
	

Värdeskapande genom 
tjänstefiering -  
vilka värden uppkommer vid 
integrering av tjänster till 
produktutbudet? 

 Kandidatuppsats 15 hp 
Företagsekonomiska institutionen 
Uppsala universitet 
VT 2018 
 

Datum för inlämning:  2018-06-01 

Otto Linnala 
Samantha Lövgren  
 
Handledare:  Lars Frimanson 



Sammandrag 

Det har blivit allt vanligare att tillverkningsföretag väljer att addera tjänster till sitt befintliga 

produktutbud. Forskare som undersökt trend har givit den namnet tjänstefiering. Merparten av 

den bedrivna forskningen fram till idag på ämnet har fokuserat på att undersöka hur och 

varför tillverkningsföretag väljer att tjänstefieras. Forskning på de faktiska värden som 

tjänstefiering medför har varit begränsad. Denna studie ämnade dels att undersöka variationer 

i synen på det värde tjänstefieringen skapar och dels skapa en förklaringsmodell utifrån detta. 

Detta genomfördes med hjälp av en intervjustudie med åtta respondenter från tjänsteföretaget 

och tjänstefierade tillverkningsföretag som gav sin syn på värdeskapande. Resultatet i studien 

gav ett indicium till att tjänstefieringen skapar subjektiva värden för företaget i form av 

konkurrensfördelar, ekonomisk hållbarhet, utveckling och överlevnad. Dessutom framkom det 

att tjänstefieringen skapade sociala värden på individnivå i företagen. Resultatet av 

undersökningen tyder på att värdet som skapas för företag vid adderande av tjänster inte har 

uppmärksammats inom tidigare litteratur och att mer forskning på området behövs. 

Nyckelord: Tjänstefiering, värde, kunskap, kompetens, framtidsmöjlighet, innovationer 
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1 Problemformulering 
Tidigare studier på både svenska och utländska företag har visat en förskjutning mot 

tjänsteföretag och bort från de traditionella tillverkningsföretagen. Trenden har sin grund i 

teknik- och tjänsteutvecklingen i samhället (Gebauer & Friedli, 2005; Jacobsen, Hofman-

Bang & Nordby, 2005). Företagens förändring till tjänstefokus är ett resultat av  både 

sjunkande efterfrågan på varor och ökad konkurrens. Detta medför att företag som inte 

adderat tjänster till sitt utbud har fått sjunkande vinstmarginaler på varorna samtidigt som 

företag som integrerat tjänster fått stigande vinstmarginal (Cohen, Agrawal & Agrawal, 2006). 

Därmed väljer allt fler tillverkningsföretag att addera eller integrera tjänster och 

kundlösningar till redan befintligt utbud och därigenom skapa mervärde (se Vandermerwe & 

Rada, 1988; Brax, 2005; Baines m.fl. 2009; Rabetino, Kohtamäki & Gebauer 2017). 

Fenomenet och förflyttningen från de traditionella tillverkningsstrategierna till en mer 

tjänsteorienterad verksamhet går under namnet tjänstefiering eller på engelska servitization 

(Vandermerwe & Rada 1988).  

Oliva & Kallenberg (2003) och Rabetino, Kohtamäki & Gebauer (2017) menar att 

implementeringen av tjänstefiering är en tillverkningsstrategi som tillverkningsföretag 

använder sig av för att skapa nyttjandevärde och fördelar gentemot konkurrenter. 

Tjänstefiering har till följd av världsekonomins tillväxt och teknikens framgångar blivit ett 

utforskat ämne (Zhang & Banerji, 2017). Vandermerwe & Rada (1988) beskrev tjänstefiering 

som fenomen redan år 1988 och myntade sedermera termen. Forskarnas slutsats var att det 

fanns tre motiv till varför företag skall tjänstefieras. Det första motivet är att “låsa ute 

konkurrenterna”, det andra är att “låsa in kunderna” och det sista är att “öka graden av 

differentiering”. Wise & Baumgartner (1999) tog sedan vid, likt ett flertal andra forskare i 

slutet av 1980-talet, och undersökte tjänstefieringens utveckling och dess följder. I samband 

med detta uppstod bilden av att tjänstefiering kunde användas som en konkurrenskraftig 

tillverkningsstrategi. Enligt Lightfoot, Baines & Smart (2013), forskare som har publicerat ett 

flertal betydande studier i ämnet, har studierna om tjänstefieringen ökat markant från 1991 till 

efter år 2001. De menar att ämnet har behandlats av flera forskare inom deras respektive 

akademiska tradition, vilket har bidragit till ett kompletterande perspektiv på tjänstefieringen. 

Insatserna från forskare har således visat att tjänstefieringen är ett mångsidigt och komplext 

fenomen (Lightfoot, Baines & Smart, 2013).  
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Sammantaget riktar tidigare forskning och litteratur om tjänstefiering sig främst på att förklara 

vägen till implementering, och de resurser  som tillverkningsföretaget kräver för att ha 1

möjlighet att tjänstefieras. Dessutom har litteraturen om tjänstefiering många gånger ett fokus 

på kundens perspektiv och undersöker således vad övergången har skapat för kundvärden. Det 

leder till att det finns brist på studier som undersöker vilka värden tjänstefieringen skapar för 

företag, vilket kan te sig överraskande med hänsyn till att tjänstefieringen ger upphov till nya 

lösningar som sedermera kan öka värdet i företag och inte enbart för deras kunder (se bla 

Martin & Horne, 1992; Galbraith 2002; Miller, m.fl. 2002; Brax, 2005, Cohen, Agrawal & 

Agrawal, 2006; Baines m.fl. 2009; Rabetino, Kohtamäki & Gebauer, 2017).  

Värde är dock en term och ett begrepp som är svårdefinierat. Innebörden av termen 

värde är nämligen beroende av vem som definierar den. En definition av ett värde är en nytta 

som uppstår från ett behov, som sedan skapar förväntningar av användandet för att 

tillfredsställa behovet och mynnar ut i ett individuellt skattat värde (Hult, 1998). 

Tjänstefieringen ger upphov till värden som inte kan mätas eller prissättas på samma 

sätt som ekonomiska värden (Smith, 2006; Sullivan & Sullivan, 2000). Eftersom målet med 

att implementera tjänstefieringen är att skapa värde genom att addera kundvärde och 

kundlösningar, är det intressant att undersöka vad värde kan ta för former för företagen. 

Utifrån den befintliga tjänstefieringslitteraturen har de värden som skapas vid tjänstefieringen 

identifierats som kunskap och kompetens, framtidsmöjligheter och innovationer (se Sullivan 

& Sullivan, 2000; Jacobsen, Hofman-Bang & Nordby, 2005). I dagsläget har dock forskare 

fortfarande skilda åsikter om vem värdet skapas för och hur det skapas i tjänstefieringen. Som 

resultat av brist på konsensus skapas det ett incitament att vidare undersöka vilka värden som 

skapas vid tjänstefiering, hur de skapas och för vem de skapas (se Vandermerwe & Rada, 

1988; Verstrepen & Van Den Berg, 1999; Oliva & Kallenberg, 2003; Baines m.fl. 2009; 

Zhang & Banerji, 2017). Genom att identifiera inom vilka områden tjänster kan öka nyttan för 

kunder och företagen kan företag sedermera skapa och tillgodogöra sig det. Därmed är det 

väsentligt att undersöka värdeskapandet i relation till tjänstefieringen (Sullivan & Sullivan, 

2000). Nu när allt fler företag utvecklas mot mer tjänsteorienterade verksamheter (Smith, 

2006), är det av betydelse att veta vad värdet är, eftersom det kan förklara effekterna av 

 Med resurs menas en tillgång som är bra för företaget att ha nu och i framtiden. 1
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transformationen från tillverkande företag till implementeringen av tjänster och service och i 

sin tur hur värdet sedan fångas av företag och intressenter.  

