
EXAMENSARBETE
2006:129 CIV

MARIA BENGTSSON
JENNY ERIKSSON

Funktionsförsäljning
av produktion

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET
Maskinteknik

Luleå tekniska universitet
Institutionen för Tillämpad fysik • Maskin- och materialteknik

Avdelningen för Produktionsutveckling

2006:129 CIV • ISSN: 1402 - 1617 • ISRN: LTU - EX - - 06/129 - - SE



Förord 
Denna rapport är ett resultat av vårat examensarbete inom forskningsprojektet 
Factory-in-a-Box #4 vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arbetet har 
pågått från november 2005 till mars 2006.  Titeln på examensarbetet är 
”Funktionsförsäljning av produktion”. 
 
Examensarbetet är den avslutande delen av civilingenjörsutbildningen 
Maskinteknik med examensinriktningen Produktionsteknik vid Luleå tekniska 
universitet. 
 
Syftet med examensarbetet är att tillämpa de under studietiden förvärvade kun-
skaperna. Vi har på ett självständigt och med ett vetenskapligt förhållningssätt, 
formulerat och behandlat den definierade uppgiften . Målet var att finna ett rele-
vant och skarpt kund-case för Factory-in-a-Box #4 samt att definiera begreppet 
funktionsförsäljning av tjänsten producera. 
 
Under arbetets gång har våra kunskaper om företagens produktion ökat samt 
vilka faktorer som är viktiga inom tillverkningsindustrin och de som speglar ett 
framgångsrikt företag. 
 
Vi vill tacka Johan Stahre, professor på institutionen för produkt- och produk-
tionsutveckling vid Chalmers; Anna Öhrwall Rönnbäck, universitetslektor på 
institutionen för industriell ekonomi vid Linköpings universitet; Patrick Djerf, 
säljare vid FlexLink samt alla projektdeltagare inom Factory-in-a-Box och 
personal på institutionen för produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers. 
Ni har varit ett stort stöd och hjälpt oss på alla sätt. 
 
Ett särskilt stort tack vill vi rikta till vår handledare Björn Johansson, doktorand 
på institutionen för produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers, som med 
sin positiva energi motiverat oss på bästa sätt. 
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner som har ställt upp under denna 
period. 
 
Göteborg mars 2006 
 
 
   
_______________________  _______________________ 
Maria Bengtsson Jenny Eriksson 





Sammanfattning 
Denna rapport presenterar arbetet med att definiera och identifiera parametrar i 
form av kundvärden på svensk industri som är av vikt vid funktionsförsäljning 
av produktion. Arbetet är utfört i forskningsprojektet Factory-in-a-Box #4 som 
inriktar sig på att påvisa lönsamhetsmöjligheterna med funktionsförsäljning av 
tjänsten ”producera”. Industriell samarbetspartner för Factory-in-a-Box #4 är 
FlexLink Systems AB. En Factory-in-a-Box #4 är en mobil och flexibel produk-
tionsenhet som snabbt ska kunna ställas om genom olika faser i sin livscykel.  
 
Den utforskande delen av arbetet bestod av litteraturstudie för att definiera och 
beskriva vad termen funktionsförsäljning av produktion innebär samt identifiera 
de parametrar på svensk industri som är av vikt för att realisera erbjudandet av 
Factory-in-a-Box #4.  
 
I den beskrivande studien genomfördes intervjuer hos 23 tillverkande företag för 
att finna och utvärdera kundvärden. Företagen var av varierande storlek och 
bestod i huvudsak av två kategorier; leverantörer till fordonsindustrin/truck-
tillverkare samt elektroniktillverkning/tillverkning av medicinsk utrustning. 
Genom intervjuer gavs även tillfälle att presentera projektet för företagen. 
 
De kundvärden som var av störst vikt för företagen överensstämmer väl med 
teorin. Vikten av de olika kundvärdena varierar något både mellan storleken av 
företag samt kategorierna. Grundbehoven är trots variationen tydliga och ett 
framtida erbjudande av tjänsten producera bör anpassas för respektive kategori. 
 
Examensarbetet har resulterat i ett skarpt kund-case i form av en intressent till 
Factory-in-a-Box #4. 
 
 
 





Abstract 
The purpose of this report is to present the work done to define and identify the 
importance of customer values in Swedish industry and the importance of those 
that carry over to the delivery of the end result.  The research project used to 
gather the information was Factory-in-a-Box #4, which was designed to view the 
level of profitability through the delivery of a product, specifically in regards to 
the service of that product.  FlexLink Systems AB is the industrial affiliate in 
Factory-in-a-Box #4. Factory-in-a-Box #4 is a mobile and flexible unit of 
production and can in the different phases of its life-cycle rapidly readjust. 
 
The introductory part of this work was a literature study to define and describe 
what delivery of function of production is, and also to identify those parameters 
that are of importance for Swedish industry to realize the concept of Factory-in-
a-Box #4. 
 
An interview of 23 manufacturing companies makes up the descriptive part of 
the report which identifies and evaluates customer values. The size of the 
companies varied and they came from two categories: suppliers to the 
automotive industry, i.e. manufacturer of trucks, and manufacturers of 
electronic/medical equipment. The interviews also gave an opportunity to 
introduce the project. 
 
The most important customer values for the companies are consistent with our 
theory. The importance of the different individual customer values varies in 
relation to both the size and category of company. . In spite of the differences the 
basis for the need to offer the service produce is evident.  The service should be 
adjusted as applicable to each respective category. 
 
