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Sammanfattning 

Denna studie ämnar till att undersöka hur anställda inom producerande företag ser på 

värdeskapande med hjälp av en digital tjänst. Genom att ta fram ett tjänstekoncept kan värdet 

och värdeskapandet hos de anställda fastställas utifrån deras egna uppfattningar i den egna 

kontexten. Varför detta är viktigt att undersöka är för att industriföretagen idag måste göra något 

för att hålla sig konkurrenskraftiga och detta kan ske genom en digitalisering av verksamheten. 

Det betyder att verksamheten måste vara redo för en sådan förändring, något som även 

innefattar de anställda. Den teoretiska referensram som används för studien är grundad i 

digitalisering, värde, värdeskapande och tjänsteinnovation. Genom en fallstudie på Texor AB 

har kvalitativ metod använts för att samla data genom semi-strukturerade intervjuer tillsammans 

med fyra anställda på företaget. Tjänstekonceptet som utvecklats har använts som en form av 

stimuli under intervjuerna för att väcka en reaktion hos de anställda. Empirin har sedan jämförts 

och diskuterats gentemot teorierna så att syftet och forskningsfrågorna sedan kunnat besvarats. 

De slutsatser som studien resulterat i är att en digital tjänst på olika sätt kan gynna de anställdas 

arbete. De anställda ser på värde på olika sätt beroende på vilken roll de har på företaget, vilket 

påvisar att värdeskapandet för dem handlar om att de vill utföra sina arbetsuppgifter väl, 

effektivt och problemfritt. Det finns även en genomgående positiv inställning hos de anställda 

till att utveckla verksamheten med hjälp av digitala tjänster.  

Nyckelord: Digitalisering, digitala tjänster, tillverkningsindustri, värde, värdeskapande. 

Abstract 

This study aims to research how employees in manufacturing companies perceive value 

creation using digital services. By developing a service concept, the estimated value and value 

creation of the employees could be determined based on their own perceptions in their own 

context. Why this is important to investigate is because of what manufacturing companies must 

do in order to stay competitive, which can be done by a digitalization of the company’s business. 

This means that the company must be ready for a change of that kind, which also include the 

employees. The theoretical foundation of the study is based upon digitalization, value, value 

creation and service innovation. Through a case study on Texor AB a qualitative method has 

been used to collect data through semi structured interviews with four employees of the 

company. The service concept that has been developed has been used as a form of stimuli tool 

during the interviews in order to create a reaction within the employees. The empirical findings 

have then been compared and discussed against the theoretical foundation to answer the purpose 

and research questions of the study. The findings that the study generated was that a digital 

service can benefit the everyday work of the employees, in different ways. The employees 

perceive value in different ways, depending on their work role in the company, which 

demonstrates that value creation is based on the will to perform their work duties well, effective 

and seamlessly. There is also an overall positive attitude among the employees about develop 

the business using digital services.  

Keywords: Digitization, digitalization, digital services, manufacturing industry, value, value 

creation.   
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1. Introduktion 

I detta avsnitt presenteras studiens bakgrund tillsammans med det problemområde studien 

behandlar. Avsnittet avslutas med en beskrivning av studiens syfte och tillhörande 

forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 

Tillverkningsindustrin i Sverige står idag för nästan 20% av svenskt näringslivs värde. Detta 

gör att tillverkningsindustrin utgör en mycket viktig del av den svenska ekonomin. Ordet 

tillverkningsindustri berör många olika branscher där basindustrierna är de mest vanliga som 

man oftast förknippar ordet med. Under paraplybenämningen “basindustri” ingår stål-, kemi- 

och skogsindustrier samt motorfordonsindustrin som är ytterst betydelsefull för Sveriges export 

(Carlgren, 2017). Genom det relativt höga värde som tillverkningsindustrin står för på den 

svenska marknaden och genom att den industriella tillverkningen är basen till svensk export 

blir det avgörande för landets tillväxt att fortsätta tillverka det som efterfrågas på marknaden 

(Karn & Johansson, u.å). 

I en tid av digitalisering där verksamheter i allt större utsträckning väljer att integrera digitala 

tekniker i sina arbets- och affärsprocesser har möjligheterna för produkt- och tjänsteutveckling 

samt distributionen av dessa ökat avsevärt. Man talar om digitalisering som den process där 

man, med hjälp av digital teknik, på något sätt förändrar eller effektiviserar exempelvis system, 

processer eller verksamheter (Industrins ekonomiska råd, 2016). Smarta städer och samhällen 

blir allt mer etablerade koncept som beskriver hur digitaliseringen stödjer 

samhällsutvecklingen. Vi har idag möjlighet att samla digital information som hjälper oss att 

bygga effektiva, trygga och hållbara samhällen. Oavsett om det handlar om automatiserad 

avfallshantering eller energisnåla elnät spelar digitaliseringen en huvudroll för våra framtida 

städer och samhällen (Sweco, 2018). De företag som tar chansen och följer med i denna digitala 

utveckling skapar sig förutsättningar för att vidmakthålla en konkurrenskraftig verksamhet som 

står stadigt på föränderliga marknader. 

Digitaliseringen i världen har lett till både för- och nackdelar för industriföretagen. En av dessa 

är att nya smarta tjänster uppkommer tack vare att de digitaliserade produkterna skapar 

information och data, vilket i sin tur ger företagen ett värdeerbjudande med låg marginalkostnad 

som enkelt kan distribueras över hela världen. Digitaliseringen ger alltså upphov till att 

tillverkningsindustrin idag måste, för att hålla sig konkurrenskraftig på marknaden, börja 

erbjuda och leverera tjänster till sina kunder (Teknikföretagen, u.å.). 

I dagens samhälle har fokus på värde och värdeskapande blivit större och större, detta gäller 

såväl privatpersoner som företag (Woodruff, 1997). För att hålla sig konkurrenskraftiga måste 

aktörer inom tillverkningsindustrin idag tävla om vem som skapar mest värde för kunden 

(Ahamed, Inohara & Kamoshida, 2013), vilket betyder att ett större fokus läggs på vad som 

faktiskt är värdeskapande. Värde och värdeskapande är dock begrepp som får olika innebörd 

beroende på vem man frågar, vilket gör det till ett svårt begrepp att definiera för mer än en 

individ åt gången. Vad som är värdeskapande för en person behöver inte nödvändigtvis vara 
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värdeskapande för en annan (Lusch & Vargo, 2014), vilket resulterar i att det är ett viktigt men 

svårt sätt att differentiera sig på. 

1.2 Problembeskrivning 

Tillverkningsindustrin står för stora delar av Sveriges BNP (Regeringskansliet, u.å), vilket 

resulterar i att den har en stor och avgörande position för Sveriges näringsliv. Det är därför 

viktigt att aktörerna inom tillverkningsindustrin fortsätter hålla en god position på marknaden 

jämfört med konkurrenterna. Genom den ökade vikten av värdeskapande och att uppfylla 

kundernas behov för att hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden inom olika branscher måste 

nu även tillverkningsindustrin i Sverige lägga om sitt fokus för att behålla sina kunder.  

Digitaliseringen medför en teknisk omvandling som tillsammans med osäkra råvarumarknader 

skapar förändringar inom den svenska industrin, framför allt vad gäller möjligheter till nya 

intäktsströmmar via nya affärsmodeller innehållande digitala strategier. Att förändra sina 

affärsmodeller och införa digitala tjänster i sitt värdeerbjudande är ett sätt att idag bli 

konkurrenskraftig som aktör på industrimarknaden (Larsson, 2015). 

Företag som väljer att bortse från denna digitala utveckling och som undviker att anpassa sig 

efter den, riskerar att hamna utanför den internationella konkurrensen (Teknikföretagen, u.å.). 

Utöver detta finns även risken att Europas tillverkningsindustri går miste om nästan 600 

miljarder Euro i vinstpotential om EU-länderna misslyckas med att digitalisera sin industri. 

Man beräknar alltså i dagsläget att en digitalisering skulle bidra med välstånd inom branschen 

och hjälpa mer än att stjälpa (Bossen & Ingemarsson, 2016). 

Sveriges tillverkningsindustri är framträdande inom digitalisering och IT vilket framförallt 

beror på Sveriges starka sektor inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Man 

visar även på fördelarna med digitalisering inom tillverkningsindustrin (Bossen & Ingemarsson, 

2016), men få talar om det faktiska värde som en specifik tillverkningsindustri skulle uppleva 

med digitalisering. Det vi kommer bidra med i denna studie är en fördjupad insikt i 

digitalisering hos tillverkningsindustrin för att ge utövare beslutsstöd i en eventuell 

förändringsprocess i sin verksamhet. Undersökningen sker främst med fokus på det 

inomorganisatoriska värdet, men hänsyn tas även utöver detta till det eventuella värde som 

skulle kunna uppstå hos kunderna. Studien blir således viktig för att undersöka möjligheterna 

till förändring hos verksamheter inom tillverkningsindustrin.  

Genom att problemet för industriföretag ligger i att kunna vidmakthålla sin konkurrenskraft på 

marknaden ämnar denna studie undersöka hur anställda inom sådana företag ser på 

värdeskapande i deras arbete. Företagen måste differentiera sig för att klara av konkurrensen 

och skapa ett värde för sina kunder. Det talas då om utomorganisatoriska värden, såsom 

kundens värde, men detta är inte något som kommer att prioriteras i denna studie utan 

huvudfokus ligger på hur det inomorganisatoriska värdet kan gynnas med hjälp av digitala 

tjänster. Trots att det utomorganisatoriska värdet är vad som gör att företag kan differentiera sig 

har det inomorganisatoriska värdet för de anställda även en viktig del i 

verksamhetsutvecklingen inom ett företag. Detta på grund av att man bör undersöka hur redo 

företaget och dess anställda är för en sådan typ förändring innan man tar sig an den. 
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Förändringarna bör komma inifrån företaget och då måste de anställda kunna hantera detta. För 

att lyckas med en digitaliseringsprocess bör man därför ha de anställda med på tåget.  

Denna studie kommer att fokusera på hur man som industriaktör kan anamma digitaliseringens 

möjligheter eftersom detta i dagsläget är ett bristande område inom svensk tillverkningsindustri 

(H. Eriksson, personlig kommunikation, 31 januari 2018). Ett tillvägagångssätt för att 

undersöka inställningen till värdeskapande med digital teknik är att skapa ett tjänstekoncept. 

Ett tjänstekoncept består av en sammansättning av den potentiella kundens behov och 

organisationens syfte med tjänsten. På så sätt får man möjlighet att använda ett kommunicerbart 

verktyg som tar upp hur- och vad-aspekter till utformningen av tjänsten i utvecklingsprocessen 

(Goldstein, Johnston, Duffy & Rao, 2002). Ett tjänstekoncept kan exempelvis ta form som ett 

visuellt gränssnitt, ett flödesschema eller som en idé beskriven i text. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka hur anställda i producerande företag ser på 

inomorganisatoriskt värdeskapande med hjälp av digitala tjänster. Syftet undersöks med hjälp 

av ett tjänstekoncept (exempel på digital tilläggstjänst) som utvecklats utifrån 

fallstudieobjektets verksamhet. Följande forskningsfrågor har sedan studerats: 

- Vad anser de anställda kunna vara värdeskapande för dem i deras arbete, med hjälp av 

en digital tjänst?  

- Hur skiljer sig synen på vad som är värdeskapande mellan de anställda? 

Resterande del av studien är uppbyggd enligt följande; efter denna inledande text kommer den 

teoretiska referensram som lagt grunden för studien att presenteras. Därefter följer den metod 

som visar hur studien genomförts följt av undersökningens empiri samt ett avsnitt innehållande 

analys och diskussion. Studien avslutas med de slutsatser som kunnat dras från studiens resultat 

samt förslag och rekommendationer om vidare forskning.   
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som lagt grunden för studien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Modell över den teoretiska referensramen. 

Figur 1 visualiserar vilka teoretiska områden som använts i studien. Huvudområdet är 

digitalisering då det är digitaliseringsområdet som använts i studien. Huvudområdet är 

digitalisering då det är digitaliseringsområdet som hela arbetet kretsar kring. Sedan tillkommer 

några områden som vi anser vara väldigt viktiga för att som läsare få en grund att stå på inför 

resten av rapporten, bland annat värde och värdeskapande som varit väldigt centrala delar i 

arbetet.  

2.1 Digitalisering 

Den digitala revolution som vi idag är mitt uppe i, och som vi har tagit del av sedan 1970-talet 

(Industrins ekonomiska råd, 2016) är en av vår tids största samhällsförändringar 

(Teknikföretagen, u.å.). Den har möjliggjort en digitalisering där samhällen, verksamheter och 

människor har möjlighet att integrera digital teknik i sin vardag på nya, revolutionerande sätt. 

Digitalisering är ett komplext begrepp som kan ta olika betydelser i olika situationer, bland 

annat talar man om digitalisering som den förändring som kan ske inom processer och system 

med hjälp av digital teknik. Detta kan till exempel te sig genom att maskiner, datorer eller till 

och med robotar utför aktiviteter som tidigare utförts av människor.  (Industrins ekonomiska 

råd, 2016). När kedjor av aktiviteter går av sig själva effektiviseras processerna, vilket sparar 

både tid och pengar (NE, u.å.). 

 

Digitalisering inom företag och verksamheter syftar ofta mot att antingen digitalisera 

kärnprodukten eller någon av verksamhetens processer. Men det ena behöver inte utesluta det 

andra. Vi har idag möjlighet att samla in mängder av data tack vare välutvecklade sensorer. 

Denna data kan sedan användas för att vidareutveckla och förbättra produkter och tjänster, 

vilket kan innebära förändrade processer. Produkter som digitaliseras möjliggör alltså i många 
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fall en digitalisering av specifika processer. Vad som är viktigt att beakta inför en eventuell 

investering i en digitalisering av produkt eller process är framför allt om digitaliseringen 

kommer att gynna verksamheten. Kommer kundvärdet vara så pass högt att investeringen blir 

finansiellt hållbar? Det är lätt att hysa alltför stor tilltro på teknik och att övervärdera dess 

förmåga. Därför är det viktigt att inse var kundvärdet faktiskt finns och digitalisera därefter 

(Industrins ekonomiska råd, 2016). Många tillverkningsindustrier idag har redan väl uttänkta 

strategier och processer för hur de ska tillverka och sälja sina produkter. Det kan därför vara 

svårt att motivera varför skulle man förändra något som i dagsläget fungerar väldigt bra för att 

istället implementera något riskfyllt och möjligtvis mindre lönsamt mot det man redan har? Det 

finns ett antal författare inom digitaliseringsområdet som talar om orsaker till varför 

tillverkningsindustrin bör digitaliseras.  

 

Heyman, Norbäck och Persson (2016), menar att företag verksamma inom 

tillverkningsindustrin har kunnat se produktionsförbättringar efter att man implementerat en 

digitaliserad struktur i sin verksamhet. Utöver detta finns det även möjligheter att förändra 

arbetssättet inom andra områden av verksamheten än endast vid själva produktions- och 

tillverkningsområdet, med hjälp av digital teknik. Bland annat vad gäller processerna inom 

produktutveckling, ledarskap och planering (Dregger, Niehaus, Ittermann, Hirsch-Kreinsen & 

ten Hompel, 2016). Just därför har svensk industri starka argument för att anstränga sig och ta 

del av den digitala utvecklingen (Industrins ekonomiska råd, 2016). Det finns även teorier om 

att svenska företag kommer att kunna dra konkurrensfördelar ut en lyckad digitalisering, något 

som främst beror på att företagen kan erbjuda ett mer skräddarsytt värdeerbjudande för sina 

kunder (Bossen et al., 2016). 

