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Abstract 
Scientists and practitioners agree that digital service innovation is an absolute necessity for 

organizational survival. Applying a service dominant logic to innovation work, however, is not 

a minor change. It is a paradigm shift where traditional ideals are replaced with new ones. The 

new service-dominant ideal also affects the organizational digital innovation process and its 

results. The result is, among other things, changing the focus of the digital innovation process 

from product to a digital value proposition consisting of a number of different components and 

resources. Something that is important for improving opportunities to streamline the service 

innovation process. 

 

The problem we address is that there is no knowledge of which components a service-dominant 

value propositions consists of in an IT context. Uncritically applying knowledge identified in 

context to another is problematic because attributes in context can differ. The problem is 

supported by recently published research results that demand more studies about the value 

proposition structure in different contexts. The purpose of this report is to investigate how the 

value proposition is put together in a service-dominant IT context. In order to fulfil the purpose, 

we have followed the case study methodology where four anonymous organizations' value 

propositions have been studied. Data has been collected by reviewing related literature as well 

as semi structured interviews with four respondents with different roles from each organization. 

Before the semi structured interviews, an interview guide has been developed based on a 

conceptual model based on previous research in the field. 

 

The result shows that the value propositions in an IT context consists of ten components 

grouped into three dimensions. Five of these methods are significant for the application of 

existing frameworks commonly used in the IT context. The study results show that value 

propositions components in an IT context include the following processes: service portfolio 

process, business relationship management, incident management, availability management 

and change management. The empirical study also resulted in the development of a conceptual 

model of a digital value proposition. 
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II 

Sammanfattning 
Forskare och praktiker är överens om att digital tjänsteinnovation är en absolut nödvändighet 

för organisatorisk överlevnad. Att tillämpa ett tjänsteperspektiv vid innovationsarbete är 

emellertid inte någon mindre förändring. Det är ett paradigmskifte där traditionella ideal ersätts 

med nya. Det nya tjänsteorienterade idealet påverkar också den organisatoriska 

innovationsprocessen och dess resultat. Resultatet förändras bland annat genom att fokus i den 

digitala innovationsprocessen flyttas från produkt till ett digitalt värdeerbjudande som består av 

ett antal olika komponenter och resurser. Något som är viktigt för att förbättra möjligheter för 

att effektivisera den digital tjänsteinnovationsprocessen. 

 

Problemet vi adresserar är att det saknas kunskap om vilka komponenter ett tjänsteorienterat 

värdeerbjudande består av i en i en IT-kontext. Att okritiskt tillämpa kunskap identifierad i en 

kontext till en annan är problematiskt eftersom attribut i kontexter kan skilja sig åt. Problemet 

får stöd av nyligen publicerade forskningsresultat som efterfrågar fler studier om 

värdeerbjudandets uppbyggnad i olika kontexter.  Syftet med denna kandidatuppsats inom 

informatik är att undersöka hur det digitala värdeerbjudandet sätts samman i en 

tjänsteorienterad IT-kontext. För att uppfylla syftet har vi följt fallstudiemetoden där fyra 

anonymiserade organisationers digitala värdeerbjudanden har studerats. Data har samlats in 

genom granskning av relaterad litteratur, samt semistrukturerade intervjuer med fyra 

respondenter med olika roller från respektive organisation. Inför de semistrukturerade 

intervjuerna har en intervjuguide tagits fram utifrån konceptuell modell som baserats på tidigare 

forskning inom området.  

 

Resultatet visar att värdeerbjudandet i en IT-kontext består av tio komponenter, grupperade i 

tre dimensioner. Fem av dessa metoder är signifikanta för tillämpningen av befintliga ramverk 

vanligt förekommande inom IT-kontexten. Studiens resultat visar att ett värdeerbjudandets 

komponenter i en IT-kontext inkluderar följande processer: tjänsteportföljsprocessen, business 

relationship management, incidenthantering, tillgänglighetshantering, samt change 

management. Den empiriska studien resulterade även i framtagande av en konceptuell modell 

av ett digitalt värdeerbjudande. 
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1 Introduktion 

Syftet med introduktionskapitlet är att börja med en kortare inledning för att sedan presentera 

en problembakgrund och tidigare forskning inom tjänsteinnovation med särskilt fokus på 

konstruktionen av ett värdeerbjudande. Syftet är också att beskriva den frågeställning som 

ligger till grund för studien. Slutligen presenteras uppsatsens målgrupp samt de avgränsningar 

som gjorts. Kapitlet fortsätter med: 1.1 Inledning, 1.2 Problembakgrund, 1.3 Syfte och 

frågeställning, 1.4 Avgränsningar och 1.5 målgrupp. 

1.1 Inledning 

I vårt allt mer digitala samhälle ställs både fler och högre krav på digitala IT-tjänster och digitala 

tjänsteinnovationer. Fokus har skiftat till ett tjänsteorienterat perspektiv från ett tidigare 

produktorienterat perspektiv. Centralt för kunden i det digitala samhället är upplevelsen av en 

IT-tjänst och den skillnaden upplevelsen gör, vilket även är det centrala för det 

tjänsteorienterade perspektivet (Vargo & Lusch 2004). I vårt digitala samhälle är det av högsta 

vikt att organisationer erbjuder IT-lösningar (tjänster) som är värdeskapande för kunden. Att 

organisationer har förståelse för det egna digitala tjänstebehovet kan innebära en kritisk faktor 

för att förnya och förfina affärsmöjligheter och för att organisationerna ska förbli 

konkurrenskraftiga. I och med skiftet mellan perspektiv har världsbilden av operanda resurser 

även förändrats till att inriktas till de operanta resurserna. Operanda resurser avser exempelvis 

olika typer av hård- samt mjukvara eller diverse digitala verktyg (Vargo & Lusch 2004). 

Grunden bakom skiftet av fokus till de operanta resurser är att individers kunskap och 

kompetens, det vill säga de operanta resurserna, är de som kan innebära den faktiska skillnaden 

samt konkurrensfaktorn för digitala organisationer (Vargo & Lusch 2004). Något som stärks av 

Kristensson (2009) som beskriver i och med att hårdvara blivit allt billigare att införskaffa, har 

individer med spetskompetens blivit allt mer värdefullt. Därför är fysisk hårdvara eller andra 

fysiska tillgångar i organisationer inte längre den viktigaste skillnaden, utan istället vad 

individerna inom organisationen kan göra med hårdvaran och andra tillgångar. 

 

Det är produktion av varor som är det centrala i det traditionella produktorienterade 

perspektivet. Idag lyfts produkter som både innefattar materiella (själva produkten) och 

immateriella (tjänsten) beståndsdelar till skillnad från enbart produktion av varor (Vargo & 

Lusch 2008). Bilden av att det är just det operanda resurserna som påverkar en organisation kan 

vara en bakomliggare anledning till att det produktorienterade perspektivet under en längre tid 

har utvecklats och varit det primära synsättet. Det tjänsteorienterade perspektivet utgör 

motsatsen till det traditionella produktorienterade perspektivet. Inom det tjänsteorienterade 

perspektivet anses definitionen av en tjänst inbegripa tillämpandet eller nyttjandet av 

specialkompetens via processer och prestationer till fördel för en extern eller intern enhet. 

Definitionen av en tjänst skiljer sig därmed stort, då det tjänsteorienterade perspektivet istället 

menar att en IT-tjänst inbegriper tillämpandet av operanta resurser (ibid.). 

 

Goldkuhl (1995; 1996) beskriver informatik som kunskapen om människors arbete med 

utveckling, förändring av informationssystem (IS) samt användning av IS i verksamheter. I 

denna uppsats inom informatik placeras fokus av tjänsten inom informationsteknologi (IT) 

området. En IT-tjänst definieras i uppsatsen som en tjänst som tillhandahålls av en IT-

tjänsteleverantör och där IT-tjänsten i sig innefattar en kombination av hård- och mjukvara, 

information, individer, kompetens och processer (Axelos 2018). För att en organisation i 

egenskap av en IT-tjänsteleverantör ska klara av att möta sina kunders krav på förfinade eller 

förnyade IT-tjänster är det av högsta vikt att organisationen flyttar fokus i innovationsprocessen 



 

 

från produkt till ett värdeerbjudande. Ett digitalt värdeerbjudande avser i uppsatsen en 

organisations arbete med att erbjuda förutsättningar för att skapa värde åt mottagaren (kunden) 

med hjälp av IT-tjänsten.  

 

1.2 Problembakgrund 

Problemet vi adresserar är att det saknas kunskap om vilka komponenter ett tjänsteorienterat 

värdeerbjudande består av i en i en IT-kontext. Digital tjänsteinnovation är en absolut 

nödvändighet för organisatorisk överlevnad och anses i framtiden utgöra den viktigaste källan 

för att skapa förbättrade konkurrensfördelar och framgång (Chesbrough 2007; Löbler & Lusch 

2014; Lee 2012; Nambisan et al. 2017). I denna studie definieras tjänsteinnovation som både 

ett resultat och en process (Huang et al. 2017; Svahn, Mathiassen & Lindgren 2017). 

Tillämpningen av ett tjänsteorienterat perspektiv på innovation ställer emellertid både fler och 

förändrade krav på den innovationsprocessen och dess resultat inom organisationer (Vargo & 

Lusch 2004, 2008; Skålén 2016). Att tillämpa ett tjänsteorienterat perspektiv innebär en 

organisatorisk förändring där synen på organisationens värderbjudanden1 och värdeskapande 

är mer vidsträckt än i det tidigare produktorienterade perspektivet (Vargo & Lusch 2004, 2008). 

Vargo och Lusch (2004) beskriver att det produktorienterade perspektivet har fokuserat på 

produkter med ett inbyggt värde som ett resultat. Det produktorienterade perspektivet syn på 

värde beskrivs också som mer ekonomiskt inriktat där värdeskapandeprocessen endast ses som 

en intern process skild från övriga aktörer, såsom organisationens kunder (Skålén 2016). Det 

tjänsteorienterade perspektivets syn på värdeskapande tar i jämförelse steget längre och adderar 

ett socialt- och kulturellt värdeskapande av de tjänster som organisationen erbjuder utöver det 

ekonomiska värdeskapandet (Skålén 2016). Vilket innebär att perspektivet även inkluderar 

sociala aspekter, i form av relationer mellan människor, samt kulturella aspekter i 

värdeskapande (ibid). I tjänsteperspektivet påvisas detta bland annat genom att fokus i 

innovationsprocessen flyttas från produkt till ett värdeerbjudande som består av ett antal olika 

komponenter (Skålén et al. 2015). Vilket som sker genom att tjänsteinnovationen inkluderar 

både vilken tjänst som levereras samt hur tjänsten levereras till organisationens kunder (ibid).  

 

Skålén m fl. (2015) lyfter även tre dimensioner som måste adresseras vid konstruktionen av ett 

tjänsteorienterat värdeerbjudande nämligen; management-, representativa- och 

supportkomponenter, som i relation bidrar till varandra konstruktionen av ett attraktivt 

värdeerbjudande. Vidare finns det inom tjänsteperspektivet en övertygelse om att det är 

organisationens uppgift att erbjuda förutsättningar för att skapa värde, vilket benämns som 

värdeerbjudande (Vargo & Lusch, 2004, 2008; Skålén 2015, 2016; McKinsey 2000). Ett 

värdeerbjudande definieras i uppsatsen som förutsättningar för att kunden ska skapa ett värde 

(Lusch, Vargo & O’brien 2007). Det är därför organisationens uppgift genom värdeerbjudandet 

att underlätta kundens värdeskapande utifrån kundens användarbehov. Vargo och Lusch (2008) 

beskriver att det är efter att värdeerbjudandet är utbytt som kunden kan välja att realisera det i 

kundens egna användningsprocess. Att organisationen sedan sätter sig i kontakt med sina 

kunder och tar reda på mer om kundens värdeprocess leder till ett samskapande av värde 

(McKinsey 2000; Chesbrough & Appleyard 2007).  

 

Att tillämpa det tjänsteorienterade perspektivet på innovation innebär i praktiken att en variation 

av leverantörer och kunder samarbetar, delar kunskap, samt fokuserar på värdeerbjudandet och 

värdeprocessen, snarare än att endast fokusera på det ekonomiska värdet av lösningen (Skålén 

                                                 
1 Hädanefter användes värdeerbjudande som synonymt med digitalt värdeerbjudande och en IT-tjänst inbegripande 

en kombination av hård- och mjukvara, information, individer, kompetens och processer. 



 

 

2016). Ytterligare är de potentiella fördelarna med att anamma just det moderna 

tjänsteorienterade perspektivet oändliga (Lusch & Löber 2014). Att innovationsförmågan ökar, 

tillgången till kunskap och förmågan att dela kunskap ökar, samt stärkta förhållanden mellan 

aktörer är bara några av de möjliga fördelarna inom det tjänsteorienterade perspektivet (Lusch 

et al. 2007; Vargo & Lusch 2004, 2008; itSMF 2017). Utöver detta kan även organisationer 

uppnå en allt högre förståelse för varandras behov. Varpå hållbarhet kommer uppmuntras samt 

att värdeerbjudandet kommer förbättras med hjälp av resursintegrationskonceptet och 

värdesamskapande (Lusch et al. 2007; Vargo & Lusch 2004, 2008; itSMF 2017).  

 

Problematiskt är att det trots att fördelarna är många med att tillämpa ett tjänsteorienterat 

värdeerbjudande kämpar fortfarande flera IT-organisationer med den praktiska tillämpningen 

av värdeerbjudandet till en IT-kontext (Cater-Steel 2009). Befintlig kunskap för det 

tjänsteorienterade perspektivets syn på värdeerbjudandet är idag inte anpassad för IT-kontexten 

därför finns det ett behov av att kontextualisera kunskapen (Skålén et al. 2015). Förutom 

behovet att kontextualisera kunskapen av synen på värdeerbjudandet uppmärksammas, finns 

även ett behov av empiriskt undersökande inom kontexten (ibid). Vidare är faktum att det 

saknar tillräckligt djup kunskap om hur ett tjänsteorienterat värdeerbjudande bör konstrueras i 

en IT-kontext. Vilket även är problematiskt då tillämpningen av kunskap identifierad i en 

kontext till en annan i regel innebär skillnader mellan kontexter då dessa kontexter i praktiken 

kan skilja sig åt. Behovet av både empiriskt undersökande samt kontextualisera styrks av 

Skålén, Gummerus, von Koskull samt Magnusson (2015) som tidigare påbörjat ett 

forskningsarbete med att identifiera beståndsdelar inom det tjänsteorienterade perspektivets syn 

på innovation. Skålén m fl. (2015) redogör i sammanhanget för att ett värdeerbjudande inom 

det tjänsteorienterade perspektivet har potential att bli en grund för innovationsprocesser inom 

flera olika branscher. Organisationer som överger det produktorienterade perspektivet ställs i 

processen att anpassa sina arbetsprocesser efter ett tjänsteorienterat perspektiv finner sig 

samtidigt i en process där både nya nätverk, samskapande mellan kunder och leverantörer och 

tjänsteinnovation utlovas (Skålén et al. 2015). Det saknas tydligt definierade 

innovationsprocesser och ramverk för IT-organisationer vid införlivandet av tjänsteinnovation, 

vilket kan komma att resultera i kostsamma konsekvenser, samt minskandet av 

konkurrensfördelar (ibid).  

 

Följaktligen är studiens syfte att undersöka hur ett tjänsteorienterad värdeerbjudande är 

komponerat inom en IT-kontext. I figuren nedan (se figur 1.1) tydliggörs behovet av studien i 

en problemgraf utifrån ovanstående problembakgrund och avses vidareutvecklas i 

nedanstående teoretiska referensram, se kapitel 2. 

 



 

 

 

Figur 1.1 Problemgraf över studiens relevans 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna kandidatuppsats inom informatik är att bidra med ökad förståelse för 

kompositionen av ett värdeerbjudande, samt undersöka hur värdeerbjudanden utifrån ett 

tjänsteperspektiv bör komponeras i en IT-kontext. Frågeställningen som besvarats i studien 

lyder: 

 

Hur kan komponenter inom ett värdeerbjudande vägleda praktiker i en IT-kontext? 

 

Det förväntade resultatet för studien avser att bidra med en konceptuell modell som kan vägleda 

praktiker som vill förfina och förnya värdeerbjudanden ur en IT-kontext men även som ett 

tillägg till tidigare forskning om ett digitalt värdeerbjudandets komponenter. 

 

1.4 Avgränsningar 

Fokus för studien är att studera kompositionen av ett digitalt värdeerbjudande ur ett 

tjänsteperspektiv och därför utelämnas det traditionella produktorienterade perspektivets syn 

på värdeerbjudanden. Studien fokuserar även på ett digitalt värdeerbjudande ur en IT-kontext 

där synen på digital innovation och värdeerbjudandet mellan kund och leverantör är centralt för 

resultatet av organisationernas innovationsprocess. En avgränsning kommer därför göras till 

det digitala värdeerbjudandets komponenter och därmed inte redogöra för själva 

innovationsprocessen. Då ett digitalt värdeerbjudande innebär en kombination av hårdvara 

(datorer), mjukvara (IT-system och applikationer) samt närliggande processer som tillsammans 

som bygger en tjänst kommer ytterligare en avgränsning göras. Detta då fokus för uppsatsen är 



 

 

de processer som belyser gränssnittet mellan människa och IT, varpå hård- och mjukvara aktuell 

för att leverera ett attraktivt digitalt värdeerbjudande inte kommer specificeras eller detaljerat 

redogöras för. 

 

1.5 Målgrupp 

Uppsatsens målgrupp är organisationer aktiva inom IT-sektorn. Vidare är uppsatsens målgrupp 

IT-organisationer och individer som arbetar med att implementera ett digitalt värdeerbjudande 

inom ramen för det tjänsteorienterade perspektivet. Uppsatsens resultat kan ge andra IT-

organisationer uppfattningen om hur tjänsteerbjudandet kan implementeras. 

 

Ytterligare en målgrupp för studiens resultat är även forskare som önskar använda studiens 

underlag eller utgångspunkt för framtida forskning. En tredje målgrupp för uppsatsen är 

informatikstudenter som själva är i processen att skriva en kandidatuppsats inom det 

tjänsteorienterade perspektivet eller vill fördjupa sig inom digitala tjänsteerbjudanden. 

  



 

 

2 Teoretisk referensram 

I följande kapitel redogörs för studiens teoretiska referensram samt granskning av befintlig 

litteratur. Relevanta begrepp valts ut i syfte att tydliggöra digitala värdeerbjudanden inom 

tjänsteperspektivet samt för att kunna besvara studiens frågeställning. Då värdeerbjudande, 

värde, värdesamskapande samt resursintegrering är centralt begrepp för studien har dessa 

begrepp lyfts till egna underrubriker. Kapitlet fortsätter med: 2.1 Det tjänsteorienterade 

paradigmet, 2.2 Värdeerbjudandet, 2.3 Tjänsteinnovation och 2.4 Kritik. 

2.1 Det tjänsteorienterade paradigmet 

Det tjänsteorienterade paradigmet (eng. Service dominant logic) är ett metateoretiskt ramverk 

för att förklara värdeskapande genom utbyte mellan aktörer, exempelvis mellan en leverantör 

och en kund (Vargo & Lusch 2004). Den underliggande idén för det tjänsteorienterade 

paradigmet är att individer tillämpar sina kompetenser för att gynna andra och i lika hög grad 

kunna dra nytta av andras tillämpade kompetenser genom tjänst-för-tjänst-utbyte (ibid). Som 

ovan beskrivet (se avsnitt 1.1) inkluderar en IT-tjänst som i denna uppsats är synonymt med 

tjänst, i regel kombination av hård- och mjukvara, information, individer, kompetens och 

processer (Axelos 2018). 

 

Inom det tjänsteorienterade paradigmet placeras ett stort fokus på tjänst i singular, detta för att 

uppmärksamma processen, mönster och fördelarna med utbyte snarare än tjänsters resultat som 

i tidigare paradigm (ibid). Inom det tjänsteorienterade paradigmet hävdas att för att skapa ett 

värde, det vill säga öka välbefinnande och livskraft, involverar aktörer i ömsesidigt beroende 

och ömsesidigt fördelaktigt tjänsteutbyte (ibid). Därför hävdar de främsta förespråkarna av det 

tjänsteorienterade paradigmet att värdeskapande uppstår i nätverk där resurserna utbyts bland 

flera aktörer varpå därför är mer exakt uppfattad som samskapande av värde (Vargo & Lusch 

2008). Exempelvis på detta kan vara när en IT-organisation tillgängliggör källkod för att 

utveckla nya IT-lösningar tillsammans med organisationens kunder. Nyligen har det 

tjänsteorienterade paradigmet rört sig mot en dynamisk systemorientering där samskapandet av 

värde koordineras genom gemensamma institutioner, exempelvis normer och symboler, ofta 

genom massiva integreringar av resurser och andra tjänstutbytesprocesser (Vargo & Lusch 

2004; 2016). 