The result of this work is a customer that is an interested party to Factory-in-a-
Box #4. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund, problemdiskussion och syfte för examensarbetet. 
Därefter redogörs för arbetets avgränsningar och mål. Avslutningsvis ges en 
presentation av Factory-in-a-Box och FlexLink

1.1 Bakgrund 
Svensk produktion flyttar allt mer till låglöneländer. Om företagen får tillgång 
till alternativa lösningar är målsättningen att denna trend ska vända. Factory-in-
a-Box är ett avslutande forskningsprojekt inom ProViking som ska demonstrera 
att det går att konkurrenskraftigt producera produkter i Sverige. Genom att 
utveckla flexibla, mobila och snabba produktionsmoduler (Factory-in-a-Box-ar) 
som kan kombineras och konfigureras, går det att snabbt hantera en ny produkt 
eller en volymförändring. Det går att producera förserier snabbt och nära pro-
duktutvecklingen. Produktionskapacitet kan transporteras till en temporär pro-
duktionsplats eller inom en verkstad. När t ex orderingången är svag i en fabrik 
kan den mobila anläggningen flyttas till en annan. I förlängningen går det att 
hyra eller leasa produktionskapacitet, det vill säga funktionsförsäljning av pro-
duktion. 
 
Factory-in-a-Box är ett steg för att inte allt fler tillverkande företag frivilligt 
överlåter ovärderlig produkt- och tillverkningskompetens i andra händer. Före-
tagen måste ta tillbaka kontrollen över hela sin verksamhet och därmed 
produktionslogistiken.  
 
Factory-in-a-Box har för närvarande fem delprojekt, det här examensarbetet 
utförs inom delprojekt fyra, Demonstrator 4, och skall göras i ett skarpt kund-
projekt och utgår från företaget FlexLink. Boxarna kan genom FlexLink’s pro-
dukter erbjuda olika grader av automation. 

1.2 Problemdiskussion 
Företagens behov av att skära ner på kostnader som är kopplade till 
produktionen, är en av orsakerna till att företag väljer att lägga sin produktion i 
lågavlönade länder i hopp om att detta ska ge konkurrensfördelar på marknaden 
i form av billigare produkter. Det innebär att outsourcing är något som har blivit 
allt vanligare för svensk industri. Detta kan ge framtida kommunikations-
problem mellan produktutveckling och tillverkning. I och med att utvecklings-
avdelningen inte har en klar bild av hur produktionen ser ut och fungerar är det 
svårt som produktutvecklare att ha insikt i de svårigheter som kan uppkomma 
vid producerandet av en ny produkt. Det kan även innebära att det land 
företaget väljer att lägga ut tillverkningen till, i slutändan tar över hela produk-
tionen inklusive produktutveckling. Många företag ser risker med att binda 
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kapital i satsningen på hel- eller halvautomatiserade lösningar. Factory-in-a-Box 
är ett steg i att göra produktionsapparaten billigare med målsättning att ha kvar 
produktionen i Sverige. Men vilka är företagen och produkterna som tjänsten 
med de tekniska lösningarna lämpar sig för? Delprojektet Demonstrator 4 vill 
genom detta examensarbete identifiera och applicera de parametrar som styr 
över de marknadsmässiga och ekonomiska aspekterna i funktionsförsäljning av 
produktion. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att finna ett relevant och skarpt kund-case för 
Factory-in-a-Box #4. 

1.4 Mål 
Målet med examensarbetet är att finna minst en kund för delprojektet 
Demonstrator 4 samt definiera de parametrar som är relevanta för respektive 
kundgrupp. Examensarbetet är uppdelat i tre delmål. 
 

 Litteraturstudien avser att definiera och beskriva vad termen 
”funktionsförsäljning av produktion” innebär, som ligger till grund för 
det fortsatta analysarbetet samt funktionsförsäljningens angränsande 
teori. Det handlar även om att söka lämpliga verktyg för att gå vidare med 
examensarbetet. 

 Identifiera parametrar som är av vikt för att realisera erbjudandet, för 
respektive kund, av Demonstrator 4. Det innefattar försäljning av tjänsten 
”producera”, d v s identifiera de parametrar som styr över marknads-
mässiga och ekonomiska aspekter i ”funktionsförsäljning av produktion”. 
Även de övriga forskningsresultaten från ProViking projekten ExAct, 
DYNAMO, FlexAA och Robust Design & Variation Simulation ska 
implementeras, för att få en bild av vilken inverkan/bidrag de har till 
projektet. 

 Applicera definitionen och identifierade parametrar på svensk industri för 
att finna och utvärdera vilka industrisektorer/företag/produkter som är 
lämpliga att applicera Factory-in-a-Box #4 på. Detta kan ske genom 
marknadsundersökning, enkätundersökning och intervjuer för att 
generera marknadsmässiga fördelar för både kund och FlexLink i ett 
skarpt kund-case för Factory-in-a-Box #4.  

1.5 Avgränsningar 
Vi vänder oss till de branscher där det finns potential att använda sig av 
FlexLink’s system. Parametrar som skapar kundvärde för funktionsförsäljning 
avgränsas och väljs ut ifrån ett produktionstekniskt och kvalitet mässigt 
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perspektiv. Undersökningen fokuserar på de företag som är aktuella för hela 
projektet Factory-in-a-Box, som betecknas A, B och C, se beskrivning under 
rubriken ”Vem behöver en Factory-in-a-Box”, samt identifiering av parametrar 
utifrån perspektivet produktion och kvalitet. 

1.6 Företagspresentation 
Examensarbetet genomförs inom forskningsprojektet Factory-in-a-Box i 
Demonstrator 4, industrideltagaren är FlexLink Systems AB. 

1.6.1 Factory-in-a-Box 
Factory-in-a-box är det avslutande projektet i forskningsprogrammet ProViking 
som pågår under tre år, 2005-2008. Deltagare i projektet är Chalmers universitet, 
Mälardalens högskola, Linköping tekniska högskola samt Högskolan i 
Jönköping.  Projektet stöttas av Stiftelsen för Strategisk Forskning och de delta-
gande företagen Pharmadule Emtunga, FlexLink, ABB Robotics, Bombardier, 
Svenska Gjuteriföreningen och Volvo.  
 
