
FORSKNINGSRAPPORT

Product-Service Systems

En teoretisk referensram för produktutveckling

Åsa Ericson

Avdelningen för Funktionella Produkter

ISSN: 1402-1528  ISBN 978-91-7439-071-1

Luleå tekniska universitet 2009



 



Product-Service Systems 
En teoretisk referensram för produktutveckling

Åsa Ericson

Luleå tekniska universitet
Avdelningen för Funktionella Produkter 



© 2009 Åsa Ericson
Avdelningen för Funktionella Produkter
Luleå tekniska universitet
SE-971 87 Luleå
SWEDEN

Tryckt av Universitetstryckeriet 2009

ISSN: 1402-1528  
ISBN 978-91-7439-071-1

Luleå 2009

www.ltu.se



Förord 

 

Tillverkande industri står inför något som kan liknas vid ett 
paradigmskifte, dvs. de tänkesätt som hittills har påverkat ingenjörer i 
processerna för att ta fram produkter ställs på sin spets och nya sätt börjar 
ta form. ”Product-Service Systems” är ett begrepp som innebär en sådan 
förändring. En direkt översättning av begreppet är produkt- och 
tjänstesystem, men detta är (ännu) inte allmänt använt vare sig i 
forskarvärlden eller i den industriella. Vi använder oss av 
bokstavskombinationen PSS när vi pratar om begreppet i stort, sedan 
lägger vi till olika beskrivande ord för att (hoppas vi) förtydliga. Förtydliga 
och beskriva på ett relativt lättfattligt sätt är vårt syfte med den här 
rapporten. Det vi vill ge insikter i är en teoretisk referensram för vår 
forskning inom PSS. Vi bedriver en forskning i en internationell miljö och 
många begrepp är inte enkla att översätta till svenska, dessutom blir det 
svårare för intresserade läsare att söka upp ytterligare information om vissa 
begrepp översätts. Där det finns ett vedertaget svenskt begrepp använder 
vi det, men för det mesta använder vi både en svensk översättning och det 
vedertagna engelska begreppet. Vår förhoppning är också att du som läsare 
ska använda de referenser som vi föreslår som en utgångspunkt för att söka 
mer litteratur och information. Det finns mycket att läsa och vi hoppas du 
blir inspirerad!  

 
En annan viktig utgångspunkt är att du som läser den här rapporten 

förstår att även om ett påstående låter troligt, utesluter det inte ett annat. 
Det gäller speciellt för PSS som är ett forskningsfält som är i förändring. Vi 
ser oss själva som tvärvetenskapliga och därför hämtar vi inspiration från 
olika håll, men tillämpningsmässigt står vi stadigt inom ingenjörs-
vetenskapen och produktutveckling. Den referensram vi återger här har 
inte ändamålet att vara den enda sanna, snarare är det så att olika intressen 
och synvinklar återger olika teoretiska ståndpunkter. Vi verkar i en miljö 
där ett nära samarbete med tillverkande industri är viktigt för forskningen. 
Det innebär att valet av teorier som vi presenterar här grundar sig i studier 
ute i företag inom vårt industriella nätverk.  
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1 Product-Service Systems 
Product-Service Systems – PSS - innehåller de tre begreppen produkt, tjänst och system. Vad 
innebär dessa delar? Vad är en produkt? Vad är en tjänst? Och – vad är det för system? Varje 
begrepp för sig presenteras kort, sedan knyts begreppen till PSS visionen. 

1.1 Produkt (Product) 
Inom produktutvecklingslitteraturen beskrivs begreppet ”produkt” i generella ordalag 

som ”något som ett företag säljer till sina kunder”, men specificeras till något som är 
tillverkat, fysiskt och kan ses som en separat enhet [1], [2]. En produkt som en separat 
enhet visar att denna tillverkade sak har en tydlig gräns till sin omgivning och även mot 
andra produkter. En bil är, trots viss kontaktyta mot vägen, fullt möjlig att särskilja från 
vägen. Det behövs bara en snabb titt för att se det. Fokus för olika böcker om 
produktframtagning är traditionellt sett ingenjörernas, dvs. de tydliggör 
kunskapsområdena konstruktion, mekatronik, elektronik, mekanik och liknande 
domäner [3]. En konsekvens blir att produktutvecklingsområdet tolkar en produkt som 
en fysisk artefakt, ett ting, en sak och detta benämns av en del som hårdvara. I och med 
att många av dagens produkter också består av någon form av, exempelvis 
datorapplikation (software), kontrollsystem eller mikroprocessorer, räknas denna 
”mjukvara” in i uppfattningen om vad som utgör den tillverkade produkten [4]. Dessa 
två delar är däremot inte möjliga att särskilja från varandra när produkten används, för 
hur användbar är t ex en bil utan elsystem? Man kan då säga att: 

  mjukvara + hårdvara = tillverkad produkt. 

1.2 Tjänst (Service) 
Inom tjänsteutvecklingslitteraturen har det under 1960-80 talet diskuterats hur en 

tjänst ska definieras. Trots att man inte har enats om en tydlig definition har diskussionen 
ebbat ut. Under senare tid har argumentationen hållit sig kring att tydliggöra skillnaden 
mellan tjänster och produkter. Två argument som exemplifierar detta är att 
tjänstelogiken är helt annorlunda än produktlogiken [5],[6], dvs. skillnaden i de 
förnuftsmässiga och grundläggande synsätten är totalt olika, samt att tjänster produceras 
och konsumeras på ett annat sätt än produkter [7], dvs. i en ömsesidig affärsrelation 
mellan tjänsteföretaget och dess kunder. Att tjänster i de flesta fall är beroende av en 
produkt för att kunna erbjudas är väl känt [8], vad vore nätoperatörernas tjänster utan 
mobiltelefoner och hur kan man erbjuda en hotellnatt utan ett hotell? En viktig aspekt 
som lyfts fram för tjänster är synen om vad som är bärare av det kundupplevda värdet 
[9]. Allt för stor vikt läggs på produkten som ensam bärare av värde säger kritikerna om 
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produktutvecklingslitteraturen [9], men lyfter själva fram det omvända dvs. att tjänsten 
ska ses som kärnan och värdet i erbjudandet. Att tänka på vid integrering av produkter 
och tjänster är att värdet kan ses ur två perspektiv, dvs. värde från kundens perspektiv 
och värde från säljarens/tillverkarens perspektiv. Förståelse för skillnaderna mellan 
tjänster och produkter kan ge insikter i olika perspektiv. Grönroos [5] (s. 47) har jämfört 
tjänster och produkter, några av skillnaderna är summerade i tabellen nedan.   

 

Produkter Tjänster 

Konkreta, fysiska Abstrakta, upplevda 

Produktion och distribuering 
skiljt från konsumtion 

Produktion, distribution 
och konsumtion samtidig 

process 
En sak, ett objekt En aktivitet eller en 

process 

Värde producerat i en fabrik Värde producerat i 
relationer 

Överföring av ägande Ingen överföring av 
ägande 

 
I tidiga publikationer om PSS där det har gjorts försök att reda ut begreppet 

funktionsförsäljning används ordet ”mjukvara”(software) för att beskriva tjänster [10]. 
Tanken verkar vara att visa på att tjänster på något sätt är ”mjukare” än produkter. Inom 
tjänstelitteraturen är det inte vanligt att göra den kopplingen, dvs.: 

mjukvara ≠ tjänst. 
Dock kan datorapplikationer användas för att erbjuda tjänster, men ses då som en 

artefakt för att möjliggöra själva tjänsten. Tjänster beskrivs snarare oftast som 
interaktioner mellan tjänsteproducerande företags personal och dess kunder. De 
aktiviteter som dessa människor gör tillsammans utgör då tjänsten, eller de aktiviteter 
som kunden gör då denne interagerar med exempelvis en Internettjänst. Detta betyder 
att kunden alltid bidrar till utfallet av tjänsten och att kundmedverkan är etablerat inom 
tjänstelitteraturen. För att förstå dessa relationer inom tjänsteutvecklingen är exempelvis 
relationsmarknadsföring och nätverksteorier en del av området, båda dessa discipliner 
betonar ett långt tidsperspektiv och ett starkt engagemang av aktörerna. 

1.3 System (Systems) 
Begreppet system lyfter fram ännu ett synsätt på relationer, inom systemteorin är det 

relationer mellan helhet och delar som är fokus. General Systems Theory, GST, 
presenterades på 1940-talet som ett försöka att förnya organisationsmodeller. Ludwig 
von Bertalanaffy var inte den förste att prata om system, men han var en av pionjärerna 
som introducerade GST. Tanken med GST var att skapa en allmängiltig teori som 
sträcker sig över åtskilda discipliner, bl a biologi, cybernetik, pedagogik, historia, filosofi, 
sociologi och psykologi. Han lyckades inte riktigt med teorin, men begrepp som holism, 
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öppna system, slutna system, organismer och mekanismer blev del av organisationers 
vokabulär. Över tid har systemteori och systemtänkande vuxit fram som ett betydande 
angreppssätt inom flera kunskapsdomäner, t ex inom design av organisationer [11], men 
även för produktutveckling av flygplan [12]. 

 
Holism är en viktig tanke inom all systemteori, men används på olika sätt inom 

varianter av systemteorin. Holism betyder från ett filosofiskt perspektiv att helheten är 
större än summan av delarna, dvs. någon form av synergi uppstår genom interaktion. 
Holism innebär också att ingenting kan beskrivas som enskilt, dvs. avskiljt från sitt 
sammanhang utan ingår i en helhet. Ett system består av: input, en förändringsprocess 
(transformering), output, feedback, systemgräns och omgivning. Bilden nedan visar på 
en från systemteoretiskt håll generellt accepterad vy av ett system [13]. 