Studien ämnar alltså undersöka värdeskapandet av tjänstefieringen. Således skönja 

variationer i värdesyn , för att identifiera hur värdeskapande av tjänstefiering sker och för 2

vem värde uppkommer. Studien har även som syfte att utforma ett teoretiskt ramverk som 

sedan skall ställas mot ett nytt ramverk, baserat på den funna variationen i värdesyn. I det nya 

ramverket skall variationerna av värdesyn förklara värdeskapande av tjänstefieringen och 

uppfylla det första syftet med studien. Identifierande variationer i synen på värde är intressant 

eftersom det förmedlar en generell bild av hur tjänstefieringen är värdeskapande för företag. 

Utvecklandet av ett teoretiskt ramverk som baseras på värdesyn från individer som på ett eller 

annat sätt kommer i kontakt med tjänstefiering bidrar till ny förståelse och förklarar det värde 

som tjänstefieringen skapar, hur det skapas och för vem. Den ovanstående 

problemdiskussionen och syftet med studien mynnar därmed ut i frågan som skall studeras: 

Vilka värden skapar tjänstefiering för företag och deras intressenter?  

 Syn på något som upplevs vara till gagn för användaren. Hur mycket värde tinget besitter ligger i användarens 2

egna uppfattning att definiera eftersom det är individuellt.
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2 Teori 

2.1 Tjänstefiering  
I den här studien definieras tjänstefiering som en sammanfattning av hur forskarna som 

beskrivs nedanför tidigare forskning har definierat begreppet. Tjänstefieringen definieras som 

en pågående process där företag skiftar mot eller ökar tjänsteerbjudande. Där processen med 

att addera tjänster till det befintliga varuutbudet syftar till att skapa värde. 

Forskare har definierat tjänstefieringen olika men gemensamt är att en fundamental 

del av tjänstefieringen är att tillskapa olika former av värde. Tjänstefiering benämns ofta i 

termer av service och varor. Vandermerwe & Rada (1988) definierade begreppet som det 

ökande utbudet av paketlösningar av kundfokuserade kombinationer av varor, tjänster, stöd 

och kunskap för att addera värde till kärnprodukten. Verstrepen & Van Den Berg (1999) 

menade att tjänstefieringen innebär att det tillverkande företaget adderar extra 

tjänstekomponenter till kärnproduktionen. Baines m.fl. (2009) definierar tjänstefiering som 

innovationen av ett företags kapacitet och processer för att bättre skapa ett gemensamt värde, 

genom ett skifte från att sälja produkt till försäljning av produkt-service system (PPS). Zhang 

& Banerji (2017) utgick från Baines m.fl. (2009) definition och menar att definitionen är 

tillverkarnas möjligheter och processen till omvandlingen från att sälja produkter till att nu 

sälja integrerade kundlösningar. Kundlösningar som levereras i paketlösningar och skapar 

värde för kunderna. Forskarna som definierar tjänstefieringen har delade uppfattningar om 

vad värdet är och varför det skapas. Värdena som diskuteras av de flesta forskarna är, 

kärnproduktion, för kunderna eller till ett gemensamt värde för hela processen. En 

fundamental del av tjänstefieringen är således att skapa värde (se Vandermerwe & Rada, 

1988; Verstrepen & Van Den Berg, 1999; Baines m.fl. 2009; Zhang & Banerji, 2017). 

Processen som benämns som tjänstefiering kontextualiseras som ett spektrum av 

potentiella tjänster där graden av tjänster varierar från bastjänster till mera avancerade tjänster 

(Baines m.fl. 2009 & Baines, Lightfoot & Swink, 2011). Det är framförallt företag vars arbete 

bygger på inköp och försäljning av produkter som kan tjänstefieras. Tjänsteinnehållet som 

skapas kan sedermera ökas till den graden att företaget enbart handlar med tjänsterna. Företag 

som redan arbetar med tjänster kan även öka sin grad av tjänstefiering (Wise & Baumgartner, 

1999; Baines m.fl. 2009; Lagerholm & Grahn, 2015).  
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2.2.1 Tjänstefieringsvärde 

För företag innebär tjänstefieringen att tillverkningen av varor inte längre behöver vara den 

huvudsakliga produktionen. När tjänster utgör en större del av produktionen minskar varors 

betydelse i balansräkningen (Lagerholm & Grahn, 2015). Istället uppstår andra tillgångar som 

inte är lätta att vid en analys av företaget uppskatta. Det intellektuella kapital uppkommer till 

följd av anskaffning eller produktion av tjänster. En tjänsteorienterad verksamhet innehar 

således en betydande mängd intellektuellt kapital . (Smith, 2006).  3

Tjänster är icke-materiella produkter som efterfrågas av konsumenter. Värdet av en 

tjänst definieras av den som brukar den (Zeitham, Parasuraman & Berry, 1985). Tjänster 

produceras samtidigt som de används (Regan, 1963). När tjänster produceras uppstår det en 

nära kontakt mellan kund och producent, då de tillsammans skapar värde och utvecklar 

tjänsten (Carmen & Langeard, 1980; Prahalad & Ramaswamy, 2000). Tjänstefieringen bidrar 

därmed till nya relationer mellan företagen och kunderna (Vandermerwe & Rada, 1988). 

Således menar forskare att tjänstefieringsvärdet som skapas vid implementeringen av 

tjänstefiering är kompetens och kunskap, framtidsmöjligheter. Sedan har forskare även sett att 

tjänstefieringsprocessen mynnar ut och ger upphov till värde i form av innovationer för 

kunderna (se Sullivan & Sullivan, 2000; Jacobsen, Hofman-Bang & Nordby, 2005). 

2.2.2 Kunskap och kompetens 

Kunskap är ett värde som skapas och transformeras i företaget och har en subjektiv innebörd 

som kan omsättas i värde (Wei Choo, 2000). Kunskap är en tillgång som förvärvas igenom 

utbildning och erfarenhet som de anställda i företaget kan tillgodogöra sig. Under de senaste 

åren har kunskap blivit en allt viktigare källa till konkurrensfördelar mot konkurrenterna 

vilket har inneburit en fokusförskjutning till fördel för personalpolitik mot att tidigare främst 

handla om att hantera fysiska och monetära tillgångar (Bogdanowicz & Bailey, 2002; 

Jacobsen, Hofman-Bang & Nordby, 2005). I ett företag kan kunskap ha flera betydelser. 

Kunskap kan vara personlig kunskap som används av personalen för att utföra sitt arbete (Wei 

Choo, 2000). Kunskap kan även mynna ut i innovationer. (Sullivan & Sullivan, 2000). 

 Med intellektuellt kapital menas en tillgång som inte syns i balansräkningen, det kan exempelvis vara 3

medarbetarnas kunskap, en idé som är av vikt för företaget och relationer till kunder och andra företag.
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Kompetens är personalens färdigheter och egenskaper och gör företaget unikt (Bjurklo, 2008). 

Kompetens omvandlas till uttryck i form av kunskap och skapar värde från den utbjudna 

tjänsten eller servicen. Kompetens uppkommer av komplexa kombinationer av produkter eller 

av intressenter till företaget (Vargo & Lusch, 2008; Parry & Tasker, 2014). Kompetens blir allt 

viktigare och bidrar till långsiktig utveckling som kan stärka företagets värdeskapande. I takt 

med att företagens tjänsteutveckling blir mer komplicerad ökar kompetensbehovet. I denna 

studie definieras tjänstefieringsvärdena kunskap och kompetens som tillgångar, färdigheter 

och erfarenheter som anställda besitter och gör företaget unikt.  