Resultaten från fyra andra pågående forskningsprojekt inom ProViking ska reali-
seras i projektet Factory-in-a-Box. Dessa projekt är ExAct, DYNAMO, FlexAA 
och Robust Design & Variation Simulation. 
 
Syftet med Factory-in-a-Box är att i framtiden kunna konkurrera med produktion 
i Sverige. Visionen är att man i framtiden skall kunna kombinera och konfigurera 
Factory-in-a-Box-ar för en ny produkt eller vid volymförändringar samt att 
kunna producera förserier nära produktutvecklingen. Produktionskapacitet skall 
kunna transporteras till en temporär produktionsplats eller inom en verkstad. I 
förlängningen skall det gå att hyra eller leasa produktionskapacitet, det vill säga 
funktionsförsäljning av produktion.   
 
För att tillverkningsindustrin på ett konkurrenskraftigt sätt ska kunna behålla 
produktionen i Sverige har man kommit fram till att de grundläggande kraven 
för produktionen är flexibilitet, snabbhet och mobilitet. Detta kommer att ge före-
tagen de rätta förutsättningarna för att kunna hantera snabb industrialisering, 
volymförändringar samt även möjlighet till att enkelt flytta produktionskapa-
citet. Detta i sin tur underlättar kundanpassningen. 
 
Tanken är inte att minska människans betydelse i produktionen utan tvärt om är 
tanken att skapa mer avancerade arbeten. Boxarna ska hjälpa och stötta produk-
tionen, inte ersätta något som redan finns. Figur 1.1 visar en beskrivning över 
forskningsprojektet Factory-in-a-Box. 
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Stiftelsen för strategisk forskning - ProViking 

Figur 1.1. Beskrivning över forskningsprojektet Factory-in-a-Box. 
 
Vad är en Factory-in-a-Box? 
En Factory-in-a-Box är en mobil, flexibel och snabb produktionsenhet som går 
igenom olika faser i sin livscykel. Den mobila produktionsutrustningen ska först 
kunna anpassas och konfigureras efter aktuell produktion, vilket kräver en hög 
grad av flexibilitet. Därefter ska den enkelt kunna packas och transporteras till 
användningsplatsen. Då den anlänt ska boxen snabbt packas upp och produk-
tion kunna påbörjas. En Factory-in-a-Box har en kort igångkörningsperiod och 
ska snabbt kunna rampas upp i full produktionsvolym. Då produktionen avslut-
as ska produktionen kunna rampas ner på ett effektivt sätt varefter boxen ska 
kunna packas ihop för att sedan transporteras vidare.  
 
Vem behöver en Factory-in-a-Box? 
Projektet har valt att fokusera sig på tre typer av företag som kallas A, B och C. 
 
Företag A: Ett företag med en ny produktdesign men som saknar produktions-
kapacitet. I nuläget har ett sådant företag valen att antingen investera i en ny 
produktionsutrustning alternativt att lägga ut produktionen hos något annat 
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företag. Om företaget väljer att lägga ut produktionen finns en stor risk att den 
förläggs utomlands och att företaget mister kontrollen över produktionen. 
 
Företag B: Ett företag som har haft en snabb volymuppgång som resulterar i en 
produktionstopp som överstiger företagets produktionskapacitet. Detta företag 
har i nuläget alternativen att lägga ut produktionen eller att göra en stor investe-
ring för att köpa ny produktionsutrustning eller för att nyanställa. 
 
Företag C: Ett företag som vill ha full kontroll över tillverkning av ett delsystem 
som utförs av en leverantör. Företaget skulle föredra att ha leverantören placerad 
nära resten av produktionen. Genom att använda en Factory-in-a-Box kan den 
mobila produktionsenheten placeras nära produktutveckling i ett tidigt skede i 
produktutvecklingsfasen och nära kund i ett senare skede. 
 
Liten som stor 
Factory-in-a-Box passar både små och stora företag. Små och medelstora företag 
kan använda en Factory-in-a-Box inom produktionsnätverk där andra sam-
arbetspartner och organisationer ingår. Stora företag kan använda en Factory-in-
a-Box till att bygga upp flexibla och mobila produktionsenheter som lätt går att 
konfigurera om. 
 
Factory-in-a-Box #4 
Demonstrator 4 inriktar sig på att påvisa lönsamhetsmöjligheterna med funk-
tionsförsäljning av tjänsten ”producera”. Detta genomförs genom att bygga en 
mindre fabrik som enkelt kan flyttas och byggas om efter behov. Fabriken är 
mobil och flexibel eftersom den ryms i en eller flera container och består av delar 
som kan kombineras ihop efter behov och önskemål. Boxen kan bestå av utbyt-
bara delar som t ex maskiner, robotar, manuella arbetsstation och transport-
banor. De olika delarna är konstruerade i ett enhetligt utförande så att de passar 
ihop på många olika sätt. Till exempel kan en manuell arbetsstation användas för 
att starta upp montering av en produkt. Därefter, om efterfrågan på produkten 
ökar, kan ytterligare manuella arbetsstationer kopplas ihop, eller ersättas mot till 
exempel robotar eller automationsutrustning. Vid tillfällen då efterfrågan sjunker 
ersätts roboten mot en manuell station. Det enda som behöver tillföras för att 
starta upp driften av anläggningen är elektricitet. Det innebär att det går fort att 
bygga om systemet så att det passar till både ökad och minska volym, en modifi-
erad produkt eller en helt ny produkt. Figur 1.2 visar en skiss på Factory-in-a-
Box #4. 
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Figur 1.2. En skiss på Factory-in-a-Box #4. (Factory-in-a-Box) 

