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ABSTRACT 
The energy sector is facing unprecedented changes as technology development and 

new expectations are necessitating action. As a result of market changes, incumbent 

companies as well as new ones within the sector are now seeking new business 

opportunities to cope with changes and position themselves for the future. The term 

servitization has been identified as a key to successfully being able to cope with these 

changes. It describes the transition from a product-oriented value proposition towards a 

service-oriented value proposition and has become attractive as a strategy due to 

economic, market and competitive arguments. Despite many clear advantages, the 

phenomenon of servitization comes with great challenges. To this day, no successful 

full-scale servitization initiative can be identified within the energy sector in Sweden, 

that is to say, a situation where a company completely has shifted its offering. 

 

The thesis therefore sets out to facilitate the development of a servitization endeavor by 

examining previous research work within the field of servitization and co-creation. 

These topics are considered by taking a systems perspective because of the 

characteristics of the given case, where components such as generators, power lines, 

transformers, electrical equipment companies, utility companies, data centers and 

regulatory authorities are part of a larger whole. The theoretical material is applied to 

better understand a potential receiver of a service offering, a potential customer in the 

energy sector that is: Data centers. More specifically, the thesis discusses and seek to 

identify the needs and interests that the customer segment data center seeks in a future 

energy related service offering and other important factors for a servitized offering. 

This in turn can be seen as a response to the servitization literature, which clearly 

promotes that all servitization efforts should start with understanding the customer.  

 

Findings show that the largest challenge of servitization has much to do with the 

abstract nature of the term. In contrast to a tool that can be used relatively mindlessly, 

servitization constitute a complex whole where things like organizational capacity, 

culture and common interests must co-exist. The case study has mapped out the needs 

and wants of the customer segment and suggests recommendations to succeed 

accordingly. The thesis makes in particular three contributions. First, the three 

theoretical topics of servitization, co-creation and systems thinking have been 

integrated to extend the understanding of the connection between these, as well as the 

challenges linked to the topics. Secondly, a deeper understanding of the data center 

sector has been provided, more specifically, which critical factors the segment 

considers in the context of the study. Thirdly, the thesis contributes with suggestions 

concerning areas for improvement or areas where business development can take place, 

which also was what first caused us to do the study.  
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SAMMANFATTNING 
Energibranschen står inför enastående förändringar genom att teknikutveckling och 

nya förväntningar framtvingar ageranden. Stora, traditionella företag såväl som nya 

företag inom branschen söker som resultat av olika förändringstryck nya 

affärsmöjligheter för att hantera förändringarna och att positionera sig rätt inför 

framtiden. Begreppet tjänstefiering (eng: servitization) har identifierats som en 

nyckel till att orientera sig rätt i tiden. Det beskriver övergången från ett tidigare 

produktorienterat erbjudande till ett alltmer tjänsteinriktat erbjudande och har blivit 

attraktivt i form av en strategi på grund av ekonomiska, marknadsmässiga och 

konkurrensmässiga motiv. Trots många synbara fördelar ger denna 

omkonceptualisering intrycket av stora svårigheter. I Sverige kan ännu inte någon 

framgångsrik fullskalig tjänstefiering identifieras inom energibranschen, det vill säga 

ett läge där man totalt övergått från att sälja produkter, till att sälja tjänster.  

 

Examensarbetet redogör därför för tidigare forskning inom tjänstefiering och rollen av 

samskapande i sammanhanget för att underlätta utvecklandet av ett sådant strävande. 

Dessa delar tas i beaktande genom ett antaget systemperspektiv på grund av 

fenomenets karaktär. Generatorer, kraftledningar, transformatorer, elteknikföretag, 

energiföretag, datacenter och reglerande myndigheter är alla exempel på olika typer av 

komponenter relevanta i studien som tillsammans utgör ett system. Det teoretiska 

underlaget tillämpas på en potentiell brukare av ett tjänsteerbjudande, det vill säga en 

potentiell kund inom energibranschen: Datacenter. Mer specifikt identifierar studien de 

behov och intressen kundsegmentet co-location datacenter söker i ett framtida 

tjänsteerbjudande från energileverantörer och andra viktiga faktorer av ett tjänstefierat 

erbjudande. Detta på grund av att tjänstefieringslitteraturen tydligt anger att all form av 

utveckling ständigt behöver utgå ifrån kunden. 

 

Resultat från fallstudien visar att den största svårigheten med att tjänstefiera grundar sig 

i dess abstrakta innebörd. Till skillnad från ett verktyg som kan användas relativt 

tanklöst, utgör tjänstefiering ett helhetspaket där rätt organisationell kapacitet, kultur 

och gemensamma intressen måste föreligga för ett lyckat initiativ. Examensarbetet 

bidrar till forskningen på framför allt tre sätt. För det första har de tre teoretiska 

områdena tjänstefiering, samskapande samt systemtänkande integrerats för att vidga 

förståelsen för kopplingen mellan dessa och utmaningar kopplade till dessa. För det 

andra har ökad förståelse getts för datacenterbranschen, mer specifikt vilka faktorer 

detta segment lägger störst vikt vid i sammanhanget. För det tredje bidrar studien med 

förslag på förbättringsområden där dessutom eventuell affärsutveckling kan ta vid, 

vilket var vad som föranledde studien.  

 

Nyckelord: Tjänstefiering, Samskapande, Co-location Datacenter, Energi 
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1 INLEDNING 
Energibranschen talar om ett pågående paradigmskifte. Det är svårt att undvika 

information om hur energisystemet är i behov av en omställning, hur digital teknik 

genomtränger alla sfärer och hur ny energiteknik möjliggör nya sätt att producera och 

konsumera energi. (Sioshansi, 2016; Helms, 2016) Sett över en tidsperiod på 20 år har 

de största svenska energiproducenterna förlorat marknadsandelar. Lyckligtvis, har 

dessa förblivit relativt stabila under de senaste åren (Konkurrensverket, 2018), men 

moderna trender förväntas få betydande inverkan på marknaden och äventyra deras 

position (World Economic Forum [WEF], 2017).  

 

Mot bakgrund av detta pressas traditionella aktörer, och experter och forskare 

framhäver energitjänster, eller egentligen tjänster, som en nyckel till att orientera sig 

rätt i tiden och hitta nya intäktskällor. (Helms, 2016) Det handlar om en 

omkonceptualisering där energiföretag och övriga leverantörer utmanas till att bli en 

tillhandahållare av tjänster istället för att enbart leverera elektrisk energi likt en råvara 

(Hamwi & Lizarralde, 2017). Inom litteraturen kallas trenden att addera tjänster till ett 

tidigare produktorienterat värdeförslag för tjänstefiering (eng: servitization). En 

perspektivförskjutning av värdeskapande sker; i fokus hamnar den nytta en produkt gör 

för en kund (Baines, Lightfoot, Benedettini & Kay, 2009).  

 

Det huvudsakliga syftet bakom att tjänstefiera sin verksamhet grundar sig i möjligheten 

till nya intäktskällor, högre marginaler och ett differentierat erbjudande, som 

tillsammans utgör ett motmedel till fallande eller stagnerande intäkter. (Baines et al., 

2009; Oliva & Kallenberg, 2003) Med brist på svenska bolag inom energisektorn som 

lyckats med en tjänstefiering, åtminstone i full skala, framkommer ett bevis på stora 

utmaningar. I allmänhet är dessa utmaningar omtalade inom forskningsområdet, där 

exempelvis Helms (2016) förklarar anledningar bakom denna svårighet. I synnerhet 

grundar det sig enligt Helms (2016) i att dessa typer av tjänstebaserade affärsmodeller 

visar få likheter med det traditionella sättet att inbringa intäkter inom energibranschen.  

 

Modeller inom branschen har tidigare uppfattats som trögrörliga och riskobenägna 

(Sioshansi, 2016). Enligt det gamla, beskriver Ramaswamy & Ozcan (2014) hur 

strategi tidigare uppfattats som bemästrandet av konkurrens, och att verktyg som 

värdekedjeanalys grundat sig i antaganden om att positionera sig inom ramen för ett 

känt område. Under nya omständigheter omformuleras strategens syfte, det nya målet 

handlar om att navigera sig igenom dimma. (Ramaswamy & Ozcan, 2014) När det 

handlar om nya områden och teknologier, har företag inom energisektorn börjat söka 

samarbeten för att effektivare inträda marknader eftersom det finns en möjlighet att 

utnyttja synergier. Detta återspeglar en förändring i ett etablerat tänkesätt. (Burger & 

Weinmann, 2016) Hur kan man förstå var det lönar sig att dansa tillsammans i en 

tjänstefieringsresa? 
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1.1 BAKGRUND 
”The whole is greater than the sum of its parts.” (Aristoteles) 

 

Forskare såväl som verksamhetsutövare, har med utgångspunkt i den så kallade 

tjänstedominanta logikens fundamentala premisser identifierat samskapande (eng: co-

creation) som ett innovationsfenomen med styrka att överkomma många av de 

utmaningar som hindrar processen att tjänstefiera som företag (Grösser, Reyes-Lecuona 

& Granholm, 2017; Vargo & Lusch, 2004). Det beskrivs som en fundamental 

förändring i sättet att se på värde, och i en era av ökande sammanbundenhet kan 

organisationer inte längre ensidigt planera inför skapandet av nya produkter och 

tjänster (Ramaswamy & Ozcan, 2014). Ramaswamy & Ozcan (2014) beskriver hur 

intressenter, från kunder och anställda till leverantörer och partners, behöver engageras 

i en samskapande process för att uppnå fördelar. 

 

"Building collective knowledge with stakeholders is no longer a privilege, 

but a must for organizations to survive in complex environments.”  

(Ramaswamy & Ozcan, 2014, s. I) 

 

Vi har i inledningsfasen till detta examensarbete fått inblick i en situation där företag 

inom energisektorn önskar att samskapa för att tillsammans skapa ett tjänstefierat 

erbjudande och nya gångbara affärsmodeller i Sverige för att möta utmaningarna 

nämnda i inledningen. Det är således ett utvecklingsarbete i en initial fas med många 

frågetecken och inga beprövade affärsmodeller att lära ifrån. Vad vill kunden? Finns 

det en betalningsvilja? Finns det möjlighet till att tillsammans skapa ett erbjudande? 

Finns det fördelar med att samarbeta? På vilket sätt hindras vi? Hur tar man betalt? 

Dessa är enbart en del av alla de frågor som uppkommer i ett sådant inledningsskede. 

Med stöd av litteraturens anvisningar om hur ett sådant tjänstefierat erbjudande kretsar 

kring tillfället där värdet skapas (Vargo & Lusch, 2004; Baines et al., 2009; 

Ramaswamy & Ozcan, 2014; Helms, 2016), kan svar på sådana frågor endast erhållas 

genom att först studera och aktivera kunden, de ingående aktörerna och sedan integrera 

dessa, då de olika intressena krävs att synkroniseras enligt en tjänstedominant logik 

(Vargo & Lusch, 2004). 

 
              Figur 1 - Ett scenario för samarbete. (Egenkonstruerad bild) 
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Kunden i detta fall är verksamhetstypen co-location datacenter. Ett datacenter är först 

och främst en verksamhet som via byggnader inrymmer serverdatorer och 

kringutrustning, så som nätverk, kylning, kraftförsörjning, automatisk brandsläckning 

och säkerhetslösningar (Geng, 2015). Dessa har fått enorm uppmärksamhet på senare 

år i och med att världens internettrafik passerar via dessa och det faktum att 

internettrafiken visar en exponentiell tillväxt i vår moderna tid. I takt med att 

internettrafiken ökar, ökar även storleken av dessa byggnader. Energikonsumtionen är 

enorm och skapar olika former av belastningar på exempelvis elnät. (International 

Energy Agency [IEA], 2017) Det är därför av intresse för energiföretag och andra 

företag involverade i branschen att förbättra dennes närvaro vad gäller framför allt 

energi. Co-location datacenter är en variant av ett datacenter där yta och 

kringutrustningen nämnd ovan är tillgänglig att hyra för kunder, så som privatpersoner, 

banker och andra verksamheter med databehov. Till skillnad från ett vanligt datacenter, 

behöver man som kund i denna typ inte bekosta anläggningen runt omkring med 

exempelvis ett fungerande kraft- och kylssystem (åtminstone inte i form av en stor 

initial investeringskostnad). Verksamhetstypen fokuserar därför på att optimera dessa 

miljöförhållanden, så att kostnaden blir så låg som möjligt och driften så optimal som 

möjligt. (Geng, 2015) Därför är energiaktörer intresserade av denna bransch, det ligger 

helt enkelt inom deras kompetensområde att förbättra den delen av verksamheten.  

En schematisk bild över ett slags nätverk som beskriver scenariot, visas ovan. Vargo & 

Lusch (2004) förutsätter samskapande och integrering (mellan tillhandahållare av tjänst 

och kund) som ett förhandskrav för att skapa värdefulla tjänster och kontinuerligt 

utbyta ömsesidiga fördelar. Företagen i studien inser potentiella fördelar och har 

således inlett ett utvecklingsarbete, men det saknas för tillfället förståelse för hur man 

kan röra sig framåt. I kedjan eller systemet finns det en elteknikleverantör (case: 

underleverantör till kraftföretaget) som önskar att vara en del av kundens (case: co-

location datacenter) värdekedja på ett innovativt sätt – via en helhetslösning skapad 

tillsammans med energiföretaget vill man bli en del av kundens löpande utgifter 

(OpEx) – för att erhålla nya intäktsströmmar. Scenariot är således per definition en 

fråga om ett sociotekniskt system bestående av tekniska komponenter och aktörer som 

interagerar, och kräver en socioteknisk systemsyn i enlighet med litteraturens 

rekommendationer (Ramaswamy & Ozcan, 2014).  

Det kan kallas ett sociotekniskt system eftersom en sådan lösning skulle vara beroende 

av komponenter av generatorer, kraftledningar, transformatorer med mera, men även 

organisatoriska komponenter, så som elteknikföretag, energiföretag och datacenter, 

dessutom juridiska där reglerande myndigheter påverkar. (Bladh, 2006) Dessa idéer om 

sociotekniska system härstammar från Hughes (1983) teorier om stora tekniska system 

(eng: large technical systems). Då företagen som examensarbetet studerar avser att 

skapa ett tjänstefierat erbjudande tillsammans, innebär det att ett redan bestående 

sociotekniskt system behöver etableras med ännu större samordning än tidigare. 

Således blir det förödande att betrakta delar av ett sådant system i sin ensamhet. En 
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sådan tätare integration kommer med en rad problem, sekretess är ett exempel på en 

verklighet inom näringslivet som utgör ett problem i sammanhanget (Wadeisa & Sada, 

2015).  

1.2 PROBLEMATISERING 
Elteknikföretaget och energiföretaget som befinner sig i det återgivna scenariot 

upplever svårigheter med att gemensamt skapa ett tjänstefierat erbjudande. Eventuella 

synergier är oförstådda. Litteraturen har identifierat utmaningar energiföretag som 

enskilda aktörer möter under sin tjänstefieringsresa, se Helms (2016), men de 

utmaningar och möjligheter som visar sig då ett energiföretag försöker att skapa ett 

sådant erbjudande i ett flerpartisystem förekommer sällan inom forskningen. Det är 

därför viktigt att identifiera viktiga faktorer inför ett sådant systemskapande, för att det 

strategiska utvecklingsarbetet ska kunna fortgå med mindre friktion om ett affärsfall 

skulle visa sig lovande.  

 

Detta examensarbete utgår ifrån att undersöka perspektiv från tre parter som potentiellt 

är intresserade av en tjänstefierad lösning: en elteknikleverantör, ett energiföretag och 

co-location datacenter. Vargo & Lusch (2004) finns bland rötterna inom tjänstefiering 

och har uttalat kundens medverkande som en fundamental premiss till ett framgångsrikt 

tjänsteerbjudande. Eftersom kunden ännu inte medverkar i processen krävs det att till 

en början identifiera dennes synsätt på ett sådant, ännu icke-existerande erbjudande. 

Det är således av central betydelse att förstå datacenterbranschens intressen och 

inställning gentemot ett samarbete med värdekedjans aktörer. När en bättre förståelse 

skapats kring tänkesättet ett sådant kundföretag har inför 1) ett tjänstefierat 

energierbjudande och 2) medverkande i ett sådant system, kan ett systemperspektiv 

över scenariot antas.  

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att utforska viktiga faktorer av ett tjänstefierat erbjudande 

inom energisektorn i Sverige.  