2.2.3 Framtidsmöjligheter 

Forskning och innovationer är viktiga delar i den strategiska rollen att identifiera 

framtidsmöjligheter. Dessa ger upphov till nya idéer som i framtiden kan vara betydande för 

företaget (Elg, 2013). Tjänstefieringen har visat sig vara ett effektivt sätt att öppna upp för 

framtida affärsområden och partners (Wise & Baumgartner, 1999). De framtidsmöjligheter 

kan ge upphov till konkurrensfördelar då möjligheterna till tillväxt för företag som adderar 

tjänster ökar (Gebauer & Fleisch, 2007). Konkurrensfördelar uppkommer från att tjänster 

oftast är mer hållbara ur företagets perspektiv än varorna som företaget producerar (Oliva & 

Kallenberg, 2003). Framtidsmöjligheter definieras i denna studie som hållbarhet, nya idéer, 

konkurrensfördelar och möjlighet till utvidgning av affärsområden och partnerskap.  

2.2.4 Innovation 

En innovation ger upphov till värden som är svåra att ekonomiskt mäta och prissätta i 

monetära termer. En innovation beskrivs som en ny idé som tillför ett ekonomiskt värde och 

är värdeskapande för företaget (SOU 2015:107). En innovation behöver inte vara inte en 

fysisk vara utan kan vara en icke fysisk resurs som ger upphov till värde. I 

tjänstefieringslitteraturen beskrivs innovationer som relationer och utveckling samt är den 

största värdekällan i tjänstefieringen (Sullivan & Sullivan, 2000; Jacobsen, Hofman-Bang & 

Nordby, 2005; Baines m.fl 2009; Baines, Lightfoot & Swink, 2011; Elg, 2013; Rabetino, 

Kohtamäki & Gebauer, 2017). För att tillgodogöra sig det värdet som relationen skapar 

behöver företaget samarbeta med andra intressenter. Dessa relationer sammanlänkas ofta i 

litteraturen till innovationer (Mills, Purchase & Parry, 2013; Parry & Tasker, 2014). En 
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innovation definieras i denna studie som en ny idé, en resurs som ger värde genom olika typer 

av relationer och utveckling. 

2.3 Värdesyn 
Att fastställa begreppet värde innebär ett problem eftersom värde har olika innebörder för 

olika individer och annorlunda preferenser och uppfattningar av begreppet medger således en 

individuell bild av värdet. Begrepp värde är svårt att förhålla sig till eftersom något både kan 

vara av värde samt ha ett värde. Att försöka definiera värde utifrån flera perspektiv har gett 

upphov till värdeteorier som beskriver olika syn av värde (Hult, 1998; Bergström, 2004). Ett 

grundläggande sätt att se på värde är som en begränsad tillgång av resurser som ger brukaren 

nytta. En nytta uppstår från ett behov, vilket skapar ett värde i människors medvetande. Värde 

skapas då genom positiva förväntningar vid användandet och är en funktion av framtida 

potentiella nyttor (Persson, 2008). Eftersom nyttan är en individuell skattning kan samma 

varor värderas olika (Menger, 1976). Begreppet värde har en innebörd och är beroende av 

situationer, perspektiv och marknad. Ett värde kan därför förändras (Hult, 1998). Subjektivitet 

gör att värdet av något ser annorlunda ut beroende på vem som använder det (Bowman & 

Ambrosini, 2000). Definitionen av värdesyn är i denna studie den syn på något som upplevs 

vara till gagn för användaren. Hur mycket värde tinget besitter ligger i användarens egna 

uppfattning att definiera eftersom det är individuellt. 

2.4 Teoretiskt ramverk 
Teorin mynnar ut i ett teoretiskt ramverk som har tagits fram och åskådliggörs i Tabell 1. 

Tjänstefieringsvärdena som skapas av implementeringen av tjänstefiering har identifierats 

som kunskap och kompetens, framtidsmöjligheter och innovationer. Tabell 1 har sin grund i 

värdesynen som tidigare forskning har av tjänstefieringsvärdena (se Sullivan & Sullivan, 

2000; Wei Choo, 2000; Jacobsen, Hofman-Bang & Nordby, 2005; Cohen, Agrawal & 

Agrawal, 2006; Vargo & Lusch, 2008; Baines m.fl. 2009; Elg, 2013; Parry & Tasker, 2014).  
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3 Metod 

3.1 Forskningsdesign 
För att försöka besvara frågan som ställdes i inledningen och uppfylla uppsatsens två syften 

konstruerades ett teoretiskt ramverk. Som utgångspunkt för det teoretiska ramverket användes 

tidigare forskning. Frågor vi sökte svar på var vilka värden som skapas och hur de skapas, 

förändring i värdesyn, samt vem värdet skapas för. Svaren klassificerades sedan inom de tre 

kategorierna kunskap och kompetens, framtidsmöjligheter samt innovationer. Data som 

samlades in baserades på tjänstefierade tillverkningsföretag  och tjänsteföretags värdesyn av 4

tjänstefieringen. Föremål för undersökningen var variationerna i respondenterna värdesyn. 

Denna syn analyserades och bildade sedan ett nytt ramverk som förklarade värdeskapandet av 

tjänstefieringen. I denna studie som syftade till att undersöka variationen i värdesyn, för att 

identifiera hur värdeskapandet av tjänstefieringen sker och för vem värdet uppkommer, var en 

intervjustudie var bäst lämpad för att samla in och sedan analysera data. Syftet med att 

bedriva intervjustudie var att synliggöra hur värdesynen på tjänstefieringen gestaltas 

(Esaiasson m.fl. 2017).  

3.1.1 Analys av data 

Data i intervjustudien var ljudinspelningar från intervjuerna och överföringarna till skrift 

utgjorde det empiriska materialet. Resultatet baserades på data om respondenternas värdesyn 

av tjänstefieringen. 

Tidigare forskning om tjänstefiering har tillsammans med teorin operationaliserats. 

Avsikten med operationaliseringen var att härleda värdet av tjänstefieringen och utgjorde 

således grunden för studiens analys. Detta gjordes i syfte att pröva den empiriska slagkraften 

hos förklaringsfaktorn tjänstefiering (Esaiasson m.fl. 2017). Operationaliseringen gjordes på 

följande vis; den oberoende variabeln tjänstefiering operationaliserades till 

tjänstefieringsvärde. Tjänstefieringen skapade enligt teorin värde i form av kunskap och 

kompetens, framtidsmöjligheter, och innovationer. Den beroende variabeln värde 

operationaliserades till värdesyn. Värdesyn i denna studie handlar om hur värde skapas, vem 

 Hädanefter kommer de tjänstefierade tillverkningsföretagen att benämnas för tillverkningsföretag 4
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värde skapas för, vad som anses vara mest värdefullt och förändring i nytta för företagets 

värdeutveckling. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
En kvalitativ metod användes som datainsamlingsmetod (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman 

& Bell, 2015). Metoden var passande då en kvantitativ metod ämnar undersöka och dra 

slutsatser från mätbar kvantifierbar data istället för med ord som inte mäts (Bryman & Bell, 

2015). Utifrån studiens syfte valdes som forskningsmetod, att genomföra åtta 

semistrukturerade intervjuer. För vardera företagskategori genomfördes fyra intervjuer. 

Användandet av intervjuer som primärdata bedömdes ge mest relevant information utifrån 

den formulerade frågan och syftet av studien. Det valdes att använda semistrukturerade 

intervjuer, eftersom de är mer flexibla än strukturerade intervjuer, men samtidigt önskades 

viss systematik uppnås varför ostrukturerade intervjuer inte bedömdes uppfylla avsett syfte. 

Valet av intervjuform gav möjligheten att styra diskussionen från den förutbestämda 

intervjuguiden vilket gav upphov till att ställa följdfrågor för djupare förståelse. Eftersom 

studien undersökte variationer av värdesyn i tjänstefieringen formulerades breda frågor, för att 

få spontan och självupplevd information om värdesyn (Bryman & Bell, 2015).  