1.6.2 FlexLink Systems AB 
FlexLink AB är moderbolag i FlexLink-koncernen, som verkar globalt inom 
industriell automation och levererar lösningar för produktionslogistik med 
huvudfokus på produktions- och monteringsprocesser. FlexLink startade 1980 
inom SKF som en följd av ett koncernövergripande automatiseringsprojekt med 
mål att effektivisera lagertillverkningen. Efter 17 år av produktutveckling och in-
ternationell expansion inom området flexibla plastkedjetransportörer knoppades 
bolaget av 1997. Då hade FlexLink en global profil med verksamhet över hela 
världen, i huvudsak inriktad på komponentleverans. Koncernens erbjudande 
omfattar kompletta produktionsanläggningar, automatiserade monteringssyst-
em, materialhanteringssystem, moduler, transportörer och mjukvara. FlexLink 
har ett stort egenutvecklat produktsortiment, vilket ger företaget goda möjlig-
heter att tillgodose kundernas önskemål. Vid leverans av kompletta produktions-
anläggningar åtar sig FlexLink också att integrera utrustning från andra leveran-
törer. Koncernens omsättning under kalenderåret 2004 var MSEK 1 137. Medel-
antalet medarbetare under 2004 i Sverige var 109 och inom hela koncernen 544. 
 
DAS - Dynamic Assembly System 
DAS är ett intelligent pallettsystem som kan hantera både fysiskt materialflöde 
och även informationsflöde i produktionsprocessen. Systemet består av standar-
diserade moduler såsom huvudlinjer, arbetsstationer, transportörer, dynamiska 
buffrar med standardiserad mjukvara som integreras i maskinerna, kvalitets-
försäkran samt flöde av detaljer och lager. Ett standardiserat gränssnitt med 
plug-and-play möjligheter gör det lätt att integrera manuella arbetsstationer 
och/eller automation till en cell.  
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras teorierna kring funktionsförsäljning som ligger till grund för 
det fortsatta analysarbetet. Vidare presenteras teorierna kring relationsmarknadsföring 
och outsourcing. Avslutningsvis presenteras kort teorierna kring Lean production.  

2.1 Funktionsförsäljning 
Dagens mogna marknad och den globala konkurrensen innebär att företagen 
måste söka nya vägar för att säkra framgång (Fransson 2004). Begreppet 
funktionsförsäljning har kommit att bli vedertaget inom forskningen, men är 
svårt att använda i praktiken. Funktionsförsäljning är ett marknadserbjudande 
bestående av kombinationer av hårdvara, mjukvara och tjänster. Från att gå från 
traditionell produktförsäljning till funktionsförsäljning skapas ett ökat värde i 
affären för både kund och leverantör. (Lagerholm et al 2003) Många företag 
övergår från ren produktförsäljning till process- och systemförsäljning (Windahl 
et al 2004).  
 
Tack vare att många företag har börjat konkurrera på den globala marknaden har 
livscykeln för nya produkter blivit kortare. Kraven på bra kvalitet till låg kostnad 
har ökat samt att snabbt kunna ställa om produktionen är en viktig drivkraft till 
funktionsförsäljningen. Ett steg i att minska ledtiden för produktionen och 
kostnaderna samt öka leveranshastigheten har bidragit till att många företag 
börjat samarbeta, bilda nätverk. (Nordell et al 2003) Det har blivit svårare att 
enbart konkurrera med produkter, vilket leder till en strävan att öka värdet för 
kund på nya sätt (Berggren & Björkman 2002). Det handlar även om att hjälpa en 
kund att förbättra samt hjälpa till med att utvidga verksamheten för att nå nya 
marknader (Brady et al 2005). Drivkraften för att gå mot funktionsförsäljning är 
generellt sett starkare i industrialiserade länder där kostnaden för arbetskraft är 
större och kravet på effektivisering och fokusering mer markant (VINNOVA 
2005).  
 
I en rapport från Teknisk framsyn (2000) ges funktionsförsäljning en mycket bred 
spännvidd innebärande allt från att sälja en vara där underhåll och service ingår 
till att leverantören helt äger och sköter varan och kunden endast använder den. 
Affärsidén är att tillfredsställa ett behov hos kunden snarare än att sälja den 
materiella varan. Funktionsförsäljning har en klar koppling till en affärsidé och 
ett kontrakt upprättas mellan kund och försäljaren eller producenten. 

2.1.1 Strategier 
Funktionsförsäljning genererar ett nytt tänkande inom marknaden och nya 
strategier är behövda för att lyckas med samtliga delar inom företaget. Viktiga 
faktorer för att nå framgång är kompetens kring produkterna, processerna, 
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dokumentation och analys av risker. Det gäller att kunna kommunicera inom 
företagets gränser. För att nå ett tillfredsställande resultat är företagskulturen 
mycket viktig samt teambuilding, klara regler, metoder, infrastruktur, informa-
tion och kommunikation. (Nordell et al 2003) 

 
Figur 2.1. Produktutvecklingsmodell för funktionsförsäljning. (Brännström 2001) 
 
Identifieringen av kundens behov är i dagsläget oftast säljorganisationens upp-
gift. Dessa har som regel dålig inblick i kundens arbete och önskemål.  För att 
identifiera kundens krav krävs därför nya arbetssätt och kompetenser – exempel-
vis studier av kundens aktiviteter, uppgifter och mål med hjälp av beteendevet-
are och ekonomer. Exempelvis har ingenjörer och ekonomer olika sätt att se på 
”kundnytta”. Det krävs bättre integration mellan dem för att få effektiva funk-
tionsförsäljningslösningar. Ingenjören behöver ha med ”affärstänket” – teknik 
och ekonomi måste balanseras. (VINNOVA 2005) Figur 2.1 visar en modell över 
hur integreringen inom företagen kan struktureras vid produktutvecklingen för 
funktionsförsäljning. 
 
Produktlivscyklerna blir kortare vilket påverkar att utvecklingsfasen av produkt-
erna blir kortare, kostnaderna ska minska och kvaliteten ska vara bättre. För att 
lyckas med implementeringen beskriver Klingstam (2001) att satsningen bör ske 
redan i utvecklingsfasen och att det handlar om en del teknik, 10 delar metod och 
100 delar organisation. 