 

 
 
Systemteori tar sig i uttryck genom systemtänkande, dvs. hur det används praktiskt 

inom olika domäner. Skillnader i systemtänkande förklaras genom att den ena varianten 
är hårt systemtänkande (hard systems thinking) och den andra varianten är mjuk 
systemtänkande (soft systems thinking). Tillägget hårt och mjukt är gjord för att skilja på 
två fundamentalt olika angreppssätt, det finns således ingen värdering av bättre och 
sämre i orden [14]. Hårt systemtänkande ser system som något som existerar, dvs. det går 
att sätta ”etiketten” system på något eftersom dessa finns runt omkring oss. Generellt ser 
man också de hårda systemen som slutna och väldefinierade. Medan mjukt 
systemtänkande ser system som något människor skapar som en förklaringsmodell för att 
förstå och ta sig an en komplex värld. Generellt anses det också vara svårt att definiera 
de mjuka systemen, dess gränser och de ses som öppna [12].   

 
Systems Engineering [15] är inom ingenjörsvetenskapen använt för att vägleda ”… 

the engineering of complex systems.” (s.3). System i sammanhanget Systems Engineering 
syftar på någon form av skapad produkt som består av ett antal komponenter som 
interagerar med varandra, dvs. har komplexa relationer, och där avancerad teknologi är 
centralt för helhetens prestanda [15]. Systems Engineering kan kategoriseras som hårt 
systemtänkande och har fått kritik för att tro sig kunna applicera ett 
problemlösningsorienterat angreppssätt även för mänsklig interaktion, s.k. sociala 
aktivitetssystem [12]. Numera finns god förståelse för begränsningarna inom Systems 
Engineering och normalt så exkluderas levande organismer, sociala strukturer, eko-
system och så vidare från rekommenderad användning [15]. Det finns således en 
förståelse för att när det gäller tillverkade saker (hårt systemtänk) så kan man eftersträva 
en strukturerad problemlösning för att lösa dessa problem på ett korrekt sätt, medan det 
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i mänskliga relationer (mjukt systemtänk) oftast är oerhört svårt att exakt definiera 
problemet. Om vi inte kan fånga och förstå problemet en gång för alla går det heller 
inte att lösa det korrekt, än mindre optimera lösningen, därför måste en tillfredsställande 
lösning vara god nog. Människor uppfattar, upplever och konstruerar sin verklighet på 
olika sätt. Mjukt systemtänkande inriktar sig på att skapa insyn i problemsituationer och 
utifrån en överenskommen definition förändra situationen till det bättre [16]. 

1.4 Produkter till ”vardags” 
Vad är BNP? ”Summan av värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under 

ett år.”. Så fick vi lära oss att svara på frökens fråga i skolan. Här introduceras begreppet 
varor istället för produkt. Just uppdelningen i två av varandra åtskiljda delar - varor och 
tjänster - som tillsammans bildar en produkt är en del av vårt vardagsspråk [17]. Det här 
synsättet återspeglas också i ISO standard SS-EN ISO 9000:2000, där en produkt är 
resultatet av en process och oftast är en kombination av varor och tjänster [18].  

  
Vi har nu gått igenom de tre delarna i PSS var för sig och sett på dem utifrån 

respektive disciplin. Vi har kommit fram till att produkt från ett 
produktutvecklingsperspektiv är ett fysiskt objekt, tjänst från ett tjänsteutvecklings-
perspektiv är en aktivitet och system relaterar till både (hårda) saker och (mjuka 
mellanmänskliga) aktiviteter. Men, vi har också sett att produktbegreppet kan vara en 
kombination av saker (varor) och tjänster.  

 
Ett kärnvärde inom PSS är att begreppet produkt alltmer rör sig från betydelsen fysisk 

vara som resultatet av en industriell process, till en ny förståelse där en produkt blir en 
helhet av de av varandra sinsemellan beroende delarna varor (eller tillverkade produkter) 
och tjänster. Går det att förstå begreppet som en helhet? Vi gör ett försök. En entydig 
definition är inte vårt mål, snarare en genomlysning av olika definitioner. En praktisk 
uppfattning baserat på en för tillfället överenskommen beskrivning av PSS är kanske det 
som företag behöver. 

1.5 PSS: möjliga definitioner 
PSS har sitt ursprung i United Nations Environment Programme [19] där 

hållbarhetsperspektivet har funnits med från början. Hållbarhetsstrategier har utvecklats 
från att kontrollera miljöförstöringen genom minskade utsläpp (the end-of-pipe 
approach) till strategier för renare produktion, där fokus är att förhindra nedsmutsning 
och minska avfall redan vid källan [20]. Under senare tid har insikten kommit att det 
inte är tillräckligt med sådana åtgärder, utan något mer genomgripande behövs. PSS ses 
som möjligheten att angripa hållbarhetsproblematiken på en helt annan nivå, dvs. genom 
förändrade konsumtionsmönster [20]. 

 
Baserat på hållbarhetsorienterad litteratur inom PSS har ett antal definitioner för 

begreppet sammanställts [21] (s.251): 
 
 

                                         
1   Definitionerna är inte översatta, utan återges på engelska. Fetstilsmarkeringarna i texten har lagts till i den här rapporten.    

4 



PSS definitioner inkl relaterade begrepp Källreferens 

The configuration (quantity and quality) of products and 
services supplied to meet the demand for well-being may be 
described as a product-service mix or product-service 
combination  

Manzini 1996: Goedkoop et al. 
1999 

A product-service system is defined as ‘a marketable set of 
products and services capable of jointly fulfilling a user’s need’ 

Goedkoop et al. 1999:18 

PSS is a system of products, services supporting networks 
and infrastructure that is designed to be competitive, satisfy 
customers’ needs and have a lower environmental impact than 
traditional business models 

Mont 2004 

Eco-efficient services are systems of products and services 
that are developed to cause a minimum environmental impact 
with a maximum added value 

Brezet et al. 2001 

An eco-efficient service is one that reduces the 
environmental impact of customer activities per unit of output. 
This can be done directly (by replacing an alternative 
product-service mix) or indirectly (by influencing customer 
activities to become more eco-efficient) 

James et al. 2001 

A product-service system can be defined as the result of ‘an 
innovation strategy, shifting the business focus from 
designing and selling physical products only, to selling a system 
of products and services which are jointly capable of fulfilling 
specific client demands’  

Manzini & Vezzoli 2002 

A pure product system is one in which all property rights 
are transferred from the product provider to the client on the 
point of sale… A pure service system is one in which all 
property rights remain with the service provider, and the 
clients obtain no other right besides consuming the service. A 
product-service system is a mixture…of the above. It requires 
that property rights remain distributed between client and 
provider, requiring more or less interaction of the life time of 
the PSS 

Hockerts and Weaver 2002 

A product-service system consists of tangible products and 
intangible service designed and combined so that they jointly 
are capable of fulfilling specific customers’ needs 

Initial definition used in 
SusProNet2

Tukker & Tischner 2006 [22]3Product-service systems (PSS) are a specific type of value 
proposition that a business (network) offers to (or co-
produces with) its clients.  

 
 
 

                                         
2 Nätverk inom EU 5th ramverk 1998-2002 
3 Finns inte i den ursprungliga tabellen, har lagts till i den här rapporten 
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Tukker och Tischner [22] menar att PSS vilar på två stöttepelare:  
 
1. Utgångspunkten för utvecklingen av PSS är den funktionalitet eller mål som 

användaren/kunden vill uppnå, istället för att starta med en produkt som 
uppfyller funktionaliteten.  

2. Ett ”grönt” strategiskt tänkande för hela affären och företaget ska kontinuerligt 
arbetas igenom istället för att ta existerande strukturer och företagets position 
däri för givna.  

 
Om vi återgår till sammanställningen av PSS definitioner i tabellen ovan, och 

dessutom lägger på ett produktutvecklingsperspektiv kan vi utöka listan med fler 
stöttepelare:  

 
3. Begreppen användarens behov (user’s needs), mervärde (added value) och 

innovationsstrategi (innovation strategy) kan kopplas till punkt 1 och ger upphov 
till argumentet att: en utvecklingsprocess för PSS startar i användarens behov, 
istället för att först förstå produktens egenskaper byggs en förståelse för 
användarens/kundens mål och behov av funktionalitet upp. När samma begrepp 
kopplas till både pkt 1 och 2 ovan ger de upphov till följande argument: 

4. Processer för utveckling av PSS startar från insikter i behov och funktionalitet, 
dessa kan övertid tillgodoses med olika hållbara lösningar därför är: processer för 
utveckling av PSS grundade i hållbarhets- och innovationsstrategier som 
genomsyrar hela produktlivscykeln, istället för att hantera dessa aspekter som 
separata problemställningar.  

5. Om vi utgår från begreppen som har med produktens och tjänstens beskaffenhet 
att göra, dvs. kvantitet (Quantity) och kvalitet (Quality), samt konkret (tangible) 
och obestämd (intangible) är det rimligt att anta att: 
produktutvecklingsprocesserna för PSS ska kunna hantera tvetydighet genom 
hela processen, istället för att minska/minimera all vag information i början.  

6. Punkt 5 ovan leder till ytterligare ett argument: aktörerna i en PSS process ska 
kunna förstå, hantera, kommunicera och bygga kunskap från flera domäner, 
istället för att vara experter inom endast ett område måste de utifrån sin 
specialistkunskap bidra till flera områden.  

7. Om vi utgår från begreppen konkurrenskraftig (competitive), företagsnätverk 
(business network) och samproducera (co-produce) kan vi dra slutsatsen att: i PSS 
utvecklingsarbete ska aktörerna kunna samarbeta över företagsgränser för att 
tillsammans skapa konkurrenskraftiga erbjudanden; istället för att ta den befintliga 
kund-leverantörsrelationen för given bildas nya företagskonstellationer.  