3.2.1 Urval 

Urvalet av företag och respondenter i studien byggde på ett strategiskt icke slumpmässigt 

urval. Valet av företag gjordes utifrån bedömningen att de bedömdes kunna tillföra relevant 

information givet forskningsfrågan. Företaget gjorde därefter bedömningen vem hos dem som 

var bäst lämpad som respondent. I Tabell 2 åskådliggörs urvalet i studien där antalet 

nedskrivna ord och tidsåtgång per respondent syns (Bryman & Bell, 2015). 
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Det strategiska urvalet skedde på två nivåer ett så kallat tvåstegsurval (Bryman & Bell, 2015). 

Urvalet skedde baserat på både likheter och olikheter. Likheter på det sättet att alla 

respondenter har kommit i kontakt med tjänstefiering och olikheter, i att de arbetar för olika 

typer av företag. Den första nivån utgjordes av val av företag. Företagen skulle antingen gå 

under kategorin tjänstefierade tillverkningsföretag eller tjänsteföretag. Tjänstefierade 

tillverkningsföretag var relevanta att utgå från eftersom företagen besitter 

förstahandsinformation om värde som skapas i och med tillförandet av tjänster. För att 

säkerställa att tillverkningsföretaget var tjänstefierat valdes tillverkningsföretagen efter 

definitionen av tjänstefiering. Det ena tillverkningsföretaget var ett läkemedelsbolag som 

producerade produkter till kosmetiska injektioner och kirurgi , det andra arbetade med 5

verkstadsproduktion, samt ett tredje företag som tillverkade och sålde hemelektronik.  

För att komplettera materialet med ytterligare infallsvinklar valdes det även att 

intervjua tjänsteföretag. Då de hade tjänster som huvudsaklig produkt från start, utan har 

arbetat en längre tid med de värden som tillverkningsföretaget skiftar mot. På så vis kunde de 

bidra med variation mot de tjänstefierade tillverkningsföretagens värdesyn. Tjänsteföretagen 

valdes efter det att de tillhandahöll tjänster som den huvudsakliga produktionen i företagen. 

De medverkande tjänsteföretagen var ett medieföretag , ett företag som erbjöd 6

marknadsanalyser och prognoser, samt ett entreprenadföretag.  

Den andra nivån och kriteriet var val av respondenter. Företagen hjälpte till när 

respondenter valdes eftersom de hade bäst vetskap om vilka individer som var lämpliga 

intervjudeltagare (Ahrne & Svensson, 2015).  

3.3 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

3.3.1 Litteraturgenomgång 

Som ett komplement till primärdata från intervjuerna samlades litteratur på befintlig forskning 

in. Att använda en litteraturgenomgång gav en tydlig överblick på, vilken litteratur som var 

nyckelkällor samt vilka forskare som är framstående i ämnet (Bryman & Bell, 2015). När en 

överblick av ämnet tjänstefiering skett, utformades sökningen efter nyckelbegrepp. När 

 Det utfördes två intervjuer på detta företag5

 Det utfördes två intervjuer på detta företag6
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litteraturen var identifierad lästes publikationerna för att identifiera hur tjänstefieringen 

tidigare har studerats i relation till synen på värde. 

3.3.2 Genomförande av intervjuerna 

Efter att ha arbetat fram det teoretiska ramverket för klassificering av värdesyn från 

tjänstefieringsvärdena, se Tabell 1 började intervjufrågorna formas. När intervjufrågorna var 

konstruerade genomfördes provintervjuer i syfte att se hur respondenterna uppfattade 

frågorna. Provintervjuer med individer verksamma i ett tillverkningsföretag och ett 

tjänsteföretag genomfördes för att testa om respondenternas svar kunde kopplas till 

variablerna i studien (Bryman & Bell, 2015). Det kunde konstateras att vissa frågor inte gav 

relevanta svar i förhållande till studiens syfte, vilket resulterade i att de omformulerades. 

Frågorna förtydligades så de teoretiska variablerna fångades. När det säkerställdes att 

intervjufrågorna kopplades till variablerna började kontakt tas med företag.  

Kontakten togs på olika sätt men samtliga företag mottog ett e-postmeddelande som 

beskrev syftet med studien och vad som ämnades att undersökas. Företaget fick först en 

redogörelse för hur intervjuerna var tänkta att genomföras. När företagen meddelat att de 

accepterade att medverka i studien, valde de själva ut respondenterna. När intervjuerna 

genomfördes skedde det med en person i taget. Respondenterna meddelades om anonymitet, 

frivilligheten med deltagandet och hur uppgifterna skulle behandlas. Innan intervjun startade 

fick respondenten en genomgång om hur tjänstefiering definierades i denna studie. Intervjun 

spelades in och den en av studiens författare ställde frågor till respondenten medan den andra 

antecknade stödord från intervjun, i enlighet med Bryman & Bell (2013) metod. Stödorden 

användes sedan för att kontrollera om något av vikt hade missats. Frågorna ställdes i samma 

ordning till alla respondenter. I slutskedet av intervjun fick de möjlighet att lägga till något de 

kände att de hade missat. När intervjuerna var genomförda fick respondenterna ta del av 

anteckningarna för att se om det överensstämde med vad respondenten ville förmedla. 

3.3.3 Bearbetning av empirisk data 

Det första som gjordes var att intervjuerna spelades in. Att spela in intervjuer bidrog till att 

förbättra minnet och inte omedelbart göra tolkningar av det som respondenterna sa (Bryman 

& Bell 2013 s, 489). Efter intervjuns genomförande gjordes överföringen av respondenternas 
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svar om till skrift. Till en början skrevs respondentens svar ut ordagrant när svaren fångande 

variablerna samt frågan som ställdes. Sedan rensades onödiga ord bort så som hmm, ehh och 

alltså med mera och upprepningar bort som inte var relevant. När det var gjort fanns det en 

sammanställning av respondentens svar med ordagrant återgivelser av det som respondenten 

hade sagt rörande variablerna tjänstefieringen och värde. Materialet kodades sedan om i 

teman efter den teoretiska referensramen.  Sedan delades de olika teman som observerats upp 

i ett flertal fragment, vilket gjorde data mer lätthanterlig och bidrog till uppmärksammandet 

av mer generella egenskaper till begreppen (Bryman 2008 s, 526).  

3.4 Etiska överväganden  
Företagen blev informerade om att de under vilken tid som helst, från första kontakten till och 

med den slutliga inlämningen fick avböja sin medverkan. De blev även informerade om att 

materialet enbart skulle användas i undersökningssyfte samt att det  inte skulle delges på ett 

sätt i studien som gjorde att det kunde sammankopplas med respondent eller företag. När 

respondenterna utsetts informerades även de i samband med intervjun. Vissa av 

respondenterna bad om att hålla sig själva och företaget anonymt. Med hänsyn till deras 

önskemål exponeras inga företagsnamn.  

3.5 Metodreflektion 
Genom att koppla studien till existerande forskning genom en litteraturgenomgång ökade 

trovärdigheten (Bryman & Bell, 2015). Ett kritiskt moment var att den övergripande 

litteraturen om tjänstefiering var baserad på forskning från andra länder, vilket gav upphov till 

vissa frågetecken om hur väl förhållandena var överförbara till svenska företag. Bara för att 

ett förhållande råder på en viss marknad behöver det inte vara aktuellt på en annan. Å andra 

sidan har fenomenet undersökts på den svenska marknaden i samband med att forskare i takt 

med teknik- och tjänsteutvecklingen sett en övergång till fler tjänsteföretag. Tjänstefiering var 

sålunda aktuellt även på den svenska marknaden, men det var viktigt att ta i beaktande att 

effekterna och den värdesyn som litteraturens gett var en indikation snarare än en bild av 

verkligheten och förhållandena på den svenska marknaden. Därför användes intervjuerna i 

studien som primärdata som baserades på svenska tillverkningsföretag och tjänsteföretag för 

att komma runt överförbarhetsproblemet.  