2.1.2 Relation mellan leverantör och kund 
De främsta fördelarna med funktionsförsäljning för kunden är att de kan 
fokusera på huvudverksamheten, klara behovstoppar och kravändringar samt 
att de slipper friläggande av stora kapital och risken som ägande innebär. 
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(VINNOVA 2005) Funktionsförsäljning kräver ett nära förhållande mellan 
leverantör och kund, där leverantören har möjlighet att följa upp hur produkten 
används. Genom att ökad förståelse av processer finns det möjlighet att 
eventuellt tänka på återanvändning av restmaterial eller produkten. Det 
underlättas då man har inblick i produktens starka och svaga sidor. (Nordell et al 
2003) Det nära samarbetet mellan leverantör och producent underlättar arbetet 
med de miljökrav som industrin ställs inför (Windahl et al 2004).  
 
Då man talar om funktionsförsäljning är det svårt för leverantören att ta fram ett 
basbehov för kunden, eftersom skillnaden mellan den industriella marknaden 
och kundmarknaden är så stor (Nordell et al 2003). Det finns en eventuell risk 
med att modellerna kundanpassas mer än nödvändigt. För att uppnå lönsamhet 
bör affärsmodellerna ha en viss likhet med varandra. Vissa kunder är mer pro-
aktiva och driver själva på utvecklingen mot funktionsförsäljning. Andra har 
själva mycket kompetens och kan därför vara ovilliga att ingå funktionsförsälj-
ningsavtal. (VINNOVA 2005) 
 
I en undersökning av tillverkande företag som Ritzén & Ölundh (2002) gjorde, 
sammanställde de några drivkrafter som respondenterna hade både på företaget 
och vad de upplever att kunden har, se tabell 2.1. 
 
Tabell 2.1. Drivkrafter för funktionsförsäljning enligt respondenter i tillverkande företag.  

Drivkrafter för företagen Drivkrafter för kunden 

 
• Kundefterfrågan 
• Skapa närmare och mer varaktiga 

relationer 
• Sälja mer produkter 
• Öka andel underhåll och service via 

kontrakt 
• Gå mot att mer bli tjänsteföretag och 

komma närmare kund i värdekedjan 
 

 
• Minska risktagning 
• Få ökad flexibilitet 
• Veta sina kostnader 
• Inte belasta balansräkningen 
• Effektivisera, ”outsourcing” av icke 

kärnverksamhet 

Från ”Funktionsförsäljning och produkters miljöaspekter – en studie i tre svenska tillverkningsföretag” 
(Ritzén & Ölundh 2002) 
 
Ritzén & Ölundh (2002) beskriver att en drivkraft för företagen är att skapa 
närmare och mer varaktiga relationer med kunden. De redogör också att företa-
gen kan differentiera sina produkter genom att också erbjuda tjänster och olika 
typer av finansieringsformer samt underhålls- och reparationskontrakt. Kundens 
drivkrafter kan vara att öka sin flexibilitet och minska sin risktagning. Det med-
för dock att de levererande företagen övertar en del av risktagandet från kunden.  
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2.1.3 Värdeskapande för kund 
Som leverantör är det viktigt att förstå att kostnadsfokusering är central för 
kunden och värderas mycket högt. Det är även viktigt att ha förståelse för 
kundens eget värdeskapande och inte fokusera på att lösa kundens problem, det 
kan annars medföra att man hamnar i konflikt med kunden. Leverantörens 
erbjudanden ”måste” göras i nära dialog med kunden. Det kunden oftast lyssnar 
till är t ex intäktsökning eller kostnadsminskning. (Lagerholm et al 2003) Vid 
funktionsförsäljning är kostnaden irrelevant.1  Det är kostnaden per funktion 
eller kostnaden per år och värdet av ”omkring” service som är centralt. (Nordell 
et al 2003) Målet är att hitta den bästa lösningen och inte den bästa produkten för 
kunden (Windahl et al 2004).  

2.1.4 Olika typer av funktionsförsäljning 
Berggren & Björkman (2002) beskriver två huvudkategorier av funktionsförsälj-
ning för hållbar tillväxt. Den ena gäller volymprodukter, vänder sig företrädesvis 
till konsument, och den andra avser industriell processutrustning eller industri-
ella tjänster. I båda fallen finns det en glidande skala från traditionell produkt-
försäljning till uttalad funktionsförsäljning, se figur 2.2-2.3. 
 
 
Traditionell Uthyrning Leasing  
Produktförsäljning   Funktionsförsäljning 
 
Figur 2.2. Stegvis utveckling av funktionsförsäljning till privatkonsument. (Berggren & 
Björkman 2002) 
 
 
 Servicekontrakt Tillgänglighet enligt 
Traditionell  specificerad kostnad Funktionsförsäljning 
Produktförsäljning   Processoptimering, 
   incitamentskontrakt 
 
Figur 2.3. Stegvis utveckling av funktionsförsäljning till industriell kund. (Berggren & 
Björkman 2002) 
 
Företag ska kunna expandera omsättning och lönsamhet med minskad resurs-
förbrukning. En viktig drivkraft har varit ökade kundkrav på produkt- och pre-
standagarantier. Det finns en strävan hos företagen att flytta det tekniska risktag-
andet till leverantören för att få en tydlig långsiktig kontroll över ingående 
kostnadskomponenter. Garanterad funktion kan för dem motivera en eventuellt 

                                                 
 
1  Det är dock annorlunda vid funktionsförsäljning till konsument, läs vidare under olika typer av 

funktionsförsäljning. 
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högre kostnad jämfört med drift och utveckling i egen regi, då kostnaden för 
funktionen även innehåller inslag av försäkringspremie mot oväntade bakslag 
och kostnader. I den mest långtgående formen av funktionsförsäljning tar leve-
rantören över både underhåll och drift av produkten inklusive personal. Andra 
intressanta affärsmöjligheter i dagsläget är servicekontrakt med tillgänglig-
hetsgarantier, eventuellt med risk/reward-sharing, d v s leverantören tar del av 
kundens vinst om tillgängligheten överstiger specificerat minimum. I princip 
innebär detta att leverantören säljer funktionen tillgänglighet men produkten 
övergår till kunden. (Berggren & Björkman 2004) 
 
Vid framtagning av funktionserbjudanden krävs fokus på helheten, inte på den 
fysiska produkten/hårdvaran. Ett funktionserbjudande sägs normalt ha tre 
huvuddelar; 
 

 Grundfunktionen som utförs med hjälp av en insats av hårdvara/fysisk 
produkt. 

