läsaren genom studiens syfte, gjorda avgränsningar samt uppsatsens målgrupp. 

Nästkommande kapitel är metodkapitlet. Här presenteras ansatsen, forskningsstrategi, metoder 

för insamling av empiri och litteratur samt hur vi arbetat under analysen. Avslutningsvis i 

metodkapitlet diskuteras de etiska övervägningar som gjorts samt metod- och källkritik.   

 

I teorikapitlet lyfter vi fram tidigare forskning inom området och relevanta teorier för 

uppsatsen, vilket kommer ligga till grund för empirikapitlet. I empirin presenteras fallföretaget, 

intervjun med fallföretaget sammanställs och enkätresultat samt övrig empiriinsamling 

presenteras. Efterkommande kapitel är analysdelen. Här sammanställs och jämförs studiens 

teorikapitel och empirikapitel för att komma fram till en slutsats. Det resultatet som analysen 

uppnådde presenteras sedan i slutsatsen där det återförs till uppsatsens frågeställningar. Vi 

avslutar arbetet med att presentera våra reflektioner samt ger förslag till fortsatta studier inom 

området.  

 

 

Figur 1. Disposition (Egen Illustration, 2019).  
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2. Metod 

2.1 Ansats   

Vi har i vår studie valt att använda oss av en kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningen är 

ofta induktivistisk, tolkande och konstruktivistisk, men forskaren behöver inte ha sitt fokus på 

alla tre (David & Sutton, 2011, s. 83). Den kvalitativa metoden tenderar även i att ha en 

detaljerad förklaring av den sociala kontextens förhållande till det studerande, vilket Bryman 

(2011, s. 364) menar är avgörande för att få en kontextuell förståelse av det studerade. Den 

kvalitativa forskningen bygger följaktligen på ord snarare än siffror, vilket den i motsats 

kvantitativa forskningen grundar sig på (Bryman, 2011, s. 340). Med utgångspunkt i studiens 

syfte anser vi att en kvalitativ ansats lämpar sig bäst för att förstå fenomenet tjänstefiering 

genom värdekonstellation. Detta då Bryman (2011, s. 371) menar att man i kvalitativa studier 

har deltagarnas perspektiv som utgångspunkt för att förstå ett fenomen, vilket lämpar sig bäst 

för att få en så bra helhetsbild som möjligt i vår studie.   

  

Vi har dock valt ha inslag av den kvantitativa forskningen i form av en enkät. Således har vi 

använt oss av en mixad metod med övervägande del kvalitativ forskning. Creswell (2013, s. 

43) säger att den mixade metoden utmärker sig genom att man använder både kvalitativa och 

kvantitativa metoder för datainsamlingen likväl som i analysen. Creswell (2013, s. 44) listar en 

rad olika tekniker vid användandet av den mixade metoden. Den som vi valt att använda oss 

av är en parallellt mixad metod, där datainsamlingen som i vårt fall består av en intervju och 

enkäter sker samtidigt för att data sedan ska sammansmältas i analysen. Valet av att använda 

sig av den mixade metoden baseras sig på att vi valt att undersöka efterfrågan på 

rekonditionerad IT hos svenska SMF. Samt vilka tjänster de efterfrågar hos deras IT-leverantör, 

där vi ansåg att en enkät var bäst lämpad att komplettera den övriga empiriinsamlingen som 

enbart gav en fingervisning om vilka tjänster SMF efterfrågar. Samtidigt ansågs en enkät vara 

bra för att nå ut till så många företag som möjligt. Således bygger enkäten på de svar vi fick 

vid intervjutillfället, där respondenten identifierade potentiella kunder. Av de potentiella 

kunder som presenteras kommer endast en bransch väljas och utvecklas ett erbjudande mot. 

Johnson et al. (2007) menar att fördelarna med en mixad metod är att det kan stärka förtroendet 

för resultatet då man får en fylligare och djupare förståelse för det studerade.   
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Bryman & Bell (2011, s. 13) menar att en studie kan ha antingen en induktiv, deduktiv eller 

abduktiv ansats. Bryman (2011, s. 26) beskriver den deduktiva och induktiva teorin som 

motsatsen till varandra. Vid arbete med det deduktiva förhållningssättet deducerar forskaren 

hypoteser som görs till föremål för en empirisk granskning. Vidare beskriver han att man 

arbetar utifrån teorin för att sedan forma hypoteser från det man vet inom ämnet och förkastar 

eller bekräftar sedan hypoteserna efter empiriinsamlingen. Det induktiva förhållningssättet är 

som tidigare skrivet motsatsen till det deduktiva. Där arbetar man från observationer och 

resultat för att dra generaliserbara slutsatser med resultatet som underlag. Följaktligen blir 

teorin resultatet av forskningen (Bryman, 2011, s. 28). Den abduktiva ansatsen är en blandning 

av den induktiva och den deduktiva ansatsen. Den abduktiva ansatsen innebär således att man 

kan röra sig fritt mellan teori och empiri under arbetets gång. Det vill säga att man kan utveckla 

teorin i förening med att ny empiri tillfaller studien (Bryman & Bell, 2011, s. 13). För att få en 

djupare förståelse för det som studeras har en abduktiv ansats antagits. Den abduktiva ansatsen 

valdes då vi som författare tillåts att utveckla teoridelen under empiriinsamlingen, vilket även 

har hjälpt oss att fördjupa våra kunskaper inom ämnet under arbetets gång. 

2.1.1 Perspektiv  

Som skrivet ovan är den kvalitativa forskningen ofta induktivistisk, tolkande och 

konstruktivistisk. Vi har i vår studie valt att använda ett tolkande perspektiv, vilket enligt 

Bryman (2011, s. 40) är ett vanligt synsätt vid kvalitativa studier. Nämnvärt är att det därtill 

finns en rad andra perspektiv som är vanliga att anamma vid kvalitativa studier. Meyers (1997) 

och Walsham (1995) menar att positivism och kritisk perspektiv är ett vanligt förekommande 

vid kvalitativa studier. Utifrån vårt valda tolkande perspektiv kan man specificera det 

ytterligare till grenen fenomenologi. Den filosofiska inriktningen fenomenologi grundar sig i 

att förstå upplevelser ur ett subjekts synvinkel, där forskare måste åsidosätta fördomar av det 

studerade (Bryman, 2011, s 33). Ett annat karaktärsdrag för fenomenologi är subjektivitet och 

tolkningar av det studerade. Således spelar subjektet och forskarnas subjektiva erfarenheter en 

betydande roll vid anammandet av ett fenomenologiskt perspektiv (Justesen & Mik-Meyer, 

2011, s. 18). Valet av det fenomenologiska perspektivet ämnar sig i att vi valt att undersöka 

fenomenet tjänstefiering med hjälp av värdekonstellation. Den intervjuade personen i studien 

har levt i den studerade miljön, varför deras upplevelse av fenomenet har varit betydelsefull 

för att uppfylla studiens syfte. Att se saken från deltagarnas perspektiv är även något som 

Bryman (2011, s. 33)  menar att forskaren brukar  lägga stor vikt vid när man utgår från 
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fenomenologi. Under arbetets gång har det valda perspektivet inneburit att vi som författare 

observerat fenomenet från individers subjektiva synvinkel av den studerade miljön, vilket 

samtidigt har gett oss en djupare förståelse av det undersökta.  

 

Värt att understryka är att vid insamling av empiri har data från företags hemsidor inhämtats, 

vilket beskrivs i detalj under punkt 2.5.4. Vid inhämtning av den data har vi som författare 

antagit att företag framhåller fördelaktig information om sig själv (Bryman, 2011, s. 497). Med 

detta sagt har det tolkande fenomenologiska perspektivet inte följts genom hela studien. Under 

denna del av datainsamling har vi istället valt att ifrågasätta trovärdighet och representativitet 

i materialet då den som skrivit publikationen troligtvis vill förmedla en idé eller ståndpunkt 

(Bryman, 2011, s. 497).  

 

2.2 Forskningsstrategi 

En fallstudie är undersökningar där forskaren studerar speciella enheter, som i sin tur kan vara 

allt mellan individer och organisationer (David et al., 2011, s. 149). Bryman (2011, s. 73) anför 

att en fallstudie är ett utförligt studium av ett enda fall som behandlar den invecklade och 

karakteristiska natur som det valda fallet uppvisar. Med utgångspunkt i ovanstående valdes 

därför fallstudie som forskningsstrategi. Detta då vi valt att studera hur ett företag kan utveckla 

ett erbjudande och anta rollen som en Prime Mover vid övergången från ett varucentrerat 

erbjudande till ett tjänstecentrerat erbjudande, där utvecklandet av erbjudandet sker genom en 

värdekonstellation. Vid undersökningen av denna företeelse har vi således arbetat för att fånga 

komplexiteten i fallet, vilket även en fallstudie förväntas göra (David et al., 2011, s. 151). 

Fallstudier kan grunda sig på en rad metoder som fokusgrupper, analys av dokument, 

observationer och intervjuer (David et al., 2001, s. 149.). Fokus i vårt fall har främst legat på 

intervjun samt analys av dokument. Fallstudier anses även vara vanligt när det kommer till 

kvalitativ forskning med intervjuer (Bryman, 2011, s. 84) där man ofta anammar det tolkande 

perspektivet (Bryman, 2011, s. 40). Som tidigare skrivet har vi i vår uppsats valt det tolkande 

perspektivet med utgångspunkt i det fenomenologin, varför vi ansåg att en fallstudiedesign 

lämpade sig väl för vårt arbete. 
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2.3 Urval av fallföretag  

Vid valet av studieobjekt har ett målstyrt urval anammats. Bryman (2011, s. 392) beskriver det 

målstyrda urvalet som ett icke-sannolikhetsurval, där forskarna inte har som avsikt att välja 

medverkande i studien på ett slumpartat sätt. Vidare beskriver han att forskarna istället letar 

efter medverkande som är väsentliga för studiens forskningsfråga. Vid valet av det empiriska 

studieobjektet föll det sig naturligt, med avseende på studiens syfte, att använda ett företag som 

erbjuder en vara för att kunna implementera tjänster till erbjudandet. Erbjudandet skulle kretsa 

kring IT eftersom det är högst aktuellt på dagens alla marknader. Vidare ville vi ha ett 

hållbarhetsperspektiv vilket ledde oss till ett företag som erbjuder återanvänd hårdvara. För att 

identifiera företag som är verksamma inom branschen för rekonditionerad IT utforskades 

branschen och aktörer i storleksklassen SMF identifierades. Eftersom den valda branschen är 

liten i jämförelse med branschen för ny IT blev antalet potentiella fallföretag av ringa mängd. 

De identifierade företagen ringdes sedan upp där vi beskrev vad vi hade för avsikt med studien, 

samt vad vi förväntade oss att företaget skulle bidra med. Det som blev avgörande i slutskedet 

var att företaget skulle arbeta med rekonditionerad IT i dagsläget, och samtidigt ha en vision 

om att tjänstefiera sina erbjudanden. Detta mynnade sedan ut i att Företag X valdes som 

fallföretag då de kändes positiva till vår tanke gällande studien. Företaget har valt att utnyttja 

möjligheten att vara anonym i denna studie, varför de under hela arbetet kommer benämnas 

som Företag X.  

2.4 Metod för litteraturgenomgång  

Insamling av litteratur startade i direkt anslutning till ämnesval. Initialt låg fokus på att fördjupa 

våra kunskaper inom ämnena tjänstefiering och värdekonstellationer, men också för att få en 

stabil grund för den större litteraturgenomgången. Innan man formar intervjufrågor till 

empiriinsamlingen är det viktigt att man skaffar sig en bra teoretisk grund för att kunna forma 

frågorna på bästa sätt. Walsham (1995) menar dock att det är en risk med att låta teorin styra 

empiriinsamlingen eftersom det kan hindra nya infallsvinklar. Däremot är det viktigt att den 

litteratur man tar fram är avsevärd i det avseende att den kan stå i relation till empirin i analysen 
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(Silverman, 2013). För att detta inte skulle bli något problem under arbetets gång har vi som 

tidigare sagt använt ett abduktivt arbetssätt där man kan låta empirin styra 

litteraturgenomgången. Därav har vi kunnat fortsätta studera litteratur efter intervjutillfället och 

dels avvisa viss litteratur, dels lägga till viss litteratur, vilket har underlättat arbetssättet under 

studiens gång.  

2.4.1 Urval av litteratur  

Vid urval av litteratur utgick vi från en rad olika sökord som vi fann relevanta, tjänstefiering, 

servitization, värdekonstellation, digitalisering, digital transformation och tjänstefiering genom 

värdekonstellation är sökord som ofta förekom. Litteratursökningen skedde främst via 

Linköpings universitetsbiblioteks söktjänst och Google Scholar. Vi har även utgått från tryckta 

böcker under arbetets gång. Vid de tillfällen vi stött på kandidatuppsatser som inte är 

vetenskapligt grundade har vi sökt oss till ursprungskällan för att i största möjliga utsträckning 

kunna förlita oss på vetenskapliga källor. När det kommer till nya studier inom tidigare 

forskade områden poängterar Silverman (2013) att tidigare forskning ska respekteras. Därför 

har vi under arbetets gång arbetat för att vidarebefordra och skydda befintlig kunskap inom 

tjänstefiering och värdekonstellationer samtidigt som vi försökt bidra med nya kunskap.  

  

2.5 Metod för insamling av empiri   

Redan tidigt i arbetets upptakt uppmärksammades att flera olika metoder för empirisk 

datainsamling skulle bli aktuellt. Som tidigare beskrivet har vi använt oss av en mixad metod, 

vilket har gjort att vi använt oss utav en intervju, enkäter samt bearbetning av företags hemsidor 

och rapporter för den empiriska datainsamlingen.  

  

2.5.1 Kvalitativa intervju 

Under arbetets gång genomfördes en intervju vilket är den primära källan för vår studie. 

