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’’All business is based on relationships. The firm only 
has to make them visible and meaningful for its 
customers - provided that the customers want that’’  

       Christian Grönroos (2007) 
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Förord 

 
Arbetet med att föreslå en uthyrningsmodell hade varit omöjligt utan min handledare 
Åsa Ericson. Åsa har bidragit med vägledning för att påverka projektet i rätt riktning. 
Examinator Prof. Tobias Larsson har bidragit med inspiration och en vilja till att 
förbättra framtidens affärsmöjligheter genom utökad tjänstefiering.  
 
Ett stort tack till företaget som har undersökts, min kontaktperson på företaget har 
hjälpt mig mycket vid dagliga diskussioner om hur man kan utveckla företaget. Jag har 
trivts väldigt bra på företaget och med all personal som arbetar där. 
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Sammanfattning 

Kraven på flexibilitet och kvalitet ökar inom tillverkningsindustrin. I den värdekedja 
som parterna samverkar i måste underleverantörerna ständigt förbättra sina interna och 
externa processer för att skapa lösningar som möter kundernas behov. Flexibilitet och 
enkelhet är ledord och för detta krävs att nya affärsmodeller och strategier utvecklas. I 
den här studien undersöks hur uthyrningsmodeller för tillverkande industri kan se ut 
och ifall de kan vara ett sätt att skapa tätare kundrelationer och nya affärsmöjligheter.  

I studiernas första skede identifierades att det för tillfället inte fanns aktiva 
uthyrningsmodeller som var anpassade för tillverkningsindustrin. Därför har andra 
branschers uthyrningsmodeller undersökts för att se om dessa kan anpassas, t ex 
biluthyrning och uthyrning av byggmaskiner. Dessa branscher köper in produkter och 
hyr ut, lönsamhet skapas genom att hyra ut produkterna ett flertal gånger. Skillnaden 
gentemot tillverkande företag är att dessa producerar själva sina varor och lönsamhet 
skapas främst genom försäljning, där t ex utbildning i användning eller försäljning av 
reservdelar och underhåll är eftermarknadsaktiviteter. Existerande uthyrningsmodeller 
lämpar sig därför inte för tillverkande industri, men har inspirerat till utvecklingen av de 
i den här rapporten föreslagna uthyrningsmodellerna.  

Examensarbetet är utfört inom ett tillverkande företag, som har över 35 000 aktiva 
artiklar till försäljning. För att ta fram en enkel uthyrningsmodell gjordes ett val av 
företagets aktiva artiklar där produkter som har funktioner och egenskaper som är 
anpassningsbara för uthyrning valdes. Enkelhet är något som har eftersträvats under hela 
projektet, eftersom flaskhalsar i interna processer hindrar en mer detaljerad och därmed 
komplex modell. Genom att fokusera på en enkel modell inklusive ett fåtal utvalda 
produkter kan de interna processerna förenklas och tiden från beställning till kund kan 
kortas.  

Studierna bygger på empirisk data från ett tillverkande företag och några av dess 
kunder och underleverantörer. Intervjuer, besök och observationer har gett insikt i hur 
arbetet med produktion, försäljning och inköp utförs i dagsläget. En teoretisk 
referensram bestående av kvalitets- och styrmodeller från Total Quality Management 
(TQM) och Lean Production har väglett arbetet för att hitta styrprocesser för de 
föreslagna uthyrningsmodellerna.  

Examensarbetet har lett till företagsspecifika resultat som är presenterade i en annan 
rapport där de valda produkterna beskrivs samt en detaljerad beskrivning av 
uthyrningsprocesserna och modellerna görs. Den rapporten är överlämnad till företaget i 
samband med slutrapportering av projektet. I den här publicerade rapporten fokuseras 
de teoretiska delarna samt beskrivning av uthyrningsmodellerna i mer generella termer. 
En generell slutsats är att uthyrning är möjligt även för försäljningsinriktad industri, 
under förutsättning att kunderna ges möjlighet att medverka i uthyrnings-processerna. 
En annan slutsats är att uthyrning ger tillverkande företag möjlighet att stärka sina 
kundrelationer genom att gå in som problemlösare hos kunderna då de har tillfälliga 
behov av specialistkunskaper.   
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Abstract  

Demands on flexibility and quality are increasing within the manufacturing industry. 
Partners cooperate in a value chain in which the subcontractors has to continuously 
improve their internal and external processes to create solutions that meet the clients’, as 
well as the customers’ needs. Flexibility is a key concern and to achieve this, new 
business models and strategies have to be developed. The work in this thesis investigates 
models for rental within manufacturing industry and discusses if they can be a way to 
create more flexible customer relations and spur new business opportunities.  
The study embarked from the identification that no active models for rental for 
manufacturing industry exist today. Thus, other branches’ models for rental have been 
studied to find out if those could be adapted for manufacturing industry; examples of 
other branches are car rental and rental of machines. These branches purchase the 
physical goods, the product, and earn profitability on the basis of the rental model. In 
opposite, manufacturing companies, produce their own products and earn profitability 
by selling them, but also, for example, through providing education or by selling spare 
parts and maintenance as aftermarket activities. Existing models for rental is therefore 
not applicable to manufacturing industry, but have in this work inspired the 
development of the proposed models.  
The master thesis work has been performed within one manufacturing company. The 
company has over 35 000 active products for sale. To be able to propose a simple model 
for rental, a number of products suitable for rental had to be sorted out. Simplicity has 
guided the work during the whole project since bottlenecks in internal processes have 
been found as barriers to a more detailed and thus complex model. By focusing a simple 
model inclusive a few chosen products, the internal processes can be simplified and the 
time from order to customer can be shortened.  
The study builds upon empirical data from one manufacturing company, and a few of its 
customers and subcontractors. Interviews, company visits and observations have 
provided understanding of how the work of production, selling and purchase are 
performed today. As a theoretical frame of reference for the thesis, quality- and 
management models from Total Quality Management (TQM) and Lean Production have 
been used to find processes for the development of the proposed rental models.  
The master thesis work has led to company specific results, which are presented in a 
report where the chosen products are described, as well as detailed descriptions of the 
rental models and their processes. This report is delivered to the company. In this 
published thesis the focus is on the theoretical parts and general descriptions of the 
rental models. A general conclusion is that a rental business model is doable for 
manufacturing industry under the conditions that the customers are provided the 
possibility to actively participate in the processes. Another conclusion is that a rental 
model gives manufacturing companies the possibility to strengthen their customer 
relationships by acting as an expert problem solver in specific and temporary situations.  
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1 Introduktion 
Nya affärsmodeller är ständigt under utveckling då nya möjligheter och nya 

marknader kräver att företagen är mer flexibla (Mont 2001). Utveckling av nya och 
kompletterande affärsmodeller förutspås bli än viktigare i framtiden, så också inom den 
svenska industrisektorn. I Sverige är tekniken och teknisk utveckling i fokus. Sverige har 
länge varit vägledande inom tekniksektorn, men genom den allt mer globaliserade 
affärsvärlden så ökar konkurrensen. En för de här studierna intervjuad expert uttryckte 
sig så här om sina tidigare erfarenheter av Sverige som världsledande:  

 
’’En företagsrepresentant från Japan berättade att Sverige är en väldigt intressant 
marknad. Inte för storleken, men för att det som händer i Sverige kommer resten av 
Europa att använda om fem år.’’   