 

Digitalisering hos industriföretagen i Sverige har på senare år ökat avsevärt, detta sägs vara på 

grund av att företagen ska kunna konkurrera med företag från andra länder som är duktiga på 

att pressa sina priser. Då industriföretag i Sverige inte kan sänka sina priser på samma sätt som 

konkurrenterna i till exempel Kina, Afrika och Indien, måste de svenska företagen på annat sätt 

hålla sig konkurrenskraftiga. Det finns i regel två sätt att vidmakthålla sin konkurrenskraft och 

det är att antingen differentiera sig eller att sänka priserna. Eftersom det senare alternativet är 

näst intill omöjligt för majoriteten av svenska industriföretag blir differentiering den enda vägen 

att gå. Att dra nytta av digitaliseringen och anamma dess möjligheter är ett sätt att som 

industriaktör differentiera sin verksamhet. Det krävs därför att man reviderar sin affärsmodell 

så att den möjliggör en teknisk mobilisering inom företagets verksamhet (Larsson, 2015). Man 

talar om att genomgå en digitaliseringsprocess, något som i sin tur kan leda till en tjänstefiering 

av verksamheten, en tjänstefieringsprocess, där man som företag ökar sin lönsamhet genom att 

erbjuda kunderna högre värdeerbjudande genom tilläggstjänster till sina produkter. Detta gör 

att tillverkningsindustrin har något att differentiera sig med mot konkurrenterna (Kristensson et 

al., 2014).  

 

Enligt Lenka (2018) bör aktörer inom tillverkningsindustrin därför försöka integrera 

digitaliseringsfunktioner som en del av verksamhetens huvudkapacitet, och på så sätt skapa sig 

förutsättningarna för att utveckla många av verksamhetens övriga huvudkapaciteter, till 

exempel att i ett senare skede kunna erbjuda sina kunder välutvecklade tjänster (Lenka, 2018). 
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Hur effektiv en digitaliseringsprocess genomförs beror ofta på vilka möjligheter man har att 

utveckla värdeskapande innovationer som i stor utsträckning kan användas av industriaktörer. 

Man talar om vikten av att anpassa sitt erbjudande till utvecklingen inom Internet of Things 

(processen där vi idag har möjlighet att ansluta enheter och komponenter till internet (Morgan, 

2014)) för att på så sätt kunna ta fram och leverera nya typer av tjänster med högt värdeskapande 

för kunden (Bossen & Ingemarsson, 2016).  

En faktor som bidrar till hur företag anpassar sig efter denna digitala utveckling är hur de 

befinner sig rent mognadsmässigt i förhållande till digital teknik. 

2.2 Digital mognad  

Digitaliseringen handlar till stor del om hur man kan förhålla sig till den. För att överleva som 

verksamhet måste man kunna anpassa sig efter den. Detta påverkas till stor del av hur digitalt 

mogen verksamheten är. Verksamheter med låg digital mognad har ofta svårt att genomföra en 

lyckad digitaliseringsprocess och därmed även svårt att utveckla sin verksamhet och skapa 

någon slags konkurrensfördel genom digitaliseringens möjligheter. Detta då utveckling i 

dagsläget ofta inkluderar någon form av digitalisering (Krafft, 2016).  

Begreppet digital mognad handlar ofta om hur man som verksamhet eller individ tar till sig av 

och anammar digitaliseringen. Hur digital mogen man är baseras på hur långt man tagit sig och 

hur långt man är villig att ta sig i digitaliseringen (Jansson, 2017).  

Enligt World Economic Forum befinner sig Sverige på en tredjeplats i den internationella 

jämförelsen mellan nationer som är och som länge har varit framgångsrika inom digitalisering 

och IT. Denna placering grundas på Sveriges angelägenhet att, både på företags- och 

individnivå, ta till sig och använda nya digitala erbjudanden. Tack vare en hög nationell 

utbildningsnivå och möjligheten till samarbete mellan olika branscher, akademi och näringsliv 

samt Sveriges tillgång till informations- och kommunikationsteknologi (IKT), som är en stor 

möjliggörare i digitaliseringssammanhang (Neely, 2008), har Sverige som land stora 

förutsättningar för att genomföra en lyckad digitalisering av industrin - Sverige är ett land med 

en hög digital mognad. För att kunna göra detta krävs det att man tar tillvara på de resurser som 

finns tillgängliga och tillämpar dem på de områden inom svenskt näringsliv där man har chans 

att vidmakthålla en redan stark konkurrenskraft eller där det finns potential att bli ledande. 

Utmaningen för aktörer inom tillverkningsindustrin blir därför att få tillgång till den 

områdeskompetens som krävs för att genomföra en lyckad digitalisering (Bossen & 

Ingemarsson, 2016). 

2.3 Värde 

Värde är ett subjektivt begrepp som har olika innebörd för olika aktörer och som står för den 

kontextuella nytta som en specifik aktör upplever (Lusch & Vargo, 2014). Kotler, Armstrong 

och Parment (2013) talar om ett företags värdeerbjudande som “Den uppsättning fördelar på 

vilka varumärket är differentierat och positionerat.” Detta gör värde och värdeerbjudande till 

en förutsättning för att som företag vinna konkurrensfördelar. 
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Vargo, Maglio & Akaka (2008), talar om två typer av värde; 1. Värde i utbyte och 2. Värde i 

användning. Till skillnad från “Värde i utbyte”, där värdet byts ut mot pengar när den 

distribueras på en marknad, innebär “Värde i användning” att värdet uppstår hos en aktör när 

produkten eller tjänsten används av denne (Boztepe, 2007). Enligt Macdonald, Wilson, 

Martinez och Toossi (2011) uppstår “Värde i användningen” när kunden använder en tjänst och 

uppnår ett visst resultat. På grund av den kontextuella betydelsen för värde blir användaren den 

avgörande faktorn för värdets definition (Lusch & Vargo, 2014). Värdet hos användaren står 

alltså för det önskvärda tillstånd användaren befinner sig i när en produkt eller tjänst används. 

På så sätt kopplas värdet till produkten eller tjänsten i fråga, utifrån användarens preferenser 

(Park & Han, 2013). 

Det finns skillnad när man talar om värde beroende på vems värde det är man talar om. Man 

måste skilja på kundens värde från organisatoriska värden. Kundvärde kommer från att en kund 

använder en produkt och därigenom får en upplevelse medan organisatoriskt värde handlar om 

organisationens värde för ägarna av den. Värde för organisationen kan även handla om att 

leverera ett högt värde till kunderna då de nöjda kunderna förhoppningsvis kommer att bidra 

till ökad produktion och lönsamhet (Woodruff, 1997). 

2.4 Värdeskapande  

Medan värdet inom den varudominanta logiken skapas i samband med utbytet av produkter 

mellan leverantör och användare, menar den tjänstedominanta logiken att värdet uppstår i 

samskapande mellan leverantören och användaren (Vargo et al., 2008). Värdet av tjänsten 

samskapas på så sätt genom att både användaren och leverantören tillsammans kombinerar och 

tillför kompetenser till tjänsten (Lusch & Vargo, 2014). Företag skapar alltså aldrig själva 

värdet åt en kund, utan bara själva värdeerbjudandet. Värdeskapandet i sig kräver att kunden 

accepterar erbjudandet, tar det till sig och därefter får värdet en unik definition (Kotler et al., 

2013). 

I vanliga fall talar man om värdeskapande i en utomorganisatorisk kontext, att värdeskapande 

kommer från att kund och företag tillsammans genom aktiviteter skapar värde för kund och 

företag (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Men det finns fler typer av värdeskapande än endast 

detta sätt, trots att det är kundens värde som är det främsta och viktigaste värdet för företag och 

verksamheter så uppstår det även inomorganisatoriskt värde när de anställda genomför sina 

aktiviteter. Dessa aktiviteter är också viktiga eftersom det är dessa som sedan kan användas för 

att skapa värde tillsammans med kunden (Vargo et al., 2008). På grund av att man skapar värde 

gemensamt mellan kund och företag finns det två parter och därmed även två perspektiv på 

värdeskapandet. Vad är då värdeskapande för den individ som genomför aktiviteterna på 

företaget för att kunderna ska skapa sitt värde?   

Att skapa värde är enligt Tsai & Ghoshal (1998) att kombinera och utbyta resurser, detta för att 

förbättra olika typer av produkter. För att göra detta menar samma författare att man inom 

företaget måste undersöka vilka resurser och kompetenser man har för att kunna leverera detta 

nya värdet till kunden. Tsai & Ghoshal (1998) talar om att man kan associera värdeskapande 

med innovation på grund av att det handlar om att på något sätt skapa ett nytt värde för en part. 

Det talas även om att innovation har blivit en stor del för värdeskapande (Tsai & Ghoshal, 
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1998). Nya innovationer hjälper till med differentieringen hos företag som inte vill eller kan 

sänka sina priser, detta har blivit ett allt vanligare fenomen bland alla branscher, exempelvis 

eBay. eBay har, med de digitala auktionerna, tagit fram ett sätt för kunderna att skapa värde 

genom de tjänster som eBay erbjuder (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

Om man undersöker hur värdeskapande uppstår finns det både ett traditionellt och ett icke-

traditionellt att se på området. Det traditionella sättet fungerar så att kunderna står på utsidan 

av företaget och får, när värdet är skapat, ta del av det utanför firman. Då har både kunden och 

producenten fasta roller som producent och konsument och att bytet av värde uppstår först på 

marknaden. Nu sägs det istället bygga på att värdeskapandet sker inom företaget genom ett 

gäng aktiviteter, detta i enlighet med varudominant och tjänstedominant logik (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004). 

Värdeskapande har enligt Lepak, Smith & Taylor (2007) två olika nivåer; micro- och macro-

nivå. Medan det på en micro-nivå handlar om individuellt värdeskapande handlar det på en 

macro-nivå om organisatoriskt värdeskapande (Lepak et al., 2007). Micro-nivåns 

värdeskapande kan kallas för det individuella värdeskapandet som sker genom att individer 

genomför en aktivitet för att på något sätt skapa ett värde och nytta för någon. Denna “någon” 

som värdet skapas för kan vara allt från kund till anställd. Ett exempel på detta är när en industri 

förbättrar någon typ av aktivitet utförd av en anställd i tillverkningsprocessen som gör att 

kvaliteten på produkten ökar eller att kostnaden för tillverkningen minskar, vilket båda 

resulterar i att ett högre pris kan tas för produkten (Lepak et al., 2007). Amabile (1996) talar 

om att värdeskapande kan baseras på en individs egenskaper samt den miljö individen befinner 

sig i. Individuellt värdeskapande kommer från att skapa värde så att de anställdas arbete 

uppfattas som lämpligt och rätt utfört i andras ögon (Lepak et al., 2007). 

På macro-nivån där man talar om organisatoriskt värdeskapande handlar det mer om 

differentiering mot marknaden. Värdeskapandet sker när ett företag som skapar nya sätt att 

använda andra metoder och teknologier för att i sin tur skapa bättre förutsättningar för företaget. 

Fokus på denna nivå ligger på att slutanvändaren ska dra nytta och få värde av den nya 

produkten eller tjänsten som tillkommit med värdeskapandet. Denna värdeskapande process 

inkluderar aktiviteter som kan skapa ett högre värde för kunderna och som de är villiga att betala 

för (Lepak et al., 2007). Baserat på detta menar Kang, Morris & Snell (2007) att framgången 

för ett företag baseras på dess kompetens att tillhandahålla kundvärde och ett värdeskapande, 

detta gör i sin tur att företagen kan vinna konkurrensfördelar på marknaden (Lepak et al., 2007). 

Trots detta säger Post, Preston & Sauter-Sachs (2002) att syftet med värdeskapande i en 

organisation kan vara flera, dels att skapa nytta för kunderna samt att förbättra för de anställda. 

En definition av värdeskapande är därför att olika intressenter har olika syn på vad värde är och 

vad som är värdefullt för dem, vilket baseras på deras kunskapsnivå, mål och miljö (Lepak et 

al., 2007). 

2.5 Tjänsteinnovation 

Enligt Lusch & Nambisan (2015) kan tjänsteinnovation definieras som sammansättningen av 

olika resurser som ger fördelar i form av värde för de deltagande aktörerna i ett visst 
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sammanhang. På liknande sätt talar Kristensson et al., (2014) om tjänsteinnovation som en 

(oftast) ny, förbättrad värdeskapande process där användaren är i centrum. Många av dagens 

tjänsteinnovationer bygger på IT och/eller innovationer där IT har varit en viktig möjliggörare 

för dessa (Lusch & Nambisan, 2015). Utgångspunkten i tjänsteinnovation enligt Kristensson et 

al., (2014) är att hjälpa kunden i vad de kan göra med produkten man säljer och vad de tycker 

är värdefullt. Tjänsteinnovationer tillför nytta och värde både till leverantör och kund, de tillför 

även kunskap och hjälper till att förbättra interaktionerna mellan producent och kund för att de 

i sin tur lättare ska kunna samproducera (Cinquini, Di Minin & Varaldo, 2013). Med 

samproduktion menas det att slutanvändaren skapar tjänsten tillsammans med producenten för 

att den ska vara till så mycket nytta som möjligt. 

2.6 Tjänstekoncept 

Ett tjänstekoncept är enligt Anderson, Pearo & Widener (2008) ett paket med funktioner som 

satts samman för att säljas till en kund. Det går ut på att leverera något som kunderna vill ha 

utifrån deras behov i kombination med vad producenten kan leverera. Det finns inom 

tjänstekoncept två olika attribut som det består av; kärnattribut samt yttre attribut. 

Kärnattributen består av vad som faktiskt levereras och vad som kan definieras vara kärnan i 

tjänsten, alltså den huvudsakliga uppgift den genomför, medan de yttre attributen består av hur 

det levereras, dvs. det resterande som tjänsten består av (Anderson et al., 2008). 

Begreppet tjänstekoncept har under många år fått en rad olika definitioner (Goldstein et al., 

2002). Collier (1994) talar om “customer benefit package” när han pratar om tjänstekoncept, 

alltså specifikt menat vad som tillhandahåller värde och fördelar till kunden. Denna definition 

riktar sig dock främst mot marknadsföringsområdet då det främst går ihop med den filosofin. 

Man kan i övrigt definiera det som prototypen för den tjänst som ska levereras, den ska säga 

vad den tänkta tjänsten ska göra för kunden och även hur det ska genomföras för att detta ska 

uppnås. Att ta fram ett tjänstekoncept är en viktig del i utformandet och designen av en tjänst 

då denna process involverar att både förstå kunderna samt se till att detta går att koppla ihop 

med företagets strategier (Goldstein et al., 2002). 

Många författare inom tjänstekonceptområdet talar om dessa vad- och hurfaktorer, men de talar 

om dem på olika sätt. Som precis nämnts talar Goldstein et al., (2002) om dem som vad som 

ska levereras och hur. Edvardsson, Gustafsson, Sandén & Johnson (2000) menar att det handlar 

om vad och hur, men att det handlar om att genom tjänstekonceptet visa en detaljerad förklaring 

för hur kunderna ska bli nöjda samt vad som ska göras för att detta ska uppnås, alltså ett liknande 

syfte som de föregående författarna. Ett tjänstekoncept ska innehålla vad, hur, kunder och 

strategi för att så bra som möjligt kunna spegla vad den tilltänkta tjänsten ska innehålla, både 

för att behaga kunderna och vad det är de behöver, men även för att försäkra sig om att det 

passar in i företaget där tjänstekonceptet ska verka (Goldstein et al., 2002). 
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3. Metod 

Detta avsnitt beskriver hur studien har genomförts, vilka metoder och vilket arbetssätt som 

använts och varför just dessa valdes, tillsammans med en kritisk analys av de valda metoderna. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Modell över studiens tillvägagångssätt. 

