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Abstract 

The manufactory industry, due to decline in profit margins, is seeking new business 

opportunities by moving towards servitization and value-adding services in after-sales. We 

have therefore conducted a case study to investigate a manufacturing company in their current 

transformation towards servitization. By studying the management perspective, we aimed to 

understand how Information Technology, by adding value, could play a role in the 

transformation process. This study shows that information technology can take an integrating 

role, by supporting new value-adding services to provider and customer, as well as a co-

creating role, where both provider and customer benefits by learning from each other, in the 

changing work process initiated by new services. The study has also shown that Information 

Technology, together with organization, information and people, are crucial components in the 

manufactory industry’s transformation towards servitization.  Furthermore, the study has also 

shown that the value chain has the potential to drastically change due to the value-adding that 

the information technology brings to the progress of servitization. 

Förord 

Vi vill rikta ett enormt tack till Ulrika Westergren på Institutionen för Informatik på Umeå 

Universitet för den gedigna och värdefulla handledning hon gett oss under denna uppsats. Ditt 

stöd och engagemang har betytt oerhört mycket för denna uppsats. Vidare vill vi även tacka 

Tillverkningsindustri AB. Utan ert deltagande hade denna uppsats inte kunnat genomföras. 
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1. Inledning 

Tillverkningsindustrin är en traditionell bransch som genom produktion och försäljning av 

fysiska produkter genererat lönsamhet. För att hantera konkurrens och skapa fördelar på 

marknaden har branschen, ur ett historiskt perspektiv, fokuserat på att sänka priset på 

produkten genom att effektivisera och minska produktionskostnaderna. Hårdare konkurrens har 

dock kraftigt pressat vinstmarginalerna, vilket medfört en vikande lönsamhet inom branschen 

(Cohan et al., 2006). För att hantera detta så har vissa aktörer inom tillverkningsindustrin, 

såsom Caterpillar, ABB, (Oliva & Kallenberg, 2003), Goodyear (Prahalad & Krishnan, 2008) 

utvecklat tjänster för att öka lönsamheten. 

Fördelen med tjänster är att de ofta ger mer stadigvarande inkomster (Cohan et al., 2006) då 

de är mindre känsliga för konjunkturer (Baines et al., 2009). Vidare möjliggör tjänster att 

inkomster kan genereras genom underhåll av produkten under hela dess livslängd (Suarez et al,. 

2013; Cohan et al., 2006).  

Det finns därav ett ökat intresse inom tillverkningsindustrin att skapa affärsområden 

baserade på tjänster. Av denna anledning har ett skifte från produktorienterade affärsmodeller, 

tillverkning av produkter, mot tjänsteorienterade affärsmodeller, tillhandahållandet av tjänster 

påbörjats (Westergren & Wennerholm, 2013).  

En tjänsteorienterad affärsmodell kräver dock investeringar i organisationen (Bains et al., 

2010) samt en ny typ av interaktion mellan organisation och kund, där kunden som deltagare, 

blir en nyckelfaktor (Spohrer & Maglio, 2008). Skiftning mot en tjänsteorienterad affärsmodell 

är vidare ett globalt fenomen (Spohrer & Maglio, 2008) som återfinns inom de flesta 

affärsområdena.  

Då Kohli och Grover (2008) fastställt att IT är värdeskapande vid utveckling av nya 

affärsmodeller så ställer vi oss frågan:  

 

“Vilken roll har IT, som värdeskapare, vid övergången från en produkt- till 

tjänsteorienterad affärsmodell inom tillverkningsindustrin?” 

 

Vi kommer därav att utföra en fallstudie hos Tillverkningsindustri AB, en global aktör inom 

tillverkning av entreprenadmaskiner, genom att analysera organisationens pågående etablering 

av en tjänsteorienterad affärsmodell.  

För att läsaren ska få en förståelse för hur relationen mellan kund och organisation kan 

förändras i och med övergången mot en tjänsteorienterad affärsmodell så kommer studien att 

redogöra för begreppet tjänstefiering (Martinez, 2010). Vad innebär tjänstefiering, och hur 

realiseras fenomenet vid övergången från produktorienterade affärsmodeller till 

tjänsteorienterade affärsmodeller. Vidare kommer vi att applicera ett ramverk, baserat 

tjänstesystem (Maglio & Spohrer, 2008), för att synliggöra de resurser som påverkar 

organisationen vid införandet av en tjänsteorienterad affärsmodell. 
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Genom ovanstående modeller och begrepp kan organisationen belysas på ett sätt som 

slutligen skapar förutsättningar för att redogöra och diskutera informationsteknologins roll som 

värdeskapare.  

1.1 Syfte 

Vi anser att forskningen kring informationsteknologins betydelse vid övergången från 

produktorienterade till tjänsteorienterade affärsmodeller inom tillverkningsindustrin är 

begränsad. Mot bakgrund av detta vill vi identifiera informationsteknologins roll vid övergången 

mot en tjänsteorienterad affärsmodell. Syftet med studien är således att vägleda praktikern och 

ge denne en ökad förståelse för vilken roll informationsteknologin, IT, har vid 

tillverkningsindustrins skifte från en produktionsorienterad till en tjänstorienterad affärsmodell. 

På detta sätt vill vi samtidigt kunna belysa viktiga aspekter, intressanta för den framtida 

forskningen gällande informationsteknologins roll som värdeskapare vid tjänstefiering. 
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2. Relaterad forskning 

Denna sektion innehåller tidigare forskning inom relevanta områden för vår frågeställning. 

Sektionen börjar med att redogöra för forskning kring tjänstefiering, vägen från traditionell 

produktorienterad affärsmodell mot en tjänsteorienterad affärsmodell, där den fysiska 

produkten blir en möjliggörare för tjänster. Vidare redogör vi för tjänstesystem, ett ramverk för 

att observera relevanta resurser mellan exempelvis leverantör och kund. Slutligen kommer vi 

redogöra för hur informationsteknologi, IT, kan vara en värdeskapande faktor för en 

organisation. 

2.1 Från vara till tjänst 

I dagsläget dominerar tjänstesektorn den globala världsekonomin (Spohrer & Maglio, 2008) i 

allt större utsträckning, vilket medför en skiftning från produktorienterade till 

tjänsteorienterade affärsmodeller. Globalt så har tjänstesektorn, sedan 2006, sysselsatt fler 

personer än både industri- och jordbrukssektorn (Spohrer & Maglio, 2008).  

Utifrån tillverkningsindustrins perspektiv beror denna övergång på branschens höga 

mognadsgrad där hårdare konkurrens (Gebauer, 2008) pressat vinstmarginalerna för fysiska 

produkter (Cohan et al., 2006). De kontinuerligt krympande marginalerna har resulterat i att 

tillverkningsindustrier har svårt att differentiera sig på marknaden med enbart fysiska produkter 

(Gebauer, 2008).  

Denna förändring blir tydlig utifrån den andel av BNP som genereras av tjänstesektorn 

respektive tillverkningsindustrin i västvärlden. Nedan syns två diagram (diagram 1 och 2) som 

visar den pågående förändringen som sker i Sverige, Tyskland och USA, samtliga framstående 

industriländer. Vid granskning av dessa diagram bör det dock beaktas att detta inte behöver 

påvisa att tillverkningsindustrin blivit mindre relevant för ekonomin, utan att det snarare skett 

ett skifte i vad tillverkningsindustrin levererar, då den i en allt högre utsträckning levererar 

tjänster för att generera intäkter (Kommerskollegium, 2010). 
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Diagram 1: Tabellen visar hur tillverkningsindustrin utgör en allt mindre andel av BNP inom 

Sverige, Tyskland och USA. (World Bank Group, 2013)  

 

Diagram 2: Tabellen visar hur tjänstesektorn utgör en allt större andel av BNP inom Sverige, 

Tyskland och USA. (World Bank Group, 2013)   

Tillverkningsindustrin har tidigare tenderat att se tjänster som ett nödvändigt ont (Baines et al., 

2009), en marknadsföringsstrategi för att sälja produkter. Den fysiska produkten skulle utifrån 
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detta synsätt generera merparten av intäkterna, vilket gjorde tjänsterna till ett bihang (Baines et 

al., 2009; Brax, 2005).  

Detta är i dagsläget något som har förändrats då företagen, genom krympande 

vinstmarginaler, insett att de inte längre kan konkurrera med enbart fysiska produkter.  

Erbjudandet av tjänster anses därför vara det som huvudsakligen kan differentiera 

organisationer (Baines et al., 2009). Tjänster är även i högre grad beroende av den enskilde 

arbetarens samt organisationens kunskap vilket är svårt att imitera för konkurrerande företag 

(Baines et al., 2009). Vidare så har tjänster ofta en betydligt högre vinstmarginal än fysiska 

produkter (Martinez et al. 2010).  

Bland de företag som framgångsrikt applicerat affärsövergången från produktorienterad 

affärsmodell till tjänsteorienterad affärsmodell så tillhör Rolls Royce en av de mer framstående. 

Som tillverkare av flygplansmotorer säljer Rolls Royce i dagsläget tjänsten flygplansmotor. Detta 

innebär att kunden, istället för att köpa en fysisk produkt som denne även ansvarar för att 

underhålla, betalar för de antal flygtimmar som motorn används (Howells, 2000).  

Med ovanstående bakgrund vill vi i denna sektion visa hur tjänstefiering är ett viktigt begrepp 

för att förklara den förändring som sker inom västvärldens tillverkningsindustri. 

2.2  Tjänstefiering 

Genom tjänstefiering, att integrera kundens och leverantörens verksamhet, möjliggörs nya 

områden där det kan samskapas värde. För att detta samskapande ska vara möjligt, krävs en 

högre insikt i kundernas organisation samt ett mer aktivt deltagande från både leverantör och 

kund (Baines et al., 2009; Brax 2005). Detta deltagande är nödvändigt för att leverantören ska 

kunna skapa de tjänster som kan stödja kunden utifrån dess unika förutsättning (Brax, 2005; 

Marinez et al. 2010). Martinez (2010) har tagit fram en modell för att visualisera detta fenomen.  

 

 



 
 

6 

 

Figur 1 – Figuren påvisar de olika grader av tjänstefiering som Martinez identifierat, samt hur 

olika nivåer av tjänstefiering kräver olika grad av interaktion mellan leverantör och kund 

(Martinez, 2010, Martinez godkänner användandet av grafiken). 

Syftet med modellen är att påvisa hur både kund och leverantör kan vara delaktiga under 

produktens livscykel. Martinez (2010) modell beskriver på detta sätt de olika nivåer av 

interaktion mellan kund och leverantör som uppnåtts. Skalan går från en minimal tjänstefiering, 

där interaktionen endast sker vid försäljning av den fysiska produkten, till att kund och 

leverantör interagerar under produktens hela livscykel. Leverantören blir således kontinuerligt 

även mer resistent mot lågkonjunkturer då djupare interaktion skapas mellan kund och 

leverantör (Baines et al., 2009).  