 
Sammanlagt arbetar cirka 70 % av den svenska arbetskraften inom industrin eller 

med tjänster som på något sätt rör de tillverkande företagen (Mont 2002). Exporten från 
den svenska industrin beräknas stå för 50 % av Sveriges BNP år 2010 (Daza 2010). 
Andra länder, framförallt i Asien, har numera blivit starka konkurrenter till svensk 
industri, dessa länder kan erbjuda likvärdiga produkter men till ett lägre pris. Denna 
intensifiering av konkurrens baserat på jämförbar kvalité men lägre pris förutspås driva 
fram affärsmodeller med ökat tjänsteinnehåll (Fransson 2004). Det betyder att 
tillverkande industri måste hitta modeller för att konkurrera på basen av 
kompetensutbyte och övriga tjänster snarare än på basen av den fysiska produkten. På 
senare tid har också tillverkande företag fått uppleva allt snabbare växlingar i 
konjunkturen, vilket gör att flexibilitet blir ett ledord för hela organisationen. 
Exempelvis strävar tillverkande företag efter att anpassa maskintekniken mot mer 
flexibla lösningar där en maskin ska klara av multipla funktioner. Att ständigt förbättra 
produktiviteten och fokusera på kostnadsutvecklingen karaktäriserar också arbetet med 
att skapa lönsamhet i kapitalkrävande branscher.  

Negativ miljöpåverkan, utarmning av jordens resurser och en växande population gör 
att produktutvecklingsmodeller med fokus på ekologiskt och ekonomiskt hållbara 
lösningar måste tas fram (Mont 2002). Product-Service Systems (PSS), eller produkt-
tjänstesystem, är en vision som har växt fram ur en strävan att förändra 
konsumtionsmönster och därmed också bidra till hållbar affärsutveckling. Målet med 
PSS är att leverera mervärde till kunderna genom ett tjänsteperspektiv på 
produktutvecklingen, dvs. genom att kombinera tjänster och produkter i tidiga 
utvecklingsfaser.  För att uppnå de tänkta fördelarna med PSS krävs att företagen ställer 
frågan hur kundernas (eller användarnas) behov kan mötas på det mest ekonomiska och 



Erik Åström 
 

14 

miljöanpassade sättet (Mont 2001), men även att de fokuserar på den funktion som 
efterfrågas hellre än att tidigt i processen föreslå en specifik teknisk lösning.  

PSS har startat ett intresse speciellt bland tillverkande företag. Möjligheterna att tidigt 
i utvecklingen kunna inkludera innovativa tjänster som en del av erbjudandet ses som 
en möjlighet att möta den hårdare globala konkurrensen. Då PSS förändrar synen på 
slutprodukten, som för tillverkande företag är den fysiska produkten (ett 
försäljningsobjekt), till en tjänst (en aktivitet som bidrar med specifik nytta) så stödjer de 
existerande affärsmodellerna inte PSS.  

 

1.1 Syfte 
De fördelar som finns med ett produkt-tjänstesystem är bland annat att ytterligare en 

affärsmodell kan utvecklas och därmed kan kunderna erbjudas mer flexibla lösningar. 
Som ett led mot ett totalt åtagande kan uthyrning vara en viktig länk, dvs. ett åtagande 
där kunden köper och drar fördelarna av en viss funktion, medan ansvaret för 
funktionen ligger hos tillverkaren. I samband med förstudien till det här examensarbetet 
upptäcktes att det inte finns aktiva uthyrningsmodeller för tillverkande företag, därför är 
syftet med de här studierna att undersöka hur en sådan modell kan se ut och föreslå ett 
embryo till en uthyrningsmodell för tillverkande företag.  

 
Följande tre frågor har väglett arbetet:  
 

1. Vilka är behoven för uthyrning (sett ur det tillverkande företagets perspektiv) 
och vilka är behoven för att hyra in (sett ur kundernas perspektiv)?  

2. Vilka produkter lämpar sig för uthyrning? 
3. Hur påverkas den etablerade affärsmodellen av en uthyrningsmodell?  

 

1.2 Avgränsningar 
Det som redovisas i den här rapporten är avgränsat till att på ett anonymiserat och 

generellt sätt redogöra för utfört arbete. En rapport med företagsspecifikt innehåll har 
överlämnats till företaget där studierna har utförts. Den överlämnade rapporten har 
också sina egna specifika avgränsningar, exempelvis vad gäller valda produkter och 
beräkningar. Kostnader har beräknats utifrån företagets listpriser, men förslag till 
prissättning av uthyrningstjänsterna ges inte.  

För det redovisade examensarbetet gäller att projektet enbart har fokuserat den 
svenska marknaden, dvs. resultaten kan inte direkt överföras till en global marknad. 
Vidare har arbetet grundat sig på ett ingenjörsperspektiv, dvs. intresset har varit att 
undersöka uthyrningsmodeller för tekniska och tillverkade produkter, med ett specifikt 
intresse på logistik och produktion. Arbetet avgränsar sig till att inte innefatta data om 
produktutvecklingsprocesser eller befintliga tjänster såsom utbildning och underhåll. 
Någon jämförelse mellan tjänster från tillverkande företag och tjänster från typiska 
tjänsteföretag har inte gjorts.  

Trots att PSS fokuserar miljöaspekter har arbetet avgränsat sig till att undersöka 
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uthyrning av befintliga produkter, dvs. tillverkningen av dessa produkter blir inte mer 
ekologiskt hållbar av den föreslagna uthyrningsmodellen. Däremot kan en sådan modell 
i förlängningen innebära ett steg i riktning mot PSS och förändrade kundvanor.  

Lean production utgör en del av det teoretiska ramverket för det här arbetet, men 
beräkningar av värdeskapande och värdeflöde enligt Lean principer har inte gjorts. Lean 
principerna har använts för att undersöka ifall de kan bidra till en uthyrningsmodell för 
tillverkande företag.  
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2 Metod 
Idén att undersöka området tillverkande industri har sin grund i tidigare erfarenheter 

inom småskalig industritillverkning. Genom att ha arbetat på ett mindre företag har det 
gett mig praktiska erfarenheter, utöver den kunskap som utvecklats i mina 
universitetsstudier. Framförallt har arbetet bidraget till en större förståelse för 
arbetsprocesser och rutiner inom tillverkande småföretag, men även en inblick i vad som 
krävs för att vara en framgångsrik underleverantör. I examensarbete har intervjuer 
genomförts för att samla data. Vid intervjutillfällena har mina erfarenheter underlättat 
samtalen och hjälpt till att se skillnader och likheter mellan de olika företagen som varit 
med i projektet. Statistik och dokument från det undersökta företaget har också utgjort 
empirisk data. 

Det här metodkapitlet består av två delar. I första delen redogörs för kvantitativ 
respektive kvalitativ data. Fokus på kvantitativ data är ett mer vanligt angreppssätt för 
studier inom ingenjörsvetenskapen, eftersom föremålen för studierna vanligtvis är 
fysiska objekt (exempelvis vad som händer med ett visst material vid en viss bearbetning 
eller beräkningar av olika slag). På senare tid har kvalitativ data fått lika stor betydelse 
(här kan PSS och liknande visioner ha stor betydelse).  

2.1 Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ data 
Kvantitativ data och kvalitativ data är två kategorier som ger helt olika perspektiv och 

resultat i studierna. Enkelt uttryckt kan sägas att kvantitativ data bygger på siffror och 
kvalitativ data består av ord, men också att kvantitativ data ger upphov till resultat som t 
ex statistiska analyser (hur ofta, hur många gånger etc.) och att kvalitativ data genererar 
resultat som t ex beskriver människors erfarenheter eller förklarar hur människor 
uppfattar något (Åsberg 2001).  

Tabell 1 Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ data (Christensen 2001).  