 Kompletterande tjänster, drift, underhåll, reparation, återtillverkning, 
resthantering, etc. 

 Uppgradering och modernisering av hårdvaran/den fysiska produkten. 
 
För att det ska vara möjligt att skapa den ”optimala” kombinationen gäller det 
att utgå från grundbehoven. Till skillnad från den industriella marknaden är det 
svårare att definiera dessa grundbehov vid konsumentförsäljning. Konsumenter 
har olika behov i form av t ex status, rekreation samt en lägre betalningsvilja 
gentemot kompletterande tjänster. (ibid) 

2.1.5 Fördelar och risker med funktionsförsäljning 
Funktionsförsäljning inkluderas ofta i priset på produkten, t ex installation, 
kundsupport och utbildning. För att kunden inte ska tvingas ta stora kostnader 
om produkten behöver repareras kan, i vissa fall, funktionsförsäljning vara något 
kunden kan tänkas betala extra för. Det är en fördel för leverantören eftersom de 
har ett jämt flöde intäkter, men det medför också en risk med eventuella ökade 
kostnader. (Lagerholm et al 2003) Vanligtvis tjänar leverantören bra med pengar 
på underhåll, service och reservdelar. Vid ett funktionsåtagande blir detta istället 
en stor kostnadsdrivare, något som förutsätter nya tankesätt kring verksamheten 
och dess organisation. (VINNOVA 2005) Nyckelfrågan kommer att vara vilken 
typ av lösning som kunden är villig att betala för (Windahl et al 2004). Det 
handlar om att definiera vad som är värdeskapande för både leverantör och 
kund. 
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Ofta antas leverantören ha bättre förutsättningar att sätta in förebyggande 
reparation och underhåll (Lagerholm et al 2003). Andra viktiga immateriella 
prisbärare är t ex nyttjande, tillgänglighet och driftsäkerhet. Driftsäkerhet kräver 
ofta att leverantören ges nödvändig access till kundens personal och anläggning. 
Detta kräver stort förtroende för varandra, vilket är ovanligt inom industrin. 
Erbjudanden som utvecklas måste effektivt kunna bli en naturlig del i kundens 
redan existerande process och vinna acceptans hos kundens personal. Driv-
kraften är den potential som uppstår när kundens hela kunskap om de egna 
processerna öppet möter leverantörens hela kunskap om teknologins tillämp-
ningar. (Fransson 2004) Leverantören kan utveckla sin produkt genom informa-
tion som han får från kund. Genom det nära samarbetet med kund erhåller leve-
rantören kundernas specialkompetens som i sin tur ger effektivare utveckling. 
Det handlar om att kunna öka det sociala flödet utan att behöva öka det fysiska 
flödet samt att kunna åstadkomma en värdeökning utan att beröra de fysiska flö-
dena. (Nordell et al 2003) Nära och långsiktiga relationer skapar därmed bättre 
möjligheter att styra teknikutvecklingen på ett kundorienterat sätt (Berggren & 
Björkman 2002).  
 
För att dra som mest nytta av funktionsförsäljning krävs nya kunskaper om risk-
tagande samt kompetens angående försäljning. Som oftast är det tre parter som 
är involverade så som företaget, leverantör och efter kund. För att minska risk-
taganden så kommer förmodligen företag i framtiden att gå ihop. (Nordell 2003) 

2.2 Relationsmarknadsföring 
För att framgångsrikt lyckas med funktionsförsäljning är relationen till kunden 
mycket viktig. Det innebär ett långsiktigt arbetssätt för att skapa, underhålla och 
förstärka relationer med kunder och andra intressenter, ett nätverksbyggande. 
Grunden för att lyckas med nätverksbyggande är relationsmarknadsföring som 
vuxit fram ur tjänstemarknadsföring och industriell marknadsföring. Vid 
funktionsförsäljning handlar det om att marknadsföra både en produkt och 
tjänst.  
 
En definition av relationsmarknadsföring, RM, enligt Gummesson (2002) är 
”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum”. Med relation menas att minst två parter står i kontakt 
med varandra. När relationerna blir många och komplexa skapas ett nätverk. 
Både i relationerna och i nätverket sker aktiviteter och därmed sker interaktioner, 
samspelen. 
 
Fokusering på kunden är nödvändigt för att kunna bedöma hur viktig den är för 
företaget. En kundrelation bidrar inte bara till fördelar för företaget, som strävar 
efter att göra vinst. Kundrelationer bidrar även till fördelar för kunden som 
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strävar efter att tillfredsställa olika behov och önskemål (Eriksson & Åkerman 
1999). Eriksson & Åkerman (1999) menar också att kunder är olika viktiga för 
företaget. För att avgöra hur viktig respektive kund är bör företaget titta på två 
faktorer: lönsamhet och strategisk betydelse. 
 
Ur kölvattnet från RM har olika begrepp spridits. One-to-one, 1:1, marknads-
föring är en och som rör individuella kunder. Det innebär att företaget anpassar 
produkter och tjänster efter kundens individuella behov. 1:1 innebär att olika 
kunder ska behandlas olika och att en individuell anpassning av företagets pro-
dukter, tjänster och kontakt med kunder ska ske. Ett annat begrepp är Customer 
Relationship Management, CRM, som idag är den mest frekventa beteckningen 
(Eriksson & Åkerman 1999; Gummesson 2002). Gummesson (2002) definierar 
CRM som RM:s värderingar och strategier – särskilt avseende kundrelationer – 
omsatta i praktisk tillämpning. Men enligt honom behandlar varken CRM eller 
1:1 nätverk, utan koncentrerar sig på interaktionen kund-leverantör. 