Då tjänstefiering förändrar interaktionen mellan leverantör och kund är det viktigt att 

leverantören utvecklar nya mätmetoder för att mäta kvaliteten på det som levereras (Martinez, 

2009). Det är även viktigt att tjänstefieringen ses som en långsiktig investering i organisationen, 

då det till skillnad från försäljning av fysiska produkter kan ta tid att få avkastning på 

tjänsteinvestering (Martinez, 2009).  
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Ytterligare ett perspektiv att se på tjänstefiering är utifrån de fem nivåer som Kotler (2000) 

identifierat, vilket möjliggör att ett företag tydligt kan kommunicera hur långt de har kommit 

med tjänstefiering, samt hur långt de vill ta sig. 

Kotlers fem nivåer innefattar:  

 

1. Fysiska produkter 

o Vid denna nivå säljs endast fysiska produkter, leverantören har varken 

tillhörande- eller fristående tjänster. Vinst ska genereras via försäljning av den 

fysiska produkten. 

 

2. Huvudfokus på fysiska produkter med kompletterande tjänster 

○ Vid denna nivå är det fysiska produkter som är i fokus, det finns dock 

tillhörande tjänster till produkterna. Produkter är det som genererar intäkter 

medan tjänsterna endast anses vara ett bihang till produkten. 

 

3. Hybrid av tjänster och fysiska produkter  

○ Vid denna nivå är det jämnt fokus på både produkter och tjänster, de anses vara 

lika viktiga för att företaget ska kunna generera intäkter. 

 

4. Huvudfokus på tjänster med kompletterande fysiska produkter 

○ Vid denna nivå är det tjänster som ligger i huvudfokus, synen på produkter är 

att de endast är ett komplement till tjänsterna. Det är tjänsterna som fristående 

eller via produkter genererar intäkter. 

 

5. Tjänstedominans.  

○ Denna nivå innebär att företaget inte har några fysiska produkter, de säljer 

endast tjänster. 

 

Tillverkningsindustrin ligger i dagsläget generellt mot nivån huvudfokus på fysiska produkter 

med kompletterande tjänster. Det finns dock en trend som pekar på att de vill ta sig mot en 

hybrid av tjänster och fysiska produkter (Brax 2005). 

Med ovanstående redogörelse får vi två olika perspektiv på tjänstefiering. Martinez (2010) 

modell, med starkt fokus på relationen mellan kund och organisation, synliggör interaktionen 

inom en tjänsteorienterad affärsmodell, samtidigt som Kotler (2000) belyser konceptet produkt 

kontra tjänst, genom de olika nivåer som en organisation kan befinna sig i. Dessa två begrepp är 

viktiga då de tillsammans tydliggör och ökar förståelsen för hur organisationen påverkas vid 

införandet av tjänsteorienterad affärsmodell.  
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2.3 Tjänstesystemramverket 

Tjänstesystemramverket kan användas för att kategorisera och kartlägga viktiga resurser vid 

analysering av organisationers möjligheter att leverera tjänster. Vidare kan 

tjänstesystemramverket beskrivas som en abstraktion av forskningsområdet tjänstevetenskap 

(Maglio et al., 2009; Maglio & Sphorer, 2008), där tjänstevetenskap infattar olika 

kunskapsområden såsom ledning, teknik, ekonomi och processer (Dominguez-Péry et al, 2013). 

Då tjänstesystemramverket synliggör åtskilliga aspekter, såsom samskapandet av värde och 

integration av resurser, är det ett värdefullt redskap vid analys av organisationer.   

Ett tjänstesystem kan vidare vara allt från en individ, en organisation till den globala 

ekonomin, så länge det finns en interaktion med andra tjänstesystem (Maglio & Sphorer, 2008). 

Om en tjänsterelation etablerats mellan exempelvis kund och leverantör och närheten ökar, 

växer även kunskapsintensiviteten och möjliggör att tjänsterna kan bli mer kundanpassade. 

Kundens påverkan ökar då, vilket i större grad avgör hur tjänsten kan komma att prestera 

(Maglio & Sphorer, 2008). 

 

Figur 2: Resurser inom tjänstesystem, (inspirerad av Westergren, 2013; baserad på Maglio & 

Sphorer, 2008) 

Ramverket visualiseras utifrån fyra kategorier (Maglio & Sphorer, 2008): Människor, teknologi, 

delad information och organisation.  
 

● Människor består av fysiska entiteter med rättigheter, såsom en enskild åsikt från en 

medarbetare inom en organisation. 

● Organisation innefattar socialt konstruerade entiteter med rättigheter, vilket kan vara en 

organisations gemensamma åsikter och målsättningar. 

● Teknologi består av fysiska entiteter utan rättigheter, exempelvis ett IT-system en 

organisation äger. 

● Gemensam information är resurser utan rättigheter. Detta gäller exempelvis språk, hur 

olika parter kommunicerar, överenskommelser mellan exempelvis kund och organisation 

och mätvärden, kvalitén på det som uppstår mellan exempelvis kund och organisation.  

 

Idén med tjänstesystemramverket är att synliggöra både leverantörens och kundens resurser för 

att förbättra respektive intressents verksamhet, samt hjälpa externa observatörer att undersöka 

värdeskapande resurser. Intressenten, som antingen består av ett enskilt eller flera separata 
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tjänstesystem, interagerar med andra tjänstesystem och de kollektiva resurserna blir grunden för 

det gemensamma värdeskapande som tjänstesystemet kan bidra med. Då tjänstesystemen, 

genom värdeförslag, binds samman i värdekedjor blir alla parter både leverantörer och kunder 

av tjänster (Porter, 1985).  Det är därför kritiskt att de olika parterna aktivt deltar i 

tjänstesystemet för att skapa värde, även om leverantören i regel är initiativtagare till 

värdeskapandet (Vargo et al., 2008).                                                                                                                  

2.4 IT som värdeskapare 

Informationsteknologi, IT, möjliggör betydande förändringar i hur affärsverksamheter 

organiserar sig och utför arbetet (Kohli och Grovers 2008). Dessa förändringar kan i sin tur 

generera ekonomiska, såväl som process- och symbolikvärden. Det behövs dock mer forskning 

för att förstå hur IT kan skapa värden vid affärsförändringar (Kohli & Grover, 2008). Det är 

därför intressant att undersöka informationsteknologins roll vid övergången mot 

tjänsteorienterade affärsmodeller.  

Kohli och Grover (2008) har identifierade fyra teman som kan beaktas vid studerandet av IT 

som värdeskapande fenomen: Gemensamt värdeskapande genom IT, IT-integration, tankesätt 

om information samt värde expansion. De fyra teman som Kohli och Grover (2008) presenterar 

är inte färdigutvecklade, men infattar aspekter som är intressanta utifrån studier hur IT kan vara 

värdeskapande, inte minst då de belyser framtida forskningsområden gällande IT. 

 

1. Gemensamt värdeskapande genom IT - istället för att se IT som ett fristående fenomen 

för värdeskapande anser författarna att vi bör använda IT som ett verktyg för gemensamt 

värdeskapande. Gemensamt utbyte av information mellan exempelvis organisation och 

kund kan generera gemensamma affärsvärden som parterna inte kan åstadkomma var 

för sig. När kunden och organisationen ökar samarbetet, ökar även värdeskapandet 

(Martinez, 2010). 

 

2. IT-integration - då IT är djupt integrerat i affärsprocesser är det viktigt att 

organisationen utnyttjar IT för att uppnå affärsnytta. Detta genom att först förstå 

organisationens affärsmöjligheter för att sedan använda eller skapa IT-resurser som kan 

stödja de nya affärsområdenas processer. 

 

3. Tankesätt om information - datainsamling är en viktig förutsättning för organisations 

utveckling. Därför är IT, som informationsgenererande instrument, ett viktigt fenomen 

för att lyfta organisationens förståelse om dess interna processer. IT, genom integrerade 

system, ger direkt åtkomst till information samt möjliggör informationsinsamling där 

data kan analyseras för att förbättra och utveckla nya processer. Datainsamlingen är en 

resurs som ger organisationen en möjlighet att ständigt förbättra och förnya sig samt 

differentiera sig från andra organisationer för att förbättra och skapa nya affärsvärden. 
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4. Värde-expansion - tidigare forskning om IT som värdeskapande har fokuserat på att 

mäta värdet genom ekonomiska aspekter. Eftersom IT som värdeskapande fenomen är 

högst immateriellt anses dessa mätinstrument som ofullständiga. Kohli och Groover 

(2008) menar därför att mätinstrumentens ekonomiska aspekter bör expanderas med 

immateriella värden såsom flexibilitet och smidighet. 

 

Genom att belysa informationsteknologins roll som gemensam värdeskapare samt IT som 

understödjande av affärsprocesser, redogör de fyra begreppen för de mest centrala inom dagens 

forskning om IT som värdeskapare. De ger således forskaren en tydligare bild om hur IT kan 

vara en värdeskapande resurs vid utformandet av affärsprocesser och affärsverksamheter. Inte 

minst eftersom temana tydliggör mer svårdefinierade värden såsom flexibilitet och smidighet. 

Dock är dessa teman inte färdigutvecklade, vilket gör dem viktiga att studera för att vidare kunna 

ge organisationer och forskare en större insikt i hur IT kan skapa värde. Dessa begrepp kommer 

vidare användas i studien för att undersöka informationsteknologins roll som värdeskapare. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Vid studiens genomförande diskuterades och analyserades först frågeställningen i syfte att 

undersöka vilken eller vilka forskningsmetoder som var aktuella och tillämpningsbara för 

studien. Detta för att metodvalet inte skulle begränsa frågeställningen (Holme & Solvang, 1997).  

Då frågeställningen var av komplex karaktär och innefattade både sociala, organisatoriska och 

kulturella aspekter, krävdes en närhet till källan för att få en djupare förståelse för 

frågeställningen (Holme & Solvang, 1997). En kvalitativ modell kan, till skillnad från kvantitativ, 

synliggöra en djupare förståelse för frågeställningen (Holme & Solvang, 1997). Kvantitativa 

metoder, såsom strukturerade frågor, är bra vid generaliseringar. Dock är dessa sämre 

anpassade, till skillnad från kvalitativa, för att synliggöra sociala processer (Holme & Solvang, 

1997). Då tjänstefiering bygger på interaktion och sociala processer är det viktigt att dessa 

aspekter synliggörs i studien. Direkt kontakt ger, till skillnad från enkätundersökningar bättre 

stöd vid utvärderingen av attityder, värden och åsikter (Barriball & While, 1994). Vidare är det 

viktigt att de som utför intervjuerna har flexibilitet att anpassa och förtydliga frågorna för att nå 

djupare analyser och svar från den intervjuade. 
 

“Informationskällan ska ha stor frihet att utforma sina egna uppfattningar” (Holme & 

Solvang, 1997, s. 82) 
 

Av denna anledning har vi valt att huvudsakligen bygga studien på en kvalitativ 

forskningsmetodik med intervjuer, där studieobjekten observerats från ett inomorganisatoriskt 

perspektiv (Holme & Solvang, 1997). Vidare så har även viss kvantitativ information nyttjats i 

studien, då de intervjuade har fått gradera frågor gällande organisationen. Detta för att 

synliggöra generella uppfattningar i vissa frågor.  