 

Föregångaren till det tjänsteorienterade paradigmet är det produktorienterade paradigmet (eng. 

Goods Dominant Logic) (Vargo & Lusch 2008; 2014; 2016). Centralt för det 

produktorienterade perspektivet är att få ut producerade varor på marknaden för att garantera 

organisatorisk överlevnad och tillväxt (Gannage 2014). Att en tjänst sedan sammanlänkas med 

en levererad vara ses i regel som sekundärt inom det produktorienterade perspektivet (ibid). 

Vidare har det produktorienterade perspektivets syn på effektivitet, produktion och arbetskraft 

varit vedertaget under många år med rötter från 1700-talet (ibid). Vargo (2007) beskriver hur 

grundandet av den produktorienterade perspektivet kan spåras till dåtidens samhällsstruktur 

med utgångspunkt i olika länders välstånd. 

 

Skålén (2016) beskriver att essensen inom det produktorienterade perspektivet grundas i att 

värde skapas internt inom en organisation samt att den enskilda organisationen jämställer 

betalningsmedel med värde (Skålén 2016). Dessutom beskriver Gannage (2014) att centralt för 

värde inom det produktorienterade perspektivet är att likställa värde med värderealisering vid 

leveransen av en produkt, något som medför en syn om att värdet är inkapslat i produkten. Även 

McKinsey (2000) beskriver att anhängare av det produktorienterade perspektivet anser att det 

först är när en produkt eller tjänst har levererats eller används av en kund som värdet skapas. 



 

 

Inom ramen för ett produktorienterat resonemang är det därför sällan som kunders idéer eller 

åsikter ses som värdefulla eller inkluderas (Vargo & Lusch 2008). Skålén (2016) beskriver att 

inom det produktorienterade perspektivet finns samma resonemang om värderealisering vid 

leverans oavsett om leveransen avser utförandet av en tjänst eller en fysisk produkt.  

 

Vargo och Lusch (2004) beskriver att utvecklingen från det produktorienterade perspektivet till 

tillämpandet av det tjänsteorienterade perspektivet realiseras genom fyra faser med ursprung 

från tidigt 1800-tal. Den första fasen introducerades under tidigt 1800-talet och fortlöper fram 

till 1920-talet, där teorier om handel och utbyte i kontrast till produkter och produktion först 

lyftes i större skala (ibid). Ytterligare beskriver Vargo och Lusch (2004) att i den första fasen 

var det fortfarande viktigt att producera produkter för att samhället som helhet skulle bli rikare. 

I den andra fasen, vilken pågick mellan början av 1900-talet till 1950-talet, skiftade fokus till 

transaktioner och resultat i utbyte och därigenom skapa ett mervärde (ibid). Tredje fasen, vilken 

pågick mellan 1950-talet till 1980-talet, fortlöpte som en konsekvens av att organisationer 

började använda enklare analyseringstekniker (ibid). Synen om att kunder inte längre behövde 

köpa produkterna för att existera introducerades som en konsekvens av en allt mer global 

marknad där organisationerna inte längre försattes i beroendeförhållanden till varandra (ibid). 

Kundfokus blev vidare allt viktigare och det förespråkades att samtliga involverade inom en 

organisation skulle bedriva verksamheten i linje med ett kundfokus för att effektivare 

tillfredsställa organisationens kunder (ibid). I början av 1980-talet introducerades slutligen den 

sista och fjärde fasen vilken uppkom som en konsekvens av att förespråkare av det traditionella 

produktorienterade perspektivet började argumentera för synen på varor och leverans inte 

längre stämmer överens med nutidens sätt att göra affärer på i en allt mer global värld (ibid). 

Dagens tjänsteorienterade perspektiv är ett välkänt uttryck och ett fokusområde för många 

organisationer (Vargo & Lusch 2017)     

 

Skålén (2016) beskriver att gemensamt för samtliga organisationer som idag tillämpar ett 

tjänsteorienterat perspektiv är utgångspunkten i en vilja att underlätta för organisationens 

kunder i deras värdeskapande. Något som verkställs genom att erbjuda kunderna ett attraktivt 

värdeerbjudande, det vill säga ett löfte för kundens värdeskapande (Skålén 2016). Göbel m fl. 

(2016) beskriver även de potentiella fördelar som idag kan fås när organisationer använder sig 

av tjänsteorienterade affärsmodeller bland annat är att kapaciteten för digital tjänsteinnovation 

ökar, relationen mellan aktörerna kommer förstärkas samt förmågan till att dela kunskap och 

färdigheter kommer öka. 

2.1.1 Digitala tjänster 

En IT-tjänst (informationsteknologisk tjänst) även synonymt med digital tjänst i denna studie, 

inkluderar vanligen support- och underhållsfunktioner av tekniskt kvalificerad, kompetent och 

utbildad personal till en extern IT-organisation i behov av stöd i användandet av olika typer av 

IT-utrustning, mjukvara som hårdvara (Thejedra 2014). Vidden av en IT-tjänst kan inkludera 

en organisations behov av ett mindre mjukvarustöd till försörjning av en hel organisations 

informationsbehov i form av operativsystem, nätverk, datorer och databaser (ibid).  

 

Inom det tjänsteorienterade perspektivet inkluderar den mest vidsträckta definitionen av en 

tjänst som tillämpning av specialkompetenser (operantresurser i form av kunskap och 

färdigheter) samt genom handlingar, processer och prestationer till förmånen för en annan 

organisation eller den interna organisationen (Vargo & Lusch 2004). Ytterligare argumenterar 

Vargo och Lusch (2004) för att en tjänst är en iterativ process varpå tjänsteleverantörens 

uppdrag inkluderar att tillämpa kunskap och förmåga att utföra något för någon. En IT-

tjänsteleverantör avser i regel en organisation som förser informationsteknik (IT) till externa 



 

 

organisationer (Thejedra 2014). Det kan i praktiken innebära att en organisation förser en extern 

organisation med kontinuerlig rådgivning eller support av mjuk- och hårdvara, IT-utrustning 

eller applikationer.  

2.1.2 Grundläggande premisser 

Centralt för det tjänsteorienterade perspektivet är bildandet av grundläggande premisser (eng. 

Foundational Premises), det vill säga premisser som fångar essentiella värderingar och 

processer delade bland anhängare till det tjänsteorienterade perspektivets syn på tjänster och 

värde (Vargo & Lusch 2016). De grundläggande premisser som först introducerades av Vargo 

och Lusch (2004) innefattade åtta premisser. Under åren sedan introduceringen har dessa åtta 

premisserna uppdaterats och utvecklats till att idag bestå av elva grundläggande premisser 

(Vargo & Lusch 2008; 2016). I tabellen nedan (se tabell 2.1) framgår de elva grundläggande 

premisserna inom det tjänsteorienterade perspektivet. 

 

Tabell 2.1 Grundläggande premisser 

Grundläggande  

Premiss (GP): 

Beskrivning: 

GP 1 Tjänsten är den fundamentala grunden för utbyte. 

GP 2 Indirekt utbyte maskerar den grundläggande basen för utbyte. 

GP 3 Fysiska varor är en distributionsmekanism för tjänsteerbjudandet. 

GP 4 Operantresurser är den grundläggande källan för strategiska fördelar. 

GP 5 Alla ekonomier är tjänsteekonomer. 

GP 6 Värde är samskapat av multipla aktörer. 

GP 7 Aktörer kan inte leverera värde men man kan delta i värdeskapandet av 

värdeerbjudandet. 

GP 8 Endast med en tjänsteorienterad syn är du kundorienterad. 

GP 9 Alla sociala och ekonomiska aktörer är resursintegratörer. 

GP 10 Värde är alltid unikt och fenomenologiskt bestämt av mottagaren. 

GP 11 Värdeskapning samordnas genom aktör genererade institutioner och 

institutionella arrangemang. 

 

Bland dessa elva premisser är det endast fem som uppnått en status i form av axiom (Vargo & 

Lusch 2016). Ett axiom inom det tjänsteorienterade perspektivet innebär är en otvetydig 

självklart vars sanning inte kan betvivlas. I tabellen nedan framgår en sammanfattning av 

axiomen för tillfället för studien (se tabell 2.2). 

  

Tabell 2.2 Axiom inom det tjänsteorienterade perspektivet 

Axiom (AX) Beskrivning 

AX 1 [GP 1] Tjänst är den fundamentala grunden vid utbyte. 

AX 2 [GP 6] Värde är samskapat av några eller många aktörer och inkluderar alltid 

tjänstemottagaren. 

AX 3 [GP 9] Alla sociala och ekonomiska aktörer är resursintegratörer. 



 

 

AX 4 [GP 10] Värdet är alltid unikt och fenomenologiskt bestämt av tjänstemottagaren. 

AX 5 [GP 11] Värdeskapning samordnas genom aktör genererade institutioner och 

institutionella arrangemang. 

 

Tilläggande beskriver Vargo och Lusch (2016) att inom ramen för det första axiomet att 

människan har två operatresurser, det vill säga fysiska och mentala, där specialisering i kunskap 

kommer ge fördelar och är ett krav för utbyte. Vidare beskriver Vargo och Lusch (2016) att 

inom ramen för det sjätte axiomet att värde inte kan skapas via endast en aktör, utan endast via 

flera aktörer (exempelvis verksamhet och dess kund eller leverantör, verksamhet och kund eller 

kunder).  

 

2.1.3 IT-ramverk inom det tjänsteorienterade paradigmet 

Begreppet bästa praxis avser tillämpandet av välkända och tillförlitliga arbetsmetoder och 

affärsprocesser (Sansbury et al. 2016). Dessutom beskriver Sansbury m fl. (2016) att begreppet 

grundades i en önskan om att bilda en allmän uppfattning om det bästa sättet att lösa ett problem 

på en given situation. Sansbury m fl. (2016) hävdar dock att en organisation först ska utgå från 

sina specifika behov och därför i regel aldrig anamma en bästa praxis rakt av. För organisationer 

som utgår från egna behov kan dock god-praxis vara tillräckligt, det vill säga att organisationen 

drar nytta av ramverk, intern- eller extern kunskap eller offentliga standarder (ibid). 

 

ITIL (Cannon 2011; Axelos 2018), ISO/IEC 20000 (SIS 2012) samt CMMI-SVC (CMMI 

Product Team 2010) är samtliga exempel på ramverk som anses vara källor till god praxis inom 

IT-branschen (Anon 2016; Axelos 2018; Göbel 2013; Hoving 2012; IT process maps 2018; 

Larsson & Co 2014; Lynch 2006; Galup 2009). Gemensamt för ramverken är att de erbjuder 

lösningsförslag kan utvecklas för att på bästa sätt tillgodose organisationens behov (Anon 

2016).  

 

Kashanchi och Toland (2006) argumenterar för att tjänsteleverantörers syfte är att synliggöra 

tjänstetillgänglighet och tjänstepålitlighet för tjänstemottagaren, varpå ITIL är en av flera god-

praxisramverk för att uppfylla tjänstemottagarens krav. Hermenegildo, Raúl och Wilson (2014) 

menar att ITIL är ett av de ramverken tillgängligt för IT-branschen som erbjuder organisationer 

en uppsättning strategier för processanalys samt skapandet av en organisationskultur som 

genererar en högre kvalitet på tjänster. Betz (2011) samt Cater-Steel m fl. (2006) beskriver fyra 

förekommande funktioner inom de vanligaste ramverken inkluderar applikationshantering, IT 

operationshantering, teknisk hantering och en servicedesk funktion. En servicedesk definieras 

av itSMF (2017) som en kontaktyta mellan tjänsteleverantören och tjänstemottagarna som 

hanterar incidenter och tjänsteförfrågningar samt ansvarar för viss kommunikation med 

tjänstemottagarna. Inom bäst praxis för IT är även Change Management eller förändringsarbete 

ett välkänt begrepp (IT process maps 2018; Göbel 2013; Hoving 2012; ItSMF 2017; Larsson & 

Co 2014; Sansbury 2016; CMMI Product Team 2010). Oavsett ramverk är vanliga aktiviteter 

för change management att: (1) Ta emot interna och/eller externa förändringsförslag, (2) Att 

utvärdera och kategorisera mottagna förändringsförslag samt (3) Att avvisa eller att anta och 

implementera förändringsförslaget i organisationen (IT process maps 2018; Axelos 2018; 

CMMI Product Team 2010). Vidare är incidenthantering (eng. Incident Management) är en IT 

process som syftar till att hantera fel och incidenter som uppkommer i användandet av tjänsten 

(ibid). När en incident rapporterats behöver den kategoriseras och rangordnas i form av 

allvarlighetsnivå (ibid). När detta gjorts skickas rapporten i regel till den tekniska avdelningen 

som därefter kan bestämma hur problemet ska hanteras (ibid). Tillgänglighetshanterings (eng. 

Availability Management) är målet att tjänsten samt dess support ska vara tillgänglig i så hög 



 

 

grad som möjligt för företagets intressenter (ibid). För att försäkra att en tjänst finns tillgänglig 

dygnet runt behöver vissa processer identifieras och fastställas (ibid). Support kan vara 

tillgängligt enligt utsatta tider eller tillgängligt dygnet runt beroende på tjänsten och 

organisationens policy (ibid). Vidare inkluderar även vanliga bästa praxisramverk funktioner 

för hantering av organisationernas tjänstestrategi. Business relation management samt 

tjänsteportfölj (eng. Service Portfolio) är även vanligt förekommande funktioner inom bästa 

praxis (IT process maps 2018; Axelos 2018). Utgångspunkten för Business Relationship 

Management (förkortat BRM) är att upprätthålla en god relation till organisationens 

tjänstemottagarensamt att identifiera nya potentiella tjänstemottagare och deras behov (IT 

process maps 2018; Axelos 2018). Ytterligare beskriver IT process maps (2018) att BRM är 

uppdelat i flera underkategorier exempelvis att upprätthålla kundrelationer, identifiera 

tjänstemottarens krav på tjänster samt bedriva kundundersökning i avseende att förvalta nya 

och befintliga kontakter med tjänstemottagare.  

 

Dessutom innefattar bästa praxis för tjänsteportfölj att tjänsteleverantören har en bra och 

uppdaterad portfölj av tjänster (IT process maps 2018; Axelos 2018). Tjänsteportföljen 

garanterar att tjänsteleverantören har rätt kombination av tjänster för att matcha det önskade 

affärsresultatet samt för att garantera att investeringar har hög träffsäkerhet (ibid). Vidare 

beskriver IT-process maps (2018) att tjänsteportföljen innehar följande underaktiviteter: 

Definiera och analysera nya eller förändrade tjänster, godkänna nya eller förändrade tjänster 

samt granska tjänsteportföljen. Att definiera det önskade resultatet innebär i sammanhanget ett 

försök att analysera den påverkan nya eller existerande tjänster kan ha på den befintliga 

tjänsteportföljen (IT process maps 2018; Axelos 2018). Ytterligare beskriver IT-process maps 

(2018) att godkänna nya eller förändrade tjänster fokus ligger på att göra formella förslag till 

processen Change Management. Sista underaktiviteten i tjänsteportföljen är att försäkra att 

leverantören erbjuder en kostnadseffektiv tjänst vilket görs genom granskning av 

tjänsteportföljen (IT process maps 2018). 

 

Det argumenteras för att Management, Business Relationship Management och Change 

Management är vedertagna engelska begrepp som tillämpas av praktiker, därför kommer 

begreppen inte att översättas till svenska i studien. 

2.2 Det digitala värdeerbjudandet 

Värdeerbjudande (eng. Value Proposition) bygger på att identifiera tjänstemottagarens 

utmaningar samt att tillgodose dessa utmaningarna med lösningsorienterade erbjudanden 

(Vargo & Lusch 2004). Inom det tjänsteorienterade perspektivet finns det en övertygelse om 

att det är tjänsteleverantörens uppgift att förutsättningar för att tjänstemottagaren ska skapa ett 

värde, vilket inom perspektivet benämns som värdeerbjudandet (Vargo & Lusch 2004; 2008). 

Ett tjänsteorienterat värdeerbjudande kan därför definieras som ett löfte om en lösning som 

utifrån kundbehovet är värdeskapande, det vill säga tillför ett värde för tjänstemottagaren 

(Lusch, Vargo & O’brien 2007). Den vedertagna definitionen av värdeerbjudandet medför 

därför att det är tjänsteleverantörens uppgift att genom värdeerbjudandet underlätta för 

tjänstemottagarens användarbehov (ibid). När en tjänstemottagare lämnar betalning i utbyte för 

den levererade lösningen förväntas att värdet av lösningen möta, alternativt vara högre, än den 

betalning tjänstemottagaren gjort (Lusch, Vargo & O’brien 2007).  

 

Vargo & Lusch (2008) beskriver att det är efter att värdet är utbytt som tjänstemottagaren kan 

välja att realisera tjänsteerbjudandet i sina egna användningsprocesser. Att tjänsteleverantören 

sedan via kommunikation med tjänstemottagaren kartlägger tjänstemottagarens värdeprocess 



 

 

kan leda till ett samskapande av värde som gynnar både tjänsteleverantören och 

tjänstemottagaren (McKinsey 2000; Chesbrough, & Appleyard 2007).  

 

För att exemplifiera värdeerbjudandet beskriver Skålén m fl. (2015) att tjänsteleverantören 

endast kan erbjuda tjänstemottagaren ett värde av en lösning, varpå det är tjänstemottagaren 

som placerar värdet i dennes kontext. Därmed är det alltså tjänsteleverantören kan erbjuda en 

lösning som leverantören upplever kan erbjuda ett värde vid användning men det är enbart 

tjänstemottagaren av lösningen som kan addera värde av lösningen när lösningen används. 

Detta styrks av Gummesson (1998) som argumenterar för att en lösning som inte är utbytt även 

inte har något värde, varpå samma resonemang även gäller för en tjänst utan några 

tjänstemottagare som därmed inte heller har något värde. Gummesson (1998) argumenterar 

därför att det endast är när den utbytta lösningen eller tjänsten nyttjas av tjänstemottagaren som 

lösningen eller tjänsten inkluderar ett värde, varpå tjänstemottagaren alltid måste placeras i 

centrum. 

 

Michel, Brown och Gallan (2008) argumenterar för att tjänstemottagare i praktiken inte 

genererar värde från de lösningar som uteslutande är skapat av tjänsteleverantören. Michel, 

Brown och Gallan (2008) menar istället att värdet endast kan genereras från de tjänster där 

tjänstemottagaren är medskapare av värdet och därmed inkluderade i tjänsteleverantörens 

skapandeprocesser. Det är även tjänstemottagaren och inte tjänsteleverantören som avgör 

värdet utifrån nyttjandet av värdeerbjudandet (Michel, Brown & Gallan 2008). Genom 

användandet av värdeerbjudande kan tjänstemottagaren kombinera värdeerbjudandet i fråga 

med andra värdeerbjudande för att skapa unika värdekombinationer (Skålén 2016). Vidare 

beskriver Baglieri (2014) att det trots att konsensus finns inom det tjänsteorienterade 

perspektivet om att tjänstemottagaren bestämmer värdet så är det få tjänsteleverantörer som 

relaterar sina värdeerbjudandet i linje med kundens upplevelse. Tjänsteleverantörer bör därför 

alltid försöka förutse hur den levererade lösningen eller tjänsten skulle kunna tillfredsställa 

tjänstemottagaren i termer av behov eller upplevelser (Bagelieri 2014).  

 

I syfte att belysa kompositionen av det tjänsteorienterade värdeerbjudandet beskriver Skålén m 

fl. (2015) tio komponenter grupperade inom tre dimensioner. Det första dimensionen Skålén m 

fl. (2015) redogör för är ett värdeerbjudandes managementkomponenter (eng. Management and 

Organizational Practices) som den dimension som utgör grunden för de resurser och 

arbetsmetoder som behövs för att kunna möjliggöra uppbygganden av de övriga två 

dimensioner. Skålén m fl. (2015) beskriver att värdeerbjudandes managementkomponenter 

innefattar aktiviteter för strukturering, teambuilding, involvering samt kunskapsspridning. 

Struktureringskomponenten för ett värdeerbjudande beskriver Skålén m fl. (2015) som 

aktiviteter för att strukturera arbetet med att erbjuda och representera värdeerbjudandet (ibid). 