 

Följande frågor har formulerats i syfte att kunna besvara syftet: 

 

1) Vilka är de gemensamma motivationsfaktorerna för elteknikföretag, 

energiföretag och co-location datacenter i ett tjänstefieringssammanhang?  

 

2) Vilka är de viktiga faktorerna av ett tjänstefierat erbjudande inom energisektorn 

i Sverige? 
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2 LITTERATUR OCH TEORI 
I detta kapitel följer en presentation av de teoretiska utgångspunkterna som kommer att 

användas som stöd för att analysera viktiga faktorer inför samskapandet av ett 

tjänstefierat erbjudande. Kapitlet är format genom att redogöra för de teoretiska 

begreppen med efterföljande förbindelse till fallet vid lämpliga ställen.  

2.1 ETT SYSTEMPERSPEKTIV 
Systemtänkande (eng: systems thinking) beskriver ett holistiskt tillvägagångssätt för att 

grundligt förstå hur beståndsdelar i en större helhet är relaterade och hur dessa delar 

samverkar på systemnivå. Ordet ”system” definieras enligt Nationalencyklopedin som 

en ”samling element som hänger samman med varandra så att de bildar en ordnad 

helhet”. (System, 2019) Systemtänkande motiveras i allmänhet av den höga graden av 

komplexitet som ett system ofta medför. Ett komplext system beskriver ett interaktivt 

system med ett högt antal komponenter och delsystem, ju mer delar, desto komplexare 

system. Inom den litteratur som behandlar systemtänkande finns två särskilt omnämnda 

teoretiska ramverk: stora tekniska system (eng: large technical systems) och 

flernivåperspektivet (eng: the multi-level perspective).  

2.1.1 STORA TEKNISKA SYSTEM 

Det förstnämnda ramverket, eller perspektivet, introducerades av Thomas Hughes år 

1983 genom hans verk Networks of Power. Till skillnad från att enligt tidigare 

standardförfarande studera en (teknisk) sak isolerat från den sociala miljön, etablerade 

Hughes en så kallad socioteknisk syn där samhälleliga, kulturella, ekonomiska och 

institutionella komponenter som inringade en teknisk pryl även togs i beaktelse. Detta 

är perspektivets grundidé; teknisk utveckling kan inte analyseras utan att ta hänsyn till 

hela systemet. Hughes studerade elsystemets etablering i västvärlden, och därav är 

Hughes teori inriktad på just stora tekniska system. (Bladh, 2006; Blomkvist & 

Johansson, 2016) I enlighet med definitionen av ett system, består de stora tekniska 

systemen av olika beståndsdelar så som (tekniska) artefakter, institutioner och aktörer 

som tillsammans utgör en större helhet. Ett karaktärsdrag hos stora tekniska system är 

att de ofta styrs och planeras av ett centralt organ, och som följd kännetecknas dessa 

som trögrörliga inför förändringar och externa effekter. (Blomkvist & Johansson, 2016)  

 

Denna studie tar hänsyn till ett systemperspektiv i linje med ett stort tekniskt system 

eftersom ett datacenter och de andra aktörerna i hög grad ingår i eller utgör ett sådant. 

Datacenter ingår i ett stort tekniskt system som mer eller mindre är sammankopplade 

med energibolag. Inom Hughes perspektiv beskriver begreppen tightly coupled och 

loosely coupled systems redundansnivån mellan kopplingarna i systemet. Ett exempel 

på ett tightly coupled system är elsystemet och denna typ av system är vanligtvis 

mycket känsliga inför störningar, det vill säga ett system med låg redundans 

(Blomkvist & Johansson, 2016). Eftersom datacenter idag är direkt beroende av att vara 

uppkopplade mot ett centralt elsystem, har de även blivit sårbara för elsystemets 

fragilitet; om elsystemet fallerar drabbas direkt datacentret och därmed i många fall 
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affärskritisk IT-verksamhet. För att skydda sig mot detta investerar datacenter stora 

mängder för att öka redundansnivån i form av exempelvis separerade elsystem, 

batterier, separata transformatorer, ställverk och UPS:er (diverse elektriska apparater 

med syfte att upprätthålla kraftförsörjning vid eventuellt strömavbrott) (Geng, 2015).  

 

Det rör sig således om ett tätt sammankopplat system. Ett system kan enligt Hughes 

perspektiv drabbas av förändring genom olika förändringstryck så som teknologi, nya 

eller förändrade marknadsförhållanden, miljöfrågor, politiska förändringar, 

institutionell innovation eller brist på primärprodukter. Relaterat till detta är begrepp 

som reverse salients och salients, vilka beskriver huruvida en systemkomponent eller 

ett delsystem ligger före eller släpar efter andra komponenter givet en önskvärd 

riktning framåt. (Blomkvist & Johansson, 2016) Blomkvist & Johansson (2016) 

beskriver skillnaden genom ett exempel där den hämmande batterikapaciteten i elbilar 

tas i beaktande. Denna utgör en reverse salient (en släpande komponent) enbart om en 

förbränningsmotor definieras som normen, om man däremot tar hänsyn till den globala 

uppvärmningen kan den istället ses som en salient. Det beror i enlighet med detta på 

perspektivet. (Blomkvist & Johansson, 2016)  

 

I datacenterbranschen, och hos involverade aktörer, är olika förändringstryck ständigt 

nära. Inte minst i form av politiska förändringstryck. Nyligen drabbades exempelvis 

branschens affärsförutsättningar dramatiskt då Skatteverket uttalat ett nytt 

ställningstagande som innebär att co-location datacenter inte längre är en del av de 

företag som tilldelats sänkt energiskatt (jmf. 33,1 öre per kilowattimme utan 

skattelättnad med 0,5 öre per kilowattimme efter avdrag eller återbetalning). Detta 

innebär allvarliga ekonomiska konsekvenser för företag som ingått långsiktiga 

kommersiella avtal enligt föregående skattelättnader. (Riksdagen, 2019) 

2.1.2 FLERNIVÅPERSPEKTIVET 

Det andra ramverket, flernivåperspektivet (the multi-level perspective), är ett medel för 

att förstå sociotekniska omvandlingar och interaktionsprocesser över flera nivåer. 

(Blomkvist & Johansson, 2016) I detta avseende innebär det ”sociotekniska” inslaget 

att perspektivet förenar det materiella och det kulturella. Det behövs således både 

tekniska och sociala kunskaper för att förstå en teknisk förändring. (Bladh, 2006) 

Flernivåperspektivet har utvecklats av Geels (2002) och Rip & Kemp (1998) och består 

av tre analytiska nivåer: nisch, sociotekniska regimer och sociotekniska landskap. 

(Geels, 2002; Blomkvist & Johansson, 2016) Nischnivån utgör platsen för radikala 

innovationer, den sociotekniska regimnivån platsen för etablerad praxis och associerade 

regler som möjliggör och begränsar involverade aktörer i relation till existerande 

system, och slutligen utgör landskapet en exogen övergripande nivå bortom aktörers 

kontroll. (Geels, 2014)  
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Figur 2 - Illustration över flernivåperspektivet. (Geels, 2002, p. 1263) 

En innovation utvecklas och testas ofta på nischnivån i en skyddad miljö innan den kan 

inkluderas i ett system. Det kan således ses som en nivå som tillhandahåller 

grundläggande förutsättningar för en förändring, dock avgörs förändringens 

genomslagskraft alltid i koppling till vad som händer på övriga nivåer. (Blomkvist & 

Johansson, 2016) Regimnivån utgör på ett sätt ett stabilt ”business as usual” så länge 

länkarna är starka, vid försvagning av dessa uppstår spänning och de strukturella och 

kulturella elementen måste då anpassas för att vidmakthålla stabiliteten. (Röjnert, 2016) 

I denna studie befinner sig företagen i ett tidigt skede på nischnivå, och det är viktigt att 

känna till elementen som illustreras i figur 2 även i utvecklingsfasen för att inte 

misslyckas. Målet blir att söka så kallade salients och utnyttja dessa till sin fördel, 

samtidigt innebär reverse salients att en innovation kan stoppas och måste därmed tas 

itu med (Blomkvist & Johansson, 2016). En salient för att inträda en modern marknad 

skulle kunna vara det att tjänstefiera.  

2.2 TJÄNSTEFIERING 
Fenomenet tjänstefiering (eng: servitization) har inom litteraturen erhållit ett starkt 

fotfäste. Vandermerwe och Rada (1988) identifierade tidigt konceptet att addera värde 

genom utnyttjandet av tjänster inom en industriell kontext och myntade således termen. 

Med avsikt att skapa en startpunkt för forskning formulerade Baines et al. (2009) en 

klar definition av tjänstefiering som ”Servitization is the innovation of an organisations 

capabilities and processes to better create mutual value through a shift from selling 

products to selling Product-Service Systems” (Baines et al., 2009, p. 555), där Produkt-

Service System (PSS) avser ett integrerat värdeförslag av produkter och tjänster med 

syftet att tillfredsställa kunder (Vezzoli et al., 2014). Det är således framförallt 
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utgångspunkten i företagets värdeförslag som förändras och därmed innebär 

tjänstefiering signifikanta konsekvenser i en organisations sätt att skapa värde; en 

förändring sker från att bara sälja en fysisk produkt till att erbjuda kundfokuserade 

lösningsförslag med hjälp av kompetens. (Green, Davies & Ng, 2017)  

 

Tukker (2004) identifierar tre huvudkategorier av Produkt-Service System (PSS) 

affärsmodeller: produkt-, användar- och resultatorienterade tjänster. Den 

produktorienterade beskriver Tukker (2004) som inriktad på försäljning av produkter 

med omkringliggande tjänster (produktrelaterad tjänst, rådgivning och konsulttjänster 

avseende produkten). I den användarorienterade affärsmodellen finns fortfarande en 

produkt i fokus, men produktförsäljandet är inte det huvudsakliga målet, utan den 

förblir i produktskaparens ägandeskap (ex. leasing, uthyrning, delning, pooler). Den 

sista huvudkategorin, resultatinriktningen, fokuserar som namnet antyder på resultatet. 

Produkten som används i sig är därav inte i fokus (ex. outsourcing, ’pay-per-service-

unit’ – ungefär ’betala per tjänsteenhet’, funktionellt resultat). (Tukker, 2004)   

 

Enligt litteraturens sammanställning grundar sig viljan till att tjänstefiera i tre 

övergripande motiv: ekonomiska, marknadsmässiga och konkurrensmässiga. (Baines et 

al., 2009; Oliva & Kallenberg, 2003) I allmänhet syftar de ekonomiska motiven till att 

nå högre vinstmarginaler och inkomststabilitet, tack vare tjänsters högre marginaler och 

förbättrade resistensegenskaper mot konjunktursvängningar. (Gebauer & Friedli, 2005; 

Wise & Baumgartner, 1999; Oliva & Kallenberg, 2003) De marknadsmässiga motiven 

berör kunders förändrade behov och önskningar, Vandermerwe och Rada (1988) 

beskrev för över tre årtionden sen hur större vikt läggs på kundrelationer i syfte att 

möta och tillfredsställa behov bättre. Förstärkta förhandlingspositioner, en ökad 

efterfrågan på flexibla tjänster och en ökad kompetens med avseende på 

teknologianvändning identifierades av Vandermerwe och Rada (1988) som drivkrafter 

bakom ökad tjänstefiering. Dessa återrefereras i modern litteratur angående 

tjänstefiering och anses således än idag vara gällande. (Viljakainen & Toivonen, 2014; 

Green et al., 2017; Gustavsson & Öjergren, 2018) Konkurrensargumentet betonar de 

mer svårimiterade karaktärsdragen hos en tjänst, till skillnad från en renodlad produkt. 

(Oliva & Kallenberg, 2003)  

2.2.1 TVÅ SKILDA SYNSÄTT: VARUDOMINANT LOGIK VS. TJÄNSTEDOMINANT LOGIK 

Det område inom vilket värdeskapande uppstår förflyttas genom tjänstefiering, och 

tankesättet förändras mot att sträva efter att förbättra det önskade resultatet för 

konsumenter. (Baines et al. 2009) Green et al. (2017) identifierar två divergerande 

teman inom litteraturen gällande tankeföreställningarna kring en tjänstedominant logik 

och en varudominant logik som båda är intresserade av begreppet tjänst, men på olika 

sätt, och med olika styrkor. Förstås dessa på rätt sätt kan idéerna appliceras optimalt 

inom en industriell kontext och fördelar kan förstärkas. (Green et al., 2017)  

 

2.2.1.1 Den varudominanta logiken 
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Den varudominanta logiken har länge varit dominerande inom managementlitteratur 

och grundar sig i synsättet där tjänster endast är intressanta som ett förlängt värde i 

samband med en fysisk produkt, som anses vara en förutsättning för tjänsters närvaro. 

Det tillfälle inom vilket ett värdeutbyte (value-in-exchange) sker skiljer sig med detta 

perspektiv från den nykomna tjänstelogiken (nu känd som den tjänstedominanta 

logiken i och med dess teoretiska genomslag inom litteraturen). (Kristensson, 2009) 

Värdet överförs i enlighet med detta synsätt i och med en transaktion och bestäms 

således som en funktion av kundens betalningsvilja och produkten i sig. (Green et al., 

2017; Vargo & Lusch, 2015) I sammanhanget ses värdeskapande i produkten och 

produktionens egenskaper, och en tjänst ses som en så kallad add-on med värdehöjande 

förmåga (Kristensson, 2009). Vargo & Lusch (2015) beskriver hur värdet enligt denna 

logik inbäddas i och med produktionen och marknadsföringen, utan involvering av 

nyttjaren av erbjudandet, det vill säga kunden. En omedelbar konsekvens är ett 

huvudsakligt fokus på att fullända produktens egenskaper och funktionalitet, och det 

senare användningstillfället av värdeförslaget är i en utvecklares ögon inte lika 

intressant (Vargo & Lusch, 2015). Den varudominanta logiken kan även identifieras 

som härskande inom energisektorn, där värdeskapandet haft sitt ursprung i att leverera 

en så stor mängd av en homogen och standardiserad vara, exempelvis el eller värme, 

till konsumenter. (Helms, 2016) 

 

2.2.1.2 Den tjänstedominanta logiken 

Den tjänstedominanta logiken (eng: service-dominant (S-D) logic) beskriver en relativt 

ny teori där organisationer, marknader och samhälle omvärderar värdeskapande. Den 

erbjuder ett nytt tankesätt där kundens egna värdeskapande process och upplevelser i 

relation till en eventuell fysisk produkt hamnar i centrum. Det medel (vara eller tjänst) 

med vilket kundvärde möjliggörs är relativt ointressant i jämförelse med processen av 

kundens värdeskapande, som är att betrakta som själva tjänsten (Kristensson, 2009; 

Smith, Maull & Ng, 2014) Genom en ömsesidig integration av resurser från köpande 

part och säljande, kan värde uppstå och härledas från användandet. (Green et al., 2017) 

Detta synsätt innebär direkt organisationella och strategiska konsekvenser. Med en 

perspektivförskjutning gällande värdets uppkomsttillfälle följer krav på att i 

marknadsföringsaktiviteter sätta fingret på kundens verksamheter, då det är inom dessa 

värde gemensamt skapas. (Kristensson, 2009)  

 

Vargo & Lusch (2004) lanserade denna tjänstedominanta tankeföreställningen i form 

av tio premisser som tillsammans fungerat som utgångspunkten för vidare 

teoriutveckling och studier. (Green et al., 2017; Kristensson, 2009) Dessa utgör en 

utgångspunkt i tankearbetet och en förståelse är en förutsättning för en tjänstefiering. I 

syfte att presentera enbart de mest väsentliga grundidéerna i denna studies 

sammanhang utelämnas en del nedan, således presenteras enbart sju av de med särskild 

betydelse för tillämpning av en tjänstedominant logik i tjänstefieringssammanhang: 

 

Premiss 1: ’Tjänsten är grunden för allt utbyte’ 
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Premiss 2: ‘Varor är distributionsmekanismer för tillhandahållandet av tjänster’  

 

Premiss 3: ‘Operatörsresurser utgör den primära källan till konkurrensfördelar’ 

 

Premiss 4: ‘Kunden är alltid värdesamskapande’ 

 

Premiss 5: ‘Ett tjänstecentrerat perspektiv är kundorienterat och relationellt till sin 

natur’ 

 

Premiss 6: ‘Alla ekonomiska och sociala aktörer är resursintegratörer’ 

 

Premiss 7: ‘Värde bestäms alltid individuellt och fenomenologiskt av brukaren’  

 

Premiss 1 beskriver hur realiserandet av ett totalt erbjudande, oavsett de traditionella 

begreppen vara och tjänst, är en tjänst och själva resultatet. Det här medför följder i hur 

en organisation hanteras, i och med perspektivförskjutandet från att fokusera på 

produktion till upplevelsen av ett paketerat erbjudande. Således hamnar en 

organisations förmågor och tillämpningen av dessa (expertkunskap etc.) i fokus. (Green 

et al., 2017; Kristensson, 2009; Vargo & Lusch, 2004) Premiss 2 beskriver hur den 

fysiska produkten i sig är värdelös utan ett användningstillfälle för denna, Vargo & 

Lusch (2004) benämner varan som en distributionsmekanism för en tjänst. 