Figur 3 visualiserar studiens tillvägagångssätt. Vi började med att analysera syfte och 

forskningsfrågor för att välja den mest passande metoden för studien. Valet förr på kvalitativ 

forskningsmetod med explorativ karaktär, strategin blev en fallstudie och arbetssättet abduktivt. 

Efter detta påbörjade vi skapandet av den teoretiska referensramen och insamlandet av källor. 

Därefter kunde vi genomföra datainsamlingen som bestod av att utveckla ett tjänstekoncept 

samt att hålla semi-strukturerade intervjuer med fyra anställda. Dataanalysen skedde sedan i 

form av transkribering och kategorisering av den insamlade datan vilket till slut ledde fram till 

studiens resultat.  

3.1 Fallstudieobjekt 

Texor AB producerar och levererar högkvalitativa produkter, komponenter och system i rostfritt 

stål till framför allt biopharma- och biotechföretag inom life science-industrin. Deras kunder 

finns utspridda över stora delar av världen, bland annat i Asien och USA och de har som vision 

att bli en av de mest respekterade och kostnadseffektiva leverantörerna till life science-industrin 

(Texor, u.å.). När Texor mottar en order från en kund påbörjas en process där en omfattande 

dokumenthantering spelar en stor roll. Till varje produkt som tillverkas, säljs och levereras 

skapas en produktspecifik dokumentation som innehåller all relevant information om produkten 

som både Texor och kunden måste ha tillgång till. 

I dagsläget sker dokumentationen med hjälp av utskrivna papper. Papprena samlas i pärmar 

som sedan lagras på Texor i 15 år så att kunden kan återkomma till Texor och efterfråga specifik 

information om en specifik produkt. Dokumenteringen är på så sätt spårbar, något som Texors 

kunder alltid efterfrågar. En av nackdelarna med att sköta dokumenthanteringen på det här sättet 

är att det tar väldigt mycket tid från de anställda. Dokument ska skrivas ut, sorteras och 

sammankopplas med rätt produkt. När man sedan behöver komma åt ett specifikt dokument i 
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en specifik pärm blir det någon av de anställda som får i uppgift att leta upp det. När vi fick 

veta hur dokumenthanteringen fungerar på Texor idag, väcktes en idé hos oss om hur man skulle 

kunna sköta den på ett smidigare sätt med färre utskrivna papper och en effektivare 

spårningsfunktion. Fallet för studien blir därmed själva dokumenthanteringen på Texor. 

3.2 Vetenskaplig forskningsmetod 

Denna studie har utförts med en kvalitativ forskningsmetod för att undersöka hur ett fåtal 

individer i ett producerande företag ser på värdeskapande i deras arbete. För att fastställa vilken 

forskningsmetod som skulle användas för studien genomfördes en analys av det syfte som fanns 

för arbetet. På så sätt skapades en förståelse för studiens explorativa karaktär och hur den skulle 

utföras rent praktiskt. Explorativa studier har, som namnet antyder, en utforskande ansats, vilket 

betyder att man vill utveckla en bättre förståelse av en situation (Bryman & Belle, 2015). Vi 

syftar därför till att undersöka och utforska synen på värde och värdeskapande i sitt arbete, med 

hjälp av ett stimuli. Tanken om att utgå från syftet var att hitta en så relevant forskningsmetod 

som möjligt för att den skulle stödja studiens tillvägagångssätt. Det fanns två alternativ för valet 

av forskningsmetod och dessa kvantitativ eller kvalitativ (Holme & Solvang, 1997). Genom 

studiens karaktär med fokus på vad värdeskapande var för fyra olika anställda i ett producerande 

företag blev en kvantitativ forskningsmetod opassande då den samlar annan typ av data än vad 

som var relevant för just denna studie, såsom data i form av mätbara tal, mängder och storlekar 

(Rienecker & Jørgensen, 2008). Kvalitativ forskningsmetod handlar istället om att fånga de 

egenskaper och kvaliteter det som undersöks besitter (Rienecker & Jørgensen, 2008), vilket 

passade bättre för denna studies resultat. 

När forskningsmetoden var fastställd bestämde vi en forskningsstrategi för att veta hur vi skulle 

agera för att komma fram till målet; svara på syfte och forskningsfrågor (Denscombe, 2016). 

Den strategi som valdes för studien blev en fallstudie då vi ämnade förstå förhållandet mellan 

det förväntade värdet hos fyra anställda och ett nytt digitalt tjänstekoncept. Denscombe (2016) 

talar om att fallstudier handlar om att förstå komplexa förhållanden mellan faktorer inom 

samma inramning, vilket innebär att undersöka förhållanden i situationer som ligger inom 

samma kontext, vilket i sin tur gör fallstudien till en genomförbar strategi för detta arbete. 

Fallstudier går ut på att fokusera på en förekomst hos ett specifikt fenomen för att komma fram 

till djupgående erfarenheter (Denscombe, 2016). 

Det var genom Sweco vi fick kontakt med Texor som var vårt fallstudieobjekt. Sweco är en 

svensk koncern inom samhällsbyggnadsbranschen som erbjuder tekniska konsulttjänster inom 

bland annat infrastruktur, IT för samhällsutveckling, energisystem och industri. Swecos arbete 

inom industrin berör framför allt logistik, elektronik, el och automation, 

anläggningskonstruktion och processteknik. Vi blev i ett tidigt skede informerade av vår 

handledare på Sweco om hur inställningen till digitalisering, tjänstefiering och förändring i 

allmänhet är inom industrin. I regel är den digitala omognaden hög och kunskapen om 

tjänstefiering låg inom tillverkningsindustrin idag. Just därför blev området kring hur 

producerande företag inom industrin skulle kunna dra fördelar av att digitalisera och tjänstefiera 

ett relevant område att fördjupa sig inom. På “IT för samhällsutveckling”, som är en avdelning 

inom Sweco där man arbetar med att effektivisera samhället med hjälp av IT, är digitalisering 
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ett hett ämne som i dagsläget är högst aktuellt. Det fanns därför ett ömsesidigt intresse, från 

vårt såväl som från Swecos håll, att undersöka digitaliseringsmöjligheter hos producerande 

företag. 

Då vår studie handlade om att studera ett specifikt företag och deras process vid hantering av 

dokumentation och certifikat samt att undersöka hur en viss mängd anställda med en viss roll i 

företaget beskriver vad värde och värdeskapande är för dem, styrktes genomförbarheten i den 

valda strategin då det passade väl in på karaktärsdragen av en fallstudie. Några av dessa 

karaktärsdrag är att man vanligen bara fokuserar på en företeelse i en fallstudie, en annan är att 

man ska förstå förhållandet mellan olika faktorer, vilket var en del av syftet för denna studie. 

Fallstudien användes i detta fall för att upptäcka information, detta genom ett abduktivt 

arbetssätt. 

3.2.1 Vetenskapligt arbetssätt 

En kvalitativ forskningsmetod med ett abduktivt arbetssätt valdes alltså för studien. Då ett 

abduktivt arbetssätt enligt Patel & Davidson (2003) handlar om att växla mellan teori och 

empiri, passar detta in på denna studie då vi under studiens gång gått fram och tillbaka mellan 

dessa delar. Det abduktiva arbetssättet användes i studien för att först ge oss en referensram i 

teorierna rörande digitalisering för att lättare kunna identifiera ett problemområde för 

fallstudieobjektet. Därefter kunde ett tjänstekoncept utvecklas för att sedan introduceras för de 

anställda. Detta för att i sin tur ta reda på deras syn på värdeskapande både med och utan detta 

tjänstekoncept. Intervjuguiden som skapades för intervjuerna baserades på den teoretiska 

referensramen. Det abduktiva arbetssättet kom väl till pass i studien genom att teorin först lade 

grunderna för arbetet och sedan kunde insamlandet av empirin ske, under dataanalysen 

relaterade vi sedan hela tiden tillbaka till teorierna för att se huruvida datan som samlats in 

stämde överens med de teorier som finns inom området eller om något nytt upptäckts.  

Eftersom vi var intresserade av att studera vad en förändring med ett nytt digitalt tjänstekoncept 

skulle resultera i för de anställda i form av ökat värde, låg fokus på att via kvalitativa metoder 

samla in data via semi-strukturerade intervjuer med fyra anställda på Texor AB. 

3.3 Skapande av teoretiskt ramverk  

Vid insamling av teori till studien gick vi först en litteratur- och informationssökningskurs 

hållen av LTU:s bibliotek. Detta för att underlätta sökandet av litteratur och inte göra det 

onödigt svårt genom att inte veta vad vi skulle söka efter. För att söka litteratur till teorin 

använde vi oss av både kedjesökning samt systematisk sökning. En systematisk sökning går ut 

på att söka litteratur från elektroniska databaser (Rienecker & Jørgensen, 2008). Vi började med 

att söka i LTU:s biblioteksdatabas efter relevanta artiklar om digitalisering och 

tillverkningsindustrier. Vi valde sedan att gå vidare till att även söka via Google Scholar efter 

relevanta artiklar och källor. Enligt Rienecker & Jørgensen (2008) är det bra att i strukturerade 

sökningar använda sig av databaser där man får träffar på mer än bara en typ av källa, till 

exempel både artiklar och böcker. Både LTU:s biblioteksdatabas samt Google Scholar är 

databaser som visar mer än enbart artiklar. Det gjorde att just dessa två användes i den 

huvudsakliga sökningen av litteratur. Vi utvidgade även vår sökning genom att göra sökningar 
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på Google.se för att, mest av nyfikenhet, undersöka vad vi skulle kunna hitta där. Som förväntat 

hittade vi där inga relevanta artiklar om digitalisering men det uppkom ett antal rapporter från 

myndigheter om digitalisering inom tillverkningsindustrin vilket var relevant och användbart 

för vårt arbete. De sökord vi använde oss av i de strukturerade sökningarna var: 

tillverkningsindustrin digitalisering, digitalisering tillverkningsindustrin, 

tillverkningsindustrins digitalisering, servitization manufacturing, Building Information 

Modeling, digital mognad, värde och värdeskapande. Därefter kunde vi även hitta relevant 

litteratur genom kedjesökning. Kedjesökning handlar om att man hittar litteratur genom annan 

litteratur, att den ena texten leder vidare till den nästa som en kedjereaktion (Rienecker & 

Jørgensen, 2008). Efter den huvudsakliga sökningen fortsatte vi med kedjesökningar i den 

resterande delen av arbetet då detta blev mest relevant för oss, mest på grund av att vi ansåg att 

det skulle ge oss mer att hämta källor från de referenser vi redan hade än att lägga tid på att leta 

helt nya. Då den text man startar kedjan med helst ska hålla hög kvalitet, finns det stora chanser 

att de rekommendationer som den texten kommer med också håller samma kvalitet vilket gör 

det till ett bra sätt att hitta relevant litteratur inom samma område/ämne (Rienecker & 

Jørgensen, 2008). Utöver dessa sökmetoder har vi även använt oss av kurslitteratur vi använt 

under vår utbildning, som berört de ämnen vi är intresserade av i studien. 

Det finns både för- och nackdelar med båda sätten att söka litteratur på och ingen kan rankas 

som “bäst” före någon annan, dock kan man säga att vissa passar bättre och sämre in på den 

studie som genomförs (Rienecker & Jørgensen, 2008). Vi valde att använda oss av både 

systematisk sökning och kedjesökning för att dessa kompletterar varandra då den ena 

sökmetoden letar ny, relevant litteratur medan den andra leder vidare i tidigare litteratur inom 

samma område/ämne. 

3.3.1 Källkritik 

Som med all forskning är det viktigt att ha ett sunt förhållningssätt till de källor man använder 

i sin studie. Detta kontrolleras enkelt med hjälp av att ha ett kritiskt förhållningssätt till vad man 

läser och tar till sig och i denna studie har vi försökt varit så noga som möjligt med att undersöka 

från var de källor vi använt faktiskt kommer ifrån och vem som skrivit dem. Rienecker & 

Jørgensen (2008) nämner att man kan använda sig av flera olika källor om ett och samma ämne 

för att styrka eller ifrågasätta den befintliga litteraturen. Om flera författare skriver liknande 

slutsatser om samma begrepp kan man då alltså styrka den definitionen med hjälp av andra 

referenser. Detta förhållningssätt till källkritik är något som vi tidigt valde att tillämpa i studien 

för att vi tyckte att det visade på en högre trovärdighet. Vi har under insamling av teorin försökt 

hålla oss till källor vi ansett vara trovärdiga, till exempel har vi även använt oss av kurslitteratur. 

Kurslitteraturen har använts i utbildningssyfte och det mesta vi använt därifrån har kunnat 

styrkas med utomstående källor i form av publicerade artiklar eller andra böcker. De 

publicerade artiklarna har i sin tur mestadels kommit från LTU:s biblioteksdatabas vilket enligt 

Rienecker & Jørgensen (2008) är en bra databas att hämta litteratur ifrån då 

universitetsdatabaserna genomgår kvalitetskontroller. Den litteratur vi hittat via Google Scholar 

har vi även försökt hitta via LTU:s databas för att styrka dess trovärdighet. De internetkällor vi 

använt oss av var svårare att avgöra huruvida de var trovärdiga eller inte. Vi kom fram till att 

information från till exempel hemsidor som skrivits av företaget ifråga är trovärdiga, men vi 
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har då haft översikt med att det är lätt för företag att försköna sig själva och vad de gör i sådana 

kontexter. 

Vi var medvetna om, redan från start, att ett flertal av de källor vi använt är några år gamla. 

Detta skulle kunna vara något att fundera på i hänsyn till källkritik just för att information om 

ett område lätt kan bli “gammal” och “inaktuell”. Dock valde vi att i stora drag bortse från ålder 

gällande källorna då många av dem, trots sin ålder, fortfarande innehöll relevant fakta som 

kunde styrkas med nyare källor. 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som valdes för studien blev semi-strukturerade intervjuer. Under 

intervjuerna användes även ett stimuli i form av ett tjänstekoncept. Anledningen till varför vi 

valde semi-strukturerade intervjuer var för att få öppna svar och på så sätt kunna få en djupare 

förståelse för området (Denscombe, 2016). Denna datainsamlingsmetod valdes för att få 

kunskap om hur individerna uppfattar värde och vad som är värdeskapande för dem, för att 

sedan kunna samla in vad de föreställer sig kunna uppleva för värde om konceptet skulle 

implementeras. Semi-strukturerade intervjuer innefattar en stödjande intervjuguide men 

samtidigt flexibilitet då vi som intervjuare kan ställa frågor utanför manus (Denscombe, 2016). 

Det resulterade i att vi genom följdfrågor kunde utveckla informanternas svar och få mer 

djupgående data. Vi valde även att genomföra informantintervjuer som går ut på att man håller 

intervjuer med personer som faktiskt själva är delaktiga i den process eller situation som ska 

undersökas (Holme & Solvang, 1997). Vi strävade efter att få så nyanserad kunskap som möjligt 

och det säkerställde vi genom urvalet av informanter (se rubrik 3.4.2, s.18).  

Utöver detta har vi även haft kontinuerliga möten med Sweco som skett på en veckobasis. 