Intervjun är grundpelaren i utformningen av tjänsteerbjudandet, då resultatet medför vetskap 

om fallföretagets förutsättningar. Valet av att genomföra en kvalitativ intervju styrks genom 

att de ofta frambringar utförlig information från respondenten (DiCicco-Bloom & Crabtree, 
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2006). Intervjuer är ett lämpligt tillvägagångssätt vid intensiva studier av verkligheten och 

kvalitativa intervjuer kännetecknas bland annat av att intervjun kan följa den riktning som 

intervjupersonernas svar går i (Bryman & Bell, 2017). Således kan intervjun få olika utfall och 

följaktligen menar Walsham (1995) att det ställs viktiga krav på forskarna. Risker finns i att 

forskarna omedvetet kan påverka intervjun i olika riktningar och måste därför vara medveten 

om sin roll vid intervjutillfället (Walsham, 1995).  

 

Intervjun som genomfördes var kvalitativ. Som tidigare skrivet kännetecknas kvalitativa 

intervjuer av att intervjun kan följa den riktning som intervjupersonernas svar går i. Andra 

kännetecken är att intervjun är mer flexibel och tillvägagångssättet är mindre strukturerat än 

vid kvantitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2017). Syftet med intervjun var att skapa en 

grund för diskussion baserat på respondentens svar på de inledande frågorna. För att beakta de 

krav som finns på oss vid intervjuer samt att ta hänsyn till att vi inte har någon speciell 

erfarenhet när det kommer till intervjuer beslutade vi att genomföra en semistrukturerad 

intervju. De alternativa tekniker vid intervjuer är många, men när det kommer till kvalitativa 

intervjuer är det oftast ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer som kommer på tal 

(Bryman, 2011, s. 206). Bryman (2011, s. 206) menar att man vid ostrukturerade intervjuer 

utgår från allmänna frågeställningar som intervjun har för avsikt att täcka, där 

intervjuprocessen ofta bli informell. Semistrukturerade intervjuer, som vi använt oss utav,  har 

i sin tur vissa förutbestämda frågor men präglas av flexibilitet där det öppnas upp för följdfrågor 

och diskussion med utgångspunkt i respondentens svar (Longhurst, 2003). Tillvägagångssättet 

är således att man tar fram olika teman i ett frågeschema som man utgår från i intervjun 

(Bryman, 2011, s. 206).  

 

Under intervjutillfället mottogs ett godkännande för att spela in hela intervjun. Respondenten 

meddelades även om vetenskapsrådets etiska riktlinjer, vilka beskrivs detaljerad under ”2.7 

Etiska överväganden”. Vid intervjutillfället var den verkställande direktören på fallföretaget 

respondent och intervjun genomfördes över telefon även om en önskan om en direkt intervju 

fanns. Bryman & Bell (2017) menar att telefonintervjuer är ovanligt när det kommer till 

kvalitativ forskning men att det kan ha vissa fördelar. Fördelar som de lyfter fram med 

telefonintervju är kostnaden och att respondenten kan känna sig tryggare med att svara på 
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känsliga frågor. Vissa negativa aspekter är dock viktiga att ha i åtanke vid telefonintervjuer. 

För det första lämpar det sig inte att ha längre intervjuer över telefon. För det andra kan man 

inte se respondentens kroppsspråk och kan på det sättet missa vissa iakttagelser (Bryman & 

Bell, 2017). Vi har under intervjun haft Bryman och Bells ståndpunkt i åtanke och har således 

försökt att hålla intervjutiden nere i den mån det gick, samtidigt som mer djupgående svar 

eftersöktes med avseende på att man inte kunde läsa av personen i fråga.  

 

Som tidigare skrivet är Företag X ett företag som klassificeras som ett litet företag. Med hänsyn 

till detta valdes den verkställande direktören som respondent, vilket återigen indikerar på ett 

målstyrt urval (Bryman, 2011, s. 392). Den verkställande direktören valdes som respondent då 

denne har bäst insyn i företagets olika avdelningar samt att den verkställande direktören i regel 

fattar beslut i organisationer (Bolagsverket, 2018).  

2.5.2 Transkribering   

I direkt anslutning till intervjun påbörjades transkribering. Det underlättade att påbörja 

transkriberingen direkt efter intervjun då minnet var färskt och det är en tidskrävande process. 

Transkriberingens syfte är enligt Bryman (2011) att göra det empiriska materialet mer 

tillförlitligt och trovärdigt. Under intervjutillfället hade vi tydliga roller där den ena styrde 

intervjun samtidigt som den andra förde anteckningar. Intervjun spelades även in efter 

respondentens godkännande. Detta tillvägagångssätt användes för att enklare kunna 

transkribera och anteckningarna hjälpte oss även att förstå det inspelade materialet ytterligare. 

Eftersom vi transkriberade intervjun och därmed gick igenom intervjun noggrant efteråt 

underlättade det även analysdelen då en tydlig bild av materialet skapades, vilket uppfattades 

som en fördel längre fram i arbetet. 

2.5.3 Enkät  

Enkäten skickades ut till 150 företag som vi själva samlat kontaktuppgifter till. Företagens 

storlek var fördelade på mikro, små och medelstora företag där vi valde att utesluta företag som 

klassificeras som stora. Företagen som enkäten skickades till gjordes genom ett slumpmässigt 

urval, men val av bransch som företagen är verksamma inom valdes utifrån intervjun och vad 

respondenten ansåg vara potentiella kunder. Enkätfrågorna är baserade på både intervjusvar 

och litteraturgenomgången där vi lyssnade till både respondentens insyn i branschen samtidigt 
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som vi förhöll oss till den teoretiska referensramen. Valet av enkät grundar sig på att 

intervjusvaren enbart gav en fingervisning på den första forskningsfrågan, vilket gjorde att vi 

ansåg en enkät som lämplig för att komplettera de uppgifterna. Detta möjliggjorde att vi kunde 

konstruera enkäten på ett sådant sätt att potentiella kunders efterfrågan och krav på IT-

leverantörer kunde identifieras. Av de nio frågor vi ställde i enkäten valde vi att ta med fem i 

empirin då vi ansåg att de andra inte passade in i vår undersökning. Enkäten låg ute i fem dagar 

och därefter sammanställde vi svaren med hjälp av Excel. Vid sammanställandet av data såg vi 

att svarsfrekvensen hamnade på 16,7%. Ett problem med enkäter brukar vara ett högt bortfall, 

vilket även vi haft. Trots ett bortfall om 83,3% kan man se mönster och likheter från enkäten, 

vilket gör att den bör ses som representativ för hela massan. 

2.5.4 Ytterligare källor vid empirisk datainsamling  

Som komplement till intervjun och enkäten har vi bearbetat information från Atea Sverige AB:s 

hemsida samt tagit del av en undersökning som genomförts av Radar Ecosystem Specialist. 

Syftet med insamlingen av denna empiri var att komplettera information till utvecklandet av 

ett tjänsteerbjudande samt att få en bredare uppfattning av de förhållanden som råder på 

marknaden. Detta poängteras även av Bryman & Bell (2017) som menar att forskare lär känna 

den miljö som respondenten befinner sig i bättre vid datainsamling från flera källor. Yin (2018, 

s. 13) säger i sin tur att en fallstudie bäst lämpas när fler källor för empiri tillämpas där man 

sedan sammanfaller den data som inhämtats. Med utgångspunkt i ovanstående valde vi att 

använda flera olika källor till den empiriska datainsamlingen. 

 

Datainsamlingen från Atea Sverige AB:s bestod av beskrivningar av deras processer samt hur 

de tjänstefierat vissa erbjudanden i deras verksamhet. Atea Sverige AB är ett företag som är 

verksamt inom IT-branschen och arbetar med rekonditionerad IT. Således kändes det som ett 

beaktansvärt bolag som vi kunde dra nytta av i studien. Denna datainsamling gjordes delvis 

innan genomförandet av intervjun då detta kan bidra till att ge forskarna bättre förutsättningar 

vid intervjutillfället (Bryman & Bell, 2017). Detta medförde att vi redan innan intervjun hade 

förståelse för hur och varför företag väljer att rekonditionera IT, men även hur man kan 

tjänstefiera IT-erbjudanden. Dock framhäver Bryman (2011, s. 497) att offentlig information 

om organisationer, inte minst på deras hemsida, bör tas med försiktighet och inte betraktas som 
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objektivt. Därav har vi valt att ha ett kritiskt förhållningssätt till denna data med vetskapen om 

att företag allt som oftast framhäver fördelaktig information om sig själv.  

 

Den data som inhämtats från Radar Ecosystem Specialist kommer från en av deras 

undersökningar där de sammanfattat bland annat IT-branschens prioriteringar och trender på 

den svenska marknaden. Syftet med att identifiera trender och prioriteringar inom IT-branschen 

var att få data som kunde jämföras och kompletteras med vår kvantitativa data från enkäten, 

både för att stärka reliabiliteten men även för att få fler infallsvinklar i aktuella trender. 

Dessutom betonar Bryman et al. (2017) att man inte kan ställa följdfrågor eller veta vem i 

organisationen som besvarar enkäten, varför vi beslutade att komplettera enkäten med 

kvalitativa data.  

2.6 Analysmetod   

För att analysera den insamlade empiriska datan tillämpades en tematisk analys vilket är en 

vanligt förekommande metod vid analys av empiri (Bryman et al., 2017). Tematisk analys 

innebär sökning efter mönster och teman i den empiriska datan (Aronson, 1995; Bryman & 

Bell, 2017) för att uppmärksamma upprepningar, likheter och skillnader i analysen (Bryman et 

al., 2017). Den tematiska analysen initierades med formandet av centrala teman som utgick 

från studiens teoretiska referensram och tidigare forskningsresultat. Detta användes med den 

empiriska datan och skapade en grund för analysen som enligt Bryman et al. (2017) är en 

generell ansats till en tematisk analys. Yin (2018 s. 175) menar att vid en kvalitativ fallstudie 

är tematisk analys en lämplig metod då teorin ger en förståelse för det som studeras och sedan 

analyseras. Efter insamlandet av empirin har teoretiska och empiriska teman blivit härledda till 

varandra för att tolkas och analyseras för att fylla studiens syfte. Vilken teknik som är mest 

optimal vid identifiering av teman beror på omständigheterna kring studien (Ryan & Bernard, 

2003). Ryan et al. (2003) redogör för tre olika tekniker som i stor utsträckning går att använda 

på grund av deras mångsidighet: repetitioner, likheter/skillnader och klippa/sortera. I denna 

studie används de två förstnämnda teknikerna eftersom vanligt förekommande teman (tjänster) 

som repeteras i avsnittet som berör tjänstefiering anses vara relevanta att ha med för att forma 

ett attraktivt erbjudande. Likheter och skillnader tas upp för att koppla teori med empiri samt 

för att reflektera och få fler infallsvinklar.  
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2.7 Etiska överväganden   

År 2002 kom vetenskapsrådet ut med en sammanfattad lista över fyra etiska riktlinjer forskare 

ska följa vid forskning som berör det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Syftet 

med att följa detta regelverk är att säkerställa att den information som samlas in ska ha så hög 

tillförlitlighet som möjligt. Tillförlitlighet skapas genom dessa fyra riktlinjer då de inte på något 

sätt kan skada eller påtvinga en individ eller organisation att medverka i studien. När de väl 

medverkar kan de inte bli utsatta eller själva orsaka skada för sig själva (Vetenskapsrådet, 

2002). De fyra riktlinjerna är det ramverk empirin är uppbyggd av.    

2.7.1 Informationskravet  

Alla medverkande i studien har i syfte att bidra med relevant information för studiens syfte. De 

medverkande i studien ska vara medvetna om deras roll i deltagandet och vad det innebär. Det 

ska vara frivilligt för de medverkande att delta och de är på inget sätt bundna till medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

      

2.7.2 Samtyckeskravet  

Medverkande i studien måste ge samtycke om att delta vilket också innebär att de själva har 

rätt att bestämma hur länge de vill medverka samt på vilka villkor de medverkar. Detta innebär 

att de medverkande aldrig får uppleva påtryckning eller påverkan i deras deltagande. Om de 

väljer att avbryta sin medverkan ska det ske utan några som helst negativa konsekvenser. Det 

bör heller inte finnas förhållanden mellan forskare och medverkande som kan ha inverkan på 

informationen som ges ut (Vetenskapsrådet, 2002). De medverkande i studien har blivit 

kontaktade och förmedlade den information deras deltagande innebär och att de frivilligt deltar. 

Ingen av oss författare har någon personlig relation till de medverkande i studien.  

2.7.3 Konfidentialitetskravet  

Information ska antecknas och lagras så det på inget sätt kan användas för att identifiera de 

medverkande som individ eller organisation av utomstående part. Sedermera ska forskaren i 

den mån det är möjligt göra det praktiskt taget omöjligt för utomstående part att komma åt 
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informationen (Vetenskapsrådet, 2002). Den information som tillhandahållits har antecknats 

och lagrats på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera varken individ eller organisation.  

2.7.4 Nyttjandekravet  

Information som samlas in för studien och forskningens syfte och ändamål får inte användas 

eller delas för något annat än vetenskapliga syften. Om den medverkande inte givit ett 

personligt medgivande får ingen av den information som tillhandahållits användas för beslut 

eller åtgärder i syfte att påverka den medverkande.   

 

I den initiala kontakten med Företag X var vi noga med att förklara studiens syfte, upplägg och 

fallföretagets roll. Vid det andra mötet förklarades mer djupgående vad som skulle efterfrågas 

av den medverkande och hur mycket (mätt i tid). Om den medverkande på något sätt under 

studiens gång skulle känna sig utsatt eller inte ha tid, skulle studien anpassas efter detta. Företag 

X har i studien valt att vara anonyma och förblir så. Ingen av den information som den 

medverkande från Företag X bidrar med kommer användas i annat fall än i denna studie.   

Den enkätundersökning som skickades via mejl till 150 svenska bolag medföljde information 

gällande studien, svarandes medverkan och hur vi hanterar deras information. Vidare 

förklarades att deras kontaktuppgifter samlats in via internet och uppgifterna enbart kommer 

användas i denna studie.     