(Kristensson, 2009) Premiss 3 lyfter betydelsen av mänskliga resurser sett till kunskap 

och färdigheter i tjänstefieringssammanhang som konkurrensfördel och bryter således 

med det klassiska varudominanta tankesättet, där produktens (gärna differentierade) 

egenskaper utgör konkurrensfördelar. Premiss 4 innebär en av de mest centrala av 

idéerna, där dessutom konsumentens kompetens och kontext är av avgörande betydelse 

i och med att det är i deras användande värde uppstår, med uteblivet användande 

händer ingenting och således uppstår inget värde. Premiss 5 framhäver en 

relationsbaserad, kundorienterad syn som en förutsättning för att överhuvudtaget kunna 

skapa ett relevant erbjudande. Detta förefaller särskilt relevant inom denna studie, där 

kunden är outforskad och således hindrar tjänstefieringsprocessen. Premiss 6 talar om 

hur integration av resurser utgör helheten och förespråkar således ett holistiskt 

perspektiv. Slutligen pekar premiss 7 på subjektiviteten hos kunder och deras 

upplevelse av ett erbjudande, premiss 5 är starkt relaterad till denna på så sätt att 

antagandet förutsätter en grundlig förståelse för mottagaren av ett erbjudande. 

(Kristensson, 2009)  

2.2.2 UTMANINGAR MED TJÄNSTEFIERING 

Strävanden efter att anta en tjänstefieringsstrategi kommer med en rad organisationella 

och kulturella utmaningar för tidigare produktorienterade företag, och innebär motstånd 

i att förverkliga konkurrensfördelar. Ekonomiska, strategiska och marknadsrelaterade 

fördelar är inte en logisk konsekvens av att påbörja ett sådant arbete. (Oliva & 
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Kallenberg, 2003; Baines et al., 2009; Helms, 2016; Posselt, 2017) Enligt sitt väsen, 

skiljer sig tjänstedesign mycket från produktdesign. Det är framför allt svårare att förstå 

och definiera en tjänst, eftersom den är abstrakt (Baines et al., 2009).  

 

Litteraturen har adresserat en mängd utmaningar som följer och krävs av tjänstefiering 

(Baines et al., 2009; Oliva & Kallenberg, 2003; Helms, 2016; Posselt, 2017). Det krävs 

exempelvis investeringar för att utveckla organisationell kapacitet (anställdas 

färdigheter, förmågor och teknologier etc.), det krävs att utveckla kompetens inom 

kundcentrering för att framgångsrikt kunna tillhandahålla integrerade system av 

produkter och tjänster, och tjänstefiering åtföljs vanligtvis av strategiska-, 

verksamhetsmässiga- och värdekedjeförändringar. (Posselt, 2017) 

 

2.2.2.1 En tjänsteparadox 

Inom litteraturen har en tjänsteparadox (eng: service paradox) identifierats i 

omvandlingen från ett tänkesätt med utgångspunkt i en produkt, till det 

tjänstedominanta tänkesättet beskrivet i avsnitt 2.2.1.3. Denna beskriver hur avsevärda 

investeringar i att erbjuda tjänster misslyckas med att generera en högre förväntad 

avkastning, och föranleder därmed vidare investeringar i icke-abstrakthet på grund av 

att investeringar inte kan täckas. (Gebauer, Fleisch & Friedli, 2005) Gebauer et al. 

(2005) beskriver tre olika kognitiva fenomen som till följd av paradoxen förhindrar 

motivationen till att omfamna tjänstefieringsmöjligheter: överbetoning på tillgångar av 

materiell karaktär, misslyckande i att erkänna ekonomisk potential hos tjänster och 

riskobenägenhet. Den första grundar sig i enlighet med Baines et al. (2009) beskrivning 

om tjänstens abstrakthet. Oliva och Kallenberg (2003) har i sin studie ett citat som 

beskriver problemet med att inse en ekonomisk potential ”It is difficult for an engineer 

who has designed a multi-million dollar piece of equipment to get excited about a 

contract woth $10,000 for cleaning it.” (Oliva & Kallenberg, 2003, s. 161). Det tredje 

hindrande kognitiva fenomenet är riskobenägenheten, som beskriver en etablerad kultur 

som naturligt skapats av ett fokus på kapitalintensiva produkter, Gebauer et al. (2005) 

delar in riskerna i två källor: interna och externa risker. De interna riskerna beskriver 

hur behovet av kundanpassade tjänster kräver högintensiva kundrelationer och således 

nya förmågor, och de externa riskerna är förknippade med intimitet och transparens i 

relationer, som i någon grad alltid krävs i tillhandahållandet av tjänster till ett annat 

företags kärnprocesser. Det finns ofta en obenägenhet till att avslöja intim kunskap och 

information om sin egen värdeskapande verksamhet, och således kan investeringar i 

mindre riskfyllda produkter föredras. (Gebauer et al., 2005)   

 

2.2.2.2 Case Context: Utmaningar med tjänstefiering 

De nämnda utmaningarna är generella inom tjänstefieringsfenomenet och kan 

återfinnas bland litteratur som behandlar ämnet (Baines et al., 2009), men de visar sig 

också vara lika rådande för företag inom energisektorn. Nedan presenteras ett antal 

citat som sammankopplar de generella kategorierna nämnda av Posselt (2017) med 

energisektorn, mer specifikt energiföretag. 
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Tabell 1 - Representativa citat relaterade till utmaningar i sammanhanget. 

 Citat 

 

Organisationell kapacitet 

 

”You need employees that cover many businesses… They need to work 

independently, must be salespersons and at the same time be able to assess the 

risk. They must have a very entrepreneurial attitude” (Helms, 2016, s. 104) 

 

”Interdisciplinary skills. So if someone can install well, that's good. But he also 

must be able to go inside the house and notice: aha, but that is not a problem of 

heating. There is another problem. And then he adds more value. [...] And it is 

extremely difficult to find such people on the labor market.” (Helms, 2016, s. 

108) 

 

 

Kundcentrerad 

kompetens 

 

”We’ll have to learn to look at things rather from the results perspective instead 

of the asset perspective. As I said, the focus moves from the asset to the 

customer.” (Helms, 2016, s. 105) 

 

”We have to re-invent customer relationships and channels. […] In fact we have 

never actually sold; the customer came to us, he wanted something and then we 

served him. Today we have to go to the customer” (Helms, 2016, s. 103) 

 

 

Strategiska- 

verksamhetsmässiga och 

värdekedjeförändringar 

 

“So the issue is networking […] I think you always have to build partnerships as 

you cannot cover everything yourself. And I think the point is really important.” 

(Helms, 2016, s. 105)  

 

“But what is also central for me is the necessary culture change…For the 

cultural change the topic of innovation plays a role…in a nuclear power plant 

they need for example a zero tolerance culture. And for innovation, it must be 

allowed to make mistakes.” (Helms, 2016, s. 105) 

 

”15 years ago you didn’t talk about customers in the energy sector. They were 

seen as receivers under commanded protection. And I explained him what is good 

for him.[…] And now this industry is suddenly in a competitive environment and  

has to reinvent itself from year to year” (Helms, 2016, s. 108) 

 

 

2.3 SAMSKAPANDE 
Insikter från den tjänstedominanta logiken där en del fundamentala premisser och 

antaganden handlar om att värdet realiseras i ett brukande, och således visar på ett 

beroende av en utarbetad förståelse av kundens intresse (se ex. premiss 4 och premiss 

5), medför att ett gemensamt värdeskapande hamnar i fokus. (Kristensson, 2009) 

Prahalad & Ramaswamy (2004) benämner processen där gemensamt värde skapas 

enligt kundens upplevelser och erfarenheter för samskapande (eng: co-creation), och 

detta utgör en central del inom litteratur som behandlar tjänster och tjänstefiering. 

Samskapande är ett koncept där man önskar att överge tidigare traditionella synsätt som 

strävar efter att skilja företaget från andra aktörer och resurser, som leverantörer, 
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konsumenter, vetenskap, konkurrenter, teknologi, juridiska och politiska institutioner, 

kultur, ekonomi och samhället i stort. (Vargo & Lusch, 2015) 

 

Samskapande skiljer sig från det traditionella affärstänkandet där 

värdeskapandeprocessen separeras från marknaden (Prahalad & Ramaswamy, 2004), 

enligt detta tänkesätt sker en gränsdragning mellan företag och andra aktörer av 

marknaden och bytesvärdet på erbjudanden. (Vargo & Lusch, 2015) Kunder medverkar 

inte i någon meningsfull interaktion enligt deras premisser, utan förblir föremål för 

diverse marknadsundersökningar och slutligen får dessa kunder antingen acceptera 

eller avböja ett utformat erbjudande (Prahalad & Ramaswamy, 2004). I kraft av bland 

annat teknologisk framfart har kundernas inflytande nu kraftigt förstärkts, och 

litteraturen identifierar en skiftande profil, det går inte längre att betrakta kunder som 

passiva och medgörliga mottagare av ett utbud. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

2.3.1 EN DEFINITION AV SAMSKAPANDE AV TJÄNSTER 

Det engelska begreppet co-creation har blivit alltmer förekommande i den samtida 

litteraturen och det förekommer en viss konceptuell pluralism runt begreppet. 

Samskapande används ofta som ett paraplybegrepp för flera former av gemensamt 

värdeskapande, som gemensam idégenerering, samvärdering, samdesign, samprovning, 

samlansering och mer omfattande former som samproduktion. (Oertzen, Odekerken-

Schröder, Brax & Mager, 2018) Begreppet beskriver i stora drag att skapa någonting 

tillsammans med andra, men förekommer opreciserat inom litteraturen. För att 

tydliggöra en konceptuell skillnad, kan exempelvis värdesamskapande ses som en mer 

omfattande term som är oundviklig; värdesamskapande sker alltid eftersom produkter 

och tjänster aldrig fullständigt kan konsumeras i isolation från andra resurser. Däremot 

lyder samproduktion under värdesamskapande och är valfritt, det innebär att 

tjänstebrukaren aktivt kan välja att delta i utvecklingen av ett tjänsteerbjudande. (Vargo 

& Lusch, 2015) 

 

I en strävan efter att precisera begreppet har Oertzen et al. (2018) erbjudit en detaljerad 

definition av samskapande av tjänster:  

 

”The co-creation of services denotes collaborative activities in the customer-provider 

interface associated with the service; it necessitates the involvement, engagement and 

participation of at least one customer and one service provider and may lead to 

beneficial and/or counterproductive outcomes through resource integration. In 

services, co-creation manifests itself in different forms depending on the phases of the 

service process (co-ideation, co-valuation, co-design, co-test, co-launch, co-production 

and co-consumption) and is influenced by a contextual, multi-actor network.” 

(Oertzen et al., 2018, p. 657) 

2.3.2 OMRÅDEN FÖR VÄRDESKAPANDE 
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För att framgångsrikt tjänstefiera krävs det att först förstå var eventuella möjligheter till 

att bidra med värde kan finnas. Det är en fördel att kunna samarbeta om att hitta sådana 

möjligheter som kan leda till synergieffekter eftersom en aktör aldrig ensamt kan 

kontrollera alla resurser. (Vargo & Lusch, 2015) I ett sådant strävande hjälper det att 

anlägga ett utvidgat perspektiv över en leverantör/kundrelation och deras egna 

värdeskapande processer. I detta sammanhang avser leverantören vara ”företaget” som 

erbjuder en tjänst (direkt eller genom en vara) medan ”kunden” är aktören som svarar 

på denna tjänst genom att tillhandahålla en indirekt tjänst genom ett ekonomiskt 

instrument (pengar, till exempel). (Vargo & Lusch, 2015) Vargo & Lusch (2015) 

beskriver enligt den tjänstedominanta logiken hur det länge varit känt att brukaren av 

ett erbjudande kan vara en viktig källa till att förädla ett tjänsteerbjudande. Denna aktör 

besitter egen expertis, kunskap, kreativitet och innovationsförmåga som en 

tjänsteleverantör kan nyttja.  

 

Payne, Storbacka & Frow (2008) har identifierat tre huvudprocesser som tillsammans 

formar basen för ett samskapande ramverk, och dessa tydliggör var resurser kan 

integreras. Dessa tre processer är kundens värdeskapande processer (eng: customer 

value-creating processes), leverantörens värdeskapande processer (eng: supplier value-

creating processes) och mötesprocesser (eng: encounter processes). Kundens 

värdeskapande processer avser i relationen mellan företag och konsumenter (B2C) de 

processer, resurser och metoder kunden använder för att hantera deras aktiviteter som 

syftar till att uppnå ett särskilt mål. Gäller det mellan företag (B2B) syftar ramverket på 

de processer som kundorganisationen använder för att hantera företaget och dess 

relationer med leverantörer. Leverantörens värdeskapande processer avser på samma 

sätt de processer, resurser och metoder leverantören använder för att hantera deras 

aktiviteter och relationer. Mötesprocessen fokuserar på att hantera processerna och 

metoderna kring interaktionen och utbytet som tar plats inom 

leverantör/kundrelationen, för att framgångsrikt ta tillvara på möjligheter för 

samskapande. (Payne et al., 2008) 
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Figur 3 - Ett ramverk för värdesamskapande. (Payne et al., 2008) 

 

I figur 3 visar pilarna på att det är en dynamisk, interaktiv process där lärdomar dras 

och ständigt påverkar systemet. Desto mer lärdomar, desto mer kan erbjudanden 

anpassas. (Payne et al., 2008) I tjänsteleverantörens processer ingår det att i 

kombination med ständig organisationell inlärning utvärdera möjligheter till 

samskapande genom att planera, testa och skapa prototyper tillsammans med kunden. 

Det ingår att implementera kundlösningar och hantera mötesprocessen, och slutligen 

krävs det att se om lämpliga värdeförslag kan skapas genom att utveckla metoder som 

kan utvärdera detta. I ramverkets kundprocesskomponent ingår känsla (eng: emotion), 

kognition (eng: cognition) och beteende (eng: behavior) och dessa avser att beskriva 

hur kunders erfarenheter formas av sådana aspekter. (Payne et al., 2008)   

 

Grönroos & Voima (2013) kompletterar detta ramverk genom att tydligare särskilja var 

värdet faktiskt skapas och hur tre sfärer separeras och förenas. I ramverket utformat av 

Payne et al. (2008) kan värde skapas överallt i de interagerande processerna, men 

Grönroos & Voima (2013) tydliggör genom sin modell hur aktörerna rör sig i 

sammanhanget och hur rollerna varierar.   
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Figur 4 - Värdeskapande sfärer. (Grönroos & Voima, 2013) 

2.3.2.1 Leverantörssfären 

Denna sfär utgör den vänstra avgränsade kanten av de två sammansatta ellipserna i 

figur 4, och här skapas de resurser och processer kunder senare förhoppningsvis kan 

erhålla värde ifrån. Leverantörssfären genererar alltså enbart potentiellt värde, eftersom 

det är upp till kunden att senare bruka erbjudandet för att i så fall omvandla det 

potentiella värdet till ett verkligt värde. Ur ett värdeperspektiv agerar således företaget 

som en främjare av värde. Resurser och processer tillhandahålls genom företagets 

produktionsprocess och dessa syftar till att underlätta kundens egna värdeskapande 

processer, om kunden väljer att inte bruka dessa förverkligas inget värde. (Grönroos & 

Voima, 2013) Det är från tjänsteleverantörens perspektiv viktigt att först förstå kundens 

värdeskapande processer, eftersom syftet är att på något sätt stödja dessa (Payne et al., 

2008). Payne et al. (2008) beskriver hur en tjänsteleverantör har en möjlighet att 

anpassa sina processer efter kundernas processer om man lyckats att identifiera dessa.  