Kvantitativ Kvalitativ 

En undersökning av kvantitativ karaktär 
registrerar siffror och fokusera på 
mängd, och kvantifierbara ting – som 
kan analyseras instrumentellt för att 
senare beräknas om till statistik.   

Tolkar och undersöker underliggande 
orsaker. En undersökning av kvalitativ 
karaktär analyseras för att finna 
helhetsförståelse och sammanhanget är 
viktigare än delarna. 
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2.2 Skillnaderna satt i ett större perspektiv 
Även om det går att tydligt göra skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ data, så är 

verkligheten mer komplex. De båda karaktärerna har sina för- och nackdelar, sina 
särdrag men även vissa likheter. För att förenkla brukar olika studier ändå beskrivas som 
att de är antingen den ena sorten eller den andra. 

 Valet av undersökningsmetod styrs av syftet, dvs. den metod som har potential att 
uppfylla syftet ska väljas. Den som undersöker ett område bör alltså inte bara förlita sig 
på sina kunskaper om en modell, utan ska kunna använda de metoder och angreppssätt 
som uppfyller syftet med undersökningen (Christensen 2001). De olika karaktärsdragen 
för kvantitativ data och kvalitativ data, dvs. det angreppssätt, de tekniker samt de 
analyser och resultat de genererar beskrivs i tabell 2 nedan.   

Tabell 2  Kvantitativ och kvalitativ data karaktär (Christensen 2001, s.68).  

KVANTITATIV KARAKTÄR KVALITATIV KARAKTÄR 

Data som siffror Data som ord och text 

Strukturerad Ostrukturerad 

Fokuserar på variablers samband Fokuserar processers innehåll 

Beskrivande och förklarande Explorativ, beskrivande, förklarande 

Testar teori Bygger Teori 

Objektiv Subjektiv 

Undersökaren påverkar mindre Undersökaren påverkar  

Statistisk analys Tolkande analys 

Atomiskt perspektiv Helhetsperspektiv 

2.3 Datainsamling för projektet 
För att skapa underlag till uthyrningsmodeller har en marknadsundersökning 

genomförts. En marknadsundersökning innebär att data smalas in, analyseras, tolkas 
och presenteras (Christensen 2001). Valet av perspektiv beror av syftet för 
marknadsundersökningen. De frågor som har väglett mina studier har börjat med orden 
vilka och hur, dvs. det lämpar sig att sträva efter att generera kvalitativ data. Intervju är 
en datainsamlingsteknik som kan generera både kvalitativ och kvantitativ data, dvs. det 
är inte tekniken som sådan som ger ett givet resultat (Åsberg 2001), utan de frågor som 
vägleder studierna. Fokus för examensarbetet har varit att ta reda på vilka faktorer som 
uppfattas som viktiga för uthyrning. Marknadsundersökningen som jag har gjort har 
riktat in sig på intervjuer med företagsrepresentanter, kunder till företag och 
underleverantörer, dvs. personal inom olika typer av industriföretag.  
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2.4 Upplägg av intervjuer 
En intervju kan utföras på ett strukturerat eller ett ostrukturerat sätt. Ostrukturerat 

betyder inte att förberedelserna är sämre eller att man frågar ut respondenterna utan 
mål eller syfte, snarare betyder det att respondenterna får utrymme att formulera svaren 
själv. På så sätt kan utfrågaren möjliggöra att svaren återger personernas egna åsikter och 
erfarenheter, vilket är viktigt då kvalitativ data önskas.  

För att lyckas med intervjuer gäller det att förbereda sig väl, t ex genom att söka 
information om företaget i förväg. Bättre förberedelser ger större möjligheter att förstå 
respondenternas svar, att ställa följdfrågor och gå djupare in i ämnet. Genom att vara 
förberedd får också utfrågaren en ökad trovärdighet och bättre kontakt med 
respondenterna. I början av intervjun är det viktigt att snabbt bygga upp ett förtroende 
med respondenterna för att skapa förutsättningar att få uppriktiga svar (Christensen 
2001). Innan intervjutillfället bör kontakt med respondenterna ske, dels för att 
informera om hur lång tid intervjun tar, dels för att informera om ämnet för intervjun 
(Christensen 2001).  

2.5 Utförande av intervjuer 
På ett tidigt stadium genomfördes ett antal inledande intervjuer för att få en 

övergripande inblick i området. Sedan har intervjuer genomförts löpande under hela 
arbetet, intervjuerna har med tiden blivit allt mer fokuserade och till viss del också mer 
semi-strukturerade, dvs. jag har haft möjlighet att styra in samtalet mot specifika 
frågeställningar.  

De intervjuer som har genomförts har varit personliga, dvs. intervjuer med 
respondenterna ute på deras arbetsplatser. Intervjuerna som har gjorts kan beskrivas 
från att vara ostrukturerade, dvs. i början av projektet då jag sökte förstå området, till 
strukturerade, dvs. när intervjuerna fokuserade specifik information om uthyrning. För 
strukturerade intervjuerna har ett frågeformulär utformats för att undersöka kundernas 
behov, typ av verksamhet samt de produktionstekniker som används. Totalt har 15 
inplanerade intervjuer gjorts med kunder, vid de tillfällena har frågeformuläret använts 
för att ställa samma frågor till alla kunder, men beroende på svar har följdfrågor och 
efterföljande dialoger varit olika. Intervjuerna har dokumenterats genom att 
anteckningar fördes under dessa (inga intervjuer redovisas här utan återges endast i den 
företagsspecifika rapporten). Storleken på de besökta företagen har varierat från mindre 
till medelstora företag, med ungefärlig omsättning mellan 2 till 100 miljoner.  

2.6 Frågeställningar i intervjuerna 
Vid intervjutillfällena har mitt intresse varit att ta reda på hur kundernas situation ser 

ut, hur den kan förbättras samt vilka möjligheter som finns för kunderna att använda 
rätt produkter från företaget i relation till den produktionsteknik som används. Exempel 
på frågor under intervjuerna är:  

 
- Beskriv företagets verksamhet? 
- Vilka behov finns det relaterat till tillverkningen? 
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- Vilka krav ställs på leverantörerna? 
- Hur vill ni utveckla er verksamhet?  
- Vilka fördelar/nackdelar finns det med att hyra in produkter (köpa tjänst)?  
- Vilka fördelar/nackdelar finns det med att köpa produkter? 

2.7 Övrig datainsamling 
Under projektets tid har min dagliga arbetsplats varit på företaget, dvs. därmed har 

jag även fått ta del av de dagliga diskussionerna vid företaget. Detta innebär också 
kontinuerliga diskussioner om uthyrningsmodeller med specialister och övriga inom 
företaget. Mycket av diskussionerna har fokuserat hur man kan förbättra och ändra den 
nuvarande affärsmodellen för att inkludera uthyrning. Personalen vid företaget har delat 
med sig av sina erfarenheter och beskrivit vilka koncept och arbetsprocesser som har 
fungerat bra respektive dåligt. Den här typen av vardaglig och informell datainsamling är 
oerhört viktig, men kan varken låta sig dokumenteras eller redogöras för på samma sätt 
som inplanerade intervjuer.  

En del av data insamlingen har varit från interna utbildningar som har bidragit med 
specifika kunskaper om företagets produkter och visioner. Genom dessa utbildningar 
har jag fått inblick i planerade nya affärsmöjligheter, förståelse för vilka interna områden 
som prioriteras samt hur företaget förbättrar sina kundrelationer. Detta är information 
som inte återges här, men har haft betydelse för den företagsspecifika rapporten.  
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3 Teoretisk referensram 
För att ta fram och föreslå uthyrningsmodeller som samverkar med kundernas 

produktion och företagets affärsmodell används PSS som perspektiv. De teoretiska 
områdena Lean Production och tjänsteutveckling ger inspiration till ett ökat 
tjänsteinnehåll i tillverkande företags produkter. Genomgående har ”kunden i centrum” 
varit ett ledord för uthyrningsmodellerna och stöds av teori från Total Quality 
Management (TQM).  