2.8 Metodkritik   

Kvalitativ forskning har av många kritiserats för att bygga på subjektiva tolkningar av forskaren 

(Bryman, 2011). Eftersom denna studie anammar ett fenomenologiskt perspektiv tillåts 

forskarna tolka det upplevda subjektivt. Med det fenomenologiska perspektivet ska forskarna 

även se fenomenet från subjektets synvinkel, vilket har varit av stor vikt för att kunna studera 

den aktuella marknaden och således göra relevanta tolkningar av det studerade.  

      

Det är nödvändigt att förklara de valda metodernas kvalitet för att säkerställa studiens giltighet 

och tillförlitlighet (Justesen och Mik-Meyer, 2011). Tillförlitlighet och äkthet är två 

grundläggande utgångspunkter för att säkra kvalitet i en kvalitativ studie och kan enligt Bryman 

(2011) ersätta validitet och reliabilitet. Tillförlitlighet innebär att det som skrivs i uppsatsen 
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redogörs och visas trovärdigt vilket gör det viktigt att argumentera och belysa information från 

flera vinklar. Tillförlitlighet innefattar i sin tur fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftelse. Trovärdighet innebär att respondentens svar uppfattats korrekt och 

det säkerställdes genom att spela in intervjun. Överförbarhet, eller generaliserbarhet, innebär 

att studien kan vara generell i den aspekt att den går att tillämpa i andra sammanhang. I 

kvalitativ forskning är det svårt att uppfylla detta kriterium eftersom tiden inte står still och 

trender och förutsättningar förändras. Studiens generaliserbarhet framkommer dels genom att 

fallföretaget i studien inte är unikt i de problem och förutsättningar de har, dels genom att 

studien studerar de vanligaste trenderna inom alla branscher. Pålitlighet menas att studien kan 

upprepas och nå liknande resultat. Detta hanteras genom att karaktärisera de trender som 

analyseras så att liknande framtida trender kan sättas in i studiens kontext. Möjligheten att 

styrka och konfirmera, bekräfta, studien görs genom teorin som ramverk för det resultat som 

ges.  

      

Den andra grundläggande utgångspunkten, äkthet, används för att styrka vad som är kvalitet i 

en kvalitativ studie (Guba & Lincoln 1985, ur Bryman & Bell, 2011). Begreppet innefattar 

liksom den första utgångspunkten fyra olika kriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet samt katalytisk autenticitet. Rättvis bild handlar om att ge en rättvis 

bild av de svar som de medverkande förmedlat. För att uppfylla detta är den information som 

hämtats från enkäten kvantitativt bearbetad. Ontologisk autenticitet innebär att studiens 

respondenter förstår kontexten. Det säkerställdes genom att förklara ämnet och uppsatsen syfte 

innan de medverkade. Pedagogisk autenticitet innebär att medverkande i studien är medvetna 

om de fenomen som studeras vilket säkerställdes genom att ha en beskrivning om syftet med 

studien i enkäten. Den katalytiska autenticiteten mäter hur väl den medverkande, i detta fall 

fallföretaget, med hjälp av studien kan förändra sin situation och använda studiens resultat i 

praktiken. Den katalytiska autenciteten hoppas vi som författare bli hög för att studiens 

fallföretag ska nå ytterligare framgång med hjälp av studien. 
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2.9 Källkritik   

En aspekt om studiens kvalitet berör de använda källorna i studien. Alla de vetenskapliga 

artiklar som används i studien härrör från databasen Google Scholar eller Linköping 

universitetsbiblioteks söktjänst. Litteratur som används är lånade från Linköpings 

universitetsbibliotek eller köpta av oss som författare. All den litteratur som används anses som 

relevant än i dag och författarna till litteraturen är experter inom sina områden. Begrepp och 

annan data som förmedlas i studien är hämtat från webbplatser på internet och dess 

tillförlitlighet har säkerställts genom jämförelser med andra källor för att försäkra att den data 

som tas ska vara så korrekt som möjligt.  

2.10 Sammanfattning  

Som beskrivet har vi i vår studie valt att anamma en fenomenologisk kvalitativ forskning där 

vi arbetat abduktivt med empiri och teori. För att kunna identifiera tjänster hos potentiella 

kunder har vi sedan använt oss av en kvantitativ enkät, vilket gör att vår studie är har använt 

sig av en mixad metod men där den kvalitativa forskningen är dominerande. Vi har designat 

arbetet som en fallstudie där en intervju med fallföretaget har stått för empiriinsamlingen 

tillsammans med bearbetning av information från andra källor. För att analysera empiri 

tillsammans med teori har vi sedan gjort en tematisk analys, där fokus varit på likheter, 

skillnader och repetition från vår empiriska data.  
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3. Teori 

3.1 Tjänstefiering med begränsade resurser 

Enligt Kowalkowski, Witell & Gustafsson (2012) är brist på interna resurser vanligt bland 

levererande företag. Vidare förklarar de att brist på resurser ofta leder till hinder för utveckling 

av nya erbjudanden. Movin och Plogner (2011) menar att interna resursbegränsningarna inte 

behöver förhindra företag från att utveckla tjänstefiering. Tjänstefiering kan möjliggöras med 

hjälp av att forma värdekonstellationer där företag samproducerar varor och tjänster genom att 

bidra med kompletterande resurser. På så sätt möjliggörs utveckling av nya erbjudanden. Med 

hjälp av värdekonstellationer kan de med andra företag driva utvecklingen av tjänster som 

främjar takten av nya kunderbjudanden och därmed bidrar till framtida konkurrensfördel 

(Movin & Plogner, 2011). 

3.2 Tjänstefiering   

Tjänstefiering är ett till synes relativt nytt begrepp. Kowalkowski (2017) skriver att en av de 

första att studera fenomenet var Vandermerwe och Rada (1988).  Det som Vandermerwe och 

Rada (1988) poängterar i sin studie är hur företag erbjuder tjänster i kombination med varor 

för att öka värdet för sin verksamhet. Baines et al. (2009) menar att tjänstefiering har ändrats 

en hel del sedan fenomenet började studeras. Vidare skriver de att tjänstefiering idag används 

för att differentiera sitt företag från andra genom ett helt integrerat varu- och tjänsteerbjudande. 

Genom åren har forskare definierat begreppet olika men gemensamt för alla är att tjänstefiering 

är avsett för flera former av värdeskapande. Vandermerwe och Rada (1988) definierar 

begreppet som ett ökande utbud till helhetslösningar med kundorienterade sammanställningar 

av varor, tjänster, stöd och kunskap för att öka kärnproduktens värde.  

      

Kowalkowski (2017) skriver att en definition som finns av tjänstefiering är övergångsprocessen 

mellan ett varucentrerat erbjudande och ett tjänstecentrerat erbjudande. Kowalkowski (2017) 

menar således att det är en utveckling snarare än ett erbjudande. Normann (2001, s. 158) menar 

att tjänstefiering innebär ett skifte från att se produktionen som ett resultat, till ett bidrag till 



      

21 

 

kundens värdeskapande process. Vidare menar han att man byter fokus från en enda transaktion 

till att skapa en mer långsiktig relation till kunden om man anammar detta. För att underlätta 

förståelsen av detta skriver Normann (2001) följande;  

  

“Perspektivbytet från produktion till nyttjande, från resultat till inflöde, från dåtid till 

framtid, ger omgående en bredare blick på vad ett erbjudande är, vilka egenskaper 

företagens erbjudanden bör innehålla och vilken kompetens som det kräver hos 

företaget.”  

(Normann, 2001, s. 158-159).   

      

Exakt vilket värde som tjänstefiering medför är tidigare forskarna inte ense om. Det som 

tidigare forskning har gemensamt är dock att en central del av tjänstefiering är att skapa värde 

(Baines et al., 2009; Vandermerwe och Rada, 1988; Normann, 2001, s. 159). Vidare menar 

Baines et al. (2009) att tjänstefieringens omfattning kan variera från ett pålägg av enkla 

tjänster till mer avancerade tjänster, där företag vars affärsverksamhet bygger på inköp och 

försäljning av varor har enklast att tjänstefiera erbjudanden.  

3.3 Digitalisering   

Digitalisering och digital transformation påverkar de flesta industrier och marknader. Många 

företag går idag igenom någon form av digitalisering eller digital transformation (Radareco, 

2019). De två begreppen är till synes lika men för ett företag har det stor skillnad i betydelse. 

För att genomföra en digital transformation krävs omfattande problemformuleringar gällande 

vad företaget säljer, till vem och hur marknaden nås på bästa sätt. Vid digitalisering ligger 

istället fokus på att optimera existerande tjänster, produkter och processer med hjälp av digital 

teknik (Knowit, u.å.). Vid omvandling av affärsverksamheter och organisationsstrukturer med 

hjälp av ny teknik, som i sin tur påverkar processer och produkter i företaget, talar vi istället 

om digital transformation (Matt et al., 2015). 

 

Boughzala, Feki och Henriette (2015, s. 2-3) å andra sidan argumenterar för att digital 

transformation är mer än bara ett tekniskt skifte som påverkar affärsmodeller. De menar att en 

digital transformation är mer omfattande och påverkar såväl affärsmodeller och operativa 

processer som slutanvändarnas erfarenhet Detta eftersom det påverkar flera element inom 
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organisationen: kultur, organisationsstruktur, arbetsplats och även etik. De väljer således att 

definiera digital transformation som följande: 

 

“...en störande och tilltagande förändringsprocess. Det börjar med en adaption och 

användning av digital teknik, sedan utvecklas det till en underförstådd helhets omvandling av 

en organisation, eller medveten för att driva på värdeskapande”     

  (Boughzala et al, 2015 s. 2-3). 

 

Vi väljer att bryta upp denna definition av digital transformation till att även innehålla 

digitalisering vilket innebär användning av digital teknik och digital transformation. 

      

Vilket av de begrepp som ligger till grund för utvecklingen av tjänstefiering bestäms av vilka 

tjänster företag efterfrågar. Om företag i studien efterfrågar tjänster gällande både digitalisering 

och digital transformation kommer det behandlas under analysen. 

3.4 Vad definierar en produkt och ett erbjudande?  

Produkt, vara och tjänst är termer som används i vid utsträckning i dagen samhälle och 

påträffas i ekonomins alla marknader. Men en gemensam definition av respektive term är desto 

svårare att hitta. I denna uppsats används varor och tjänster i stor utsträckning eftersom syftet 

är att utveckla tjänstefiering, en kombination av dem båda. Följaktligen är det av stor betydelse 

att definiera varje term och dess innebörd för att innehållet i tjänstefieringen ska vara tydligt. 

  

Normann och Ramirez (1994) var tidiga med att förstå det skifte i betydelse termen produkt 

skulle ha. De förklarar att det är omöjligt att dra gränser mellan produkter och tjänster, eftersom 

produkter för med sig kringtjänster som är av central betydelse för dess värde. De definierar en 

produkt som den fysiska manifestation av tjänster som tillhandahållits av aktörer som 

medverkat i dess kreation. Vidare anser de att man inte bör tänka i termer som produkter och 

tjänster, utan i erbjudanden som är en kombination av dem båda. Erbjudanden beskriver 

Normann (2001, s. 139) ytterligare genom  

 

“Erbjudanden är artefakter avsedda att organisera och möjliggöra effektivare 

samproduktion av värde”.  

(Normann, 2001, s. 139).  
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Detta innebär att erbjudandet kan vara en metod för samproduktion. Ett innovativt erbjudande 

kan sammanföra aktörer att arbeta med varandra och ge högre värdeskapande (ibid.).   

      

Vargo och Lusch (2004) skrev i en artikel om den tjänstedominerande logiken som förändrat 

synen på erbjudanden. Den tjänstedominerande logiken flyttar fokus från det materiella 

objektet till den möjliggörande funktion i den värdeskapande process det är skapat för. Detta 

synsätt gör det enklare att förstå vilket värde produkten tillför kunden. I den tjänstedominerande 

logiken, liksom i en värdekonstellation, är kunden med och samproducerar värde men först i 

det skede då nyttjandet av produkten sker.    

      

Macdonald, Kleinaltenkamp och Wilson (2016) menar att erbjudanden som sammanställs av 

både leverantören och kunden ofta refereras som lösningar i organisations- och 

marknadsföringsböcker. Lösningar karaktäriseras av en kombination av varor och tjänster som 

anpassats till kunden, där syftet är att lösa kundens problem och nå bättre resultat än när varor 

och tjänster erbjuds var för sig (Nordin & Kowalkowski 2010; Shankar, Berry, & Dotzel 2009 

s. 95; Storbacka 2011; Tuli, Kohli, & Bharadwaj, 2007). Vidare karaktäriseras lösningar av att 

integrera och anpassa kundens resurser efter behov (Macdonald et al., 2016). Golder, Mitra, 

och Moorman (2012) observerade att kundens samproduktion kan påverka leverantörens 

erbjudande. Kunder bedömer kvaliteten på lösningen utifrån deras egna och leverantörens 

insats. De bedömer även värdet vid nyttjande av lösningen utifrån sin egen och leverantörens 

insats. Detta bidrar till att värdet vid nyttjandet är både på kollektiv och individuell nivå 

eftersom båda parters insats bedöms Macdonald et al. (2016). 

 

I studien kommer vara innebära IT-hårdvara, tjänst innebära aktiviteter. När de båda termerna 

manifesteras i tjänstefiering uttrycks de av antingen erbjudande dito produkt. Tjänstefiering är 

utvecklingen av tjänster som erbjuds tillsammans med hårdvaran och benämns produkt eller 

erbjudanden.  

3.5 Värdekonstellationer   

Globalisering, digitalisering, avreglering och allt annat som haft inverkan på ekonomins 

marknader har förändrat förutsättningarna för hur aktörer skapar värde. När resurser kan 

infinna sig på flera platser vid samma tid är processen inte i likhet med en linjär kedja (se value 
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chain). Aktörer såsom leverantör, partner och kund har fått nya roller från vad de en gång haft. 