Aktiviteter kan exempelvis inkludera möten, workshops, bildandet av tvärvetenskapliga 

grupper, budgetering, konferenser och referensgruppsmöten (ibid). 

Teambuildingskomponenten i ett värdeerbjudande beskriver Skålén m fl. (2015) som aktiviteter 

som tillämpas för att anställa personal och bygga team som kan erbjuda och kommunicera 

värdeerbjudandets tjänster. Aktiviteter kan exempelvis inkludera skapandet av högkvalitativa 

projektgrupper, kompetenskartläggning, lagarbete, personalengagemang och rekrytering (ibid). 

Involveringskomponenten i ett värdeerbjudande beskriver Skålén m fl. (2015) som aktiviteter 

för hur tjänsteleverantören involverar medlemmar i leverantörens nätverk med syfte att skapa, 

leverera eller förhandla värdeerbjudanden. Aktiviteter kan exempelvis inkludera flera av de 

aktiviteterna som beskrivits för strukturerinskomponenten, såsom möten och workshops men 

med skillnaden att de delas via ett nätverk. Slutligen är kunskapsspridningskomponenten för ett 

värdeerbjudande aktiviteter som används för att dela kunskap och färdigheter för att förverkliga 



 

 

värdeerbjudandet (ibid). Aktiviteterna kan exempelvis inkludera utbildning, spridning av bästa 

praxis, upprättande av konsensus mellan olika grupper (ibid). 

 

Den andra dimensionen som Skålén m fl. (2015) redogör för är värdeerbjudandets 

representativa komponenter (eng. Representational Practices) vars funktion är att samverka för 

att möjliggöra kommunikation mellan tjänsteleverantören och tjänstemottagaren, varpå 

värdeerbjudandet förstås och beskrivs. Skålén m fl. (2015) beskriver att värdeerbjudandets 

representativa komponenter innefattar aktiviteter för kommunikation, modellering och 

beskrivning. Kommunikationskomponenten i ett värdeerbjudande beskriver Skålén m fl. (2015) 

som aktiviteter som möjliggör kommunikation av värdeerbjudandet till tjänstemottagaren, 

alternativt samskapadet av ett värdeerbjudande med tjänstemottagaren. Aktiviteter kan 

exempelvis inkludera telefonsamtal med tjänstemottagare och dialoger med medarbetare, 

erbjudanden och rapporter (ibid). Modelleringskomponenten i ett värdeerbjudande beskriver 

Skålén m fl. (2015) som aktiviteter som skapar strukturen i värdeerbjudandet. Aktiviteter kan 

exempelvis inkludera affärsmodeller, kartor, matriser, scheman, designs och koncept (ibid). 

Slutligen är beskrivningskomponenten i ett värdeerbjudande aktiviteter som beskriver 

värdeerbjudandet tjänst och värdeerbjudandets uppfyllande (ibid). Aktiviteterna kan 

exempelvis inkludera standardisering av språk, sammanställning av listor, kartläggning, 

definition av begrepp och lösningspresentationer (ibid). 

 

Den tredje och sista dimensionen som Skålén m fl. (2015) redogör för är värdeerbjudandets 

supportkomponenter (eng. Provision Practices) vars funktion är att garantera att 

värdeerbjudandet uppfylls, genom aktiviteter för problemidentifiering, problemlösning och 

stöttning. Problemidentifieringskomponenten beskriver Skålén m fl. (2015) innefattar både att 

identifiera problem med tjänstemottagarens värdeskapande samt att identifiera kundbehov i 

form av nya lösningar för värdeskapande. Aktiviteter kan exempelvis inkludera 

kundundersökningar, brainstorming, utredningar, bedömningar och pilotstudier (ibid). 

Problemlösningskomponenten beskriver Skålén m fl. (2015) innefattar lösning av 

tjänstemottagarens problem med värdeskapandet. Aktiviteter kan exempelvis inkludera att 

hjälpa användare, integrera IT-system, lösa buggar i källkod och implementera programvara 

(ibid). Den sista funktionen Skålén redogör för är slutligen stöttningskomponenten som syftar 

till att stödja tjänstemottagarens värdeskapande enligt vad som definierats i värdeerbjudandet. 

Aktiviteter kan exempelvis inkludera bästa praxis, diagnoser, arbetspaket, insamling av 

information och dokumentering (ibid). 

2.2.1 Digitalt värde 

Inom ramen för det tjänsteorienterade perspektivet beskriver Vargo och Lusch (2004; 2008; 

2016) att värde begreppet är ytterst centralt och innefattar att en organisation skapar 

förutsättningar för mottagaren av en tjänst att i sin tur skapa ett värde. Vargo och Lusch (2016) 

argumenterar därför att det inte är tjänsten i sig som genererar ett värde för tjänstemottagaren 

eller kunden. Vidare menar Gannage (2014) att det tjänsteorienterade perspektivet grund ligger 

i utbytet av tjänster för att skapa ett högre värde för tjänstemottagaren av den aktuella tjänsten. 

Vilket i en IT-kontext kan realiseras exempelvis genom IT-konsulter med spetskompetens som 

effektiviserar en organisations IT-strategi. 

 

Skålén (2016) beskriver att det finns olika kategorier av värde inom ramen för det 

tjänsteorienterade perspektivet. Bortsett från den klassiska definitionen om värde i aspekter av 

ekonomisk vinning inkluderas även ett socialt- och kulturellt värde inom det tjänsteorienterade 

perspektivet (Skålén 2016). Det sociala värdet av en tjänst beskriver Skålén (2016) inkluderar 

värde i form av gemenskap och önskvärda relationer mellan individer och organisationer. Det 



 

 

kulturella värdet av en tjänst beskriver Skålén (2016) inkluderar att värdet uppfyller 

tjänstemottagarens värderingar och normer. Dessutom menar Skålén att ekonomiska-, sociala, 

och kulturella värden ofta är sammanlänkade med varandra. Exempelvis kan tjänstemottagarens 

ekonomiska värde även resultera i att tjänstemottagarens personalstyrka trivs bättre på jobbet 

och därmed även uppfyller tjänstemottagarens krav på socialt värde (Skålén 2016) 

 

Grönroos och Voima (2013) menar att det tjänsteorienterade perspektivets syn på värde bör 

inkludera en definition av att tjänstemottagaren fått det bättre än innan värdet levererades. 

Därför argumenterar Grönroos och Voima (2013) definitionen av värde bör omdefinieras till 

att inkludera värde i användning, då skapandet av värde är resultatet av tjänstemottagararens 

process och upplevelse av att utvinna värde ur resurser som använts. 

2.2.2 Samskapande av digitalt värde 

Michel, Brown och Gallan (2008) beskriver att värdet som erbjuds inte kan definieras enbart 

av tjänsteleverantören utan måste involveras och bestämmas i samförstånd med 

tjänstemottagaren. Michel, Brown och Gallan (2008) argumenterar därför för att ett 

samskapande av värde i regel är essentiellt för att värde skall uppstå. Vidare kräver 

samskapandet av värde att tjänstemottagaren kan agera utifrån olika roller i värdeskapande 

processen, exempelvis att tjänstemottagaren kan anta en roll som användare, beställare och 

ägare (Michel, Brown & Gallan 2008; Baumann, Le Meunier-Fitzhugh & Wilson 2017). 

Ytterligare delar även Grönroos och Voima (2013) uppfattningen om samskapande av värde 

och argumenterar för att skapandet av ett värdeskapande är en pågående process av 

tjänstemottagarens upplevelse och förmåga att frambringa värde ur det levererade erbjudandet.  

 

Baumann, Le Meunier-Fitzhugh och Wilson (2017) redogör för att värde inte per automatik 

genereras i form av leverans av värdet, utan uppstår i regel sker utifrån tjänstemottagarens 

interaktion med värdeerbjudandet. Dessutom styrker Grönroos och Voima (2013) 

resonemanget då de argumenterar för att se samskapande av värde som en ömsesidig process 

av utbyte som alltid inkluderar tjänsteleverantören och tjänstemottagaren. Samskapande av 

värde beskrivs av Skålén (2015) i termer av att värdeerbjudandet ska klara av kundens 

värdekreaktion, det vill säga det värde som tjänstemottagaren genererar genom tillämpandet av 

en tjänst samt värdeskapande effekter av tillämpandet. Vidare redogör Skålén (2015) för att 

genom direkt interaktion med tjänstemottagaren kan värde samskapas.  

 

Ytterligare exemplifierar Åkessons (2016) för att samskapandet av värde i regel kan ske när 

tjänstemottagaren kontaktar front-end personalen hos tjänsteleverantörer, varpå utifrån front-

end personalens kontakt med tjänstemottagaren kan kunskaper tillämpas för att generera nya 

värdeerbjudande. Åkersson (2016) menar att testande av ett värdeerbjudande i samspel med 

tjänstemottagaren även kan ge samskapande av ett nytt värde som är attraktivt för både 

tjänstemottagaren och tjänsteleverantören. Baumann, Le Meunier-Fitzhugh och Wilson (2017) 

menar på att de tjänstemottagare och tjänsteleverantörer som båda är involverade i 

samskapandet av värde inte nödvändigtvis utvärderar värdet på ett systematiskt vis eftersom de 

försöker minska kognitiv komplexitet. 

2.2.3 Digital resursintegrering 

Enligt Vargo och Lusch (2004, 2008) refererar resursintegrering inom det tjänsteorienterade 

perspektivet till processen där värde framställs och skapas i samarbete mellan 

tjänsteleverantörer och tjänstemottagare. Grönroos och Voima (2013) beskriver 

resursintegrering i termer av att skilda organisationer interagerar och delar resurser med 

varandra. Vidare argumenterar Vargo och Lusch (2004, 2008) för att först när 



 

 

tjänsteleverantörens tjänstemottagare använder samma resurser för att skapa värde som 

resursintegreringen äger rum.  

 

Dessutom skiljer Skålén (2015) mellan operant- och operandresurser inom resursintegration. 

Operantresurser är kunskap och färdigheter som används integrerar operandresurser, vilket kan 

definieras som konkreta ting såsom datorer och mobiltelefoner, mjukvara och hårdvara (Skålén 

2016). Michel, Brown och Gallan (2008) redogör för att enligt det tjänsteorienterade 

perspektivet så är basen till utbyte operantresurser, dessa resurser kan bytas ut direkt eller vara 

direkt inbyggda i tjänsten. Vidare delar Skålén (2016) samma syn och argumenterar för att 

operantresurser möjliggör för en organisations att erbjuda ett attraktivt värdeerbjudande. 

Tjänsteleverantörer och tjänstemottagare interagerar tillsammans med både operand- och 

operatresurser för att skapa värde genom samskapande av värde (Skålén 2016). 

2.2.4 Kompositionen av det digitala värdeerbjudanden 

Den konceptuella modellen som redovisas i Figur 2.1 grundas Skålén m fl (2015) redogörelse 

för centrala komponenter i det tjänsteorienterade värdeerbjudandet samt komponenter med ett 

centralt fokus på relationen mellan tjänsteleverantören och tjänstemottagaren på en 

övergripande nivå, se avsnitt 2.2. Syftet med modellen som presenteras nedan, se figur 2.1, är 

att synliggöra ett värdeerbjudandes tre dimensioner för tjänsteleverantörer att utgå från vid 

forskning av tjänsteorienterade värdeerbjudanden (Skålén m fl 2015). 

 

Inom den konceptuella modellens blåa cirkel finns fyra komponentblock: 

struktureringskomponenten, teambuildingskomponenten, involveringskomponenten samt 

komponenten för kunskapsspridning. Alla fyra komponentblocken bildar tillsammans en 

dimensionerna av managementkomponenter som tillsammans utgör de grundläggande 

förutsättningarna för de aktiviteter som återfinns i den konceptuella modellens gröna och 

orangea cirkel, med avseende på resursfördelning och arbetsmetoder för ett attraktivt 

värdeerbjudande.  

 

Vidare i den konceptuella modellens gröna cirkel återfinns tre komponentblock: 

kommunikationskomponenten, modelleringkomponenten och beskrivningskomponenten. 

Tillsammans utgör detta aktivitetsblock värdeerbjudandets representativa komponenter och 

möjliggör kommunikationen mellan tjänsteleverantören och tjänstemottagaren. Gemensamt för 

det gröna komponent blocket är integrering av resurser mellan tjänsteleverantören och 

tjänstemottagaren.  

 

Slutligen i den konceptuella modellens orangea cirkel återfinns de tre komponentblocken: 

problemidentifieringskomponenten, problemlösningskomponenten och 

stöttningskomponenten. Tillsammans bildar de supportkomponenterna av ett värdeerbjudande 

vars funktion avser att garantera graden av värdeerbjudandets uppfyllnad. 



 

 

 
 

Figur 2.1 Konceptuell modell av det digitala värdeerbjudandets komponenter 

Källa: Modifierad från Skålén m fl. (2015, s. 13) 
 

2.3 Digital tjänsteinnovation 

Huang m fl. (2017) och Svahn m fl. (2017) argumenterar för att tjänsteinnovation både är en 

process i sig och samtidigt även ett resultat, det vill säga ett nytt värdeerbjudande relaterat till 

digital teknik. Vidare beskriver Skålén (2016) att ur ett tjänsteorienterat perspektiv är det inte 

tillräckligt för att driva den digitala innovationen framåt att endast tjänsteleverantören utgår 

från en kreativ idé, först när den kreativa idéen eller resultatet av innovationen används i 

kundens värdeskapande drivs innovationen framåt. Dock att förändring eller utveckla 

tjänsteleverantörens värdeerbjudande är något som leverantören i fråga kan göra för att 

åstadkomma tjänsteinnovation (Skålén 2016).  

 

Traditionellt inom innovationsforskning har den viktigaste formen av kunskap ansetts vara 

teknologisk kunskap, vilket är kunskap om de resurser tjänsteleverantören har till förfogande 

samt vad de resurserna kan åstadkomma (Skålén 2016). För att driva innovationsforskning 

framåt hävdar även flera forskare inom det tjänsteorienterade perspektivet att 

användningskunskap måste tillämpas, det vill säga kunskap om hur tjänstemottagaren i 

praktiken nyttjar värdeerbjudandet (ibid). Ytterligare beskriver Skålén (2016) att om 



 

 

användningskunskap saknas kan det leda till tekniskt fulländade lösningar i praktiken aldrig 

nyttjas då tjänsteleverantören missat det värde som tjänstemottagaren efterfrågade. 

 

För att belysa komplexiteten av tjänsteinnovation redogör Skålén (2016) för sex olika typer för 

att skapa förutsättningar för tjänsteinnovation, nämligen: processinnovation, 

varumärkesinnovation, upplevelseinnovation, socialinnovation, affärmodellsinnovation samt 

slutligen beteendeinnovation. Processinnovation grundas i att genom innovation öka effekten 

av värdeskapandet för tjänstemottagaren vid nyttjandetillfället, varpå innovationen innefattar 

skapandet av nya värdeerbjudanden alternativt förändring av befintliga värdeerbjudanden 

(Skålén 2016). Varumärkesinnovation grundas i att differentiera varumärket gentemot 

tjänsteleverantörens konkurrenter, något som kan ske genom skapandet av en aura, image eller 

olikhet som gör att tjänstemottagaren kan identifiera sig med varumärket (Skålén 2016). 

Upplevelseinnovation grundas i att skapa värdeerbjudande som skapar en ny upplevelse för 

tjänstemottagaren, oftast är detta förknippat med ett tjänstemottagarens njutning av att använda 

lösningen (ibid). Socialinnovation grundas i att positivt förändra samhället med ett 

värdeerbjudande var syfte inte främst är av kommersiellt, utan att de oftast går ut på att förbättra 

människor och gruppens välbefinnande (ibid). Affärsinnovation grundas i att utveckla 

tjänsteleverantörsorganisationen så att den ekonomiska vinningen blir större. Slutligen grundas 

beteendeinnovation i värdeerbjudanden som leder till förändrade eller nya typer av 

värdeskapande beteenden hos tjänstemottagaren eller på nya sätt att samskapa värde (Skålén et 

al. 2015). 

 

Skålén m fl. (2015) presenterar även fyra olika tjänsteinnovationer, nämligen: anpassnings-, 

resursbaserad-, praktikbaserad- samt kombinerad tjänsteinnovation. Anpassningsbaserad 

tjänsteinnovation avser nyttjandet av tidigare resurser som integreras på ett nytt sätt (ibid). 

Resursbaserad tjänsteinnovation avser nyttjandet av nya resurser i en befintlig kontext (ibid). 

Praktikbaserad tjänsteinnovation avser nyttjandet av befintliga resurser i en ny kontext och 

slutligen definieras kombinerad tjänsteinnovation som nyttjandet av nya resurser i nya 

kontexter (ibid). Skålén m fl. (2015) redogör i sammanhanget för en tjänsteinnovationsmodell 

(se figur 2.2), där organisationens resurser i form av kunskap och kompetens samt fysiska 

resurser (operant- och operandresurser) behövs för värdeerbjudande tre dimensioner. Vidare är 

det dessa tre dimensioner som sätts i relation till de fyra olika typerna av tjänsteinnovation i 

avseende att utveckla eller bilda nya värdeerbjudanden. 

 



 

 

 

Figur 2.2 Typer av digital tjänsteinnovation 

Källa: Modifierad utifrån Skålén m fl. (2015, s. 19) 

 

2.4 Kritik 

Den kritik som framförts för ovan redovisad redogörelse av teori som ligger till grund för 

studiens teoretiska referensram innefattar de ovanstående grundläggande premisserna (se 

avsnitt 2.2.1). Kritiken innefattar en frustration gällande omdefiniering av de grundläggande 

premisserna i och med varje ny utgiven version av Vargo och Lusch (Grönroos 2011; Grönroos 

& Gummerus 2014). Vidare menar Grönroos (2011) och O´Shaughnessy (2011) att det inte i 

tillräckligt hög grad har förtydligats vad som avser skillnaden mellan värdeskapande och 

samskapande av värde. Grönroos och Gummerus (2014) beskriver även likheterna mellan 

tjänsteperspektivet (SL) och tjänsteorienterade perspektivet (SDL, SD-Logic). Det 

tjänsteorienterade perspektivet har växt fram likt perspektiven före dem (Vargo & Lusch 2004). 

Det kommer därmed att finnas motsättningar till vilket som är den sanna läran och hur den ska 

anpassas bäst gällande digitala värdeerbjudanden inom IT-kontexten. 

 

Grönroos och Voima (2013) beskriver att värdeerbjudandet måste ses som ett löfte om att 

tjänstemottagaren kan hämta ett värde utifrån det erbjudande som tjänsteleverantören 

presenterat. Ytterligare beskriver Grönroos och Voima (2013) att värdeerbjudandet grundades 

i ett produktorienterat perspektiv, för syftet att tillämpa ett tjänsteorienterat värdeerbjudande 

bör tjänsteleverantören därför inte endast vara begränsade till att skapa ett värdeerbjudande utan 

även direkt och aktivt påverka kundens värdeskapande.  

 

Konsensus råder alltså inte för samtliga av de grundläggande premisserna (Vargo & Lusch 

2008, 2017; Hammervoll 2014; Vargo, Maglio & Akaka 2008; Grönroos 2011; Grönroos & 

Gummerus 2014). Utöver de axiom där de råder konsensus, tyder viss forskning av Grönroos 

(2011) att mer forskning inom det tjänsteorienterade perspektivet behövs, varpå studien anses 

relevant i avseende att fylla kunskapsgapet inom detta nya paradigm anpassat till IT-kontexten 

(se figur 1.1).   

 



 

 

3 Metod 

I följande metodkapitel redogörs för studiens genomförande. Syftet är att ge en förståelse för 

studiens innehåll, samt uppbyggnad. Kapitlet inleder med forskningsstrategi och 

fallstudiemetoden. Därefter följer en detaljerad beskrivning om hur data har samlats in via 

insamling av teori och en kvalitativ fallstudie där semistrukturerade intervjuer tillämpats. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse för insamlade data har analyserats och en utvärderats. 