3.2 Fallstudieobjekt 

Tillverkningsindustri AB är en världsledande aktör inom utveckling och produktion av 

entreprenadmaskiner. Organisationen både säljer och underhåller maskiner i egen regi samt har 

som uttalat mål att erbjuda kunden hela kedjan, från utveckling till underhåll. Organisationen 

befinner sig i dagsläget i en förändringsprocess i och med införandet av en ny affärsmodell med 

fokus på tjänster på eftermarknaden. Den strategiska ledningen står av denna anledning inför 

uppgiften att förändra arbetsprocesser och realisera koncept i och med denna nya affärsmodell. 

Av denna anledning så fanns det ett ömsesidigt intresse mellan oss och Tillverkningsindustri 

AB att studera informationsteknologins roll vid övergången till en tjänsteorienterad 

affärsmodell. Studien kan berika forskningsområdet, men även ge den strategiska ledningen en 

ökad insikt i organisationens förutsättningar att genomföra denna förändring.  
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Då det tidigare genomförts interna studier, gällande kunders behov och vad de efterfrågar, så 

har vi därför fokuserat på personer inom den strategiska ledningen i organisationen som är 

ytterst ansvariga att genomföra denna omställningsprocess. 

3.3 Forskningsetik 

Innan genomförandet av studien har vi beaktat forskningsetiska aspekter, centrala för denna typ 

av studie. Dessa innefattar såväl frivilligt deltagande så som anonymisering av organisationer 

och personer (Martinez et al., 2010).  

Innan varje intervju förklarade vi syftet med studien, att vi var studenter från Institutionen 

för Informatik som utförde ett examensarbete, samt att deltagandet var frivilligt och att 

respondenterna när som helst kunde avbryta sitt medverkande, även efter intervjuns 

genomförande. Respondenten blev vidare informerad att denne kommer vara anonymiserad i 

studien samt att examensarbetet skulle publiceras i ett öppet forskningsarkiv. 

För att vidare förenkla analysarbetet så har vi även spelat in intervjuerna med en diktafon, 

vilket även stödjer forskningsetiska aspekter då fabricering av data försvåras genom direkt 

tillgång till vad den intervjuade svarat. Det säkerställer även att transkriberingen blir korrekt 

utförd (Barriball & While, 1994). Ljudinspelning har vidare endast skett med respondenternas 

fulla medgivande.  

Alla icke anonymiserade och icke kodade intervjuer och ljudinspelningar har vidare endast 

hanterats av författarna av denna studie, vilket även respondenterna blivit informerade om. 

3.4 Utformning 

Vid utformningen av studien har Klein och Myers (1999) principer om att utföra och tolka 

fallstudier beaktats. Då det är viktigt att förstå människans komplexitet, att information skapad 

genom social interaktion, såsom vid intervju, består av subjektiva värderingar eftersom 

människan i sin natur ser och tolkar fenomen på olika sätt (Klein & Myers, 1999).  

Dessa aspekter är viktiga att ta i beaktning för att studien ska bli objektiv och oberoende. Att 

arbeta i par kan vidare stärka denna objektivitet då det gör observationerna mer trovärdiga 

eftersom de kan verifieras av fler än en person (Eisenhardt, 2007).  Vidare möjliggör även arbete 

i grupp en ökad kreativitet vilket medför att mer kunskap kan utvinnas ur studien (Eisenhardt, 

2007). 

Intervjufrågorna i studien är konstruerade utifrån ett semistrukturerat perspektiv samt noga 

formulerade för att inte vara ledande. Den semistrukturerade modellen tillåter oss vidare att 

ställa följdfrågor samt tydliggöra komplexa frågor för att hantera de subjektiva bedömningar 

som människan gör gällande språk (Barriball & While, 1994).  

3.5 Urval 

I samråd med Tillverkningsindustri AB identifierade vi ett antal nyckelpersoner som utifrån 

innehav av kunskap, erfarenhet samt position, ansågs relevanta för studien. Vi diskuterade deras 

roll och erfarenhet inom organisationen och valde sedan ut sju personer för intervju. Då det 
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fanns ett begränsat antal personer inom organisationen som uppfyllde dessa krav, valde vi de sju 

respondenter som ansågs ha högst position inom organisationen och därav störst möjlighet att 

påverka Tillverkningsindustri AB förutsättningar på marknaden. Respondenterna utgör därför 

den strategiska ledningen inom Tillverkningsindustri AB, vilket uppfyller våra krav om att hitta 

respondenter med hög kunskap om organisationen och hur den agerar marknaden. 

 

3.6 Datainsamling 

Då en personlig kontakt ökar sannolikheten för att en person ska delta i en studie (Barriball & 

While, 1994), skedde den initiala kontakten och presentationen av studien via telefon. På detta 

sätt kunde personer, som inte ville delta i studien, ändå bidra till studien genom en ökad 

förståelse för organisationens kultur och attityd genom att framföra varför de inte ville delta 

(Barriball & While, 1994). En hög grad av personlig kontakt möjliggör även iakttaganden av icke-

verbal kommunikation under intervjuer (Barriball & While, 1994).  

Då samtliga tillfrågade valde att delta bokades sju intervjuer och vi försökte sedan i så stor 

utsträckning som möjligt att utföra dessa intervjuer på plats med respondenten, dock var detta 

inte möjligt av geografiska skäl för två av deltagarna och dessa fick sedermera intervjuas över 

telefon. De övriga fem deltagarna intervjuades på kontoret tillhörande Tillverkningsindustri AB. 

Vidare skickade vi inte ut frågorna i förväg i syfte att säkerställt att det var deltagarens 

personliga åsikter som framkom i intervjun (Barriball & While, 1994).  

Varje deltagare blev individuellt intervjuad och intervjuerna varade mellan 35 till 85 minuter. 

Intervjufrågarna är uppdelade i fem kategorier; Management, intern, IT, kunder och tjänster (se 

bilaga 1). För att underlätta transkribering har samtliga intervjuer spelats in på en diktafon.  

 

 

Kodning Befattning Datum Längd på intervju 

P1 Tjänsteområdeschef 2013-05-13 80 minuter 

P2 Regionschef 2013-05-14 45 minuter 

P3 Teknisk Chef inom utveckling 2013-05-15 45 minuter 

P4 Regionschef 2013-05-16 35 minuter 

P5 Teknisk Chef inom eftermarknad 2013-05-17 85 minuter 

P6 Affärsområdeschef 2013-05-17 55 minuter 

P7 Marknadschef 2013-05-20 80 minuter 

Tabell 1: Visar de intervjuer som genomförts i studien.  
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För att skapa en insikt i organisationens pågående övergång mot en tjänstebaserad affärsmodell 

samt kunna besvara frågeställning, har samtliga respondenter valts från den strategiska 

ledningen hos Tillverkningsindustri AB. 

3.7 Dataanalys 

Vi har spelat in alla intervjuer på en diktafon i syfte att få en exakt återgivning av det som sagts. 

Vår initiala uppgift i analysarbetet blev därför att transkribera samtliga intervjuinspelningar till 

skrift, vilket resulterade i 143 sidor text.  

Vi har direkt efter varje intervju, transkriberat inspelningen för att inte missa underförstådda, 

icke-verbala åsikter från respondenterna. Genom att ordagrant transkribera intervjuerna 

minskar vi även risken för att göra felaktiga antaganden under senare analysarbete. 

Detta gäller exempelvis skratt, pauser och tonlägesförändringar som annars inte kan uppfattas i 

textbaserad information.  Efter transkriberingsarbetet diskuterade vi Saldañas (2013) idéer om 

kodning. Kodning innefattar att kategorisera kvalitativt råmaterial utifrån specifika kategorier 

för att få en mer överskådlig blick av materialet.  

Saldaña (2013) menar att det inte finns något rätt eller fel vid att välja eller inte välja kodning 

då det är situation och personlig preferens som avgör hur man bör agera.  

 

“Coding is just one way of analysing qualitative data, not the way.” (Saldaña, 2013, s.2)  

 

Vi valde dock att koda materialet då det upplevdes som för omfattande för att det skulle vara 

hanterbart i sin helhet. Därför skapade vi nio kategorier för att utifrån transkriberingen, sortera 

in relevant information. Dessa kategorier är: 
 

 

1. Organisationens affärsstrategi och målsättningar 

2. Organisationens pågående förändringar 

3. Kommunikation 

4. Kunskap och utbildning 

5. Kund och eftermarknad 

6. IT-resurser 

7. IT mot eftermarknad 

8. Tjänster 

9. Intervjuarens egna kommentar 

 

Kodningen genomfördes sedan i cykler, en transkribering i taget, där de olika svaren kopplades 

mot de nio olika kategorierna. På detta sätt kunde vi skapa ett mönster och samtidigt leta efter 

relevanta aspekter som kunde knytas mot den relaterade forskningen och vår frågeställning.  

Avslutningsvis kunde dessa kategorier sedan, i mer generella termer, appliceras mot 

tjänstesystemramverket.  
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3.8 Reflektion 

För att en studie ska kunna tillföra ny och relevant information måste lämpliga respondenter, i 

förhållande till frågeställningen delta i studien. Ett felaktigt urval av respondenter kan annars 

resultera i en oanvändbar studie (Holme & Solvang, 1997). Då Tillverkningsindustri AB 

presenterat potentiella respondenter, om än utifrån våra specifikationer, har de därav gjort en 

stor del av urvalet. Detta medför att organisationen medvetet kan ha valt fel deltagare för att 

påverka studien (Eisenhardt & Graebner, 2007). Detta anser vi dock är föga sannolikt då det 

finns ett gemensamt intresse mellan oss och Tillverkningsindustri AB att skapa en studie som 

kan tillföra ny och värdefull information. 

Vidare har transkriberingar inte skickats tillbaka till respondenten för kontroll, för att 

undvika missförstånd såsom Holme och Solvang (1997) argumenterar för, då det i och med 

tidsramen ej fanns utrymme för detta. Vi har dock återkopplat vid de tillfällen då vi ansett att vi 

behövt förtydliganden från respondent.  

Slutligen bör vi även än en gång belysa att Kohli och Grovers (2008) fyra teman inte är 

fastslagna teorier då de diskuteras i pågående forskning. Vi inser därför att vi måste ha ett 

kritiskt förhållningssätt till dessa teman. Dock så anser vi att dessa teman ändå är tillräckligt 

utvecklade och trovärdiga för att de kan appliceras i vår studie om informationsteknologins roll 

som värdeskapare. 

  



 
 

16 

4. Resultat 

Denna sektion kommer, genom applicering av tjänstesystemramverket, redogöra för relevanta 

observationer och värdeförslag utifrån den frågeställning som ställts. Observationerna baseras 

på den strategiska ledningen inom Tillverkningsindustri AB. Dessa personer har en 

genomsnittlig anställningstid på cirka 20 år inom organisationen, med erfarenhet inom områden 

såsom ekonomi, produktion, maskinutveckling, affärsstrategi, logistik, utbildning och 

koncernledning. 

4.1 Organisation 

Detta avsnitt redogör för organisationens affärsstrategier och målsättningar, relevanta för 

frågeställningen. 

Tillverkningsindustri AB har som intention att bli den ledande aktören inom den bransch som 

de är verksamma inom. Målet är att genom utveckling och produktion samt försäljning av 

produkter och tjänster bli en oumbärlig partner med en djup relation till kunderna.  