2.3 Outsourcing 
En idag vanlig föreställning i den öppna debatten är att industrin och den 
industriella produktionen tillhör en gången epok. Uttryck som att ”vi lever i 
kunskapssamhället” ger stöd åt, i varje fall ytligt sett, denna uppfattning. 
(Jakobsson & Eriksson 2005) 
 
Arnold (2000) hävdar att tillverkningskompetenserna är en icke-differentierande 
aktivitet som enkelt kan övertas av andra. De centrala kompetenserna blir istället 
produktutveckling, logistik och marknadsföring.  
 
Outsourcing är ett väsentligt inslag i utvecklingen mot partnersystem och en 
konsekvens av koncentration till kärnkompetensen. (Bruzelius & Skärvad 1995)  

2.3.1  Varför outsourcing 
De vanligaste motiven för outsourcing är förhoppningen om att åstadkomma 
kostnadsreduktion, fokusering och frigörande av resurser, tillgång till ny 
kompetens genom allianser med företag och snabbare produktionsframtagning 
(The Outsourcing Institut 2001). Det är emellertid tänkvärt att notera att den 
påtagliga effekten på effektivitet och produktivitet är svårbedömt och svårmätt 
(se t ex Heshmati 2000).  
 
Outsourcing ger ett utökat samarbeta mellan olika företag. Samarbetet förväntas 
möjliggöra breddning och utbyte av kunskaper som främjar förnyelsen och inno-
vationer av såväl produkter och processer (Quinn 1999; Useem & Harder 2000; 
SCB/Nutek 2000). I detta perspektiv handlar alltså outsourcing inte om att vinna 
kostnadsfördelar på kort sikt, eller att bli av med randverksamheter, utan om att 
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vinna kunskapsmässiga och intellektuella konkurrensfördelar genom att bilda 
strategiska allianser. Hela världsekonomin befinner sig för närvarande i ett skede 
av dramatisk omvandling och omstrukturering. Drivande utveckling är att ny 
teknik möjliggör en allt snabbare kommunikation över långa avstånd, att 
handelshindren minskar kraftigt globalt. (Jakobsson & Eriksson 2005) 
 
Stora företag har många gånger en benägenhet att missköta sina sekundärverk-
samheter, utkontrakterade till och upphandlade från självständiga underleveran-
törer kan leda till högre effektivitet och professionalitet. (Bruzelius & Skärvad 
1995) 
 
Scania påpekar vikten av att nyansera beslut vad det gäller lokalisering av till-
verkning till låglöneländer. Här pekar de på flera delar som bör tas med i 
beslutet. Exempel på dessa är: Hur stor är lönedelen i produkten, och vikten av 
närhet till marknaden, vilken kompetens krävs för ”världsklass” produktion och 
vilken koppling måste finnas mellan tillverkning och produktutveckling. 
(Fagerström 2004) 
 

2.3.2 Risker och fördelar 
Det är oklart var gränsen för outsourcing av produktion går utan att det negativt 
påverkar det produktägande företagets framtida kärnkompetens.  
 
Ett problem för det enskilda företaget är att fördelarna med en utlokalisering av 
produktionen ger sig till känna redan på kort sikt, medan nackdelarna utvecklas 
med tiden. Ett betydande och unikt kundskapsinnehåll i själva produktionspro-
cessen försvinner vid en utlokalisering och produktionen vidareutvecklas inom 
ramen för sina nya lokaliseringar. (Jakobsson & Eriksson 2005) Detta håller även 
Wasner (1999) med om då han menar att det i flera studier framhålls att de 
svårigheter som uppstår i den process som följs av ett outsourcingbeslut ofta är 
undervärderat, vilket inte minst kan medföra oväntade transaktionskostnader. 
 
Ännu ett argument som ofta brukar anföras emot fördelarna med produktion i 
länder med låga kostnader är att lönekostnaderna endast utgör en liten andel av 
förädlingsvärdet. Därför blir genomslaget även av en mycket stor kostnadsre-
duktion begränsad. (Jakobsson & Eriksson 2005)  
 
Enligt Pfeffer & Sutton (2000) finns två huvudproblem med outsourcing av pro-
duktion. För det första har företagen inte längre en intern återkopplingsmeka-
nism för att bedöma konstruktionens kvalitet i termer av producerbarhet, 
kvalitet, fel och kostnader. För det andra kan effekten av outsourcing bli en sig-
nal till organisationen att kortsiktiga lönsamhetsaspekter är viktigare än att 
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utveckla medarbetarnas kompetens i organisationen. Quinn & Hilmer (1994) har 
pekat på tre typer av risker: Förlust av egen kompetens; Minskad förmåga att 
styra; samt förlust av tvärfunktionella kompetensnätverk. 
 
Risker och kostnader som företaget måste beakta innan det fattar beslut om out-
sourcing av en verksamhet är, som tidigare berörts, risken att förlora synergi-
effekten inom företaget, förlust av strategiskt kunskapskapital, samt ökade 
koordineringskostnader. (Jakobsson & Eriksson 2005) Om inte produktionens 
strategiska betydelse för företagens förmåga till utveckling och förnyelse förtyd-
ligas och synliggörs finns en risk att värdefulla produktionskompetenser förloras 
i samband med outsourcing. Dessa kompetenser kan dessutom vara svåra att 
återvinna i och med att outsourcing är en delvis oåterkallelig process. 
 