3.1 Product-Service Systems, PSS 
Konceptet Product-Service System (PSS) kan ses som ett sätt att utföra speciella 

tjänster kombinerat med produkter. Tanken med PSS är att skapa ett nytt 
marknadsförslag som kan komplettera traditionella produkter. PSS kan vara ett sätt att 
sälja funktionaliteten av produkter. Genom att sälja funktionen av produkter, snarare än 
den tekniska lösningen, fokuseras försäljningen till användning (en tjänst). 
Prissättningen förändras, exempelvis i och med att priset baseras på antalet gånger 
produkten används. Fördelar med PSS beskrivs ofta som en möjlighet att till minskad 
miljöpåverkan (Mont 2001) eller stabilare affärsrelationer (Alonso-Rasgado, Thompson 
& Elfström 2004). Genom att sälja kombinationen av tjänst och produkt går det att 
hitta nya marknadsvägar som kan bidra till lägre miljöpåverkan från produktens 
produktionsprocess (Baines et al 2007).  

PSS har sitt ursprung i United Nations Environment Programme, UNEP. I UNEP 
utvecklades PSS som en hållbarhetsstrategi för miljöpåverkan genom att minska 
utsläppen tidigt i produktionen, (Ericson 2010). Tidigt i utvecklingen av PSS har 
metodiken setts som en innovativ marknadsstrategi för att möta kundernas 
förväntningar och krav. För att få minimal miljöpåverkan av PSS ska man tidigt i 
designfasen fokusera på försäljning av funktion som en tjänst. Designfasen, dvs. då idéer 
och lösningar genereras, anses som viktig eftersom produktens funktion bestäms där. 
Den funktion som ska vara vägledande bör vara sedd från kundens/användarens vy, 
hellre än fokusera produktens specifika funktion (Ericson 2010).  För att skapa ett 
hållbart försprång genom PSS måste man minimera utvecklingstiderna av nya produkter 
(Weber 2004). Men samtidigt ska utvecklingsprocessen vara av optimal karaktär för att 
klara av att möta kundernas behov. Ett sätt för att korta ned utvecklingstiden är att 
under försäljningen av produkter och tjänster samla och analysera kundens behov, gör 
man det under pågående försäljning kan det vara ett sätt att optimera utvecklingstiden 
av nya produkter (Weber 2004). 

 
Det finns olika kombinationer av PSS, eftersom att PSS består av både produkter och 
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tjänster. Det går att anpassa systemet mot att vara antigen produkt- eller tjänstefokuserat. 
Men för att få fram ett produkt-tjänstesystem krävs det en integration av båda delarna 
(Wenngren 2010). I figur 1 visas hur PSS kan vara produkt-, användnings- eller 
resultatorienterat.  

 

Figur 1  Bredden av PSS: från produkt till tjänst (Tukker, Van der Berg & Tischner, 2006).  

När affärsvärlden globaliseras dyker det upp både möjligheter och utmaningar inom 
affärsutveckling. Dessa utmaningar kan bestå av, global utveckling, internetdriven 
affärsutveckling och/eller lägre miljöpåverkan. Där möjligheterna är att nya 
försäljningskanaler och nya marknader skapas. PSS anses vara ett sätt att tillvarata dessa 
möjligheter, under förutsättningen att produkter designas med fokus på försäljning av 
funktionalitet (Mont 2001). Utmaningen ligger i att det inte verkar finnas någon 
generell tillämpningsmodell för införandet av PSS (Mont 2001).  

En rekommendation är att företagen som vill införa PSS ska undersöka 
organisationskultur, produktegenskaper, aktörer och kundrelationer. Om man bortser 
från detta kommer inte PSS att fungera i praktiken (Mont 2001). PSS kräver ett nära 
samarbete med kunder där förståelse för varandras behov och produktionsprocesser 
kommer att vara avgörande för den framgång det enskilda företaget har med införandet 
av PSS (Mont 2001).  

Fördelen med att öka tjänstefieringen och närma sig PSS är att företagen kan bidra 
med sin kunskap och tjänster för att möta kundbehoven och öka kundernas lönsamhet, 
likväl som det egna företagets (Ritzén 2002). Att börja ta betalt för tjänster är ett 
återkommande dilemma för industriföretag. SKF har de sedan 1940-talet utfört 
monteringar av lager och inbyggnadskonstruktion samt lageranalys, tjänster som utförts 
utan betalning från kunderna (Fransson 2004). 1984 upptäckte SKF att strategiska 



Erik Åström 
 

22 

kunder inte nyttjade tjänsterna, att tillfälliga kunder utnyttjade systemet och säljarna 
erbjöd kunder tjänsterna för att ta affärer. Säljarna ifrågasatte värdet av att erbjuda 
tjänster, dvs. varför erbjuda något som inte genererade värde. Då SKF började ta betalt 
för tjänsterna bedömde säljarkåren att kunderna inte skulle vara villiga att betala 
(Fransson 2004). Över tid började säljarnas inställning att förändras då det visade sig att 
de strategiskt viktiga kunderna var intresserade av att köpa tjänsterna. Nu uppfattades 
tjänsterna som professionella då det gick att ställa krav i samband med att de utfördes 
(Fransson 2004). De tjänstetyper som SKF erbjöd sina kunder har av Fransson (2004) 
beskrivit i tre nivåer, se figur 2. 

 

Figur 2  Tre tjänstenivåer (från Fransson 2004).  

 
I figur 2 ses bastjänster som grunden, till dessa går det att köpa till ett flertal olika 

tjänster som bygger på tekniska lösningar. Genom driftsäkerhetsprogram erbjuds 
kunderna övervakning och förebyggande underhåll och tjänster (Fransson 2004).  

3.2 Tjänster och kreativitet 
Kreativitet är en viktigt när man ska skapa tjänster som kunder uppskattar. Härén 

(2004) beskriver hur han ser på kreativitet och som belyser skapandet av en servicetjänst:  
 

’’Man börjar vid A, man tror att man ska komma till B, Men man kommer till C 
och i efterhand ser man logiken’’. (Härén 2004, s. 55) 

 
Tjänsteföretag behöver kreativitet för att öka den kundupplevda nyttan. En person 

som ger dig något extra, t ex upplyser om kommande säljaktiviteter, ger något vi 
uppskattar och uppfattar som god service. Genom att tänka annorlunda och förstå 
nyttan ges kunden vägledning mot sitt slutmål.  

3.3 Funktionsförsäljning 
PSS beskrivs ofta som försäljning av tjänst och benämns då funktionsförsäljning 
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(exempelvis Ölundh 2003). Arbetssättet att sälja funktioner kan skapa nya möjligheter 
till nya vinster samt etablera närmare och mer varaktiga kontakter med kunder (Mont 
2001). En stor utmaning med att sälja funktion är att göra tjänsten mer attraktiv för 
kunden än själva ägandet av varan. Det behövs nya styrmedel och åtgärder som ger en 
högre status till att köpa tjänster än att äga varor (Mont 2001). 