 

2.3.2.2 Kundsfären 

I denna sfär realiseras värde och kunden befinner sig bortom direkt interaktion med 

exempelvis leverantören som således har en passiv roll. På ett självständigt sätt skapas 

värde genom kundens upplevelser med resurser och processer i olika kontexter, och 

denna värdeskapande process varierar beroende på kundens uppsatta mål. Dessa mål 

kan exempelvis vara individuella och kollektiva mål, jämför att självständigt äta glass 

(enbart konsumenten upplever ett verkligt värde) med en gemensam familjeutflykt 

(flera konsumenter upplever verkliga värden som dessutom kan upplevas olika). I 

kundsfären påverkas således kundens värdeskapande process inte av företagets vilja, 

men andra icke-företagsrelaterade aktörer har möjlighet att påverka, som familj och 

vänner. (Grönroos & Voima, 2013)  

 

2.3.2.2.1 Sex faktorer som påverkar viljan till att medverka i samskapande 

Vargo & Lusch (2015) beskriver sex faktorer som påverkar i vilken utsträckning en 

tjänstebrukare är villig att samskapa (agera medproducent). Dessa gäller dessutom när 

ett tjänsteföretag funderar över hur en tjänstebrukare kan involveras i ett värdeförslag, 

och hur denna aktör kan motiveras till att vilja agera medproducent. Som nämnt i 

ovanstående avsnitt ökar företagets möjlighet till samspel med brukarna då de 

involveras i produktionsprocessen.  
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Tabell 2 - Sex faktorer som bestämmer i vilken grad en aktör ägnar sig åt samproduktion. (Vargo & Lusch, 

2015) 

 

Kompetens 

 

Det är mer sannolikt att aktörer deltar i samproduktion när de har 

den nödvändiga kompetensen. 

 

 

Kontroll 

 

Samproduktion är vanligare när aktörer vill ha kontroll över 

tjänsteprocessen, det vill säga när tjänstebrukaren vill vara med 

och styra resultatet. 

 

 

Materiellt kapital 

 

 

Samproduktion är mer sannolikt om aktörerna har sådant 

materiellt kapital som är nödvändigt för att kunna utföra de 

aktiviteter som ingår i tjänsteerbjudandet.  

 

 

Risktagande 

 

Samproduktion innebär ett fysiskt, psykologiskt och/eller socialt 

risktagande. En tjänstebrukare kan i egenskap av medproducent 

antingen öka eller minska risken beroende på sammanhanget.  

 

 

Psykiska fördelar 

 

Aktörer deltar huvudsakligen i samproduktion av rent nöje, eller 

för att det gör dem gott eller ger dem nya erfarenheter. I detta fall 

finns det inte någon klar skiljelinje mellan värdesamskapande och 

samproduktion. 

 

 

Ekonomisk nytta 

 

Upplevd och faktiskt ekonomisk nytta spelar en central roll vid 

samproduktion. Aktörer är ofta medvetna om att deras tid kan 

värderas i alternativa termer, men finner att den tid de lägger på 

samproduktion är väl använd.  

 

  

2.3.2.3 Den gemensamma sfären 

Slutligen visas den gemensamma sfären i området som öppnar sig då de två ellipserna 

närmar sig varandra och en överlappning sker. I denna sfär är alltså kundens roll 

tvåfaldig, dels ingår man i en värdeskapande process tillsammans med det levererande 

företaget, och dels samskapar man de resurser och processer som leverantörssfären 

annars enskilt producerar som ett resultat av en direkt interaktion. Kristensson (2009) 

påpekar betydelsen av denna möjlighet att involvera kunder i utvecklingsprocessen av 

ett erbjudande, eftersom exempelvis traditionella marknadsundersökningar är 

bristfälliga i att producera insikter. I sådana kan det vara svårt för kunder att 

överhuvudtaget svara på frågor angående deras nutida och framtida behov, på grund av 

bristande kunskap om olika sorters möjligheter, till exempel tekniska- och 

samarbetsmöjligheter. (Kristensson, 2009) Till skillnad från det faktum att kunden 
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oundvikligen kommer att påverka företaget inom denna sfär, sker inte per automatik en 

påverkan från företagets håll mot kundens värdeskapande process. Det är således 

utifrån företagets perspektiv enbart en potentiell möjlighet till att vara med och 

eventuellt påverka kundens värdeskapande process genom att engagera sig i 

samskapande. Det är kunden som är ansvarig för värdeskapandet i den gemensamma 

sfären, och företaget kontrollerar till största del produktionen. (Grönroos & Voima, 

2013) 

 

Dessa sfärer är dynamiska, rörliga, och det är möjligt för aktörerna att förflytta sig 

mellan dessa sfärer och utvidga dess gränser. Exempelvis kan det vara så att den 

gemensamma sfären dominerar värdeskapandet då man har etablerat en dialogisk 

interaktion i ett tidigt skede som under den initiala designprocessen. Företaget kan i en 

sådan process involvera kunden som en medproducent och på så sätt utvidga den 

gemensamma sfären. Desto större den gemensamma sfären blir, desto mer möjligheter 

för samskapande. En sådan expansion kan ske på initiativ av både företaget och kunden 

genom att upprätta interaktion. Värdeskapandet styrs i största del av kunden, men 

eftersom det är en dialogisk process har leverantören möjlighet att påverka 

värdeskapandeprocessen i en riktning som har belönande potential för alla ingående 

parter. (Grönroos & Voima, 2013)  

2.3.3 STRATEGISKT SAMARBETE: COOPETITION 

Begreppet coopetition beskriver en innoverande strategi för att uppnå ömsesidiga 

fördelar genom att samtidigt samarbeta och konkurrera. Det fungerar som en 

sammanslagning av orden cooperation (samarbete) och competition (konkurrens). 

(Lundgren-Henriksson, 2017) I denna studie är detta ett viktigt begrepp eftersom den 

behandlar en situation där företag och potentiellt konkurrerande aktörer utforskar 

möjligheter till att innovera på en marknad. I ett sådant tillstånd finns det ett ständigt 

hot om att någon av aktörerna kan välja att integrera bakåt eller framåt i den 

horisontella värdekedjan. För att kunna åtnjuta fördelarna måste således de ingående 

parternas avsikter tydliggöras (Lundgren-Henriksson, 2017). 

 

Det samarbete som coopetition beskriver har ofta ett långsiktigt perspektiv. Genom att 

stärka varandra ökar man förutsättningarna för att i slutändan kunna tillgodose den 

viktigaste aktören, kunden. Det sociala samspelet mellan de samarbetande företagens 

individer fungerar som verktyget för att möjliggöra utbyte av resurser, och dessa 

resurser kan vara information och kunskap. (Lundgren-Henriksson, 2017) Lundgren-

Henriksson (2017) beskriver samarbetet mellan Sony och Samsung som ett belysande 

exempel för coopetition. Dessa konkurrerande bolag inom elektronik valde att 

samarbeta om teknologisk utveckling genom att etablera ett joint venture (ett 

samriskföretag med gemensamt ägande). Syftet var att utveckla och tillverka LCD-

plattskärmar gemensamt och detta lyckades man med, vilket gynnande både branschen 

som helhet och de enskilda bolagen. (Lundgren-Henriksson, 2017)  
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De potentiella fördelarna med samarbetet är många, men på andra sidan finns det även 

fallgropar. För att lyckas realisera fördelarna och undvika fallgropar har därför Chin, 

Chan och Lam (2008) identifierat tre kategorier innehållande kritiska 

framgångsfaktorer för en sådan innoverande strategi: ledarskapsengagemang (eng: 

management commitment), relationsbyggande (eng: relationship development) och 

kommunikationshantering (eng: communication management). Ledarskapsengagemang 

återspeglar i vilken utsträckning ledningen stödjer implementering. Relationsbyggande, 

likt namnet antyder, handlar om att utveckla en bra relation mellan de ingående 

parterna. Slutligen hänvisar kommunikationshantering till systematiskt planerande, 

implementerande, övervakande och reviderande av samarbetets alla ingående 

kommunikationskanaler. (Chin et al., 2008)  

 

 

 

 
 

Figur 5 - Viktiga faktorer för framgångsrik coopetition. (Chin et al., 2008) 

 

 

 

 

 



 

20 

 

3 METOD 
Nedan behandlas de vetenskapliga synsätt och tillvägagångssätt som valts för att 

bedriva studien. Målet med kapitlet är att ge läsaren en förståelse för arbetets 

vetenskapliga grund. Vidare presenteras i detta kapitel metoden för datainsamling och 

en diskussion förs kring begrepp som trovärdighet, forskningsetik och källkritik. 

3.1 FORSKNINGSDESIGN 
En kvalitativ metodologisk fallstudie används för att uppfylla uppsatsen syfte eftersom 

det rör sig om ett komplext exempel i det verkliga livet, och således karaktäriseras av 

subjektivitet. Bryman (2012) framhåller fallstudiemetodiken som lämplig i tillfällen 

där ”fallet” i sig är av intresse, och när forskaren avser att belysa unika egenskaper hos 

fallet. Det studerade ämnet rör sig inom det samhällsvetenskapliga fältet, och där 

används vanligen fallstudiemetodiken på grund av den besitter förmågan att belysa 

verklighetens komplexitet genom att fånga detaljrik empiri. Dessutom är fallstudien 

lämplig vid ett utforskade syfte, likt denna studies. (Blomkvist & Hallin, 2014) Det fall 

som undersöks utspelar sig i en fas där ett utvecklingsarbete har påbörjats. Figur 7 

illustrerar en översikt över projektets arbetsprocess. 

 

 

 
Figur 6 - Översikt över projektets arbetsprocess. (Egenkonstruerad) 

3.2 FORSKNINGSSTRATEGI 
Denna studie använder sig av en kvalitativ metod eftersom den lämpar sig för att skapa 

sig en kontextuell förståelse (Blomkvist & Hallin, 2014). I det här fallet kan syftet 

enbart uppfyllas genom att insamla de mänskliga erfarenheterna och åsikterna från 

personer (eventuellt) inblandade i ett fullskaligt scenario. Den underliggande 

kunskapsteorin till kvalitativ forskning utgår ifrån att involvera andra människors 

sinnen (Bryman, 2012), och det avser studien att göra då det handlar om ett komplicerat 
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scenario. Utan en förståelse för deras åsikter, kan syftet inte uppfyllas enligt det 

beskrivna sammanhanget, och gapet förblir outrett. Därav blir människorna som 

intervjuas utgångspunkten för analys, vilket överensstämmer med en kvalitativ 

forskning (Bryman, 2012). Vidare har en abduktiv forskningsansats följts, då arbetet till 

en viss grad har växlat mellan det empiriska materialet och litteratur och teori 

(Blomkvist & Hallin, 2014). Till att börja med kunde vi som författare inte utan en viss 

empirisk undersökning förstå vilken litteraturstudie som var passande för studien, och i 

senare skede var det litteraturstudien som avgjorde analysens utformning. Det har 

således pågått ett växelspel under studiens gång. 

3.3 DATAINSAMLING 
Datainsamlingsmetoden har utgått ifrån att använda material som publicerats av andra 

författare, så som böcker och vetenskapliga artiklar, samt egeninhämtade data genom 

användandet av ett semistrukturerat intervjuunderlag. Eftersom det krävs att förstå 

intervjuobjektens perspektiv tillåts flexibilitet inom intervjuundersökningen. Den 

information som erhålls via intervjuerna utgör primärdata eftersom vi själva samlat in 

den. I ett otydligt fall som detta, är det särskilt viktigt att bibehålla en öppensinnad 

inställning som forskare och mot bakgrund av detta har öppna frågor formulerats. Då 

kopplingen mellan alla olika delar i flerpartisystemet föreligger osäker för alla, önskar 

vi att avslöja genuina perspektiv hos de studerade objekten för att identifiera 

sanningsenliga eventuella synergier. I en kvalitativ forskningsmetod är ett sådant 

förhållningssätt viktigt eftersom det kan avslöja aspekter som är viktigt för personen 

(eller företaget) i sammanhanget, aspekter vi som forskare möjligtvis inte ens hade 

funderat över (Bryman, 2012).  

3.3.1 LITTERATURSTUDIE 

En litteraturstudie har genomförts med avsikt att förmedla kunskap inom de studerade 

områdena, men även för att förse läsaren med kontextualiserad kunskap. Denna hjälper 

med att förstå det studerade fenomenet utifrån andras bidragande till områden som det 

studerade fenomenet utgörs och påverkas av. Den huvudsakliga sökmotorn som 

använts för att identifiera relevant information har varit Primo, och denna har nåtts via 

Mälardalens högskola elektroniska bibliotek som listar databaser. Generellt sett har 

välrefererat material skapat av omnämnda författare prioriterats, och dessa har 

identifierats genom att de ofta omnämns inom relevanta artiklar. Detta med avsikt att 

öka trovärdigheten i den sakkunskap som förmedlas inom de teoretiska områdena. Till 

detta har nyare material, främst i form av vetenskapliga artiklar, använts som 

komplement för att erhålla nya insikter inom områdena, ofta vidareutvecklingar av 

äldre teoretiska ramverk.    

3.3.2 INTERVJUER 

En intervjuguide skapades genom att först samla information om datacenterbranschen 

och företagen som senare kontaktades. Intervjuguiden saknar medvetet teoretiska 

begrepp för att inte förhindra respondenternas förmåga till att svara på frågorna på ett 
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spontant sätt. Huvudsaken med intervjuerna var att extrahera så mycket personlig 

information som möjligt, därför fokuserar intervjuguiden på att stödja ett öppet 

intervjuklimat genom relativt simpla, öppna frågor utan strama teoretiska begrepp. 

Detta ställer krav på analysmetoden och i denna beskrivs vårt tillvägagångssätt i att 

hantera detta. Studiens forskningsstrategi placerade co-location datacenter som 

startpunkt i datainsamling på grund av tjänstefieringslitteraturens starka betoning och 

krav på att alltid utgå ifrån den tänkta nyttjaren av en tjänst (i detta fall är den tänkta 

nyttjaren av en eventuell tjänst co-location datacenter) (Vargo & Lusch, 2004). 

Eftersom vi som författare hade ytterst få kunskaper om datacenterbranschen 

inledningsvis, krävdes en förstudie för att kunna formulera relevanta intervjufrågor mot 

detta kundsegment.  

 

3.3.2.1 Intervjuobjekt 

I denna studie har åtta intervjuer genomförts. Inom datacenterbranschen har fem olika 

stora företag intervjuats, där A i tabell 3 nedan utgör den stora klassificeringen och D 

den minsta. Storleksklasserna har rangordnats enligt företagens effektuttag för deras 

respektive datacenter. På sidan av detta har ett energiföretag med erfarenhet av att 

arbeta med datacenter intervjuats och ett elteknikföretag som också är involverade i 

erbjudanden gentemot datacenterbranschen. 

 

Vad gäller datacenterbranschen har de olika storlekarna bidragit med ett utvidgat 

perspektiv över branschen som helhet, och har således stärkt generaliserbarheten kring 

intervjuobjektens svar. Målet med dessa intervjuer var att erhålla en nyanserad bild 

över faktorer som dessa representerande personer lägger stor vikt vid givet deras 

förhållanden, för att på så sätt förstå kundsegmentet bättre. Dessa intervjuer pågick 

ungefär mellan 70 till 100 minuter och dokumenterades genom att en av oss författare 

antecknade respondentens svar. Nedan presenteras de respondenter inom 

datacenterbranschen som deltagit i studien.  

 
Tabell 3 - Respondenter inom datacenterbranschen. 

ID Storleksklass Befattning Intervjumetod 

Respondent 1 A VD Personlig intervju 

Respondent 2 A Verksamhetschef Personlig intervju 

Respondent 3 B Kund- & datahallsansvarig Personlig intervju 

Respondent 4 C Teknisk direktör (CTO) Skypeintervju 

Respondent 5 C Säljspecialist Personlig intervju 

Respondent 6 D Driftansvarig Personlig intervju 

 

Storleksklasserna har som ovan nämnt rangordnats enligt företagens effektuttag för 

deras respektive datacenter. Denna särskiljning görs eftersom de olika företagen 

påverkas av sin situation. Genom att ha samlat information från olika perspektiv, har 

övergripande likheter kunnat identifierats trots olikartade situationer, och ses som 



 

23 

 

generaliserande för branschen som helhet. Vidare intervjuades ett energiföretag och ett 

elteknikföretag med erfarenhet av att arbeta med ett datacenter för att undvika 

spekulation kring viktiga faktorer för ett sådant samarbete. Nedan presenteras dessa 

respondenter. 

 
Tabell 4 - Respondenter för ett energiföretag och elteknikföretag. 