Mötena har främst varit med vår handledare på Sweco som vi under studiens tid haft nära 

kontakt med. Vi har genom dessa möten fått nyttig information och stöd i skrivandet. Genom 

att vi även fått tillgång till egna kontorsplatser på Swecos kontor har ytterligare information och 

kunskap spridits mellan oss och de anställda på Sweco, vilket har varit till nytta för studien. 

3.4.1 Utveckling av tjänstekoncept 

När vi planerade för hur vår datainsamling skulle ske kom vi fram till att vi på något sätt ville 

undersöka de anställdas inställning till digitala tjänster i allmänhet för att därefter kunna 

undersöka hur de såg på värdeskapande med hjälp av digitala tjänster. Vi ansåg därför att bästa 

sätt att göra detta på var att exemplifiera en typ av digital tjänst, skapad utifrån Texors 

verksamhet, och visa denna under varje intervjutillfälle för att sedan be om informanternas 

spontana reaktioner och tankar om tjänsten. Vi bestämde oss därför för att utveckla en idé av 

en tjänst, ett tjänstekoncept, som skulle stödja eller eventuellt ersätta den nuvarande 

dokumenthanteringen på Texor. Vid vårt första möte med Texor fick vi tillgång till information, 

en rad dokument och en visuell karta över flödet om hur dokumenthanteringen på Texor 

fungerar. Vi fick på så sätt en klar bild av systemets nuläge och de brister som det innehöll. 

Utifrån detta kunde vi därför påbörja tjänstekonceptet. Vi började med att fastställa vem tjänsten 

primärt skulle rikta sig mot, vilket var de anställda på Texor tillsammans med deras kunder. 

Därefter gav vi tjänstekonceptet dess funktioner och justerade dess innehåll. Vi skapade även 
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en bild av en av tjänstens funktioner som vi kunde visa upp under intervjuerna och ge 

informanterna en visuell idé av hur just den funktionen skulle kunna se ut. Detta gjorde vi med 

förhoppningen om att informanterna skulle få en djupare förståelse för tjänsten och på så sätt 

ge mer utvecklade tankar och åsikter om den. Under intervjuerna gav vi en kort beskrivning av 

tjänsten, dess syfte och funktioner samt hur den var tänkt att användas och avslutade sedan med 

att visa bilden. 

Att använda ett stimuli på det här sättet innebär att man på något sätt använder sig av ett verktyg 

som motiverar eller väcker något hos, i det här fallet, informanten. Denna metod är etablerad 

inom psykologin där den framför allt används för att “locka” fram någon typ av reaktion hos en 

människa (Cohen-Mansfield, Thein, Dakheel-Ali & Marx, 2010). 

Under intervjuerna frågade vi informanterna om deras tankar kring IT-användningen inom 

verksamheten. Svaren vi fick var ganska övergripande och generella. Man gav sin bild av hur 

dokumenthanteringen fungerar, vad som inte fungerar och varför det ser ut på det sättet. När vi 

sedan bad om informanternas spontana tankar och åsikter om tjänstekonceptet efter att vi visat 

det för dem, fick vi mer specifika svar som även gav förslag på hur tjänsten skulle kunna 

utvecklas och vilka funktioner i den som var orealistiska eller överflödiga. Man kan därför anta 

att tjänstekonceptet väckte en reaktion hos informanterna som i sin tur ledde till mer specifika 

svar. 

3.4.1.1 Tjänstekoncept  

Syftet med tjänsten är att effektivisera orderprocessen hos Texor, framför allt vad gäller den 

dokumentation som varje order innebär. Tjänsten ska innehålla en inloggning för både anställda 

på Texor, men även för deras kunder vilket kräver två olika perspektiv i tjänsten. När en order 

inkommer till Texor registreras denna på en gång, tilldelas ett ordernummer och ett konto 

skapas i kundens namn. På så sätt kopplas ordern till kunden direkt när ordern placeras. Ordern 

innehåller alla krav kunden har ställt på exempelvis certifikat och detaljer på produkten. När 

man börjar förbereda produktionen finns en checklista att tillgå för att på ett enkelt sätt kunna 

kontrollera att alla efterfrågade komponenter och dokument finns med i beredningen. När Texor 

beställer råvarumaterial beställs även de dokument som krävs från råvaruleverantören. Dessa 

dokument läggs in som data i systemet och kopplas därmed till berörd order eller produkt. 

Varför det läggs in som data, alltså data i form av text och siffror, och inte som PDF-filer är 

framför allt på grund av data är mer justerbart samt lättare att lagra och hantera. De dokument 

som däremot måste hanteras som PDF-filer, till exempel certifikat med handskrivna 

underskrifter, ska självklart inte omvandlas till data, men till digitala versioner av dem. När alla 

dokument som fanns efterfrågade i ordern och som man bockat av i checklistan, finns bifogade 

till ordern, blir ordern “grön” i Texors perspektiv av tjänsten. Detta förklarar att produkten kan 

börja tillverkas. Som en tillhörande komponent till den digitala tjänsten som används i en dator, 

ska även personalen som arbetar vid produktionen i fabriken bära en handdator där tjänsten 

finns tillgänglig. Informationen om produkten som ska tillverkas, vad den ska innehålla och 

bestå av, kommer därför till de berörda personerna vid produktionen i deras handdatorer. När 

produkten sedan är färdigtillverkad scannas produktens id-nummer med handdatorn och det 

dyker då upp i systemet att produkten är tillverkad och redo för leverans. I samband med detta 

kopplas produkten till rätt order och rätt kund. När produkten levereras skickas ett 
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bekräftelsemail till kunden där det finns inloggningsuppgifter till systemet/tjänsten. På så sätt 

kan kunden själv logga in från eget håll. 

När man loggar in ska det finnas olika menyer där man som kund har tillgång till sin 

orderhistorik och som Texor orderhistorik men även inkomna ordrar. Det ska finnas en 

sökfunktion där man kan söka efter specifika produkter, komponenter, ordrar eller dokument 

genom att ange artikel- eller ordernummer. Tanken är att man även ska kunna söka efter 

specifika komponenter som inte är kopplade till en specifik order i en slags produktkatalog. Det 

är dock något vi har valt att inte gå in på i denna studie. När man har sökt får man fram den 

specifika ordern man sökt efter. När man öppnar den finns där all information om ordern samt 

alla tillhörande dokument bifogade, antingen som data eller som inskannade PDF-filer. Där 

finns även en BIM-modell av den produkt som ordern behandlar. 

En BIM-modell är en virtuell 3D-modell av en konstruktion. BIM står för Building Information 

Model och är i dagsläget främst använd inom byggnadsindustrin, där den framför allt används 

för att konstruera byggnader och hus. Den digitala versionen av konstruktionen är en nästan 

exakt kopia av den verkliga modellen och är ett bra hjälpmedel vid beslutsfattande (Eastman, 

Eastman, Teicholz & Sacks, 2011). Det är ett bra verktyg för att kommunicera planerna med 

andra intressenter, vilket är en av orsakerna till att den är bra att ha med i systemet, för att kunna 

förmedla till alla intressenter vad som faktiskt ska byggas och vad de faktiskt kommer att köpa. 

Ett av de mål som man traditionellt sett har inom byggbranschen med BIM-modellerna är att 

göra samarbetet mellan intressenterna och byggprocessen mer effektivt än vad det tidigare varit 

(Schlueter & Thesseling, 2009). 

Ända sedan 2008 har man trott att BIM-modelleringen skulle sprida sig och expandera till andra 

delar av industrin, men så är inte fallet. Man trodde att modellerna skulle användas av fler för 

att reducera kostnader samt öka kvaliteten på arbetet som genomförs, men spridningen har gått 

mycket långsammare än förväntat. Detta beror på att tekniken blivit för omfattande samt att det 

varit svårt att implementera BIM då det inte finns någon standard hur man ska göra det på bästa 

sätt. Det betyder att användningen av BIM-modeller fortfarande står som starkast inom 

byggnads- och konstruktionsbranschen (Azhar, 2011). 

I detta tjänstekoncept ska alltså denna teknik (BIM-modellering) få ett nytt 

användningsområde. Den ska appliceras i systemet för att kunderna och det producerande 

företaget ska få direkt tillgång till produkterna och dess komponenter med tillhörande 

dokumentation. Produkten ska presenteras i form av en virtuell exakt modell av den produkt 

som finns i verkligheten. Den ska gå att interagera med så att alla komponenter som tillverkats 

är klickbara och all dokumentation och information som behövs kring den ska finnas där. 

Eftersom det är en 3D-modell av den exakta produkten ska man kunna snurra och vrida på 

modellen för att komma åt alla delar den består av. Det ska även gå att göra genomskärningar 

för att kunna titta på de komponenter och delar som sitter i själva produkten och som man inte 

kommer i kontakt med från utsidan. På så sätt kan både kund och Texor själva interagera med 

produkten digitalt och få en bild av hur produkten är uppbyggd och vilka komponenter den 

består av. I figur 4 och 5 visas två bilder av hur BIM-modellen skulle kunna se ut i systemet.  

Som ett komplement till BIM-modellen finns det även en lista där produktens olika 
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komponenter finns skrivna i ord. Tack vare denna tjänst behöver i stort sett inga dokument 

skrivas ut. Förutom eventuella certifikationer som måste skrivas under för hand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Exempel på BIM-funktion i tjänstekoncept. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Exempel på BIM-funktion i tjänstekoncept. 
 

Alla dokument kommer även att lagras digitalt, antingen via databaser eller via molnlagring. 

När ordrarna dessutom kopplas till kund och rätt produkt direkt när ordern registreras i systemet 

kommer produktionsprocessen att effektiviseras och vi tror att flera steg i processen på så sätt 
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skulle kunna uteslutas. Om det skulle vara så att en kund i efterhand hör av sig till Texor och 

efterfrågar ett specifikt dokument till en specifik order kan Texor enkelt hänvisa kunden till att 

logga in i systemet och där hitta dokumentet. 

3.4.2 Urval 

De personer som valdes för intervju valdes på grund av sin position och titel på Texor. Vi ansåg 

att de personerna skulle kunna ge den information som behövdes för vår studie, just på grund 

av deras kunskaper och erfarenheter inom industribranschen. Vi ägnade mycket tid åt urvalet 

för att kunna få ut så befogad och relevant information som möjligt från intervjuerna. Att 

intervjua personer med kompetens inom andra områden än de som studien ämnar undersöka 

hade gett irrelevant information som inte hade hjälpt oss att svara på studiens syfte och 

forskningsfrågor (Holme & Solvang, 1997). Vi försökte uppnå en tillräckligt stor 

variationsbredd för att få insikt i olika perspektiv hos de anställda på Texor. Vi strävade därför 

framför allt efter en variation gällande de anställdas arbetsuppgifter och deras relation till 

dokumenthanteringen. De fyra personer som vi valde att intervjua tillhörde därför olika delar 

av Texors verksamhet; ledning, administration och produktion. 

Befattning Längd Datum 

Vd 40 minuter 2018-03-26 

Kvalitetschef 30 minuter 2018-03-26 

Montör 15 minuter 2018-03-27 

Dokumentansvarig 30 minuter 2018-03-27 

 

Tabell 1: De intervjuer som hölls under datainsamlingen 

Att genomföra ett sådant systematiskt urval innebär ofta att man får en bred kunskap om 

informanterna samt en förståelse för vad intervjuerna ska resultera i (Holme & Solvang, 1997). 

Dessa personer kontaktades i förväg för att undersöka om det fanns ett intresse hos dem att delta 

och vid ett senare skede även för att planera hur och när intervjuerna skulle utföras (Denscombe, 

2016).  

3.4.3 Intervjuer 

När vi utformade intervjuerna utgick vi från den grund vi skapat genom syfte och teoretisk 

referensram för att identifiera vilka områden datainsamlingen skulle beröra; IT-användning 

inom organisationen, värde och värdeskapande, dokumenthantering samt tjänstekoncept 

(Holme & Solvang, 1997). Det blev ett första steg i utformandet av en intervjuguide (se bilaga 

1). Eftersom vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer innehöll denna 

intervjuguide de frågor vi planerat att ställa, men gav oss även utrymme att ställa följdfrågor 

vid intervjutillfället. När vi formulerade frågorna till intervjuguiden valde vi att utgå från ett 

brett perspektiv med öppna frågor för att sedan smalna av och specificera frågorna (Krag, 1993). 
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Detta gjorde vi för att skapa en flexibel intervju som samtidigt skulle kunna ge oss den 

information vi behövde för vår studie. I och med det semi-strukturerade perspektivet kunde 

ordningen i vilken frågorna ställdes ändras något under intervjutillfället utifrån svaren vi fick 

av informanten (Holme & Solvang, 1997). 

Vi inledde varje intervju med att förklara syftet med den. Vi presenterade oss själva och vårt 

arbete samt vilken roll intervjuerna spelade för studien. Detta gjorde vi för att tydliggöra för 

informanterna varför deras information var värdefull för oss och varför just de hade valts som 

informanter. Varje informant blev intervjuad individuellt och detta genomfördes på plats på 

Texor och varje intervju tog mellan 15 till 40 minuter Vi valde att spela in intervjuerna för att 

ta tillvara på all information svaren gav. På så sätt behövde vi inte ägna tid åt att be informanten 

upprepa sig. Vi riskerade inte heller att förlora nödvändig information vid dataanalysen när vi 

hade intervjuerna inspelade. 

För att genomföra så lyckade intervjuer som möjligt var vi noga med att förbereda oss genom 

att undersöka olika intervjutekniker inför intervjutillfällena. Denscombe (2016) menar att en 

skicklig intervjuare aldrig dömer informanten utifrån egna åsikter och värderingar och därmed 

inte på något sätt påverkar informantens svar genom kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Vi 

fokuserade därför på att ge informanten utrymme till utförliga svar genom att lyssna och sedan 

kontrollera att vi förstått svaren på rätt sätt genom följdfrågor eller korta sammanfattningar 

(Krag, 1993). Vi strävade även efter att vara lyhörda, uppmärksamma och observanta för att 

känna av om samtalet behövde drivas på eller om det fanns utrymme för tystnad och betänketid 

hos informanten (Denscombe, 2016).   

Några av fördelarna med att använda intervjuer som datainsamlingsmetod är att man ofta får 

tillgång till detaljerad och djupgående information, vilket också skapar en värdefull förståelse 

för vad man faktiskt undersöker. Det är inte heller ovanligt att man får insikt i oförutsedda 

områden eller ämnen vid intervjutillfället (Krag, 1993). När man strukturerar intervjuerna på 

ett sätt som ger utrymme för flexibilitet vid intervjutillfället och när man planerat intervjun en 

tid i förväg har man skapat förutsättningar för hög svarsfrekvens. Till sist får man även chans 

att kontrollera informationen och dess validitet i realtid när intervjun hålls (Denscombe, 2016). 

Tack vare intervjuguiden hade vi ett stöd att falla tillbaka på under intervjuerna. Vi kunde ställa 

våra planerade frågor men kunde även ställa mer oförutsedda frågor som dök upp hos oss där 

och då. Eftersom frågorna till en början var relativt breda gav de också utvecklade svar som i 

många fall även svarade på de följdfrågor vi hade förberett. Tabell 1 visar de intervjuer som 

genomfördes. 