Till skillnad mot Porters value chain (1995) har nu alla aktörer flera roller och samtliga agerar 

medproducenter av varor och tjänster. Aktörernas förändrade roller kan sammanställas i en 

värdekonstellation, som innebär en gruppering av olika aktörer med lämpliga förmågor som 

tillsammans samproducerar erbjudanden. Aktörerna sätts samman av en aktör på ett sätt som 

resulterar i ett kundspecifikt, kund-lämpligt och värdeskapande erbjudande där kunderna är 

med och producerar och skapar värde (Normann & Ramirez, 1994).  

      

Frigörelse och underlättande är centralt för värdekonstellationens uppkomst. Frigörelse 

innebär att en specialiserad leverantör tar över något från kundens verksamhet (Normann, 2001 

s. 123). I dagens ekonomi kallas detta oftast för outsourcing och blir allt mer förekommande i 

företags IT-verksamheter (Radar Ecosystem Specialist, 2017). Outsourcing sker genom 

rekrytering av externa aktörer och frigör tid åt kunden vilket möjliggör för denne att fokusera 

på sin kärnverksamhet. De mest lämpade aktörerna är med i det värdeskapande systemet och 

bidrar till skapandet av produkter och det gemensamma värdeskapandet som      illustreras i 

värdestjärnan. Underlättande inriktar sig mot att vidga vad kunden kan göra (motsats mot 

frigörelse). Detta förändrar det sätt kunden kan skapa värde i sin verksamhet, eller kundens 

värdeskapande process över lag. Ett företag som lyckas underlätta ett erbjudande kan 

exempelvis göra kunden till möbelmonterare (IKEA). Många erbjudanden innehåller element 

av både frigörelse och underlättande (Normann, 2001 s. 123). 

      

Värdeskapande i en värdekonstellation är den process av samproducerade erbjudanden med ett 

ömsesidigt och förmånligt säljare/köpare förhållande. Relationerna kan bestå av aktörer så som 

underleverantörer och köparens kund. I dessa relationer, arbetar aktörer i symbios vilket leder 

till aktiviteter som genererar positivt värde för dem. Aktörerna som satts samman i denna 

process av samproduktion av värde formar en värdekonstellation (Ramirez & Wallin, 2000). 

Ett effektivt erbjudande med högt värde är således skapat av kompetenta deltagare som 

kompletterar varandra (Normann och Ramirez, 1994).  

      

Normann och Ramirez (1994) menar att ett företags viktigaste tillgångar är dess kunskap och 

kundbas. Genom att forma en värdekonstellation där fler företag interagerar och levererar ett 

erbjudande sker dels kunskapstillförsel, dels utökning av befintlig kundbas då de alla är med 

och arbetar med och mot respektives kunder. Affärer uppstår inte längre i de materiella 

tillgångarna, utan i relationerna till kunderna. Att förvalta och kunna bibehålla kunder ger ökad 
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insikt i kundens verksamhet och öppnar upp för långsiktiga relationer där värde inte förbrukas 

utan i stället skapas. Håkansson och Snehota (2006) argumenterar för att ett företags mest 

värdefulla tillgångar är deras relationer med andra aktörer i nätverket, vilket enligt Normann 

och Ramirez (1994) åstadkoms genom kunskap och kundbas. Lusch et al. (2010) skriver att ett 

företag hålls tillsammans genom olika kompetenser, relationer och information, och Araujo et 

al. (2003) menar att det enskilda företagets kompetens är lika med den kompetens de kan 

utnyttja från andra aktörer i nätverket.  

      

Normann beskrev en sund syn på sin kund som följande: I stället för att se hur mycket kan vi 

tjäna på varje kund, bör vi tänka, hur kan vi hjälpa våra kunder på deras marknad. Nyckeln 

ligger i hur skickligt kundrelationer utnyttjas och hur väl kundens verksamhet förstås och 

främjas (Normann, 2001 s. 92). Tanken kommer ifrån: 

 

“...affärerna inte uppstod inte ur företagets tillgångar, utan dess relationer till kunderna. Det 

var kundrelationen, inte fabriken som utgjorde företagets avgörande potential”.  

(ibid., s 35).  

 

Det förefaller uppenbart med hänsyn till inflationen av antalet medlemsklubbar och 

lojalitetsprogram som idag finns.  

      

Detta i sin tur leder in till två typer av värdeskapande bidrag och det går tydligt att skilja på 

dem. Den ena berör kundens interna effektivitet som ger resultat i deras kostnadsstruktur. Den 

andra berör deras externa effektivitet och är direkt kopplat till de erbjudanden som kunden 

erbjuder sin kund. Den externa effektiviteten ökar kundens konkurrenskraft genom det ökade 

värde det tillför kundens kund (Normann, 2001, s. 94). Digitalisering är nära kopplat till den 

interna effektiviteten. 

      

Den externa effektiviteten har gett upphov till ännu en kundrelation. Normann och Ramirez 

(1994) kallar det för 2:a nivåns kundrelation. Ett företags utveckling och satsningar på nya 

erbjudanden bör värderas i relation till vad de bidrar till kunden och kundens kund. Om 

relationen utvidgas och sträcker sig längre än till endast kunden kan företag hjälpa kunden 

lyckas på sin marknad. Företag som lyckas samla kunskap om sin kunds kund och förvalta 

kunskapen på ett sätt som leder till utveckling av nya erbjudanden vidgar således sitt 

värdeperspektiv och lyckas därmed stimulera efterfrågan bland aktörer längre fram på 
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marknaden (Normann, 2001, s. 94). Digital transformation handlar om kunder och är därför 

nära kopplat till den externa effektiviteten.  

      

 

Figur 2: Från första till andra nivåns kundrelation. Normann (2001, s. 93).                               

      

      

3.5.1 Samproduktion  

Samproduktion sker genom tre olika dimensioner. Kundmedverkan används för beskrivandet 

av kundens bidrag i affärsprocessens alla faser: montering, forskning och utveckling, 

marknadsföring etc. Det mest praktiska fall vi kan dra lärdom av är kundens samproduktion 

vid ett IKEA köp. Kunden monterar själv möbeln och medverkar således i processen av 

produktionen till färdig vara. Kundsamarbete innebär att kunder tillsammans arbetar med 

varandra för att skapa värde. Viktväktarna är ett exempel på detta då de sammanför kunder för 

att byta kunskap och erfarenhet samt uppmuntra varandra. Den sista dimensionen är 

värdekonstellationer och är den mest omfattande med flest aktörer involverade. Här arbetar 

leverantörer tillsammans med att producera värde. De tre dimensionerna kan sammanfattas i 

en figur för att illustrera vilken nivå av samproduktion som sker vid respektive tjänster 

(Normann, 2001, s. 116-136). 
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Figur 3. Tre dimensionerna i samproduktion. Normann (2001, s. 136).                                      

 

Vargo och Lusch (2008) menar att det i en värdekonstellation sker två typer av samverkan. 

Samverkan av att producera en produkt och samverkan av att skapa värde. I 

värdekonstellationer anses kunden som den slutliga skaparen av värdet eftersom det är kunden 

som använder produkten. Således är kunden alltid med och skapar värde. Samproduktion å 

andra sidan uppstår genom fastställda avtal eller överenskommelser som förklarar och 

definierar kundens roll i produktionen och är således inte en förutsättning för en 

värdekonstellation där varor produceras. Vid produktion av tjänster är däremot kunden alltid 

med och producerar och skapar värde. I den tjänstedominerande logiken är kunden medskapare 

av värdet eftersom varan vid användning utför en tjänst åt kunden som denne är med och 

skapar. Tyngdpunkten ligger i den gemensamma ansträngningen och det samarbete mellan 

leverantör och kund. Tjänstens värdeskapande är därför beroende av de båda aktörerna och 

deras roll i förhållandet är avgörande för tjänsten. En tydlig dialog mellan leverantör och kund 

är därför av stor vikt för att lyckas förmedla resurser, intressen och förväntningar (Chathoht et 

al., 2013).   

 

Tjänster kännetecknas ofta med högt deltagande från kund (Wilson et al., 2012). I denna studies 

erbjudanden kommer kunden vara med och samverka i produktionen. I de fall kunden är med 

och samproducerar kommer dennes roll och bidrag förklaras.  
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Bitner, Faranda och Zeithaml (1997, s. 195) förklarar tre roller en kund kan inta i produktion 

av tjänster: a) kunden som en produktiv resurs, b) kunden  bidrar till kvalitet, tillfredsställelse 

och värde samt c) kunden är konkurrent till företaget. Kunden kan inta en eller flera av dessa 

roller. Att tydligt definiera kundens roll i produktionen av tjänsten kan leda till att leverantören 

kan dyka djupare ner i problemen (ibid, s. 203).  

3.6 Värdeskapande ur två aspekter  

År 1985 kom Michael Porter att förklara värdeskapandets process i formen av en kedja, där en 

aktör adderar värde för att sedan sälja vidare till nästa dito för att sedan konsumeras av slutkund 

(Porter, 1985). Denna värdeskapande process lämpar sig bäst i en industrialiserad och linjär 

ekonomi där företag genom deras konkurrensfördelar positionerat sig på kedjan där de bäst 

lämpar sig addera värde. Således är strategin för företag i en sådan ekonomi främst att 

positionera sig rätt på kedjan för att inte bli ersatt av en annan aktör med större 

konkurrensfördel. I en ekonomi där de viktigaste tillgångarna ett företag innehar är kunskap 

och kundbas (Normann, 2001) måste relationen mellan aktörerna förändras för att främja 

tillgångarnas bidrag till värdeskapandet. Förändringen som sker ger upphov till nya 

värdeskapande system där aktörer tillsammans producerar värde genom ständigt utbyte av 

kunskap och kundbas (Hbr, 1993). I detta nya perspektiv ses kund inte längre som endast 

konsument i bemärkelsen att den förbrukar varor och tjänster. Kunden har fått en ny roll och 

är nu med och producerar produkter då den dels besitter stor del kunskap som är av värde för 

aktörer, dels är den som skapar det slutliga värdet genom nyttjandet. 

 

Kunder kan i dag inte bli betraktade som endast passiva mottagare av det leverantörer erbjuder 

dem. De ska bli betraktade som medskapare och slutliga bedömare av värde (McColl-Kennedy 

et al., 2012; Vargo & Lusch, 2008) eftersom de, enligt Golder et al. (2012), har påverkan på 

det värde som skapas och enligt Macdonald et al. (2016) värderar både sin egen och 

leverantörens insats. Kunder bidrar med idéer om tjänsteinnovationer, design, och även 

erfarenheter i allt större utsträckning (Witell et al., 2014). De påverkar även varandra genom 

kunskap och erfarenheter vilket i sin tur påverkar de val de själva gör (McColl-Kennedy et al., 

2015). 

  

Uppsatsen utgår från teorin om att värdeskapande främjas bäst i form av värdekonstellationer 

där företag, leverantör och kund simultant medskapar värde. I värdekonstellationers 



      

29 

 

värdeskapande system sker utbytet av kunskap och kundbas i båda riktningar i motsats till 

värdekedjan. I modellen nedan illustreras aktörers bidrag och inverkan i det värdeskapande 

systemet, i relation till det traditionella värdeskapandet i Porters (1985) värdekedja. 

 

Figur 4. Från värdekedja till värdestjärna. Normann (2001, s. 94) 

 

Värdestjärnan lämpar sig i en marknad med allt mer krävande kundbehov där krav ställs på 

företag att leverera kundrelevanta produkter med aktivt deltagande från kunderna och generellt 

även med andra leverantörer (Movin & Plogner, 2011). Inte sällan är tjänster erbjudanden som 

kräver deltagande från kund i de flesta av affärsprocesserna (Normann, 2001). När samverkan 

med aktivt deltagande från kunder och andra leverantörer sker blir förmågan att organisera 

värdeskapandet allt viktigare. Därför blir tjänstefieringens värdeskapande nära relaterat till 

företagets organisatoriska strategier. För att möjliggöra ett system för samverkan där aktivt 

deltagande är centralt måste konstellationer formas där värde både ges och tas och möjligheten 

för detta utbyte främjas.   

  

Kundens roll i värdeskapandet blir i den värdeskapande konstellationen viktigare än den 

tidigare varit i traditionell mening (se värdekedjan). Kunden ses som en värdeskapare snarare 

än konsument och Normann och Ramirez (1994) skildrar detta med IKEA som exempel.  

 

Normann och Ramirez menar att IKEA har lyckats omfördela roller, aktiviteter och relationer 

i sådan mening att det i efterhand visat sig vara ett avgörande genombrott. IKEA designar 

möbeln, anlitar leverantörer som tillverkar dess olika komponenter och förpackar dem i platta 
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paket. Kunden väljer möbel och monterar sedan på egen hand. Den första vinsten uppkommer 

redan vid det platta paketets storlek som innebär lägre lager- och transportkostnader och 

möjliggör att de kan ta ett lägre pris. Den andra vinsten uppkommer vid monteringen, som 

läggs på kunden istället hos en arbetare, som minskar kostnaderna. IKEA’s konkurrensfördelar 

är genom dessa två, till synes enkla omfördelningar, så stora att de lyckats bli världens största 

möbelleverantör (Statista 2018). Affärsmodellen bygger på nära relationer med leverantörer 

och kunder.  

      

Ett annat exempel Normann och Ramirez (1994) skildrar är Ryder System, verksamma inom 

lastbilsuthyrnings-branschen. Ryder System erbjöd kunder leasing och fullservice av lastbilar 

och lyckades genom goda kundrelationer bygga upp förståelse för deras kunders verksamhet 

och värdeskapande logik. De skapade en förståelse för hur deras egna varor och tjänster 

skapade värde åt deras kunders kunder (2:a nivåns kundrelationer). Förståelsen de fick för 

kundernas verksamheter gav dem möjlighet att helt ta över vissa områden av kunden för att 

låta dem fokusera på sin kärnverksamhet. Omfördelning av aktiviteter är även i Ryder System 

fall en avgörande del för deras verksamhet. Vad de idag erbjuder är helhetslösande erbjudanden 

i form av både varor och tjänster som gett upphov till mer omfattande värdeskapande system 

där värde ses öka i alla led.  