!13



Genom att låta respondenten själv läsa igenom anteckningarna som gjordes under 

intervjuerna, säkerställdes att vår uppfattning om samtalet stämde överens med dennes. Detta 

utfördes för att minimera egna tolkningar av hur respondenten svarade på frågorna som 

ställdes. Dessutom fick respondenten inte tillgång till intervjuunderlaget innan själva 

intervjun, vilket bidrog till att respondenten inte kunde förbereda sig och på så sätt frisera sina 

svar. Dock fick alla respondenter en genomgång av definitionen av tjänstefiering innan 

intervjun startade för att säkerställa att alla hade samma utgångsläge samtidigt som ledande 

frågor undveks. Därmed fick alla respondenterna samma förutsättningar till att svara på 

frågorna som ställdes i samma ordning till alla. 

Eftersom respondenterna hade olika värdesyn på kunskap och kompetens, 

framtidsmöjligheter och innovationer säkerställdes det att den beroende variabeln 

tjänstefiering hade effekt på den oberoende. Tjänstefieringen var således ansvarig för de olika 

variationerna av värdesynen. 
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4 Det empiriska resultatet 
Resultatet av intervjustudien presenteras i Tabell 3. Tabellen innehåller den gemensamma 

synen av värde i tjänstefieringen från respondenter i tillverkningsföretagen och 

tjänsteföretagen.  

 

4.1 Kunskap och kompetens 

4.1.1 Vilka värden som skapas och hur 

Intervjupersonerna på tillverkningsföretagen upplever att kunskap och kompetens ger upphov 

till möjligheter att lära andra på företaget utvecklas. Detta gör att kunskapen och kompetensen 
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fördelas på fler personer vilket gör arbetsmiljön tryggare då det inte uppstår problem om 

någon inte skulle vara på plats. Kunskap och kompetens beskrivs som ett resultat av en 

ytterligare kunskapsutveckling i företagen. 

 [...] kunskap effektiviserar och ger trygghet till arbetsplatsen. [...], jag anser att 
kompetens skapas ur kunskap och det effektiviserar arbetet vilket skapar värde. 
Man kan lära upp andra medarbetare, kanske cheferna som inte har någon insikt i 
själva tillverkningsprocessen. Det ger trygghet till både individen och företaget. 
[...] -TI 4 

Enligt respondenter från tjänsteföretag är det värde som kunskap och kompetens skapas från 

relationer, antingen mellan medarbetare i företaget eller till kunden. När en relation har 

skapats uppkommer det sociala värden såsom feedback, beröm, trygghet och trivsel.  

“Det är den personliga relationen till företagets kunder som bidrar till feedback. 
Med den kunskapen kan man utvecklas inom företaget”-TJ 2  

“[...]utvecklas det kan medarbetarna prestera mer och trivs bättre på 
arbetsplatsen” -TJ3. 

De två företagstyperna är alltså av olika uppfattningar angående vilka värden som skapas 

genom kunskap och kompetens. Resultatet tyder på att kunskap och kompetens skapar 

feedback, beröm, trygghet och trivsel, vilket skiljer sig tydligt från tidigare forsknings 

resonemang om att det skapar unika kombinationer (se Wei Choo, 2000; (Sullivan & Sullivan, 

2000). 

4.1.2 Förändring av värdesyn 

Värdesynen bland respondenterna kretsar kring att kunskap och kompetens ses som mest 

värdefullt. Dess position har dock ändrats över tid. Från att ha varit en av de mindre 

intressanta värdena ett företag kan besitta har det nu seglat upp som det viktigaste. Detta 

synsätt präglar tjänsteföretagen såväl som tillverkningsföretagen. 
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“Kunskap kommer helt klart först, utifrån kunskapen om din kund eller din 
intressent, så kan man göra innovativa idéer. Som jag och företaget i framtiden 
kan få nytta av samtidigt som jag höjer min kompetens på områden. Allt detta 
bygger på kunskap”. - TJ 1 

“Framförallt kunskap har gått från lägst till högst, en hel helskiftning helt 
enkelt”- TI3 

Faktumet att det tjänstefieringsvärde som anses mest värdefullt är kunskap och kompetens 

står i kontrast till vad tidigare forskning sagt. Innovationer beskrivs som mest värdefulla inom 

stora delar av tjänstefieringslitteraturen (se Baines m.fl 2009; Baines, Lightfoot, Swink, 2011; 

Rabetino, Kohtamäki & Gebauer, 2017). Detta tydliggörs vid jämförelse mellan det teoretiska 

ramverket i Tabell 1 och resultatet i det nyskapade ramverket i Tabell 3.  

4.1.3 Vem värdet skapas för 
Respondenterna i tillverkning- och tjänsteföretagen anser främst att kunskap och kompetens 

skapar värde för medarbetare i företaget, företagets kunder och de som företagen på ett eller 

annat sätt samarbetar med. 

 “Medarbetares kunskap som kan omsättas i något produktivt för företaget. Samt 
en allmän kunskap som behövs för att fungera i grupp” -TJ 3 

TI2 resonerar vidare att företaget får övertag mot konkurrenterna i samband med ökad 

kunskap och kompetens. Det sägs bidra till att företaget blir mer attraktivt på marknaden och 

bland kunderna.  

“[...]Det är kompetensutvecklande, för ja det måste vara kunderna. Eftersom de 
produkter som produceras på en avdelning där det läggs mycket resurser kommer 
skapa bättre produkter som i slutändan kunden använder”. - TI 2 

Respondenterna håller med Wei Choo (2000) om att kunskap och kompetens skapas för 

företaget och specificerade att det således var medarbetare i företaget som värdet skapas för. 

Därmed är utvecklingen av tjänster enligt respondenterna ett sätt att skapa kunskap och 

kompetens, och de lägger större vikt vid kundens perspektiv och medarbetarna i företagen, 

alltså att de är de stora vinnarna av kunskap och kompetens i företaget. Som framgår av Tabell 
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1 och Tabell 3 uppvisas dock en viss skillnad i hur respondenterna såg på värdeskapandet för 

intressenter mot resultatet av den gemensamma värdesynen. Det var att kunskap och 

kompetens även skapade värde för företagets samarbetspartners. Även om det resonemanget 

inte fördes av forskare i tidigare studier om tjänstefiering kan resonemanget föras tillbaka till 

för vem en tjänst skapar värde. Enligt Zeitham m.fl (1985) är det den som brukar tjänsten som 

tar del av värdet. 

4.2 Framtidsmöjligheter 

4.2.1 Vilka värden som skapas och hur 

Ett flertal av respondenterna anser att framtidsmöjligheter skapar värde genom tydliga mål. 

Mål är den enda gemensamma värdesyn som respondenterna kopplade till hur värde skapas av 

framtidsmöjligheter.  

 “[..] framtidsmöjligheter skapas från ett satt mål, är vinstdrivande och har en 
plan om du som skall komma dit är det utvecklande..” - TI 3 

Respondenterna anser att det värde som skapas från framtidsmöjligheter är hållbarhet, 

överlevnad och personlig utveckling på ett eller annat sätt. Det tycks existera en variation i 

värdesyn och många respondenter i tillverkningsföretagen anser att framtidsmöjligheterna 

skapar värde på individnivå för företagens anställda medan tjänsteföretagen anser att det 

skapas på företagets nivå. Tillverkningsföretagen ser istället tjänstefieringen mer som Persson 

(2008) resonemang om att en nytta uppstår från ett behov. Värde skapas genom positiva 

förväntningar vid användandet och är en funktion av framtida potentiella nyttor. 