Kapitlet fortsätter med: 3.1 Forskningsansats, 3.2 Fallstudiemetoden, 3.3 Analysmetod och 

3.4 Utvärderingsmetod. 

3.1 Forskningsansats 

Studien syftar till att bidra med ökad insikt och kunskap om hur ett digitalt värdeerbjudande ur 

ett tjänsteperspektiv kan tillämpas inom IT-kontexten. Studien förhåller sig därmed till en 

specifik företeelse som beskrivs av respondenter, där respondenternas erfarenheter är 

betydelsefulla för det empiriska materialet. Vidare har det empiriska materialet utvärderats och 

tolkats för att bidra till en helhetsbild av företeelsen, på grund därav tillämpades ett 

hermeneutiskt perspektiv som forskningsansats. Tillämpningen av ett hermeneutiskt perspektiv 

beskrivs som ett tillvägagångssätt för att tyda, begripa och uttrycka erfarenheter av varierande 

företeelser (Bryman 2011). Ett hermeneutiskt perspektiv är att föredra när studiens syfte är att 

få tillgång till respondenternas egna upplevelser, och när respondenterna får större frihet att 

själva bestämma vad de vill återge (Fejes & Thornberg 2015).  

 

Det finns tre olika forskningsstrategiansatser för härledning och resonemang för 

forskningsprocessen som helhet, nämligen induktion, deduktion samt abduktion (Fejes & 

Thornberg 2015). Abduktion beskriver Fejes och Thornberg (2015) som en kombination av 

både deduktion och induktion. Denna studie grundas i granskningen av enskilda fall varpå 

generella slutsatser som bygger på kunskapen som framlagts. Därför valdes en induktiv 

forskningsansats. Fejes och Thornberg (2015) beskriver att en induktiv ansats är tillämpbar när 

studien drar allmängiltiga slutsatser från en mängd enskilda fall. Vidare beskriver Fejes och 

Thornberg (2015) att slutsatserna bildas utifrån observation av verkligheten och att dessa 

observationer kan komma att förändras beroende på sammanhang och tidpunkt. Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver deduktion som motsatsen till induktion där deduktion utgår från en 

allmänt accepterad sanning eller teori, därefter bildas ett påstående eller hypotes som jämförs 

med empiriskt stöd. Essensen med en deduktiv ansats är därför att bekräfta eller förkasta en 

teori utifrån ett starkt empiriskt stöd, varpå den deduktiva ansatsen inte lämnar nya bidrag till 

forskningen så länge teorin bekräftas (ibid). Ovan framgår att abduktion är en kombination av 

både induktiv och deduktiv ansats där forskningsstrategin syftar till att forskaren först studerar 

ett fall följt av att sedan studera teori för att finna förklaring till fallet (Recker 2013).  

 

Studie syftar inte till att bekräfta eller förkasta en accepterad sanning eller teori, lika så har inga 

hypoteser skapats för ett sådant ändamål. Studien avser att fylla behovet av kontextuell 

forskning som idag saknas är det även olämpligt att bilda hypoteser på basis av den bristfälliga 

teorin inom IT-kontexten (Recker 2013). Lämpligheten av en induktiv ansats för denna studie 

kan därmed motiveras ytterligare då den induktiva ansatsen resulterar i generaliseringar utifrån 

specifika fakta utifrån exempelvis observationer av verkligheten (Recker 2013). 

 

Recker (2013) argumenterar för att den kvalitativa metoden är tillämpbar för att bilda en 

förståelse av en företeelse i dess naturliga miljö och i företeelsens kontext. En kvalitativ studie 

är därmed ytterst tillämpbar för studien, då studien avser att genom en teoretisk referensram 

och insamlad teori tyda och tolka en företeelse. Yin (2007) beskriver att centralt för kvalitativa 



 

 

ansatser är tillämpandet av texter som redogör för individers berättelser, agerande, övertygelser 

eller uppfattning av en företeelse i företeelsens naturliga kontext. Relevansen av en kvalitativ 

metod för studien stärks av att insamling av empiri genomförts via respondenternas 

redogörelser av öppna redogörelse av en företeelse. Recker (2013) beskriver även att den 

kvalitativa metoden är att föredra när företeelsens sammanhang eller gränser inte är fullt tydliga, 

eller om företeelsen avses studeras grundligt. Yin (2007) beskriver tilläggande att den 

kvalitativa metoden eftersträvar en djupare förståelse för företeelsens sammanhang och 

betydelse.  

 

Recker (2103) beskriver att den kvalitativa metoden fokuserar på en djupare förståelse av en 

företeelses betydelse medan den kvantitativa metoden placerat tyngdpunkten på statistisk 

övertygelse. Vidare beskriver Recker (2013) den kvantitativa metoden som tillämpar för 

användning av numeriska värden för att representera värden varpå tolkningen för att 

generalisera hur en företeelsens fungerar. Yin (2007) redogör tilläggande för att en kvantitativ 

metodansats vanligtvis ser till förutbestämda aspekter av en företeelse vilket kan resultera i att 

en djupare förståelse för företeelsen uteblir. Denna studie avser att djupgående undersöka och 

tyda en företeelse och då studiens forskningsfråga grundas i individuella erfarenheter och 

kunskaper från individernas egna redogörelser. Då denna studien grundas i att tyda, analysera 

och beskriva en företeelses betydelse påvisar lämpligheten av valet av en kvalitativ metodansats 

för att besvara studies forskningsfråga. 

3.2 Fallstudiemetoden 

Studien har valts att genomföras som en fallstudie. Centralt för studien är kompositionen av ett 

tjänsteorienterat värdeerbjudande, samt hur ett digitalt värdeerbjudande tillämpas inom IT-

organisationer. Fenomenet som därför analyseras i studien ett digitalt värdeerbjudandes 

verkliga kontext, vilket i fallet är fyra tjänsteorienterade IT-organisationer där en individ från 

varje organisation ingår i fallstudien. Yin (2007) redogör för att fallstudiemetoden möjliggör 

en djupgående analys av ett fenomen från de tillfällen där fenomenet naturligt inträffar. Ett 

annat argument för valet av fallstudiemetod är att fallstudier är den mest framstående och 

väletablerade formen av kvalitativa metoder, vilket grundas i att fallstudier både involverar 

forskning inom informatik och samhällsvetenskap (Recker 2013). Yin (2007) beskriver att 

insamling av empiri och bevismaterial inom fallstudier även kan inhämtas från flera håll, såsom 

via intervjuer, dokumentation och övriga texter. En fallstudie karakteriseras av genomförandet 

av empirisk studie av en företeelse i dess naturliga sammanhang där gränsdragningen mellan 

företeelsen och sammanhanget kan vara svårt att urskilja (Yin 2007).  

 

Fallstudier karaktäriseras av studiens djup och särdrag i flera naturliga miljöer och med olika 

källor (Yin 2007). För studien valdes både respondenter från privata och offentliga 

organisationer för att resultera i en större empirisk spridning av organisationstyper. Något som 

ansågs lämpligt för att samla empiri från de vanligaste organisationsformerna inom IT-

kontexten som erbjuder digitala värdeerbjudanden. För att finna individer och organisationer 

som tillämpade ett tjänsteorienterat tillvägagångssätt i sina digitala affärsprocesser 

genomfördes en grundlig sökning varpå en inledande kontakt via e-post gjordes. Samtliga av 

de organisationer som kontaktades var verksamma inom IT-sektorn och hade alla genomgått 

innovationsprocesser med avsikt att generera nya digitala värdeerbjudanden i linje med det 

tjänsteorienterade perspektivet. Resultatet av studien kommer dock inte vara applicerbart för 

alla IT-organisationer då företeelsen studeras i sin naturliga miljö och därmed kan skiljas åt 

mellan organisationer. Studien kan däremot resultera i att organisationer inom och utanför IT-

sektorn får en uppfattning om hur kompositionen av ett digitalt värdeerbjudande kan resultera 

i praktisk vägledning. Förfarandet av detta studieskede i enlighet med de sex processteg, 



 

 

nämligen via en planeringsfas, en design fas, en förberedelsefas, en insamlingsfas, analysfas 

och sist en delningsfas (Recker 2013). Tilläggande till processtegen att forskningsprocessen i 

regel är iterativ och skiljer sig något åt mellan varje fallstudie (Recker 2013). För djupare 

beskrivning av genomförandet se avsnitt 3.2.1, insamling av teori samt avsnitt 3.2.2, 

datainsamling. 

 

Planeringsfasen, beskriver Recker (2013) innefattar att identifiera studiens forskningsfråga 

samt skäl till att genomföra av studien. Studien inleddes med valet av ett forskningsområde följt 

av insamling av teori inom området (se avsnitt, 3.2.1). Utifrån teorin kunde problemområdet 

identifieras, vilket resulterade i studiens forskningsfråga. Recker (2013) och Yin (2007) 

beskriver att forskningsfrågor inom fallstudier vanligtvis är av hur-typ då de är mer djupgående 

i sin karaktär. Forskningsfrågan för studien är av hur-typ (se avsnitt 1.3). 

 

Designfasen, beskriver Recker (2013) innefattar identifiering av lämpliga organisationer för 

studien, insamlandet av relevant teori samt utvecklandet av lämpliga metod ansatser. För 

studien valdes därför fyra organisationer som ansågs uppfylla nödvändiga kriterier för studiens 

genomförande. Som ovan beskrivet i detta avsnitt valdes även en kvalitativ metodansats.  

 

Förberedelsefasen, beskriver Recker (2013) innefattar förberedande steg inför en högkvalitativ 

datainsamling exempelvis via framtagning av en intervjuguide och testning av 

datainsamlingsproceduren. Studiens teoretiska referensram utgav grunden till den intervjuguide 

som togs fram i förberedelsefasen. En struktur för intervjutillfället sattes (se avsnitt 3.4, 

insamlingsmetod) för att garantera högkvalitativ datainsamling. Vidare skedde löpande 

avstämning med representant från itsmf (2018) för att säkerställa en genomgående hög kvalité 

av studien som helhet samt studiens relevans för informatikområdet och det tjänsteorienterade 

perspektivet. 

 

Insamlingsfasen, beskrivs av Recker (2103) innefattar att genomföra den empiriska 

datainsamlingen, gärna från flera respondenter. I studien granskades tidigare forskning inom 

ämnet och semistrukturerade intervjuer hölls och spelades in med studiens respondenter. Allt 

insamlat material organiserades, dokumenterades och delades mellan studiens författare i en 

molnbaserad databank. Beslutet att avgränsa till fyra intervjuer grundades i den rika 

informationsmängd som uppkom under intervjutillfällena samt att svaren från intervjuerna var 

så pass lika, varpå det kunde motiveras att inte genomföra fler intervjuer. 

 

Analysfasen, beskriver Recker (2013) innefattar exempelvis undersökning, kategorisering och 

kodning för att bidra till empiriskt grundade slutsatser. I studien tillämpades kodning och 

kategorisering av det empiriskt insamlade materialet (se avsnitt 2.2.2) för att bidra till högre 

kvalité i framställningen av slutsatser relevanta för studien. 

 

Delningsfasen, beskriver Recker (2013) innefattar att redovisa studiens resultat för studiens 

intressenter. I studien skedde det genom att den teoretiska bakgrunden för studien 

sammanställdes med det insamlade empiriska materialet vilket resulterade i studiens slutsats. 

Även förslag till fortsatt forskning presenteras utifrån studiens slutsats (se kapitel 5.3). 

 



 

 

 
 

Figur 3.1 Fallstudiemetodens sex processteg 

Källa: Modifierad från Recker (2013, s. 96) 

 

I figuren ovan framgår förfarandet av studien i enlighet med de sex processteg som Recker 

(2013) förespråkar. 

3.2.1 Insamling av teori 

Yin (2007) redogör för att forskare som tillämpar kvalitativa studier bör vara väl införstådda i 

det fenomen som avses undersökas. Dessutom beskriver Bryman (2012) att tillämpandet av en 

informationssamling i form av litteraturstudie av ett fenomen leder till en önskvärd 

bevisbaserad tillämpning. Genom litteraturstudier av relevant material har förståelsen av det 

valda ämnet fördjupats. Litteraturstudien för studien har tillämpats genom en primär granskning 

av forskningsartiklar och litteratur för fenomenet samt artiklar för fenomenet. För att säkerställa 

relevansen av det insamlade materialet prioriterades material publicerat i publikationer 

tillhörande basket of eight, det vill säga de åtta främsta tidskrifterna inom informatik. Artiklar 

publicerade i basket of eight tillämpades även i syfte för att identifiera best practice för den 

valda kontexten. Centralt i litteraturstudien har varit tjänsteperspektivet, innovationspraktiker 

samt värdeerbjudande. Genom bibliotekssökningar via sökverktyget Primo har följande utvalda 

sökord använts: 

 

• Svenska sökord: tjänsteperspektiv, innovation, värdeerbjudande, värdesamskapande 

• Engelska sökord: “S-D logic”, innovation, “value proposition”, “G-D logic”, “co-

create”, services, “foundation premises”, “value in use”, operant, openand 

 



 

 

Recker (2013) beskriver processen av litteratursökning i termer av kontinuerlig förfining av 

definierade parametrar och hur ett fokus på centrala begrepp möjliggör finnandet av relevanta 

källor samt uteslutandet av icke-relevanta källor. Flertalet av de valda forskningsartiklarna 

lyfter tjänsteperspektivets syn på innovation och värdeerbjudande. 

 

I kapitel två redovisas resultaten av litteraturstudien i form av en redogörelse av insamlad teori. 

Syftet med litteraturgenomgången är att ge läsaren en förståelse för det studerade fenomenet, 

samt centrala angelägenheter inom kontexten (Recker 2013). Litteraturstudien resulterade i 

identifieringen av komponenter i ett digitalt värdeerbjudande. Utifrån den tidigare forskningen 

har en egenutvecklad konceptuell modell (se figur 4.1) skapats för att ge en tydlig överblick 

över studien och bidra till en väldefinierad röd tråd genom studien. 

 

Valet att använda äldre källor publicerade på sent 90-tal ansågs fortfarande vara relevant för 

studien, då artiklarnas information används för att styrka nyare information och tillämpats 

genom ett överensstämmande med publicerade artiklar på senare 2010-tal. Då även dessa nyare 

källor hänvisar till de äldre källorna som nyttjats för studien styrker det ett resonemang om att 

informationen från tidigare och äldre källor ännu är aktuell. Flertalet av källorna som valts till 

studien har tagit fram i samråd med externa forskare med stor kunskap inom studiens ämne och 

kontext varpå tilläggande källor rekommenderats som relevanta för återkopplingen till de källor 

som publicerades för mer än 10 år sedan. Beslutet att inte utesluta vetenskapliga artiklar äldre 

än tio år baserades även på grunder som att inte resultera i en alltför snäv bild av den undersökta 

företeelsen. Från urvalet av de källor som inte är publicerade i basket of eight eller källor som 

inte är publicerade forskningsartiklar så konstaterades informationen giltig genom väl 

genomfört kritiskt granskande. Konstaterandet av källans giltighet validerades då mot nyare 

vetenskapliga artiklar inom informatikområdet och i samråd med extern forskare inom 

informatikområdet.  

3.2.2 Datainsamling 

I enlighet med studiens syfte att undersöka erfarenheter och uppfattningar hos berörda individer 

för att kartlägga komponenter i ett digitalt värdeerbjudande har semistrukturerade intervjuer 

valts som en datainsamlingsmetod för empiriska data. De semistrukturerade intervjuerna 

skedde antingen via ett fysiskt möte i den miljö respondenten föredrog eller via telefon om 

respondenten uttryckte en önskan om ett digitalt möte. Valet av en semistrukturerade intervjuer 

tillämpades i och med möjliggörandet av spontana följdfrågor utifrån en tidigare strukturerad 

intervjuguide. Om endast en strukturerad hade intervju fullföljts, skulle eventuellt tillfälliga 

infallsvinklar försummats även om en helt strukturerad intervju kunnat medföra en tydligare 

statistisk generaliserbarhet. I kontrast till en helt strukturerad intervju ansågs en helt 

ostrukturerad intervju inte effektiv nog, i avseende att avgränsa sig till endast de 

diskussionsämnen studien avsåg att granska. Inom ramen för en kvalitativ datainsamlingsmetod 

tillåts de semistrukturerade intervjuerna respondenterna att återge den individuella subjektiva 

bilden av företeelsen studien avser att granska. Då statistiska data eller nyttjandet av mätetal av 

studiens företeelse är inte adekvat nog för att besvara studiens forskningsfråga har detta inte 

tillämpats inom studien. Robson (2011) återger att uteslutande eller minimal användning av 

mätetal eller statistiska data är karakteristiskt för forskning med en kvalitativ ansats. Som 

tidigare framgått är centralt det i den kvalitativa metodansatsen en djupare förståelse för en 

företeelse i företeelsens kontext (ibid). 

 

För en djup tolkning och förståelse av en företeelse beskriver Recker (2013) insamling av 

kvalitativa data via intervjuer som ett bra redskap. Vidare finns olika nivåer av strukturering av 

intervjuer, från hårt strukturerad till väldigt lite struktur (Colin 2016; Recker 2013; Bryman 



 

 

2012). Namnen för dessa nivåer skiljer sig mellan forskarna. Bryman (2012) använder 

flexibilitet och begränsad struktur. Colin (2016) har strukturerad, flexibel och multi-strategisk 

(mixad metod). Recker (2013) beskriver inte nivåerna av struktur utan beskriver de som mer 

eller mindre strukturerade. Ytterligare beskriver Colin (2016) att semi-strukturerade intervjuer 

är den vanligaste typen av intervjuer. Studiens semistrukturerade intervjuer var samtliga av en 

beskrivande karaktär resulterande i utrymme för respondenterna att beskriva konstruktionen av 

ett digitalt värdeerbjudande utifrån respondenternas egna erfarenheter. Varpå respondenternas 

berättelse utifrån erfarenhet resulterade i en personligt färgad förståelse för studien. Recker 

(2013) redogör för tre typer av intervjuer, nämligen förklarande, utforskande och beskrivande. 

Vidare redogör Recker (2013) för att den beskrivande intervjun genererar både en djupare 

beskrivning från respondenterna men även en djupare förståelse av företeelsen av forskaren.  

 

Utifrån vad Robson (2011) argumenterar för är en normaliserad intervjusekvens bestående av 

fem faser inleddes intervjutillfällena för studien med en introduktionsfas. I samtliga intervjuers 

introduktionsfas inleddes intervjutillfället med en presentation av studiens syfte, samt ett 

godkännande från respondenten av ljudinspelning av intervjun. Respondenterna informerades 

även om säkerställandet av deras sekretess i enlighet med vad som framgår i avsnitt nedan 

gällande etiska regler. 

 

Inledningsfasen följdes av det som Robson (2011) benämner som uppvärmningsfasen varpå 

intervjufrågor av lättsam typ ställdes. Bland frågorna i uppvärmningsfasen ingick frågor som 

berörde respondenternas subjektiva syn på tjänster, rollen i verksamheten, samt hur 

respondenterna för tillfället arbetar i linje med ett tjänsteorienterat perspektiv. 

 

Uppvärmningsfasen efterföljdes med vad Robson (2011) benämner som huvuddelen bestående 

av intervjufrågor avsedda att fånga det centrala syftet med studien i vad som anses vara en 

logisk följd. Därför inleddes intervjuns huvudfas med en kort introduktion av en konceptuell 

modell för konstruktionen av ett digitalt värdeerbjudande. Den givna introduktionen 

efterföljdes av frågor strukturerade efter en logisk följd enligt den konceptuella modell som 

tydliggör anatomin av ett värdeerbjudande (se figur 2.1). Exempel på en fråga i intervjuns 

huvuddel är “Hur upplever du att ni bildar grupper och anställer personal så att ni kan 

kommunicera ett speciellt värdeerbjudande?”.  

 

Efter intervjuns huvuddel redogör Robson (2011) för efterföljandet av först en 

nedtrappningsfas följt av en avslutningsfas. Under intervjuns nedtrappningsfas gavs 

respondenterna utrymme att själva lyfta företeelser de ansåg relevanta, varpå enklare 

intervjufrågor ställdes i avsikt att reda ut eventuella oklarheter och spänningar som framkommit 

från intervjuns huvuddel. Robson (2011) beskriver att avslutningsfasen innefattar summerande 

och avslut av intervjutillfället, varpå respondenterna ställdes frågan om godkännande av ny 

kontakt vid uppkomsten av eventuella följdfrågor. Avslutningsfasen för intervjuerna innefattade 

även att tacka respondenterna för att det tagit sig tid för intervjutillfället och avslutande av 

intervjun. 

 

För samtliga intervjutillfällen tilläts respondenterna att prata till punkt utan avbrytande, även 

följdfrågor ställdes utan antydan av subjektiva uppfattningar från intervjuledaren. Detta för att 

säkerställa att respondenternas svar verkligen speglade respondentens subjektiva uppfattning 

och för att säkerställa att svaren inte gavs för att tillfredsställa intervjuledaren. 