 

“Vi ska liksom ha hela kedjan, för och eftermarknaden i egen regi vilket vi är ganska 

unika med, vi har egna verkstäder, egen personal från det maskinen lämnar fabriken till 

slutkund.” (P5) 

 

Tillverkningsindustri AB har som målsättning att öka försäljningen av reservdelar och 

eftermarknadstjänster för att både höja omsättning och lönsamhet. Detta kommer att på sikt 

även stabilisera intäkter vid konjunktursskillnader i ekonomin. Vidare anser organisationen att 

marknaden nått en hög mognadsgrad vid tillverkningen av fysiska produkter. De har därför sökt 

efter kompletterande och mer lönsamma inkomstkällor för att hantera denna konkurrens. 

 

“ nt  terna har nog planat ut [..] men [..] man kan ju [..] vi har ju inte lyckats hålla 

samma produktivitet, eller l nsamhet på maskinerna det har blivit mer konkurrens. 

Priserna på hårdvaran eller maskinerna [..]  r ju [..] dom  r ju mer  on urrensutsatta  n 

eftermar nadsprodu ter.”(P6) 

 

För att nå dessa mål arbetar den strategiska ledningen med att få en ökad förståelse för kundens 

organisation samt vilka behov av underhållstjänster som kunden har. Detta för att 

organisationen ska kunna erbjuda bättre och mer kundanpassade tjänster. 

          

“Kring det h r med ut ildning, deras personal vad dom har f r  ehov och det  ans e  r 

lite andra  ehov  n dom vi fo userar på.  et  an ju fa tis a vara att dom har  ehov av 

att lite mer e onomiut ildning men som  ndå  r  opplat mot mas iner. Och det  r ju 

ingenting vi jo  ar mot idag till exempel.” (P2) 
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Organisationen har de senaste åren arbetat för att centralisera arbetet med eftermarknaden 

genom att dela in de 22, tidigare fristående, verkstäder i 5 regioner. Respondenterna anser att 

detta har gjort organisationen enhetligare. Säljorganisationen, som tidigare varit ett separat 

dotterbolag, är i skedet att flyttats in och bli en del av moderbolaget. 
 

“Arbetsprocesserna är ju mer klart och tydligt [..] det är en nedslimmad organisation.” 

(P4) 

 

Den största förändringen som Tillverkningsindustri AB i dagsläget arbetar med är att skapa ett 

förebyggande underhållskoncept för att öka driftstimmarna och driftssäkerhet på de 

entreprenadmaskiner som de erbjuder kunden. Detta kan potentiellt leda till ett gemensamt 

värdeskapande då kunden får högre driftsäkerhet samtidigt som organisationen kan planera 

underhållsverksamheten bättre. Den strategiska ledningen inom eftermarknaden har därför 

inom organisationen kommunicerat att det påbörjat en övergång mot en mer tjänsteorienterad 

affärsmodell.  

I och med denna förändring har ett helhetskoncept tagits fram för att stödja processen. 

Mottagandet av detta koncept har varit positivt då medarbetarna på eftermarknadsavdelningen 

ser ett behov av förändring inom eftermarknadsavdelningen. Tillverkningsindustri AB har 

tidigare försökt att införa ett proaktivt koncept gentemot underhållsarbetet, men misslyckat då 

organisation varken hade information, organisatorisk beredskap eller teknik för att stödja 

genomförandet av ett sådant koncept. 
 

“Vi hade ju det här konceptet, det fanns ju redan för 15 år sedan men då dog det ju därför 

att det fanns ingen support  a om det, det inneh ll ingenting.  et var  ara ord.” (P1) 

 

Den strategiska ledningen är därför medveten om att man måste beakta organisationens 

förutsättningar vid införandet av nya tjänstekoncept. 

 

“Vi är långt framme då det gäller kompetens vi vet hur vi borde göra det här. Medan 

beredskap, organisationens beredskap att ställa om sig, göra den här förändringen, är 

ganska låg [..] Jag vill inte bränna satsningen genom att starta den i f r stor s ala.” (P1) 

       

För stödja detta koncept har organisationen investerat mer i teknik som ska kunna stödja nya 

tjänster på eftermarknaden. 

   

“Tidigare så har ju eftermarknad mer behandlats som en [..] nånting som bara finns utan 

att man har satsat resurser på att utvec la den aff ren.   r mig  r det ju den uppen ara 

s illnaden.  en  ven på produ tutvec ling i allm nhet så har vi ju satsat myc et mer 

resurser  n vad vi gjort tidigare.” (P6) 
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Vidare anses organisationen vara dålig på att ta betalt för de tjänster som de erbjuder kunderna. 

Detta är något som den strategiska ledningen anser måste förändras för att möjliggöra 

införandet av en tjänsteorienterad affärsmodell. 

 

“Att va v ldigt n ra  unden, snarare så att vi legat f r n ra  unden [..] alltså att f rstå 

begreppet vinst. Alltså inte att det  r någon symbios, det finns en symbios men att vi 

måste också hålla is r att vi s a oc så  unna  lara av att tj na pengar” (P7) 
 

Även om organisation ännu inte har utfört några märkbara arbetsprocessförändringar i och med 

den tjänsteorienterade affärsmodellen så har Tillverkningsindustri AB delvis påbörjat ett 

proaktivt underhållsarbete genom underhållsavtal. Detta sker genom att teknikern, vid 

regelbunden kontroll av kundmaskin, kan uppmärksamma potentiella framtida fel. Dock anses 

detta bara vara i sin linda utifrån de målsättningar som organisationen har med proaktivt 

underhållsarbete, inte minst eftersom dessa tjänster idag kommuniceras och reaktivt säljs som 

tillägg till produkterna. 
        

“Utan vi försöker med, olika typer av [..] ja vi har underhållsavtal till exempel, att vi 

sköter maskinen enligt instruktionsboken istället för att kunden ska göra det själva, åker 

vi ut och, och, det är abonnemang man kan få av oss och det är ju en typ av förebyggande 

också att [..] under tiden vi underhåller maskinen så hittar vi också potentiella fel som kan 

uppstå som vi försöker att rätt till [..] Så vi jobbar betydligt mer förebyggande idag än 

vad vi någonsin har gjort tidigare [..] Där, när den här fabriken stannade då var vi här 

och reparerade, vi försöker undvika det där stoppet för det är ju det som kostar pengar 

f r våra  under.” (P5) 

4.2 Människor 

Detta avsnitt redogör för individuella åsikter i de tjänstesystem som interagerar inom och utom 

Tillverkningsindustri AB, relevanta för frågeställningen.  

4.2.1 Intern personal  

Bland respondenterna råder det olika syn på tjänster och hur de ska och har kommunicerats 

inom organisationen. 

 

“Jag tycker att man kanske skulle mer konkretisera litegrann vad man menar med att 

sälja tjänster t.ex. det är ingen större big deal med det va, men man kanske skulle 

 on retisera lite grann” (P3) 

         

“Bland tjänstemän så tror jag att de flesta har ett bra grepp om vad strategierna och på 

de kort- och långsi tiga målen  r.” (P6) 
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“ o jag  r inf rsta dd med det men håller långt ifrån med om allt. Och så åter igen då, jag 

tycker vi har ett problem att gå från koncept till verklighet. Det finns en  ristande 

f rståelse f r vad det ver ligen fa tis t inne  r.” (P7) 

 

Vidare finns det även olika åsikter om och hur arbetsprocesserna kommer förändras i och med 

den nya affärsmodellen. Den mer entydiga bilden är att arbetsprocesserna inte kommer att 

förändras i och med övergången mot en tjänsteorienterad affärsmodell, vilket medför att 

organisationen kan missa potentiella värdeförslag. 

 

“Alltså från min horisont så tror jag inte det förändras riktigt sagt nämnvärt [..] det tror 

jag inte, jag känner inte så i alla fall.” (P5) 

 

“Inte vad jag tror [..] Att det ska bli na gon st rre f r ndring.” (P4) 

 

“Ja det klart dom  ommer att f r ndras radi alt [..] det  r v l inom hela bolaget [..] det 

 r v l inte  ara eftermar nad, men inom hela bolaget måste man t n a annorlunda.  tt 

man  ygger produ t oncept och aff rsmodeller som st djer utvec lingen mot ett [..] ett 

proa tivt f rhållningss tt, d r vi idag har jo  at  ara med n stan uteslutande produ t 

fo us, och inte ett tj nstefo us [..] så det  r ju en j tteomst llning f r hela  olaget.” (P6)

  

Medarbetarna ser i dagsläget inga interna konflikter eller meningsskillnader inom 

organisationen förutom en viss, icke-önskvärd intern konkurrens mellan verkstäderna. Denna 

konkurrens är dock på väg att försvinna genom organisatoriska åtgärder såsom regionalisering. 

Däremot menar de att det finns åsiktsskiljaktigheter, oundvikliga för alla större organisationer. 

En bristande insikt i kollegors arbetsuppgifter är en sådan aspekt som i förlängningen kan leda 

till suboptimeringar när olika delar av organisationen utvecklas eller förändras. 

 

“Man kan ju se att det kan finnas [..] inte oenighet men att försöker optimera sin 

verksamhet vilket tyvärr ibland leder till att det blir en suboptimering av helheten, såna 

saker förekommer givetvis.” (P6) 

 

Respondenterna i studien fick även uppskatta, utifrån Kotlers (2000) modell (se sid. 6) var 

organisationen i dagsläget befinner sig i sitt arbete mot en tjänsteorienterad affärsmodell samt 

hur långt de anser att organisationen vill gå mot tjänstefiering. Svaren visade att det rådde en 

hög konsensus bland respondenterna för hur långt de vill gå mot tjänstefiering, där resultatet låg 

i intervallen mellan 3 och 4, med ett medelvärde på 3.5. Det var dock en bredare spridning vid 

frågan hur långt de ansåg att organisationen kommit mot tjänstefiering, med en intervall från 1.5 

till 4 och ett medelvärde på 2.3. 

Vissa medarbetare såg en potential för att förbättra interaktionen med 

utvecklingsavdelningen vid utveckling av nya produkter. De menade att 
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eftermarknadsavdelningen kompetens och kunskap kom in alldeles för sent i utvecklingsarbetet, 

vilket försvårade möjligheten att påverka produkterna på ett sådant sätt att det stödjer 

underhållsarbetet. 

 

“Att vi kommer in alldeles f r sent i produ tutvec lingsfasen.  i har ju f rs  t gnaga oss 

in redan på proje teringsstadiet men vi har v l inte lyc ats så  ra d r ri tigt  n. Att 

redan medans den finns på rit ordet tror jag vi s ulle  unna tillf ra en tror jag, både 

erfarenhet och synpun ter hur man s a l sa sa er och ting.” (P5) 

 

Ett möjligt värdeförslag skulle utifrån denna situation kunna uppstå mellan 

eftermarknadsavdelningen och utvecklingsavdelningen genom att eftermarknaden kan planera 

sina tjänster vilket gynnar Tillverkningsindustri AB och slutligen även utvecklingsavdelningen. 

Vidare efterfrågade andra respondenter ett bättre sätt att kommunicera ledningsfrågor då de 

var tveksam till att information verkligen når ut i den lägre delen av organisationen. De 

efterlyser därför en djupare penetrering av information inom organisationen. 