Tillverkningsföretagen ser alltså en potentiell nytta med framtidsmöjligheter, som skapar 

värde för individerna som sedan kan förmedla det värdet till företaget. Detta blir tydligt i 

nedanstående svar från TI 1 och TJ 3:  

 “Ny teknik för personlig utveckling” - TI 1 

“Överlevnad och ekonomisk hållbarhet. Ett hållbart företagande är viktigt i 
dagen samhället, det har även blivit viktigt för en medveten kund. Det skall vi 
försöka lyckas med samtidigt som vi kan föra våra verksamheter framåt”. - TJ 3 

!18



Det finns inte mycket i teorin som förklarar hur framtidsmöjligheterna skapar värde. Elg 

(2013) beskriver det som att det skapas genom forskning och innovationer, något som skiljer 

sig markant från respondenternas svar, där tydliga mål ligger bakom framtidsmöjligheter. 

Även angående vilka värden som skapas är litteraturen begränsad. Endast nya idéer tas upp 

som exempel i tidigare forskning på värde som skapas som resultat av framtidsmöjligheter (se 

tabell 3), medan respondenterna svarar att överlevnad, hållbarhet och personlig utveckling 

skapas. 

4.2.2 Förändring i värdesyn 

Respondenterna kan inte se någon större förändring över tid i värdesyn av 

framtidsmöjligheter. Framtidsmöjligheter är fortfarande varken mest värdefullt eller minst 

värdefullt, likt vad tidigare forskning belyser (se Tabell 1). Den begränsade förändring som 

respondenterna dock upplever är att kundnöjdhet tidigare har varit viktigare i företaget än 

framtidsmöjligheter, men att detta inte längre gäller. 

“[…]från början var kundnöjdhet viktigare än det ekonomiska värdet. Nu har 
fokuset dock ändrats från kunskapen om kunden som var viktigare, till en skiftade 
om att bli framtidsmöjligheter nu.”- TJ 1 

Liknande resonemang förs i tillverkningsföretagen. De drar dock kopplingen till hållbarhet.  

“Ett hållbart företagande är viktigt i dagen samhälle, det har även blivit viktigt 
för en medveten kund. [...] samtidigt som vi kan föra vår verksamhet framåt”. - TI 
3 

Respondenter från båda företagstyperna är i likhet med teorin överens om att 

framtidsmöjligheter ej är det mest eller minst viktiga tjänstefieringsvärdet. Beträffande 

förändring över tid saknas detta helt i teorin (se jämförelse Tabell 1 och 3). 

4.2.3 Vem värdet skapas för 

Beträffande framtidsmöjligheter ansåg både tillverkningsföretagen och tjänsteföretagen att 

utomstående intressenter i allmänhet är mottagarna av det värdet som skapas. 
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“Det skapar möjligheter, möjligheter för bankerna att se att våra produkter är 
bra, vilket innebär att man kan ta lån. Även för investerare som man kan visa upp 
ett bra mått och framtidsutsikter.”- TI 1 

Den sammanfattade trenden i respondenternas svar är att värdet av framtidsmöjligheter skapas 

för banker, investerare och ägare i företaget.  

“Det visar att vår verksamhet kommer att finnas kvar i framtiden. Det skapar 
stabilitet. En stabilitet som både kunder som är ovilliga att testa nytt och 
aktieägare som investerar vill ta del av”. - TJ 3 

Detta resultat står i kontrast till tidigare forsknings bevis på för vem värdet skapas för. I 

tidigare forskning har företaget (se Elg, 2013) samt partners till företaget framstått som 

mottagare av värdet (se Wise & Baumgartner, 1999). Varken tillverkningsföretagen eller 

tjänsteföretagen delar den befintliga teorins bild av vem framtidsmöjligheter skapar värde för 

skillnaderna åskådliggörs vid en jämförelse av Tabell 1 och Tabell 3. 

4.3 Innovationer 

4.3.1 Vilka värden som skapas och hur 

Det finns en viss variation både mellan och inom företagskategorierna i synen på hur värde 

skapas genom innovationer. Tjänsteföretagen menar att innovationer skapar värde genom 

ökad efterfrågan hos kunderna, alltså konkurrensfördelar, kunskap, pengar. Många 

respondenter kommenterade frågans spännvidd, de anser att innovation är brett. 

Tillverkningsföretagen nämner effektivitet, kundnöjdhet, nya möjligheter och starkt 

varumärke som värden som uppkommer i och med innovation. 

“Innovationer skapar effektivitet, kundnöjdhet, nya möjligheter, starkt 
varumärke .. osv. Svår fråga. Innovation är brett. Det handlar om att göra något 
bättre eller helt nytt – det gör att efterfrågan på det är högre” -TI 4 

Inget företag kan ge en ingående förklaring om hur innovation uppstår. Några av 

tillverkningsföretagen beskriver nytänkande som en form av grund för innovationer.  

!20



“En innovation handlar om nytänkande. Man kommer på något som inte gjort 
tidigare.” -TI 4 

Tidigare litteratur (se Sullivan & Sullivan, 2000; Jacobsen m.fl., 2005) pekar på 

ospecificerade resurser för företaget som värden som kan tillkomma genom innovation. Detta 

kan kopplas till tjänsteföretagens tankar om att företaget får mer kapital. Innovation 

uppkommer genom relationer och utveckling enligt den sammanställda teorin (se Mills, 

Purchase & Parry, 2013; Parry & Tasker, 2014) i Tabell 1. Detta resonemang förs inte bland 

de intervjuade företagen då de inte kunde ge några konkreta svar på hur innovationer uppstår. 

4.3.2 Förändring i värdesyn 

Både tjänsteföretag och tillverkningsföretag anser att innovationer är minst värdefullt i 

tjänstefieringen. TJ 2 rankade tjänstefieringsvärdena i ordningen efter vad som ansågs tillföra 

mest värde för ett företag; kunskap, kompetens, framtidsmöjligheter och sist innovationer.  

“Ett, kunskapen om vad vi skall arbeta med och kompetens, två 
framtidsmöjligheter och sist innovation. För att allt det som jag anordnade 
behövs för att skapa en innovativ ide. ” -TI 3 

Samma ordningsföljd ges alltså av företag från båda kategorierna. Detta resultat indikerar att 

värdesynen bland de intervjuade tjänsteföretagen och tillverkningsföretagen inte stämmer med 

de slutsatser som Sullivan & Sullivan (2000) och Jacobsen m.fl (2005) presenterar. 

4.3.3 Vem värdet skapas för 

Tjänsteföretagen lyfter fram att innovation är bra för företaget som ligger bakom den då det 

kan göra ekonomisk vinning genom konkurrensfördelar, men det anses även bra för kunderna 

som tar del av den nya utvecklade produkten.  

“Kunden får mer nytta av våra varor och tjänster, det betyder att vi kan sätta ett 
högre pris för att kompensera upp tjänsten. Vi kan mäta oss mot om inte bättre 
mot andra företag då.” - TJ 3 

Tillverkningsföretagen lyfter fram kunder och företag som de huvudsakliga grupper som 

värdet skapas för. Även de ansåg att företags konkurrenskraft ökade, vilket kunde ge 

ekonomisk vinning och ökat kundvärde genom bättre produkter. 
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Det existerade överlag ingen variation mellan tjänsteföretagens och tillverkningsföretagens 

värdesyn angående vem som tar del av värdeskapande från innovationer. Baines m.fl. (2009) 

hävdar att det främst är kunderna som mottar värde från innovation, vilket bekräftas av de 

intervjuade företagen, dock finns inget nämnt ökat värde för företagen i tidigare studier.  
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Variationer i värdesyn  
Det teoretiska ramverket skiljer sig på ett flertal punkter mot den värdesyn som 

respondenterna förmedlade. Dock är det viktigt att beakta variationerna i studien, gentemot 

tidigare forskning som kan ha uppkommit eftersom denna studie inte intog ett kundfokus.   

Sett till det vad som anses som mest värdefullt i det teoretiska ramverket finns en 

tydlig indikation på ett skifte mot kunskap och kompetens från att ha kretsat kring innovation. 