 

 

3.2.3 Urval av respondenter 

Tillvägagångssättet för att identifiera respondenter till studien skedde genom att e-post sändes 

vid ett tillfälle till organisationer lokaliserade i Västsverige som misstänktes arbeta 

tjänsteorienterat. Bland de respondenter som svarade hade sex organisationer ett digitalt 

värdeerbjudande mellan kund och leverantör som var centralt för resultatet av organisationens 

innovationsprocess. Något som var nödvändigt för genomförandet av studien. Samtliga 

organisationer var tillmötesgående till en intervju och föreslog en lämplig respondent till 

intervjutillfället. Beslutet att sedan avgränsa till fyra intervjuer grundades i den rika 

informationsmängd som uppkom under intervjutillfällena samt att svaren från intervjuerna var 

så pass överensstämmande. Det resulterade i att det, efter den fjärde intervjun, kunde motiveras 

att inte genomföra fler intervjuer. Tillvägagångssättet vid intervjutillfället bestod av 

tillämpningen av en intervjuguide strukturerad enligt ovan beskrivna fem faser för 

intervjuförfarande (se avsnitt 3.2). Samtliga intervjuer ägde rum hos vardera organisationen, på 

antingen respondentens kontor eller närliggande konferensrum och spelades in via mjukvara i 

intervjuledarnas telefoner eller via en diktafon. Datainsamlingsmetoden bestod av 

semistrukturerade intervjuer, vilket resulterade i att anonymitet mellan intervjuledarna och 

respondenterna inte av praktiska skäl kunde tillämpas. Recker (2013) beskriver att vid de 

tillfällen när respondenternas anonymitet inte kan garanteras måste sekretess av insamlade data 

garanteras. På grund av detta lade författarna av studien ner mycket tid på att säkerställa att data 

från intervjutillfällena var sekretessbelagd. Detta gjordes genom att respondentens svar från 

intervjutillfället anonymiseras i samtliga texter till den grad att respondentens identitet blev 

omöjlig att urskilja. 

 

Fokus för studien var att kompositionen av ett digitalt och tjänsteorienterat värdeerbjudande 

ställdes krav på respondenternas praktiska kunskap och erfarenhet av arbete inom IT-kontexten 

där ett tjänsteorienterat synsätt tillämpas. Urvalet av respondenter skedde därför via det som 

Colin (2016) benämner som ett icke sannolikhetsurval av respondenter. Det vill säga en 

underkategori till det ändamåls urval som innebär att forskaren väljer deltagare efter 

förutbestämda kriterier (ibid). Därför valdes inga respondenter som saknade kunskap om det 

tjänsteorienterade perspektivet, tjänsteinnovation eller digitala värdeerbjudanden till studien. 

Vidare resulterar urvalet till en högre grad av tillförlitlighet av studiens empiri. För att finna 

lämpliga intervjupersoner redogör Bryman (2012) för att finns det olika tillvägagångssätt. 

Ytterligare skedde urvalet utifrån vad Bryman (2012) beskriver som ett bekvämlighetsurval då 

bekvämlighetsurvalet öppnar för en snöbollseffekt beträffande kontakter med fler respondenter 

som ingår i den första respondentens kontaktnät. 

 

Dessutom ställdes även krav på att organisationerna där respondenterna arbetar tillämpade 

processer och metoder för aktivt tillämpande av en tjänsteorienterad digital innovation för att 

öka tillförlitligheten av studien ytterligare. Därför hade samtliga av de organisationer som valts 

ut för studien förankrat sina innovationsprocesser enligt ett tjänsteorienterat perspektiv samt är 

väl införstådda med bästa praxis för paradigmet. Samtliga organisationer var även väl 

införstådda med att en produkt eller tjänsts digitala värdeerbjudande alltid ska grundas utifrån 

mottagaren av IT-produkten eller IT-tjänsten. Något som kan ses som karakteristiskt för det 

tjänsteorienterade perspektivet och utgångspunkten i ett digitalt värdeerbjudande. Att utgå från 

fyra olika organisationer, både privata och offentliga motiverades genom att företeelsens 

betydelse utifrån de olika typerna av företagsformer inom IT-sektorn. Valet av inkluderandet 

av flera organisationstyper grundades även från en avsikt i att stärka valideringen och 

generaliserbarheten av studiens resultat. Genom en större mängd insamlade data kunde även 

datan täcka en större del av IT-kontexten. Utifrån Goldkuhls och Röstlinger (1998) beskrivning 



 

 

om vad som bör inkluderas i beskrivningen av företagskontexter beskrivs organisationernas 

kontext nedan: 

 

Alpha AB 

Det första fallföretaget, Alpha, är ett aktiebolag inom den privata IT-sektorn som levererar 

mjukvara till kund, men fungerar också som en leverantör i vissa fall. De erbjuder IT tjänster 

med ett stort fokus på att samarbeta med kunden för att få ett så stort digitalt värdeerbjudande 

som möjligt. Alphas organisationen har för närvarande mer än 700 anställda och verkar på flera 

olika internationella geografiska marknader. 

 

Beta Konsult 

Det andra fallföretaget, Beta Konsult, är ett aktiebolag inom den privata IT-sektorn. De 

levererar tjänster i form av operanta resurser. De har sett att i nuläget och framtiden kommer 

andra verksamheter behöva denna spetskompetens och de kan därmed erbjuda en tjänst som 

innehåller all form av operantresurser som kan behövas utifrån kontexten. Verksamheten består 

av 50 anställda och de opererar främst inom fordonssegmentet. 

 

Delta AB 

Det tredje fallföretaget, Delta, är ett aktiebolag inom den privata IT-sektorn som både levererar 

mjukvara, samt tillhandahåller lösningar för nyskapande av deras kunders affärs- och 

innovationsprocesser. Delta erbjuder sina kunder processförbättringar utifrån kundens behov. 

Delta har funnit i branschen i över 15 år och har erfarenhet från över 400 konsultuppdrag. För 

att Delta ska agera som en kreativ resurs för sina kunder erbjuder även Delta de även sina kunder 

stöd till både strategiska ledningsbeslut samt kundernas hela operationella faser, samt 

förankring av nya affärsmodeller. Delta bygger sin affärsidé utifrån ramverk av 

innovationsprocessen och kombinerar den med flera års praktisk erfarenhet. 

 

Omega Akademin 

Det fjärde fallföretaget, Omega, är en offentlig organisation som tillhandahåller flera akademier 

med syfte att bedriva statligt finansierade högre utbildningar. Omega är en organisation med 

över 700 anställda och bedriver sin verksamhet i samverkan med både näringsliv och offentlig 

sektor. Organisationen består av flera kända varumärken som alla bedriver akademiverksamhet 

och forskning med stor samhällsrelevans. 

3.2.4 Etiska överväganden 

Huvudmålet med all typ av forskning är utveckling och framtagning av tillförlitlig forskning 

som driver samhällets utveckling framåt (Patel och Davidson 2011). Samtliga forskningsprojekt 

inkluderas även av forskningsetiska principer (Patel och Davidson 2011). Vetenskapsrådet 

(2009) redogör för fyra övergripande krav som alla forskningsprojekt behöver redovisa och 

säkerställa: 

 

Informationskravet  

Innebär att forskaren tydliggör syftet studien och villkoren för deltagandet i studien för studiens 

respondenter. Kravet innefattar att respondenten informeras om att deltagandet är frivilligt och 

avbrytbart. I enlighet med informationskravet informerades respondenterna via telefon före 

intervjutillfället om syftet med studien och ämnen som skulle beröras vid intervjutillfället. 

Respondenterna informerades samtidigt om frivilligheten att delta i studien. En önskan om att 

spela in intervjuerna uttrycktes vid tillfället från intervjuledare, något som samtliga 

respondenter gav samtycke till.  

 



 

 

Samtyckeskravet 

Innebär att forskaren inhämtar respondenternas samtycke till deltagandet i studien. Det innebär 

att informera om respondenternas självständighet i deltagandet och att deltagandet sker på 

respondentens egna villkor. Avbrytandet ska inte medföra negativa konsekvenser för 

respondenterna (ibid). I enlighet med samtyckeskravet inleddes varje intervjutillfälle med att 

respondenterna fick frågan om samtycke till inspelande av intervjun, syftet för studien, samt 

det frivilliga deltagandet. Respondenterna informerades om att de när som helst under 

intervjutillfället kunde avbryta intervjun utan konsekvenser.  

 

Konfidalitetskravet  

Innebär att forskare som omfattas av etiskt känsliga uppgifter om personer bör underteckna en 

tystnadsplikt om känsliga uppgifter. Kravet innefattar även att alla uppgifter om identifierbara 

personer ska lagras och förvaras så att externa parter till forskningen inte kan tillgå uppgifterna 

(ibid). I enlighet med konfidalitetskravet bekräftade respondenterna godkännandet av nyttjande 

av deras namn i studien. För studien kommer dock samtliga respondenter benämnas med 

yrkestitel istället för namn för att underlätta för studiens läsare samt bidra till en kontextuell 

förståelse.  

 

Nyttjandekravet  

Innebär att insamlade uppgifter om enskilda individer endast ska användas för studiens ändamål 

och inte utlånas. Insamlade personuppgifter får inte heller nyttjas för beslutsfattande eller 

medföra konsekvenser för respondenten (ibid). I enlighet med nyttjandekravet kommer 

insamlad empiriska data endast publiceras och användas inom studien.  

 

Vetenskapsrådet (2009) rekommenderar även att respondenter som berörs av studiens resultat 

informeras om var studiens forskningsresultat kommer publiceras. Vetenskapsrådet (2009) 

rekommenderar även att erbjuda respondenterna en sammanfattning eller rapportering av 

studiens resultat, vilket respondenterna informerades om i samband med den inledande fasen 

av intervjutillfällena. 

3.3 Analysmetod 

I ovanstående avsnitt (se avsnitt 3) framgår att studien tar ansats ur ett hermeneutiskt synsätt på 

forskning där olika företeelser blir förstådda utifrån ett holistiskt perspektiv. Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver utgångspunkten för hermeneutiken som att tolka, förstå och 

förmedla bilden av olika företeelser. Inom ramen för studien återfinns hermeneutiken genom 

en ökad förståelse för delar som utgör i grunden studiens helhet. 

 

För att möjliggöra strukturering och relatering av insamlade data tillämpades kodning utifrån 

transkribering av de fyra intervjuerna. Kodning som analysmetod som särskilt tillämpbar i syfte 

att minska informationsmängden (Recker 2013). Detta tillämpas genom att kategorisera det 

empiriskt insamlade materialet med hjälp av enhetsstrukturering av citat, stycken eller 

utmärkande ord (ibid). Kodningen möjliggör på så vis strukturering efter innebörd och syfte av 

den insamlade data. För studien realiseras kodningen via först en transkribering av 

ljudinspelningar från intervjuerna, följt av en kategorisering per företeelse av det digitala 

värdeerbjudandet. Därefter organiserades kategoriseringarna mot de tre dimensionerna i den 

konceptuella modellen som beskriver den teoretiska kompositionen av ett värdeerbjudande, se 

avsnitt 2.2.4. Genom tillämpande av kategorisering för den empiriska data kunde anpassningen 

av komponenterna av ett digitalt värdeerbjudande tydliggöras, vilket var bidragande till 

genomförandet av analysen samt av studiens resultat, se avsnitt 4.6. Kategoriseringen av den 



 

 

insamlade data i denna studie bidrog även till att identifiera de beståndsdelar som var 

förekommande hos samtliga respondenter. 

 

Vidare har insamlandet av litteratur, som noga analyserats för studiens teoretiska referensram 

(se kapitel 2), bidragit till första förståelse för grunden till studiens tolkningsarbete. Fejes och 

Thornberg (2015) argumenterar för att resultatet av tidigare forskning och teori är centralt i 

tolkningsarbetet och som i kombination av för insamling av empiri utgör den hermeneutiska 

spiralen. Ytterligare beskriver Fejes och Thornberg (2015) att det i regel underlättar 

tolkningsarbetet vid transkriberingstillfället om forskaren inkluderar delar av konversationen 

som vid intervjutillfället upplevs överflödigt. Därför har en mindre konversationsanalys använts 

som metod vid tillfällena för transkribering och tolkningsarbete. Fejes och Thornberg (2015) 

beskriver hur metoden tillämpas genom inkludering av det som inte uttryckligen sägs under 

intervjutillfället. Vid tillfället för transkribering inkluderades därför respondenternas 

sinnesstämning via nyttjandet av smileys för att underlätta analysen av respondenternas 

beskrivningar och respondenternas reaktioner i förhållande till sammanhanget.  

 

I studien har även en textanalysmetod använts för att bearbeta den insamlade litteraturen. Fejes 

och Thornberg (2015) beskriver att textanalys avser bearbeta och tolka litteratur så att 

författarens syfte med texten framgår. Alternativt att en tolkning av textens innebörd kan göras, 

det vill säga uppnå en förståelse av litteraturen. Fejes och Thornberg (2015) beskriver att 

textanalysen i regel görs via tre dimensioner, där den första dimensionen innebär en analys av 

de intentioner upphovsmannen avser med den analyserade texten. Den första dimensionen 

tillämpades i studien för att bilda kunskap om tidigare forskning genom insamling och 

granskning av tidigare litteratur inom problemområdet. Insamling och granskning ligger till 

grund för studiens teoretiska ramverk (se kapitel 2). Den andra dimensionen innefattar texters 

innehållsmässiga innebörd med inriktning på textens språk och form (Fejes & Thornberg 2015). 

Studien tillämpade den andra dimensionen för transkribering och analys av insamlad empiri 

från intervjutillfällena, varpå respondenternas kunskap om komponenter av ett digitalt 

värdeerbjudande identifierades. Fejes och Thornberg (2015) beskriver att den tredje 

dimensionen innefattar tolkning av texter ur ett större sammanhang där textens innehåll jämförs 

med yttre omständigheter. I studiens analys och slutsats har den tredje dimensionen tillämpats 

i syfte att tolka identifieringen av respondenternas kunskap. Samtliga textanalysdimensioner 

har alltså tillämpats i studien.  

 

Som ovan nämnt har en konceptuell modell tillämpats i studien. En modell är ett verktyg för att 

i berättade- eller grafisk form uttrycka den företeelse som studerats (Miles & Huberman 1994). 

Modeller beskrivs även av Miles och Huberman (1994) som ett verktyg för att illustrera 

förhållanden mellan grundläggande och viktiga beståndsdelar. Bubenko, Persson och Stirna 

(2001; 2002) beskriver att en konceptuell modell visar en abstrakt ide snarare än en idé som 

speglar verkligheten. Den konceptuella modellen för studien har resulterat i en spegling av 

komponenterna i ett digitalt värdeerbjudande indelat i tre dimensioner. Den konceptuella 

modell som denna kandidatuppsats grundas på bygger på informationssökningen som ligger till 

grund för studiens teoretiska ramverk redovisat i kapitel två (se figur 2.1). För studien har 

intervjuguiden (se bilaga 1) valts att struktureras efter de komponenterna redovisade i 

analysmodellen. Fredriksson (2016) redogör för att en konceptuell modell kan ligga till grund 

för empirisk insamling då en analysmodell även är tillämpbar för struktureringen av en 

intervjuguide. 



 

 

3.4 Utvärderingsmetod 

Flertalet av de vanligt förekommande processerna för att säkerställa en studies validitet och 

pålitlighet är inte tillämpbara inom den kvalitativa forskningen, då den inte grundas i statistiskt 

säkerställda data (Recker 2013). Därför föreslår Recker (2013) att forskare som genomför 

kvalitativa metoder som tillämpar fyra principer för objektiv analys av studiens resultat, 

nämligen: 

 

Pålitlighet 

Recker (2013) beskriver att principen för pålitlighet innefattar den grad som externa forskare 

kan replikera studiens resultat. Det vill säga hur andra forskare utifrån samma data och 

observationer av företeelsen skulle kunna härleda samma resultat.  

 

Trovärdighet 

Recker (2013) beskriver att principen trovärdighet innefattar att studien inkluderar tillräcklig 

hög grad av bevisbörda, för att härleda de resonemang som framförs genomgående i studien.  

 

Verifiering 

Recker (2013) beskriver att principen för bekräftelsebarhet innefattar att resultatet av den 

kvalitativa studien, kan verifieras av externa forskare till den aktuella studien. Bekräftelsebarhet 

kan realiseras genom att den externa forskaren granskar studiens resultat och eventuella 

intervjuer och slutsatser (ibid).  

 

Generaliserbarhet 

Recker (2013) beskriver att principen för överförbarhet innefattar graden av studiens 

generaliseringsbarhet till andra områden eller fall. Något som kan säkerställas genom 

detaljerade beskrivningar av den analyserade företeelsens kontext, där övriga forskare kan 

avgöra huruvida studiens kontext överensstämmer med angränsande kontexter (ibid.).  

  



 

 

4 Resultatanalys 

I följande kapitel presenteras en redogörelse över insamlade empiriska data för studien, 

strukturerad utefter de tre dimensioner presenterade i den konceptuella modellen över ett 

tjänsteorienterat värdeerbjudande (se figur 2.1).  I avsnittet presenteras även en analys över 

teoretisk- och empiriska data som samlats in. Avslutningsvis redovisas resultatet av analysen 

och resultatet av analysen presenteras. Kapitlet fortsätter med: 4.1 Organisationernas syn på 

tjänst och värde, 4.2 Värdeerbjudandets managementkomponenter, 4.3 Värdeerbjudandets 

representativa komponenter, 4.4 Värdeerbjudandets supportkomponenter, 4.5 Analys och 4.6 

Resultat av analys. 

 

Insamling av empiriska data i form av intervjuer hos differerande IT-organisationer 

genomfördes i syfte att identifiera ny kunskap gällande kompositionen av ett digitalt 

värdeerbjudande utifrån ett tjänsteperspektiv. Vilket härledde att studiens författare inför och 

under insamlingen av empiriska data tog fram modeller i syfte att förklara företeelsen. Vilket 

ligger till grund för studien och att till slutligen resultera i den konceptuella modell som syftar 

till att illustrera hur ett digitalt värdeerbjudande bör konstrueras för att stödja organisationer 

inom IT-kontexten (se figur 2.1). Studiens teoretiska referensram har resulterat i ett underlag 

för den konceptuella modell som tagits fram och presenteras i kapitel 2.2.4, vilken den 

omkonstruerade konceptuella modellen för IT-kontexten baseras på. Som ovan beskrivet är 

denna modell baserad på tidigare framtagen konceptuell modell och därför vidareutvecklad 

efter upptäcker i den empiriska data. 

 

Syftet med genomförandet av intervjuer som metod för insamling av empiriska data som kunde 

ge stöd för kompositionen av en konceptuell modell för att stödja konstruktionen av ett digitalt 

värdeerbjudande. Därför föreföll det lämpligt att undersöka värdeerbjudandet hos fyra 

väsentligt olika organisationer inom IT-kontexten. Avsikten var därför att granska ett 

tjänsteorienterat digitalt värdeerbjudande ur fyra olika organisationers perspektiv. Vidare har 

respondenterna för studien olika funktioner och befattningar inom sina respektive 

organisationer. Respondent A arbetar som projektägare, samt projektledare med ansvar för 

framtagning, underhåll, teambuilding, support och utbildningar hos Alpha AB. Respondent B 

är projektledare och ägare över flertalet IT-projekt för Beta Konsult. Respondent C är VD och 

projektägare över ett flertal IT-projekt för Delta AB, samt respondent D arbetar som 

webbspecialist och med leverantörsansvar över organisationens webbfunktioner för Omega 

Akademin. Samtliga respondenter har praktisk erfarenhet av att tillämpa ett tjänsteorienterat 

arbetssätt och involverade i minst ett innovationsprojekt vardera. 

 

Respondenterna A-, B-, C och D kommer i följande resultatavsnitt refereras till med 

benämningen respondenten eller respondenterna följt av respondentens organisatoriska 

tillhörighet för tydliggörande av respondentens kontextuella omgivning. Citat som redogörs är 

direkta uttalanden från respondenten i fråga och har inte manipulerats av studiens två författare. 

4.1 Organisationernas syn på tjänst och digitalt värde 

Respondenten från Beta Konsult menade att synen på tjänst och digitalt värde var något som de 

jobbat med under lång tid och att det var naturligt för deras organisation, resonemanget att värde 

är något som enbart kan ses utifrån kundens perspektiv höll respondenten från Beta Konsult 

med om. Konsultverksamheten är enligt respondenten från Beta Konsult ofta att sälja in timmar 

till projekt, det som skiljer är deras paketering för tjänsten som förändras över tid. Respondenten 

från Alpha AB menar att deras tjänst inte har ett värde om det inte är så att kunden kan realisera 



 

 

det som tjänsten erbjuder med sitt värdeerbjudande och tjänster som inte kan skapa ett värde 

för kunden går därmed inte att tillhandahålla. 