 

“På något sätt saknar jag den här möjligheten då du har en fabrik att kunna samla 

personalen fyra gånger per år och kunna hålla en kvartalsinformation, så att jag 

kontrollera  uds apet hela v gen så att s ga” (P7). 

 

Samtidigt ansåg respondenterna att organisationen har svårt att föra information upp till de 

beslutande personerna inom organisationen, vilket de anser att detta beror på att det inte finns 

verktyg och organisatoriska strukturer som stödjer denna typ av återkoppling av information.  

 

 “I dom här mötena så förväntar man sig då att du har ett flöde både upp och ner, 

information så att säga [..] det är inte bara en envägskommunikation, vi ska också ta upp 

och återföra [..] det klart, vi är bättre på att föra ut än tillbaks. Sen måste man ju också 

säga då att återkopplingen är i och med att du också vant organisationen med att inte 

åter oppla, så det  r inte alltid du får så myc et feed ac .” (P7) 

 

Vidare anser vissa respondenter att det är svårt att hitta information inom organisationen, även 

om den finns i IT-systemen. I motsats till detta anser andra respondenter att information om 

kunden finns hos medarbetare i direkt kontakt med kund, men att den inte förmedlas uppåt till 

beslutsfattande nivå inom organisationen. 

 

“Jag tycker jag är relativt duktig på sådana bitar men jag tycker ändå det kan vara svårt 

ibland att hitta rätt [..]   r det  r en gans a stor sj  att leta i så att s ga.” (P2) 

 

“Skulle man vara hårt så skulle man nog säga att vi har bra kunskap men att vi lyckas 

tappa  ort den på v gen.” (P7)   
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Dessa aspekter tydliggör att det finns potential för ett värdeförslag genom ett förbättrat 

informationssystem som skulle förbättra kontakten mellan avdelningar och individer, de olika 

tjänstesystemen, inom organisationen.     

Respondenterna anser vidare att fler medarbete måste inneha en teknisk kompetens om 

organisationens produkter.  

4.2.2 Kunder  

Det råder en blandad uppfattning huruvida organisationen kan anse sig ha tillräcklig kunskap 

om kundernas organisation och vad kunden efterfrågar. Bland annat har det diskuteras hur nya 

kunder, entreprenörer, ser på underhåll och vad trenden hos dessa är. Hur mycket underhåll vill 

kunden göra själv och hur mycket är intressant att överlämna till någon annan. Dessa anses som 

avgörande aspekter vid utformningen av tjänster. 

 

“ et handlar ju  ara om hur de v rderar sin egen tid. Det  r ju det som  r den o  nda 

fa torn.” (P7) 

 

“Men att man vill  unna f rstå  underna  nnu   ttre.  unna ha  nnu mer tillgång till 

kundens situation. Det blir ju naturligtvis [..] man s a inte s ga att man gissar, men man 

drar ju vissa slutsatser, f r det måste man ju g ra. Jag måste se till mitt jobb [..] jag  an 

inte v nta tills jag har 6000 intervjuer liksom, det går inte..” (P1)  

 

Flera av respondenter såg en lösning på detta genom att involvera kunden under 

utvecklingsprocessen så att även dennes förutsättningar på den lokala marknaden beaktades vid 

utformningen av de standardiserade tjänsterna. Detta kan i förlängningen skapa värdeförslag 

där kunden får mer anpassade lösningar samtidigt som organisationen kan erbjuda fler tjänster.  

Dock ansåg vissa respondenter att kunden själv inte alltid visste vad han eller hon efterfrågor då 

tjänster är ett nytt fenomen inom branschen.  

 

“Vad tycker du om glass? [..] då de aldrig har sma at glass, det  r svårt att svara på 

frågan.” (P1) 

 

Det finns vidare en bred uppfattning om att en stor del av kundbasen som köper produkterna 

har en förhållandevis kortsiktig planering och dålig uppföljning av organisationen. Något som i 

förlängningen påverkar kundens ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. 

 

“Jag har ju som reflekterat över att jag tycker att det verkar så spontant det dom håller 

på med, fast än att det ändå sägs vara dålig lönsamhet och så dyra maskiner så hade man 

[..] så är då bilden jag har, att man har ganska lite uppföljning som kund, man vet inte 
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riktigt hur det går [..] det känns ju konstigt att man inte i ett tight ekonomiskt läge har 

mer intresse av att fa tis t veta vad som h nder.” (P1) 

         

“ llt f r stor del av  und asen som inte har na  gon  ra  ver lic   ver sin ver samhet, de 

m ter det inte på ett  ra s tt [..] många  ans e m ter på nått s tt men [..] det s ger ju 

inte hela sanningen om deras ver samhet.  ch det  an man nog se ett m nster [..] de 

l nsamma  underna dom har en   ttre ut ildning och koll på sin egen ver samhet.” (P6) 

 

“Många av våra kunder har det ju j tte  mpigt e onomis t, det  r det ingen tve an om.” 

(P5) 

 

Detta kan dock leda till ytterligare värdeförslag genom utbildningar som kan hjälpa kunden att 

planera verksamheten samtidigt som Tillverkningsindustri AB kan sälja kompetens. Både 

underhållstjänster och utbildningar anses på detta sätt kunna hjälpa kunderna att få en djupare 

förståelse för sin egen verksamhet. 

          

“ ag tror ju att det s ulle vara  ra f r  underna om vi driftade mer av deras verksamhet 

så att dom kunde fokusera på det dom  r du tiga på. Det ska ju vara att producera så att 

s ga.” (P2) 

4.3 Teknologi 

Detta avsnitt redogör för den teknologi som Tillverkningsindustri AB använder med arbetet på 

eftermarknaden, relevant för organisationens väg mot en mer tjänsteorienterad affärsmodell. 

Tillverkningsindustri AB har utvecklat ett fjärrdiagnostikssystem, FDS, som kan installeras i 

de entreprenadmaskiner som organisationen i dagsläget säljer. Systemet har under en tid drivits 

som pilotprojekt via referenskunder, men kommer att lanseras inom en snar framtid. FDS består 

av en dator samt ett stort antal sensorer som i realtid registrerar värden såsom 

bränsleförbrukning, trycknivåer, vibrationsnivåer, ljudnivåer och GPS-koordinater. Data skickas 

i realtid till Tillverkningsindustri AB där den lagras i en server. Utöver att hantera denna 

datafångst så möjliggör även FDS att tekniker via fjärrkommunikation kan hjälpa maskinägaren 

att utföra mjukvaruuppdateringar, göra inställningar och felsökningar.  

Det finns vidare en föregångare till FDS, Fjärrsupport, som i dagsläget nyttjas av ett ansenligt 

antal kunder. Den främsta skillnaden mellan Fjärrsupport och FDS är att den senare hela tiden 

mäter hur maskinen arbetar och kontinuerligt skickar dessa datavärden till Tillverkningsindustri 

AB. Fjärrsupport möjliggör också att tekniker, likt vid nyttandet av FDS, kan hjälpa kunderna 

med inställningar, felsökningar och mjukvaruuppdateringar via fjärrkommunikation. 

 

“FDS kommer ju att vara kommunikatören som gör att vi får datan tillgänglig. Det 

kommer att generera mycket värde för oss [..] att veta varför vissa kunder eller vissa 

mas iner går på det ena eller andra s ttet.” (P7) 
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Vidare så har organisationen en begränsad förmåga att i dagsläget hantera historik och 

spårbarhet av underhåll som tidigare utförts på kundernas maskiner då detta hanteras genom ett 

fakturasystem. Anledningen till detta är att Tillverkningsindustri AB i dagsläget inte har något 

anpassat system för att hantera maskinernas underhållshistorik. Denna information erhålls 

därför genom utskrifter av tidigare fakturor, som sällan är särskilt preciserade. 

 

“Det är ju ingen automatik och det är ju inget man kan söka själva utan det måste man ju 

i så fall gå till närmaste anläggning och få en utprintning på. Lite krångligt idag, det 

baserar ju egentligen på fa turasystemet.” (P5) 

 

Intranätet är en IT-resurs som hela bolaget har tillgång till och som den strategiska ledningen 

använder då de vill distribuera information till sina medarbetare. Intranätet är även systemet 

som organisationen i dagsläget vill samla den informationen som används i den dagliga 

verksamheten.  

 

“Jag använder ju [..] jag försöker jobba ganska mycket med intranätet [..] jag använder 

mycket IT för att sprida information och hålla kontroll på ar eten och sådana sa er.” (P1) 

 

Detta är dock inte alltid fallet, då kundrelaterad information ofta lagras i lokala IT-lösningar, 

såsom Excel-dokument och Lotus Notes databaser inom de olika verkstäder och regioner som 

utför underhållsarbete.  

 

“Sen det klart så finns det ju kvar en massa kvarlevor med liksom excel-baserade, 

lotusbaserade kvarlever som ligger kvar, där du har unika kompetenser som uppdaterar 

maskinkort och maskinregister och [..] som man skulle kunna identifiera som gigantiska 

affärsrisker.” (P7) 

 

Tillverkningsindustri AB har påbörjat arbetet med att implementera ett nytt affärssystem med 

intentionen att hela koncernen ska kunna nyttja det. Anledning till denna IT-investering är 

organisationen målsättning att eliminera lokala informationslösningar och redundans för att på 

så sätt göra informationen tillförlitlig, vilket den inte är i dagsläget. Systemet kommer även 

åtgärda problemet med svåråtkomlig historik av tidigare utfört underhåll på maskinerna. 

 

“Det kommer vi ju att kunna facilitera bättre i det här nya affärssystemet. Som kommer 

att ha en orientering runt maskinen, device kallas det för [..] ett maskinkort, där alla 

händelser kommer att kopplas mot respektive maskin. Och även om maskinen byter kund 

så  ommer informationen att f lja med vad som har h nt och vad som har gjorts.”  (P1) 
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Organisationen har ett rapporteringssystem som används av de medarbetare som, i direkt 

kontakt med kunden, utför underhåll på maskiner. Detta system nyttjas i syfte att rapportera in 

fel och brister om maskinerna samt annan mer generell information.  

Det har dock observerats brister för hur information hanteras i dagsläget då tekniker och 

mekaniker, som ofta utför sitt arbete hos kunden, först måste anteckna rapporten ute i fällt, för 

att sedan registrera rapporten i systemet. Även bilder har i allt högre grad börjat nyttjas vid 

rapportering då tanken är att detta ska göra det enklare att synliggöra brister i maskinerna. Dock 

finns inget standardiserat sätt för varken hur rapporterarna ska utformas eller hur bilderna ska 

tas och vidare överföras till organisationen.  

Studien har även påvisat är att det är att det inte finns någon återkoppling till medarbetaren 

som registrerat rapporten i systemet. Den mekaniker som skapat rapporten måste därför 

kontakta en mellanchef, som i sin tur får undersöka vad utfallet har blivit av den, för att få 

återkoppling. Detta kommer dock förhoppningsvis att åtgärdas då Tillverkningsindustri AB 

inom en snar framtid kommer att implementera ett nytt rapporteringssystem. 