8. Begreppet distribuerat kvarhållet ägandeskap (property rights remain distributed) 
där den nya företagskonstellationen tillsammans äger, levererar och ansvarar för 
PSS lösningen visar på en viktig skillnad gentemot dagens produkter. Detta 
innebär att: samarbetspartners i PSS måste skapa sätt att dela information och 
bygga en gemensam kunskapsbas där kärnkompetenser inte går förlorade, istället 
för att bevaka och förhindra kunskapsdelning pga. exempelvis, låg tillit.  
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Punkterna 3-8 ovan illustrerar att nya arbetssätt, metoder och processer behövs för att 
förverkliga utveckling av PSS lösningar. Genom att lägga till PSS som en drivare för 
utvecklingsprocesserna ökar andelen kunskap som är abstrakt, upplevd och värdebaserad. 
Dagens ingenjörer är mer vana att omsätta konkret kunskap som är underbyggd av 
kända mätvärden i en kostnadsfokuserad utvecklingsprocess. Möjligheterna att se eller 
prova på först [23] är en nyckel för att förverkliga innovativa PSS lösningar som möter 
kundernas behov av funktionalitet. För att omsätta det abstrakta till konkret handling 
behöver ingenjörerna se problematiken, prova ut ett antal lösningar och förstå dess 
respektive effekter på den tänkta PSS lösningen. Detta angreppssätt och skillnaderna i 
kunskapsbas inspirerar våra forskningsinsatser där vår avsikt är att stödja utvecklingsteam 
i deras arbete och bidra till det ingenjörsvetenskapliga fältet. 

 
En viktig insikt om PSS är att det är både ett forskningsfält och en vision för 

förändrade affärsmodeller inom tillverkande industri. Inom akademin förekommer flera 
PSS relaterade forskningsområden som går under olika benämningar. Likadant är det 
inom industrin, dvs. PSS lösningar, erbjudanden osv. benämns olika. I förordet till Tukker 
och Tischners bok ”New Business for Old Europe” [24] menar författarna att det är 
besvärligt att begreppet PSS i sig inte visar vad det står för och beklagar att vi nu får leva 
med begreppet. De nya argumenten (eller stöttepelare) som lyfts fram här i vår analys av 
teorin hoppas vi bidrar till att klargöra innehållet i PSS visionen och dess inverkan på 
produktutvecklingstraditionen.  

 
I efterföljande kapitel presenteras teoretiska insikter baserat på de nyckelord som 

återfinns inom vår PSS relaterade forskning. Dessa är: ”innovation”, ”produktutveckling” 
och ”att arbeta med produktframtagning”. 
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2 Innovation 
Innovation är identifierat som en kärna i PSS. Detta för att över tid hitta nya lösningar som 
tillgodoser behov och funktionalitet. Här undersöks först begreppet innovation och tillhörande 
kategorier, för att belysa dess vidd och omfattning. I den avslutande diskussionen förs PSS och de 
olika innovationsaspekterna samman. 

2.1 Innovation: vad kan det vara? 
Kärnan i innovationsaktiviteter är en strävan att skapa meningsfull och fokuserad 

förändring i ett företags ekonomiska eller sociala potential [25].  En drivkraft för att 
ägna sig åt innovationsaktiviteter borde således vara en vilja att förändra en situation, en 
sak, ett tillstånd eller liknande till det bättre. Den breda tillämpningen gör att det talas 
om innovation utifrån många synvinklar, t ex produkter, processer, marknadsföring, 
affärsmodeller [26]. Generellt brukar man säga att en innovation är något nytt som nått 
en marknad, men det säger egentligen inte så mycket om vad det är. För vad innebär 
nytt? Och vilken är marknaden? Det finns minst 15 olika konstruktioner som utgår från 
ordet, dessutom minst 51 olika nyanser som kan kopplas till dessa [27]. Några ofta 
förekommande huvudtyper av innovation är [26]: 

 Disruptive innovation (disruptiv innovation brukar användas i svenskan, ibland kan 
benämningen omvälvande innovation användas): sådana här innovationer får ofta 
stor uppmärksamhet eftersom de upplevs komma från ingenstans. Oftast har 
disruptiva innovationer sina rötter i teknologiska genombrott, exempelvis den 
teknologi som möjliggjorde första generationens mobiltelefoner, men många 
sådana här innovationer försvinner lika fort som de dyker upp.  

 Application innovation (ingen vedertagen svensk översättning verkar finnas): här 
överförs befintlig teknologi till en ny marknad och används för andra syften. 
Exempelvis när GPS (Global Positioning System) överförs till elektroniska 
bilsystem för att leda vägassistans rätt om något händer.  

 Product innovation (produktinnovation): tar befintliga produkter inom etablerade 
marknader till nästa nivå. Fokus är ofta på att förbättra prestanda, minska 
kostnader, öka användarvänligheten och liknande. Toyotas nya bilmodell och 
Intels förbättrade processorer är exempel på produktinnovation.   

 Process innovation (processinnovation): öka effektiviteten för etablerade processer 
för befintliga marknader. Dell har exempelvis rationaliserat i leverantörskedjan för 
att snabba upp expedieringen.  
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 Experiential innovation (experimentella innovationer förekommer, men verkar inte 
vara ett allmänt vedertaget svenskt begrepp): Syftar till att förbättra 
kundupplevelsen av befintliga produkter eller processer, t ex möjligheten att få 
sina postpaket positionerade under vägen.  

 Marketing innovation (marknadsföringsinnovation): bygger på en ny 
marknadsföringsstrategi eller –idé, eBay online-aktioner är ett exempel.  

 Business model innovation (affärsmodellsinnovation används, men också innovativa 
affärsmodeller): Omformning av etablerat kundvärde eller företagets förflyttning i 
värdekedjan, exempelvis Apple utökning till detaljhandeln.  

 Structural innovation (strukturell innovation): drar fördel av omvälvningar för att 
skapa nya företagsrelationer. Innebär att företag får möjlighet att erbjuda ett 
bredare produktsortiment under samma märke, blir oftast svåra konkurrenter till 
etablerade företag som inte har sett möjligheten. 

”Innovativeness” är ett annat begrepp som belyser innovationsbegreppet, om än väldigt 
svårt att översätta till svenskan. En möjlig översättning kan finnas i beskrivningen av 
begreppet, dvs. det har med graden av nyhet i innovationen att göra [27]. Frågan är då 
vad låg, medel eller hög ”innovativeness” är? Från vems perspektiv ska man se? Och 
naturligtvis, vad som är nytt är olika beroende på vem som betraktar innovationen. Är 
den ny för världen? Ny i industrin? Ny för marknaden? Ny för kunden? Och så vidare. 
Trots dessa totalt olika perspektiv, finns ett gemensamt kännetecken och det är att någon 
form av ”avbrott” i det redan etablerade ska ske (teknologi, marknad, produkt etc.). 
Detta synsätt introducerar ”paradigmskiften” som ett mått på graden av nyhet, men i sin 
tur ska dessa paradigmskiften ske på mikro- och makronivå [27]. Exempelvis ska 
”innovativeness” för en produkt utvärderas, inte bara med hänsyn till kundens upplevelse 
(överst i bilden nedan) utan också på två nivåer. På mikronivån innebär det att 
innovationen ses ur företagets perspektiv (höger sida, längst ner i bilden nedan), 
dessutom ska ett ”avbrott” ske för den etablerade marknaden och teknologin. Alltså, ska 
etablerad kunskap om t ex både kunder och tillverkningen av produkten utmanas av 
innovationen. 
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På en makronivå (vänster sida, längst ned i bilden nedan) utmanas hela industrins 
marknad och teknologier [27]. Två andra begrepp som också förekommer flitigt är 
radikal innovation (radical innovation) och inkrementell innovation (incremental 
innovation). I radikala innovationer är mycket lite känt i början, medan inkrementell 
utgår från något befintligt som stegvis förbättras. Det finns likheter mellan disruptiv 
innovation och radikal, båda innebär att tidigare kunskap och teknologier mer eller 
mindre ersätts. Också mellan inkrementell innovation och produktinnovation finns det 
likheter, båda bygger på att befintlig kunskap och teknologier förbättras.  

2.2 PSS: ett innovativt alternativ 
Redan i tidigt skede av PSS visionens framväxt var fokus att skapa hållbara lösningar 

och speciellt gjordes en ansträngning att åstadkomma detta genom förändrade 
konsumtionsmönster. En grundtanke var att skapa en ny tolkning av produkten, istället 
för att ses som ett fysiskt resultat av en industriell produktionsprocess ska produkten ges 
meningen ”en integrerad helhet bestående av både produkter och tjänster” [20]. Men, vänta nu, 
vi vet redan att en produkt är en kombination av varor och tjänster, vad innebär då en 
integrerad helhet? Konsumenter, användare och kunder ser produkten som en helhet, vi 
uppfattar att vårt köp av en produkt omfattar mer än själva föremålet även om det 
synbart är just en sak vi köper [28]. Det spelar inte någon roll om det handlar om 
konsumentprodukter eller om det är ett affärskontrakt mellan företag. Hur vi blir 
bemötta, hur våra klagomål tas emot och klaras upp, hur betalning/fakturering sköts, 
vilket underhåll som erbjuds, hur instruktionerna ser ut, hur varan levereras, vilka 
garantier som ges och liknande funderingar påverkar om vi blir nöjda med – produkten! 
En relevant frågeställning är hur en omtolkning av produkten kan påverka våra 
konsumtionsmönster. Ett exempel på denna nya mening ges av Manzini och Vezzoli i ett 
exempel där de visar på kännetecknen för traditionell försäljning och PSS försäljning 
[20]: 

Traditionell 
försäljning  

Innovativt alternativ: PSS 

Köper en tvättmaskin för 
att tvätta kläder 
hemma/hotell 

Hyr en tvättmaskin för att tvätta 
kläder hemma/hotell 

Köper tjänsten rena kläder – 
företaget bestämmer bästa 
utrustning och metod på basen 
av kundens behov 

Företaget behåller ägandeskapet av 
tvättmaskinen och är ansvarig för 
underhåll. Användaren är ansvarig 
för tvättning och tvättkvalitén.  

Företaget äger, underhåller och 
förvarar tvättutrustning inkl. 
tvättmaskin. Företaget ansvarig 
för tvättkvalitén.  

Äger, använder och 
förvarar tvättmaskin. Är 
ansvarig för underhåll och 
tvättkvalitén (rena kläder 
eller inte?) 

Investering för kunden är 
relativt stor i början. 

Kundens kostnader är uppdelade 
över tid: betatalar depositionsavgift 
samt per tvätt.  