 
Volvo Aero Corporation (VAC) beläget i Trollhättan arbetar med att utveckla och 

tillverka komponenter till jetmotorer till flygplan. Asplund (2004) förklarar att 
utvecklingen är kostsam och att VAC ingår i en samarbetsgrupp med tillverkare som var 
och en ansvarar över specifika områden. Beställare av produkterna är de stora 
flygplanstillverkarna i världen, t ex Boeing eller AIRBUS. Denna samarbetsgrupp har 
tagit fram en ny affärsmodell där beställningen fokuserar funktionen av motorerna, dvs. 
dragkraften. I och med detta består ordern från beställarna av ett specifikt mått som kan 
gälla, exempelvis bensinförbrukning eller effekt per timme. På så sätt blir designfasen 
mer vägledd av den beställda funktionen än av produkten (Asplund 2004).  

Ett annat exempel på funktionsförsäljning finns inom kemikaliebranschen där 
kunderna stället för att köpa salpetersyra kan köpa tjänsten ”borttagning” (Mont 2001). 
Vid funktionsförsäljning kan branschen ta ansvar för hela produktkedjan från 
tillverkning till återvinning av kasserade kemikalier. Kemiföretagen säljer hela 
produktkedjan i form av olika tjänster till sina kunder (Mont 2001). Ytterligare exempel 
är att kunderna köper kopiering och utskrivna dokument istället för 
kopieringsutrustning (Mussang 2005).  

En beskrivning på produkt- och tjänsteförsäljning går att hitta i tidningen Metro 
tisdagen den 7 december 2010. Cecilia Strömberg, grundare av företaget middagskorgen 
beskriver att äldre haft det svårare än unga att acceptera en matkasse levererad vid 
dörren. 

 
”Unga har en mer prestigelös inställning till att köpa tjänster. De har inte tid att stå 
i affärer och köa”. (Cecilia Strömberg, Middagskorgen) 

 
Företag och kunder har olika drivkrafter för att införa PSS. I tabell 3 ges en överblick 

av drivkrafterna.  

Tabell 3  Kvantitativ och kvalitativ data karaktär (Christensen 2001, s.68).  

Drivkrafter för företagen Drivkrafter för kunderna 
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 Kundefterfrågan 

 Skapa närmare och mer varaktiga 
relationer 

 Ökad försäljning 

 Öka andel underhåll och service via 
kontrakt 

 Gå mot att bli tjänsteföretag och 
komma närmare kund i värdekedjan 

 Minska risktagningen 

 Få ökad flexibilitet  

 Veta sina kostnader 

 Inte belasta balansräkningen 

 Effektivisera, ”outsourcing” av icke 
kärnverksamhet 

 

3.4 Produkt eller tjänst – är det någon skillnad? 
Det finns ett flertal olika definitioner av vad som är en vara (ur ett tekniskt perspektiv 

detsamma som en produkt) och vad som är en tjänst, se figur 3 och 4 för skillnader i 
kvalitetsdimensionerna. Klefsjö (2007) påpekar att tjänsteproduktion och 
varuproduktion skiljer sig åt genom att tillverkningen av en tjänst sker samtidigt som 
tjänsten konsumeras eller skapar värde för kunden. Detta är en av anledningarna till att 
tjänsten och produktionsprocessen måste utvecklas parallellt med varandra. Att utforma 
en produkt och process parallellt är inte unikt för tjänster, enligt idéer för integrerad 
produktutveckling gäller det också för utveckling av varor (Klefsjö 2007).  

3.5 Kunden i centrum 
En nyckelfaktor inom dagens syn på kvalitet är att alltid sätta kunderna i centrum. 

Kvaliteten värderas av kunderna och ställs i relation till deras behov och förväntningar. 
Kvalitet blir därmed ett relativt begrepp som bestäms av konkurrensen på marknaden. 
En produkt och tjänst har skilda kriterier för vad som upplevs som god kvalitet, se figur 
3 för kriterier för en vara och figur 4 för kriterier för en tjänst. Dessutom betyder 
sambandet mellan kundens behov, produktens funktion och pris mycket för värderingen 
av produktens kvalitet. För att kunna sätta kundens behov i centrum krävs det att man 
aktivt tar reda på kundernas behov och förväntningar för att senare utveckla metoder 
och modeller för att möta och helst överträffa behov och förväntningar (Klefsjö 2007). 
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Figur 3  Kvalitetsdimensioner på en vara (Klefsjö 2007).  

 
Tjänster är inte lika konkreta som en vara därför kan det vara svårt att förklara, 

specificera och mäta innehållet i en tjänst. Klefsjö (2007) menar att för att finna vilka 
behov och förväntningar kunderna har på en tjänst måste de undersökas när tjänsten 
uppstår. En tjänst beskrivs som “sanningens ögonblick” där några kvalitetsdimensioner 
uppstår vid användning av tjänsten, se figur 4. 

 

 

Figur 4  Kvalitetsdimensioner på en tjänst (Klefsjö 2007).  

Genom att sätta kunden i centrum och skapa lönsamhet för kunden går det att 
koppla en uthyrningsmodell med Klefsjös (2007) byggstenar inom offensiv 
kvalitetsutveckling som grund. 
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Figur 5  Grundstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (Klefsjö 2007).  

3.6 Lean Production 
Resurssnål eller att skapa en "mager" produktion är tyngdpunkten i Lean Production. 

(Klefsjö 2007) beskriver Lean Production som att eliminera och förhindra slöseri av alla 
slag där fokus ligger att skapa värden för kunderna. Dessa grundläggande idéer liknar de 
värderingar som återfinns i offensiv kvalitetsutveckling. Allt som inte skapar värde för 
kunden, för stunden eller i framtiden är ett potentiellt slöseri. All verksamhet ska utgå 
ifrån kunden.  

Att skapa det perfekta flödet i ett lean produktionssystem innebär att man baserar 
produktion på en funktion som drar i produktionen. Det som drar produktionen ska 
vara kundens beställningar och behov. För att använda sig av ett dragande system kan 
man implementera det genom att antigen använda Kanban-kort eller konstant Work-In-
Process protokoll (Mandyam 2010).  

En del av historien bakom framtagningen av Lean Production kan hämtas från 
Taylorismen som startades i USA av Fredrick Taylor. Taylors tankar om en 
massproduktion gav Fords grundare Henry Ford idéer om att skapa ett löpande band för 
bilar och på det sättet möjliggöra massproduktion av bilar. Efter andra världskriget åkte 
japaner över till USA för att studera massproduktionen av bilar. De hämtade kunskap, 
men utvecklade också egna tankar om vad som är viktigt inom massproduktion. 
Tankesättet blev senare kallat för Toyota Production Systems (TPS). TPS bygger på att 
kunden ska sättas i fokus och att besluten ska vara långsiktiga (Klefsjö 2007).  

Det finns fjorton punkter som karaktäriserar Lean Production, (Klefsjö 2007). Fyra av 
dem är:   

1. Skapa kontinuerliga processflöden för att synliggöra problem.  
2. Använd dragande system för att undvika överproduktion.  
3. Jämna ut arbetsbelastningen.  
4. Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av 

kortsiktiga finansiella mål.  

3.7 Lean Service 
Lean Service är en tillämpning av lean-konceptet men anpassat till tjänsteverksamhet. 
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Skillnaden mellan Lean Service och Lean Production är att service behandlar tjänster 
och inte ”hårda produkter” eller produktionsenheter som går att appliceras med Lean 
Production. Många av metoderna och värderingarna från Lean Production går att 
tillämpa på Lean Service. Lean Service har tidigare tillämpats på tjänsteföretag som call-
center, hälsovård och utbildningsenheter. Lean Service baseras på lean-principerna om 
ständig förbättring och respekt för människor (Internet 1).  