 

“Det kommer ju att bli mer transparent för alla som rapporterar, att man kan se i vilket 

stadium har mitt ärende hamnat till dess en färdig lösning kommer ut från konstruktion 

[..] det är ju den stora fördelen för vi får ju hålla på att svara på mycket frågor, har det 

hänt något här och har det hänt något där och [..] det tar ju [..] det tar mycket energi.” 

(P5) 

 

Vidare så har Tillverkningsindustri AB ett internt ordersystem där de hanterar interna 

reservdelsbeställningar mot organisationens huvudlager samtidigt som systemet även ger en 

översikt i lokala lager. Detta system är i dagsläget inget som kunderna kommer åt, vilket gör att 

de måste vända sig till en verkstad, tillhörande Tillverkningsindustri AB, för att beställa 

reservdelar.  

 

“Vi har en E-handellösning men det är ju business to business [..] den är inte öppen för 

slutkunden, finns vissa begränsningar för de där. Vi har en elektronisk reservdelskatalog, 

eller en katalog, inte bara reservdelar utan även tillbehör och även service, 

do umentation och sånt.” (P1) 

 

Det finns dock ett intresse att förändra detta genom att ge kunden åtkomst till ordersystemet. På 

så vis skulle kunden, via en portal, själv kunna beställa varorna och få reservdelarna 

direktlevererade från huvudlagret eller det lokala lagret. 

 

“Min vision är väl egentligen att man ska kunna ha en kundportal som i steg 1 innehåller 

feedback och i steg 2 kanske innehåller att han kan föra en dialog med oss, att han kan 

beställa produkter och tjänster. Han kan komma med förslag, ja.. en interaktivitet i 

dialogen. Men i steg ett passiv information. Så det hoppas och tror jag att vi kommer att 
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 unna ha. Åtminstone några test under, under h sten i år, det  r vad jag jo  ar med.” 

(P1) 

 

Vidare så har organisationen även ett videokonferenssystem som möjliggör kommunikation 

mellan ledande personer inom organisationen, som befinner sig på geografiskt skilda platser.  

 

4.4 Gemensam information 

Då interaktion mellan tjänstesystem är det som genererar intäkter med en tjänstefierad 

affärsmodell, så kommer denna sektion att belysa hur interaktion sker mellan olika 

tjänstesystem och vad utfallet blir av detta. 

Information kan förmedlas mellan tjänstesystem, dels genom den teknik som redogjorts i den 

föregående sektionen, men utöver dessa kommunikationsvägar så möjliggörs förmedling av 

information även genom andra kommunikationsvägar. Av denna anledning kommer denna 

sektion att belysa dessa övriga kommunikationsvägar, relevanta för den uttalade 

frågeställningen. Vidare så kommer det att redogöras för vad utkomsten blir av denna 

interaktion. 

Då det i studien påvisats att Tillverkningsindustri AB både interagerar inom organisationen 

mellan interna tjänstesystem samt mot externa tjänstesystem, bestående av kunder, så kommer 

dessa nedan att redogöras i olika sektioner. 

4.4.1 Inom Tillverkningsindustri AB 

Inom Tillverkningsindustri AB så integrerar flera olika tjänstesystem med e-post, telefoni, 

videokonferenssysten, faktureringssystem, rapporteringssystem, ordersystem, intranät samt ett 

antal lokala IT-resurser. Vidare håller organisationen även regelbundna personliga möten i form 

av vecko- och månadsmöten.  

Vi kommer nedan att redogöra för de, utifrån frågeställningen, relevanta 

kommunikationsvägarna och vad utfallet blir genom denna interaktion. 

Tillverkningsindustri AB har idag ett rapporteringssystem som nyttjas av personer som 

genom direktkontakt med kunden, utför underhålltjänster på entreprenadmaskiner. Systemet 

har till uppgift att hjälpa organisationen att uppmärksamma problem med maskiner samt att 

förmedla generell information, vilket i förlängningen ska förbättra organisationens sätt att 

prestera. Dock fungerar detta ej tillförlitigt, då informationen som systemet förmedlar ofta är 

bristfälligt. Detta anses bero på att det inte finns något standardiserat sätt för hur rapporterna 

ska framställas samt att de personer som ska förmedla informationen, ute i fält, först måste 

skriva ned allt för hand för att sedan skriva in det i rapporteringssystemet. Detta medför att 

organisationen i dagsläget missar information som potentiellt skulle kunna generera 

värdeförslag.  
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“I bästa fall är det samma kille som skriver in det i rapporten men i många fall [..] man 

ska ju inte va ful [..] men jag tror att han har fullt sjå att s riva sitt eget namn alltså.”  

(P5) 
 

Vidare nyttjas bilder i allt större utsträckning för att kunna återkoppla fel som mekaniker 

upptäcker vid underhåll av entreprenadmaskiner. Eftersom vissa delar av 

entreprenadmaskinerna tillverkas av underleverantörer, kan bilder skickas till underleverantörer 

för att synliggöra produktionsfel eller andra brister. Detta är värdefullt för både 

Tillverkningsindustri AB och underleverantören, då återkommande fel i underleverantörens 

produktion kan åtgärdas snabbare vilket sparare resurser genom mindre garantiåtaganden från 

respektive part. 

Studien har vidare identifierat videokonferenssystemet som en värdefull kommunikationsväg 

som främst nyttjas av personer i ledande roll, vilka av geografiska skäl inte alltid kan 

kommunicera direkt med varandra. Videokonferenssystemet hjälper således organisationens 

ledning att tydligare och effektivare kommunicera affärsstrategier och andra organisatoriska 

förändringar, vilket sparar både tid och gör organisationens interna tjänstesystem mer 

samspelta.  

 

“Ja men tittar vi på Lync till exempel har ju varit fantastisk för oss, sen vi förde in det [..] i 

en remote-organisation [..] jag menar [..] det har ju varit jätte bra att kunna köra. Jag 

ska inte säga att det har revolutionerat men det har evolutionerat vårt sätt att ha möten 

[..] det har ju slagit igenom väldigt snabbt. Det märker man i vår organisation som är ut i 

landet, så har ju det slagit hårdare,  n i fa ri en h r.” (P7) 

 

Vidare har studien identifierat att faktureringssystem, förutom att hantera fakturor, även har till 

uppgiften att fånga historik om tidigare utfört underhållsarbete på kundernas maskiner. Då 

systemet inte är anpassat för denna uppgift är information varken tydlig eller lätt att utvinna. 

Detta försvårar även spårbarheten, vilket gör att organisationen förlorar möjligheten att utvinna 

information som annars potentiellt kunnat synliggöra mönster såsom brister i organisationens 

entreprenadmaskiner. Detta medför att kunden själv måste känna till vilka underhållsåtgärder 

som utförts på maskinen då organisationen på förfrågan, har svårt att ge kunderna underlag för 

vilket underhåll som utförts eller inte utförts.  

Ett ytterligare kommunikationssystem är intranätet. Detta är den plattform som 

organisationen vill att medarbetarna ska nyttja när de lagrar information. Då delorganisationer 

ofta använder lokala IT-lösningar är så inte fallet, vilket resulterar i att samma kund och samma 

maskin kan finnas i olika system, med olika information. Detta har gjort det svårt att överblicka 

den information som organisationen besitter. 

Tillverkningsindustri AB har vidare ett ordersystem för att göra beställningar av reservdelar 

och förbrukningsvaror. Det som observerat kring detta system är att kunden inte har någon 

möjlighet att själv utföra sin order. För att beställa en reservdel måste kunden kontakta en 
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verkstad som tillhör Tillverkningsindustri AB för att via telefon eller direktbesök, beställa en 

reservdel. Vilket resulterar till att båda tjänstesystem måste utföra extra arbetsmoment. 

4.4.2 Mellan Tillverkningsindustri AB och externa tjänstesystem 

Tillverkningsindustri AB interagerar med externa tjänstesystem genom fjärrdiagnostiksystem, 

kundträffar, underhållsarbete, utbildningar, kundtidningar, nyhetsbrev, sms samt via webbsida. 

Vidare så har Tillverkningsindustri AB även underhållsavtal med ett fåtal kunder. 

Vi kommer likt ovanstående sektion att redogöra för de, utifrån frågeställningen, relevanta 

kommunikationsvägarna samt vad utfallet blir genom denna interaktion. 

Studien redogör vidare för fjärrdiagnostiksystemet, FDS, där rådata, genom ett kontinuerligt 

analyseringsarbete, utvinns ur kundens maskin i syfte att möjliggöra ett proaktivt 

underhållsarbete. Detta ska ske genom att maskinen själv, innan maskinen gått sönder, ska 

kunna förvarna när någon del är i riskzonen för att haverera. FDS uppgift är således att 

möjliggöra förutsägbarhet och på så sätt skapa planerade underhållsstopp för ägaren av 

entreprenadmaskinen. 
 

“Det vi försöker göra med FDS är att försöka göra ett prognosverktyg som kan fastställa 

maskinens tillstånd, så att man gör rätt underhållsinsatser [..] så att man kan få mer 

planerade stopp, så det inte är maskinen som bestämmer då den stannar, utan den som 

äger som bestämmer då den ska stanna. Och det ger ju stora vinster i totalekonomin ifall 

man g r det r tt.” (P1) 

 

“Sen så till att knyta an till FDS så tror jag absolut att vi har [..] alltså en fantastisk 

potential i datafångst. Att lära oss om våra kunder och oss själva, att förstå vår egen 

verksamhet och kundernas verksamhet. Faktabaserat [..] Det kommer säkert att 

vederlägga 8 av 10 sanningar, alltså att de stämde. Men jag tror att vi här och var 

kommer att dyka på saker.” (P7) 

 

Med detta vill Tillverkningsindustri AB, att de gemensamt med kunden ska förbättra varandras 

sätt att bedriva sin verksamhet. Kunden gynnas genom att maskinen inte längre avgör när 

underhållet ska utföras, då oplanerade maskinstillestånd medför betydande kostnader, samtidigt 

som Tillverkningsindustri AB både får tillgång till kundinformation, genom datainsamling, samt 

kan planera underhållsverksamheten effektivare och mer strukturerat. Systemet integrerar 

samtidigt även de olika tjänstesystemen, vilket ger dem en starkare relation. 

Utöver datafångst så möjliggör FDS, genom felsökningar och mjukvarusupport, även att 

Tillverkningsindustri AB kan utföra fjärrsupport på kundens entreprenadmaskiner. Detta 

innebär att Tillverkningsindustri AB kan ge kunden direkt support, vilket effektiviserar arbetet 

vid mjukvarurelaterade stillestånd, då fel direkt kan åtgärds utan att en tekniker behöver åka ut 

till kunden. Detta system gynnar, även om den personliga kontakten minskas, både organisation 

och kunden då resurser såsom restid kan reduceras för Tillverkningsindustri AB, samtidigt som 

kunden kan undvika kostsamma driftstopp. 
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Vidare visar studien att en stor del av interaktionen mellan Tillverkningsindustri AB och 

organisationens externa tjänstesystem, sker genom personlig kontakt vid kundträffar, 

utbildningar och underhållsarbeten. Dessa träffar innebär att de olika parterna, på en personlig 

nivå, kan utbyta information som inte kan registreras av de ovanstående IT-systemen. Vidare 

möjliggör detta även att tjänstesystemen kan få en fördjupad förståelse för den andra partens 

situation, vilket kan skapa en starkare relation mellan tjänstesystemen.   