 

Respondenten från Delta AB beskriver att det tjänsteorienterade synsättet på värde har förändrat 

deras syn på organisationens kunder i väldigt hög grad. Respondenten i fråga berättar att kunden 

numera alltid är i fokus. 

“...Enda anledningen att kunden köper något från oss är att den kan se ett 

värde. Är kunden därför inte i fokus för oss blir hela värdeerbjudandet 

felaktigt och vi förlorar eventuella affärer både nu och i framtiden...” - 

Delta AB 

Vidare beskriver respondenten från Delta AB att organisationens syn på värde har blivit 

sammanlänkat med de resurser som finns i bolaget. Respondenten i fråga berättar att om fokus 

på det värde de tillför sina kunder går förlorat så blir det även svårt att bestämma vad de ska 

göra och vilka resurser de behöver, det vill säga det som för dem ligger till grund för att bedriva 

affärer. Gemensamt bland samtliga respondenters berättelser var att värde skapas av kunden 

och organisationerna kan enbart ha ett värdeerbjudande som kunden kan använda sig av för att 

skapa sig sitt unika värde utifrån erbjudandet, varpå kunden vid nyttjande av tjänsten hade det 

bättre än innan. 

 

När respondenterna fick frågan om det var något de ansåg som centralt ur ett sammanhang av 

värdeskapande berättade respondenten från Delta AB att det i praktiken kan vara väldigt svårt 

att bearbeta och ta fram ett värdeerbjudande. Respondenten i fråga berättade även att det är 

viktigt att enas om hur värdeerbjudandet ska definieras. Respondenten från Omega Akademin 

berättade att som ett resultat av globaliseringen kan man inte längre vara helt unik och därför 

är det viktigare än någonsin att förstå kundbehovet, först då kan du vara konkurrenskraftig även 

om organisationens konkurrenter skulle kopiera dig. Även respondenten från Beta Konsult 

beskrev att de utifrån den globala konkurrensen inte längre sålde timmar, vilket den specifika 

marknaden har som standard, utan en helhets tjänst med en eller flera operanta resurser. 

 

På frågan om respondenterna ansåg att värdeerbjudanden kan användas för att generera 

innovation berättade både respondenter från Beta Konsult och Alpha AB att nya 

värdeerbjudande, förändring av värdeerbjudandet eller ändrat innehåll i värdeerbjudandet är 

likställt med innovation, det vill säga att värdeerbjudande är innovativa i sin natur. 

Respondenten från Delta AB berättade att om de själva inte såg nyttan i det de har för avsikt att 

leverera är det även omöjligt att deras kunder även skulle komma att göra det. Respondenten 

från Delta AB berättade även att samtliga av de tjänster de tagit fram grundas i att de själva har 

kunnat se nyttan för kunden vilket i sig är nyskapande och innovativt på marknaden. 

4.2 Det digitala värdeerbjudandets managementkomponenter 

I följande resultatredogörelse framgår respondenternas svar grupperat enligt fyra komponenter 

i värdeerbjudandets managementkomponenter.  

4.2.1 Strukturering av ett digitalt värdeerbjudanden 

När respondenterna blev tillfrågade hur de arbetade med att erbjuda och representera deras 

värdeerbjudanden svarade samtliga respondenter att de processer de tillämpade för arbetet 

inbegreps i organisationernas tjänsteportföljer. Samtliga respondenter beskrev att tjänsteportfölj 

för organisationen de representerade innefattade arbetet med att försäkra att organisationens 

kunder fick rätt typ av tjänst för att möta det resultat som utlovats i värdeerbjudandet. 

Respondenten från Omega Akademin svarade även att detta sker utifrån termer av 



 

 

organisationens representantmöten och organiseringen av arbetet att representera ett attraktivt 

värdeerbjudande till organisationens kunder. Respondenten från Omega Akademin berättade 

att de i regel försöker involvera olika avdelningar och kompetenser för att strukturen av 

värdeerbjudandet ska bli så genomarbetat som möjligt och för att kunna ta tillvara på all 

kompetens som finns i organisationen. Respondenten fortsatte att förklara att arbetet var en del 

av en tjänsteportföljs granskning i syfte att hålla tjänsterna i linje med organisationens 

tjänstestrategi. Respondenten från Alpha AB berättade att de inom organisationen 

tillhandahåller olika former av workshopar, något som i regel strukturerades i omfång beroende 

på projektets budget där nya eller förändrade tjänster kan antas. Respondenten i fråga berättade 

även att det är vanligt att utifrån den struktur som budgeten sätter ramen för så skapas team som 

behövs för den tjänst som organisationen sedan tillhandahåller. Respondenten från Beta Konsult 

svarade att deras fokus är att skapa en organisation som har rätt förutsättningar för att deras 

kunder skall kunna skapa ett värde utifrån deras värdeerbjudande. Ytterligare beskriver 

respondenten från Delta AB att hur de organiserar och representerar värdeerbjudanden kan 

variera. Respondenten i fråga utvecklar och berättar att om det rör sig om en fysisk produkt som 

levereras så är det ekonomiska värde avgörande för den servicegrad de kan leverera. För en 

tjänst så är det snarare erfarenheten som avgör då kunskap och erfarenhet om kundens situation 

blir betydelsefullt. Respondenten i fråga berättar att om de tidigare arbetat med liknande kunder 

gynnar det alltid kunden då de pedagogiska förutsättningarna för organiseringen av ett 

värdeerbjudande redan finns inom deras bolag, något som sedan även definieras i 

organisationens tjänsteportfölj. 

4.2.2 Teambuilding och rekrytering 

På frågan om respondenterna bildade grupper eller anställer personal för att kunna erbjuda eller 

kommunicera sina tjänster svarade respondenten från Omega Akademin att det alltid gjordes. 

Respondenten i fråga beskrev att genom att sätta samman specialiserade projektgrupper kunde 

de mer effektivt nyttja den kompetens som uppdraget kräver. Respondenten från Alpha AB 

menade att bildandet av personalgrupper är ytterst centralt för att anskaffa den personal och 

kunskap som behövs för att presentera ett attraktivt värdeerbjudande gentemot organisationens 

kunder. Vidare beskriver respondenten från Alpha AB att även är viktigt i sammanhanget är att 

skapa en uppfattning om vad som kommer behövas i termer av presentationen av ett attraktivt 

erbjudande för att sedan bilda grupper eller rekrytera i linje med detta. Respondenten från Beta 

Konsult menade att de anställer och bildar grupper för att kunna erbjuda värdeerbjudandet eller 

värdeskapandet för kunden. Dessutom beskriver respondenten från Beta Konsult att deras 

erbjudande innehåller mycket teknisk kunskap så därför är det för dem viktigt att de har rätt 

personal för att kunna svara emot det erbjudande som de givit. Beta Konsult sa dock att deras 

rekrytering inte är baserade på enstaka tjänsteerbjudande, utan rekryteringen är baserad mer på 

personen i frågan och dess operand resurser som den besitter. Beta Konsult beskrev att många 

anställer utifrån uppdragets längd och behov, de anställer personal så att de kan nyttjas i flera 

tjänsteerbjudande och därmed inte låsa fast någon i exempelvis fem år på ett tjänsteerbjudande 

de erbjuder. Respondenten från Delta AB tillvägagångssätt för teambuilding för att 

kommunicera tjänster skiljde sig något från övriga respondenter då respondenten från Delta AB 

berättade att de i regel inte omstrukturerade eller anställa personal för detta syfte. Respondenten 

i fråga berättade att i och med att de själva arbetar så nära bolagets kunder så kan se förstå 

ändringar i kundbehovet kontinuerligt.  

4.2.3 Involvering av externa aktörer 

Respondenterna fick frågan om hur de involverade medlemmar i organisationens nätverk för 

att skapa, leverera och förhandla värdeerbjudanden svarade respondenten från Omega 

Akademin att det gjordes genom konsekvent synlighet på mässor och konferenser. 



 

 

Respondenten tillägger att en viktig del i nätverkandet för dem är att även involvera kunder i 

egenskap av ambassadörer för organisationen. Även respondenten från Alpha AB beskrev att 

de i så stor utsträckning som möjligt ägnade sig åt kontaktskapande aktiviteter. Respondenten 

från Alpha AB berättar att de så ofta som det möjligen åker ut till kunder och tillhandahåller 

olika workshopar i syfte att öka vidden av deras kontaktnät. Respondenten från Beta Konsult 

beskrev att en del av deras tjänst är att det är ute hos kunderna och deras leverantörer, så därför 

är det enligt Beta Konsult av yttersta vikt att man involverar kunder och deras leverantörer. 

Respondenten från Delta AB berättade att dessa aktiviteter i regel sker via bolagets säljstab. 

Respondenten i fråga beskriver att det är bolagets säljstab som via möten och telefonkontakt 

inleder ett samtal med bolagets kunder, varpå respondenten berättar att de valt att se det mer 

som en form av säljstrategi än en nätverkansstrategi. Respondenten från Delta AB berättar att 

de efter den inledande kontakten ibland anordnar workshops för att ta fram ett erbjudande mer 

anpassat till den enskilda kunden. 

4.2.4 Spridning av kunskaper och färdigheter 

På frågan om respondenterna tillämpade aktiviteter för kunskaps- och färdighetsspridning för 

att förverkliga organisationens värdeerbjudanden svarade respondenten från Omega Akademin 

att man valt att tillämpa ett synsätt där all kunskapsspridning är positivt. Respondenten från 

Omega Akademin berättade att de gärna även inkluderade kunskapsspridning som en 

marknadsföringsstrategi med avsikt att locka nya kunder genom exempelvis spridning på 

sociala medier. Vidare delgav respondenten från Alpha AB att de valt att implementera en 

multi-dimensionell plan för kunskapsdelning där de bland annat finns tillgängliga via telefon 

dygnet runt för deras kunders frågor. Respondenten från Alpha AB menade även att det är 

viktigt att säkerställa att kunderna får rätt utbildning om deras tjänster och får den kunskapen 

varpå kunderna själv kan skapa störst nytta av tjänsten. Beta Konsults respondent berättade likt 

respondenten från Omega Akademi att deras tjänst innefattar att erbjuda kunskap och 

färdigheter för att på det sättet kunna erbjuda kunden det värde som inkluderats i 

värdeerbjudandet. Respondenten från Beta Konsult berättar att kunskapsspridning i 

kombination med färdigheter inom organisationen är centralt för dem och respondenten 

beskriver att de inte endast säljer en produkt utan säljer ett värdeerbjudande som inkluderar en 

leverans av kontinuerlig kunskap. Respondenten från Delta AB beskriver att de processer de 

valt att använda för att dela kunskap med bolagets kunder är via utbildning och workshops. 

Respondenten i fråga beskriver även att det processerna de har valt att tillämpa för ändamålet i 

vissa fall kan vara problematiska. 

“… för oss är det ju viktigt med hög grad av nyttogörande i 

värdeerbjudandet men då blir en kritisk faktor att vi inte kan dela 

kunskapen i stora volymer...” - Delta AB 

Respondenten från Delta AB fortsätter med att beskriva att spridningen av den erfarenhet och 

kunskap som finns inom deras organisation även tenderar att bli personberoende vilket för dem 

har resulterat i att det är svårt att inte bli specifika när det gäller vem som delar kunskapen och 

erfarenheterna. 

4.3 Det digitala värdeerbjudandets representativa komponenter 

I följande resultatredogörelse framgår respondenternas svar grupperat enligt tre komponenter i 

värdeerbjudandets representativa komponenter. 

4.3.1 Beskrivning av det digitala värdeerbjudandet 

Respondenterna fick frågan om hur valt att beskriva värdeerbjudandet karaktär och uppfyllande 

svarade samtliga respondenter att processen i sig är viktig för den kvalitetssäkring 



 

 

organisationen inkluderar i värdeerbjudandet. Respondenten från Omega akademin redogjorde 

även de valt att ta fram en grafisk profil med tillhörande maner som fungerar likt en vägvisare 

för dessa processer. Respondenten från Omega akademin berättade även att det vanligtvis var 

flera kompetenser involverade i processen, vanligtvis inkluderade de kundrepresentanter i 

tidiga skeden av processen. Respondenten från Alpha AB berättade att just detta var väldigt 

stora och omfattande processer inom deras organisation. Respondenten i fråga beskriver att 

processen att namnge och märka tjänster grundas i otaliga möten där även organisationens 

marknadsavdelning involveras.  

“...att namnge eller märka en tjänst är verkligen ingen snabb process eller 

något som sker över en natt. Det är verkligen många kockar i köket och alla 

vill få igenom deras vilja. Ibland kan det till och med gå så långt att det blir 

på bekostnad av tidslinjen för lansering av tjänsten vilket är riktigt olyckligt 

ur en ekonomisk synvinkel...” - Alpha AB 

 

Likt respondenten från Alpha AB beskrev respondenten från Beta Konsult att de ligger mycket 

tid och energi för att skapa strukturen av värdeerbjudandet genom att namnge sina tjänster, där 

många vill få in sitt tyckande. Respondenten från Delta AB beskrev att strukturen även var 

viktig för deras organisation. Respondenten från Delta AB beskrev att tjänstens varumärke och 

organisationens varumärke har en betydelse som kvalitetssäkring. Vidare beskrev respondenten 

i fråga att även diverse olika certifieringar kopplade till deras värdeerbjudande och koncept 

grundades i en typ av kvalitetssäkring.  

4.3.2 Modellering av det digitala värdeerbjudandet 

På frågan om hur respondenterna organiserade arbetet med att erbjuda och representera 

organisationens värdeerbjudanden svarade respondenten från Omega Akademin att det gjordes 

utefter standardiserade processer och något som blev tydliggjort vid inledande kundkontakt 

med avdelningen eller via business relationship managementfunktionen. Respondenten från 

Alpha AB svarade att detta var en pågående process där de jobbar iterativt utifrån förändrade 

omvärldskrav. Respondenten Beta Konsult beskrev att detta är något som inom organisationen 

gör själv alternativt görs det av deras säljorganisation, detta kunde därmed vara allt från 

säljmöten till att hen såg ett behov som hen sålde in i stunden. Respondenten från Delta AB 

berättade att de för varje unikt värdeerbjudande valt att modellera villkoren via användandet av 

Business Model Canvas i kombination med value proposition designer som båda är modeller 

som identifierar nyckelaktiviteter i affärsmodellen och värdeerbjudandet. 

“… genom att vi tar tiden till att skapa nya modeller i Canvas kan vi även 

säkerställa att vi får en helhetsbild och att alla i projektgruppen är med på 

tåget och är involverade...” - Delta AB 

4.3.3 Kommunikation av det digitala värdeerbjudandet 

Respondenterna fick frågan om hur de möjliggjorde kommunikationen av organisationens 

värdeerbjudanden till kunder, alternativt möjliggörandet av samskapande av värdeerbjudandet 

med kunder, svarade samtliga respondenter att detta gjordes via flera kanaler och kontinuerligt. 

Samtliga respondenter svarade även att organisationernas kommunikationsaktiviteter 

förvaltades av en intern tjänst i form av en business relationship manager. Respondenterna 

berättade att personen för den tjänsten har ett stort ansvar att övervaka organisationens relation 

med tjänstemottagare både i avseende på befintliga mottagare, men även eventuella nya 

tjänstemottagare. Flera av respondenterna tydliggjorde att tjänsten även inkluderade 

övervakning och styrning av organisationernas säljfunktioner. Vidare berättar respondenten 



 

 

från Omega Akademin att alla typer av sociala medier kanaler används för både spridning av 

nyheter, interaktion och möjlighet till nya affärer. Att även synas och interagera via Youtube, 

kampanjer och mässor beskrev respondenten i fråga som nya och kreativa sätt att ge snabba 

svar till organisationens kunder. Respondenten från Alpha AB menade att interaktion i den 

löpande dagliga verksamheten till stor del påminner om de aktiviteter de nyttjar för nätverkande 

och kunskapsdelning. Respondenten berättade att interaktionen med organisationens kunder 

vanligtvis sker med hjälp av workshops och att återkoppla till kunden, samt att detta alltid 

övervakas av organisationens business relationship manager.  

“… idag finns det många vägar in för att stödja interaktion och 

kontinuerlig kommunikation. Vi ser alltid till att finnas tillgängliga via mail, 

telefon och olika sociala medier och forum där vi kan skapa kontakt och 

supporta våra kunder i deras kontakt med våra tjänster. Detta är viktiga 

delar i det arbete som sköts av vår BRM-roll och en viktig del i vår BRM 

strategi...” - Alpha AB 

Respondenten från Beta Konsult berättade att den tjänst de erbjuder alltid utvecklas och tas 

fram i samband med kunden, vilket gör medför att de kontinuerligt interagerar med kunden, 

varpå att identifiera nya tjänster är en viktig del i ramverket de valt att tillämpa. Respondenten 

från Delta AB berättade de valt att ge bolagets säljorganisation en nyckelroll i sammanhanget 

och där bolagets business relationship manager initierar en stor del av den kontakt de har med 

tjänstemottagare. Respondenten från Delta AB berättade att de valt att avsätta resurser för att 

utbilda personal ingående i organisationens säljstab, varpå denna personal sedan kan leverera 

kvalitativ feedback tillbaka till organisationen. Respondenten i fråga menade att alla i 

organisationen behöver en kvalitativ utbildning för att begripa vad värdeerbjudandet är. 

4.4 Det digitala värdeerbjudandets supportkomponenter 

I följande resultatredogörelse framgår respondenternas svar grupperat enligt tre komponenter i 

värdeerbjudandets supportkomponenter. 

4.4.1 Stöttning av den digitala värdemottagarens digitala värdeskapande 

Respondenterna blev tillfrågade hur de stöttade sina kunders värdeskapande utifrån det 

presenterade värdeerbjudandet svarade samtliga respondenter att de implementerat ramverk för 

den typen av processer, som även i vissa fall innefattade en servicedesk eller administrerades 

via ett ärendehanteringssystem. Respondenten från Omega Akademin beskriver: 

“… det är ju olyckligt om våra kunder inte lyckas nyttja tjänsten på ett 

tillfredsställande vis. Samtidigt ligger det ju även lite i kundens intresse att 

det ska fungera så vi har en organisationsfunktion som är fristående oss dit 

kunder kan vända sig för att meddela om något är tokigt. Först då kan vi 

jobba med kundens värde av tjänsten och även förbättra våra rutiner för 

hur vi kommunicerar i framtiden om det som blivit tokigt i det här fallet...” - 

Omega Akademin 

 

Även respondenten från Alpha AB berättar att de bakat ihop alla funktioner till en 

organisationsfunktion de kallade för servicedesk då det är vad som föreslagits i det ramverk de 

valt att tillämpa. Respondenten menar att det resulterat i en snabbare matchning mot kunden 

behov och fungerar relationsstärkande, då kunden får en handläggare att vända sig till tills 

värdet är realiserat hos kunden. Respondenten från Beta Konsult berättade att de själva är ute 

hos sina kunder och ser till att värdeerbjudandet är uppfylls, på plats hos kund har de i regel 



 

 

alltid tillgång till ett ärendehanteringssystem och change managementsystem. Även 

respondenten från Delta AB berättar att de utför varierande aktiviteter ute hos sina kunder för 

att garantera uppfyllanden av värdeerbjudante och att det ibland kan involvera att utföra vissa 

aktiviteter gratis för att till fullo stödja kundens värdeskapande. Respondenten från Delta AB 

berättade även att dokumentera utifrån kundbehovet är centrala nyckelaktiviteter för deras 

organisation, varpå användandet av interna och externa supportsystem kom väl till hands. 

4.4.2 Problemidentifiering av det digitala värdeskapande 

När respondenterna fick frågan om hur de arbetar för att identifiera problem med 

organisationens kunders värdeskapande och kundernas behov av nya tjänster för värdeskapande 

svarade samtliga respondenter att själva identifieringsprocessen i regel flyttats till kunden i 

fråga. Samtliga respondenter svarade även att de i olika grader arbetade med olika ramverk för 

kvalitetssäkring där en del i arbetet är att försöka identifiera problem före de drabbar kunden i 

form av “change requests”. Respondenten från Omega Akademin berättade att deras 

ärendehanteringssystem spelar en viktig roll i registreringen av identifierade problem och att de 

även förde statistik över pågående supportärenden, då det i senare skeden kan användas som ett 

mätetal i graden av uppfyllt värdeerbjudande. Respondenten från Alpha AB svarade att 

supporthantering är en pågående process som de jobbar med hela tiden. Respondenten berättar 

att för att kvaliteten på tjänsten skall bli så hög som möjligt är det viktigt att de jobbar med detta 

hela tiden, därför har de även en support tillgänglig dygnet runt där de kan hantera uppkomsten 

av identifierade problem. 