För att skapa Lean Service lösningar som är anpassade för att möta och förverkliga 
kundens förväntningar kan man använda sig av John Seddons checklista. Seddon är en 
frontperson inom utveckling av Lean Service. Checklistan som Seddon förelår är 
baserad på Demmings cykel som består av faserna: planera, utföra kontrollera och agera 
(Plan, Do, Check, Act). Demming är en förebild inom offensiv kvalitetsutveckling. 
Demmings cykel är en metod för att synliggöra och förstå olika system. Seddon baserar 
sitt system på sex checkpunkter: syftet, verkligheten och falska behov, duglighet eller 
förmåga, flödet, systemvillkor samt ledningens tänkande (Bicheno 2010). 

 För att förstå kundens slöseri bör man diskutera och undersöka kundens situation. I 
handboken om Lean Service (Bicheno 2010) ges förslag hur Lean-principerna kan 
anpassas till tjänster, exempelvis:  

 Noggrann analys av kund – analysera kundens behov över olika tidshorisonter. 
 Gemba – lyssna och tala med kunderna i deras verklighet, inte enbart genom 

att använda marknadsundersökningar.  
 Förståelse – behov är mer stabila än kundens ”önskemål”.  
 Kundens kund – vad händer med kundens kund? Underlätta för kunden att 

hjälpa hans/hennes kund. Att tänka ett steg längre hjälper att se 
helhetsperspektivet och begränsar kortsiktiga mål.  

 
Genom att hjälpa kundens kund skapas långsiktiga relationer och underlättar att 

förhindra att relationerna byggs på basen av kortsiktiga mål. De kortsiktiga målen 
hjälper inte till att utveckla service och tjänster. Använder man kortsiktiga mål kan 
anställda ibland fuska och ta genvägar för att uppnå chefens mål, även om det gör saker 
och ting värre för kunden. För att undvika att personalen tar genvägar ska alltid kunden 
sättas i centrum och det bör finnas långsiktiga planer på hur man kan förbättra kundens 
situation (Bicheno 2010). 

3.7.1 Delegerande beslut inom Lean Service 
Lean speciallisten Taiichi Ohno ansåg att idealet med att använda sig av Lean är att 

man minimera mängden information och kontroll. Detta exemplifierade han med 
människokroppen, där många rutinåtgärder decentraliseras och självreparation sker 
lokalt. Dagens trend går mot att använda sig av stora affärsdatasystem (ERP) med 
databaser. Under 1990- och i början av 2000-talet har många stora företag 
implementerat stora ERP-system till en stor kostnad, men ofta med tveksamma resultat. 
Dagens behov är lokala beslut med snabb respons. Man kan behöva ERP för planering, 
men troligtvis inte för verkställande (Bicheno 2010).   

Lean handlar om att minimera slöseri för kunderna. Vad är det då som är slöseri för 
kunden? Bicheno (2010) beskriver att det finns sju typer av slöseri för kunderna vid 



Erik Åström 
 

28 

tjänsteverksamheter. För att skapa en tjänst krävs det att man minimera dessa sju typer: 
  
1. Försening - kunden väntar på service. 
2. Repetering – upprepning av dokumentering, kopiering av information. 
3. Onödiga rörelser – köa flera gånger eller att låta kunden utsättas för dålig 

ergonomi. 
4. Otydlig kommunikation – kunden förstår inte budskapet. 
5. Felaktigt lager – restnoterat, att inte få det som behövs när det behövs. 
6. Förlorad möjlighet – inte etablera en relation, ignorera kunder med ovänligt och 

oartigt bemötande. 
7. Fel i servicetransaktionen – produktfel i produkt-service-paket, borttappade eller 

skadade varor. 
 
Om man ser till dessa sju typer av slöserier som kan uppträda i tjänsteverksamheter är 

det en risk för att förlora eller minska marknadsandelar. En rekommendation är att 
skapa ett företag som kan vara flexibelt mot mindre kunder (Bicheno 2010). 
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4 Empiriredovisning 
Examensarbetet har utförts på ett företag som verkar på en global marknad. Fokus för 

företaget är tillverkningsindustri där företagets olika samarbetspartners har starka 
positioner. 

4.1 Beskrivning av olika kundföretag 
Det finns olika typer av kunder. Antigen kan man vara direktkund eller kund som är 

knuten till ett återförsäljarnätverk (ÅF). Vid fall när man tillhör ÅF-nätverket köper man 
och beställer produkter via ÅF. Tillhör man direktkund har man kontakt med säljare 
och tekniker från företaget. Skillnaden mot att tillhöra ÅF-nätverket eller vara 
direktkund handlar således om vem man beställer av eller kontaktar när man behöver 
hjälp med produkterna.  

Den person som hos kunderna köper in eller beställer produkter varierar. En del 
kunder har anställda produktionstekniker eller tjänstemän som arbetar med 
produktionen, då är det dessa personer som gör inköpen. När det gäller mindre företag 
är det oftast den som använder produkten i processerna (operatören) som gör 
beställningen.  

4.2 Skillnader mellan mindre och stora företag 
Det finns stora skillnader mellan mindre och medelstora företag med hänsyn till de 

arbetsuppgifter personalen utför. Som operativ personal vid ett mindre företag utför 
man oftast samtliga arbetsuppgifter, inklusive beställning. På mindre företag har ägaren 
en tydligare roll i produktionen och utför ofta även andra arbetsuppgifter, exempelvis 
allt från städning till personalfrågor. De mindre företagen har tillväxt som ett mer uttalat 
mål, men samtidigt har de kanske inte de finansiella resurserna för att investera i nya 
bearbetningsprocesser eller nya metoder. Generellt sett finns det även ett motstånd att 
växa, dvs. när man måste anställa ny personal och införa de rutiner och processer som 
krävs för större företag. Större företag har av naturliga skäl mer uppdelade 
arbetsuppgifter och också fler etablerade rutiner och processer.  

Det finns också skillnader i intresseinriktning bland personalen i mindre och 
medelstora företag. Personalen i mindre företag tycks mer intresserade av att hitta nya 
produkter, ny användningsområden, ny teknik etc. Detta kan eventuellt förklaras med 
att aktiviteterna med skapa konkurrensfördelar är prioriterade för företag under tillväxt. 
Operatörer (i de fall de inte är ägaren själv) på mindre företag beskrivs som den 
viktigaste resursen på företaget och planerar också ofta hela arbetskedjan.  

På större företag har operatörerna ett mer avgränsat ansvarsområde och har svårt att 
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genomföra ändringar i produktionen. Detta kan vara en förklaring till att intresset för 
införandet av nya tekniker inte är så uttalat. De flesta ändringar eller förbättringar 
genomförs av produktionstekniker, där operatörerna inte alltid får vara med och 
påverka. Stort företag innebär ofta stora serier där möjligheterna till 
produktivitetsförbättringar också blir stora, vilket talar för ett intresse att förändra 
situationen.  

4.3 Produktionsprocesser 
Kunderna representerar tre olika kategorier av produktionsprocesser, se tabell 4. 

Kundens strategi och lokalisering har betydelse för den kategori som används. De tre 
kategorierna, serieproduktion, legotillverkning och prototyptillverkning, kan kombineras 
med varandra, men kunderna har ofta en specifik inriktning på sin produktion. 

Tabell 4  Olika kategorier av produktionsprocesser.  