ID Befattning Intervjumetod 

Respondent E7 VD Telefonintervju 

Respondent T8 Chef för datacentersegment Skypeintervju 

 

3.4 ANALYSMETOD 
När all data var insamlad kunde denna användas till att påbörja en analys. Den 

bakomliggande strategin för att förstå vårt fenomen, vilket i sin tur tillät oss att besvara 

syftet, var att strukturera kapitel 4 i en logisk följd på så sätt att det skulle efterlikna en 

verklig undersökning där förutsättningarna för en tjänstefiering klargjordes. Denna 

valda följd är kopplad till litteraturen, som först och främst säger att ett tjänstecentrerat 

perspektiv är kundorienterat. Därav motiverades en undersökning med start utifrån 

kundens perspektiv (Vargo & Lusch, 2014). Sedan motiverar Payne et al. (2008) och 

Grönroos och Voima (2013) en analys av leverantörerns sfär och deras erfarenhet av att 

uppfylla kundens behov och önskningar, således undersökte vi denna efteråt i analysen 

utifrån två perspektiv: erfarenhet mot slutkund (uppfylla kundens värde) och erfarenhet 

att samskapa med varandra (uppfylla potentiellt värde), se figur 4 för tankemässiga 

kopplingar. I sin helhet bidrog denna form av sammanflätad analys och empiri till att 

både kunna analysera den rådande situationen för att förstå situationen bättre, men den 

bidrog också till att kunna förstå fenomenet tydligare genom att vi ständigt och tydligt 

kunde koppla empirin till litteraturen på ett läsarvänligt sätt.  

 

Denna form av analys fungerar i sig som ett tematiskt tillvägagångssätt eftersom vår 

inhämtade data utvärderades enligt dessa teman (kundcentrering, ömsesidiga intressen 

och erfarenheter) (Bryman, 2012). Innan analysen sammanställdes, analyserades det 

insamlade empiriska materialet genom att respondenternas svar sorterades enligt 

liknande fraser, uppfattningar och ståndpunkter. Genom denna metod kunde mönster 

extraheras och analyseras i kapitel 4 på ett tydligt sätt, och skiljaktigheter kunde 

utvärderas. Processen att koppla det empiriska materialet till teoretiska begrepp krävde 

en bra förståelse för litteraturenstudien då intervjustudien tidigare hade formulerats i 

stor grad utan dessa begrepp. Vid extraherandet av relevant information sökte vi 

kopplingar mellan litteraturens definitioner och respondenternas åsikter och 

inställningar. 

3.5 TROVÄRDIGHET 
Studiens trovärdighet diskuteras med utgångspunkt i begreppen extern och intern 

validitet och reliabilitet. Dessa begrepp myntades av LeCompte & Goetz (1982) och 
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adresserar det vetenskapliga arbetets kvalitet. Blomkvist & Hallin (2014) förklarar 

skillnaden mellan dessa begrepp: ”Validitet innebär att man studerar rätt sak och 

reliabilitet att man studerar det på rätt sätt.” (Blomkvist & Hallin, 2014, s. 50) 

 

Extern reliabilitet berör huruvida en undersökning kan upprepas eller inte inom 

liknande miljö genom lika metoder, och kan således utgöra ett svåruppnåeligt kriterium 

för forskning som behandlar ett unikt fenomen inom en social miljö (LeCompte & 

Goetz, 1982). Denna studie har föranletts av ett flertal diskussioner och våra egna 

personliga fynd inom litteraturen, och kan därför vara svår att fullständigt replikera 

eftersom dessa personer kan vara svåra att identifiera. Dessutom måste tidsaspekten 

inkluderas, fenomenet som studeras har valts på grund av att det ligger i tiden och 

påverkas mycket av omgivningen. Det kan därför vara svårt att replikera perspektiven 

som erhållits i denna studie efter en tidsfördröjning. Däremot kan studien replikeras i 

det avseende då en forskare medvetet placerar sig i ett liknande sammanhang och miljö, 

således förekommer extern reliabilitet. Som forskare har vi dessutom antagit en roll 

som utomstående med relativt kort introduktion till ämnet, på så sätt har vi inte någon 

social roll i sammanhanget som blir svår att replikera och därmed förstärks extern 

reliabilitet. Intern reliabilitet handlar om hur motståndskraftigt ett forskningsresultat är 

mot omständigheter igenom studien (LeCompte & Goetz, 1982). För att öka den 

interna reliabiliteten har vi som författare ständigt haft i åtanke att noggrant framhålla 

våra tolkningar för att se eventuella skiljaktigheter. Om skiljaktigheter identifierats har 

diskussioner tagit vid för att förena tolkningar och säkerställa att samma slutsatser 

dragits. 

 

Intern validitet handlar om den utsträckning till vilka resultat kan anses vara 

tillförlitliga representationer av verkligheten (LeCompte & Goetz, 1982). Flertal 

intervjuer genomförs med avsikt att öka validiteten och stärka kvaliteten. Genom 

jämförande av flera kan en tillförlitlig representation erhållas genom att resultaten kan 

bekräfta varandra. Extern validitet berör generaliserbarheten hos resultat och huruvida 

dessa kan tillämpas på andra situationer och sammanhang (LeCompte & Goetz, 1982). 

Bryman (2012) beskriver att det är viktigt att acceptera det faktum att en fallstudie 

aldrig helt kan demonstrera generaliserbarhet. Relaterat till detta representerar denna 

fallstudie ett komplicerat sociotekniskt fall med många interagerande delar och 

kommer således aldrig att bli totalt generaliserbart. I sammanhanget kommer mot 

bakgrund av frågan om generaliserbarhet resultat som går att generalisera betonas för 

att lyfta kvaliteten på slutsatserna. Vår ambition är att resultaten tillför kunskap till alla 

företag inom energisektorn som önskar att tjänstefiera sin verksamhet i samarbete med 

andra.  

3.6 FORSKNINGSETIK 
I bedrivandet av denna studie har vi som författare förhållit oss till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det är 

framför allt fyra huvudkrav som följts, och utgångspunkten ligger i att ingen ska 
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komma till skada till följd av arbetet. De fyra huvudkraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Hänsyn har tagits till dessa krav genom att vi reflekterat över kravens innebörd och 

tillämpat dess principer i studiens fortlöpande. Ständigt har deltagare informerats av 

studiens innehåll, och villkoren som gällt för deras deltagande. Deltagarna har 

exempelvis informerats om att de själva samt företagen de representerar förblir 

anonyma i studien. Dessutom får deltagarna möjlighet att granska studiens innehåll 

innan den publiceras offentligt, för att försäkra förhindrandet av att en affärskritisk 

informationsläcka uppstår och att informationen deltagarna delgett inte förvridits på 

något sätt. Således har konfidentialitetskravet som berör konfidentialitet respekterats.   
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMSKAPANDE 
Här presenteras och analyseras studiens empiri i relation till litteraturstudiens 

underlag för att undersöka möjligheter för samskapande mellan co-location 

datacenter, energiföretag och elteknikleverantörer. I form av struktur behandlar avsnitt 

4.1 de identifierade intressefaktorer co-location datacenter lägger vikt vid, och 

huruvida tillräcklig motivation för ett fördjupat samarbete i 

tjänstefieringssammanhang finns. Följaktligen utforskas eventuell matchning i avsnitt 

4.2 mellan kundsegmentet och företagen. Syftet med avsnitt 4.2 är att analysera 

eventuella synergier. Till sist utforskas leverantörsföretagens erfarenheter för att 

identifiera företagens kompetens till att förverkliga eventuella synergier.   

4.1 MOTIVATION FÖR SAMSKAPANDE: ETT DATACENTERPERSPEKTIV 
En nödvändig förutsättning för att överhuvudtaget kunna tjänstefiera och samskapa är 

att de ingående parterna är tillräckligt motiverade för att initiera en sådan process 

(Vargo & Lusch, 2015). Därav formulerades studiens första frågeställning på så sätt att 

det outforskade kundsegmentets (co-location datacenter) motivationsgrad först skulle 

identifieras. Nedan presenteras en sammanfattning över identifierade områden särskilt 

viktiga att ta hänsyn till vid ett tjänsteerbjudande enligt Tabell 2.    

 

 
Figur 7 - Faktorer som påverkar datacenters motivationsgrad till samskapande. Inspirerad av Tabell 2. 

4.1.1 PSYKISKA FÖRDELAR 

I huvudsak tillhandahåller ett co-location datacenter bekymmersfri serverdrift genom 

bland annat effektiv strömförsörjning, vilket ska tillåta deras kunder att fokusera på sin 

egen kärnverksamhet (Geng, 2015). I och med att dessa kunder ofta har affärskritisk 

data och krav, och att det handlar om att hantera känslig data, behöver en rad psykiska 

faktorer tas hänsyn till ur ett datacenterperspektiv. Respondenterna som intervjuats har 
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alla varit överens om att trygghetsbehovet är ett av de mest centrala behov ett 

datacenter behöver tillfredsställa. Trygghet omfattar många områden i detta 

sammanhang. Det krävs att upprätthålla driftsäkerhet (oavbruten strömförsörjning) och 

fysisk säkerhet gärna på ett klimatvänligt sätt. För att upprätthålla en trygghet 

installeras avancerade säkerhetssystem. Vad gäller driftsäkerhet visade respondent 1 ett 

begär av en psykologisk trygghet när det kommer till att tillhandahålla en oavbruten 

strömförsörjning: ”Jag kommer aldrig att ta mig an en kund som jag inte till 100 % kan 

garantera el.” 

 

Respondenterna är överens om att en grön profil blir alltmer ett viktigt 

konkurrensmedel, både för att tillfredsställas i en altruistisk mening och för att det blir 

ekonomiskt sunt. Samtidigt fungerar ett starkare miljötänk som förebyggande enligt ett 

legalt och konkurrensmässigt perspektiv. Trenden visar stramare miljöregler. 

Respondent 1 sa: ”I framtiden kommer man att rikta in sig på nyckeltal där man ser på 

helheten vad gäller miljöbelastning. Det kommer inte längre vara konkurrenskraftigt 

med en låg PUE1…” Resurseffektiv energianvändning kopplas dessutom till att 

upprätthålla en grön profil, ett datacenter genererar massor med värmeenergi och det 

anses vara slösande att inte utnyttja denna. Vid frågan om installation av 

värmeåtervinning till fjärrvärmenätet avgörs dock frågan enligt ekonomi, ett sådant 

projekt initieras enbart om det anses vara ekonomiskt gynnsamt. Vidare ser majoriteten 

av respondenterna en geografisk närhet gentemot sina kunder som ett viktigt värde. Det 

ligger enligt dem en trygghet i att för kunderna, kunna komma och gå som man vill och 

se över sin utrustning.  

 

Det är således tydligt att ett co-location datacenter eftersträvar att uppnå och 

upprätthålla trygghet, säkerhet och hållbarhet. Detta är i mångt och mycket deras 

affärsmodell; att tillhandahålla yta och säker drift på ett hållbart sätt till ett överkomligt 

pris (Geng, 2015). Varumärkesidentitet och marknadsföring spelar stor roll här, 

uppfattningen om dessa faktorer är till stor del psykologisk hos deras kunder och i 

övrigt är skillnaderna mellan olika co-location datacenter relativt små. Samtliga 

respondenter är överens om att det handlar om en ryktesfråga när det gäller pålitlighet 

och redundant kraftförsörjning: ”Det handlar inte om avtal, utan det handlar om vad 

kunden säger till sina kompisar” (Respondent 2). Eftersom energiföretag och 

elteknikföretag har kompetens inom energi- och elteknik ligger det inom deras område 

att kunna stödja kundsegmentets begär om hållbarhet och trygghet vad gäller 

driftsäkerhet. Att en samskapad lösning mellan dessa aktörer skulle kunna resultera i en 

tryggare, resurseffektivare och grönare profil känns rimlig. Då en kombination av 

respektives kärnkompetenser förhoppningsvis skulle kunna leda till stärkta psykiska 

fördelar hos co-location datacenter och dess slutkund.  

                                                 
1 PUE är ett mått på hur effektivt ett datacenter använder elektrisk kraft. Ett lågt PUE-tal kan indikera hög 

energieffektivitet.   
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4.1.2 KOMPETENS 

Enligt Tabell 2 är det mer sannolikt att aktörer deltar i samproduktion när de har den 

nödvändiga kompetensen (Vargo & Lusch, 2015). Respondenterna som intervjuats har 

visat kompetens kring att anlägga ett systemperspektiv över exempelvis 

informationsteknik, elteknik och VVS. Eftersom co-location datacenter i hög grad är 

beroende av strömförsörjning finns en gemensam nödvändig kompetens mellan 

elteknikföretag, energiföretag och co-location datacenter. Följaktligen finns möjligtvis 

motivation för co-location datacenter att söka en samskapad lösning. I en intervju med 

respondent 3 framgick det dock att företaget själva gärna hanterar energisystemet och 

dess komponenter, då det ingår i deras affärsmodell. Detta var oväntat och kan försvaga 

motivationen till att samskapa med andra energi- och teknikleverantörer. Vid en fråga 

gällande att överlåta energisystemet och dess drift till leverantörer svarade respondent 

3: ”.. om de skötte allting vad gäller strömförsörjning och reservkraft, vad skulle då 

jag göra?” En samskapande lösning får därför inte resultera i ett totalt överlåtande av 

denna verksamhetsdel. En vilja till att samskapa bättre lösningar som kan resultera i 

bättre drift- och kundlösningar har dock visat sig vara av intresse.  

 

I samtliga intervjuer har frågan angående personalkompetens varit ett framträdande 

hinder. Datacenterbranschen förefaller överens om att det nu och i framtiden kommer 

att råda hård konkurrens om kompetens. En möjlighet att handskas med denna 

utmaning kan vara att se till så att kompetensen som krävs inte föreligger lika central 

genom att förenkla hanteringen av verksamheten genom exempelvis automatisering. 

Däremot uttrycker respondenterna en oro kring en överdriven förenkling. Vid eventuell 

olycka får personal inte stå frågandes inför krishantering, vilket kan ske om man inte 

upprätthåller en hög kravnivå på kompetens. Oavsett förefaller kompetensfrågan vara 

en viktig motivationsfaktor till diskussioner med omvärlden.  

4.1.3 KONTROLL OCH RISKTAGANDE 

Ett co-location datacenter har på grund av hantering av kritisk data många krav och 

behöver således röra sig inom strikta ramar (Geng, 2015). Detta utgör ett direkt hinder 

för ett fullständigt transparent samarbete. Respondent 4 beskrev hur deras kunder 

ställer stora krav på säkerhet i kraft av regulatoriska krav, vilket försvårar ett närmare 

samarbete med underleverantörer då de inte på ett enkelt sätt kan röra sig på samma 

nivå som datacentrets operatörer. En tydlig ansvarsfördelning är enligt respondent 4 

viktig att bevara, särskilt vid eventuell olycka: ”.. för att känna sig trygga efterfrågar 

många kunder en tydlig ansvarsfördelning. Har man många delleverantörer inne kan 

det bli pajkastning om någonting händer.” Vidare tillägger respondent 1 att ett avbrott 

är mycket kostsamt, vilket ytterligare motiverar en tydlig ansvarsfördelning kring vem 

det är som står för vad.  

 

Det finns på sidan av en eventuell ökning av risk även en möjlighet till att sänka risk 

kring framtida utmaningar. Samtliga respondenter har uttryckt en stor osäkerhet kring 

ett framtida tillstånd för co-location datacenter. Respondent 6 sa: ”Största risken är att 
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verkligheten springer ifrån… IT generellt är väldigt flyktigt och trendkänsligt… 

Företag som inte kan förändras kommer att ha det väldigt svårt” Det här innebär att ett 

närmare samarbete med leverantörer skulle kunna främja flexibilitet vid förändringar 

och öka takten i tillförsel av anpassade lösningar (Payne et al., 2008). Inom 

energibranschen är möjligheten att fjärrstyra omtalad och kan vid första anblick verka 

som en lämplig lösning i sammanhanget för att stärka flexibilitet. Det uttrycker 

däremot respondent 1 som problematiskt: ”Vi skulle aldrig någonsin tillåta någon part 

styra någon del av verksamheten utifrån, då det öppnar upp för möjliga cyberattacker. 

Dessa hackare är mer tekniskt avancerade än vi någonsin kommer att vara.” 

 

I och med att co-location datacenter behöver engagera sig i att säkerställa och 

upprätthålla en oavbruten drift och att dessa avbrott ofta grundar sig i någon form av 

energifråga, motiveras ett närmare samarbete med företag som har med energi att göra. 