3.4.4 Dataanalys 

För att analysera den data vi fick från de fyra semi-strukturerade intervjuerna valde vi som 

tidigare nämnts att spela in intervjuerna för att inte gå miste om viktig data. När datan väl var 

insamlad valde vi att säkerhetskopiera inspelningarna för att inte riskera att gå miste om datan, 

detta efter råd från Denscombe (2016) som menar att säkerhetskopiering av intervjuerna är 

väsentligt. Därefter kunde transkriberingen av intervjuerna påbörjas. Eftersom vi främst var 

intresserade av den information intervjuerna faktiskt innehöll kunde vi vara delvis selektiva i 

transkriberingen och lämna ute data som inte direkt berörde själva forskningsansatsen 



20 

 

(Denscombe, 2016). Detta gjorde att transkriberingen inte blev exakt så tidskrävande som den 

vanligtvis är (Denscombe, 2016). Transkriberingarna skedde via dator, både uppspelning av 

intervjuer samt nedskrivning av text. När alla fyra intervjuer transkriberats påbörjades 

textanalysen. Vid analysen av texten började vi med att bryta ned transkriberingarna till mindre 

texter som innehöll den mest väsentliga datan för studien, det vill säga, den information som 

skulle hjälpa oss att svara på syftet och forskningsfrågorna. Kategorier upprättades utefter vad 

vi ansåg som relevant data för studien och dessa kategorier blev följande: “Värdeerbjudande”, 

“Värde och värdeskapande”, “IT-användning inom organisationen”, “Dokumenthantering” och 

“Tankar om tjänstekonceptet”. När kategorierna var fastställda började vi ta ut citat som 

speglade vad informanterna sade i dessa kategorier som vi identifierade. Därefter kunde 

analysen av citaten och datan påbörjas där vi sammanställde vad var och en av informanterna i 

deras roller ansåg om värde, värdeskapande och dokumenthanteringen i deras arbete. Detta blev 

grunden till studiens resultat. Vi valde att strukturera kategorierna utifrån både intervjuguidens 

struktur men även utefter vilka kategorier som logiskt följer efter varandra, till exempel att det 

är en logisk följd att “Värde och värdeskapande” kommer efter “Värdeerbjudande” eftersom 

värdeerbjudandet i grund och botten är vad företaget och dess anställda strävar efter. Detta sätt 

att ta sig an den insamlade datan hjälpte oss i att på ett enklare sätt hitta det viktigaste delarna i 

intervjuerna för att svara på studiens syfte och forskningsfrågor. 

3.5 Forskningsetik 

Vi har tagit hänsyn till en rad forskningsprinciper under genomförandet av studien. Följande 

tre principer har beaktats: 

-       Informationskravet 

“Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte.” (Swedish Research Council, V, 2002, s.7) 

Inför varje intervju förklarade vi att informanternas deltagande var helt frivilligt och att de 

kunde avbryta sitt deltagande när som helst. 

-       Samtyckeskravet 

“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” (Swedish 

Research Council, V, 2002, s.9) 

Vi valde att spela in intervjuerna efter att vi fått informanternas fulla medgivande till det. Vi 

informerade även informanten om att studien skulle komma att publiceras i ett forskningsarkiv 

och därmed vara öppen för allmänheten att läsa. 

-       Konfidentialitetskravet 

“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem.” (Swedish Research Council, V, 2002, s.12) 

Att nämna de anställdas olika titlar och positioner var viktigt för att i ett senare skede kunna 

jämföra deras olika perspektiv och syn på värdeskapande. Vid första mötet vi hade tillsammans 
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med Texor berättade de att de gärna vill synas mycket för allmänheten och önskade därför att 

företagsnamnet skulle finnas med i rapporten. Vi förklarade för informanterna att både 

företagsnamnet och deras positioner skulle nämnas och att de då indirekt skulle kunna 

identifieras. Detta var något som informanterna godkände.             

Under själva intervjutillfället var vi noga med att respektera informantens rättigheter. En 

informant som inte vill svara på en specifik fråga ska inte heller behöva göra det. Intervjuaren 

bör därför vara uppmärksam på om samtalet på något sätt blir stressande eller obekvämt för 

informanten (Denscombe, 2016). 

3.6 Metodkritik 

Det finns både för och nackdelar med alla metoder som kan väljas för att genomföra en studie. 

För att kommentera valet av kvalitativ forskningsmetod framför kvantitativ forskningsmetod är 

den tydligaste fördelen med kvalitativ metod att det ger en djupare typ av data än den 

kvantitativa, och det är just denna typ av mer ingående data vi var intresserade av för att 

verkligen komma åt individernas syn på värde. Då värde är ett sådant subjektivt begrepp behövs 

en mer djupgående datainsamlingsmetod. Kvantitativ metod handlar ofta om att skicka ut 

enkäter med flervalsfrågor till en större urvalsgrupp (Holme & Solvang, 1997), denna typ av 

data hade mest troligt inte kunnat spegla det äkta värdet som individerna tror att de kommer 

uppleva då flervalsfrågorna hade lett individerna till att inom begränsade ramar styra och välja 

vilket värde de skulle uppleva, de skulle alltså inte få tillfälle att tänka och känna fritt. Det finns 

dock en fördel med kvantitativ metod i jämförelse med kvalitativ vilket är att den kvantitativa 

datan går att generalisera lättare än den kvalitativa, då den genererar annan typ av data 

(Rienecker & Jørgensen, 2008), dock spelar generalisering av data mindre roll i denna studie 

vilket gör att den kvalitativa metoden passar bättre. En annan faktor som gjorde att kvalitativ 

metod fungerade bättre var att kvantitativ forskning i större utsträckning vänder sig mot 

storskalig forskning med högre antal och större mängder (Denscombe, 2016). Denscombe 

(2016) talar om att man med användningen av kvalitativ metod vill ha detaljerad information 

för att kunna genomföra den senare analysen och vara så nära datan som möjligt. Detta gör att 

analysen blir längre än vid kvantitativ metod då ord sällan går att analysera på ett snabbt och 

enkelt sätt via tekniska verktyg, något som gör att mer tid måste läggas på analysen. Kvalitativa 

forskningsmetoder passar därför väl för studier av mindre skala (Denscombe, 2016). 

Vi var medvetna om nackdelarna med kvalitativ metod när vi gjorde valde att använda oss av 

den. Dels handlar nackdelarna om att dataanalysen kräver mycket tid och arbete, samt att 

analysen kan tolkas på andra sätt än den bör (Denscombe, 2016). Dock är vi bara människor 

-  feltolkningar kan göras och man måste akta sig för att lyfta datan ur sin kontext när den 

analyseras. En stor nackdel med kvalitativ forskning är att då det är få som intervjuas samlas 

inte den mängddata som behövs för att styrka bevis på att datan går att lita på (Denscombe, 

2016). Pålitligheten blir alltså lägre med kvalitativ data i jämförelse med kvantitativ data 

(Denscombe, 2016). Vi kände till dessa nackdelar och svagheter med metoden och kunde 

därmed försöka undvika eller minimera riskerna att de skulle ske under arbetets gång. Vi utgick 

från principen att om man är medveten om något kan man försöka undvika det. 
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Varför vi valde abduktivt arbetssätt framför både deduktivt och induktivt var för att det 

abduktiva arbetssättet är en kombination av både det induktiva och deduktiva (Alvesson & 

Sköldberg, 2008).  Detta ansåg vi var ett optimalt alternativ för studien. En fördel med det 

abduktiva arbetssättet är att det är mer förutsättningslöst genom att man inte behöver låsa sig 

till de förutsatta teorierna (Alvesson & Sköldberg, 2008; Patel & Davidson, 2003). Vi hoppades 

med valet av denna metod att det skulle ge oss friheten att analysera datan på bästa sätt och 

därmed skapa en bra förståelse för den empiri vi samlat in. En nackdel med att samla in data 

genom att hålla intervjuer är att det är relativt tidskrävande. Framför allt när informationen från 

intervjuerna i efterhand ska bearbetas och analyseras. Vi valde att endast intervjua den mängd 

personer som vi kände var relevant inom vår tidsram för studien. Att ta sig an för många 

intervjuer hade förmodligen gett oss en tidsbrist där vi hade fått problem med att ta fram ett 

välgrundat resultat. När intervjuerna dessutom ska ske ansikte mot ansikte och det finns ett 

geografiskt avstånd till informanterna kan resekostnaderna bli till en nackdel för intervjuaren 

(Denscombe, 2016). 
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4. Empiri  

I detta avsnitt presenteras det resultat som skapats utifrån materialet som samlats in under 

intervjuerna. Materialet är kategoriserat i olika områden för att ge en tydlig överblick av 

intervjusvaren. 

4.1 Sammanställning av intervjuer 

Nedan presenteras en sammanställning av den information som vi fick ta del av under 

intervjuerna. Genom att sammanställa informationen och kategorisera den i fem områden kunde 

vi inkludera och exkludera material på ett effektivt sätt, utan att gå miste om nödvändig 

information. För att tydliggöra, när “de anställda” används i texten menas specifikt de fyra 

personer som blivit intervjuade.  

4.1.1 Värdeerbjudande 

Texor har som vision att bli en av de mest respekterade och kostnadseffektiva leverantörerna i 

världen inom life science-industrin. Vad som krävs av dem för att vidmakthålla sin starka 

ställning på marknaden är framför allt att kunna erbjuda ett större värde till sina kunder än 

konkurrenterna. 

“Och eftersom vi bor där vi bor, i Norrland och i Sverige, kan vi ju aldrig vara det där 

låglönelandet. Vi måste ju därför ge ett större värde än kanske Kina - som kanske kan 

leverera två maskiner för samma pris för en maskin hos oss [..] vi jobbar väldigt mycket med 

“runt omkring-service”, typ dokumentation, kvalitet, service och support. Kvalitet är ju prio 

1, 2, 3, 4 och 5 för oss för vi kommer aldrig att vara billigast.” (Vd) 

I Texors fall bygger värdeerbjudandet på att leverera så högkvalitativa produkter som möjligt. 

De har inte möjlighet att vara den billigaste leverantören på marknaden och måste därför 

differentiera sig på andra sätt, genom att skapa en större nytta för sina kunder. Utöver 

produkternas höga kvalitet fokuserar man även på god service runt om produkterna, bland 

annat genom dokumenthantering och support. 

4.1.2 Värde och värdeskapande 

Att definiera värde som den nytta man upplever i förhållande till vad man har “betalat” eller 

“uppoffrat” är en definition som de anställda kan applicera på sitt arbete. När kunderna 

överväger olika leverantörer är det den definitionen av värde som ofta spelar in och avgör om 

man väljer Texor som leverantör. 

“[..] det är en bra definition. Våra kunder gör ju en direkt jämförelse - vad får vi om vi köper 

en maskin för X kronor av Texor och så köper vi samma maskin av leverantör B för samma 

pris. Helhetsupplevelsen kan ju vara här nere och här uppe, det är ju väldigt stor skillnad” 

(Vd) 

“[..] allt det man gör ska ju helst vara värdeskapande i ett företag, det är ju så det är och om 

man tänker så då inser man många gånger hur mycket onödigt man gör och kan man [..] 

tänka: är det verkligen värdeskapande det jag gör här? Eller är det bara något jag gör för 
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görandets skull [..] då har man kommit en bra bit på vägen tycker jag. [..] att kunna förmedla 

ut det till medarbetare att det ska vara värdeskapande det man gör annars är man ju inte kvar 

här tillslut. [..]” (Kvalitetschef) 

Som nämnt i avsnitt 2.1 (s.5) måste tillverkningsindustrin öka sin differentiering på marknaden 

för att inte förlora sina kunder till lågpriskonkurrenterna. Att alltid sträva efter att bidra med 

sådant som är till värde för företaget och att som ledande roll i företaget förmedla detta till sina 

anställda är en central del i att kunna konkurrera om marknadsandelar.  

4.1.2.1 Värdeskapande för olika anställda  

Eftersom värde har olika betydelser för olika människor kan även upplevelsen av vad som är 

värdeskapande skilja från person till person beroende på vad den specifika individen arbetar 

med och har som mål och syfte i sitt arbete. 

“Att jag skapar bra förutsättningar för mina anställda. Arbetsmiljö, trivsel, lagom många 

anställda etc. Riskbedömningar - till exempel om en maskin går sönder, hur säkerställer vi att 

vi har en leverantör B etc. För mig handlar det därför mycket om att säkerställa så att allting 

funkar.” (Vd) 

Att se till så att verksamheten fungerar, att de anställda trivs och att det finns backup-planer om 

något oväntat skulle inträffa är något man värdesätter högt. På så sätt arbetar man förebyggande 

så att verksamheten inte stannar av i onödan eller stöter på omfattande problem. Det finns ett 

stort fokus på själva säkerställandet av driften på företaget, som i sin tur skapar värde för de 

anställda, såväl som Texors verksamhet. 

“[..] jag jobbar mycket ute mot våra kunder och hur de uppfattar oss och jag har mycket 

hand om reklamationer och statistik och sådana saker och värdet för mig är [..] att först och 

främst hålla de siffrorna inom hank och stör och sen är det att kunna hantera bekymmer och 

kunna få till det att de inte återuppstår, det [..] är värdeskapande att slippa gång på gång 

göra [..] samma fel [..] och så att vi har en bra uppfattning hos kunderna, att de uppfattar oss 

som en bra leverantör är också värdeskapande för mig.” (Kvalitetschef) 

Ett effektivt och smidigt arbetssätt där man i ett tidigt skede kan avstyra eventuella fel eller 

bekymmer, är enligt kvalitetschefen värdeskapande. Att dessutom ha en god relation till kunden 

och att Texor uppfattas som en god leverantör är en viktig faktor för det inomorganisatoriska 

värdet. 

“Att allting funkar.” (Montör) 

Vad gäller inomorganisatoriskt värdeskapande i produktionen upplever man värde när allt 

fungerar som det ska och man kan genomföra sina arbetsuppgifter för att bygga ihop 

produkterna. Alltså när produktionsledet fungerar som det ska och inga incidenter inträffar efter 

vägen. Att det tillhörande administrativa arbetet fungerar, att all tillhörande dokumentation är 

korrekt och på rätt plats är även det en förutsättning för värdeskapande. 
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“Värdeskapande för mig det är ju att saker och ting blir rätt [..] när man skickar iväg e-mail 

när det gäller våra projekt så [..] skickas ju all dokumentation ner till deras projektspecialist 

som sitter och går igenom att det jag har gjort stämmer [..] det dubbelkollas för att vi ska 

minska så mycket fel som möjlig till slutkund. Och där är det ju alltid en glädje när de hittar 

så lite som möjligt och samma sak när kunderna kommer hit, de är nöjda [..] när de är lugna 

då blir ju jag jätteglad för det innebär ju då att jag har gjort mitt jobb bra [..] det blir mindre 

och mindre fel och man hittar saker i tid och därmed hinner stoppa det. Det är sådant som 

jag tycker skapar värde och det gör ju också att ju mer vi hinner stoppa från början, ju 

mindre hinner in i kedjan och sånt skapar ju ett värde för hela företaget. För börjar vi ta in 

fel saker [..] ju längre in de hinner komma i kedjan, desto dyrare och mer tidskrävande blir 

det ju.” (Dokumentansvarig) 

När den dokumentansvariges huvudsakliga arbetsuppgifter blir rätt, när dokumentationen som 

görs till produkterna är felfria, upplever denne stort värde. Det blir ett slags bevis på att arbetet 

är korrekt utfört vilket resulterar i känslor av glädje hos individen. När kunderna då är nöjda 

och jobbet är väl utfört blir det något som är värdeskapande. Att dessutom kunna lokalisera och 

minimera fel redan tidigt i kedjan så att mindre fel sker under processens gång, är även det 

något som skapar värde. För ju tidigare felet förs in i processen, desto större påverkan resulterar 

det i beroende på vad som blivit fel. Det blir då värdeskapande för den dokumentansvarige att 

tidigt upptäcka sådana fel och på så sätt kunna minimera riskerna kring att skicka fel i 

dokumenten till kunden. Eftersom det är av vikt att alla certifikat till produkterna ska stämma 

och vara korrekta blir denna dokumenthantering en väsentlig del av Texors verksamhet, vilket 

gör att det finns mer än en anställd som arbetar med detta. Värdeskapandet för den 

dokumentansvarige handlar därför om att den tid och arbete som läggs ned på att kontrollera 

dokumenten och dess riktighet, överensstämmer med det som levereras till kunden i form av 

kvalitet och spårbarhet. 