 

Rekonfigurera eller bli rekonfigurerad   

Dessa begrepp är avgörande för företag på dagens marknader som hela tiden ser eller själv 

skapar branscher från det tomrum som varit. Ryder System lyckades genom nära 

kundrelationer bygga förståelse för kundens verksamhet och bygga värdeskapande system som 

såg till att förändra branschen för leasingbranschen till att omfatta mer än bara uthyrningen av 

en lastbil.   

 

Värdekonstellation, kunskap och kundbas, kunddeltagande kan sammanfattas i ett 

värdeskapande system med simultan aktivitet där värde skapas tillsammans och kunskap och 

kundbas utbyts för att förstärka erbjudanden. Det värdeskapande systemet visualiseras genom 

värdestjärnan (Normann & Ramirez 1994) och Ryder System står för exemplet.  
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Figur 5. Ryder System fullserviceerbjudande. Egen illustration av Normann (2001) 

3.7 Prime Mover   

Richard Normann (2001) definierar Prime Movers som visionära regelbrytare. De har en 

speciell kompetens:  

 

”En vision om ett nätverk, samt förmågan att verkligen sammanföra aktörer med olika 

tillgångar och färdigheter för att skapa nya Värdeskapande System”  

(ibid, s. 86-87). 

 

Prime Movers är tidiga med att lyssna på marknaden och fylla de vakuum som finns. Ramirez 

och Wallin (2000, s. 15) definierar en Prime Mover som en omställare på marknaden där 

rekonfiguration av sin verksamhet påverkar andra aktörers sätt att forma sin verksamhet. En 

viktig aspekt för en Prime Mover är samspelet med andra aktörer. Prime Movern är det företag 

som tillsammans med andra aktörer skapar helt nya verksamheter eller utvecklar befintliga 

verksamheter som passar in i den nya konfigurationen. Rekonfiguration, som är beskrivet ovan, 

är således det vapen som en Prime Mover använder mot sina konkurrenter för att skapa nya 

sätt att bedriva affärer inom den aktuella branschen. I de fall som en Prime Mover lyckats kan 

man allt som oftast se att omfördelning av roller mellan aktörer har lett till en 
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kostnadseffektivitet, varför små aktörer hastigt kan ta marknadsandelar från nyckelaktörer på 

marknaden (Ramirez & Wallin, 2000, s. 19).  

 

En Prime Mover är ett företag som i mindre grad utvecklar kompetens i att tillverka och sälja 

en produkt. I stället utvecklar de färdigheter i utformning och funktion av värdeskapande 

system. Således utvecklas inte resurser som infinner sig i erbjudandet utan det rekryteras från 

externa aktörer där Prime Movern tar rollen som den mobiliserande aktören och organisatören 

av det värdeskapande system.  Jack Welch, tidigare VD för General Electric, skrev i sin bok: 

 

“Grow your service business—it´s the wave of the future. The [service] market is 

bigger than we ever dreamt. However, one thing remains absolutely certain: We will 

continue to expand and manufacture [products]. Without products you´re dead.”  

Welch (u.å.), refererad i Kowalkowski & Ulaga (2017) 

 

Med detta citat i premiss har den varulevererande aktören en central roll i tjänstefieringens 

erbjudande och är därmed en motiverad aktör att axla rollen som en Prime Mover.  

      

Avgörande för att lyckas bli en Prime Mover är dels erkännande från de andra aktörer, dels 

styrka i det värdeskapande som uppkommer genom mobiliseringen av de olika aktörerna 

Normann (2001, s. 327). Luhmann’s (1990) teori om att kommunikation är den avgörande 

processen system, i detta fall institutioner och företag, innebär att ledarens uppgift till stor del 

är kommunikativ för de processer de genomgår. Valet av kommunikation är enligt Normann 

(ibid.) avgörande i en värdekonstellation. Normann pekar på att en öppen process i hur arbetet 

utförs kan leda till att deltagarna (aktörerna) upptäcker saker de tidigare inte visste eller ens 

existerade. Vidare beskriver Normann två typer av helt olika världsbilder: nollsummebaserad, 

som innebär att en vinner resten förlorar och plussummebaserad, som utgår från att alla kan 

vinna (ibid. s. 328).  De båda världsbilderna illustreras i figur 6. 
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Figur 6. Värdeskapande kommunikation. Normann (2001, s. 328) 

 

Erbjudandet kräver flertal aktörer som tillsammans tar tillvara på varandras resurser för att 

producera ett erbjudande. Kommunikationen måste därför befinna sig i det högra övre hörnet. 

I det högra hörnet sker kunskapstillväxt och kreativa värdeskapande system kan skapas. För att 

kommunikationen ska fungera behöver det råda symmetri mellan synsätten hos aktörer som 

går in värdekonstellationen. Om en aktör förespråkar nollsummebaserad kommunikation kan 

det lätt ske kontroverser om en annan förespråkar plussummebaserad (Normann, 2001. s. 328). 

För att sammanfatta Prime Moverns ledargestalt och dennes roll i värdekonstellationer tas 

psykologen James Hillman in i bild. Hillman (1995) framhöll “ledare är förkroppsligade 

idéer”. Faktorer såsom retorisk skicklighet, uppfinningsrikedom och känslan för rätt tidpunkt 

är ett urval av faktorer som kännetecknar skickliga ledare. Alltså måste idéen om 

värdekonstellationen spegla ledaren. Ledarens förmåga att kommunicerar vision-som-mission 

till det enskilda företaget och de medproducerande aktörerna är avgörande för hur 

värdekonstellationen lyckas (Normann, 2001, s. 329-330). 
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3.8 Affärsmodell 

När ett företag etableras formas avsiktligt eller oavsiktligt någon form av affärsmodell som 

beskriver företagets design eller arkitektur för värdeskapande och leverans av värde. Kärnan i 

en affärsmodell är att beskriva hur företaget skapar och levererar värde till kunder, ta betalt för 

värde och göra vinst. Således reflekterar det ledningens hypoteser om vad kunder vill ha, hur 

de vill ha det och hur företaget kan organiseras för att på bästa sätt möta deras behov för att få 

betalt och göra vinst (Teece, 2009). Utan en väl utvecklad affärsmodell kommer företag 

misslyckas med att antingen leverera eller exploatera värde från deras erbjudanden (ibid.). Zott 

och Amit (2010) förklarar affärsmodeller som ett system av ömsesidiga aktiviteter som 

överskrider det egna företagets gränser och vidgar dess gränser. Detta system möjliggör för det 

enskilda företaget att tillsammans med andra aktörer skapa värde och på ett lämpligt sätt dela 

det värde. Utifrån detta har vi valt att använda oss av en modell som vi kan applicera aktörer, 

erbjudanden och värde i.  

3.8.1 Business Model Canvas 

Business Model Canvas används som ett verktyg för att beskriva, analysera och utveckla 

affärsmodeller. Modellen kan beskriva strategiska beslut och vara en grundsten för den 

värdekonstellation studien avser forma. Modellen beskrivs genom nio grundläggande 

byggstenar som förklarar ett företags sätt att göra affären. De nio olika byggstenarna kan sedan 

delas in i fyra huvudområden: kunder, erbjudande, infrastruktur och ekonomisk bärkraft 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). Studien kommer delvis avgränsa sig från området ekonomisk 

bärkraft då vi inte har tid eller kunskap om de intäkter som uppstår genom tjänstefiering, 

däremot kommer vi definiera kostnadsstrukturer som tjänstefieringen berör, ytterligare kan 

vissa av de nio byggstenarna sållas bort om vi anser att studien inte lyckas omfatta dem. 

Modellen har sin fördel i att den överskådligt kan sammanfatta tjänster och viktiga aktörer rent 

visuellt. När de tjänster studien avser identifiera och de aktörer som ska tillhandahålla dessa 

tjänster är hittade sätts de samman i modellen. 
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Figur 7: Business Model Canvas. Osterwalter et al. (2010) 

 

3.8.2 Value Proposition Canvas och formulering av erbjudandet 

För att formulera ett värdeerbjudande (tjänstefiering) utgår vi från två dimensioner för att 

klassificera vilket värde som levereras och vilket värde som leverantör tar betalt för. Det värde 

som levereras sker genom antingen varan, tjänsten eller en kombination av dem båda och 

visualiseras i Value Proposition Canvas. Den andra dimensionen karakteriserar vad kundens 

betalning utgår ifrån och baseras på antingen den kostnad leverantörer upplever för att 

producera erbjudandet eller det värde kunden upplever som konsekvens av erbjudandet. 

 

Value Proposition Canvas används frekvent i affärssammanhang. Denna modell fokuserar på 

en av de nämnda byggstenarna i Business Model Canvas: erbjudandet. Modellen består av två 

sidor: kundprofilen, fokuserar på mottagaren och värdekartan fokuserar på avsändaren. Det 

utformade erbjudandet i denna studie kommer behandlas i denna modell för att ge läsaren en 

förståelse för erbjudandets värde. För att det ska finnas något värde i den produkt som erbjuds 

ska de två sidorna matcha med varandra. Som avsändare behöver man gå igenom vad för 
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smärtor man löser för kunden eller vilka vinster man skapar för kunden. Dessa smärtor och 

vinster ska återfinnas i kundprofilen för att kunden ska se något värde i erbjudandet 

(Osterwalder et al. 2014). Modellen används som en kompletterande del för att ge en mer 

djupgående inblick i att förmedla det värde tjänstefieringen medför. Att fokusera främst på 

Value Proposition Canvas ger ökat värde i affärsmodellen i studien då modellen anför om 

kunden ser erbjudandet som värdefullt och önskvärt. Studien ämnar till att hitta ett önskvärt 

erbjudande som överensstämmer med efterfrågan på marknaden, varför kundens syn på 

erbjudandet är av största vikt. 

 

Figur 8. Value Proposition Osterwalter et al. (2014) 

 

Värdekartan: 

- Products and services: Erbjudandet. 

- Gain Creators: Hur erbjudandet skapar fördelar åt kunden. 

- Pain relievers: Hur erbjudandet kan hjälpa kunden bli av med sina smärtor. 

 

Kundprofilen 

- Customer Jobs: Vad kunden utför och vad de vill åstadkomma. 

- Customer Gains: Fördelar kunden kan uppnå. 

- Customer Pains: Problem och besvär kunden idag möter i sin verksamhet. 
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3.8.3 Prissättning  

Antingen baseras prissättningen på den kostnad som leverantören upplever i att producera 

erbjudandet, kostnadsbaserad, eller så baseras det på den värdeökning kunden upplever som 

konsekvens av erbjudandet, värdebaserad. För att vara lönsamma på dagens konkurrensutsatta 

marknad är det fördelaktigt för leverantörer av IT-produkter att prissätta deras tjänster utifrån 

det värde kunden upplever, istället för den traditionella kostnadsbaserade prissättningen 

(Harmon, Demirkan, Hefley & Auseklis, 2009).  

 

Codini, Saccani och Sicco (2012) menar att tidigare studier framhäver den värdebaserade 

prisättningsstrategin som den mest optimala strategin när det kommer till prissättning. Vid 

användandet av denna strategi måste  man som leverantör ha en djupare förståelse för vad som 

är värde för ens kund och strategin är känd för att hålla lönsamheten inom företag. Å andra 

sidan kräver denna strategi mer arbete än den kostnadsbaserade strategin (Codini et al., 2012). 

Den kostnadsbaserade prissättningsstrategier fokuserar främst på att skapa kortsiktiga värden 

för tjänsteleverantören, medan värdebaserad prissättningsstrategi fokuserar på kundens 

uppfattning av värdet i tjänsten. Målet med värdebaserad prissättningsstrategi blir således att 

främja utvecklingen av kundrelationer som kan skapa långsiktigt värde för kunder där 

leverantören får ta del av kundens framgång (Harmon et al., 2009).  
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4. Empiri   

4.1 Företagspresentation  

Företag X beskriver sig själva som en mindre leverantör av rekonditionerad IT, där deras stora 

kundgrupp är privatpersoner. Målet med verksamheten är att erbjuda rekonditionerad IT-

hårdvara för att ta tillvara på hela hårdvarans livslängd och miljön. Företaget har i skrivande 

stund färre än 20 anställda och utgår från en svensk ort där huvudverksamheten sköts. Med 

antalet anställda och företagets omsättning klassificeras Företag X som ett litet företag utifrån 

tidigare nämnda definition. Företag X etablerades under 2000-talet och valde att positionera 

sig på marknaden mot privatkunder eftersom det fanns få leverantörer som vände sig dit.  

  

4.1.1 Tjänstefiering hos Företag X   

Respondenten säger att det finns betydligt fler tjänster som skulle kunna erbjudas än de som de 

idag tillhandahåller. De har mest fokuserat på att sälja IT-hårdvara och därmed inte lagt fokus 

på utveckling av tjänstefiering i deras erbjudanden. Företag X medger dock att tjänstefiering 

är något som de tänkt på och ser möjligheten i att utveckla tjänstefiering men där tid och 

kompetens inom mer avancerade områden har satt stopp för detta.  

  

4.1.2 Företag X syn på sig själv som Prime Mover   

Företag X anser sig själva vara beredd på en intern omställning som innebär förändringar i 

arbeten samt externa aktörer som ska knytas samman. Vid frågan om Företag X skulle kunna 

motiveras som en Prime Mover påstår Företag X att de dels ser en efterfrågan på marknaden 

som inte blivit mättad, dels att de inte besitter den tekniska kompetens som krävs för att själva 

utveckla och erbjuda tjänster, och sist att de erbjuder produkter som sägs vara en förutsättning 

för att kunna erbjuda tjänster.  