På så sätt kan möjligen risken med avbrott reduceras. Parallella, oberoende 

strömförsörjningssystem med reservkraft och distribuerandet av datahallar är exempel 

på sätt att skydda sig mot elavbrott: ”Framtidens datacenter kommer att vara 

sammankopplade, om en lokal sviker ska en annan ansluten hall upprätthålla driften” 

(Respondent 3). Det finns således motivation till att ytterligare stärka driftsäkerhet ur 

ett datacenterperspektiv. Nära anknutet till energifrågan visar en trend på ökande 

effektbehov, följaktligen tvingas dialoger fram mellan parterna oavsett om en 

motivation till att samarbeta föreligger eller inte.  

4.1.4 MATERIELLT KAPITAL 

Eftersom ett datacenter hanterar stora mängder energi och tillhandahåller redundanta 

lösningar för strömförsörjning genom användning av transformatorer, 

backupgeneratorer, UPS och strömmatningar finns det ett ömsesidigt område att 

samskapa i för co-location datacenter, energiföretag och elteknikföretag. Den 

gemensamma nämnaren blir energi och motiverar således kommunikation. I dagsläget 

är aktörerna redan kopplade med varandra, men gemensam utveckling av tjänstefierade 

lösningar är fortfarande frånvarande. ”Många företag inom branschen är företag med 

vana att sälja prylar. Det krävs att tänka annorlunda, när en produkt har sålts har 

affären egentligen bara börjat.” (Respondent 6) 

 

Kravet på omfattande materiellt kapital har visat sig drabba förmågan att skala 

verksamheten. Detta ser samtliga respondenter som en utmaning inom 

datacenterbranschen. Tillgångar som utrymme, strömförsörjning, kyla och säkerhet har 

respondenterna beskrivit som komplicerade i relation till skalbarhet: ”Det är svårt att 

skala en kyl- eller elanläggning… För en snabb utbyggnad krävs en tillgänglig yta på 

förhand” (Respondent 4). Komplexiteten verkar ligga i kravet att hantera hela systemet 

vid uppskalning, det här innebär att elteknikföretag och energiföretag har möjlighet att 

eventuellt integrera en fullständig lösning i ett samarbete där man uppfyller krav på 

utrymme, strömförsörjning, kyla och säkerhet.  
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4.1.5 EKONOMISK NYTTA 

Det verkar enligt oss som att alla ingående parter ser potentiell ekonomisk nytta med att 

vara i kontakt med varandra vilket är väsentligt för att motiveras till att samskapa. Ur 

ett datacenterperspektiv, förutom det att man är beroende av ström och diverse 

elkraftprodukter, ses ytterligare potentiella möjligheter i form av ekonomisk nytta. Den 

initiala investeringskostnaden för att bygga ett datacenter är väldigt hög: ”CapEx är 

den största kostnadsposten” (Respondent 1). Inräknat i denna kostnadspost är lösningar 

för nödvändig reservkraft man egentligen vill vara utan: ”En dieselgenerator är en 

försäkring, den kostar pengar varje månad men egentligen vill vi ju inte ha dem” 

(Respondent 4).  

 

Detta innebär att det kan finnas ekonomisk nytta i alternativa tjänstelösningar som har 

möjligheten att reducera en sådan investeringskostnad, men även i lösningar som kan 

skapa nya intäktsströmmar eller öka värdet hos befintliga: ”Vi vet att vi har outnyttjad 

effekt i reserver. I framtiden kan vi förhoppningsvis använda och sälja denna…” 

(Respondent 1). Kapacitetsutnyttjande agerar således som en motivationsfaktor ur ett 

datacenterperspektiv för att skapa nya intäktsströmmar och öka den ekonomiska nyttan. 

Flera respondenter beskriver överflödig, oanvänd – men nödvändig – reservkraft i 

exempelvis dieselgeneratorer. I linje med detta berättade respondent 3 att de egentligen 

är intresserade av funktionen: ”Det vi önskar är en 100-procenting oavbruten 

strömförsörjning som aldrig någonsin viker sig, det skulle vara någonting vi är villiga 

att betala pengar för… Egentligen bryr vi oss inte om hur man uppnår det”.  

 

Vid sidan av kapitalutgifter (CapEx) utgör driftskostnader en väldigt stor del av 

verksamheten i ett co-location datacenter. Ett problem med dessa är enligt respondent 2 

att de är väldigt höga, oavsett om man har få, eller mycket kunder installerade i 

anläggningen. Driftskostnader kan därför utgöra oproportionerligt höga kostnader. 

Möjligheten att sänka dessa kostnader kan sammanfattas som åtråvärda, men sker 

ständigt i stark avvägning mot risk och investering för att uppfylla en sådan reducering. 

En minskad elförbrukning ses som en större konkurrenskraft hos större 

datacenter: ”Lyckas man minska elförbrukningen med 15-20 % har man en stor 

konkurrensfördel” (Respondent 2). Sammantaget uttrycker sig respondenterna relativt 

lugnt angående läget hos denna kostnadspost, men ser ekonomisk nytta i att reducera 

den då den utgör en väldigt stor del av totala utgifter. Dessutom förmedlas ett värde i 

upprustning av äldre hallar och på så sätt effektivisera dessa. Eftersom detta är 

någonting som ligger leverantörernas kompetensområde innebär detta en gemensam 

motivation till att samskapa. Det bör tilläggas att effektiviseringsfrågan i dessa 

sammanhang önskas ur ett datacenterperspektiv fokusera på den delen av 

energiförbrukningen som inte används av kund, det vill säga exempelvis kylning, 

belysning etc. i anläggningen, och inte i första hand energiförbrukningen som används 

till IT-drift.  

4.2 EN MOTIVATIONS- OCH INTRESSEMATCHNING 
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Enligt ovanstående avsnitt har kundsegmentets motivationsfaktorer identifierats. Redan 

i studiens inledningsskede visade leverantörerna motivation och intresse till att 

samskapa, men eventuella ingångar för detta var oförstådda. Som tidigare nämnt är 

detta ett krav för att tjänstefiera enligt Vargo & Lusch (2015). Nu har från kundsidan en 

rad motivationsfaktorer identifierats till att eventuellt skapa nya lösningar, så som 

personalfrågan, energifrågan (helhetsfrågan med reservkraft inklusive det att upprätta 

en grön profil) och kostnads/nyttofrågan. Det är viktigt att inte glömma de hindrande 

faktorerna i sammanhanget, dessa behandlas i avsnitt 4.4.  

 

I form av en matchning visar samtliga respondenter från alla företag att ett fokus på en 

funktion i stället för en produkt är åtråvärt. Detta är en kritisk inställning enligt den 

tjänstedominanta logiken. Det anses av samtliga vara ett branschfenomen, att röra sig 

mer mot tjänsteleveranser och fokusera mer på driftskostnader (OpEx) än 

kapitalutgifter (CapEx) och detta antyder att det finns ett ömsesidigt intresse. I 

sammanhanget ser respondent T8 det som nödvändigt att samarbeta med energiföretag 

vid skapande av nya tjänstelösningar: ”De levererar kraft, men inte kraftlösningar. Så 

jag tycker det utgör ett perfekt äktenskap” (Respondent T8).  

4.2.1 ANALYS AV MOTIVATIONSFAKTORER: VAD KAN LEVERANTÖRER GÖRA? 

Kundsegmentets situation identifierades i avsnitt 4.1 och i form av psykiska fördelar, 

ekonomisk nytta, kompetens, kontroll och risktagande samt materiellt kapital är det 

lämpligt att analysera dessa fynd gentemot leverantörernas kompetens och intressen.   

 

Psykiska fördelar 

Det är tydligt att kundsegmentet co-location datacenter eftersträvar trygghet på grund 

av dess vitala betydelse för deras kunder, detta framkommer enligt samtliga 

respondenters svar. Vid ett försiktigt närmande och tillvägagångssätt bör leverantörerna 

kunna förstärka denna i och med att de är välkända inom branschen vilket i sig skapar 

en trygghet – ett stort företag är tvungna att hålla sina löften. Detta bidrar till den 

psykologiska faktorn som Vargo & Lusch (2015) fastställer som en viktig 

motivationsfaktor. Utöver det borde man konkret även kunna stärka tryggheten i form 

av en upprätthållen och optimerad driftsäkerhet genom att tillhandahålla en oavbruten 

strömförsörjning, eftersom det ligger inom deras kompetensområde. Precis som Green, 

David och Ng (2017) föreslår, handlar tjänstefiering om att just erbjuda 

kundfokuserade lösningsförslag med hjälp av passande kompetens. Däremot 

identifierar studien att den fysiska säkerheten även är en viktig aspekt som inte ligger 

inom de studerade leverantörernas kompetensområde. Vad gäller en optimerad 

driftsäkerhet kan en möjlig inriktning enligt oss följa enligt resultatinriktningen som 

Tukker (2004) identifierat som en huvudkategori av en Produkt-Service System (PSS) 

affärsmodell, där resultatet i sig ligger i fokus och inte produkterna som åstadkommer 

detta resultat. Detta vore förenligt med ett tjänstefieringstänk och kan vara förmånligare 

för samtliga parter.  
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Vidare kopplat till psykiska fördelar förbehåller sig den gröna profilen som 

eftersträvansvärd inom branschen, särskilt med tanke på att allt strängare lagar och 

regler är väntade, se exempelvis Riksdagen (2019). Leverantörerna bemästrar 

infrastrukturen och kan således förenkla skapandet av exempelvis ett ”grönt 

ekosystem” inom vilket ett datacenter ingår. Där kan de exempelvis återanvända sin 

värmeenergi. En sådan lösning är någonting som ligger i allas intresse på grund av flera 

anledningar, inte minst den ekonomiska fördelen. Här identifieras därmed en direkt 

koppling mellan aktörerna i form av ett gemensamt intresse och kan fungera som en bra 

utgångspunkt för ytterligare samtal. De tre bakomliggande motiven till att tjänstefiera, 

det vill säga de ekonomiska, marknadsmässiga och konkurrensmässiga motiven 

(Baines et al., 2009; Oliva & Kallenberg, 2003), existerar alla i sammanhanget. Högre 

vinstmarginaler kan nås på många sätt via införlivandet av en sådan grön lösning, ett 

exempel är genom de skiftande kundförväntningarna och dessa kunders villighet att 

betala för att bidra till en hållbar värld.  

 

Ekonomisk nytta 

Flertal områden har identifierats där leverantörer har möjlighet att lätta på besväret hos 

co-location datacenter, särskilt kopplat till olika former av kostnader. Vad gäller 

kapitalutgifter visar intervjuer på att denna är väldigt hög och således en kapitalfråga. 

En anledning till att dessa är väldigt höga beror bland annat på att produkter som redan 

idag säljs av leverantörerna i fråga, som exempelvis dieselgeneratorer, är väldigt 

kostsamma. Vargo & Lusch (2015) beskriver tydligt att ekonomisk nytta spelar stor roll 

för att vilja samskapa. Med tanke på att studien behandlar en övergång från att fokusera 

på att sälja en tjänst istället för en produkt, utgör exempelvis dieselgeneratorn då ett 

direkt föremål för vidare analys och utvärdering för nya tjänstelösningar. Redan nu har 

denna identifierats som en ekonomisk smärtpunkt för datacenter, och attraktiva 

lösningar önskas därför att hittas. Det bör påminnas om att den är mycket nödvändig 

med tanke på tryggheten som diskuterades ovan, men möjligtvis finns potential för en 

vidareutveckling av det erbjudandet.  

 

Kopplat till detta med dieselgeneratorer, men även andra produkter, är 

kapacitetsutnyttjandet av stående reservkraft. Detta utgör en potentiell ekonomisk nytta 

då man ur ett datacenterperspektiv kan erhålla en ny intäktsström via denna outnyttjade 

effekt. Detta görs inte idag, men möjligheten rekommenderas att tas tillvara på då den 

utöver den ekonomiska aspekten har potential till att stärka den gröna profilen genom 

att stärka resurseffektivitet, vilket i sin tur kan öka anseendet gentemot slutkunder. Det 

här är dessutom någonting som leverantörerna själva identifierat som en lovande 

aspekt. I linje med de fundamentala premisserna som Vargo & Lusch (2004) utvecklat, 

bör detta i så fall utvecklas tillsammans med kunden och med fokus på att stärka 

brukarens värdeupplevelse. En stor konkurrensfördel kan dessutom potentiellt inhämtas 

här, premiss 3 lyfter betydelsen av mänskliga resurser sett till kunskap och färdigheter 

som konkurrensfördelar, och genom att ingå i fördjupade konversationer med denna 

kund kommer unik kunskap att kunna utvecklas (Kristensson, 2009).  
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Kompetens 

Särskilt framträdande vad gäller svårigheter kring kompetens förekommer i avsnitt 

4.1.2, där vi identifierar roten till detta i komplexiteten på ett datacenters anläggning. 

Mer specifikt, helheten av systemet. Därför kan någon form av underlättande system 

eller plattform vara lämpligt i sammanhanget, som underlättar för drift. Oerhört kritiskt 

är dock att systemet inte får förenklas alldeles för mycket vilket respondent 2 och 5 

påpekade, så att man tappar förmågan att rätta till ett fel vid behov. Återigen, med 

tanke på leverantörernas kompetensområde, kan diverse utbildande funktioner vara 

attraktivt gentemot kundsegmentet. Det är intressant att notera hur det andra citatet i 

tabell 1 påminner om detta fenomen, inom energisektorn förespråkas även där 

interdisciplinära kunskaper (Helms, 2016). I form av en viktig faktor är denna 

utveckling någonting att lägga märke vid. 

 

Kontroll och risktagande 

Detta område utgör tveklöst den mest känsliga i sammanhanget och utgör därför en 

begränsande faktor som måste beaktas vid en utveckling av en tjänstelösning. Se 

avsnitt 4.4 för ytterligare analys kring kontroll och risktagande. 

 

Materiellt kapital 

Det materiella kapitalet är i mångt och mycket det som från början sammankopplat de 

olika aktörerna. Dock innebär per definition en rörelse mot funktioner och en 

tjänstefiering att man rör sig ifrån det att fokusera på det materiella kapitalet. En del 

materiella tillgångar utgör trots det merparten av det gemensamma intresset och utgör 

således oundvikligen en startpunkt för tjänstefiering. Kraft och kraftlösningar har 

identifierats som det område där man finner mest gemensamt. Analysen identifierar 

dock att en kombination av IT-lösningar med kraftlösningar föreligger intressant för att 

verkligen tillfredsställa kundsegmentets intressen vilket den tjänstedominanta logiken 

förespråkar. 

4.3 ERFARENHET 
Som litteraturstudien antyder påverkar tidigare organisatoriska processer kraftigt ett 

företags förutsättningar till att lyckas med ett mer tjänsteinriktat tänk (Grönroos & 

Voima, 2013; Payne et al., 2008). Det är viktigt att förstå och åskådliggöra hur man 

idag driver sin verksamhet, för att kunna identifiera om någonting inte är kompatibelt 

med tjänstefieringstänket. Även om det skulle finnas en matchning av intressen, som 

föregående avsnitt behandlar (4.2), kan det vara så att det inte går att realisera vid 

bristande organisatoriska processer (Grönroos & Voima, 2013; Payne et al., 2008). Vad 

gäller intresset visar som tidigare behandlat samtliga deltagare en förståelse för behovet 

av förändring: ”Förändring sker. Vi är i en förändringsresa själva där vi hela tiden 

söker nya affärsmodeller… Ska vi behålla vår lönsamhet måste vi också hitta nya 

affärer och nya områden för affärer, på så sätt har det här med att erbjuda tjänster och 

annat vuxit fram” (Respondent E7). Ett liknande tankesätt identifieras hos 
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teknikleverantörer där man uttryckligen önskar att röra sig mot nya delar av 

energivärdekedjan, för att på så sätt finna nya intäktskällor och inkomststabilitet. 

Samtliga respondenter visar dessutom en förståelse av kundens centrala roll i detta 

strävande, samt vikten av samarbete. 

 

Denna inställning är någonting som överensstämmer med den tjänstedominanta logiken 

(Vargo & Lusch, 2015), och om inte annat har samtliga företag identifierat och förstått 

det teoretiska ramverkets fördelar och viktiga komponenter, så som samarbete och 

kundorientering. Trots den uttryckta förståelsen förmedlar empirin tydligt på en 

kvarvarande varudominant logik i form av tankesätt och processer: ”.. jag har upplevt 

att vi är mer bekväma traditionellt sätt med att leverera produkter. Den 

leveransmodellen är vi trygga med, och den känner vi oss hemma med.” (Respondent 

T8) Denna bild delas av de intervjuade respondenterna på kundsidan (co-location 

datacenter) som beskriver att leverantörer ofta upplevs som frånvarande och sällan 

delaktiga utöver säljtillfället. Svårigheterna med denna övergång i form av tankesätt 

beskrivs tydligt i litteraturen och ett helhjärtat initiativ måste ske för att förändra detta 

(Helms, 2016). Det är otydligt hur leverantörerna idag arbetar mot kund, och hur 

central del kunden faktiskt har i företagets processer. Otydligheten kan bero på att vi 

som forskare saknar förmågan att extrahera denna information, att informationen är 

olämplig att offentliggöra eller att respondenterna inte utgår ifrån det tjänstedominanta 

tänkesättet. I form av analys undviker vi att spekulera kring dessa processer. 