 

Respondenten från Beta Konsult berättade att självklart om de under tiden identifierar ett 

problem så är det något som de försöker tillsammans med kunden att lösa, men då deras tjänst 

oftast innehar att leverera operant resurser så är detta inte något som de direkt tillhandahåller. 

Dock berättade Beta Konsult att om man däremot tittar på deras tjänst i ett större sammanhang 

där man placerar in deras del i kundens stora lösning, har deras kunder diverse ramverk eller 

ramverk som hanterar detta. 

“...vi förlitar oss på kundens ramverk för de operativa funktionerna, några 

av våra kunder är väldigt insatta i ITIL eller CMMI, så vi kommer mer in 

med operant resurser bara, liksom vår kompetens... så det är liksom inte 

något som direkt ligger på oss...” - Beta Konsult 

 

Respondenten från Delta AB beskriv problemidentifiering utifrån två aspekter nämligen å ena 

sidan problem som uppstår efter leverans och som inte överensstämmer med värdeerbjudandet 

och som då måste fångas upp. Å andra sidan problem som identifieras innan värdeerbjudandet 

har tagits fram och som involverar kommunikation med kunden för att identifiera kundens 

verksamhet och problem. Först då berättar respondenten i fråga att de kan ta fram ett erbjudande 

som matchar vad kunden behöver. 

4.4.3 Problemlösning av det digitala värdeskapande 

På frågan om hur de arbetade för att lösa de problem organisationernas kunders rapporterat med 

de levererade tjänsterna svarade respondenten från Omega Akademin att de återigen nyttjade 

deras ärendehanteringssystem varpå de kunde fördela registrerade incidentärenden till den 

kompetens som problemet krävde för en kvalitativ lösning. Respondenten från Alpha AB 

berättade att de nyttjade direktiv från implementerat ramverk för att tillhandahålla de processer 

som behövs för att lösa incidenter och förhindra uppkomsten av nya incidenter. Respondenten 

i fråga berättade att de garanterade deras kunder en “first-linesupport” tillgänglig dygnet runt 

samt en andra- och tredje linjens support för att lösa problem snabbt och effektivt. Utifrån lösta 



 

 

incidenter, fortsätter respondenten, utvecklar organisationen nya guider och tester för tjänsten 

för att mer effektivt hjälpa andra kunder med liknande problem men även för att registrera 

kundernas incidenthistoria om problemet skulle återkomma. Respondenten från Beta Konsult 

svarade att incidenthantering alltid sker samband med kund men att det är kunden som 

tillhandahåller ramverk eller bästa praxis för detta. Respondenten från Delta AB berättade att 

deras storlek som bolag har en viss påverkan för incidenthanteringen. Respondenten från Delta 

AB berättade att de valt att fokusera mer på att skapa möjligheter för kunderna i form av change 

management processer och då de är en mindre platt organisation så går det mesta att lösa genom 

förhandling och kommunikation.  

4.5 Analys 

Hos de fyra fallföretagen fanns en konsensus angående synen på värde likt synen som återfinns 

i den insamlade teorin. I den teoretiska referensramen beskrivs värde som skapandet av 

förutsättningar för mottagaren av en tjänst att i sin tur bilda ett värde, varpå det inte är tjänsten 

i sig som bildar värde för mottagaren, se kapitel 2.2.1. Samtliga av fallföretagen beskriver att 

värde endast kan synliggöras ur kundernas perspektiv där de tjänster organisationerna erbjuder 

i grunden saknar värde om tjänsten ifråga inte skapar ett värde för kunden. Vilket stärker 

redogörelsen för axiom fyra i teorin, nämligen att värde alltid är unikt och fenomenologiskt 

bestämt av mottagaren. Att fallföretagen delar samma syn i det tjänsteorienterade perspektivets 

axiom som redogörs i den teoretiska referensramen stärks därför. Samtliga fallföretag beskriver 

att det är kundens värdeskapande som är avgörande för fallföretagens grund att driva 

verksamheterna. Det är något som beskrivs i teorin genom att värde är resultatet av 

tjänstemottagarens processer och upplevelser, se kapitel 2.2.1. Vidare beskriver samtliga 

fallföretag hur det tjänsteorienterade perspektivet har förändrat deras syn på tjänster, speciellt 

vad gäller resursfördelning och fokusområden. I studiens teoretiska ramverk redogörs det för 

att det tjänsteorienterade perspektivet för att det placeras ett stort fokus på tjänsten för att 

uppmärksamma processen, mönster och fördelarna med utbyte snarare än tjänsters resultat, se 

kapitel 2.1. Teorin redogör även för att tjänsten är den grundläggande basen för utbyte i axiom 

ett vilket stärks genom insamlad empiri. Respondenten som lyfte detta beskriver att det i och 

med tillämpandet av ett tjänsteorienterat perspektiv har blivit mycket tydligare var fokus för 

deras processer ska ligga, samt att om fokus på kundernas värdeskapande går förlorat medför 

det även svårigheter för organisationen att avgöra resursbehovet. Genom de fördelar som 

medföljer perspektivet gällande synen av tjänster uttrycker respondenten att det stärker deras 

möjligheter att driva verksamheten framgångsrikt både nu och i framtiden. 

 

I jämförelse med hur studiens teoretiska referensram definierar tjänsteleverantörer med 

fallföretagens beskrivning av deras tjänstemottagare kan man se ett samband, se kapitel 2.1.1. 

Då teorin lyfter att en tjänsteleverantörens uppdrag inkluderar att tillämpa kunskap och förmåga 

att utföra något för någon. Samtliga fallföretag beskriver hur de förser IT relaterade tjänster och 

högkvalitativ kunskap inom området i syfte att gynna organisationernas kunder. Teorin redogör 

även i axiom två, att värde samskapas av många aktörer och som alltid inkluderar 

tjänstemottagaren, vilket stärks av respondenternas reflektion om att deras organisatoriska 

överlevnad är beroende av att tjänstemottagarens behov.  

 

Teorin lyfter även i axiom tre, att alla sociala- och ekonomiska aktörer är resursintegreratörer 

vilket styrks i att samtliga respondenter även redogör för hur synen på värde blivit 

sammanlänkat med de resurser som finns hos tjänsteleverantören och tjänstemottagaren. 

Respondenterna lyfter även att det är resurserna som styr graden som kundbehovet kan 

tillfredsställas och graden av ekonomiskt utrymme som finns för tjänsteerbjudandet vilket 

styrker teorin. 



 

 

 

Jämförs studiens teoretiska ramverk beträffande digital tjänsteinnovation med respondenternas 

beskrivning tydliggörs ett samband, se kapitel 2.3. Teorin redogör nämligen för att förändring 

eller utveckling av tjänsteleverantörens värdeerbjudande kan resultera i tjänsteinnovation. 

Något som överensstämmer med samtliga respondenternas berättelser om att förfining eller 

förnyande av ett värdeerbjudande kan användas för att generera innovation. Teorin redogör 

även för att driva innovation framåt behövs användningskunskap, det vill säga kännedom om 

tjänstemottagarens behov, vilket kan förklara respondenternas framgång med att generera och 

presentera attraktiva och innovativa värdeerbjudanden. Vidare redogör teorin för fyra olika 

innovationstyper som på olika sätt kombinerar resurser och kontexter där det framgår från 

respondenternas svar att kombinationen av resurser och nya marknader är essentiell för 

innovationsskapande, vilket stärker teorin. En av respondenternas affärsplan cirkulerar till och 

med runt att kombinera operanta resurser och tjänstemottagarens kontext för att kunna bidra 

med innovativa tjänster. 

4.5.1 Analys av det digitala värdeerbjudandets managementkomponenter 

I studiens teoretiska ramverk beskrivs hur den första dimensionen av värdeerbjudandets 

komponenter innefattar managementkomponenter, tänkta att utgöra en stabil grund för den 

andra och tredje dimensionen. Vidare beskrivs i teorin att den första dimensionen är tänkt att 

innefatta de förutsättningar som behövs för bildandet av ett attraktivt värdeerbjudande, varpå 

komponenter och aktiviteter för intern och extern organisering presenteras. Samtliga 

respondenter beskrev att de nyttjade olika aktiviteter inom ramen för vad teorin behandlar 

gällande managementkomponenter. Gemensamt för respondenterna relaterat till 

managementkomponenterna var betydelsen av att ena och förbereda intern kompetens för 

arbetet att presentera ett värdeerbjudande till värdemottagaren. I studiens teoretiska referensram 

beskrivs i den första dimensionen att struktureringskomponenen är aktiviteter för att strukturera 

arbetet med att erbjuda och representera värdeerbjudandet med hjälp av aktiviteter som möten, 

workshops, bildandet av tvärvetenskapliga grupper, budgetering, konferenser och 

referensgruppsmöten. Ytterligare beskrivs inom den första dimensionen 

involveringskomponenten vars aktiviteter i stora drag liknar aktiviteterna för 

struktureringskomponenten men med skillnaden att aktiviteterna bedrivs i samverkan mellan 

tjänsteleverantören och tjänstemottagaren. Teorin beskriver att involveringkomponenten avser 

att bidra till att involvera medlemmar i leverantörens nätverk med syfte att skapa, leverera eller 

förhandla värdeerbjudanden. Vad som framgick i mötet med respondenterna var hur de inte 

delade samma terminologi som teorin redogör för gällande struktureringskomponenten 

förändrade tjänster, godkänna eller ändra tjänster samt att granska tjänsteportföljen. I samtliga 

intervjuer lyfts dessa underprocesser som aktiviteter som internt tillämpades i samma syfte som 

teorin redogör för i struktureringskomponenten av ett värdeerbjudande. Det är vidare något som 

styrker att struktureringskomponenten fortfarande nyttjas för att hantera förutsättningar för ett 

värdeerbjudande men istället förklaras bättre genom tillämpning av terminologin för IT-

kontextens ramverk, nämligen som organisationens tjänsteportfölj. Att både strukturerings- och 

involveringskomponenten är uppbyggda av liknande aktiviteter som beskrivs i teorin får även 

stöd i respondenternas svar. Samtliga respondenter beskriver att de utifrån de resurser de har 

anstränger sig för att involvera tjänstemottagare, både i form av stor- och småskaliga aktiviteter. 

Respondenterna beskriver även organisationens säljstab som en viktig del i 

nätverksinvolveringen kan det argumenteras för att ovan beskrivna bästa praxis för tillämpning 

av tjänsteportföljen spelar en viktig roll även för involveringskomponenten bland första 

dimensionens managementkomponenter. Något som även stärks av respondenternas 

beskrivning av involvering i enlighet med en säljstrategi att liknas med den tjänstestrategi som 

beskrivs i teorin över vanligt förekommande ramverk. 



 

 

 

Teorin beskriver även teambuildingskomponenten inom ramen för den första dimensionen som 

inkluderar skapandet av högkvalitativa projektgrupper, kompetenskartläggning, lagarbete, 

personalengagemang. Teorin inkluderar även rekrytering i syfte att anställa personal och bygga 

team som kan erbjuda och kommunicera tjänster som inbegrips i värdeerbjudandet. Dessutom 

redogörs för kunskapsspridningskomponenten som nyttjas för att dela kunskaper och 

färdigheter för att förverkliga värdeerbjudandet för att upprätta konsensus mellan olika grupper. 

Att både teambuildings- och kunskapsspridningkomponenten tillämpas i teorin framkommer 

även i samtal med respondenterna. Samtliga respondenter beskriver sig tillämpa aktiviteter som 

styrker teorin. Samtliga respondenter beskriver även vikten av att tillhandahålla rätt operant 

kompetens för att presentera attraktiva värdeerbjudandet, varpå komponenten för teambuilding 

är centrala för att tjänstemottagaren ska klara av att presentera konkurrenskraftiga 

värdeerbjudanden. I enlighet med vad som behandlas i studiens teoretiska ramverk gällande 

kunskapsspridning rådde även konsensus bland respondenterna över att även kunskap och 

färdigheter var en central del i framställningen av ett attraktivt värdeerbjudande. Likt ovan 

nämnda komponenter återfinns även liknande aktiviteter både internt och externt för att sprida 

kunskap och färdigheter bland respondenterna. Något som styrker att tjänsteportföljen även 

bestämmer grunden för viktiga aspekter av intern och extern kunskapsspridning.  

4.5.2 Analys av det digitala värdeerbjudandets representativa komponenter 

I studiens teoretiska ramverk beskrivs den andra dimensionen, nämligen de representativa 

komponenterna, som centrala för att möjliggöra kommunikation mellan tjänsteleverantören och 

tjänstemottagaren. En av de representativa komponenterna som beskrivs inom teorin är 

kommunikation vars aktiviteter möjliggör just kommunikation av värdeerbjudandet till 

tjänstemottagaren, alternativt samskapadet av ett värdeerbjudande med tjänstemottagaren. 

Samtliga respondenter beskrev att de tillämpade aktiviteter inom ramen för vad teorin behandlar 

gällande de representativa komponenterna. Gemensamt för respondenterna relaterat till de 

representativa komponenterna var hur essentiell organisationers tillämpande av business 

relationship management är samt den höga grad organisationernas ramverk påverkade 

möjliggörandet av kommunikation av tjänsteerbjudandet. Flera av respondenterna beskrev även 

att de rekryterat en business relationship manager i enlighet med vad som i teorin beskrivs som 

rollen av processägare i ramverk. I studiens teoretiska ramverk beskrivs business relationship 

management som processer för att upprätta en god med tjänstemottagaren, samt identifiering 

av nya tjänstemottagare. Vidare bland de underprocesser för business relationship management 

som beskrivs i teorin återfinns samtliga underprocesser även i respondenternas redogörelse över 

aktiviteter de tillämpar för att möjliggöra kommunikation av värdeerbjudandet. Det styrker även 

att praktiker inom IT-kontexten nyttjar ramverk istället för de processer som ligger inom de 

kommunikationskomponenten som föreslagits i teorin. Det styrker även en argumentation om 

att ramverk för business relationship management är en ytterst central del i möjliggörandet av 

kommunikation av värdeerbjudandet, samt för att ta tillvara på de kundbehov tjänstemottagaren 

redogjort för.  

 

Ytterligare beskrivs även modelleringskomponenten innefattande i de representativa 

komponenterna i studiens teoretiska ramverk. Modellering beskrivs i teorin som aktiviteter som 

inkluderar representation genom exempelvis affärsmodeller och konceptmodellering för att 

skapa strukturen av värdeerbjudandet. Endast en av respondenterna beskrev att de modellerade 

villkoren av ett presenterat tjänsteerbjudande enligt användandet av ett specifikt verktyg. 

Resterande respondenter var eniga om att modellering av värdeerbjudandet skedde enligt de 

aktiviteter som redogörs för i teorin samt med involvering av organisationens ramverk för 

business relationship managementfunktion. Att samtliga respondenter inte utvecklade ett 



 

 

djupare resonemang om modellering grundades i respondenternas beskrivning av att 

modellering i regel gjordes av personal som stödjer organisationernas business relationship 

managementfunktion och bortom deras vetskap. 

 

Studiens teoretiska ramverk behandlar även beskrivningskomponenten inom ramen för de 

representativa komponenterna, varpå teorin redogör för att beskrivningskomponenten 

inkluderar aktiviteter för att beskriva värdeerbjudandets lösning och uppfyllande. Samtliga 

respondenter beskrev att de tillämpade beskrivningskomponenten, vilket styrker teorin. Flera 

av respondenterna beskrev även beskrivningskomponenten som betydelsefulla i presentationen 

av ett värdeerbjudande, samt för organisationens varumärke. Flera av de intervjuade 

organisationerna berättade att de även via business relationship managementfunktionen valt att 

fokusera på certifiering och kvalitetssäkring för att i enlighet med teorin säkerställa definition 

av språk och begrepp. Samtliga respondenter berättade att business relationship management 

var en så pass central och viktig del i organisationernas representativa komponenter, styrker det 

att business relationship management bör utgöra majoriteten av dimensionen för de 

representativa komponenterna, vilket även kommer tydliggöras i avsnitt 4.6.  

4.5.3 Analys av det digitala värdeerbjudandets supportkomponenter 

I studiens teoretiska ramverk beskrivs att den tredje och innersta dimensionen, det vill säga 

supportkomponenter, är tänkt att garantera uppfyllt värde hos tjänstemottagaren av det 

presenterade. I studiens teoretiska ramverk presenteras supportkomponenterna som 

inbegripande av problemidentifiering, som inkluderar både identifiering av problem i skapandet 

av värde samt identifiering av nya kundbehov. Samtliga respondenter beskrev att det var 

centralt inom deras organisationer att identifiera nya förbättringsförslag och kundbehov vilket 

även ingår inom ramen för change management funktionen inom ramverk. Några av 

respondenterna beskrev även att man förlitade sig på nyttjandet av tjänsteleverantörens 

ärendehanteringssystem för problemidentifiering. En av respondenterna uttryckte att genom de 

via tjänstemottagarens ärendehanteringssystem fick de resurser de själva behövde för att 

leverera högkvalitativ support. Samtliga respondenter uttryckte att tillgänglighetshantering är 

centralt även för problemidentifiering i syfte att förbättra tjänstemottagarens värdeprocess men 

även för att utveckla och nyttja statistik från tillgänglighetshanteringen för att förbättra nya 

värdeerbjudanden. I teorin lyfts supporthantering som en central funktion inom ramverk med 

avseende att garantera mottagarens nöjdhet, vilket kunde styrkas utifrån tjänsteleverantörernas 

problemidentifieringsprocess. Samtliga respondenter beskrev även tillvaratagandet av de 

problem som tjänstemottagaren själva identifierat som centrala inom de ramverk och praxis 

som vanligen nyttjas hos IT-organisationer. Tjänsteleverantörernas tillämpning av change 

management och supporthantering styrks som komponent i ett digitalt värdeerbjudande för att 

ta tillvara på identifierade problem och tillvaratagning av identifierade förbättringsförslag. 

 

Vidare beskriver teorin problemlösning som en komponent för att lösa tjänstemottagarens 

problem med värdeskapandet, där samtliga respondenter argumenterade för att problemlösning 

inkluderades i organisationernas ramverk för incidenthantering. Samtliga respondenter menade 

att de genom att tillämpa ramverk för incidenthantering så kunde de till och med förbättra nya 

tjänsteerbjudanden utifrån den datamängd som samlades i organisationernas 

incidenthanteringssystem. Därför återfanns inte fullt stöd i de aktiviteter som teorin beskriver 

inbegrips i problemlösning, då samtliga respondenter valt att helt förlita sig på antingen egna 

eller tjänstemottagarens ramverk för incidenthantering. 

 

I studiens teori beskrivs stöttningskomponenten som den sista delen inom den tredje 

dimensionen som syftar till att stödja tjänstemottagarens värdeskapande enligt vad som 



 

 

definierats i värdeerbjudandet. Samtliga respondenter återgav att de internt upprättat funktioner 

för att erbjuda tjänstemottagaren det värde som specificeras i värdeerbjudandet. En av 

respondenterna berättade att insamling av kunddiagnostik var viktigt ur flera aspekter, bland 

annat för att erbjuda mottagaren i fråga bättre möjligheter för värdeskapande men även framtida 

mottagare bättre värdeerbjudanden. Samtliga respondenter belyser stöttningskomponenten 

utifrån den terminologi som återigen vanligen nyttjas inom ramverk för IT-organisationer. Flera 

av respondenterna uttrycker stöttningskomponenten som fördelat mellan både change 

management och supporthantering. Flera av respondenterna uttryckte även i sammanhanget 

både change management och support management som så centrala att om de i slutändan kunde 

resultera i mottagaren av tjänsten var framgångsrik i värdeskapandet kunde de till och med 

erbjuda mottagaren stöttning i form av obetald arbetstid. Ytterligare i teorin beskrivs 

användningskunskap, det vill säga kunskap om hur tjänstemottagaren i praktiken nyttjar 

värdeerbjudandet, som essentiellt för att driva innovationsutvecklingen. Då teorin även redogör 

för vikten av digital innovation för organisatorisk överlevnad är det därför inte förvånande att 

respondenterna vid upprepade tillfällen uttrycker en önskan om att öka kunskapen om hur 

tjänstemottagaren nyttjar värdeerbjudandet. En önskan som i IT-organisationer i regel kan 

tillgodoses med hjälp av användning av ramverk för change management, supporthantering och 

incidenthantering. 