Kundens kostnader är uppdelade 
över tid: betalar per tvätt. 

Företaget är ansvarigt för avyttring, 
men har incitament för att förlänga 
användningen av produkten, kan 
återanvända komponenter och 
återvinna material.  

Kunden gör sig av med 
den gamla tvättmaskinen 
och köper en ny. 

Företaget är ansvarigt för 
avyttring, men har incitament för 
att förlänga användningen av 
produkten, kan återanvända 
komponenter och återvinna 
material. 
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I exemplet ser vi tydligt att innovationsperspektivet ligger på försäljningen och 
ägandeformen för att på så sätt påverka, exempelvis mindre avfall [29] eller 
användningen [30]. Konsekvensen blir mer hållbara konsumtionsmönster, vilket också är 
fokus för den tidiga PSS visionen. Det finns idag (och även då) tvättmaskiner för 
hemmabruk och för tjänsteföretag, samt att det också förekommer leasing eller 
uthyrning av maskiner. Dessutom finns det sedan länge företag som tar hand om tvätten 
åt sina kunder, dvs. tjänsten ren tvätt. Frågan är om PSS i så fall är ett forskningsområde 
endast för tjänsteforskare? Det exemplet inte belyser så bra är att PSS också kommer att 
påverka hur framtida tvättmaskiner tillverkas. I det här ovan angivna exemplet tycks 
tvättmaskinens innovationsgrad vara väldigt låg. Det går att tänka sig att de produkter 
som ingår i PSS kommer att konstrueras helt annorlunda om det är tillverkaren (ensam 
eller tillsammans med partners) som har ansvaret för att leverera den avtalade funktionen 
under hela kontraktstiden.  Att inkludera eller ändra fokus från produkter till tjänster är 
inte per automatik mer hållbart [31], utan bredare fokus måste till för att nå målen för 
en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar framtid.  Insikter i hur den fysiska 
produkten kan utvecklas för att bättre bidra till PSS är fortfarande begränsad, men är en 
viktig pusselbit [32].  

2.3 PSS och teknisk innovation 
Från ett produktutvecklingsperspektiv kan PSS visionen ses som ett tillfälle att ta mer 

hänsyn till innovationsmöjligheter. PSS öppnar möjligheter till innovation i och med att 
produkter och tjänster ska integreras i en helhet. Relaterat till huvudtyperna för 
innovation [26] innebär det att produktinnovation (eller inkrementell innovation), men 
även disruptiv innovation (eller radikal innovation) får en helt annan betydelse i PSS 
utveckling än i traditionell produktutveckling. Här är det troligtvis inslaget av 
tjänsteperspektiv och hållbarhetsaspekter redan i planeringsfaserna för en fysisk produkt 
som driver fram olika innovationer. Även kunskap om strukturell innovation kommer 
ifråga, då företag troligen bildar PSS konstellationer för att tillsammans utveckla 
helhetserbjudanden. I dessa konstellationer kan processinnovation komma att bli viktig 
för att skapa nya effektiva processer ur de inom respektive företag redan etablerade.  

 
I och med att försäljningen och ägandeformen förändras öppnas ytterligare 

innovationsmöjligheter. Relaterat till huvudtyperna för innovation [26] innebär det att 
nya affärsmodeller behövs som komplement till de befintliga. De etablerade 
affärsmodellerna bygger på försäljning av fysisk produkt, reservdelar och tjänster som 
säkrar den tekniska funktionen, men för PSS behövs en modell som utgår från den 
funktion som kunden önskar i sina processer.  En sådan affärsmodell bygger på tanken 
att önskad funktion är grunden för utvecklingen av en tjänst som stöds av troligen olika 
fysiska produkter över tid. En PSS affärsmodell blir då i sig en innovation och bygger på 
ett helt ”omvänt” tänkesätt än traditionell produktutveckling. Båda modellerna, de 
etablerade och de nya för PSS, kan man säga grundar sig i kundernas behov, men med 
en viss skillnad i tolkningen av behoven.  

 
Ett sedan länge etablerat synsätt inom produktutveckling är att den inledande 

planeringen och första fasen är viktiga eftersom produkten, men också de flesta av dess 
egenskaper fastställs där [33]. Starten för en utvecklingsprocess sker från någon form av 
kundbehov.  
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2.4 Kundbehov och produktkrav 
Oftast, om orden behov och krav tolkas bokstavligen, är det inte någon skillnad 

mellan orden, de används som varandras synonymer. Däremot blir det en väsentlig 
skillnad i hur de uppfattas när de sätts in i ett sammanhang och kommuniceras, till 
exempel: 

 
- “Jag behöver äta” eller “Jag kräver att få äta”  

 
Underförstått kan man uppfatta att i första uttalandet går det att erbjuda något att äta. 

I det andra uttalandet väntar vi på att i efterföljande mening få höra personen precisera 
vad denne vill äta. Resultatet av dessa uttalanden blir olika, i det första fallet beror 
lösningen på vad vi kan erbjuda, medan personen i det andra fallet styr vad lösningen 
blir. Det här är ett mycket enkelt exempel, men visar på skillnader i handlingsutrymme 
och lösningsrymd för att tillmötesgå behov eller krav.  

 
I produktutvecklingslitteratur anses det inte nödvändigt att skilja mellan behov, krav, 

önskemål eller beskrivningen av vilken egenskap som helst på en tilltänkt produkt [1]. 
Däremot kopplas orden samman till en produkt och i och med det tillskrivs båda 
begreppen innebörden: kännetecken för en produkt. I produktutvecklingslitteraturen 
brukar kundkrav eller kundbehov användas, men frågan är alltså om inte dessa begrepp 
mer beskriver produktkrav och produktbehov? Detta eftersom huvuddelen av den 
information som samlas om kunder relaterar till en produkt snarare än till vad kunden 
vill uppnå med användningen. Kritikerna menar att ett produktfokuserat perspektiv gör 
att tidiga faser upplevs som otydliga [28] och att mera information verkar vara det som 
ska minska otydligheten. Tidiga faser benämns ofta i produktutvecklingslitteratur som 
”fuzzy front end” [34], dvs. en otydlig fas där detaljplanering anses hjälpa. Det är en viss 
skillnad mot att prata om svåra (wicked) problem [35], dvs. att inse att situationen är 
oklar, komplex och att det inte finns en definitiv lösning. Att stå inför ett 
innovationsproblem gör att man först behöver förstå: vad man vill förändra, vad det ska 
göra, vem som ska använda det och när dessa ska använda det [36]. Det här kallas 
problemdefinition och behövs för att skapa en gemensam vision för det efterföljande 
utvecklingsarbetet, dvs. problemlösningen. Det finns ett uttryckssätt som säger att: Vi 
misslyckas oftare på grund av att vi löser fel problem, än att vi hittar fel lösning till rätt problem 
[11]. För att säkerställa att rätt problem blir löst är en djupgående förståelse för behov en 
bra början – och är en förutsättning för innovationer [37]: 

 
  behov + lösningar = innovation. 

2.5 Hitta och kommunicera behov 
Needfinding är ett begrepp som myntades för ca 40 år sedan av Robert McKim, 

ansvarig för utbildningsprogrammet för produktdesign på Stanford universitet i 
Kalifornien, USA. I Needfinding är utgångspunkten att noggrant definiera 
designproblemet och låta produktdefinitionen växa fram utifrån detta. Inte heller inom 
Needfinding skiljer man på orden krav och behov textmässigt, men i och med att fokus 
är på mänskliga behov blir det en stor skillnad i den kundinformation som utgör 
intresset. Det vill säga att man söker förstå behov som relaterar till: det mål människor 
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vill uppnå, de avsikter de har, hur de resonerar, hur de uppfattar eller tolkar situationer 
osv. Således är dessa behov något helt annat än behov som relaterar till en tänkt produkt. 
Behoven är inte heller desamma som återges i Maslows behovstrappa [38]. De behov 
som återges där är inte tillräckligt specifika för att stödja utvecklingsteamet att ta fram 
produkter [39]. För att behov ska kunna generera produktidéer föreslås att situationen 
diskuteras från två synvinklar: existentiella (relaterar till vara, inneha, göra samt miljö, tid 
och plats för detta) och axiologiska (baseras på bedömningar av värde eller kvalitet) [40]. 

 
Needfinding är en tillämpad process för att hitta, fånga och kommunicera mänskliga 

behov in i produktutvecklingen [41]. Needfinding blir ungefär ”hitta behov” på svenska, 
frågan är, varför måste behov hittas? De behov som söks är ofta dolda i rutiner som 
människor har, de är på så sätt osynliga för människorna själva. De finns i saker vi bara 
gör, tar för givet eller i de aktiviteter där vi har utvecklat rutiner för att komma förbi en 
problematisk situation. Om vi observerar människor som upplever en problematisk 
situation, dvs. där varje försök att lösa den inte lyckas [42], då är chansen stor för att det 
går att hitta behov som kan ge upphov till en innovation. Andra människor som är 
intressanta för Needfinding är de som inte ”rättar in sig i ledet”, de som är annorlunda 
[43] eller de som hittar egna lösningar [44]. Eftersom behov måste hittas av någon 
annan än de som ”äger” dem blir följden att det är svårt för människor att svara på 
frågan vad deras behov är. Det behövs istället öppna frågor, exempelvis ”berätta om vad 
du gör”, eller att man observerar människors aktiviteter i dess naturliga miljö.  

 
Under senare år har Needfinding förbättrats och utvecklats i och med att kvalitativ 

kundinformation (baserad på erfarenheter, upplevelser, tolkningar etc.) har blivit mer 
accepterad som relevant för produktutveckling [41]. Grundtanken i Needfinding är att 
just de personer som ska utveckla de tekniska lösningarna ska vara med och hitta 
behoven och få förståelse för de problem som människorna upplever. Det låter enkelt, 
men visade sig vara svårt speciellt för ingenjörer, eftersom de lätt och snabbt hoppade 
direkt in i problemlösningsfasen [39]. I en Needfinding process är det viktigt att 
behoven beskrivs, förstås och hålls fria från tekniska lösningar tills problemet är 
definierat. Den viktigaste grundtanken är att det är skillnad på ett behov och en lösning. 
Lyckas man med att skilja ut behoven innebär det att man över tid kan tillgodose sina 
kunder med olika lösningar. ”Needs last longer than any solution” är ett motto för 
Needfinding som exemplifieras med att behovet ’lagra digital data’ har olika lösningar: 
floppy discs, disketter, usb-minnen osv. [41]. Det är först när grundbehovet ändras som 
lösningarna inte längre fungerar, därför är behov mer stabila att utgå från.  