Avslutningsvis så har studien påvisat att vissa kunder har underhållsavtal där 

Tillverkningsindustri AB förbinder sig, i form av regelbundet underhåll av entreprenadmaskiner, 

att hantera delar av kundens verksamhet. Detta skapar i dagsläget en med varaktig relation 

mellan de involverade tjänstesystemen. 
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5. Diskussion 

Informationsteknologi, IT, anses vara ett värdeskapande fenomen vid införandet av nya 

affärsmodeller. Då den globala ekonomin i allt större utsträckning baseras på tjänsteorienterade 

affärsmodeller är det viktigt att förstå informationsteknologins roll vid denna förändring.  

I den föregående sektionen har vi, genom tjänstesystemramverket, redogjort och analyserat 

Tillverkningsindustri AB i syfte att belysa organisationens resurser samt observera områden där 

värden kan skapas. Vi kommer därför att i denna sektion att diskutera tjänstefieringsprocessen 

samt informationsteknologins roll som värdeskapare. Vidare kommer vi att presentera en modell 

som beskriver de relevanta resurser som krävs vid tjänstefiering samt avsluta med en vision om 

hur tjänstefiering fundamentalt kan komma att förändra det sätt som Tillverkningsindustri AB 

bedriver sin verksamhet. 

5.1 Tjänstefieringsprocessen 

Vi har i studien utifrån Martinez (2009), Baines (2009) och Kotlers (2000) resonemang om 

tjänstefiering, observerat ett antal faktorer som pekar på både potential och brister inom 

Tillverkningsindustri AB, vid deras pågående övergång mot en tjänsteorienterad affärsmodell. 

Studien påvisar att det i dagsläget finns svårigheter att kommunicera information inom 

Tillverkningsindustri AB. Detta beror på att information, om exempelvis kunder, finns lagrad 

lokalt inom delorganisationer eller hos enskilda individer, såsom tekniker, som inte har verktyg 

att föra informationen uppåt inom organisationen till de som ska utforma tjänster. Vidare så har 

kunderna problem att själva kommunicera vad de faktiskt har för behov, då tjänster är ett 

relativt nytt fenomen inom den bransch som Tillverkningsindustri AB är verksam inom. 

 

“Vad tycker du om glass? [..] då de aldrig har sma at glass, det  r svårt att svara på 

frågan.” (P1) 

 

Dessa två aspekter medför problem vid utformandet och anpassandet av tjänster mot kunden, då 

processen mot en ökad tjänstefiering successivt kräver en djupare förståelse och kunskap om 

kundens behov för att kunna erbjuda tjänster (Martinez, 2009). Det är av denna anledning 

viktigt att organisationen har den kunskap som krävs om kunden och dennes situation vid 

initieringen av en tjänstefieringsprocess. Vidare påvisar studien att personer i ledande roll har en 

gemensam åsikt om hur långt organisationen vill nå med tjänstefiering (Kotler, 2000), vilket 

tyder på att organisation förstår behovet av tjänster. Däremot så skiljer sig uppfattningarna om 

vart organisationen i dagsläget befinner sig vid organisationens övergång mot en mer 

tjänstefierad affärsmodell. Detta påvisar att det inom organisationen finns en uttalad praxis om 

en övergång mot tjänster, men att kunskapen om vad det innebär i praktiken, i viss mån saknas. 

Inte minst eftersom en majoritet av respondenterna ansåg att tjänstefiering inte skulle medföra 

någon arbetsprocessförändring. Vi ser därför en risk med att tjänstefieringsprocessen endast blir 

tal om praxis, istället för att resultera i konkreta förändringar, då det krävs omställningar i 
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organisationens arbetsprocesser för att kunna nå en djupare integrering med kunderna 

(Martinez, 2009). För att råda bot på detta måste organisationen vara noga med att förankra vad 

tjänstefiering kommer att innebära i form av förändringar inom organisationens 

arbetsprocesser, samt konkretisera och förtydliga dessa för medarbetarna.  

Det som dock talar för en lyckad tjänstefieringsprocess är att Tillverkningsindustri AB besitter 

hela kedjan, från design och tillverkning till försäljning och underhåll. Detta medför att 

organisationen har potential att uppnå den högsta nivån av tjänstefiering som Martinez (2009) 

beskriver i sin modell, genom att samskapa värde med kunden under hela produktens livscykel 

(Martinez, 2009). Utifrån studien blir det därför tydligt att organisationer måste undersöka dess 

organisatoriska förutsättningar innan en tjänstefieringen kan initieras, vilket inte bara innefattar 

organisationens möjlighet att agera under produktens livscykel.  

Genom att applicera tjänstesystemramverket mot Tillverkningsindustri AB har vi därav 

kunnat identifiera ytterligare tre faktorer som organisationen måste beakta vid påbörjandet av 

tjänstefiering. Dessa innefattar; personer, har organisationens medarbetare kunskap om vad 

förändringen innebär, information, finns det tillräcklig information för att utveckla tjänster och 

IT-resurser; har organisationen de IT-resurser som krävs för att stödja tjänstefieringsarbetet. 

Dessa faktorer, som även blir en ansats mot att driva forskningen om tjänstefiering framåt, 

kommer vi vidare att redogöra för i en senare del av diskussionen (sid. 29). 

5.2  Informationsteknologins roll som värdeskapare  

Utifrån studien har vi vidare uppmärksammat flera områden där IT kan inta en värdeskapande 

roll vid tillverkningsindustrins övergång mot tjänsteorienterade affärsmodeller. Områdena 

innefattar både interna tjänstesystem inom organisationen, men även de externa tjänstesystem, 

som finns mellan kund och organisation.  

Studien visar att Tillverkningsindustri AB har ett behov av att integrera (Kohli, Grover, 2008) 

sina IT-resurser med de kommande affärsprocesserna som uppstår med en tjänsteorienterad 

affärsmodell, då de nuvarande IT-resurserna inte har potential att stödja det som organisation 

ämnar erbjuda i och med tjänstefiering. Utifrån hur en organisation applicerar IT kan denna 

integrering därför bli bra eller mindre bra, något som i förlängningen avgör huruvida IT kommer 

att bli värdeskapande eller ej. 

Det har i studien påvisats att det finns brister i hur Tillverkningsindustri AB hanterar 

information och kunskap om kunder, då det i stor utsträckning sker lagring av kundinformation 

inom enskilda verkstäder eller på personnivå, vilket inte är optimalt för någon organisation.  

Exempelvis har det i studien påvisats att mekaniker ute i fält först måste anteckna observationer 

för hand, för att sedan rapportera in dessa i en, ofta lokal, IT-lösning. På grund av detta 

mellansteg försämras kvaliteten på rapporterna, vilket utifrån ett tjänstefieringsperspektiv, gör 

dem oanvändbara som underlag för organisationen. Då övergången mot tjänsteorienterade 

affärsmodeller kräver större insikt i kundens organisation, blir det tydligt att information 

förloras som annars kunnat användas för att utveckla potentiellt inkomstinbringande tjänster. Vi 

anser därför att implementeringen av det nya koncernövergripande affärssystemet, med IT som 
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integrerande verktyg (Kohli, Grover, 2008), blir en avgörande faktor för att föra in samt 

förmedla information inom organisationen, vilket är avgörande för att tjänstefieringen inom 

Tillverkningsindustri AB ska lyckas.  

Vidare måste även ytterligare information, som inte kan genereras via affärssystemet, samlas 

in för att möjliggöra tjänstefieringen och det proaktiva arbetssätt som Tillverkningsindustri AB 

eftersträvar. I studien har vi observerat hur IT, genom fjärrdiagnostiksystemet, möjliggör 

datainsamling om entreprenadmaskiner (Kohli, Grover, 2008). Tillverkningsindustri AB 

försöker genom detta system minska ofrivilligt stillestånd för kunden genom att få maskinen att 

signalera potentiella fel i förtid. Detta medför även att Tillverkningsindustri AB, genom minskat 

akut underhåll, bättre kan planera sin verksamhet på eftermarknaden. Vidare möjliggör även 

fjärrdiagnostiksystemet snabbare åtgärder av mjukvarurelaterade fel i entreprenadmaskinen, då 

mjukvaran kan fjärruppdateras. Den personliga kontakten minskas dock, men kunden får en 

snabbare support och Tillverkningsindustri AB sparar tid då organisationens mekaniker inte 

behöver transportera sig till kundens maskin. Resultatet av detta blir ett gemensamt 

värdeskapande (Kohli & Grover, 2008) för både organisation och kund, vilket i förlängningen 

kan leda till en fördjupad tjänstefiering, genom att beroendet mellan respektive tjänstesystem 

stärks.  

Det enda sättet att möjliggöra detta proaktiva arbetssätt är genom IT, då IT i dagsläget är det 

enda kommunikationsverktyg som har förmågan att i realtid samla in och kommunicera data 

över stora geografiskt områden. 

Samtidigt som vi konstaterat att IT-artefakter, såsom fjärrdiagnossystem och affärssystem, 

skapar värden, har vi observerat att det finns värden att beakta utöver ekonomiska, såsom 

organisatorisk översikt. Vi anser därför att det finns ett utrymme för värde-expansion (Kohli & 

Grover, 2008) gällande informationsteknologins roll som värdeskapare. 

Vi kan därav, med ovanstående diskussion konstatera att IT har en värdeskapande roll, då IT 

blir en förutsättning för att en organisation, likt Tillverkningsindustri AB, ska kunna genomföra 

en tjänstefiering i syfte att skapa en lönsammare verksamhet. 

5.3 De fyra komponenterna 

Vi har i studien påvisat att IT är en av de komponenter som behövs för att tillverkningsindustrin 

ska kunna genomföra övergången mot en tjänsteorienterad affärsmodell. Utöver IT så har vi 

även observerat tre ytterligare komponenter som är avgörande för hur organisationen kommer 

att prestera vid tjänstefiering. Dessa komponenter består av: Människor, information, 

organisation och IT.  
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Figur 3: Visualisering för hur organisationens förmåga att prestera med en tjänsteorienterad 

affärsmodell kommer att baseras på den lägst utvecklade komponenten. 

1. Människor relaterar till den personliga kompetens som individen besitter och hur väl en 

individ inom en organisation kan utföra sina arbetsuppgifter utifrån en tjänstefierad 

affärsmodell. 

2. Organisation relaterar till den organisatoriska kapaciteten inom organisationen, genom 

att beskriva hur stort spann av produktens livscykel (Martinez, 2010) som organisationen 

kan verka under.  

3. Information relaterar till den nivå av information som organisationen besitter för att 

kunna utveckla de tjänster som kunder efterfrågar och är villiga att betala för. 

4. IT är det som sammanbinder och stödjer de övriga komponenterna och därigenom 

möjliggör tjänstefiering genom exempelvis fjärrsystem och affärssystem. 