Serieproduktion  Legotillverkning  Prototyptillverkning   

Konstant flöde 30-500 detaljer Enstyckstillverkning 

Effektiva 
bearbetningsprocesser 

Standardiserade 
bearbetningsteknik 

Snabba omställningar 

 

Automatiserade lösningar 

 

Effektiva 
bearbetningsprocesser 

Tillgång till rätt 
bearbetningsteknik 

4.4 Uthyrningsföretag 
För att finna inspiration till att skapa en uthyrningsmodell för tillverkningsindustrin 

har andra branschers modeller studerats. Det finns ett antal företag som arbetar enbart 
med uthyrning av produkter, t ex uthyrning av kläder, bilar eller teknisk utrustning. 
Inhyrning av produkter innebär för kunden att de inte behöver binda kapital eller 
införskaffa produkter som endast behövs för enstaka situationer.  

Att hyra ut kläder, bilar eller teknisk utrustning är några uthyrningsområden som 
oftast innebär att de produkter som hyrs ut tillverkas av andra. Dessa företag behöver 
inte tänka i termer av volymer för att göra tillverkningen lönsam. Det finns dock några 
undantag där tillverkare hyr ut sina produkter, dessa är mer intressanta för detta arbete.  

Ett exempel på detta är lastbilstillverkaren Scania som erbjuder uthyrning av lastbilar 
till kunder som tillfälligt har mycket att göra. Genom att erbjuda uthyrning kan Scanias 
kunder ta på sig mer arbete utan att binda kapital (Internet 2). Även lastbilstillverkaren 
Volvo hyr ut lastbilar när deras kunder tillfälligt behöver en lastbil (Internet 3). Ett 
exempel på hur Volvo Trucks erbjuder en av sina produkter till uthyrning ges nedan.  

 
Volvo FH440-480 Skåp med frys och baklyft Totalvikt: 27 ton. Lastförmåga 
ca 13 Övriga uppgifter: FRC-klassat skåp med öppningsbar sida, längd 7,5 
m (18 pall) volym ca 50 m3. Rekommenderat uthyrningspris per dag: 1-5 
dagar (inkl 20 mil per dag) pris från: 3 475 kr/dag 
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4.5 Tjänster som det undersökta företaget erbjuder idag 
I dagsläget erbjuder det undersökta företaget en del tjänster för att stödja sina 

produkter. De erbjuder bland annat:  
 Administration och support för sina produkter. 
 Utbildning för vidareutveckling av kundernas kunskap inom aktuella 

områden. 
 Rådgivning vid investering, standardisering och hantering. 

4.6 Uttryckta kriterier för uthyrning 
I den datainsamling som har gjorts i det undersökta företaget har följande kriterier 

för uthyrning sett ur företagets perspektiv identifierats: 
 Kundnytta – bidra till att öka produktiviteten hos kund 
 Lönsamhet för kund – möjliggöra en affär för kunden  
 Funktion och användningsområde – robust produkt som håller för uthyrning 
 Möjlighet till kontroll av funktion innan nästa uthyrning – säkerställa kvalité 
 Tillfällig situation – erbjuda uthyrning för att stärka kundrelationer och att på 

sikt öka försäljningen   
 
I den datainsamling som har gjorts bland företagets kunder har följande kriterier för 

uthyrning sett ur kundens perspektiv identifierats: 
 Nytta – öka produktiviteten 
 Lönsamhet – möjliggöra en affär som annars inte kan tas 
 Säkerställd funktion – underhåll och tillsyn behövs inte, användning fokuseras 
 Tillfällig situation – innebär att investering inte kan göras 
 Problemlösning – behov av expertkunskaper som inte finns inom företaget? 

4.7 Från gratis till uthyrning 
I den undersökta branschen är många tjänster idag dolda för företaget, dvs. det 

kundvärde de levererar är gratis för kunden. Problematiken med att börja ta betalt för 
dessa tjänster är uppenbar. Att börja synliggöra de tjänster man faktiskt utför genom en 
uthyrningsmodell kan vara en möjlig väg. Genom uthyrning av produkterna skapas 
kanaler för att synliggöra ”kringtjänster”, exempelvis expertkunskaper eller andra 
stödfunktioner.  

I det här arbetet har det framkommit att de begränsningar små företag har kan 
innebära en affärsmöjlighet för tillverkande företag att introducera uthyrningsmodeller 
för sina produkter. De små företagens inköp, som är viktiga för företaget, sjunker 
drastiskt vid lågkonjunktur. Istället för att köpa in ett flertal produkter som behövs i 
tillverkningsprocesserna, köps endast ett fåtal in så att en minimiproduktion kan 
säkerställas. Återanvändning av produkter ute hos kunderna är vanliga i dessa fall, där 
resultatet många gånger blir sämre produktivitet. En uthyrningsmodell innebär en win-
win situation där kunden får tillgång till de produkter de behöver för att klara sina 
tillverkningsmål och företaget skapar bättre kundrelationer då de går in som 
problemlösare.  
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4.8 Arbetsprocess för utveckling av uthyrningsmodell 
För att analysera en uthyrningsmodell har en modell utformats, se figur 6. Modellen 

har skapats för att få en överskådlig bild över vilka faktorer som kan påverka uthyrning 
av produkter. Modellen ger en överblick över vilka fem faser som uthyrningsmodeller 
kan baseras på. De fem områdena är Introduktion, Planering, Specificering, 
Genomförande och Verifiering. En genomgående faktor är att kunden ska vara i 
centrum under hela arbetet, för att på så sätt få med kundernas förväntningar och 
behov. Uthyrning av produkterna kommer att baseras på kundrelationer och kundernas 
produktion. Kontakt med kund ger en bättre inblick i produktionsprocesserna, som är 
en viktig del för att ge förslag på uthyrningstyp. Beroende på om försäljning sker genom 
direktförsäljning eller genom återförsäljare måste alla kanaler genomsökas för att skapa 
distribution av varor. Om återförsäljare finns med i kanalerna kommer deras feedback 
att vara viktig för att skapa bättre samarbete mellan företaget och återförsäljaren. För att 
lokalisera behov och förväntningar har ett flertal intervjuer med kunder och personal 
inom det undersökta företaget utförts. Målet har varit att undersöka om det finns en 
efterfrågan hos kunderna till att skapa en uthyrningsmodell i symbios mellan kunderna 
och företaget.  

 

Figur 6 Planering av framtagning av uthyrningsmodell (inspirerat av modellen för Plan-Do-Act).  

Runt de fem faserna i uthyrningsmodellen finns det underkategorier. 
Underkategorier är fyra stycken per huvudområde.  Utifrån varje huvudområde kommer 
underkategorier att vara företagsspecifika, därför kommer varje företags 
uthyrningsmodell att vara unik. 

4.9 Olika uthyrningsmodeller 
I de här studierna föreslås tre olika uthyrningsmodeller. Dessa är:  

 En modell baserad på traditionell uthyrning: befintliga produkter hyrs ut 
 En modell som fokuserar ökad försäljning: uthyrning av produkter för att 

kunden ska få möjlighet att prova på och utvärdera resultat 
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 En modell som bygger på tillgång till en produktpool: uthyrning av produkter 
som har demonstrerats och som inte kan säljas eftersom de är använda en eller 
ett antal gång. Produktens funktion är inte påverkad.  

Uthyrningsmodellerna kommer att baseras på vilka syften som kunden har med att 
hyra produkten, dvs. vilket är kundens behov samt vilket antal detaljer som produkten 
ska användas till. Se figur 7 hur de tre parametrarna påverkar vilken typ av uthyrning 
som ska genomföras. Målet kan vara att förbättra kundens lönsamhet genom att skapa 
möjligheter för kunden att använda produkten när behov uppstår.  

 

Figur 7 Förslag på parametrar som styr en uthyrningsmodell.  