 
Om behov kopplas till nuvarande lösningar, situationer eller beteenden finns 4 

kategorier av behov som var och en pekar på typer av nya lösningar [45](s. 52-53)4: 

1. Qualifier needs – samma sammanhang, det man vill göra samma och man vill göra det 
på samma sätt. Har problem med en befintlig lösning, kan uttrycka problemet som 
förbättringar av produktegenskaper, produktkonceptet förändras inte och inte 
heller användningen av produkten. Om behovet försvinner blir också den 
befintliga lösningen förlegad.  

                                         
4 Kategorierna översätts inte eftersom några vedertagna svenska begrepp inte har hittats 
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2. Activity needs – samma sammanhang och det man vill göra samma. Uppstår i 
specifika aktiviteter som människor utför eller vill göra. Dessa behov kan 
beskrivas i termer av befintliga produkter och kan driva fram lösningar som helt 
ersätter tidigare produkter och bidrar till förändrad användning av produkter.  

3. Context needs – behov som relaterar till samma ålders- eller yrkesgrupper etc. Uppstår 
som ett resultat av den situation som människor befinner sig i. Är mer målorienterade, 
är inte urskiljbara för dem som befinner sig i situationen, är också svåra att 
uttrycka. Lösningarna driver fram nya behov som möts med nya lösningar, 
exempelvis för att använda en whiteboardtavla behöver vi pennor och dessa båda 
möter behovet att t ex kommunicera i ett möte.  Produkterna som kommer fram 
inom den här gruppen drivs fram av varandra, men kommer oftast inte från 
samma företag.  

4. Common needs – generella, grundläggande och universella behov. Människor är 
oftast medvetna om dessa behov, men försöker lösa situationen med de mer 
direkta activity needs eller context needs. För att möta common needs krävs 
större systemlösningar. Att hitta behov av den här kategorin är guld värt, eftersom 
arbetet med att lösa dem är en väg för företag att: “…stop predicting the future and 
start creating it” (s. 57). 

Behoven som beskrivs under pkt 1-2 ovan relaterar till det synsätt som också beskrivs 
inom produktutvecklingslitteraturen, dvs. de kan uttryckas i relation till en befintlig 
produkt. För att ta fram PSS erbjudanden blir de kategorier av behov som beskrivs i pkt 
3-4 mer relevanta, om än också mycket mer svåra att identifiera, fånga upp, hantera och 
kommunicera. 

2.6 PSS och kundbehov 
Kundernas eller användarnas uttryck förändras i en PSS situation eftersom de nu ska 

uttrycka den måluppfyllelse som de tänker sig uppnå i sina processer alternativt den 
funktion som ska leda till måluppfyllelsen. Det går inte att förvänta sig ett svar där 
kunden kan identifiera och kommunicera sina behov när de är av kategorierna context 
needs eller common needs (pkt 3-4 i listan ovan), men det är dessa som ger upphov till 
PSS lösningar. I och med det måste det sätt som företag skaffar sig information om sina 
kunder och deras behov också förändras eller förbättras.  

 
I dag hanterar många tillverkande företag mer produktbehov än kundbehov, dvs. de 

samlar in uttalade och outtalade behov för sina befintliga produkter. Att fortsätta att 
fokusera all kundinformation till de befintliga produkterna gör att konkurrenskraftiga 
PSS lösningar inte kan tas fram. En stor utmaning för PSS utveckling ligger således i att 
”glömma” de produkter som finns när man samlar in kundinformation, för att sedan på 
hemmaplan koppla informationen till antingen en inkrementell innovationsprocess som 
förbättrar befintliga produkter eller låta informationen vara starten för en radikal 
innovationsprocess där helt nya lösningar kommer fram. En bra start för att förstå sina 
kunder är att: ”People are human and not the problem to be solved” [46]. Med den 
inställningen ökar förståelsen för kunden och vad denne vill uppnå.  
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3 Produktutveckling 
Litteratur inom produktutveckling, eller mer precist teknisk produktutveckling, är ett område som 
har genomgått stora förändringar på relativt kort tid. Här presenteras några grundmodeller, samt 
hur fokus i processerna har förändrats över tid. En livscykelmodell presenteras också, detta för att 
jämföra och diskutera upplägget för en utvecklingsmodell för PSS. 

3.1 Teknisk produktutveckling 
En produktutvecklingsprocess kan ses som en omvandling av en marknadsmöjlighet 

till en fysisk produkt som kan säljas [47].  Själva processen är beskriven som en sekvens 
av steg eller aktiviteter som tas för att kunna tänka ut, utveckla och kommersialisera en 
produkt. Aktiviteterna börjar med en uppfattning av marknadsmöjligheter och slutar 
med produktion, försäljning och leverans av produkten [1]. Generellt sett återger 
litteraturen för teknisk produktutveckling inte ett livscykelperspektiv eller inkluderar 
eftermarknadsaktiviteter. Produktutvecklingsprocesser bygger på iterationer, dvs.  att gå 
tillbaka och göra om i de fall resultatet inte når ända fram, men flödet i 
processmodellerna beskrivs oftast som sekventiellt, dvs. aktiviteter som resulterar i ett 
korrekt resultat som startar nästa aktivitet.  Tidig produktutveckling är beskriven som 
”over the wall” eller ”over the fence” [3], med tanke på att informationen från 
marknadsavdelningen lämnades över till utvecklingsavdelningen som i sin tur lämnade 
över en produktspecifikation till produktionsavdelningen. På så sätt finns det ett antal 
”murar” som filtrerar bort viktig information på vägen och isolerar både aktörerna och 
aktiviteterna från varandra.  
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Integrerad produktutveckling (IPD) [exempelvis 48, 49]5 är ett sätt att riva murarna 
och föra samman aktörer och aktiviteter. Drivkrafterna för att förändra angreppssättet 
var att snabba upp processen för att korta ned ledtiderna och bli mer kostnadseffektiv 
samt att förbättra produktkvalitén [34]. En konceptuell modell för integrerad 
produktutveckling visar att marknads-, utvecklings- och produktionsavdelningarnas 
aktiviteter startar nästintill samtidigt [33]:  

 

 
 
Det är en rekommendation att utvecklingsteamen ska vara tvärfunktionella [49] och 

täcka upp de kompetens- och kunskapsområden som anses behövas [33].  Studier har 
visat att det går att göra någorlunda bra bedömningar om vilka kompetenser som 
behövs och vilka delprojekt som behövs, men att förutse de olika arbetsinsatsernas 
storlek och hur insatserna påverkar varandra är i princip omöjliga att specificera i förväg 
[50]. Koordination och kommunikation är en stor utmaning i IPD.  

 
Det är besvärligt, men nödvändigt att förstå varandras utgångspunkter och 

kompetensfokus. Dessutom innebär IPD att produkten uppfattas olika [47](s. 3):  
 

 
De olika uppfattningarna om vad en produkt egentligen är kan betraktas som en 

problematik som hör hemma inom företaget, men dagens IPD berör oftare flera företag 
än endast ett.  

3.2 Processer för teknisk produktutveckling 
Dialoger om konstruktions- och utvecklingsprocesser började ta fart efter andra 

världskriget. Diskussionernas ursprung återfinns inom militära forskningsgrupper och 
konstruktionsforskning, fokus var på tre områden; operationsanalys, cybernetik och 
ledning av storskaliga ingenjörsprojekt [51]. Under 1970-talet börjar Horst Rittel6 att 
utveckla Issues-Based Information Systems (IBIS) som stöd till utvecklingsprocesser. 

                                         
5 Concurrent engineering och liknande räknas in i IPD begreppet. Det kanske inte är akademiskt korrekt, med det bidrar inte 

till syftet här i rapporten att göra skillnad mellan angreppssätten.  
6 Samme man som på 70-talet tillsammans med Melvin Webber introducerade termen wicked problems. 
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Grundtanken för IBIS är synen på design och konstruktion som en argumentation, ett 
resonemang som följer någon form av logik. Detta gjorde IBIS till en föregångare för 
dagens arbete om logiken i utvecklingsaktiviteterna (design rationale) [51]. Åren 1962-
1972 brukar benämnas ”The design methods movement” eftersom akademin från 
många håll försökte att fånga och systematisera utvecklingsprocesser och presentera dem 
som en vetenskaplig metod [51]. Systemtänkande och systemteorier hade stor inverkan 
på arbetet under denna period. Nyckelbegreppen - komplexitet, kontroll, optimering, 
rationella beslut, logisk ordning – blev tidigt vägledande för processerna. 
Effektiviseringen i processerna ligger i att exempelvis identifiera flaskhalsar, eliminera 
förseningar och förenkla enskilda arbetsmoment [52].   

 
De flesta av de utvecklingsprocesser som presenteras i produktutvecklingslitteraturen 

bygger på resurssnål produktutvecklingsstrategi eller den s.k. kompressionsstrategin [52], 
dvs. att genomföra samma arbete fast på kortare tid för att korta ned tiden från idé till 
marknad [53]. Strävan här är att exempelvis undvika omtag (iterationer) genom att 
målet läggs fast från början och förblir så genom hela projektet7. Det blir alltså en 
effektivisering i arbetsmomenten, men själva utvecklingsprocessen förblir densamma, 
dvs. linjär, sekventiell, strukturerad och rationell som den föreskrivs vara i 
produktutvecklingslitteraturen. Flertalet studier av ingenjörsarbete visar på det motsatta, 
dvs. att processerna är ostrukturerade, iterativa och intuitiva i sin karaktär [52]. Under en 
presentation för Apple Computer’s Creative Service Department beskrevs 
utvecklingsprocessen av Tim Brennan så här [51] (s. 10):  

 

 
”Here’s how we work. Somebody calls up with a project; we do some stuff; and the money 

follows.“. Med den enkla beskrivningen fångade Brennan upp vikten av iterationer, 
potentialen för att testa och prova olika lösningar samt likheterna med godtyckliga 
vägval och de ”black-box” egenskaper som utvecklingssituationer för med sig [51]. 
Kritiker menar att när någon eller några aspekter anses vara för komplexa, ersätts dessa 
med en ritad rutad (a black-box) och om dess innehåll behöver man sedan inte veta 
något. I det här fallet kan ”black-box” tolkas som att vi ibland inte har möjlighet att ha 
kunskap om situationen i förväg, utan förståelse uppstår efter hand då vi arbetar med att 
reda ut problematiken [54]. 