Det kan förklaras i att majoriteten av tidigare forskning har ett kundfokus medan den här 

studien intog ett företagsfokus, vilket innebär att värdesynen blir att innovationer skapar värde 

för kunden men inte för företaget.  

Skiftet i fokus mot kunskap och kompetens upplevs skapa värde för medarbetarna på 

företagen. Det är en tydlig skillnad. Detta ger en indikation på att tjänstefieringen skapar 

värde för medarbetarna, som de sedan kan förmedla tillbaka till företaget så de kan 

tillgodogöras sig detta mervärde. Detta kan även kopplas till teorin och Bogdanowicz & 

Bailey (2002) resonemang om att kunskap är en tillgång som förvärvas genom utbildning och 

erfarenhet som de anställda i företaget kan tillgodogöra sig.  

En annan skillnad mellan det teoretiska ramverket och värdesynen bland företagen är 

vilket värde som framtidsmöjligheter skapar, och hur det uppkommer. Tidigare forskning 

pekar på att framtidsmöjligheter ger upphov till värde i form av nya idéer medan företagen 

anser att framtidsmöjligheter skapar värden både för företag och medarbetare.  Viss skillnad i 

uppfattning mellan företagstyper föreligger dock. Tillverkningsföretagen fokuserar på det 

värde som framtidsmöjligheter skapar för individen medan tjänsteföretaget ser värde som 

skapas för företaget. Det finns flera olika tänkbara förklaringar till varför det förhåller sig på 

detta vis. En möjlig förklaring kan vara att som Sullivan och Sullivan (2000) hävdar så 

besitter tjänsteföretag en större andel intellektuellt kapital medan tillverkningsföretag har mer 

materiellt kapital. Det betyder att tjänsteföretagen torde vara mer vana vid 

tjänstefieringsvärden och identifierar inte dem på samma sätt som tillverkningsföretagen gör, 

eftersom tillförandet av tjänster är nytt för tillverkningsföretaget. Det är möjligt att  anställda i 

tillverkningsföretag endast kan se en förändring på ett personligt plan och inte för företaget 

som helhet ännu. 
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Tjänsteföretag fokuserar på överlevnad och hållbarhet som värden som skapas genom 

framtidsmöjligheter. Detta görs samtidigt som dessa respondenter även menade 

framtidsmöjligheter blivit viktigare än kundnöjdhet. Det är inte omöjligt att detta är ett tecken 

på att företag och kunder i dagens samhälle är mer medvetna om hållbarhet och 

utvecklingsfrågor än de som deltog i tidigare studier. Detta kombinerat med Cohen, Agrawal 

& Agrawal (2006) resonemang om att tjänstefieringen är ett resultat av både sjunkande 

efterfrågan på varor och ökad konkurrens samt Oliva & Kallenberg (2003) som menar att 

tjänster oftast är mer hållbara och på så sätt kan ge företaget konkurrensfördelar, ger ett 

indicium om att framtidsmöjligheter ingår i en trend mot hållbart företagande. När företaget 

lyfter blicken från kunden kan företaget sikta på andra mål. Framtidsmöjligheter har alltså inte 

blivit viktigare gentemot de övriga tjänstefieringsvärdena, dock mot kundvärdet. 

5.2 Vem värdet av tjänstefiering skapas för 
En del av syftet med studien är att identifiera vem värde skapas för i samband med 

tjänstefieringen. Tidigare studier landar ofta i att värdet av tjänstefiering skapas framförallt för 

företag och dess kunder. Resultatet i denna studie skiljer sig markant från vad som 

identifierats i tjänstefieringslitteraturen. Resultatet åskådliggör fler möjliga mottagarna av 

värde. I huvudsak är det samarbetspartners till företaget, investerare och ägare som drar nytta 

av värdeskapandet. Till en lägre grad upplever tjänsteföretagen och tillverkningsföretagen 

även att konkurrenter, konsumenter och banker som företaget har lånat pengar av, är möjliga 

vinnare. Det får som följd att Elgs (2013) tanke om att företaget ska stå som ensam mottagare 

av värdet inte vinner stöd hos respondenter från endera grupp, utan ger indikation på att det 

finns många fler som gynnas av tjänstefiering. 

5.3 Slutsats och vidare forskning 
För att svara på studiens forskningsfråga; Vilka värden skapar tjänstefiering för företag och 

deras intressenter? har en intervjustudie med åtta respondenter verksamma inom tjänstefierade 

tillverkningsföretag och tjänsteföretag utförts. Detta gjordes i syfte att undersöka 

värdeskapandet av tjänstefieringen. Det andra syftet med uppsatsen var att från teorin skapa 

ett teoretiskt ramverk som skulle ställas mot ett nytt ramverk, baserat på den funna variationen 

i värdesyn. Variationerna i värdesynen skulle därmed förklara värdeskapande av 
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tjänstefieringen och uppfylla det första syftet med studien. Respondenternas svar skildrade 

variationer i värdesyn och förklarade sedan vilka värden tjänstefieringen generellt skapar för 

företag och deras intressenter.  

Svaret på forskningsfrågan är att tjänstefieringen skapar värde för såväl företag som  

deras anställda, banker, samarbetspartners, ägare, investerare och kunder. I företag skapar 

tjänstefieringsprocessen bland annat konkurrensfördelar, utveckling, hållbarhet, överlevnad 

och ekonomiska värden. De flesta värden som skapas av tjänstefieringen kan företag sedan 

använda för att hävda sig mot andra företag och bli attraktiv hos kunderna. Det framkom även 

att tjänstefieringen gav upphov till sociala värden för individerna i företaget. Dessa värden 

skapades först och främst av kunskaps- och kompetensutveckling, och utgjordes av värden i 

form av feedback, beröm, trygghet och trivsel. De sociala värdena kunde sedan transformeras 

från medarbetarna för att skapa ytterligare mervärde i företaget.  

Denna undersöknings begränsade storlek medför att några generella slutsatser inte 

kan dras. Dock tyder resultatet av studien på att ämnet med fördel kan utforskas vidare. Det 

faktum att ett flertal nya syner på värdeskapande vid adderande av tjänster har 

uppmärksammats indikerar att det finns utrymme för mer forskning inom området. Det finns 

möjlighet att studera och koppla värdeskapande mer till själva tjänsteprocessen för att på så 

vis se andra värden tjänstefieringen kan ge upphov till. Att koppla värden närmre till 

tjänsteprocessen kan ge upphov till andra värden som skapas för företag och i synnerhet för 

individer i företag, vilket är ett annat tänkbart undersökningsområde. Slutligen kan det vara av 

värde att utföra liknande studier i större omfattning på företag med låg medelålder på de 

anställda för att se om de observationer som gjorts i denna studie kan ha sin förklaring i en 

generationsövergång.  

!25



6 Referenser 
Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber 

Baines, T, Lightfoot, H, Benedettini, O. Kay, J.M. (2009). “The servitization of 
manufacturing: A review of literature and reflection on future challenges”. Journal of 
Manufacturing Technology Management, Vol  20, No. 5, pp. 547-567.  

Baines T, Lightfoot H, Swink M. (2011). “Servitization in action: Findings from a study of the 
extended Caterpillar enterprise”. Proceedings of the EUROMA 2011 Conference 

Bergström, L (2004). Grundbok i värdeteori. Uppl. 2:3, Stockholm: Bokförlaget Thales. 

Bjurklo, M. (2008). “Narrative Accounting: A New Form of Management Accounting?”, 
International Studies of Management & Organization, Vol 38, No 2. 

Bogdanowicz, M. Bailey, E. (2002). “The value of knowledge and the values of the new 
knowledge worker: generation X in the new economy”, Journal of European Industrial 
Training, Vol. 26, No. 2/3/4, pp. 125-129. 

Bowman, C. Ambrosini, V. (2000) “Value Creation Versus Value Capture: Towards a Coherent 
Definition of Value in Strategy”, British Journal of Management, Vol. 11, issue 1, pp. 1-15.  