4.1.3 IT-användning inom organisationen 

Den huvudsakliga IT-användningen hos Texor sker i nuläget via datorer och ett antal IT-system 

som man har kopplade till sin verksamhet. Man har en bred användning av datorer i form av 

lagring av dokument, upprättande av dokumentation, administrering av exempelvis löner och 

andra affärssystem som hjälper verksamheten att rulla. 

“Varje dag och hela tiden. Jättemycket är ju mail [..] det används nästan som en 

chattfunktion [..]. Sedan har vi ju IT i form av affärssystem, Monitor till exempel [..]. 

Affärssystemet är ju lite nyckeln i det hela. Monitor som vi använder täcker ju allt ifrån inköp, 

produktionsplanering, fakturering men även redovisningen så vi har ju vad man kallar ett 

komplett affärssystem. [..] Sedan är vi ju ibland tvingade att använda våra kunders 

affärssystem, vi ska logga in i portaler, ladda hem beställningar, ritningar [..]. Sedan 

använder vi kundernas portaler när vi laddar upp dokument [..]” (Vd) 

“Jättemycket. Vi håller mycket på med dokument och standarder och det är krav och det är 

lagkrav och det är regulatoriska krav [..] allting går idag via IT-grejer [..] vårt 

egendesignade verksamhetssystem som vi byggde för kanske 15 år sedan [..] ett helt nytt 

system som heter 2C8 [..]” (Kvalitetschef) 
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“Vi har ju alla ritningar och certifikat i datorn så dit måste jag ju in och leta åt allt [..]” 

(Montör) 

Affärssystemet Monitor är det IT-system som de anställda använder sig mest av. Trots att det 

är samma system (Monitor) med samma funktioner används det på olika sätt beroende på 

individ och dennes syfte med användningen. Den dokumentansvarige på Texor använder 

Monitor för att bland annat hämta certifikat som ska finnas till produkterna, medan montören 

som arbetar i fabriken använder Monitor för att hämta ritningarna på produkten så att hen förstår 

hur produkten ska monteras. Utöver detta tillkommer ett och annat egendesignat 

verksamhetssystem vilket bara tjänstemännen använder sig av. För att förtydliga ingår vd, 

kvalitetschef, och dokumentansvarig inom begreppet “tjänstemän” då de hanterar det 

administrativa arbetet. Även e-mail är något som de anställda berörs av i arbetet. Förutom själva 

IT-systemen som används tillkommer även programmen Microsoft Excel och Microsoft Word 

för att skapa dokument och föra statistik över verksamheten. Oavsett roll på företaget anser de 

anställda att arbetet med IT-systemen idag fungerar bra. 

“Jag tycker att det funkar jättebra [..] Problemet [..] är att just idag har vi iallafall extremt 

mycket handpåläggning, som görs på dokumentationen. Jag sitter ju och handstämplar varje 

certifikat och det är ju någonstans en extra kontroll man gör på sig själv också för att se att vi 

verkligen har rätt grejer och att upptäcka missade siffror eller något sådant, och det är sånt 

som jag ska snappa upp innan jag skickar iväg det. Så det är [..] det som är det komplexa, det 

skulle ju gå att göra [..] det enklare så klart, det tror jag säkerligen. Och det skulle nog 

underlätta på alla sätt och vis, men jag tror att det just är den här extra kontrollen som [..] 

kan bli lite knivigt att försöka lösa, för det handlar någonstans om att det är handpåläggning 

på så många ställen, det är inte bara jag utan det är ju i hela fabriken [..]” 

(Dokumentansvarig) 

“Det funkar väl bra. Däremot inser man hur otroligt känslig man är när det inte funkar [..] 

funkar inte affärssystemets support, eller om de gör någon uppdatering som inte funkar fullt 

ut, kan vi ju i princip stå stilla [..] är det inte robust och funkar jämt så är det många 

verksamheter som är helt stopp liksom [..] men det funkar för det mesta. Det funkar bättre 

idag än för fem år sedan” (Vd) 

Ett problematiskt område för den dokumentansvarige är handpåläggningen som sker under 

tiden en produkt skapas. Detta rör inte själva IT-användningen utan visar bara på att den process 

som skapar mest problem är den icke-datoriserade. Företagets vd redogör för den känslighet 

som uppstår då digital teknik används för att driva en verksamhet och vad som händer om 

systemen man använder, av någon anledning inte skulle fungera. Denna känslighet blir en 

nackdel för digitaliseringen och digital teknik generellt, men det är ohållbart att tänka i sådana 

banor om man vill att verksamheten ska utvecklas. Man reflekterar även över detta och att 

tekniken gått framåt vilket har lett till att arbetet tillsammans med IT-systemen fungerar bättre 

idag än vad de gjorde för bara fem år sedan. 
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4.1.4 Dokumenthantering 

När Texor producerar, säljer och levererar sina produkter tillkommer en omfattande 

dokumenthantering. Hur de anställdas relationer till dokumenthanteringen ser ut beror främst 

på deras befattning på Texor. 

“Idag ser jag väldigt lite av den, för 10 år sedan såg jag allt. Min roll där är nog mest att 

skapa förståelse och visa hur viktigt det är, det här med att kvaliteten är prio 1, 2, 3, 4 och 5 

och att inte nonchalera den biten och tycka att den är jobbig.” (Vd) 

“Nu funkar det ju bra, när vi bara behöver hålla reda på lite papper” (Montör) 

Hanteringen av utskrivna papper har minskat något. Man hanterar allt fler dokument digitalt 

som skannade PDF:er istället för att lagra dem i hyllor som man gjorde förr, vilket märks bland 

de anställda som sköter produktionen. 

“Jag tycker att man vant sig, man blir ganska “ja det är så här” och så hittar man ett eget 

arbetssätt och jag tycker ju liksom att det flyter på på det viset.” (Dokumentansvarig) 

 Dokumenthanteringen är viktig och utgör en stor del av det högkvalitativa erbjudande Texor 

tillhandahåller sina kunder. Generellt sett anser de anställda att dokumenthanteringen i 

dagsläget fungerar bra, den fyller sitt syfte och bidrar till den arbetsprocess som idag utgör 

Texors kärnverksamhet. Däremot finns det en gemensam uppfattning hos de anställda att 

dokumenthanteringen skulle kunna effektiviseras 

“[..] jag ser det mest när det går på tok. Då får jag det i ansiktet av kunden, att vi inte har 

levererat rätt saker. Och då får man ju snabbt försöka städa till processen eller 

arbetsmetoden eller vad det nu kan vara som har gått fel [..]” (Vd) 

“[..] manuell hantering skapar jättemycket problem för vi är inte perfekta [..]” 

(Kvalitetschef) 

När något går fel i dokumenhanteringen beror det ofta på den mänskliga faktorn. När data matas 

in i systemet manuellt blir det ibland fel. Fel siffra hamnar på fel plats och dokumentet håller 

då inte den standard som Texor utlovar sina kunder. Små misstag skapar alltså stora problem, 

vilket är en nackdel med hur dokumenthanteringen ser ut i dagsläget. 

“[..] det här med att sitta och stämpla och intagningar skulle gå att göra på ett smidigare sätt 

så att det inte skulle innebära [..] att vi skulle sitta och handstämpla varje certifikat för när vi 

har sådana stora projekt eller mycket att göra som vi har nu, det tar sin beskärda del av tiden 

[..] Så att förenkla den typen av hantering att [..] det inte finns någon som måste sitta och 

göra det för hand [..] att det genereras på något vis automatiskt när man tar in saker, sådant 

skulle ju vara guld [..] papper har ju en tendens till att kunna försvinna eller diverse annat, så 

att [..] (Dokumentansvarig) 

Den anställda som har huvudansvaret för dokumentationen menar att delar av den hade kunnat 

effektiviseras, framför allt vad gäller hanteringen av utskrivna papper då denna tenderar att vara 

väldigt tidskrävande. Dessutom finns det alltid en risk att papper förstörs eller tappas bort.  
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“Ja det tror jag [..] det är i regel till 99.9% mänskligt fel, inget styrningsfel eller processfel 

utan det är bara det att ibland blir det en 8 istället för en 9 och då beror det många gånger på 

kanske stress [..]” (Kvalitetschef) 

“Absolut! All data finns ju i affärssystemet [..] alla krav finns, allt är känt, men lite mer icke-

personberoende skulle jag vilja ha. Så IT är väl absolut svaret på frågan.” (Vd) 

“att jag ska gå ner jag ska hämta papper, alltså allt sådant, ju mer som skulle finnas i datorn 

[..] skulle ju även vara guld värt [..]denna hantering av papper som görs nere på verkstaden 

att man skulle kunna försöka få in det i datorn direkt [..] hade varit supersmidigt.” 

(Dokumentansvarig) 

“Ja vi har ju gått över mycket till dator, det är ju inte som förut då det låg papper i hyllorna, 

men nu har vi ju fått in allting i datorsystem [..]” (Montör) 

Att använda IT (digital teknik, digitala verktyg eller datoriserade system) för att underlätta 

dokumenthanteringen är enligt de anställda en välgrundad idé. Man har sedan en tid tillbaka 

valt att använda IT mer och mer i arbetsprocesserna och att utveckla den IT-användningen är 

något de anställda välkomnar. Speciellt då de fel som uppstår oftast beror på manuella 

inmatningar. En dator begår i regel aldrig sådana inmatningsfel och skulle därmed eliminera 

den typen av problem. 

4.1.5 Tankar om tjänstekonceptet 

Det tjänstekoncept som framtagits används för att exemplifiera en typ av digital lösning som 

skulle kunna hjälpa till med den tidskrävande dokumenthanteringen på Texor. Denna lösning 

fungerar även som en digital tilläggstjänst så att Texor, till sina produkter, ska kunna 

differentiera sig mot konkurrenterna. Lösningen ska, som tidigare nämnt under avsnitt 3.4.1.1 

(s.15) fungera som en typ av portal där kunderna själva kan logga in för att titta på produkten 

de köpt och därigenom även hitta certifikat och andra dokument tillhörande produkten. 

“En komponent för kunden kan vara något helt annat för oss. Det blir ofta dyra 

missuppfattningar [..] det hade ju varit bra om man kunde sy ihop då alla dokument till rätt 

komponent så att R4 får allt rätt. Men absolut, det skulle funka. Allt man kan tydliggöra för 

kunden är ju ett plus. Ett av tricken är ju att kunna ta betalt för mervärdet - så att det då ger 

något för kunden men även för oss på Texor.” (Vd) 

Texors vd menar att tjänstekonceptet skulle kunna leda till en rad förbättrade möjligheter för 

företaget. Delarna i tjänstekonceptet som handlar specifikt om Texors kontakt med deras kunder 

anser vd:n kan gynna både dem och kunderna på ett bra sätt. Hen tycker att BIM-modellen 

skulle kunna vara ett bra kommunikationsverktyg mellan Texors kunder och dem själva. Ibland 

kan kunderna höra av sig till Texor för att de vill hitta åt en komponents certifikat eller liknande. 

Detta blir oftast en tidskrävande process och de anställda på Texor har sällan tid över att lägga 

på en sådan uppgift. Det är även ofta att kund och Texor i dessa sammanhang missförstår 

varandra i vilka komponenter och delar man egentligen menar. Vd:n säger att tjänstekonceptet 

kan underlätta detta, dels för att man på ett enklare sätt kan kommunicera vilka komponenter 

man menar när en exakt modell över produkten visas, samt att kunderna själva kommer kunna 

leta reda på komponenternas dokument utan att behöva ringa till Texor. Hen menar även på att 
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en sådan lösning skulle kunna vara en “win win”-situation för både kund och Texor. Kunderna 

skulle få en exklusivare lösning på dokumentationen till produkterna, vilken även är smidigare 

och bättre än den nuvarande. Tänker man sedan prismässigt skulle Texor fortsättningsvis kunna 

ta samma pris för produkterna som det gör idag, men kan genom tidseffektivisering skaffa sig 

större vinstmarginaler genom att systemet skulle resultera i att mindre tid behöver läggas på 

dokumenthanteringen. 

“Om man kunde sätta ihop så att man får en komplett dokumentation [..] det är ju enklare att 

när man ska gå igenom något att sitta och titta igenom papper, men det är ju en vanesak. 

Äldre gillar kanske papper mer men jag tycker att det låter som en vettig sak, absolut.” 

(Kvalitetschef) 

Kvalitetschefens åsikter är att tjänstekonceptet är ändamålsenligt och välarbetat gentemot hur 

processen ser ut för dem idag. Hen säger dock att det kunde bli ett problem mot kunderna om 

nästan all dokumentation skulle vara digital då de är vana vid att bläddra i alla papper, men det 

tror hen skulle lösa sig med tiden. 

“En sådan där bild hade varit jättebra när man ska bygga, bara för att kunna vrida och kolla. 

För vi har många ritningar som inte riktigt stämmer. Det fattas bitar och man ser inte alla 

delar på kolonnen heller så man får gissa lite [..] och sedan att man får in alla papper direkt 

på rätt ställe är ju också bra.” (Montör) 

Montören som arbetar i produktionen tycker, vid en första introduktion av tjänstekonceptet, att 

BIM-modellen verkar väldigt bra då ritningarna de använder idag inte alltid stämmer överens 

med verkligheten. BIM-modellen skulle då underlätta just för att de i produktionen kan vrida 

och kolla närmre på den exakta modellen av det som ska byggas. Hen menade även att det var 

bra och smidigt om man kunde få in alla dokument på ett och samma ställe. 

“[..] det här går lite grann ihop med att vi får ibland frågor om gammal dokumentation som 

ska sparas i 15 år [..] de kan ju komma med något som är 15 år gammalt och vill ha 

dokumentation och då ska man ner i arkivet och så ska man börja letandet [..] så sådant 

skulle ju definitivt vara bra för sådant kan ju vara extremt tidskrävande att leta reda på 

papper eller sitta och komplettera för det är ju mycket sådant man får göra i och med att 

allting finns ju inte [..] sådant skulle ju underlätta jättemycket [..]” (Dokumentansvarig) 

Även Texors dokumentansvarige talar om situationen där kunderna hör av sig till dem för att 

leta reda på gamla dokument. Tjänstekonceptet kan precis som tidigare nämnt tidseffektivisera 

den aktiviteten, eller möjligtvis ersätta den. Tjänstekonceptets utformning skulle därför 

underlätta arbetet för de anställda på Texor i mer än bara en aktivitet. 

4.1.5.1 Värdeskapande med digital tjänst 

Det tjänstekoncept som utformats tycker de anställda skulle skapa värde för just dem i deras 

roll. Det visas dock att det kan skilja sig i exakt vad var och en av dem tycker är värdeskapande 

i deras arbete. 

“[..] att man skulle kunna få alltihopa samlat på ett och samma ställe [..] ibland så får vi 

göra saker i efterhand och det gör ju att det blir helt fel, det blir inget bra [..] då är det ju 
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fördelen att man har gjort rätt från början och sedan hela vägen [..] så att det är ju mycket 

sådant men det blir jätteintressant att se och jag tycker att det är en väldigt bra idé.” 