3.3 Stage-Gate modellen 
Produktutveckling presenteras oftast som en kapplöpning med tiden, snabbast ut på 

marknaden vinner [55].  ”Speed is everything! But not at the expense of quality of execution.” 
[55] (s.92). Ibland i jakten på kortare ledtider kan metoderna som används resultera i det 

                                         
7 jmf.  det etablerade synsättet att den inledande planeringen fastställer produktens egenskaper i [33] 
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omvända och dessutom också orsaka högre kostnader. I sina första ansträngningar med 
att utveckla en produktutvecklingsmodell gjorde Cooper [55] fem rekommendationer 
för att öka chanserna för att vara snabbast och vinna (s.92):  

1. Do it right the first time. Bästa sättet att spara tid är att undvika att göra om saker 
en andra gång.  

2. Homework and definition. Basera projektdefinitionen på fakta för att undvika 
omdefinition av produktkraven.  

3. Organize around a multifunctional team with empowerment. Bygg inga 
“kunskapssilos”, undvik skickande av beslut upp och ner i en vertikal 
organisation.  

4. Parallel processing. Undvik sekventiella processer, överlappande aktiviteter är 
bättre. Marknad, forskning och utveckling, produktion och konstruktion måste 
jobba tillsammans.  

5. Prioritize and focus. Koncentrera resurserna på lovande projekt, konsekvensen är 
att ta de svåra besluten att döda vissa projekt trots att de har vissa förtjänster. 
Besluten kräver bra beslutsunderlag baserat på rätt utvärderingskriterier.  

 
För att vägleda arbetet i den här riktningen introducerades Stage-Gate modellen 

[55]8. Modellen består av en initial fas för idéformulering med 5 efterföljande faser 
(Stages) åtskilda av 5 beslutspunkter (Gates).  Faserna är i sig uppdelade i olika moment 
[56] (s.214):  

 
 
En fas innehåller momenten; (1) activities, där nödvändig information samlas in, (2) 

Integrated analysis, där informationen analyseras, samt (3) deliverables, sammanställningar 
av analysen.  Syftet med faserna är att samla information som minskar osäkerhet och 
risk.  Alla moment inom ett steg ska löpa parallellt med varandra och utföras av en 
tvärfunktionell grupp. Det innebär att aktörer från exempelvis marknad, produktion och 
konstruktion tillsammans ska samla information, analysera och sammanställa resultatet. 
När man efter första fasen har passerat första beslutspunkten och påbörjar den 
nästkommande fasen ökar insatserna och kostnaderna. Hela processen beskrivs av 
Cooper som ”a series of increasing bets, much like a game of Texas Hold’em” [56] (s. 215).  
Kriterierna för beslutspunkterna är: Go/Kill/Hold/Recycle.  

 
Många företag har gjort anpassningar av den rekommenderade modellen för att finna 

sin egen modell, i och för sig anser Cooper att sådana modifieringar inte behöver göras 
[56]. ”The concept sounds simple, but it is surprising how some people get it so wrong.” [56] (s. 
215), skriver han och exemplifierar sedan vad Stage-Gate inte är (s. 215-217):  

                                         
8 Stage-Gate har registrerats som ett varumärke av Cooper, men används vanligtvis som en benämning för modeller med faser 

och beslutspunkter efter hand. Själva grundidén är äldre än Coopers modell [52]. 
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 Not a functional, phased-review process 
 Not a rigid, lock-step process 
 Not a linear system 
 Not a project control mechanism 
 Not a dated, stagnant system 
 Not a bureaucratic system 
 Not a data entry scheme 
 Not just a back-end or product delivery process 
 Not the same as project management 

I dessa uttalanden visas på en förändring (eller förbättring) gentemot de tidiga 
idéerna, speciellt pkt 1 att undvika iterationer har förändrats. Stage-Gate modellen ligger 
(i någon form) oftast som grund för sättet att bedriva projekt och produktutveckling i 
industrin, men modellen har också dragit på sig stark kritik från forskarvärlden. En rad 
forskare har ifrågasatt effektiviteten med styrmedlen, dvs. planer, specifikationer, 
beslutspunkter samt förutbestämda faser och processer, speciellt med tanke på att 
modellen syftar till att ta fram nya produkter och innovationer [52]. Sådana 
utvecklingsprojekt medför att teamen måste hantera hög osäkerhet, vilket också har visat 
sig vara sekventiella modellers, som Stage-Gate, tillkortakommande [52].  Det finns ett 
antal exempel som visar på att utvecklingsprojekt varit tvungna att frångå den 
rekommenderade sekventiella modellen för att överhuvudtaget klara uppgiften. Trots 
kända problem med sekventiella modeller överlever de och till och med sprider sig till 
allt fler verksamheter [52]. Frågan är då varför dessa modeller har en effekt på den 
praktiska styrningen och organiseringen av utvecklingsprojekt [52], [57]. 

 
Först och främst är den stora fördelen att sekventiella modeller är enkla att förstå, de 

gör abstrakta delar mer konkreta och ger den svårgripbara produktutvecklingen en 
tydlig skepnad. Modellen skapar ett sammanhang över tid, den ger en tidsmässig struktur 
som passar till andra delar av företaget, exempelvis budgetperioder och räkenskapsår 
[52].  De sekventiella modellerna gör också att kategorier kan skapas för att i sin tur 
göra än mer detaljerade beskrivningar av utvecklingsarbetet.  En andra bidragande orsak 
till de sekventiella modellernas överlevnad är den inbyggda kontrollogiken. Det antas att 
mer genomlysta beslut ska kunna fattas i beslutspunkter allt eftersom arbetet 
konkretiseras i processen.  Vid varje beslutspunkt utvärderas resultatet i relation till 
resurser, tidsplaner och projektmål. Eftersom utvecklingsprocessen låses i varje 
beslutspunkt kan det fortsatta arbetet korrigeras i den efterföljande fasen [52].  En tredje 
orsak till sekventiella modellers popularitet är att de erbjuder företaget att visa upp en 
systematisk utvecklingsmodell för att vinna legitimitet och förtroende hos externa 
intressenter.  För det fjärde har sekventiella modeller en organiserande funktion, där en 
gemensam standard för företagets projekt skapas och bidrar till stabilitet i verksamheten.  
På så sätt kan medarbetare flytta mellan olika projekt, de kan koncentrera sig på 
projektets innehåll och inte dess administration, samt att de procedurer som skapas har 
längre livslängd än varje enstaka projekt [52]. 

Sekventiella modeller erbjuder således [52]:  
 En förståelseskapande funktion 
 En förtroendeskapande funktion 
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 En organiserande funktion 
 Inbyggd kontroll 

Men, för att projektet ska bli effektivt utfört förutsätter sekventiella 
utvecklingsmodeller tre saker [52] (s. 206): 

1. att all kunskap finns tillgänglig när projektet initieras 
2. att projektmålet är fullständigt och exakt formulerat på förhand 
3. att så lite lärande som möjligt sker under projektgenomförandet.  

I sin tur relaterar dessa tre punkter också till kärnan för innovationsprojekt, fast blir då 
en beskrivning över förutsättningar som saknas. I innovationsprojekt är starten osäker, 
projektet är inte fullständigt formulerat, all kunskap finns inte tillgängligt utan lärande 
och kunskapsinhämtning sker under projektets gång. Detta kan ge en förklaring till att 
innovationsprocesser ofta sker utanför företags allmänt etablerade sekventiella 
produktutvecklingsmodell.  Det ger också insikter i att en sekventiell modell troligen 
inte kan vägleda det praktiska arbetet för PSS under förutsättning att utvecklingen riktar 
in sig på att möta hållbarhets- och innovationsaspekter.  

3.4 PSS och livscykelmodellen 

Ytterligare ett sätt att visualisera produktutveckling är genom s.k. livscykelmodeller. 
På senare tid har produktlivscykel blivit ett viktigt begrepp för konstruktion av fysiska 
produkter och även inom PSS.  Med tanke på utvecklingen av två komponenter, fysiska 
(produkter) och icke fysiska (tjänster), görs en skillnad mellan två olika 
livscykelperspektiv [58]9 (s. 1481):  

 
Tillverkarens livscykelperspektiv sträcker sig över design, tillverkning, underhåll och 

återtagande10 av produkten för återvinning (till höger i bilden). Kundens 
livscykelperspektiv omfattar köpet, användningen och avyttringen av produkten (till 

                                         
9 Bilden är en tolkning av texten i artikeln.  
10 Författarna beskriver begreppet remanufacture med exemplen demontering och återvinning vilket gör det svårt att relatera 

begreppet till den gängse svenska översättningen ”återtillverkning” och de vanligtvis presenterade exemplen 
uppgradering, upprustning eller teknisk förbättring av en befintlig produkt. Dessa begrepp återfinns istället i författarnas 
exempel för tjänster för product disposal.  
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vänster i bilden) [58].  På basen av dessa perspektiv argumenterar Aurich, Fuchs och 
Wagenknecht [58] för att produkten måste optimeras med hänsyn till tillverkarens 
livscykelperspektiv. De aspekter som tillverkaren ska optimera mot är; för tillverkning 
exempelvis montering; för användning exempelvis underhåll, energieffekt och slitage, 
samt för återtagande av produkten exempelvis demontering och återvinning [58].  De 
tekniska tjänsterna ska däremot levereras med hänsyn till ett kundperspektiv på 
livscykeln. Dessa tjänster ska stödja köpet av produkten exempelvis genom rådgivning, 
stödja användningen av produkten exempelvis genom underhåll och anpassning, samt 
stödja avyttringen genom att erbjuda upprustningstjänster och tjänster för att ta emot 
uttjänta produkter [58].  Skillnaden mellan den av Aurish, Fuchs och Wagenknecht [58] 
föreslagna livscykelmodellen med sina två perspektiv och traditionell produktutveckling 
[jmf exempelvis 1-3] är obetydlig. Den skillnad som framträder i PSS livscykeln är att 
kriterier för hållbarhet ska vägleda utvecklingen. Fokus för utvecklingsteamet är alltjämt 
endast på den fysiska produkten och tjänster som stödjer dess funktion. Detta stimulerar 
inte de innovativa systemlösningar som PSS utveckling syftar till.  