4.6 Resultat av analys 

I detta avsnitt presenteras de komponenter som ingår i ett digitalt värdeerbjudande i en IT-

kontext baserat på ovanstående analys. Genom analysen har tio komponenter identifierats som 

kan underlätta tillämpningen av ett tjänsteorienterat och digitalt värdeerbjudande för praktiker 

inom IT-kontexten, dessa presenteras nedan i tabell 4.1. Bland dessa tio komponenter är fem 

komponenter utmärkande för IT-kontexten och visas i färg i modellen, se figur 4.1. De fem 

komponenter som anpassats för IT-kontexten utmärks av komponenternas förekomst är vanligt 

förekommande ramverk, alternativt ramverk inom IT-kontexten.  



 

 

 
 

Figur 4.1 Utmärkande komponenter i ett digitalt värdeerbjudande 

De fem komponenter i ett digital värdeerbjudande som författarna valt att anpassa är följande 

(se Tabell 4.1): Tjänsteportfölj, Business Relationship Management (BRM), 

Förändringhantering, Tillgänglighethantering, samt slutligen Incidenthantering, se figur 4.1. 

Tjänsteportföljen är enligt vanligt förekommande IT-ramverk mer vidsträckt och täcker in mer 

än vad tidigare konceptuella modell inkluderar i den tidigare struktureringskomponenten. 

Likheter finns från struktureringskommponenten men är nu anpassade. Inom en IT-kontext 

passar tjänsteportföljens aktiviteter bättre in och inkluderar även fler konkreta underprocesser.  

 

BRM är ett vedertaget begrepp inom IT-kontexten, begreppet belyser på ett lämpligare sätt 

vilka aktiviteter som ingår i komponenten och ersätter den tidigare 

kommunikationskomponenten. BRM begreppet är även vanligt förekommande i de ramverk 

som IT-organisationer använder sig av och blir därmed enklare att förstå och inkludera i ett 

digitalt värdeerbjudande, se 2.1.3. Den yta som BRM-komponenten tar upp i den figur 4.1 har 

även blivit större än i tidigare konceptuella modell.  

 

Förändrings-, tillgänglighets- samt incidenthantering förekommer även frekvent i samtliga av 

de ramverk som beskrivs studiens teoretiska referensram, se 2.1.3. De tre nya komponenterna 

innehåller väletablerade rutiner för hur IT-branschen hanterar förändringar, tillgänglighet samt 

incidenter. Komponenterna är även mer tydliga i ramen för det digitala värdeerbjudandet. De 



 

 

nya komponenterna är även mer täckande och mer konkreta gällande vad aktiviteterna ska 

innehålla än den konceptuella modell som Skåléns m fl. (2015) presenterat, se 2.2.4. Vanligt 

förekommande ramverk för IT-branschen tydliggör även i en hög grad för hur 

ansvarsfördelningen ser ut vilket kan ha resulterat i att komponenterna är bättre lämpade för IT-

kontexten. Förändring-, tillgänglighet- samt incidenthantering har därmed fått nya namn samt 

en anpassad definition. 

 

Tabell 3.1 Komponenter i ett digitalt värdeerbjudande 

Komponentblock Definition Modifierad 

Managementkomponenter 

Kunskapsspridning Aktiviteter som används för att dela kunskap och 

färdigheter för att förverkliga värdeerbjudandet 

NEJ 

Tjänsteportfölj Aktiviteter för att strukturera arbetet med att erbjuda 

och representera värdeerbjudandet  

(f.d. Struktureringskomponenter) 

JA 

Teambuildning Aktiviteter som tillämpas för att anställa personal och 

bygga team som kan erbjuda och kommunicera 

värdeerbjudandets tjänster 

NEJ 

Involvering Aktiviteter för hur tjänsteleverantören involverar 

medlemmar i leverantörens nätverk med syfte att 

skapa, leverera eller förhandla värdeerbjudanden 

NEJ 

Representativa komponenter 

BRM Aktiviteter som möjliggör kommunikation av 

värdeerbjudandet till tjänstemottagaren, alternativt 

samskapadet av ett värdeerbjudande med 

tjänstemottagaren  

(f.d. Kommunikation) 

JA 

Modellering Aktiviteter som skapar strukturen i värdeerbjudandet NEJ 

Beskrivning Aktiviteter som beskriver tjänsten i värdeerbjudandet 

samt värdeerbjudandets positiva påverkan 

NEJ 

Supportkomponenter 

Förändring Aktiviteter som möjliggör gynnsamma förändringar 

med minimal påverkan på den levererade tjänsten  

(f.d. Stöttning) 

JA 

Tillgänglighet Aktiviteter som syftar att definiera, analysera, planera, 

mäta och förbättra alla aspekter av tjänstens 

tillgänglighet  

(f.d. problemidentifiering) 

JA 

Incident Aktiviteter som syftar till att hantera oplanerade 

avbrott samt att reducera problem med den levererade 

tjänsten (f.d. problemhantering) 

JA 



 

 

5 Slutsats 

Syftet med följande kapitel inledningsvis presentera studiens slutsats följt av studiens bidrag. 

Därefter följer en metodreflektion, förslag till fortsatt forskning samt studiens begränsningar. 

Kapitlet fortsätter med: 5.1 Studiens bidrag, 5.2 Metodreflektion, 5.3 Förslag till fortsatt 

forskning och 5.4 Studiens begränsningar. 

 

Syftet med denna kandidatuppsats inom informatik var att bidra med ökad förståelse för 

kompositionen av ett digitalt värdeerbjudande samt undersöka hur värdeerbjudanden utifrån ett 

tjänsteperspektiv bör komponeras i en IT-kontext. Under genomförandet av studien har 

författarnas kunskap om komponenterna i det digitala värdeerbjudandet ökat och möjliggjort 

att studiens syfte kunde besvaras genom den inledningsvis ställda forskningsfrågan: 

 

Hur kan komponenter inom ett värdeerbjudande vägleda praktiker i en IT-kontext?  

 

Tidigare forskning adresserade att komponenter i ett tjänsteorienterat värdeerbjudande var i 

behov av vidareutveckling för att bättre spegla komponenter tillämpbara i en IT-kontext, varpå 

vi i genomförandet av vår empiriska studie kunde identifiera behovet av en anpassning av 

komponenternas terminologi. Genom att anpassa det digitala värdeerbjudandets komponenter 

till en mer förekommande terminologi inom IT-kontextens ramverk resulterade det i bättre 

vägledning för praktiker i en IT-kontext. Genom att presentera vår konceptuella modell över 

komponenter i ett digitalt värdeerbjudande, som togs fram i och med utförandet av vår 

empiriska studie, har vi kunnat besvara studiens forskningsfråga från det rika empiriska 

material som framkom under intervjuerna. Genom att praktiker tillämpar komponenter i det 

digitala värdeerbjudandet får ökade möjligheter att ta fram nya och innovationsrika 

värdeerbjudanden. Svaret på vår forskningsfråga är därför att genom följande tio komponenter 

kan praktiker tillgodose behovet av vägledning: 

 

Komponent 1: Kunskapsspridning 

Aktiviteter som används för att dela kunskap och färdigheter för att förverkliga 

värdeerbjudandet. 

 

Komponent 2: Tjänsteportfölj 

Aktiviteter för att strukturera arbetet med att erbjuda och representera värdeerbjudandet. 

 

Komponent 3: Teambuilding 

Aktiviteter som tillämpas för att anställa personal och bygga team som kan erbjuda och 

kommunicera värdeerbjudandets tjänster. 

 

Komponent 4: Involvering 

Aktiviteter för hur tjänsteleverantören involverar medlemmar i leverantörens nätverk med 

syfte att skapa, leverera eller förhandla värdeerbjudanden. 

 

Komponent 5: Business Relationship Management 

Aktiviteter som möjliggör kommunikation av värdeerbjudandet till tjänstemottagaren, 

alternativt samskapadet av ett värdeerbjudande med tjänstemottagaren. 

 

Komponent 6: Modellering 

Aktiviteter som skapar strukturen i värdeerbjudandet. 

 



 

 

Komponent 7: Beskrivning 

Aktiviteter som beskriver tjänsten i värdeerbjudandet samt värdeerbjudandets positiva 

påverkan. 

 

Komponent 8: Förändringshantering 

Aktiviteter som möjliggör gynnsamma förändringar med minimal påverkan på den levererade 

tjänsten. 

 

Komponent 9: Tillgänglighetshantering 

Aktiviteter som syftar att definiera, analysera, planera, mäta och förbättra alla aspekter av 

tjänstens tillgänglighet. 

 

Komponent 10: Incidenthantering 

Aktiviteter som syftar till att hantera oplanerade avbrott samt att reducera problem med den 

levererade tjänsten. 

 

Studiens resultat ökar därmed insikten i hur komponenter i ett digitalt värdeerbjudande via den 

presenterade konceptuella modellen kan vägleda praktiker som vill förnya och förfina 

värdeerbjudanden ur en IT-kontext, men även som ett tillägg till tidigare forskning om ett 

digitalt värdeerbjudanden komponenter. Resultatet kan även skapa förutsättningar för praktiker 

som vill tillämpa ett digitalt värdeerbjudande för att stärka sin konkurrenskraft och öka sin 

digitala tjänsteinnovation. Nedan i figur 5.1 illustreras de komponenter som ingår i ett digitalt 

värdeerbjudande. 

 

 
Figur 5.1 Samtliga komponenter i ett digitalt värdeerbjudande 



 

 

5.1 Studiens bidrag 

I studien belyser vi en outforskad kontext av komponenterna i det digitala värdeerbjudandet. 

Det belyses i problematiken för studien att det tidigare varit känt att kompositionen av ett 

värdeerbjudande kan bidra till hög konkurrenskraft och organisatorisk överlevnad, ändå har 

kontexten varit outforskad. Genom att granska komponenterna i ett digitalt värdeerbjudande 

och tagit fram vår konceptuella modell har vi kunnat komma fram till vår ovan presenterade 

slutsats. Vi har genom detta visat att det finns bevis för vidare undersöka komponenternas roll 

i det digitala värdeerbjudandet, då det bevisas att den konceptuella modellen över ett 

värdeerbjudande som redovisas i studiens teoretiska referensram går att anpassa till fler 

kontexter. Vår konceptuella modell över komponenter i det digitala värdeerbjudandet resulterat 

i anpassning av fem komponenter för att bättre matcha erbjudanden inom IT-kontexten, har vi 

kunnat bevisa att Skåléns m fl. (2015) tio komponenter i ett värdeerbjudande kan behövas 

anpassas för att fungera i fler kontexter. Resultatet av studien påvisar att vikten av att 

kontextanpassa komponenterna i ett värdeerbjudande, dock behövs fortsatt forskning av 

komponenterna för att säkerställa komponenterna som redogörs för i vår konceptuella modell 

över det digitala värdeerbjudandet. 

5.2 Metodreflektion 

I kapitel 3.3 presenteras den analysmetod som studien utgått från i form av en textanalys för att 

tydliggöra ett värdeerbjudandes komponenter och dimensioner. Studiens två författare kunde 

utifrån textanalysen möjliggöra en djupare jämförelse mellan teoretiskt insamlat material och 

empiriskt insamlat material. Vilket som resulterade i den helhetsbild som behövdes för att 

besvara studiens forskningsfråga. Majoriteten av det teoretiska materialet utgick från 

referentgranskade vetenskapliga artiklar men även från mindre vetenskapligt grundat material 

från personer aktiva inom det tjänsteorienterade perspektivet. Detta då det digitala 

värdeerbjudandet vid studiens utförande är en relativt outforskad kontext varpå källorna kunde 

bidra med efterfrågad praktisk kartläggning utifrån tillämpningen av värdeerbjudanden i en IT-

kontext. 

 

Vidare ligger en kvalitativ ansats till grund för studien där semi-strukturerade intervjuer har 

tillämpats för att identifiera komponenter i digitala värdeerbjudanden. Genom att tillämpa semi-

strukturerade intervjuer fick författarna möjlighet att ställa följdfrågor som tillät respondenterna 

att utveckla sina svar som ett komplement till den intervjuguide som nyttjades. Genom att 

tillämpa semi-strukturerade intervjuer fick även respondenterna ökat utrymme att öppet 

beskriva sina uppfattningar och åsikter, vilket även bidrog till helhetsbilden. Intervjuguiden 

som nyttjades vid de semi-strukturerade intervjuerna sattes samman efter studiens teoretiska 

referensram och forskningsfråga. Det empiriska materialet spelades in och transkriberades i 

direkt närtid till intervjutillfället för att säkerställa att ingen information skulle gå förlorad. 

Författarna anser att öppna frågor i ett intervjuformulär hade kunnat resultera i ett mer täckande 

empiriskt material och därmed stärka studiens trovärdighet. Ett sådant tillvägagångssätt 

prioriteras bort, då författarna ansåg att granska värdeerbjudandet på djupet och därför inte var 

görbart inom tidsspannet för studien. 

 

Fallstudiemetoden nyttjades som forskningsmetod för insamling av empiriska data genom fyra 

organisationer skulle studiens verifiering kunna kritiseras. Författarna är införstådda med det 

kan innebära avvikande resultat från andra studier av samma karaktär. Respondenterna var dock 

så pass eniga om de områden som behandlades inom ramen för studien och försåg de två 

författarna en rik informationsmängd, därför motiverades dock en mättnad av det empiriska 

materialet och en tillfredsställande grad av verifiering. Vidare anses även studiens 

generaliserbarhet uppnå en tillfredsställande grad av författarna då det i studien redogörs för 



 

 

studiens relevans och problemområde, valda organisationer och respondenter samt 

avgränsningar. 

5.3 Metodutvärdering 

I studien har tillvägagångssättet noggrant presenterats vilket styrker studiens pålitlighet. För att 

stärka pålitligheten ytterligare identifierades och valdes respondenter efter kriterier 

presenterade i kapitel 3.2.3. För att säkerställa studiens betydelse granskades studiens 

intervjuguide av en extern forskare. Studiens två författare var båda närvarande vid de fyra 

intervjutillfällena, varpå intervjuerna även spelades in så att studiens författare vid upprepade 

gånger kunde repetera och tyda nyanser i intervjuerna. Studiens två författare har även 

diskuterat den insamlade empirin med varandra och extern forskare för att eliminera subjektiva 

uppfattningar hos vardera författare, samt enas om en gemensam bild. Båda författarna 

transkriberade det empiriska materialet varpå anteckningar och kodning kunde jämföras för att 

säkerställa tolkning av det insamlade materialet. Nedan i detta avsnitt tillämpar vi de kriterier 

för metodutvärdering som presenteras i avsnitt 3.4 för att visa på att ovan presenterade slutsatser 

är kvalitetssäkrade. 

 

Pålitlighet 

I studien har 59 olika källor använts för insamling av teori i syfte att nå en tillfredsställande och 

hög grad av pålitlighet. Bland den tidigare forskning som valts ut för studiens teoretiska 

referensram en överhängande majoritet referentgranskad och även forskning som andra 

forskare inom kontexten refererar till. Vid studiens intervjutillfällen ställdes även följdfrågor 

för att säkerställa att inga missuppfattningar gjordes. 

 

Trovärdighet 

Utöver att författarna kombinerar empiri med teori och argumenterar för gjorda tolkningar, så 

beskriver även författarna olika syner på teori. Författarna argumenterar även för presenterad 

kritik och kritikens relevans vilken gjordes i syfte att uppnå så hög trovärdighet som möjligt. 

 

Verifiering 

Genom att bifoga den intervjuguide som används i studien kan studien tillsammans med tydligt 

redovisade slutsatser anses studien kunna replikeras av andra forskare och därmed verifiera det 

resultat som presenteras i studien. Att extern forskare har bidragit till vägledning gällande 

forskningsfråga, intervjuguide och resultat i stort anses även verifiera studiens relevans, samt 

resultat. Studiens metod och den metodansats är dessutom väl presenterade och motiverade. 

 

Generaliserbarhet 

Studiens två författare belyser i kapitel 1.2, 1.3 och 2.2 den problematik som finns inom 

kontexten för studien. För detta tillämpades flera källor i syfte att tydliggöra utmaningar och 

brister inom kontexten. En noggrann beskrivning av studiens respondenter gjordes för att 

tydliggöra uppfattningen om respondenterna samt fallstudieföretagen. Det gjordes i syfte att 

öka studiens generaliserbarhet till andra fall och kontexter. 

  



 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vi föreslår att förslag på fortsatt forskning på komponenterna i det digitala värdeerbjudandet 

utgår från en extensiv kvantitativ studie där den konceptuella modellen över värdeerbjudandet 

som tagits fram i studien analyseras. Det föreslår vi i syfte att pröva modellens generaliserbarhet 

men även för att försöka identifiera komponenter som inte har identifierats i de fyra 

fallstudieföretag som studien grundas i.  

 

Vi vill även föreslå att ytterligare en kvalitativ studie tillämpas för att pröva den konceptuella 

modellen över det digitala värdeerbjudandet mot fler fall för att stärka modellens tillämpbarhet. 

Skulle vår konceptuella modell över det digitala värdeerbjudandet bevisas ha både hög 

tillämpbarhet samt generaliserbarhet föreslår vi att modellen kan ligga till grund för fortsatt 

forskning för hur det digitala värdeerbjudandet bör tillämpas i innovationsprocesser. 

 

Genom studiens resultat har vi kunnat föreslå att Skåléns m fl. (2015) tio komponenter har 

kunnat anpassas till IT-kontexten föreslår vi även att fortsatt forskning undersöker 

värdeerbjudandets dimensioner och komponenter i nya kontexter. Det för att med utgångspunkt 

i Skåléns m fl. (2015) studie kan identifiera fler komponenter inom andra kontexter utöver de 

som Skålén m fl. (2015 presenterat. 
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7 Bilagor 

7.1 Intervjuguide 

Introduktionsfas: 

• Kan du presentera Er organisation? 

• Vilken är era kunder? 

• Har ni underleverantörer? 

• Affärsmodell? 

 

Uppvärmningsfas: 

• Har det tjänsteorienterade perspektivet på värde förändrats ert synsätt på kunder och 

tjänster? 

• Hur definierar ni en tjänst och värde inom din organisation? 

 

Huvudfas: 

Genomför en kort presentation av konstruktionen av ett värdeerbjudande, värde begreppet 

inom tjänsteperspektivet samt samskapande av värde. 

 

• På vilka sätt kommer du i kontakt med de förutsättningar din organisation för era 

kunders värdeskapande? 

• I vilka situationer? 

      -    Vilken typ av värdeerbjudande erbjuder ni era kunder? 

       

Frågor som berör organisationsaspekter 

• Hur strukturerar ni arbetet med att erbjuda och representera era värdeerbjudanden? 

• Hur gör ni för att se till att ni anställer “rätt” personal och skapar projektgrupper som 

kan erbjuda och kommunicera era tjänster? 

• Hur gör ni det? 

• Varför gör ni så? 

• Hur involverar ni medlemmar i er organisations nätverk för att skapa, leverera eller 

förhandla värdeerbjudanden? 

• Använder ni er av några aktiviteter för att dela kunskaper och färdigheter för att 

förverkliga värdeerbjudandet? 

 

Frågor som berör förvaltnings aspekter 

• Hur gör ni för att beskriva värdeerbjudandets karaktär och dess uppfyllande? 

• Varför gör ni det? 

• Hur organiserar ni arbetet med att tillhandahålla och representera ett värdeerbjudande? 

• Hur möjliggör ni kommunikation av erat värdeerbjudande till era kunder, alternativt 

hur möjliggör ni samskapandet av värdeerbjudandet med era kunder? 

 

Frågor som berör tillhandahållande aspekter 

• Hur gör ni för att stötta kundens värdeskapande utifrån de värdeerbjudande ni 

presenterat? 

• Kan du beskriva hur ni identifierar problem med era kunders värdeskapande och era 

kunders behov av nya tjänster för värdeskapande?  

• Hur gör ni för att lösa ni era kunders problem med de tjänster ni levererat?  

 

Nedtrappningsfas: 



 

 

• Finns det något annat än det vi talat om som ni tycker är viktigt i ett ett sammanhang 

av värdeskapande eller värdeerbjudanden? 

• Avslutningsvis, hur anser du att din organisations värdeerbjudanden kan användas för 

att generera innovation?  

 

Avslutningsfas: 

• Får vi ringa dig om vi har fler frågor i framtiden? 
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