(Dokumentansvarig) 

Värdeskapande med tjänstekonceptet för den dokumentansvarige tycker hen skulle vara att ha 

allt samlat på samma ställe. Genom att hen då skulle slippa skapa dokument i efterhand eller 

lägga till dokument under produktionens gång. Genom checklistan som systemet skulle 

innehålla skulle det på ett mer konkret sätt visas exakt vilka dokument som måste finnas med 

för att kunna fortsätta med projektet. Förhoppningen med detta är att minska risken för misstag 

genom att säkerställa allt är klart innan det går in i produktionen, och även detta är 

värdeskapande för den dokumentansvarige. 

”Vi har känt länge att vi skulle vilja ha en dator då vi går och plockar så att vi ser att vi har 

rätt grejer. Finns inte rätt grejer så kan man ju då ändra så att vi får rätt som vi plockar på 

en gång. Nu måste vi ju ringa upp och så får de ändra på ordern och plocklistan och allt. Så 

det hade varit enkelt att göra det själv.” (Montör) 

 För montören skulle värde uppstå genom handdatorn som de i produktionen ska använda sig 

av när de ska plocka ihop komponenter och sedan montera produkterna. Hen menar att med ett 

sådant verktyg kan montörerna lättare se och hantera komponenterna samt de tillhörande 

dokumenten på ett smidigare sätt än vad som sker idag. Detta är värdeskapande för hen genom 

att arbetet blir smidigare, mer tidseffektivt och lättare att genomföra. 

[..] det skulle vara ganska enkelt för mig att söka reda på en kolonn som finns ute i världen 

och jag får ofta frågor [..] och då är det enkelt att hitta åt den och bara klicka sig fram. För 

idag kan jag hitta åt dem men då måste jag sitta [..] och försöka hitta åt den och vad det är 

för komponent de är intresserade av, här vet man ju ganska snabbt vad det är för komponent 

[..] att systemet skulle kunna plocka ihop alla dokument och lägga dessa på rätt plats, det 

skulle vara väldigt bra. Väldigt tidseffektivt och värdefullt [..] stoppar du in det rätt i systemet 

så tror jag att man kan hantera saker på ett bra sätt, mycket bättre än vi människor gör. Bara 

det skulle vara värdeskapande för att förmodligen blir det inte då fel [..] det tror jag systemet 

skulle kunna hantera väldigt bra om man byggde det på rätt sätt [..]” (Kvalitetschef) 

Kvalitetschefen talar om värdeskapande på fler sätt än bara ett när det gäller tjänstekonceptet i 

den egna kontexten. Dels tycker hen att det skulle vara värdeskapande att minska 

arbetsbelastningen för att leta rätt på dokument tillhörande tidigare levererade produkter. Även 

det att ha en modell som hjälper till med kommunikationen är värdeskapande för 

kvalitetschefen. Det är tidseffektivt om alla dokument hamnar på rätt plats i systemet när man 

lägger in komponenterna som ska ingå i produkten. Hen menar på att ju mer som blir 

automatiserat och sköts av datorer desto mindre problem kommer att uppstå. 

“Jag börjar ju med att säkerställa så att vi inte gör fel mot kunden [..] onödiga möten jag blir 

kallad till för att diskutera varför det ibland blir fel i dokumentationen. Då känns det svårt att 

säga - ja vi är inte billigast men vi har bäst kvalitet. Det kan ju också vara svårt i 

prisförhandlingar då vi vill höja priserna, att få sådant i ansiktet att vi inte alltid fixar 

dokumentationen. Så att kunna förbättra upplevelsen för kunden skulle kunna vara ett stort 
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värde för oss. Och där är ju känslan av värde - vad får jag för pengarna - otroligt viktig. Och 

på så sätt förbättra, inte bara säkerställa vad kunden vill ha så är det ju ett plus.” (Vd) 

För vd:n på Texor är det värdeskapande att leverera det som de säger att de ska leverera till 

kunderna och detta skulle kunna säkerställas med tjänstekonceptet som hjälper till att hålla reda 

på dokumenten. Texor säger att de har bäst kvalitet och är duktiga på spårbarheten i materialen 

som används, när det sedan visas i leveransen av produkterna och kunderna blir nöjda uppstår 

ett värdeskapande hos Texors vd. 

4.1.5.2 Dokumenthanteringens påverkan i dagsläget 

Genom att dokumenthanteringen på Texor idag är tidskrävande, vilket går att utläsa från 

intervjuerna då tidseffektivisering är en genomgående fördel med tjänstekonceptet, säger ändå 

tjänstemännen att inga andra arbetsuppgifter egentligen blir “lidande” och inte får lika mycket 

uppmärksamhet som de kanske annars skulle kunna få. 

“[..] jag skulle inte säga att jag tycker att något blir lidande så.” (Dokumentansvarig) 

“Nej inte för mig personligen [..]” (Vd) 

“Nej det blir jag inte egentligen, då det blir fel då tar jag över [..] då blir jag ju lidande om 

jag har gjort fel men då är det bara att försöka fixa till det så att det inte händer igen, eller 

minska det så det blir mindre fel. Nej inte lidande [..]” (Kvalitetschef) 

“Vissa grejer måste jag ju fortfarande hantera papper kring. Det hade jag ju kunnat spara in 

tid på om jag hade haft sådär (syftar på tjänstekonceptet) [..]” (Montör) 

 Montören menar att den manuella hanteringen av papper som görs nu skulle kunna 

effektiviseras med tjänstekonceptet och därmed göra att hen kunde fokusera mer på sin 

huvuduppgift vilket är att montera. Man skulle kunna tänka sig att fler arbetsuppgifter skulle 

bli förkastade på grund av att så mycket tid läggs på dokumenthanteringen istället men så 

uppfattar man inte att fallet är. 
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5. Analys och diskussion 

I detta avsnitt analyseras det resultat som studien genererade. Resultatet utvärderas mot den 

teoretiska referensramen och diskuteras utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

5.1 Värdeerbjudande 

Kunder som är underleverantörer för ett annat företag kommer att möta en högre konkurrens i 

allt större utsträckning (Texor, u.å). Det är därför väsentligt att hitta en strategi för att möta den 

här konkurrensen. Forskning kring digitalisering inom tillverkningsindustrin talar frekvent om 

detta. Differentiering är en strategi som företagen i Sverige måste förhålla sig till då man i 

dagsläget inte kommer kunna vara ett låglöneland (Larsson, 2015). Resultatet av studien påvisar 

att det finns en medvetenhet och förståelse om hur konkurrenssituationen ser ut inom 

tillverkningsindustrin, ändå verkar det ske få förändringar i affärsmodellerna hos 

industriföretagen som gör att de kan skilja sig från konkurrenterna. Frågan är varför det faktiskt 

ser ut på detta sätt då Sveriges tillverkningsindustri är framträdande inom digitalisering och IT 

(Bossen & Ingemarsson, 2016), vilket båda är möjliggörare för differentiering. Digitaliseringen 

har fört med sig möjligheter såsom ny digital teknik som lagt grunden för nya arbets- och 

tankesätt (färre begränsningar tack vare IT). Detta leder i sin tur vidare till att företagen kan 

inleda en tjänstefieringsprocess som innebär att de erbjuder kunderna ett högre värdeerbjudande 

genom någon form av tilläggstjänst och därmed även ökar sin lönsamhet internt (Kristensson 

et al., 2014). Det är därför smart att som företag använda IT och digitaliseringen för att utveckla 

sin verksamhet och genomföra en tjänstefiering, detta för att använda resurserna internt och 

externt till fullo. Men, för att lyckas med differentieringen måste det uppstå ett värde för 

kunderna som de är beredda att betala för, utmaningen för företagen blir att ta fram ett sådant 

värdeerbjudande. Då värde är ett sådant subjektivt begrepp har det olika innebörd för olika 

människor vilket gör det till en utmaning att leverera ett hållbart värdeerbjudande. 

5.2 Värde och värdeskapande 

Man talar om värde som den nytta man upplever i förhållande till vad man fått betala och detta 

är en definition som anammas av många (Kotler et al, 2013; Lusch & Vargo, 2014). Det behöver 

inte nödvändigtvis endast appliceras på kunder som i “slutkunder” eller “slutanvändare”, utan 

kan även sättas in i den inomorganisatoriska kontexten hos ett företag. Till exempel som i denna 

studies fall med olika anställda på ett företag. Värdeskapande enligt Lepak et al. (2007) har två 

olika nivåer, micro-nivån vilket handlar om individuellt värdeskapande och macro-nivån som 

handlar om organisatoriskt värdeskapande. Resultatet visar på att både micro- och macro-nivån 

påverkas i denna studie. Det upplevda värdeskapandet hos individerna inom ett industriföretag 

bidrar till det övergripande organisatoriska värdeskapandet. Det viktigaste för individerna var 

att verksamheten fungerar som den ska och att man kan leverera vad man utlovat till sina 

kunder, därför kan man se att det organisatoriska värdeskapandet speglas i vad som är 

värdeskapande för individerna i sin roll på företaget. Precis som Lepak et al. (2007) nämner så 

handlar det individuella värdeskapandet om att individerna vill skapa värde på så sätt att det 

jobb de genomför uppfattas som väl utfört. 
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Vd:n menade att värdeskapande för hen är att se till att verksamheten fungerar som den ska och 

även att säkerställa att de anställda har det bra på arbetsplatsen. Man kan koppla detta till rollen 

som en vd har för en verksamhet, det är dennes främsta ansvar att se till att företaget levererar 

det de ska leverera samt se till att de som arbetar har det bra på arbetsplatsen. Om man sedan 

går vidare till kvalitetschefen är värdeskapande att se till att man har ett bra rykte hos kunderna, 

och leverera den kvalitet som man säger att man ska göra, tillsammans med att genomföra en 

kontinuerlig problemhantering på ett effektivt sätt. Ser man då till kvalitetschefens 

huvudsakliga arbetsuppgifter handlar det om att hantera problem när de uppstår, därför kan man 

även här utläsa att det som är värdeskapande för denna individ handlar om att utföra sitt arbete 

som förväntat. Detta kan även appliceras på vad som är värdeskapande för montören då det 

enda hen ville var att allt skulle fungera på rätt sätt när hen utför sina arbetsuppgifter. Slutligen 

om man säkerställer att den dokumentansvariges arbetsuppgifter utförs korrekt skapar man 

förutsättningarna för att erbjuda en felfri leverans till slutkunden, något som genererar värde 

hos den dokumentansvariga. 

Om man jämför individernas svar mot de olika befattningar de har kan man se att det finns 

skillnad mellan vad värdeskapande är för de anställda. Trots att det initialt handlar om olika 

saker som är värdeskapande finns ett mönster som talar för att det som är värdeskapande för de 

anställda, oavsett roll, är att utföra de arbetsuppgifter som man förväntas utföra och detta så bra 

som möjligt så att inga problem uppstår kring dem. 

Man kan dock tänka sig, då värde och värdeskapande är så individuellt (Lusch & Vargo, 2014), 

att det egentligen inte handlar om befattningar eller roller inom organisationen vad som gör att 

man anser att en viss faktor blir värdeskapande eller inte för en individ. Amabile (1996) säger 

att värdeskapande kan baseras på och påverkas av egenskaperna hos en individ samt den miljö 

de befinner sig i. Det skulle kunna handla om att individens världsbild påverkar vilka faktorer 

som blir värdeskapande för dem eller inte. Genom att uppfattningar grundar sig djupt i våra 

personligheter som människor skulle detta kunna vara det som styr vad som blir värdeskapande 

istället för vilket jobb denne ska utföra på ett företag. Dock så anser vi att den tydliga 

distinktionen mellan vad individerna ansåg som värdeskapande för dem och det arbete de utför 

tyder på att någon typ av koppling ändå finns mellan arbetet och vad som blir värdeskapande 

för dem. Detta kan dock baseras på vilken miljö de befinner sig i och vilka mål de har i den 

kontexten (Lepak et al., 2007). 

För att kunna utföra arbetet korrekt och kunna leverera sitt erbjudande krävs det att de verktyg 

och processer man använder inom organisationen fungerar väl och stödjer verksamheten. En 

vital del av dessa verktyg består av digital teknik och IT-system som alla spelar en stor roll för 

att kunna ta fram det utlovade värdeerbjudandet. 

5.3 IT-användning inom organisationen 

IT-användningen inom organisationen är i dagsläget omfattande och har växt i takt med 

digitaliseringens framfart. Hur man påverkas av digitaliseringen är individuellt och beror ofta 

på vilka förutsättningar man har för att ta till sig av den. Att som företag digitalisera sin 

verksamhet går ofta ut på att antingen digitalisera sin kärnprodukt eller att digitalisera 

verksamhetens processer (Industrins ekonomiska råd, 2016). 
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Med digitalisering och ändrade verksamhetsprocesser som blivit datoriserade kommer därmed 

även problemet med digital omognad in i bilden. Genom IKT och den stora möjliggörare denna 

teknik är för utvecklingen av nya system och nya tjänster (Neely, 2008), uppmärksammas den 

digitala omognaden inom tillverkningsindustrin allt mer. Denna spelar även roll för hur lätt eller 

svårt en eventuell digitalisering skulle kunna ske. Ett företag med en hög digital mognad har 

stora förutsättningar för att genomföra en lyckad och smidig digitaliseringsprocess, medan ett 

företag med låg digital mognad har en längre väg att gå innan likande resultat kan uppnås. 

Företaget med hög digital mognad är i regel redan så insatta i den digitala tekniken att det inte 

blir en så stor process att utveckla sin användning av digital teknik. Företaget med låg digital 

mognad måste däremot hantera en mer utdragen process för att få tillgång till all nödvändig 

kompetens och teknik (Bossen & Ingemarsson, 2016). Stegen blir alltså mer komplicerade och 

långdragna ju lägre mognad verksamheten har. 

Från vad som går att utläsa från resultatet av studien verkar det på individnivå finnas en relativt 

hög digital mognad inom organisationen. De anställda är positiva till de digitala verktyg som 

idag används och ser även positivt på att införa nya digitala verktyg och system. Om man istället 

för att se den digitala mognaden från ett individperspektiv, ser den från ett organisatoriskt 

perspektiv, skiljer sig graden av digital mognad åt. På en organisatorisk nivå kan man se att det 

finns fasta arbetsrutiner som de har jobbat efter länge, vilket gör att det blir svårt att släppa dem, 

när de i dagsläget är fullt fungerade för verksamheten. I detta fall handlar det alltså inte om att 

det finns en ovilja hos de anställda mot att införa mer digital teknik eller att digitalisera delar 

av verksamheten, utan det handlar om att organisationen befinner sig i traditionella mönster, 

vilka de genom medverkan i denna studie är redo att börja förändra. En nackdel med dessa 

traditionella mönster är att det är den mänskliga faktorn som står för i stort sett alla fel och 

misstag som sker i arbetsprocesserna. Man kunde tänka sig att digital omognad skulle stå för 

störst del av problemen genom att alla i en organisation kanske inte ligger på samma nivå då 

vissa har lättare än andra att använda IT-system. Men verkligheten i organisationen är att de 

icke-datoriserade processerna orsakar mest problem. Detta beror främst på den mänskliga 

faktorn och att ingen människa är perfekt, genom att siffrorna som läggs in i affärssystemet sker 

för hand är det lätt för en människa att missa eller ser fel siffra. 

Genom att företag idag är medvetna om vad som måste göras för att hålla sig kvar på marknaden 

men ändå inte tar tag i saken måste det finnas någon bakomliggande faktor. Då organisationen 

i detta fall är medvetna samt visar på relativt hög digital mognad hos de anställda kan en orsak 

till varför deras digitaliseringsprocess inte påbörjats än vara på grund av att de inte känner att 

de har tillgång till den områdeskompetens som krävs för att den ska bli lyckad (Bossen & 

Ingemarsson, 2016). 