  

Företag X säger sig ha ett nätverk där man samverkar med andra företag även om de inte vill 

kalla dessa för samarbetspartners då inga avtal har undertecknats. I dagsläget går samverkan ut 

på att Företag X kan sända vidare kunder till andra företag om de har för hög arbetsbelastning 

eller att det är något jobb som de inte har kompetens till att utföra. Utifrån detta poängterade 
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även Företag X att det skulle kunna finnas utrymme till ett mer ingående samarbete med dessa 

aktörer där företaget eventuellt skulle kunna axla rollen som Prime Mover.   

4.1.3 Företag X tillgångar  

I dagsläget har de 25% företag som kunder. I princip alla företag kan bli kunder, branschen är 

ganska ny så i nuläget är det få som vet om den påstår respondenten. De företag som har hög 

timdebitering som till exempel konsulter, kräver modern hårdvara för att minimera risken för 

stillestånd och kan därför bli svårare att nå ut till. Men generellt menar respondenten att de 

flesta verksamheter har intresse för rekonditionerad IT då det är billigt och bra för miljön. Små 

och medelstora företag saknar generellt den tekniska kunskapen och behöver ofta vägledning 

om vilken hårdvara som passar bäst för deras verksamhet. Företag X har kunskap om hårdvaran 

och en grundläggande datorkompetens. De har ett servicecenter där de reparerar och installerar 

mjukvaror och program. När det kommer till mer avancerade nätverkstekniska frågor bekänner 

företaget att de saknar spetskompetens. Vidare är callcenters idag kunder som de har. För att 

nå ut till exempelvis konsulter krävs det att kunna erbjuda snabb support för att minimera 

stillestånd.  

4.2 Fallet Atea AB  

Atea AB säger sig vara marknadsledande inom IT-infrastruktur och systemintegration för 

privat och offentlig sektor. Med erbjudanden såsom datacenter & nätverk, IT-säkerhet, 

molntjänster, rådgivande tjänster och IoT erbjuder de teknikimplementering som hjälper 

kunder att bygga upp sin IT-infrastruktur genom digitalisering (Atea, 2017). Med sina tjänster 

skapar de förutsättningar för kunder att utveckla nya affärer och produkter där kundens IT-

avdelning sköter de värdeskapande insatserna.   

 

Allt fler företag ser de värden återanvänd IT för verksamheten och samhället, där Atea menar 

att trenden är tydlig. Under verksamhetsåren 2012–2016 hanterade Atea i snitt 310 000 enheter 

per år varav 55 % av alla enheter såldes vidare till skolor, företag och andra organisationer. 45 

% blev skrot och skickades till underleverantörer för återvinning (Atea, 2016). Allt fler kunder 

väljer att köpa återanvänd hårdvara och får det levererat i samma process som de säljer sin 

gamla hårdvara. Cirkeln blir således sluten och konsumtionen cirkulär (Atea, 2016).  
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4.3 Tekniktrender   

“Teknikens effekt är - och har alltid varit - att undanröja begränsningar. Den 

tekniska utvecklingen gör att det som tidigare inte var möjligt blir möjligt. Eller att 

det som tidigare inte var ekonomiskt rimligt nu har blivit det.”  

(Normann, 2001) s. 43 

 

För att förstå kundbehoven och prioriteringar som företagen gör gällande IT har stora 

tekniktrender identifierats. Radar (2019) listar tre trender i deras årliga undersökning av 

tekniktrender som företag prioriterar. Den första trenden som lyfts fram är artificiell intelligens 

(AI), vilket är ett väldigt stort teknikområde och sägs vara morgondagens stora processområde. 

AI samlar, analyserar och tolkar data som finns på internet. Den process AI genomför leder till 

att den kan utföra intelligenta aktioner och utföra uppgifter den mänskliga hjärnan tidigare 

använts för. AI underlättar bland annat hantering, utveckling och förädling av information. Den 

andra trenden som pekas ut är igenkänningsteknik. Tekniken används för att bland annat 

integrera människor med den digitala tjänsten, vilket i sin tur främjar både kundupplevelse och 

kundvärde och blir således en viktig del i företags digitaliseringsprocess. Den sista trenden som 

listas är IT-säkerhet och har uppkommit som en konsekvens av digitaliseringen som innebär 

ständig uppkoppling till internet. Ständig uppkoppling ökar risken för avancerade cyberattacker 

som har i syfte att slå ut digitala verksamheter. Till följd av det behöver företag förbereda sig 

genom att skydda sin IT för att motverka skadliga attacker (Radar, 2019). Följaktligen blir 

dessa trender centrala för ett helhetserbjudande mot företag eftersom de är fundamentala för en 

hållbar IT-verksamhet. 
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4.4 Enkätundersökning   

För att komplettera tekniktrenderna ovan genomfördes en enkätundersökning vars resultat 

presenteras nedan. Enkäten baserar sig på den intervju med vd:n på Företag X som uppgav att 

de har kunder inom callcenter och bemanningsföretag. De ytterligare två företag som är med i 

undersökningen valdes genom att deras arbete i stor utsträckning utförs med en dator. Totalt 

skickades enkäten ut till 150 företag, varav 25 stycken deltog i undersökningen. En 

svarsfrekvens på 16,7%.   

 

Fråga 1. 
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Fråga 2. 

 

 

Fråga 3. 

 

Fråga 4. 
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Fråga 5. 

 

 

 

4.5 Callcenter  

Kundtjänst har länge varit förekommande bland företag för att kunna erbjuda sina nuvarande 

och framtida kunder support. I dagens konkurrensutsatta affärsvärld är det viktigt att företag 

har effektiva och smarta kundtjänstsystem för att effektivt hjälpa kunder. Under de senaste två 

decennierna har det således blivit nödvändigt för företag att ge kunder support genom kontakt 

center. Kontaktcenters har en avgörande påverkan på kundens upplevda support och enligt en 

undersökning visade det sig att 70 procent av alla affärs interaktioner hanteras via 

kontaktcenters (Dhesi et al., 2011). Att ha ett effektivt fungerande kontakt center är därför 

avgörande för att hålla kunder nöjda (Saberi, Chang & Hussain, 2017).  
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Kundtjänst hos företag är något som frekvent blivit outsourcat (Radareco, 2017) vilket lett till 

att en ny bransch skapats kallad Callcenter. Callcenters har möjliggjort för företag att spara 

både tid och pengar (Hendry, 1995) men kan i vissa fall äventyra kundtjänstens kvalitet om 

leverantörer presterar dåligt (Feng et al., 2018).  

 

Återigen står callcenters inför en omfattande förändring som även denna gång innebär att 

företag kan spara både tid och pengar men nu utan att behöva äventyra den upplevda tjänstens 

kvalitet, snarare förbättra den. Den omfattande förändringen som sker leds av implementering 

av AI och förväntas bli det grundläggande verktyg för hur tjänsten i framtiden utförs (Mitel, 

2019). Minskade personalkostnader, ökad tillgänglighet, kortare köer och mer korrekta svar 

ses som självklara fördelar. Enligt en undersökning (Cantor, 2018) förväntas den traditionella 

callcenter verksamheten bli kompletterad snarare än ersatt av modern AI teknik. Rubens et al. 

(2014, s. 177) förklarar att desto större mängd data en AI robot har tillgång till kan potentiellt 

öka dess förståelse för både naturen och samhället. Även BI och Big Data är en ökad trend för 

att effektivt kunna hantera all den mängd data som inkommer (Saberi et al. 2017). 

Verksamheter som kretsar kring kommunikationssystem som callcenters gör, är enligt Swedish 

ICT (2018) i stor grad utsatta för cyberattacker och callcenters som hanterar stora mängder data 

om kunder behöver arbeta proaktivt med att motstå dessa attacker genom hög IT-säkerhet. IT-

säkerhet är i dag en fråga om förtroende från kund och ställer därför krav på hög IT-säkerhet. 

Lågt förtroende från kund kan leda till att kunden lämnar företaget (Burt, 2019). 
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5. Analys   

Utifrån ovanstående empiriska datainsamling har vi valt att utveckla ett erbjudande mot 

callcenters. I nedanstående analys kommer callcenter benämnas som kund. Kundens kund blir 

således det företag som outsourcat sin kundtjänst.  

5.1 Tjänstefiering  

Vid intervjutillfället med Företag X framkom det att tjänstefiering är något som de tänkt på 

men där de uppfattat att de interna resurserna inte varit tillräckliga för en sådan utveckling. Vid 

enkätundersökningen framkommer det samtidigt att företag efterfrågar mer än bara hårdvara. 

De fem viktigaste varor och tjänster de fyra olika branscherna efterfrågar i sin IT-verksamhet 

är: hårdvara med ett genomsnittligt värde på 86%, IT säkerhet (65%), drift och support (60%), 

hjälp med digital transformation (37%) och råd och vägledning om användandet av AI, Big 

Data, BI och IoT (31%). Utifrån de identifierade tekniktrenderna som Radar (2019) listar kan 

man se att AI och IT-säkerhet stämmer överens med vad enkätundersökningen visar. Detta ger 

en initial indikering på att det finns möjlighet att utveckla tjänstefiering om rätt resurser 

tillhandahålls.   

 

De fem varor och tjänster som nämnts ovan kan genom deras inverkan hos kunden och kundens 

kund klassificeras i två typer av erbjudanden, digitalisering och digital transformation. Utifrån 

IT företaget Knowit (u.å.) beskrivning av digitalisering och digital transformation kan vi 

koppla de två olika begreppen till Normann (2001, s. 94) förklaring om att erbjudanden kan ha 

två olika bidrag till kundens verksamhet. Således berör tjänsterna två olika relationer: 1:a 

nivåns- respektive 2:a nivåns kundrelationer. De tjänster som berör 1:a nivåns kundrelation och 

möjliggör digitalisering är IT-säkerhet, drift & support, AI, BI och Big Data. Det är 

erbjudanden som innebär implementering av teknik och leder till effektivisering av interna 

processer och är således hänförda till den interna effektiviteten hos kunden. Företag X har 

grundläggande kompetens och kan erbjuda hårdvara och tjänster som installation av mjukvara 

och datorprogram. Men för tjänster som drift och support, IT-säkerhet, AI, BI och Big Data 

saknar Företag X de resurser som krävs för att tillhandahålla tjänster som berör de områdena. 

IT-säkerhet är idag en fråga om förtroende och ett bristande förtroende kan leda till att företag 

förlorar kunder. Det är därför viktigt att erbjuda kunden hög kvalitet på IT-säkerhet för att inga 

kundförluster ska ske, därtill är existerande kunder mest lönsamma (Reichheld, 2001). Drift 
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och support är viktigt för att garantera kundens operativa IT verksamhet samt minimera 

stillestånd i kundens verksamhet. Enligt respondenten från Företag X visade det sig vara svårt 

att nå ut till nya kunder om de inte kan garantera drift och support för att motverka stillestånd 

i kundens verksamhet.  

 

Den fortlöpande trenden om implementeringen av AI inom callcenters som Mitel (2019) 

påpekar effektiviserar inte bara det interna arbetet uttryckt i lägre personalkostnader. Det 

effektiviserar även den externa effektiviteten då AI kan utföra intelligenta aktioner och 

uppgifter som människan tidigare gjort (Radar, 2019). Ett exempel på en sådan uppgift kan för 

kunden innebära att en dator, med hjälp av AI, hanterar frågor från kundens kund som sker via 

en chattjänst online, vilket kan ske 24 timmar om dygnet och därmed öka värdet i tjänsten. 

Således kan AI också beröra 2:a nivåns kundrelation som Normann (2001, s. 94) menar att 

företag bör sträva efter. Företag X har som tidigare beskrivet kompetensbrist när det kommer 

till mer avancerade tekniska områden och Företag X måste finna en leverantör som kan utföra 

denna tjänst.  

 

De tjänster som berör affärsutveckling i kundens verksamhet möjliggör digital transformation 

och berör 2:a nivåns kundrelationer. Tjänster som innefattar nya affärs-, varu- och 

tjänsteerbjudandet blir följaktligen direkt hänförda till den externa effektiviteten och påverkar 

kundens kund. De tjänster som klassificeras som digital transformation kräver en mer 

djupgående förståelse om kundens verksamhet. Dessa tjänster är svåra att standardisera 

eftersom kunden och deras kunders behov varierar beroende på marknad och bransch (Kehinde, 

Omotayo & Mosunmol, 2016 s. 14). Med utgångspunkt i det ovanstående blir det således 

viktigt för Företag X att utveckla eller förvärva kunskap om kundens verksamhet samt teknisk 

kunskap för att utveckla erbjudanden som berör 2:a nivåns kundrelation. Oliver (1999) menar 

att en syn på kunden som innebär att man vill hjälpa denne att bli framgångsrik på sin marknad 

kan leda till långa relationer och långsiktiga vinster. Kunden visade sig i enkätundersökningen 

vara benägna om att ha en god relation med sina leverantörer samtidigt som Företag X är öppen 

för att inleda nya relationer med aktörer på marknaden. Detta i kombination kan ge leverantören 

en god insikt i kundens verksamhet och marknaden som denne verkar på, vilket skulle kunna 

leda till utveckling av nya erbjudanden. 
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Alla de tekniska trender som nämnt ovan går inte att nyttja utan en hårdvara. Således blir 

hårdvaran en kärnprodukt i de erbjudanden som utvecklas. Hårdvara är dessutom Företag X 

kärnverksamhet idag. 

 

 

Figur 9: Från första till andra nivåns kundrelation. Influerad av Normann (2001, s. 93), (Egen 

illustration, 2019).                                                                                                                      

 

Från det inledande avsnittet i analysen går det att se indikationer på att en djupgående relation 

med kunden är att föredra vid utveckling av erbjudanden vars avsikt är att skapa långsiktiga 

samarbeten. Med tanke på den kunskap som behövs inom avancerade tekniska områden som 

AI ser man att Företag X behöver mobilisera externa aktörer för att tillhandahålla tjänsterna. 

Kunden och leverantörens relation kommer behandlas vidare i avsnitt 5.2 och Företag X 

bristande resurser är viktig att beakta i avsnitt 5.3.  