 
Ett annat livscykelperspektiv uppstår om PSS tillverkaren ser både produkt och tjänst 

ur kundens perspektiv [28, 29].  För att visualisera ett sådant helhetsperspektiv behövs 
en modell som visar en mer övergripande nivå:  

 

 
Visionen för PSS är att alla faserna ska utvecklas på basen av hållbarhets- och 

innovationsstrategier, samtliga med utgångspunkt från kundens perspektiv. Distribution 
sker bara av den fysiska produkten, men att synliggöra denna fas ger möjligheter för 
tjänsteinnovation, exempelvis samåkningstjänster eller tillgång till bilar vid vissa stationer 
(carpooling) [30]. I sin tur skapar tjänsten möjligheter för innovation i design och 
utveckling av bilen, en marknad där kunderna inte är intresserade av att äga bilar utan 
bara nyttja dem blir utgångspunkten. Tjänster tillverkas inte i samma bemärkelse som 
fysiska produkter, utan de produceras och konsumeras samtidigt och detta oftast på tid 
och plats som kunden väljer [5].  Grönroos [5] skriver att: naturligtvis är en maskin en 
fysisk produkt, men att förse en kund med en ändamålsenligt utvecklad maskin är en 
tjänst (s. 45). Om PSS innebär att tillverkande företag utökar sina affärsmodeller med att 
sälja sina produkter som tjänster innebär det att kundens ändamål ska vara ledande för 
de i sådana erbjudanden ingående fysiska produkterna.   
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Processen avgör kvaliteten på produkten, därför är det viktigt att förbättra processerna 

också [51]. PSS utveckling innebär att företag måste alternera mellan olika processer, 
likväl som de måste kunna hantera och relatera dessa till olika affärsmodeller.  I sin 
enklaste form visar sekventiella modeller att aktiviteter inom företagens forsknings- och 
utvecklingsavdelning leder till produktutveckling, produktutveckling ger tillverkning 
och tillverkning leder till marknadsföring [52]. Med avstamp i den välbekanta 
sekventiella modellen startar PSS utveckling i kundens ändamål, dessa ska driva 
kontinuerlig utveckling av hållbara systemlösningar som i sin tur ska bidra till förändring 
i användarnas konsumtionsmönster.   
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4 Att arbeta med produktframtagning 
Den tekniska produktutvecklingens förändring mot ett mer integrerat sätt innebär ett än mer 
tvärfunktionellt arbete. PSS utveckling betyder också tätare samarbete mellan företag och mer inslag 
av innovation som teamet måste kunna hantera. Här presenteras ingenjörens förmågor och den 
osäkerhet som innovation utsätter teamet för samt de problemtyper som är vanliga i 
produktutvecklingsarbete.   

4.1 Ingenjörens förmågor 
De förmågor som ingenjörerna behöver utveckla utöver sina kompetenser inom det 

tekniska kunskapsområdet spänner över ett brett fält.  Hubka och Eder [59] har 
sammanställt ingenjörens färdigheter, kännetecken och kunskapsområden i en 
idealmodell (s.147):  

 

 
 
Går vi långt bakåt i tiden, till början av 1900-talet, så fanns det ett tydligt skifte i 

synen på ingenjörskompetenserna, då det rådande ingenjörsidealet ifrågasattes och sedan 
också ersattes med ett nytt synsätt [60]. Det ”gamla” ingenjörsidealet såg ingenjören som 
”en opartisk fackman med teoretisk naturvetenskaplig utbildning” (s. 254) som skulle verka 
som fristående, oberoende konsulterande ingenjör. Den ”moderne” ingenjören var 
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företagsledare och måste därför vidga sin tekniska-naturvetenskapliga kunskap med 
ekonomisk, organisatorisk och administrativ kompetens. ”Ingenjören skulle med andra ord 
inte bara lära sig att konstruera och sköta apparater och tekniska processer. Han skulle även utbilda 
sig till företagsledare och lära sig att hanktera människor och pengar” [60] (s.255). PSS gör att 
ett resonemang om en utvidgning av ingenjörernas kompetensområden tar ny fart och 
den här gången handlar det om att utöka ingenjörernas kompetenser att hantera sociala 
aktiviteter och tjänster.  

 
Utbildningen av ingenjörer fokuserar fortfarande idag till stor del på att uppnå 

specifika tekniska kunskaper och generell baskunskap i relaterade ämnen (den vänstra 
kolumnen i tabellen ovan). Svårigheterna med att stimulera till lärande av färdigheter 
som t ex kreativitet, flexibelt tänkande och kommunicerande dialog har sedan länge 
diskuterats [61] och är fortfarande ett ständigt återkommande tema inom kursutveckling 
för akademin [62].  

 
”T-shaped people” [63][64][65] är ett begrepp som 

används för att beskriva dagens produktutvecklare, som ska 
kunna upprätthålla analytiskt djup och fokus inom en 
disciplin samtidigt som de ska kunna förstå och tillämpa flera 
perspektiv för att lösa problem. De tidiga diskussionerna om 
yrkesutövande som generalister eller specialister handlade 
mycket om att välja det ena eller det andra. ”T-shaped 
people” förespråkar en annan modell, där exempelvis 
ingenjörer ska vara väl förtrogna med det tekniska 
kompetensområdet och ha kompetenser som gör att de kan 
bidra i flera områden.   

 
En representant från ett amerikanskt företag beskriver ” T-shaped people” så här [64] 

(s.52):  
We look for people who are so inquisitive about the world that they're 
willing to try to do what you do. We call them "T-shaped people". They 
have a principal skill that describes the vertical leg of the T - they're 
mechanical engineers or industrial designers. But they are so empathetic 
that they can branch out into other skills, such as anthropology, and do 
them as well. They are able to explore insights from many different 
perspectives and recognize patterns of behavior that point to a universal 
human need. 

 
Tanken att en ingenjör ska ha och utveckla förmågor, kompetenser och kunskap 

utöver det specifikt tekniska är väl förankrad i teorin, men praktiken och tillämpningen 
har varit och är begränsad [66]. Ambidextrous thinking [61], ungefär helhetstänkande, 
kan sägas vara en tidig inspiration till ”T-shaped” modellen, som idag är en 
grundläggande modell för många företag och en hörnsten i Stanford Universitetets 
ingenjörsutbildningar [67]. Rolf Faste, inspiratör för Faste laboratoriet, Luleå tekniska 
universitet, var en förespråkare för ambidextrous thinking i så väl ord som handling [68].  
Ambidextrous thinking lyfter fram att människor är utrustade med två hjärnhalvor som 
var och en har specifika kännetecken. Den ena sköter vårt logiska, sekventiella, 
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analytiska, kvantitativa tänkande som är bra för att hantera detaljer och delar. Om den 
här hjärnhalvan får bestämma kopplas ”prinsesstårta” ihop med sked, fat och tårtspade, 
dvs. förnuftsenligt tänkande. Den andra hjärnhalvan sköter vårt intuitiva, rumsliga, 
kvalitativa, generella tänkande för att hantera helheter och relationer. Om den här 
hjärnhalvan får bestämma kopplas ”prinsesstårta” ihop med basker eller plommonstop, 
dvs. en insikt av helhetsintrycket.  Ambidextrous thinking syftar till att träna upp 
kopplingarna mellan dessa två hjärnhalvor11 så att hela hjärnan används för att hitta 
mänskliga behov, definiera problemsituationen och lösa dem och på så sätt skapa bättre 
produktutveckling [69]. Att använda orden ”träna upp” beskriver bra hur 
helhetstänkande kan läras in, dvs. genom handling och reflektion.  I ”träningen”, och 
därmed praktiken, är användning av snabba, enkla prototyper eller sketcher viktiga 
hjälpmedel.  

Produktutveckling har länge inneburit att arbeta tillsammans i team. Främsta orsaken 
till samarbete anges ofta bero på produktens komplexitet [70]. Ett team som måste 
samarbeta med en komplex produkt sätts samman med hänsyn till olika tekniska 
ingenjörskompetenser och kan i sig både räknas och kännas som tvärfunktionellt. Inom 
mjukvaruutveckling innebär en djup, men smalt utvecklad kunskap t ex att ”COBOL 
programmers rarely talk to FORTRAN guys” [71] (s.203). I och med tanken om, och 
praktiken av, integrerad produktutveckling förändras sammansättningen i 
utvecklingsteam och involverar fler organisatoriska funktioner från företaget än de 
tekniska12. I sammanhanget att arbeta i tvärfunktionella team lyfts också social och 
relationsmässig komplexitet fram [33]. Speciellt tidiga faser av produktutveckling 
involverar tyst kunskap, dvs. sådan som är svår att uttrycka i ord, exempelvis magkänsla, 
intuition och erfarenhet. Att jobba i ett team med blandade och vitt skilda 
kompetensområden och expertkunskaper kräver än mer av dess aktörer. Idag är därför 
förmågan att samverka, lyssna, att kunna leva sig in i olika situationer och att ha 
förståelse för olika perspektiv viktiga kompetenser för en ingenjör.  