5.4 Dokumenthantering 

Man pratar om dokumenthanteringen på ett övergripande positivt sätt men förklarar även att 

det finns problem med den. Det är en väl fungerande process men eventuella problem blir 

väldigt stora om något steg av processen felar och den kan vara relativt ineffektiv ibland. Det 

intressanta här blir att även fast det finns ett tydligt problem med dokumenthanteringen så anses 

den fungera bra av de anställda. Vad det beror på kan vara många olika faktorer, dock antas en 
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stor påverkan på detta vara att det är lätt att fastna i gamla mönster och då det man gör nu 

fungerar. Detta är en generell uppfattning av hur industrin i stort fungerar. 

För dokumenthanteringen menar man att det absolut finns utrymme för förbättringar. Något 

man tror kan göras med hjälp av IT, vilket främst beror på den mänskliga faktorn samt att det, 

enligt de anställda, skulle vara smidigt att hantera så få utskrivna papper som möjligt. En 

tjänsteinnovation kan användas för att förbättra dokumenthanteringen och den värdeskapande 

processen kring det, detta är något som möjliggörs tack vare digitaliseringen (Kristensson et 

al., 2014). Fokus inom tjänsteinnovationer ligger på att användaren ska vara i centrum, vi anser 

här att detta inte nödvändigtvis behöver vara slutanvändaren utan mycket väl kan appliceras på 

användarna som i de anställda som faktiskt kommer att använda tjänsteinnovationen. 

Kontentan blir att vi ur resultatet kan tolka att det hos de anställda finns två sätt att se på 

dokumenthanteringen. Ett där det fungerar bra och smidigt, och ett annat där man i sin arbetsroll 

påverkas av dess ineffektiva arbetsprocesser och om problem uppstår. Dessa problem är dock 

inte så pass omfattande att man i dagsläget måste förändra dokumenthanteringen på något sätt 

för att verksamheten inte ska bli lidande, utan fördelarna med dokumenthanteringen väger 

fortfarande över nackdelarna. Därför känns det naturligt att man har bevarat den så som den ser 

ut idag - varför bryta ett vinnande koncept? Dock kan det vara en farlig lek att vara med i, om 

man fortsätter som man alltid gjort och inte hänger med i utvecklingen kan man hamna utanför 

konkurrensen, vilket kan komma att påverka företaget mycket negativt i slutändan. 

5.5 Tankar om tjänstekonceptet 

Utifrån studiens resultat kan vi se att det finns en övertygelse inom organisationen om att digital 

teknik och digitala tjänster skulle kunna vara värdeskapande för dem i deras arbete. 

Tjänstekonceptet som användes som stimuli under intervjuerna gav upphov till en rad tankar 

och åsikter om en sådan typ av digital tjänst. De anställda uppskattade konceptet och ansåg att 

det innehöll funktioner som var relevanta för att kunna stödja organisationens verksamhet på 

olika sätt. Vad vi mer kan utläsa från resultatet är att det finns olika uppfattningar om hur en 

sådan typ av digital tjänst skulle kunna vara värdeskapande för den specifika rollen som de 

anställda har. Något som till stor del beror på att de har olika befattningar som innebär olika 

arbetsuppgifter. 

Vd:n understryker vikten av att kunna leverera vad man lovat till kunden. Att rätt dokument 

och rätt information når rätt kund är en förutsättning för att kunna leva upp till den höga kvalitet 

man utlovar. Vad tjänsten hade kunnat erbjuda Vd:n är därför ett stöd i dokumenthanteringen. 

Om alla dokument hålls på plats och kopplas till rätt order så att leveransen till kunden blir helt 

korrekt kan man undvika de möten som måste hållas när problem uppstår. Om problem och 

missförstånd undviks i största möjliga mån skapar man förutsättningar för nöjda kunder. 

Även kvalitetschefen och den dokumentansvarige anser att tjänsten skulle underlätta 

dokumenthanteringen. Att kunna samla dokument, certifikat och all nödvändig dokumentation 

digitalt på ett och samma ställe skulle underlätta orderprocessen på så sätt att man inte behöver 

skriva ut, lagra och hantera fysiska papper. Kvalitetschefens arbetsbelastning skulle minska, 

och kommunikationen mellan hen och kunden skulle effektiviseras när båda parter har tillgång 
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till samma tjänst från olika platser i världen. Då det med hjälp av tjänsten skulle bli lättare för 

den dokumentansvarige att göra rätt och få med alla efterfrågade dokument tidigt i processen 

skulle hen inte behöva lägga ned tid på att i efterhand skapa dokument som eventuellt saknas. 

Medan tjänsten skulle kunna underlätta olika delar av dokumenthanteringen för tjänstemännen 

skulle det för montören kunna innebära en effektivare produktionsprocess. En handdator hade 

underlättat arbetet när de olika komponenterna ska samlas inför produktionen av en kolonn. Att 

ha en lista på komponenterna i handdatorn och på så sätt själva kunna plocka och bocka av rätt 

komponenter direkt på egen hand istället för att gå via mellanhänder hade varit värdeskapande 

för montören. Med hjälp av BIM-modellen hade själva produktionen av kolonnerna kunnat 

underlättas. Genom att ha en bild över kolonnen som man själv kan hantera, klicka och vrida 

på, får de anställda i produktionen en tydlig överblick över hur kolonnerna ska byggas upp. 

Trots att arbetets fokus ligger på att undersöka det inomorganisatoriska värdet, kom det vid 

intervjuerna fram att en sådan typ av digital tjänst även skulle kunna vara av värde för 

organisationens kunder. Med hjälp av tjänstekonceptet får kunden möjlighet att själv ansvara 

för sin del av och roll i orderprocessen, istället för att gå via de anställda för att ställa frågor, 

önska dokument eller kontrollera orderstatus. Något som är gynnsamt för kunden ur tids-, 

kostnads- och miljöperspektiv. Rent hypotetiskt skulle en ömsesidig användning av tjänsten 

kunna öka tydligheten för kunden gällande orderprocessen och alla dess berörda komponenter. 

Vidare skulle den tydligheten innebära färre missförstånd och en klarare kommunikation mellan 

företaget och deras kunder. Värdeskapandet blir då tvådelat, dels har en nytta skapats för 

kunderna men dessutom har processerna förbättrats för de anställda (Post et al., 2002). 

5.6 Värdeskapande före och efter tjänstekonceptet 

Sammanfattningsvis av de resultat vi funnit och analyserat kan vi se att värdeskapandet före 

och efter tjänstekonceptet skiljer sig på detaljnivå men har liknande tendenser utöver.  Studiens 

resultat påvisar att de anställda anser att utan hjälp av tjänstekonceptet uppstår värde när de 

utför sitt arbete korrekt och då problem inte uppstår, medan man anser att med hjälp av 

tjänstekonceptet så består värdeskapandet framför allt av en effektivisering av 

arbetsuppgifterna. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 

I detta avsnitt redogör vi för de slutsatser som vi kan dra från studiens resultat genom att 

besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Här kommer även idéer för vidare forskning att 

presenteras. 

Denna studie har undersökt hur olika anställda i producerande företag ser på 

inomorganisatoriskt värdeskapande med hjälp av digitala tjänster. Arbetet har utförts som en 

fallstudie för att undersöka hur anställda anser att deras arbete skulle kunna gynnas av digitala 

tjänster. Två forskningsfrågor studerades. Dessa besvaras nedan. 

Vad anser de anställda kunna vara värdeskapande för dem i deras arbete, med hjälp av 

en digital tjänst? 

Studien påvisar att värdeskapande för de anställda med hjälp av tjänstekonceptet framför allt 

innebär en effektivisering av arbetet som de anställda genomför dagligen. I stora drag innebär 

det ett smidigare tillvägagångssätt att utföra arbetet på arbetsplatsen på samt ett underlättande 

för dokumenthanteringen. Något som främst beror på att färre papper skulle skrivas ut, färre 

misstag skulle begås då tjänsten skulle automatisera inmatningen av siffror samt att man lättare 

skulle kunna kontrollera varje order i systemet.  

Detta betyder att denna typ av verksamhet internt skulle kunna genomgå en förändring av 

verksamheten med hjälp av digitaliseringen. Det påvisar att en positiv respons från de anställda 

kan infinna sig då de ser fördelar med en förändring inom de områden där de finns problem i 

organisationen.  

På en mer detaljerad nivå finns en större skillnad mellan de olika anställdas syn på 

värdeskapande med hjälp av digitala tjänster. Dessa beskrivs nedan.  

Hur skiljer sig synen på vad som är värdeskapande mellan de anställda? 

Studien belyser att beroende på vilken ställning en anställd har på ett företag skiljer sig 

uppfattningen av vad som är värdeskapande åt. Resultatet visar på att det som ledningen anser 

som värdeskapande inte är detsamma som vad som är värdeskapande för de anställda i 

produktionen. Värdeskapande för ledningen sker när verksamheten fungerar och man kan 

leverera ett komplett värdeerbjudande och undvika att leverera felaktiga ordrar till kunderna. 

För administrationen uppstår det istället värdeskapande när deras arbete effektiviseras och 

arbetsbelastningen blir mindre. För de som arbetar i produktionen uppstår värdeskapande när 

de arbetsuppgifter som ska utföras går smidigt och allt fungerar som det ska. Detta visar att det 

finns en koppling mellan vilket arbete den anställde utför och vad som är värdeskapande för 

just den individen. Kontexten spelar alltså roll för vad de anställda ser som värdeskapande i 

deras arbete. Här går det även att urskilja att medan ledningen ser på värdeskapande ur ett 

organisatoriskt perspektiv ser administrationen ett mer individuellt värdeskapande i deras 

specifika arbetsroller. Detta betyder att det inomorganisatoriska värdeskapandet för 

organisationer kan kopplas till arbetsroller. Ett tydligt mönster är dock att värdeskapandet för 

de anställda, oavsett roll, i stort faktiskt bara handlar om att vilja utföra sitt arbete väl.  
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Detta betyder alltså att svaret på studiens syfte är att synen på värdeskapande hos de anställda 

med en digital tjänst är positiv. Det anses som värdeskapande för både de anställda och för 

verksamheten i sin helhet att utvecklas med hjälp av digitala tjänster då det skulle kunna gynna 

arbetet. Trots att studien fokuserade på inomorganisatoriskt värde och värdeskapande, skulle 

en sådan typ av utveckling även kunna ligga till grund för ett utomorganisatoriskt 

värdeskapande, vilket då skulle kunna stärka företagets ställning på marknaden som en attraktiv 

värdeleverantör. Ett genomgående mönster som identifierats utifrån denna studie är hur de 

anställda ser på värdeskapande utifrån deras olika befattningar. Deras perspektiv och syn på 

verksamheten påverkas till stor del av deras ställning och ansvarsområde inom arbetet. 

Vi anser att denna studie har bidragit till att skapa en fördjupad insikt i digitalisering hos aktörer 

inom tillverkningsindustrin. Något som kan ge utövare beslutsstöd i en eventuell 

förändringsprocess i sin verksamhet. Den ger även en insikt i hur värdeskapande uppfattas 

beroende på den kontext man befinner sig i.  

6.1 Vidare forskning 

För att få ett bredare perspektiv på digitaliseringsmöjligheter inom tillverkningsindustrin skulle 

vidare forskning kunna undersöka kundens syn på värdeskapande med hjälp av digitala tjänster. 

Utifrån problemområdet som bygger på hur man som aktör kan vidmakthålla sin 

konkurrenskraft så är denna studie endast en del av många möjliga studier inom området. Att 

därför gå ifrån det inomorganisatoriska värdeskapandet och istället studera hur kunden anser 

att digitala tjänster i relation till sålda produkter skulle kunna skapa värde för hen, hade vidgat 

just denna vy på värde och värdeskapande. 

En annan vinkel på arbetet vore att undersöka den digitala mognaden som tillverkningsindustrin 

i stort sett saknar idag. Från denna studie kunde olika faktorer rörande digital omognad 

identifieras, bland annat skillnaden mellan individernas digitala mognad jämfört med 

organisationens digitala mognad. Det vi kunde se var att de anställda verkade digitalt mogna 

när det kom till användandet av nya IT-system för att underlätta arbetet, frågan är då varför 

organisationen inte är mer utvecklad inom tekniken om individerna som arbetar där är redo för 

denna typ av förändring. Därför föreslår vi att en undersökning rörande detta skulle kunna 

upprättas, vad är det som orsakar att det ser ur på detta vis? Kan det vara så att individerna och 

själva organisationen är redo för en sådan typ av förändring men att verksamheten och dess 

processer inte är redo vilket gör att en verksamhetsförändring inte sker? 
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Bilaga 1 

  

1. Vad heter du? Hur länge har du arbetat på företaget?  

a. Vad har du arbetat med under den tiden?  

i. Vilka roller har du haft kopplat till dessa arbetsuppgifter? 

b. Vilka är dina arbetsuppgifter nu?  

i. Vilken roll har du nu kopplat till dessa arbetsuppgifter? 

 

2. Upplever du att ditt arbete har förändrats, och i så fall på vilket sätt/hur? 

a. Vad har det berott på? 

 

3. I ditt arbete och i din roll på företaget, hur använder du IT (digital teknik/IT-

system/digitala verktyg)? 

a. Vilka IT-system är det då du använder? 

b. Kan du beskriva hur du anser att denna IT-användning fungerar i dagsläget? 

 

4. En stor del av vårt arbete kretsar kring värde och värdeskapande. I vårt arbete 

definierar vi värde som den nytta man upplever i förhållande till vad man har “betalat” 

eller uppoffrat. 

a. Hur förhåller du dig till denna definition av värde? Känner du att du håller med 

eller vill du definiera det på något annat sätt? 

i. På vilket sätt i sådana fall? 

b. I ditt arbete och i din roll på företaget, vad anser du vara värdeskapande för 

dig? 

c. Varför? 

 

5. När ni tillverkar, säljer och levererar era produkter tillkommer det en ganska 

omfattande dokumenthantering. Hur ser din relation till det här systemet ut? 

a. Hur tycker du att dokumenthanteringen fungerar i dagsläget? 

b. Har du någon tanke om hur den skulle kunna fungera bättre? 

c. Tror du att IT hade kunnat underlätta dokumenthanteringen?  

i. Om ja, på vilket sätt? 

ii. Om nej, varför inte?  

 

6. Utifrån den information vi har fått från er gällande dokumenthanteringen har vi tagit 

fram ett tjänstekoncept - ett exempel på en digital tjänst som bland annat skulle sköta 

den här dokumenthanteringen. 

 

-- Vi visar och förklarar tjänstekonceptet – 
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7. Vad är din spontana reaktion på det vi just visat? 

a. Saknar den någon funktion eller liknande som du anser är viktig? 

i. Vad i sådana fall? 

ii. Vad skulle det medföra? 

b. Tycker du i övrigt att något skulle kunna vara annorlunda? 

i. Vad och varför?  

ii. På vilket sätt?  
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8. På vilket sätt tror du att en lösning likt denna kan vara värdeskapande för dig i ditt 

arbete och i din roll på företaget? 

a. Har du några arbetsuppgifter som i dagsläget blir “lidande” på grund av 

dokumenthanteringen? 

i. I sådana fall, vilka? 

b. Om ja, tror du att den här lösningen hade kunnat vara hjälp för att åtgärda det 

problemet? 

 

9. Är det något du skulle vilja tillägga? 