5.1.1 Value Proposition Canvas 

I figur 10 summeras det totala erbjudandet som är riktat mot kunden med avsikt att skildra dess 

relevans. För att göra det används den tidigare beskrivna modellen value proposition canvas. 
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Figur 10: Value Proposition Canvas. Influerad av Osterwalter et al. (2014), (Egen illustration, 

2019).                                                                                                                                           

 

Erbjudanden möjliggör: 

- Gain Creators: Förbättra den erbjudna tjänsten genom större tillgänglighet, snabbare 

service och möjlighet att samla all information som kommer in för att tolka och 

analysera vad kunder kontaktar företaget om. 

- Pain relievers: Cyberattacker och driftstörningar. 

 

Med det erbjudandet möjliggör kan kunden åstadkomma: 

- Customer Gains: Erbjuda dygnet runt tjänster, korta väntetiderna för kunder, samla 

information på effektivt sätt, ta itu med problem innan de uppkommer. 

- Customer Pains: Förhindra cyberattacker, effektivt ta itu med störning i drift. 

 

I analys 5.1 anvisas ett erbjudande som är i likhet med det ovanstående. Erbjudande som 

formats ligger linje med vad kunden och inte minst kundens kund efterfrågar.  

 

Prissättningen av erbjudandet kan baseras på antingen den tid leverantören lagt ner, eller på det 

ökade värde digitaliseringen och den digitala transformationen ger kunden (Harmon et al., 

2009). Värdet kan påverka kundens intäkter och kostnader vilket är intressant att beakta vid 

prissättningen. Enligt Codini et al. (2012) är värdebaserad prissättning att föredra men innebär 

större risk för leverantören. Med tanke på att avsikten med erbjudandet är att effektivisera 
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kundens interna verksamhet och utveckla nya affärer anses den värdebaserade prissättningen 

vara den som kan ge högst lönsamhet.  

5.2. Kunddeltagande och relation 

Företag X menar sig i dagsläget inte ha några definierade relationer med samarbetspartner eller 

kunder. Vid utvecklandet av erbjudanden menar Normann (2001, s. 95) att leverantören kan 

lägga en del av produktionen på kunden om denne är mån om att delta i produktionen, vilket 

även vidgar synen på vad kunden önskar. Därtill ser man i enkätundersökningen att 80% av 

callcenters i undersökningen svarade att de är väldigt mån (5 på skalan 1-5) om att delta i 

produktionen av tjänster. Resterande 20% svarade att de var ganska måna (4 på skalan 1-5) om 

att delta i produktionen. Vidare kan det tolkas som ett positivt resultat då utvecklandet av 

tjänster i en samverkande konstellation enligt Normann (2001, s. 95) kräver ett deltagande från 

kundens sida. Dessutom poängterar Macdonald et al. (2016) att kunden bedömer kvaliteten och 

värdet på erbjudandet utifrån deras egna och leverantörens insats. 

 

Företag X säger sig vara öppen för att inleda nya relationer och samarbeten med aktörer på 

marknaden, vilket utifrån ovanstående får anses vara en viktig del vid utvecklandet av 

tjänstefiering. Kowalkowski et al. (2017) menar att syftet med tjänstefiering är att bygga 

långsiktiga relationer med kunder och den enkätundersökning som genomfördes visar att 

kunder värdesätter relationer med leverantörer. Vid frågan i vilken grad de värdesätter en 

relation med leverantör svarade 60 % väldigt mån (5 på skalan 1-5) och 40 % svarade ganska 

mån (4 på skalan 1-5). Även detta indikerar på ett positivt resultat då övervägande delen av de 

svarande menar att relationen viktig.  

 

Det är viktigt att beakta ovanstående som leverantör av varor och tjänster. Kunden värdesätter 

relationer med leverantörer och kan i det studerade fallet tänka sig delta i produktionen av 

erbjudanden. Vidare kommer resultatet i detta analysavsnitt vara viktigt att ha med sig till 

avsnitt 5.3.1.  

5.3 Värdekonstellation 

De tjänster som blivit identifierade och avser forma ett erbjudande behöver bli tillhandahållna 

av fler leverantörer än Företag X. I en värdekonstellation kan vissa leverantörer utföra en eller 

flera tjänster och deras förmåga att leverera kompetens såväl som bidra med kundbaser är 
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viktig. Reichheld (2001) menar att det kostar mellan 5-25% mer att förvärva en ny kund än att 

behålla en gammal, och en investering på 5% i en befintlig kund kan ge en avkastning på 25-

95%. De leverantörer som mobiliseras bör således ha aktuella kundbaser för att minska 

kostnader i att förvärva nya kunder. Företag X bidrar i detta fall med en relevant kundbas då 

de har callcenters som kunder. Avsaknaden av övrig teknisk kompetens för att utveckla tjänster 

behöver dock bli kompletterad. 

 

Andra aktörerna som ingår i värdekonstellationen förväntas ha en kunskap om de tjänster som 

efterfrågas. Det fundamentala värdet som andra aktörer bidrar med blir i det studerade fallet 

kunskap. Kowalkowski et al. (2012) menar att andra aktörer kan bidra med kompletterande 

resurser för att utföra en tjänst i det totala erbjudandet. Det är även av betydelse att kunden 

bidrar med kunskap om marknaden den verkar på för att ge en ökad inblick och förståelse för 

andra företags behov. Kunden bör också bidra med kunskap vid produktionen av erbjudandet 

då Normann (2001, s. 122) menar att kundens medverkan är av betydelse för det slutgiltiga 

erbjudandet. I tabell 1 nedan presenteras de tillgångar aktörerna besitter och förväntas bidra 

med.  

 

Tabell 1. Tillgångar bland aktörer. Egen illustration. 

 

Denna del av analysen ligger till grund för nästkommande avsnitt 5.3.1. Det är tydliggjort att 

kunskap och kundbas blir grundläggande områden för ett fungerande samarbete och högt 

värdeskapande. Utifrån det specificeras det tydligare hur samproduktion i en värdekonstellation 

bör gå till i det studerade fallet.  
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5.3.1 Tre dimensioner av samproduktion 

Tidigare nämndes kundens roll i tjänsteproduktionen som en viktig del vid utförandet av 

tjänsten. Kundens medverkan i produktionen av det tjänstefierade erbjudandet varierar 

beroende på kundens egen kunskap, men beror också på leverantörernas befintliga kunskap 

gällande kundens verksamhet. Som Golder et al. (2012) obeserverade har kundmedverkan stor 

inverkan på erbjudandet och kunden bedömer värdet med hänseende på både sin egen och 

leverantörens insats vid nyttjandet av produkten, varför en kommunikativ förmåga är viktig för 

Företag X som organisatör. För att erbjudandet ska bli så professionellt utfört, och att kunden 

ska bedöma erbjudandet på ett sätt som främjar leverantörens rykte är det viktigt att arbeta mot 

en effektiv integrationsprocess av resurser. Denna process ska kombinera både leverantörens 

och kundens resurser och är följaktligen en förmåga som måste finnas för att kunna leverera 

erbjudanden med hög kvalitet. Processen kräver ett antal ledningsbeslut som ska fattas mellan 

leverantörer och kund och ska svara på frågor såsom: vad ska utföras, vem ska utföra vad och 

när det ska utföras (Macdonald et al., 2016). För att lyckas bli en Prime Mover som mobiliserar 

aktörer och organiserar värdeskapande är det viktigt för Företag X att förstå hur aktörers roller 

och tillförsel av resurser påverkar erbjudandet. Det är således en förmåga och kompetens som 

är viktig att utveckla för att lyckas som en Prime Mover (Normann, 2001, s. 87).  

 

Kundmedverkan i produktionen av erbjudanden varierar beroende på omfattning och kundens 

egen kunskap (Hubbert, 1995). Företag X menar att små och medelstora företag saknar teknisk 

kompetens om IT. Avsaknaden av teknisk kompetens gör att de frigör delar av sin verksamhet 

men inte till Företag X då de inte kan tillhandahålla kunders efterfrågan. I Ateas fall kan vi se 

att deras kunder blir levererade ett säkerhetsskåp som kunden fyller. Ateas kunder utför det 

praktiska arbetet av att fylla skåpet vilket underlättar Ateas arbete.  

 

Vid valet av hårdvara är det viktigt att kunden får hårdvara som är kapabel att utföra det arbete 

som efterfrågas. Kunder frågar ofta Företag X vilken hårdvara de behöver utifrån kundens 

behov och är därför medverkande i produktionen. Återigen indikerar detta att kommunikation 

är en av grundstenarna i en värdekonstellation. Ett företag som Företag X som inte är bekant 

med definierade samarbeten behöver ha eller utveckla utveckla en kommunikativ förmåga för 

att klara av samproduktion i en värdekonstellation. 
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För att möjliggöra ett effektivt användande av AI och affärsutveckling som möjliggör digital 

transformation kräver djup förståelse för kundens verksamhet. Kunden måste i dessa tjänster 

vara medverkande och dela med sig av kunskap om sin verksamhet och marknad. 

Kommunikation som leder till ökad insikt i kundens verksamhet leder till innovativa 

erbjudanden vilket främjar leverantören och kundens relation. AI är så smart som den mängd 

data den har tillgång till (Rubens et al. 2014), därför är det viktigt att få kunden att lämna ut all 

den data den har för att erbjudandet ska bli så bra som möjligt. Vidare skulle Företag X kunna 

göra AI smartare genom att få kunder att samarbeta med varandra och dela med sig av data. 

Om Företag X lyckas samordna kunder till att samarbeta kan AI röra sig nedåt på axeln och 

därmed även beröra kundsamarbete.  

 

Figur 11. Tre dimensionerna i samproduktion. Influerad av Normann (2001, s. 136), (Egen 

illustration, 2019).                                                                                                                        
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5.4 Införandet av tjänstefiering i värdekonstellationer 

Företag X påstår sig själva vara redo för en omställning och mätta det behov som finns på 

marknaden, de har alltså en vision som måste kommuniceras som mission för att lyckas. För 

att mätta behovet behöver de mobilisera aktörer för att tillhandahålla erbjudandet vilket kräver 

god kommunikationsförmåga (Normann, 2001, s. 327). Då Företag X inte har kunskap om 

tjänster behöver de hålla en öppen kommunikation i de processer de genomgår för att de och 

de andra aktörerna ska få tillgång till kunskap de tidigare inte haft. De olika aktörer som sätts 

samman och bidrar med kunskap ökar det enskilda företagets kompetens (Araujo et al. 2003). 

Då de tillsammans ska skapa värde och ta vara på varandras resurser är kommunikationen det 

främsta redskap för värdeskapande samproduktion. 
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5.5 Värdekonstellationens värdeskapande   

Utifrån Normann (2001) teori om värdeskapande sker utbyte av värde genom nya 

sammansättningar av aktörer där leverantör likväl som kund är med och producerar. I det 

studerade fallet har vi ovan analyserat huruvida Företag X bör agera för att lyckas införa 

tjänstefiering med hjälp av en värdekonstellation. För att värdeskapande ska kunna ske menar 

Normann (2001) att de aktörer som ingår i värdekonstellationen måste utbyta både kundbas 

och kunskap. I denna arbetsprocess, som även innefattar utvecklandet av tjänstefiering, blir det 

således aktuellt att identifiera vilken kompetens som krävs för ett tjänstefierat erbjudande som 

ökar värdet för respektive verksamhet (Vandermerwe & Rada, 1988; Normann, 2001). 

Följaktligen blir ett initialt arbete för Företag X att omkonfigurera sin verksamhet på ett sådant 

sätt att aktörer på marknaden ser det som tilldragande och formar sina verksamheter efter det, 

utbyter kunskap och kundbas, där ett tjenstefierat erbjudande tar form. Viktigt att ha i åtanke 

är att en kunskap om olika aktörers verksamheter är en arbetsprocess som är i ständig 

utveckling, följaktligen ska denna bit ses som en process som hela tiden är i utveckling och 

aldrig färdigutvecklad. Vad det gemensamma värdeskapandet förväntas bidra med illustreras 

nedan i figur 12. 

 

Figur 12. Erbjudandets värdeskapande. Influerad av Normann (2001, s. 94), (Egen illustration, 

2019).                                                                                                                                                 
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5.6 Affärsmodell 

Ovanstående analys har mynnat ut i nedanstående affärsmodell. Det som blivit analyserat 

sammanfattas nedan i affärsmodellen och kategoriserade i de olika byggstenarna. 

Kostnadsstrukturen har som tidigare beskrivits utelämnats i detta arbete.  

 

Figur 13. Business Model Canvas. Influerad av Osterwalter et al. (2010), (Egen illustration, 

2019).                                                                                                                                               

 

I detta korta avsnitt är analysen sammanställd i affärsmodellen för att förstå vilken byggsten i 

modellen som berör vilken del i analysen.  
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6. Diskussion och slutsats 

I det inledande avsnittet kommer författarna diskutera kritik mot studien samt de val som haft 

betydelse för studiens resultat och slutsatser. Fortsättningsvis diskuterar författarna resultatet 

och dess generaliserbarhet. I slutsatsen kommer en återkoppling till studiens frågeställningar 

att ske och en kort sammanställning av studiens bidrag presenteras.  

 

6.1 Diskussion  

IT är en snabbt utvecklande bransch och under ständig förändring. Trender i form av de tjänster 

studien behandlar kommer förändras och utvecklas över tid, varför det är viktigt att beakta det 

som framtida läsare av denna studie. Vi som författare hade innan arbetet startade en begränsad 

kunskap inom IT och dess tjänster, men där vi fått en djupare kunskap om IT som fenomen 

under arbetets gång. På motsvarande sätt har vi inte varit i kontakt med callcenters personligen 

utan vår kunskap och antaganden om denna bransch baserar sig på en intervju med Företag X, 

en enkät samt datainsamling via internet. Följaktligen bör vissa antaganden om IT i denna 

studie tas med försiktighet då trender förändras över tid, men även med hänsyn till vår kunskap 

inom området IT. Med anledning av detta har tyngdpunkten legat på att visualisera hur både 

företag och kunder kan samverka på en marknad för att skapa värde och ingå i konstellationer, 

där både framtida konkurrensfördelar och relationer är ändamålet. 