Vår förståelsehorisont, ”Frames”, styr hur vi uppfattar en situation [72]. När 
människor tillsammans ska lösa ett problem behövs en någorlunda gemensam 
förståelsehorisont, dvs. en gemensam uppfattning av problematiken och en gemensam 
designvision [42]. Det är viktigt att förstå att en gemensam designvision inte betyder att 
alla ska göra samma saker eller bidra på samma sätt, snarare är det genom att förstå vad 
man tillsammans vill göra som gör att varje aktör kan bidra utifrån sitt perspektiv. Vilka är 
då konsekvenserna av att inte ha förmågan att se, höra och förstå varandras perspektiv i 
ett utvecklingsteam? 

I bilden nedan syns fyra olika beslutssituationer [72]. När förståelsen är låg och 
gruppen snabbt kommer överens finns det risk för group think13, dvs. aktörerna 
genomlyser inte beslutssituationen från olika perspektiv utan antar att alla har samma 
uppfattning om vad som ska göras.  

 
                                         

11 Corpus callosum, dvs hjärnbalken, utgör kopplingen däremellan. Ambidextrous thinking betonar samspelet mellan body 
and mind, men även science and art, dvs. mellan kropp och tanke, samt naturvetenskap och humanvetenskap.  

12 En del gör här skillnaden mellan interdisciplinary/tvärvetenskaplig, dvs. som sammanför olika discipliner, och begreppet 
transdisciplinary som även inkluderar olika perspektiv/världsbilder för att förtydliga innebörden av och svårigheten att 
integrera tjänsteperspektivet och ingenjörsperspektivet [65]. 

13 Ibland används den svenska översättningen ”gruppbeslutsfattande” 
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När förståelsen är låg och överenskommelse uteblir blir resultatet en grupp som 

upplever en osäker beslutssituation. I en sådan situation kan t ex stress och irritation 
snabbt visa sig.  Om förståelsen är hög men besluten i alla fall uteblir skapas konflikter 
eftersom aktörerna inte kan komma överens om en gemensam vision för gruppen.  
Slutligen, om både förståelse och överenskommelsen är hög kan gruppen fatta ett 
genomlyst beslut. När man jobbar tillsammans kan gruppen gå igenom alla dessa 
uppfattningar om situationen i olika stadier av arbetet. De fyra olika beslutssituationerna 
som presenteras i bilden14 är ett sätt att skapa en dialog om vad som händer i gruppen.   

4.2 Osäkerhet och erfarenhet 
Alla utvecklingsprojekt innebär att aktörerna måste hantera osäkerhet i någon grad. 

Orsaken till osäkerheten kan däremot variera, utifrån det kan utvecklingsprojekt 
förenklat delas in i två kategorier [52]: 

 
1. Projekt vars osäkerhet beror på informationsbrist. Kan vara tekniskt svåra att 

genomföra, utmaningen ligger i att lösa det på bästa möjliga sätt. Problemet är 
givet och definierat, befintlig kunskap räcker till för att lösa det. Ett projekt 
under låg osäkerhet. 

2. Projekt vars osäkerhet beror på oklarhet. Den primära utmaningen är att förstå, 
identifiera och formulera problemet. Befintlig kunskap räcker inte till utan ny 
måste förvärvas. Problematiken ligger utanför de områden man vanligtvis rör 
sig inom, tidigare erfarenheter stämmer inte. Ett projekt under hög osäkerhet.  

 
Två dimensioner av osäkerhet är produktosäkerhet och processosäkerhet. 

Produktosäkerhet handlar om att osäkerheten ligger i vad man ska göra, för vem och 
varför. Medan processosäkerheten handlar om hur man ska göra, vilka aktörerna är, vilka 
metoder och verktyg man ska använda [52].  Fyra grundtillstånd för produktutveckling 
kan därmed presenteras [52] (s.26)15: 

                                         
14 Bilden är en sk fyrfältare med idealtyper.   
15 Engwall klargör att flera andra författare presenterat liknande slutsatser.  
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Under ett projekts genomförande rör sig projektet mellan faserna som beskrivs i 

rutorna i fyrfältaren ovan.  Det är viktigt att förstå att osäkerheten och dess karaktär är 
kopplad till inblandade aktörer och deras erfarenheter. Osäkerheten är alltså inte inbyggd 
i projektet som sådant [52].  Ett innovationsprojekt kännetecknas av att någon del är ny, 
dvs. tidigare okänd, således kan innovationsprojekt återfinnas i alla rutor utom den övre 
vänstra.  För att inte fastna och bli kvar i en fas behövs kunskap och inspiration från 
någon/något utanför gruppen [73]. En person som kommer in utifrån och ”ser med 
fräscha ögon” är oftast den som upptäcker nya möjligheter som dittills har varit dolda för 
gruppen [74].  

4.3 PSS och ingenjörerna 
När affärsstrategin utökas för att också omfatta PSS erbjudanden, medför det att 

produktutvecklingen påverkas genom ett förändrat produktbegrepp. För att integrera ett 
tjänsteperspektiv tidigt i utvecklingen behöver ingenjörens roll utvecklas för att på ett 
effektivt sätt tillsammans med kunden/användaren definiera designproblemet.  
Ingenjörens roll i ett tvärfunktionellt team blir en helt annan än ”den tekniska 
problemlösarexperten” när denne befinner sig ute hos en kund. Ute hos kunderna är fokus 
att förstå kundernas ändamål, strategier, visioner och behov på ett sätt som är fritt från 
lösningar, vilket väsentligt skiljer sig mot de fälttester av produkter som är mer typiska 
ingenjör/kund aktiviteter.  Det vill säga ingenjörens nya roll är att vara med i tidiga faser 
för att säkerställa att de på hemmaplan tar sig an och löser det rätta problemet. 
Medverkan i ett tidigt skede säkerställer också insikter som ger möjlighet att skapa nya, 
bättre lösningar över tid.  

 
Eftersom parterna i ett PSS samarbete måste bidra med kunskap på ett mer jämlikt 

sätt, kommer praktiken att behöva utvecklas och förbättras för att komplettera det 
traditionella beställare-leverantörssamarbetet. PSS beskrivs i litteraturen som en 
innovationsprocess där en hållbar systemlösning är målet, snarare än att det bygger på en 
etablerad teknisk utvecklingsprocess där en fysisk produkt (alltid) är målet. För PSS 
behövs nya metoder och stöd, som förbättrar samarbete, ökar kreativitet och säkerställer 
innovativa resultat. 
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5 Elefanten PSS 
Dikten ”The Blind Men and the Elephant” av John Godfrey Saxe (1816-87) [75] är 

ofta använd för att beskriva vad som händer när människor närmar sig samma fenomen 
från olika håll.  

 
Dikten börjar så här: 
 
 It was six men of Indostan 
 To learning much inclined, 
 Who went to see the Elephant 
 (Though all of them were blind), 
 That each by observation 
 Might satisfy his mind 
 
Var och en av dessa blinda män får tag i var sin del av elefanten. Den förste snubblar 

rakt in i sidan på elefanten och säger sig veta att en elefant är ganska lik en vägg. En 
annan får tag i snabeln, säger sig veta elefanter och ormar är väldigt lika. Ytterligare en 
man griper tag i elefantens framben och säger att elefanter och träd är samma sak, och så 
fortsätter de att beskriva elefanten utifrån dess delar.  

 
Dikten slutar så här: 
 
 So oft in theologic wars, 
 The disputants, I ween 
 Rail on in utter ignorance 
 Of what each others mean,  
 And prate about an Elephant 
 Not one of them has seen! 
 
Sensmoralen här är att kunskap bygger på dialog där vi kan utgå från att ens egen bild 

inte beskriver hela fenomenet. Vi har här tydliggjort för några delar av vårt 
forskningsintresse inom vårt synfält av den teoretiska ”elefanten” PSS.  Vi har i den här 
rapporten inte presenterat industrins funderingar och syn på PSS eller våra 
forskningsresultat.  

 
Gymnasielevers bild av en forskare är en person med vit labbrock, yvigt hår, stora 

glasögon och som utför experiment. Dessutom beskrivs personen som tankspridd, lite 
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udda och världsfrånvänd om än väldigt kunnig [76] . Vi har vita labbrockar16 med den 
här texten på ryggen:  

 
  
Texten är dels skojig, vi vill vara lite kaxiga och skryta om vår kunskap ibland, dels 

visar den att akademin kan vara ett steg efter lika ofta som ett steg före.  Vi vill och gör 
vårt bästa för att vara en samtalspartner med industrin för att våra forskningsresultat ska 
bli ännu bättre. Du är välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över.  

 
Titta in på vår hemsida: http://www.ltu.se/inst/tfm/fpd. Där hittar du också våra 

kontaktuppgifter.  
 

                                         
16 Ok, även yvigt hår (då och då), tankspridd och lite udda i positiv bemärkelse kännetecknar oss också. 

32 

http://www.ltu.se/inst/tfm/fpd


Mera information 
 
Sustainable PSS:  
 
www.suspronet.org 
 
Eco-design, Ursula Tischner: 
http://www.youtube.com/watch?v=nWrtfI_8V5w&feature=related 
 
 
Distruptiv innovation:  
 
Clayton Christensen:  
http://www.youtube.com/watch?v=nJ7EG58J5eo 
 
Scott Anthony: http://www.youtube.com/watch?v=KGzXWO_anLI&feature=fvw 
 
 
Open Innovation:  
 
Henry Chesbrough:  
http://www.youtube.com/watch?v=2UDBaDtwXfI&feature=related 
 
 
Industriella utmaningar:  
 
Andy Harrison, Rolls Royce (Chief Life Cycle Engineer)  
http://www.youtube.com/watch?v=B5X8KFbN0fw 
 
 
Needfinding – Design thinking:  
 
Jump Associates 
http://www.jumpassociates.com  
 
IDEO  
http://www.ideo.com/ 
 
Jane Fulton Suri (Creative Director IDEO) 
http://www.youtube.com/watch?v=TiXbcifsN-I 
 
Tim Brown (CEO IDEO) 
http://www.youtube.com/watch?v=UAinLaT42xY&feature=related 
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