4.3.1 ERFARENHET KOPPLAT TILL TJÄNSTEPARADOXEN 

I ett försök till att förstå den bristande erfarenhetens effekt i form av begränsningar, kan 

tjänsteparadoxen beskriven i 2.2.2.1 användas och analyseras i sammanhanget. 

Paradoxen betraktade tre olika kognitiva fenomen som kan förhindra motivationen till 

att omfamna tjänstefieringsmöjligheter: överbetoning på tillgångar av materiell 

karaktär, misslyckande i att erkänna ekonomisk potential hos tjänster och 

riskobenägenhet (Gebauer et al., 2005). Specifikt elteknikföretag upplever svårigheter 

med att släppa en viss överbetoning på materiella tillgångar, och det är förståeligt med 

tanke på deras erfarenhet och kärnkompetens inom just fysiska produkter. Det krävs att 

erkänna detta, för att påverka en ny inriktning. Ett skifte mot att i större utsträckning 

värdera och kretsa fokus kring kompetens och humankapital rekommenderas av 

litteraturen för att anpassa sig till tjänstefieringstänket. Detta minskar även risken för 

att tjänsteparadoxen förhindrar motivationen (Gebauer et al., 2005).  

 

Vidare utgör det andra fenomenet, misslyckande i att erkänna ekonomisk potential hos 

tjänster, ett hot särskilt för teknikleverantörer. En värderingskonflikt har identifierats 

när det kommer till nya affärsmöjligheter. Gällande värderandet av mindre projekt 

beskriver respondent T8 följande: ”Det blir en försäljning som inte mäter det 

volymbehov vi har, eller som vi förutsätter att vi ska uppfylla i form av omsättning. Vi 

behöver ta oss an större projekt”. Hindret ligger då i att erkänna potentialen hos 

mindre, men mer kontinuerliga, tjänster och projekt och detta påminner väldigt mycket 
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om det citat som Oliva och Kallenberg (2003) förmedlade. Detta utgör ett problem och 

i många fall kan det vara företagets storlek som hindrar företaget att segra på nya, 

uppkommande marknader på grund av att de kräver större intäkter för att stödja tillväxt.  

 

Det sista fenomenet, riskobenägenhet, utgör möjligtvis den största utmaningen kopplat 

till den rådande erfarenheten. Branschen har under lång tid fungerat genom stora, 

kapitalintensiva projekt och satsningar. Riskminimering har varit nära förknippat med 

företag inom energibranschen, i mångt och mycket på grund av att el är farligt att 

handskas med och kräver noggrann översyn (Helms, 2016). På så sätt har en 

riskobenäghet formats under lång tid, och denna erfarenhet utgör på flera sätt ett hinder 

för framtida affärsmöjligheter som karaktäriseras av risktagande. Företagen, särskilt 

energiföretag, hindras dessutom av ägarsidan i många fall som ofta beter sig restriktivt 

och försiktigt gällande nya initiativ. Respondent E7 uttryckte sig som följande: ”Det vi 

kände mycket från ägarsidan var att de inte tyckte att vi skulle agera i riskfyllda 

projekt. De tycker att vi ska arbeta med lågriskprojekt”. Detta visar på ägarnas roll i 

sammanhanget, som trots ledningens åsikter inte alltid beviljar riskfyllda satsningar. 

Det ses dock som tydligt att det finns dem som välkomnar förändring och ser 

möjligheter, och de som håller kvar i det gamla som tidigare gjort dem framgångsrika.  

4.3.2 ERFARENHET AV ATT SAMARBETA MED SLUTKUNDER 

Det råder ingen tvekan om att samtliga aktörer har erfarenhet av att samarbeta med 

kunder. Att samskapa i stora projekt där energiföretag och elteknikföretag tillsammans 

med kunder ingår, och där man tar hänsyn till kundens verksamhet är mer regel än 

undantag enligt vår tolkning av empirin. Respondent 1 lyfter fram att det utan ett 

strategiskt samarbete med energiföretag och elteknikleverantörer skulle vara omöjligt 

att bedriva ett datacenter. Det som kan ifrågasättas är däremot flexibiliteten i dessa 

samarbeten. Vår analys av intervjumaterialet får oss att ifrågasätta till vilken grad 

teknikleverantörer och energiföretag faktiskt försöker förbättra kundens värdeskapande 

processer. Ett flertal respondenter beskriver en inflexibilitet samt ett ointresse från 

leverantörernas sida till att engagera sig i deras verksamhet: ”Denna typ av företag är 

ofta passiva… Vi har inte upplevt att de varit intresserade av att förbättra vår 

verksamhet, utan de kontaktar oss ofta enbart om det handlar om ett nätproblem” 

(Respondent 1). 

 

Forskning inom ämnesområden så som tjänstefiering och samskapande har påvisat 

stora utmaningar när det kommer till att samverka med kunder. Det att skapa en balans 

mellan att förse en kund med faktiskt värde, som endast kan skapas hos kunden, och 

samtidigt hålla sig till sin kärnkompetens betraktas som svårt. (Baines et al., 2009; 

Gebauer et al., 2005; Helms, 2016; Payne et al., 2008; Grönroos & Voima, 2013). Vår 

uppfattning är att energiföretag och elteknikföretag fortfarande utgår ifrån sin 

verksamhet som utgångspunkt, och vilka behov de uppfyller vid samverkan med kund. 

I slutändan gör detta att deras erfarenhet av samverkan karaktäriseras av inflexibilitet 

och eventuellt ett tänkesätt som är opassande för fördjupade tjänster. Det tåls att 
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upprepa kravet på att ständigt utgå ifrån kundens värdeskapande processer i 

tjänstefieringssammanhang, som premiss 5 skriven av Vargo & Lusch (2015) uttrycker.  

4.3.3 ERFARENHET AV ATT SAMARBETA MED VARANDRA 

Leverantörsföretagen har en lång erfarenhet av att samarbeta med varandra, och har en 

naturlig plats i varandras värdekedja. Figur 6 omfattar begrepp så som Management 

Commitment, Relationship Development och Communication Management, alla dessa 

antas vara relativt välutvecklade i relationen som föreligger i jämförelse med en ny 

relation. En följd av detta blir att den gemensamma sfären, se figur 4, utvidgas. 

Rådande kontaktpunkter som Key Account Managers, gemensamma projekt men även 

produkter och tjänster, blir kritiska för att förstärka och förbättra samarbetet. 

Delfaktorer som listas i figur 6 behöver hela tiden betraktas för att försäkra ett fortsatt 

framgångsrikt samarbete. Nära kopplat till detta, har ett återkommande drag hos 

respondenter i studien varit att uttrycka behovet av transparens. Vid en fråga gällande 

samverkan svarade respondent E7 följande: ”Det är viktigt att man är öppen, ärlig och 

transparent”, på samma sätt svarade respondent T8: ”… tittar man på affärslivet 

generellt tror jag på transparens, där man öppet samtalar om hur man kan 

samarbeta”. Samtliga påvisar således en enstämmig uppfattning om att just transparens 

är väldigt viktigt i sammanhanget. Detta ligger i linje med litteraturens innehåll, som 

tydligt anger att tillit och öppenhet är viktigt i sammanhanget (Chin et al., 2008). 

 

Det är lämpligt att ställa sig frågan om en etablerad relation mellan två företag hjälper 

eller stjälper förändringar. Om flera parter under lång tid ingått i ett fungerande 

samarbete, kan det i vår mening förekomma ytterligare motstånd mot att förändra sig. 

Detta är en fråga som bör behandlas. Vår uppfattning, med stöd av 

framgångsfaktorerna i figur 6, är att en etablerad relation besitter potential till att 

förenkla ett förändringsinitiativ (Chin et al., 2008). Detta anser vi dessutom vara 

konsekvent med litteraturens rekommendationer inom tjänstefieringsområdet, där 

exempelvis det tjänstedominanta tänkesättet ständigt förespråkar en stark relation som 

baseras på tillit, öppenhet och transparens (Vargo & Lusch, 2015; Chin et al., 2008). 

Det som möjligtvis skulle stjälpa förändring är om ett varudominant tänkesätt förstärks 

på grund av båda parternas historia av denna. I ett scenario där man tillsammans väljer 

att gå framåt, är det viktigt att man fokuserar på att vara transparenta redan från början i 

exempelvis ett pilotprojekt.  

4.4 ETT SYSTEMPERSPEKTIV ÖVER BEGRÄNSNINGAR  

I detta kapitel har lämpliga utgångspunkter för tjänstefiering mellan dessa aktörer 

identifierats, men även framgångsfaktorer som krävs att noggrant reflektera över för att 

lyckas med en sådan. Men lika viktigt krävs det att förstå begränsande faktorer för att 

framgångsrikt tjänstefiera i datacenterbranschen ur leverantörers perspektiv. Nedan 

behandlas potentiella begränsningar. 

4.4.1 DATACENTERBRANSCHENS TAKT 
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Det är tydligt att datacenter befinner sig i en snabbfotad bransch med snabbt 

föränderliga villkor (Geng, 2015; Riksdagen, 2019). Respondenterna från 

leverantörssidan i studien känner igen sig i denna verklighet och beskriver att mycket i 

deras svårighet till att vara lika snabbfotad ligger i intäktskrav, traditionell erfarenhet 

och lagstiftning. Likt tjänsteparadoxen i avsnitt 2.2.2.1 ligger ett problem för 

leverantörer i tjänstefieringssammanhang att man har ett visst omsättningskrav att leva 

upp till, vilket respondent T8 uttryckte, och att man därmed inte helt och hållet kan 

förverkliga kundens behov om en sådan leverans inte uppfyller kraven. Kopplat till 

detta med intäktskrav, handlar den traditionella erfarenheten enligt respondent T8 om 

att leverantörsföretagen ofta sålt produkter till traditionell industri som accepterat 

längre ledtider, vilket direkt är oförenligt med datacenterbranschens dynamik. Det 

traditionella sättet att driva verksamheten på har etablerat ett visst motstånd mot nya 

sätt att skapa värden på (Helms, 2016). Precis som citaten presenterade i Tabell 1 visar, 

innebär även det traditionella sättet att organisationella processer och beteenden länge 

har formats. Dessa kan direkt leda till oförenlighet mellan datacenter och 

energileverantörer och måste hanteras. Kommunala och statliga energiföretag, som de 

oftast är, har dessutom lagar och regler att följa som i viss mån kan förefalla hämmande 

sett till konkurrensmöjligheter, vilket respondent E7 förklarade. Ett exempel som 

nämns av respondent E7 är att man inte får snedvrida konkurrens, vilket kan göra ägare 

ovilliga till att realisera nya satsningar. För att referera till flernivåperspektivet som 

behandlar industriell dynamik (Blomkvist & Johansson, 2016), kan detta liknas med en 

reverse salient på så sätt att den hindrar utveckling och nya lösningar från att komma 

fram.  

 

För att hantera utmaningar med att hålla takten, kan ett nytt bolagsbildande vara på sin 

plats där man skräddarsyr organisationella processer för att snabbt kunna svara på 

kundsegmentets behov med tjänstelösningar. En sådan lösning kan även acceptera 

annorlunda intäktskrav, och således bli ännu mer flexibel gentemot kunden vilket 

tjänstefieringstänket kräver. Det får dock inte glömmas att en sådan bolagsbildning 

direkt ökar riskfaktorn. 

4.4.2 TRANSPARENS 

Enligt de fundamentala premisserna är kunden alltid värdesamskapande (Vargo & 

Lusch, 2015), och skapandet av ett mest gynnsamt tjänsteerbjudande kräver fullständig 

transparens. Frågan gällande transparens har identifierats som en begränsande faktor i 

denna studie, från en rad olika perspektiv. Ur datacenterperspektivet, är transparens ett 

besvär på grund av den affärskritiska data man i många fall förvaltar. Det begränsar 

direkt en mängd möjliga tjänstelösningar, så som fjärrstyrning för ökad 

energieffektivisering och måste således vägas mot alternativa lösningar. Ur ett 

energiföretags- och teknikleverantörsperspektiv handlar det om en ekonomisk risk, på 

den här typen av marknad kan man likväl vara konkurrenter. Detta påminner om 

begreppet coopetition och likt litteraturen identifierar respondenterna att tydliggörandet 

av avsikter är väsentligt för att kunna röra sig framåt i ett sådant samarbete (Chin et al., 
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2008). Utan transparens är det möjligt att energi läggs på fel saker där 

framtidsutsikterna är mörka i diskussioner, och innebär således ineffektivitet. Det leder 

även till en otydlig gränsdragning kring vem det är som gör vad. Desto tydligare 

samarbete, desto bättre erbjudande kan man skapa tillsammans med kund och övriga. 

För att hantera utmaningar med transparens krävs ledarskap, tillit och tydlig 

kommunikation (Chin et al., 2008). Detta har identifierats av såväl litteratur som 

empiri. Men trots att detta är känt, förefaller det svårt att hantera.  

4.4.3 RISK 

Kundsegmentet och energiföretag förknippas direkt med riskobenägenhet (Geng, 2015; 

Gebauer et al., 2005; Helms, 2016). Detta utgör en direkt begränsande faktor till det att 

satsa på en ny marknad. Som tidigare nämnt är dels statliga energiföretag reglerade och 

förknippas med riskobenägna ägare på grund av bland annat dess samhällskritiska 

funktion, och dels är kundsegmentet försiktiga med att testa nya lösningar och 

noggranna med ansvarsfördelning, också på grund av deras samhällskritiska funktion. 

Även det här utgör en form av begränsade faktor i det sociotekniska landskapet, en 

reverse salient (Blomkvist & Johansson, 2016). En ny tjänstelösning kan inte bli rätt 

från tomma intet, utan kräver troligtvis någon form av pilotprojekt. Vad gäller 

energiföretag handlar detta mycket om deras traditionella sätt att fungera, med stränga 

ramar och en tidigare distanserad relation till kunder. Ett citat i Tabell 1 nämner hur en 

nolltoleranskultur under lång tid har formats som ett resultat av praktiskt farlig 

verksamhet, och har således format en riskobenägenhet. 
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5 SLUTSATSER & DISKUSSION 
Den här studien har funnit flera kritiska aspekter som behöver betraktas i sammanhang 

då företag önskar att tjänstefiera inom energisektorn, mer specifikt mot 

datacenterbranschen. Med hänsyn till lärdomar om att värde endast skapas i samband 

med kundens upplevelse och att ett värdeförslag bör kretsa kring denna upplevelse, 

måste man först och främst erkänna sin roll som företag och förstå var värdeskapande 

sker. Detta är en insikt som är generellt tillämpbar då man önskar att tjänstefiera, och 

gäller därför bortom energisektorn. Begreppet tjänstefiering är att betrakta mer som en 

filosofi då den tjänstedominanta logiken strävar efter att förmedla en uppsättning 

värderingar som måste ligga till grund för tjänster. Det här förklarar svårigheten med 

att tjänstefiera ett tidigare produktorienterat företag, då värderingar är svårhanterliga. 

Som utgångspunkt behövs ett fokus på kundens värdeskapande processer och en insikt 

om krav på flexibilitet, samt att man noggrant funderar på hur man tillsammans kan 

skapa eller förstärka värde. Samskapande har identifierats som en kritisk del av 

tjänstefiering. 

 

I huvudsak består de viktiga faktorerna för att lyckas med en tjänstefiering av att dels 

säkerställa att ett gemensamt intresse föreligger och dels att den organisationella 

kapaciteten stödjer kundens intressen. Ett ömsesidigt intresse är en förutsättning för att 

fortgå med ett samarbete, och ingående delar av motivation i sammanhanget att 

betrakta är kompetens, psykiska fördelar, ekonomisk nytta, materiellt kapital, kontroll 

och risktagande. Dessa är faktorer som påverkar motivationsgraden till samskapande, 

och samskapande är någonting vi betraktar som en förutsättning till en framgångsrik 

tjänstefiering. Studien undersökte dessa kategorier (kompetens, psykiska fördelar, 

ekonomisk nytta, materiellt kapital, kontroll och risktagande) i ett verkligt fall där ett 

elteknikföretag, ett energiföretag och co-location datacenter ingår, med avsikten att 

identifiera gemensamma motivationsfaktorer under dessa. Detta har behandlats 

genomgående under avsnitt 4.2 men särskilt utmärkande som gemensamma 

motivationsfaktorer var ett gemensamt miljötänk, gemensam nödvändig kompetens 

(energi som gemensam nämnare), ömsesidigt intresse i att effektivisera energinärvaron 

samt en gemensam önskan om att sänka kostnader.  