 

Det vi observerat i studien är fyra kritiska komponenter, som med likvärdig påverkan, avgör hur 

långt en tillverkningsindustri kan gå med tjänstefieringsprocessen. Det är således den lägst 

utvecklade komponenten inom organisationen, där den genomskärande plattan ligger (se figur 

3), som avgör hur långt organisationen kommer att kunna ta sig i tjänstefieringsprocessen. 

Exempelvis så kan inte en organisation med hög individuell kompetens, människor, hög 

organisatorisk kapacitet, organisation, välutvecklade IT-resurser men med låg information om 

kundens behov, inte erbjuda bättre tjänster än vad informationskomponenten tillåter. Utan 

tillräcklig kunskap om kund och dennes behov, riskerar således tjänsteerbjudandet att bli 

opreciserade och oanvändbart för kunden. På detta sätt uppstår liknande problematik när 

komponenterna människor, organisation eller teknik är låg. Av denna anledning skapar dessa 

komponenter tillsammans den platå som organisationen bärs upp av. Modellen blir på detta sätt 

ett hjälpmedel för organisationen att få insikt i hur väl förberedd de är vid övergången mot en 
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tjänstefierad affärsmodell. Vidare ger modellen, med de fyra interagerande komponenterna, en 

ansats för vidare forskning inom begreppet tjänstefiering. 

5.4 Framtid 

Studien mot Tillverkningsindustri AB har påvisat att en majoritet av deras kunder anses ha dålig 

översikt över sin verksamhet. Detta har medfört att flera kunder har problem med att få 

lönsamhet inom organisationen, vilket potentiellt kan kopplas till att kunden har ett bristande 

intresse av att vara näringsidkare. Då den pågående tjänstefieringen innebär att 

Tillverkningsindustri AB och kundens verksamhet successivt integreras, Tillverkningsindustri 

AB får djupare insikt i kundens organisation, så anser vi att Tillverkningsindustri AB i framtiden 

skulle kunna erbjuda tjänsten verksamhetsdrift, där Tillverkningsindustri AB tar över kundens 

organisatoriska drift. Detta skulle innebära att kunder som vill arbeta med 

entreprenadmaskiner, men inte vill driva verksamheten själv, i fortsättningen skulle kunna 

arbeta som förare åt Tillverkningsindustri AB. Detta skulle dock medföra en enorm förändring i 

hur Tillverkningsindustri AB agerar på marknaden, då värdekedjan skulle komma att förändras 

(Porter, 1985) genom att kunden går från att vara ett externt tjänstesystem till ett internt 

tjänstesystem inom Tillverkningsindustri AB. Vidare skulle detta även innebära att Martinez 

(2010) modell, som beskriver olika nivåer vid tjänstefiering, bör utvidgas med ytterligare en 

nivå, då de olika organisationerna inte längre integrerar runt en produkt. Integreringen skulle 

sammanfattningsvis medföra en ny nivå där kund och leverantör sammanfogas till en 

organisation. 
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6. Slutsats 

Den här studien har undersökt informationsteknologins roll som värdeskapare, vid 

tillverkningsindustrins övergång från produktorienterade till tjänsteorienterade affärsmodeller. 

Vi har därför utfört en fallstudie mot Tillverkningsindustri AB, med målsättningen att få insikt i 

hur IT kan vara värdeskapande vid organisationens övergång mot en mer tjänsteorienterad 

affärsmodell. 

Studien har påvisat flera områden där IT, om applicerad på ett korrekt sätt, kan inta en 

värdeskapande roll vid tjänstefiering. Ett sådant område är IT som stödjande verktyg, där de 

nya affärsprocesserna som utvecklas genom tjänstefiering, stödjs av IT-resurser. 

Informationsteknologin kan vidare vara avgörande för att genom IT-resurser, skapa tydliga och 

avgörande informationsflöden. Dessa informationsflöden är nödvändiga för att den 

tjänsteorienterade organisationen ska kunna utveckla och erbjuda tjänster på marknaden.  

Vidare har fjärrdiagnostikssystemet identifierats som en avgörande faktor för att 

Tillverkningsindustri AB ska kunna realisera konceptet med ett proaktivt underhåll. Konceptet 

innebär att kunden i större utsträckning själv kan avgöra när underhållsarbetet ska ske samt att 

leverantören kan planera underhållsverksamheten på ett bättre sätt, vilket är värdeskapande för 

både kund och organisation.  

Studien belyser dock att IT inte ensamt kan skapa värde då flera faktorer är avgörande. 

Förutom IT krävs även andra komponenter såsom organisation, information och människor, 

illustrerat genom vår modell De fyra komponenterna, för att lyckas med tjänstefiering. Vidare så 

har studien även påvisat att tjänstefiering, med IT som en nyckelfaktor, kan leda till förändrade 

värdekedjor. 

Avslutningsvis anser vi att studien har medverkat till en högre insikt i 

informationsteknologins roll som värdeskapare vid tillverkningsindustrins övergång mot 

tjänsteorienterade affärsmodeller. Vi anser dock att det behövs mer forskning inom området för 

att synliggöra fler värdeskapande aspekter. Detta gäller inte minst vidare forskning om modellen 

De fyra komponenterna som vi presenterat. 
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Bilaga 1 

 

Frågor 

 

● Kan du beskriva din bakgrund inom Tillverkningsindustri AB? 

● Kan du beskriva din position inom Tillverkningsindustri AB? 

● Hur många år har du jobbat inom Tillverkningsindustri AB? 

 

Management 

● Kan du beskriva organisationens affärsstrategi? 

○ Vilka mål har organisationen? 

○ Vilka initiativ tas för att nå dessa mål? 

 

● Ser du några förändringar organisationens affärsstrategi? 

○  Vart är den i sådana fall på väg? 

○ Anser du att arbetsprocesser har förändras i och med denna 

förändring av affärsstrategi? 

 

 

Intern 

● Hur sker kommunikationen inom Tillverkningsindustri AB? 

○ Ledning till region? 

○ Ledning till backoffice? 

○ Hur fungerar den? 

○ Hur anser du att den borde se ut? 

 

 

● Hur kommuniceras affärsstrategier och ledningsfrågor? 

○ Ledning till region? 

○ Ledning till backoffice? 

 

● Hur internutbildas personal i dagsläget? 

○ Ser du något behov av att förändra den? 

 

● Anser du att det finns meningsskiljaktigheter inom organisationens 

agerande på eftermarknaden?  
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○ Hur uppträder den? 

○ Är detta något önskvärt? 

 

● Anser du att arbetsprocesserna förändras i och med den pågående 

övergången mot en mer tjänsteorienterad affärsmodell? 

 

IT 

● Hur nyttjar du IT i din tjänst? 

 

● Hur påverkar IT ditt arbete? 

 

● Hur ser organisationens IT-resurser ut?  
 

○ Vilka för- resp nack-delar ser du med dessa? 

○ Finns det utrymme för förbättringar? 

○ Vilka är dessa? 

 

● Hur anser du att IT påverkar ert sätt att arbeta med eftermarknaden? 

 

 

● Om och hur påverkar IT er relation med kunderna? 

○ Har ni idag några integrerade IT-lösningar eller IT-system 

tillsammans med kunderna? 

○ Vilken potential ser du med detta? 

○ Kan det förbättras och i sådana fall hur? 

 

● Kan kunder få ut all relevant data om tidigare underhåll utfört av 

Tillverkningsindustri AB? 

 

 

Kunder 

● Hur agerar Tillverkningsindustri AB vid försäljning av fysiska 

produkter och tjänster? 

 

● Hur kommunicerar Tillverkningsindustri AB information till 

kunderna i dagsläget? 
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● Anser du att Tillverkningsindustri AB har kunskap om kundernas 

organisation samt vad de efterfrågar? 

○ Hur utvinner ni denna kunskap? 

○ Har ni kännedom om vad kunderna har för maskiner och vilket 

skick dessa maskiner är i? 

○ Anser du att det finns information om kunderna som ni saknar? 

○ Om så, anser du att IT skulle kunna bidra med att utvinna 

denna information? 

 

● Är det önskvärt för Tillverkningsindustri AB att kundens verksamhet 

är nära knuten till Tillverkningsindustri ABs verksamhet? 

 

● Anser du att kunden gynnas av att låta Tillverkningsindustri AB drifta 

fler delar dennes verksamhet?  

 

● Har Tillverkningsindustri AB ett intresse av att låta kunderna 

kommer närmare in i organisationen?  

 

Tjänster 
 

● Är du insatt i Tillverkningsindustri ABs målsättning att övergå mot en 

tjänsteorienterad affärsmodell? 

o Om så, vad har du för åsikt om förändringen av affärsmodellen? 

o Hur tror/anser du att övergången kan komma påverka ditt 

arbete? 

 

● Hur ser du på de eftermarknadstjänsterna som Tillverkningsindustri 

AB vill erbjuda? 
 

● Har ni diskutera hur tjänsterna ska förpackas? 
 

● Anser du att ni vet vad kunderna vill ha? I sådana fall vad? 
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● Ser du förändringen av affärsmodell som en evolutionär (små steg) 

eller revolutionär (stora steg) förändringsprocess och vad anser du är 

bästa vägen att gå? 

 

● Har ni haft dialog med kunder innan organisationen började 

utvecklingen/övergången mot en tjänsteorienterade affärsmodeller? 

 

o Finns det mätmetoder för att mäta hur organisationen presterar 

med dessa tjänster? 

o Är dessa nya eller befintliga modeller? 

o Har ni diskuterat hur kvaliteten ska mätas?  
 

 

 Anser du att organisationens olika avdelningar har de förutsättningar 

som krävs för organisationens transformering mot en 

tjänsteorienterad affärsmodell? 

 

 

 

● Har ni gjort några organisatoriska förberedelser för att möjliggöra 

denna förändring av affärsmodell? 

 

○ Ser du några möjligheter eller hinder för nå dessa inom 

organisationen? 

 

 Hur långt vill Tillverkningsindustri AB gå mot en tjänsteorienterad 

organisation? (se bilaga 2) 

 

● Har detta förmedlats till den övriga personalen som är i kontakt 

med kunderna? 

● Anser du att personalen har insikt i värdet med tjänster? 

 

● Hur långt mot en tjänsteorienterad organisation anser du att 

Tillverkningsindustri AB kommit? (se bilaga 3) 

 

 

● Har ni kommunicerat hur tjänsterna kan ge mervärde åt kunderna? 
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● På vilket sätt har ni kommunicerat detta? 
 

● Finns det saker du skulle vilja förbättra inom området? 

 

● Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

 
Hur långt vill Tillverkningsindustri AB gå mot en tjänsteoritenterad 
organisation? 
 
1. Fysiska produkter 
 
2. Huvudfokus på fysiska produkter med kompleterande tjänster 
 
3. Hybrid av tjänster och fysiska produkter 
 
4. Huvudfokus på tjänster med kompleterande fysiska produkter 
 
5. Tjänstedominans 
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Bilaga 3 

Hur långt mot en tjänsteorienterad organisation anser 

du att Tillverkningsindustri AB kommit? 

1. Fysiska produkter 

 

2. Huvudfokus på fysiska produkter med kompleterande tjänster 
 
3. Hybrid av tjänster och fysiska produkter 
 
4. Huvudfokus på tjänster med kompleterande fysiska produkter 
 
5. Tjänstedominans 

 