 

Vi vill också passa på att diskutera den kritik vi givit Porter för sin värdekedja. Syftet har inte 

på något sätt varit att förkasta Porters värdekedja då den inte är obrukbar. Det vi har framhävt 

i studien är dock att den har förlorat delar av sin relevans där vi inte anser att den passar in i 

nya innovativa branscher, då vi eftersträvat en cirkulär ekonomi. I denna studie såg vi således 

inte någon möjlighet att använda Porters teori eftersom kedjan inte tar slut vid konsumenten i 

en cirkulär ekonomi. Samt att kundens samproduktion vid utformandet av erbjudanden ses i 

dagens affärsvärld som en allt viktigare resurs. Att kunder bör vara med i produktionen av 

erbjudanden där man tar hänsyn till kundens resurser är det många som konstaterar (Normann 

& Ramirez, 1994; Normann, 2001; Macdonald et al., 2016; Golder et al., 2012; Håkansson & 

Snehota, 2006; Ramirez & Wallin, 2000), men i vilken utsträckning kundens deltagande bör 

vara varierar. Således bygger studien och dess resultat på att kunden är med och samproducerar 

i en värdekonstellation.  
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Under arbetets gång har både likheter och skillnader påträffats i vad SMF efterfrågar. Vi kan 

se att det finns trender som SMF i stor grad vill efterfölja. I takt med att vi lever i en allt mer 

digitaliserad värld ser vi att SMF prioriterar IT-säkerhet allt mer med syfte att lagra företagens 

information och data på ett säkert sätt. Från enkätundersökningen kan man även se att IT-

säkerhet ses som en mer prioriterad fråga i de branscher där man hanterar konfidentiella 

uppgifter från sina kunder. Vi kan se att AI, BI, IoT samt Big Data är en växande trend bland 

SMF, men att det i vår enkätundersökning efterfrågades i mindre utsträckning, vilket kan ha 

sin förklaring i att de branscher som enkätundersökningen riktade sig till var branscher där 

avancerad teknik inte alltid appliceras. Vi kan även se att en stor del av de som svarade på 

enkäten efterfrågade drift och support gällande IT, vilket kan tyda på att Swedishict (2016) 

påstående om en bristande kompetens bland SMF är en av orsakerna. Vidare stärks även 

enkätundersökningen delvis av Radar (2019) påståenden om tekniktrender som råder i dagens 

samhälle. Betydelsefullt här blir dock att beakta att varje fall kan vara unikt, där en verksamhets 

efterfråga kan skilja sig väsentligt från en annan verksamhets efterfråga. Således bör inte de 

identifierade tjänsterna ses som generaliserbara. Däremot ligger generaliserbarheten i denna 

studie kring hur man med hjälp av andra aktörer och kunder kan skapa konkurrensfördelar via 

tjänstefiering och samproduktion.  

 

Sedermera kan det urskiljas att SMF är benägna att delta i produktionen av de tjänster en 

leverantör tillhandahåller. Detta indikerar på att kunden vill ha skräddarsydda erbjudanden för 

sina verksamheter vilket återigen tyder på att ett standardiserat erbjudande mot SMF kan bli 

komplicerat. Det kunddeltagande som önskas möjliggör istället den värdekonstellation som 

Normann (2001, s. 94) förespråkar. Denna sammansättning av olika aktörer och kunder bidrar 

således till en värdeskapande process där ett värde utvinns som inte vore möjligt utan ett 

liknande samarbete. Denna typ av värdekonstellationer beskrivs i många fall som komplex. Ju 

fler aktörer som ingår i en konstellation, desto mer komplext blir samarbetet, vilket är tänkvärt 

i reella fall där man praktiserar värdekonstellationer. Genom att utbyta kunskap och kundbas 

med varandra kan man således få konkurrensfördelar i en värdekonstellation då vi sedan 

tidigare vet att det är billigare att arbeta mot existerande kundbaser (BusinessReview, 2014; 

Reichheld, 2001). Vid utbyte av kundbas har aktörerna i värdekonstellationen följaktligen en 

större kundbas att arbeta mot.  Med utbyte av kunskap kan aktörerna i värdekonstellationen 

täcka de kunskapsluckor som finns i deras egen verksamhet och på så sätt leverera ett 

erbjudande som inte skulle vara möjligt utan en värdekonstellation, vilket Kowalkowski et al. 
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(2012) även understryker. För att det ska vara möjligt krävs således att rätt aktörer ingår i 

konstellationen. 

Studiens resultat visar därför på hur en Prime Mover bör utforma sitt arbete för att fylla ett 

vakuum med syfte att skapa starka relationer och konkurrensfördelar i dagens 

konkurrensutsatta klimat. Det blir även viktigt att understryka den komplexitet som råder i 

värdekonstellationer och på olika marknader, där vi i vår studie valt att belysa det med ett 

erbjudande riktat mot callcenters. Vidare bör inte studien ses som generaliserbar utanför 

studiens kontext.  

6.2 Slutsats 

IT och hållbarhet är två högst relevanta och strategiska frågor bland SMF. Att synkronisera IT 

och hållbarhet kan dock vara problematiskt eftersom utbud och efterfrågan inte matchar 

varandra.  SMF är positivt inställda mot rekonditionerad IT då det låter dem agera hållbart till 

ett lägre pris. Avsaknaden av kompetens och strategi angående IT bland SMF har lett till ökad 

efterfrågan på externa leverantörer, ofta de som kan leverera omfattande erbjudanden.  

För att lyckas utveckla tjänstefiering behöver Företag X mobilisera aktörer för att ta tillvara på 

respektives resurser och tillsammans skapa värde. Värdeskapande samproduktion kräver öppen 

kommunikation i de processer de genomgår för att resurser ska flöda fritt. Detta ställer krav på 

Prime Movern att ha eller utveckla en kommunikativ förmåga. För att skapa långa relationer 

med kunder behöver de ha en vision om att vilja hjälpa dem lyckas på deras marknad. För att 

skapa relationer mellan leverantörerna behöver varje leverantör bidra med tillgångar som kan 

skapa värde. Lyckas de skapa långa relationer med kunder kommer de få en djupare inblick i 

kundens verksamhet och marknad vilket kan leda till innovativa erbjudanden. Innovativa 

erbjudanden gör dem till starkare aktörer på marknaden vilket kan leda till konkurrensfördel.  

 

Genom att mobilisera aktörer i en värdekonstellation kan företaget tillhandahålla ett dyadiskt 

erbjudande innehållande både varor och tjänster som kan svara på två av kundernas strategiska 

frågor: IT och hållbarhet. Således fyller de det vakuum som finns på marknaden och lyckas 

därmed bli en Prime Mover som rekonfigurerar marknaden och möjliggör en hållbar miljö och 

IT verksamhet bland kunder. 
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Vidare har vår studie visat att tjänstefiera ett erbjudande som säkerställer drift, förbättrar 

kvaliteten på callcentrets tjänst, sänker callcentrats kostnader innebär att Prime Movern 

levererar både intern och extern effektivitet åt callcentrat. Den höga externa effektiviteten 

kommer troligen leda till nöjda kunder med lång kundlivscykel. Vetskapen om att det är mer 

lönsamt att behålla en befintlig kund än att förvärva en ny gör ett erbjudande med hög extern 

kvalitet attraktivt i detta fall. Hur Prime Movern ska värdesätta denna konstellation av varor 

och tjänster som med stor sannolikhet får callcentrat att behålla kunder kräver djupare analys. 

Praxis indikerar att värdebaserad prissättning är att föredra men innebär större risk, vi tar därför 

distans från att yttra oss om det. 

Kundens långa livscykel leder till långa relationer som alla har att tjäna på. Att kundens 

livscykel ökar innebär att företagets lönsamhet ökar på både intäkts- och kostnadssidan då: 

studier indikerar att desto längre en kund är kund, desto mer spenderar den och 

marknadsföringskostnader minskar då kunden utför en del av marknadsföringen åt företaget 

genom kundmedverkan. 
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7. Förslag till fortsatta studier  

Under arbetets gång har vi som författare fått en ännu större inblick i den komplexitet som 

berör ämnena tjänstefiering och värdekonstellationer. Att fortsätta studera detta fenomen mer 

ingående för att förklara djupare vad varje tjänst kräver för samproduktion ser vi som aktuellt 

för att studien ska bli praktiskt möjlig. Därtill ser vi även att en mer ingående undersökning om 

vilken typ av prissättningsstrategi som främjar värdekonstellationer, 2:a nivåns kundrelation 

och samproduktion på bästa sätt är nödvändig.  
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9. Bilagor  

Bilaga 1: Intervjumall Företag X   

  

Del 1.  Inledning   

  

1). Presentera oss själva.   

  

2). Fråga om vi har tillåtelse att ljudinspela intervjun.   

  

2). Säkerställa att respondenten tagit del av de forskningsetiska principerna.   

  

3). Kort presentation av studien.   

  

Del 2. Förutsättningar för omställning   
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4) Hur många anställda är ni på företaget idag?  

  

5) Erbjuder ni kunder någonting utöver IT hårdvara?  

  

6) Hur upplever ni efterfrågan på för rekonditionerad IT hårdvara bland företag?  

  

7). Har ni några företagskunder I dagsläget?   

  

8). Befintligt nätverk med levererande företag?  

● Om ja, vad levererar ni?  

 

9). Vilka branscher ser du är möjliga att nå ut till med ett tjänsteerbjudande?  

  

10). Vad tror du företagskunder efterfrågar i digitalisering?   

  

11). Vilka kompetenser finns inom ert företaget som kan vara relevanta för tjänsteerbjudanden?   

  

12). Tror du att ditt företag skulle kunna utvecklas till att erbjuda helhetslösningar till andra 

företag och vara navet I en sådan konstellation som vi beskrev?   

  

13). Är det något du skulle vilja tillägga av det som vi pratat om hitintills?   

  

Del 3. Öppen diskussion   

  

14). Öppna del med frågor från tidigare diskuterade områden där fokus kommer läggas på 

respondentens upplevelser och förståelser i branschen. Få djupgående diskussioner om 

verksamheten och marknaden.  

  

Del 4.  Avslutning   

15). Vi skulle vilja ge ett stort tack för att du tog dig tid och ställde upp på intervjun.   

 

16). Är det okej om vi kontaktar dig om eventuella följdfrågor skulle dyka upp?  
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17). Om inte kommer vi återkoppla när studien är avslutad, där du även kan ta del av studien 

om det är av intressen.  

  

Bilaga 2: Enkät  

  

Hej!  

Vi är två studenter vid Linköpings universitet som studerar Företagsekonomi. Vi håller för 

tillfället på med vår kandidatuppsats (C-uppsats) där vi skriver om tjänstefiering inom 

branschen för rekonditionerad IT. Vi har som syfte att undersöka om och i så fall vad för 

tjänster som företag efterfrågar när de införskaffar IT. Vi hoppas att ni vill ta er tid att svara på 

denna enkät.  

Enkäten tar endast 1-2 minuter att besvara och ni är helt anonyma och inga känsliga frågor 

berörs. Vi har själva samlat era kontaktuppgifter via Google och er hemsida så inga listor har 

blivit köpta.  

  

Er medverkan skulle betyda mycket. Tack på förhand!  

  

Hälsningar,  

Daniel Hallenberg & Hector Follin.   

  

1.   Vilken bransch tillhör ni? * 

Bemanningsföretag 

Bokföring och Revision 

Callcenter 

Telefonförsäljare 

Annat 

  

2.   Vilken storlek är ert företag? * 

Mikro 1-9 anställda och upp till 20 milj. oms 

Small 10-49 anställda och upp till 100 milj. oms 

Medium 50-249 anställda och upp till 500 milj. oms 

  

Om antingen antalet anställda eller omsättning inte stämmer in: 

Då väljer ni storlek utifrån antalet anställda på ert företag. 
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3.   Kan ni tänka er använda rekonditionerad IT i er verksamhet? * 

Ja 

Nej 

Kanske 

  

Rekonditionerad IT-hårdvara är: 

Återställd och fullt fungerande hårdvara som kan återanvändas. Det har ekonomiska och miljö 

vinster. 

  

4.   Vilka tjänster inom IT och digitalisering anser du vara viktiga? * 

Hårdvara och Mjukvara (Datorer, telefoni, programvaror etc.) 

Strategi och rådgivning 

Hjälp med digitalisering för affär- tjänste- och produktutveckling 

Drift och Support 

IT säkerhet 

Råd och vägledning om användandet av AI, Big Data, BI och IoT 

Utbildning 

  

Förklaring av förkortningar: 

AI: Artificial Intelligence. BI: Business Intelligence. IoT: Internet of Things 

  

 

 

5.   Hur bedömer du ert företags kompetens inom IT? * 

Låg 

1 

2 

3 

4 

5 

Hög 

  

6.   Har ni outsourcad IT eller kan ni tänka er ha det? * 

Ja 

Nej 

Till viss del/vissa tjänster 

  

Blir svaret nej på denna fråga kan ni välja att skicka in enkäten! 

  

Kräver ni en helhetslevererande IT leverantör eller kan ni tänka er använda fler än en 

leverantör? 

Helhetslevererad IT (Dvs. allt rörande IT inom er verksamhet tillhandahålls av en leverantör) 

Fler än en leverantör 
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7.   I vilken grad värdesätter ni en relation med IT leverantör? 

Lågt 

1 

2 

3 

4 

5 

Högt 

  

8.   I vilken grad är ni mån om att delta i produktionen av IT-tjänster för att ni ska få 

så bra kvalité på tjänsten som möjligt? 

Inte mån 

1 

2 

3 

4 

5 

Väldigt mån 

Kunddeltagande i tjänsteproduktion: 

Innebär att kunden samarbetar genom att bla. bidra med rätt information, aktivt samarbete för 

att möjliggöra så bra kvalité som möjligt. 