 

Mer generellt vad gäller ett tjänstefierat erbjudande, krävs det att en organisationell 

kapacitet är välanpassad gentemot kunden om man framgångsrikt ska lyckas agera på 

intressen som motiverar ett engagemang. Inom denna ingår bland annat kundcentrerad 

kompetens, organisationsstrukturer som är förenliga med kundens processer och 

diverse hinder förknippade med denna anpassning, men även hinder kopplade till 

intressen. Det är viktigt att det finns ett ömsesidigt intresse och att man har viljan att 

satsa på en tjänstefiering. Ingående i ömsesidiga intressen är saker som krävs för att 

realisera ekonomiska möjligheter, bland annat ömsesidiga mål, en delad vision och 

någon form av ansvars- och resursfördelning. Välutvecklad kommunikation, tillit och 
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kompatibla tillgångar är andra faktorer som fungerar som en bra startpunkt för fortsatt 

utveckling (tjänstefiering).  

 

Analysen visar på ett antal förbättringsområden i utvecklingsarbetet, både internt och 

med varandra. Det förekommer oklart till vilken omfattning man förstår vad 

tjänstefiering innebär, därför är det i fortsättningen kritiskt att betrakta tjänstefiering 

som en filosofi och inte ett enkelt angreppssätt mot en marknad. Dessutom är det inte 

tydligt i vilken grad man utgår ifrån kundens värdeskapande processer i nuläget. Det är 

viktigt att man inte enbart försöker tvångsanpassa sina nuvarande erbjudanden till ett 

kundsegment, istället bör man sträva efter att utgå ifrån kundens behov och på så sätt 

utforma sitt erbjudande, på vägen mot en ny marknad. I en relation som är engagerad i 

tjänstefiering är det viktigt att man har en gemensam uppfattning om relationerna som 

existerar för att på så sätt kunna påverka och styra den i rätt riktning. Praktiska exempel 

på detta är uttalade risktaganden, ansvarsfördelning och generella värderingar (både 

finansiella och emotionella). Det är viktigt att poängtera det faktum att energisektorn 

har formats av en lång historia där traditionella metoder fungerat. Därför är en 

förändring särskilt påfrestande, inte minst med tanke på den materiella betydelsen i 

branschen.  

 

Resultat av denna studie har försett läsaren med en djupare förståelse för vad 

övergången mot tjänster från ett tidigare produktorienterat erbjudande, ställer för krav 

på företags förfarande. Studiens slutsatser kan betraktas som generaliserbara för 

branschen som helhet. De viktiga faktorerna, så som ömsesidigt intresse, en kompatibel 

organisationell kapacitet och ett ökat fokus på kunden och relationer, gäller för alla 

inblandade i en tjänstefieringsprocess. Inom dessa faktorer har specifika befrämjande 

och hindrande faktorer identifierats i det specifika fallet, där ingångar för ett vidare 

samarbete samt eventuella fallgropar kommunicerats. Utgångspunkten - i enlighet med 

den tjänstedominanta logikens rekommendationer - har varit kunden, co-location 

datacenter. Således har studien bidragit med en omfattande inblick i den rådande 

datacenterbranschen med konkreta exempel på möjligheter för att tjänstefiera.  

 

I en jämförelse med tidigare kunskap har denna studie mer specifikt behandlat ett 

område inom energisektorn i Sverige, som nämnt i inledningskapitlet är det viktigt att 

understryka betydelsen av sociala och politiska aspekter. Dessa skiljer sig mellan 

länder, även inom länder. Denna studie har vidare försökt att fördjupa kopplingen 

mellan tjänstefiering och samskapande och de faktorer som däremellan är 

återkommande kritiska. I sammanhanget har tjänstefiering betraktats som ett 

framtidsscenario (tillämpad på en framtida marknad) istället för att utgå ifrån en 

befintlig marknad, det är någonting som vanligtvis förekommen inom forskningen. I 

sin tur innebär det här annorlunda aspekter att ta hänsyn till, exempelvis har det krävts 

att granska relationen och inte enbart tjänsteerbjudandet mer eller mindre i isolation. 

Studiens bidragande till en bredare kunskap inom datacenterbranschen (från en 

leverantörs perspektiv med kunden i centrum) är dessutom aktuellt eftersom både 
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tjänstefiering som fenomen och datacenterbranschen förväntas vara en del av 

framtiden. I jämförelse med andra studier ger denna studie en uppdaterad inblick i 

datacenteraktörernas tänk gällande nuläge och framtidsutsikter, och är således 

användbar för aktörer som är intresserade av branschen.  

 

Den nya kunskapen ger en utökad förståelse för kriterier och motivationsfaktorer som 

behöver tas i beaktande i sammanhanget. Kundens medverkande i denna studie har 

bidragit till att finna dessa faktorer, och därför kan dessa faktorer ses som en anvisning 

som kan vägleda intresserade aktörer på ett långsiktigt sätt i utformandet av nya tjänster 

och strategiska beslut mot detta segment. Kortsiktigt kan studiens resultat agera som 

ämnesområden att behandla i inledande diskussioner med kundsegmentet, för 

ytterligare fördjupning. Det går att kritisera studiens omfattning, eftersom det rör sig 

om kostsamma investeringar rekommenderas kraftigare satsningar och längre 

diskussioner. Vidare är det ett flerpartisystem som betraktats, men studiens resultat 

med viktiga faktorer och förslag på eventuella ingångar, har inte tagit hänsyn till frågan 

om vem som gör vad. Det är därför upp till de ingående aktörerna att klargöra detta 

mellan varandra, eller hitta någon annan som kan göra det. Exempelvis har studien 

funnit att datacenter gärna vill reducera sina kostnader, särskilt i form av 

kapitalutgifter. Detta går att förverkliga på olika sätt, och det är egentligen inget krav 

på att man tillsammans måste realisera detta. Men i ett tjänstefieringssammanhang har 

vi om inte annat i denna studie lärt oss att kollektiv kunskap är starkare.  

 

Det hela av en systemöverblick, en konsekvens är att de ingående delarna kan vara 

ofullständigt förstådda. Dessutom har relationsskapandet rent forskningsmässigt inte 

behandlats genomgående, utan det har mer identifierats i form av ett empiriskt resultat. 

En kompletterande forskningsdel till detta arbete hade därför varit att sträva efter en 

djupare inblick i relationsdelen av ett tjänstefieringssträvande, säkerligen föreligger 

flertal synergieffekter där men även hindrande faktorer. Det är inte uppenbart att 

relationsbrister beror på humankapital, utan det kan ha att göra med inkompatibla 

organisatoriska strukturer och processer att göra. Detta har vi inte forskat kring, och 

hänsyn bör tas till detta i antagandet av den information som studien förmedlar. Det är 

dessutom inte säkert att det tjänstedominanta tänkesättet skulle vara mer fördelaktigt än 

det tidigare, traditionella sättet att bedriva verksamhet på inom branschen. En fullskalig 

tjänstefiering med fullständigt samskapande är inte heller den enda vägen framåt, det är 

acceptabelt att enbart fokusera på exempelvis samdesign om det visar sig vara 

fördelaktigt. En förstudie eller ett pilotprojekt behöver utvärdera marknadens potential, 

om kommersiellt gångbara affärsmodeller ska kunna utvecklas. Studiens styrka ligger 

särskilt i den förmedlade och uppdatera informationen om datacenterbranschen, samt 

leverantörernas syn på deras svar. Ingående i detta är datacenterbranschens slutkund, 

som givetvis spelar en kraftig roll i det hela. En genomgående analys har dessutom 

bidragit med konkreta förslag på öppningar för affärsutveckling.  
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I slutändan har vi insett att tjänstefieringsprocessen grundar sig i en sorts filosofi, till 

skillnad från praktiska verktyg. Därför saknas det konkreta tillvägagångssätt inom den 

existerande forskningen. Ett kärnfullt verktyg man kan använda sig av är dock att alltid 

placera kunden i ett absolut fokus, och utgå ifrån denna. Samskapande bidrar till ett 

förstärkt engagemang och förstärker möjligheterna till att framgångsrikt tjänstefiera. I 

sammanhanget har dock det faktum att ömsesidiga intressen och en förståelse för 

varandras processer inte utgör en säkerhet för att lyckas, en stor betydelse.  
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APPENDIX 
Här samlas de olika intervjuguiderna som skapats för studien. 

BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE: CO-LOCATION DATACENTER 

 
1. Vilka är ni och vad står ni för?  

a) Hur ser er affärsmodell ut?  

b) Hur interagerar ni idag med era intressenter? 

 

2. Vad skiljer er från andra co-location datacenter?  

 

3. Vad är eran vision när det gäller att driva er verksamhet framåt? Hur, var och 

varför?  

a) Hur kommer framtida datacenter skilja sig från dagens enligt er? 

b) Vad tror ni kommer att vara mest värdefullt för ert datacenter? 

 

4. Ser ni konkurrensfördelar med att positionera er som ”gröna”?  

 

5. Vilka kundsegment riktar ni er mot? Hur och varför? 

a) Hur skapas värde för de olika kundsegmenten? 

b) Finns det någon kund som prioriteras mer? Varför? 

c) Spenderas mycket tid på att skräddarsy lösningar? 

d) Hur ser framtidens kunder ut och hur kommer ni att sälja till dem? 

 

6. Upplever ni stor variation i er energianvändning (per dag/månad/säsong)?  

a) Hur mycket påverkas ni av variationer i elpris? 

 

7. Hur ser förhållandet ut mellan kapitalutgifter (CapEx) och driftskostnader 

(OPEX)? 

a) När det handlar om den tekniska delen? 

b) När det handlar om den regleringsmässiga delen (skatter etc.)?  

 

8. Hur ser ert elhandelsavtal ut idag? 

a) Önskar ni att någonting skulle förändras? 

 

9. Hur involverade är ni i att påverka er energianvändning? 

a) Hur påverkar ni den?  

 

10. Anser ni att det finns värde i större reservkapacitet för er när ni säkrar 

energitillförsel? 

a) Finns olika ”säkerhetsnivåer” för olika kunder? 
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b) Är det gynnsamt för er om vissa väljer olika ”säkerhetsnivåer”? 

 

11. Ser ni er enbart som en konsument i energisystemet eller ser ni värde i att 

värmeåtervinna? 

 

12. Hur ser ni på relationen mellan er och energiföretag och teknikleverantörer som 

ordnar med infrastruktur runt omkring er?  

a) Ser ni att leverantörer (exempelvis energiföretag och teknikutvecklare) kan 

involveras i er verksamhet på nya sätt för att skapa nya ömsesidiga värden? 

b) I så fall, var och vad för värde? 

c) Om inte, varför inte? Vad hindrar det? 

 

13. Hur hanteras skalbarhet idag? 

a) Vad är det svåraste med att expandera en befintlig lokal? 

b) Vad är det svåraste med att expandera till en ny lokal? 

c) Hur mycket är det värt att kunna expandera/etablera sig snabbare? 

 

14. Har ni verifierat vilka processer som drar mest ström, koll på 

förbrukningspunkter? 

a) Har ni möjlighet att styra/reglera systemet? 

b) Har ni möjlighet att identifiera effektivitetsförluster? 

c) Hur pass värdefullt vore det för er att kunna utnyttja overksamma 

komponenter? 

 

15. Hur mycket resurser tas upp till rondering av utrustning? 

a) Hur mycket sker per automatik kontra manuellt? 

 

16. Hur mycket resurser tas upp till att skydda sig mot oplanerade avbrott? 

a) Vad är jobbigast vid eventuellt avbrott?  

b) Vad tar längst tid i felsökningar? 

 

17. Finns det processer i er verksamhet som ni anser inte kan effektiviseras? 

 

18. Rangordna följande eventuellt rådande utmaningar efter vad som är viktigast att 

övervinna:  

 

[1: MINST VIKTIGT]        [2]        [3]        [4]        [5]        [6]        [7: 

VIKTIGAST] 

i. Åldrande utrustning 

ii. Skalbarhet 

iii. Kapacitetsutmaningar 

iv. Driftskostnader 

v. Säkerhet 
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vi. Tillförlitlighet 

vii. Höga krav på underhåll 

viii. Komplexitet på hantering av anläggning 

ix. Prestanda på utrustning 

x. Personalkompetens 

xi. Legala utmaningar 

xii. Annat 

 

19. Vad hoppas ni finna för tekniska lösningar och hjälpmedel om fem-tio år för att 

kunna minska energi- och resursanvändning? 

 

20. Vilka energisystemsmodeller skulle vara attraktiva för er?  

 

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE: ENERGIFÖRETAG 

 
1. Hur ser ni på nya affärsmodeller för att skapa nya värden framöver som ett 

energiföretag? Ser ni det som viktigt att tjänstefiera till exempel? 

 

2. Känner ni att er organisation har rätt erfarenhet eller kompetens för att hantera 

en sådan ”ny kund” som eventuellt skulle bruka nya tjänsteerbjudanden?  

 

3. Vet ni vad ni behöver veta för att skapa ett sånt erbjudande? Vad tror ni är 

viktigt att ha koll på?  

 

4. Anser ni att relationen mellan er, era kunder och era leverantörer är tillräckligt 

transparent för gemensamma lösningar?  

 

5. Hur ser ni på projektet med bygget av X, hur gick det till? 

 

6. Vad bidrog ni med som energiföretag?  

 

7. Vad såg ni som svårast? 

 

8. Hade ni ett närmare samarbete med övriga inblandade aktörer?  

 

9. Vilka faktorer ser ni i efterhand var särskilt viktiga för ett lyckat projekt?  

 

10. Fanns det oenigheter i hur energisystemet skulle utformas eller kring annat? 

 

11. Hur stor del av stadens totala effektförbrukning går åt till X? 

 

12. Hur ser ni på effekttoppar eller kapacitetsbrist i sammanhanget? 

 

13. Hur hanterar ni det gentemot nya etableringar? 
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14. Ser ni det som viktigt att styra datacentrets last? 

 

15. Hur tänker ni kring effekttariffer? 

 

16. Ser ni datacentret som en stark och lovande kund för er nu och i framtiden? 

 

17. Ser ni potential för nya erbjudanden gentemot dem? Energi som tjänst? 

 

18. Känner ni till datacentrets problem och möjligheter?  

 

19. Hur ser ni på samarbetet med X eller annan teknikleverantör i projektet? 

 

20. Ser ni värde i ett utökat samarbete eller finns det en oro för att de väljer att 

integrera framåt i värdekedjan med tjänsteerbjudanden? 

  

21. Vad skulle vara eller är viktigt i ett samarbete där ni gemensamt skapar 

lösningar?  

 

Tillit 

Gemensamma mål 

En gemensam kultur 

Delning av risk och kunskap 

Kommunikation 

 

22. Ser ni risker i att samarbeta närmare? 

 

23. Om ni gemensamt skulle skapa lösningar med ett datacenter och en 

teknikleverantör, vilka faktorer tror ni skulle vara viktiga att ta hänsyn till? 

 

BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE: ELTEKNIKFÖRETAG  

 

1. Hur ser du på datacenterbranschen som kund till X nu och i framtiden? 

a) Ser du branschen som en kandidat till tjänstefierade lösningar? 

 

2. Vilka behov eller lösningar fyller eller erbjuder elteknikleverantörer till 

datacenter? 

a) Finns det värde i att samarbeta med energiföretag vid skapandet av nya 

lösningar?  

b) Vad ser du hindrar ett sådant samarbete? Finns motstridiga intressen?  

c) Vad skulle vara eller är viktigt i ett samarbete där ni gemensamt skapar 

lösningar? Energiföretag och teknikleverantörer → gemensamt erbjudande 

mot kund 

 

a) Tillit 

b) Gemensamma mål  

c) En gemensam kultur 
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d) Delning av risk och kunskap 

 

3. Känner ni att ni har rätt processer, erfarenhet och kompetens för att tätt arbeta 

med eller gentemot datacenter som kund om man tänker nya tjänstelösningar? 

a) Har ni rätt erfarenhet för att samarbeta och skapa gemensamma 

tjänstelösningar? 

b) Anser ni att ni känner till kundsegmentet tillräckligt väl?  

 

4. Finns ambition för nya tjänstelösningar gentemot datacenter från er sida?  
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