4.10 Påverkan på befintlig affärsmodell 
Företagets nuvarande affärsmodell är inriktad på försäljning av produkterna, där 

målet är att ständigt öka försäljningen och tillverkningen. Hela företaget strävar efter att 
finna nya vägar att öka sin marknadsposition och lönsamhet. Det finns tydliga krav från 
aktieägarna att företaget ska öka sin omsättning. 

Från företaget finns ett orosmoln att uthyrning kan ge företagens kunder ett 
alternativ till att alltid börja med att fråga om de kan hyra varor istället för att köpa. Här 
krävs det en balans mellan försäljning och uthyrning. Uthyrning ska ge möjligheter till 
bättre förutsättningar för kunden att utvecklas. Både säljaren och kunden bör känna till 
vilka gränser som det finns inom uthyrningsmodellen. Finns det inte tydliga gränser kan 
uthyrningen kanske till och med förändra kundernas köpbeteende på ett negativt sätt. 
För att kontrollera att gränser följs kan man justera dessa med avtal. Samtidigt som man 
reglera gränser med avtalet bör det också finnas möjligheter till flexibilitet. 

4.10.1 Balans mellan försäljning och uthyrning 
Uthyrningen för ett tillverkande företag ska vara av sådan karaktär att den underlättar 

försäljning av produkter. Uthyrningen bör vara ett sätt att bygga upp relationer för att 
senare underlätta för framtida affärer. För att uthyrning ska anpassas till företagets mål 
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att öka omsättningen bör uthyrning innefatta produkter med låg försäljning, dvs. att 
identifiera de produkter som är kostsamma för kunden, har låg omsättning hos företaget 
och som är robusta och tål att användas av olika kunder. Vid uthyrning av kostsamma 
produkter som har låg försäljningsomsättning kan försäljningen öka genom att 
kunderna får möjlighet att testa och utvärdera produkterna. Om kunderna använder 
produkterna kan företaget bygga tätare och starkare relationer med dem. På så sätt kan 
uthyrning av produkter öka framtida försäljning.  

Att kombinera uthyrning med försäljning kan vara ett sätt att erbjuda kunden att hyra 
produkter när kunden tvekar eller inte kan se lönsamhet i att köpa produkten. Vid dessa 
fall kan kunden erbjudas att hyra produkten för att senare erbjudas att köpa den efter 
uthyrningsperioden. Uthyrning kan vara ett sätt för företaget att visa att man är villig att 
skapa flexibla lösningar där kundens lönsamhet sätts i fokus. 

4.10.2 Faktorer som påverkar uthyrning 
De faktorer som påverkar införandet av en uthyrningsmodell är bland annat:  

 Interna processer – dokumenthantering, kontroll och marknadsföring 
 Logistik och hantering av produkterna – transport ut till kund, transport från 

kund, kontroll och dokumentering av produkterna innan nästa uthyrning. 
 Tid – snabbt till kund är viktigt för hur tjänsten upplevs, exempelvis får 

placering av lager/kontrollinstans stor betydelse men även kundmottagning 
och beställningsrutiner. 

 Samverkan företag och kund – uthyrningstjänsten ger ett gränssnitt mellan 
företagen och dess representanter.  

 Avtal utformning, prissättning, reglering av skador på produkten etc.  

4.10.3 Mervärde för kund och företag 
Grunden för en uthyrningsmodell ligger i att skapa kundupplevt mervärde, men även 

mervärde för det uthyrande företaget. I tabell 5 ges exempel på sådana mervärden.  

Tabell 6  Exempel på mervärden.  

Kund Tillverkande företag 

Rätt produkt för rätt process Möjliggör att kunder använder nya 
produkter 

Kund kan sänka sina kostnader mot deras 
kunder 

Bättre relationer 

Kund kan testa och verifiera utan att behöva 
köpa produkter 

Ny tjänst att erbjuda till kunder 

Produktiva lösningar för komplexa problem Erbjuda flexibla förslag  

Undviker att binda kapital- för tillfälliga 
arbeten 

Skapar ökad lönsamhet för kunderna genom 
besparingar hos kund  

Skaffar kunskap om produkt – genom 
användning 

Ökad försäljning – genom fler produkter på 
marknaden 
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Minska kundens lagerkostnader Minskad ”onödig” försäljning 

Bättre samarbete med leverantörer Skapar förutsättningar för att bli en partner i 
offensiv kvalitetsutveckling 
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5 Slutsatser 
Enligt tillvägagångssättet för ett produkt-tjänstesystem finns det fördelar för både 

kund och tillverkande företag i att kombinera sina produkter med tjänster och utifrån 
detta erbjuda kunderna mer flexibla lösningar. Genom att erbjuda kunderna att hyra 
produkterna skapar man möjligheter för företagen att erbjuda kunden en flexibel 
lösning när en affär håller på att gå förlorad. Uthyrningen ska i förlängningen innebära 
en ökad försäljning av förbrukningsartiklar, detta genom att låta flera kunder testa och 
använda produkterna. 

 I och med möjligheten att hyra produkterna kan kunderna dels ta på sig avancerade 
jobb med god produktivitet, dels växa utan att binda kapital i produkter som används 
sällan. Den föreslagna modellen bygger på uthyrning till små och medelstora kunder 
som har behov av att tillfälligt använda vissa produkter. Studierna som har presenterats 
här har sökt svara på vilka behov som gäller för uthyrning, vilka produkter som lämpar 
sig för uthyrning och hur etablerade affärsmodeller för tillverkande företag påverkas av 
en uthyrningsmodell.  De som framkommit är att:  

 
 kundernas behov kan beskrivas som outtalade och delvis dolda i rutiner för 

inköp och användning av de befintliga produkterna. 
 de produkter som lämpar sig för uthyrning är sådana som är kostsamma, har 

låg försäljningsvolym samt är robusta för att klara av flera uthyrningscykler.  
 en uthyrningsmodell kan vara relationsbyggande och förstärka den etablerade 

affärsmodellen.  
 
För att skapa en uthyrningsmodell bör företagets vision och strategi överensstämma 

med modellen, målet ska vara att förstärka marknadspositionen genom förbättrade 
kundrelationer. Framtagandet av en modell ska ske i symbios med kunder med fokus på 
kundens produktion, processer, mål och behov. Uthyrning av produkter kan vara ett sätt 
att möta krav på flexibilitet från kunderna.  

För PSS är framtagning av uthyrningsmodeller viktigt och kan vara ett första steg mot 
ökade tjänstefiering hos tillverkande företag. Dock krävs det fler undersökningar och 
studier för att hitta praktiska modeller som stödjer PSS affärer.  

5.1 Fortsatt arbete och framtida forskning 
Det här arbetet har genererat ett antal intressanta frågeställningar för fortsatt arbete 

och framtida forskning. En viktig frågeställning är hur tjänstelogistik och produktlogistik 
kan integreras, eller om de ska integreras? En jämförande studie kan ge vägledning.  
”Sanningens ögonblick” vid produktionen och konsumtionen av tjänster är svår att 
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bedöma, går det att mäta eller utvärdera detta tillfälle? 
Dessa studier har haft vissa begränsningar i undersökningen av 

produktutvecklingsmodeller, går det att anpassa dessa eller skapa tjänsteutvecklings-
modeller som är i linje med dessa? Vad innebär uthyrningsmodeller, tjänstefiering och 
PSS för utbildningen av ingenjörer?  

En ökad inriktning mot tjänster, vad innebär det för företagets kärnkompetenser?  
Slutligen, en intressant frågeställning att arbeta vidare med är att göra en jämförande 

studie mellan tjänsteutveckling i tillverkande företag och tjänsteutveckling i 
tjänsteföretag. Detta för att undersöka om det finns skillnader i hur utvecklings-
processerna går till? 
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