Brax, S. (2005), “A manufacturer becoming service provider – challenges and a paradox”, 
Manufacturing Service Quality, Vol. 15 No. 2, pp. 142-56. 

Bryman, A (2008). Samhällsvetenskapliga metoder, uppl. 2, Stockholm: Liber.   

Bryman, A, Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder, uppl. 2, Stockholm: 
Liber. 

Bryman, A, Bell, E. (2015).  Business research methods, uppl. 4.Oxford: Oxford Univ. Press. 
Cohen, M.A. Agrawal, N. & Agrawal, V. (2006). “Winning in the Aftermarket”. Harvard 
Business Review, Vol. 84, No. 5, pp. 129–138. 

Elg, L. (2013). “Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen?”. Swedish 
Governmental Agency for Innovation System. 

Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. (2017). Metodpraktikan, konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. Visby: Norstedts Juridik. 

Galbraith, J. (2002). “Organising to deliver solutions”, Organizational Dynamics, Vol. 13, No. 
2, pp. 194-207.  

Gebauer, H. Friedli, T. (2005), “Behavioural implications of the transition process from 
products to services”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 20 No. 2, pp. 70-80. 

!26



Gebauer, H. Fleisch, E. (2007), “An investigation of the relationship between behavioural 
processes, motivation, investments in the service business and service revenue”, Industrial 
Marketing Management, Vol. 36, pp. 337-48. 

Hult, M (1998). Värdering av företag. uppl, 6:2..Stockholm: Liber ekonomi 

Jacobsen, K., Hofman-Bang, P. Nordby, R. (2005). “The IC Rating model by Intellectual  
Capital Sweden”. Journal of Intellectual Capital, Vol 6. No. 4, pp. 570-587. 

Jonsson, A. (2012). Kunskapsöverföring & Knowledge management: Malmö, Liber. 

Lagerholm, B. Grahn, S. (2015). “Tjänstefiering i tillverkande företag- Från varor till värde”. 
Swerea IVF-rapport 16001, Publicerad December 2015. 

Lewis, M. Portioli Staudacher, A. Slack, N. (2004). “Beyond products and services: 
opportunities and threats in servitization”, IMS.  

Lightfoot, H, Baines, T, Smart, P. (2013). “The servitization of manufacturing: A systematic 
literature review of interdependent trends", International Journal of Operations & Production 
Management, Vol. 33, No, 11/12,  pp.1408-1434. 

Martin,  C. Horne, D. (1992). "Restructuring towards a Service Orientation: The Strategic 
Challenges", International Journal of Service Industry Management, Vol. 3 No 1, pp. 25-38. 

Miller, D. Hope, Q. Eisenstat, R. Foote, N. Galbraith, J. (2002). “The problem of solutions: 
balancing clients and capabilities”, Business Horizons, March/April, pp. 3-12. 

Mills, J. Purchase, V. Parry, G. (2013). “Enterprise imaging: Raising the necessity of value co-
creation in multi-organizational service enterprises”. International Journal of Operations and 
Production Management Vol 33, pp. 159–180. 

Oliva, R. Kallenberg, R. (2003), “Managing the transition from products to services”, 
International Journal of service Industry Management, Vol. 14, No. 2, pp. 160-172. 

Parry, G. Tasker, P. (2014). “Value and Servitization: Creating Complex Deployed Responsive 
Services”, Strategic Change, Vol. 23, pp. 303–315.  

Prahalad, C.K. Ramaswamy, V. (2000). “Co-Creative Enterprise”, Harvard Business Review, 
Issue, January-February 2000. 

Persson, E. (2008). Fastighetsvärdering. I Institutet för värdering av fastigheter & Samfundet 
för fastighetsekonomi.Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt - Fastighetsnomenklatur. 
Stockholm: Fastighetsnytt Förlags AB. s. 241-296. 
     
Rabetino, R. Kohtamäkib, M. Gebauer, H. (2017). “Strategy map of servitization”. 
International Journal of Production Economics. vol. 192, pp. 144-156.  

!27



Regan, J. (1963), "The Service Revolution,", Journal of Marketing, Nr. 47 (July), pp. 57- 62 

Smith, D. (2006). Redovisningens språk. uppl, 3. Lund: Studentlitteratur. 

SOU 2015:107, Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt, Stockholm 2015. 

Sullivan, P. (1998), “Profiting from Intellectual Capital”, John Wiley, New York, NY. 

Sullivan, P. Jr. Sullivan, P. Sr (2000). “Valuing intangibles companies – An 
intellectual capital approach”. Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No 4, pp. 328-340. 

Vandermerwe, S. Rada, J. (1988). “Servitization of business: adding value by adding 
services”. European Management Journal, Vol. 6, No. 4, pp. 314-324.  

Vargo, S. Lusch, R. (2008). “Service-dominant logic: Continuing the evolution”. Journal of 
the Academy of Marketing Science, Vol 36. pp, 1–10. 

Verstrepen, S. Van Den Berg, R. (1999), “Servitization in the automotive sector: creating 
value and competitive advantage through service after sales”, Global Production 
Management, pp. 538-545. 

Wei Choo, C. (2000). "Working with knowledge: how information professionals help 
organisations manage what they know", Library Management, Vol. 21 Issue: 8, pp. 395-403. 

Wise, R. Baumgartner, P. (1999), “Go downstream: the new profit imperative in 
manufacturing”, Harvard Business Review, Vol. 77, Issue. 5, pp. 133-41. 

Zeithaml, V.A. Parasuraman, A. Berry, L.L. (1985) “A Conceptual Model of Service Quality 
and Its Implications for Future Research”, Journal of Marketing, Vol. 49, No. 4, pp. 41-50.  

Zhang, W. Banerji, S. (2017). “Challenges of servitization: A systematic literature review”. 
Industrial Marketing Management, Vol. 65. 

!28



7 Bilagor 
7.1 Intervjufrågor 

1 Definition av tjänstefiering: 
Tjänstefiering är en process som många tillverkningsföretag är mitt uppe i. Det tar sig ofta 
uttryck i att man adderar tjänster till sitt befintliga produktutbud för att på så sätt öka 
kundvärdet och vinna marknadsandelar. Forskningen på tjänstefiering pekar på att det 
huvudsakligen skapas fyra värden i och med denna process: Kunskap, kompetens, 
innovationer och framtidsmöjligheter.  

Allmänna frågor 
Vad innebär värde för dig? Hur skulle du definiera det? 
Hur skulle du beskriva värdeskapande inom er verksamhet?  
Hur ser du på tillkomsten av värde? Vem skapar värdet?  Vem konsumerar värdet? 

Kunskap 
Hur definierar du kunskap? 
Kan man sätta pris på kunskap? Hur?  
Vilket värde skapar kunskap?  
Varför?  
Hur tror du ökad kunskap hos personalen skapar värde för företagets intressenter 

Kompetens 
Hur definierar du kompetens? 
Kan man sätta pris på kompetens? Hur? 
Vilket värde skapar kompetens? Varför?  
Hur tror du ökad kompetens skapar värde för företagets intressenter?  

Framtidsmöjligheter 
Hur definierar du framtidsmöjligheter? 
Kan man sätta ett pris på framtidsmöjligheter? Hur? 
Vilket värde skapar framtidsmöjligheter? Varför?  
Hur tror du förbättrade framtidsmöjligheter skapar värde för företagets intressenter? 

Innovation 
Hur definierar du en innovation? 
Kan man sätta ett pris på innovationer? Hur? 
Vilket värde skapar innovationer? Varför?  
Hur tror du ökad innovation skapar värde för företagets intressenter? 

Rangordning 

Kan du rangordning kunskap, innovation, framtidsmöjligheter och kompetens utifrån vad du 
anser är mest värdefullt för företaget?   Varför?  
Har rangordningen förändrats över tid? På vilket sätt?  Varför då? 
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