Slutmonteringen däremot står för en liten del av förädlingen vilket gör att det 
lönar sig att ligga nära kunden. Detta är en bakgrund till monteringsfabrikernas 
lokalisering till de områden där försäljningen är störst. (Fagerström 2004) Detta 
behövs även för att korta leveranstiderna. Flexibilitet och lyhördhet för kundens 
krav på produktens utformning kan vara så stor att en närhet till kund ses som 
nödvändig. (Jakobsson & Eriksson 2005)  
 
En annan fördel med outsourcing är då arbetskostnaden är låg och man har 
möjlighet att ersätta dyr arbetsbesparande kapitalutrustning med billigare kapi-
talutrustning, anpassad till större insatser av arbetskraft. Den totala kostnads-
sänkningen på en utlokalisering till ett lågkostnadsland kan därmed bli betyd-
ande. (Jakobsson & Eriksson 2005) 
 
Outsourcing kan även vara effektivt då man strävar efter att kompensera för 
konjunktursvängningar. Detta gör man genom att tillverka samma komponenter 
i två världsdelar, vilket skapar en volymflexibilitet. Detta grundar sig i att kon-
junkturen i olika världsdelar historiskt har varit något förskjuten. (Fagerström 
2004) 
 
Scania ser idag inga problem med lokaliseringen av större delen av sin 
verksamhet i länder med högre lönekostnader. De menar att lönedelen oftast är 
så liten del av produkternas tillverkningskostnad och att det kompenseras av 
andra faktorer. Att flytta tillverkningen eller outsourca kan vara ett sätt att 
försöka undkomma bristande kompetens inom tillverkningen. Har företaget god 
tillverkningskompetens kan lokaliseringen ofta med fördel ske i länder med 
högre löner. Scania tar idag hem viss tillverkning till Sverige från andra 
europeiska länder. Scania menar även att en fördel med lokalisering av tillverk-
ning i Sverige är det goda ledarskapet som finns här. (Fagerström 2004) 
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2.4 Lean production 
Toyota Productions System, TPS, är förebilden för Lean production. Japanska 
Toyota började utveckla sitt produktionssystem under 1940-talet. Under 1980-
talet spred sig synsättet till USA och Europa och många företag har tagit fram 
sina egna produktionssystem. (Liker 2004) 
 
Lean production betyder resurssnål produktion och är i stora delar ett sätt tänka 
och agera. Förutsättningen för tankesättet är att samtliga inom företaget är 
delaktiga. (Womack 2003) Ett alternativt sätt att beskriva Lean production är 
med templet. Ledstjärnan är att alltid arbeta för ständiga förbättringar, se figur 
2.4. (IVF) 
 

Figur 2.4.   Templet är ett alternativ att beskriva Lean production med. Ständiga 
förbättringar är ledstjärnan. (IVF) 
 
De företag som inför Lean production är ute efter att producera samma mängd 
produkter som tidigare men med ett minskat behov av resurser. Genom att bland 
annat minska lager frigörs kapital och behovet av lokaler minskar. (Womack 
2003) Lean är ett sätt att bedriva företag där fokus ligger på tillväxt. Lean skapar 
tillväxt genom att ta bort slöseri som inte ökar kundnyttan och kontinuerliga 
förbättringar av alla processer genom att engagera hela organisationen. Lean är 
en helhet av metoder och synsätt som skapar en effektiv, flexibel, växande och 
kundfokuserad verksamhet. (Lean Forum)  
 
Onödiga lager kan till exempel dölja problem i form av obalans i produktionen, 
sena leverantörer och långa ställtider. De medför även längre ledtid, ökad risk 
för skadat gods, transporter och lagerkostnader. ”Japanska sjön” är ett uttryck 
som visuellt förklarar hur lager döljer problem. Vattnet, som symboliserar lager, 
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döljer grund och rev, vilka är problemen inom organisationen, som båten förr 
eller senare riskerar att gå på. Genom att sänka vattennivån kommer problemen 
upp till ytan och de kan rättas till. (Womack 2003) 
 
Överproduktion är det största slöseriet i och med att det påverkar det övriga 
slöseriet och leder till mer slöseri i de andra leden i form av personal, lager-
hållning och transportkostnader. 
 
Slöseri kan även vara väntan, onödiga rörelser och förflyttning. Till detta räknas 
alla de rörelser som personalen måste göra för att få tag på respektive delar 
liksom den väntan som kan uppstå för att kunna starta upp nästa processteg. 
Även förflyttning av produkter i arbete, ineffektiva transporter, transporter av 
färdiga varor in och ut från lager är ”slöseri”.  Kassation och omarbetning av 
delar ger förluster både tidsmässigt samt i vissa fall av material. Samtidigt ska 
man försöka undvika överbearbetning. Målet är att kunden ska få en bra produkt 
med tillräckligt god kvalitet. Allt däröver skulle man kunna se som överarbete. 
(Womack 2003; Liker 2004) Det fundamentala med Lean Thinking är att förse 
kunden med en produkt vars värde perfekt motsvarar behoven. 
 
Design av värdeflöden är ofta startpunkten för arbetet med Lean. Det värdeför-
ädlande flödet från leverantör till kund kartläggs, förbättringsmöjligheterna 
identifieras och en ny effektivare process tas fram utifrån Lean Thinking. (Lean 
Forum) Tillvägagångssättet mot Lean kan till en början ses som motsägelsefullt. 
 
För att undvika slöseri i form av överproduktion är det mer ekonomiskt att 
stänga av maskinen och få outnyttjad maskintid, än att producera mot lager. Det 
finns inte något värde i att sätta tillverkare i arbete, om det inte efterfrågas av 
kund. Samtidigt är det bra att bygga upp ett litet lager av färdiga produkter för 
att i det långa loppet kunna jämna ut produktionen. Detta för att kunna tillgodo-
se kunders önskemål dag för dag vilket då ger ett jämnt dragande flöde med 
minimerat lager. (Liker 2004) 
 
Genom att ta bort de moment i processen som medför ”slöseri” skapar man sam-
tidigt en mer störningskänslig process vilket kommer att kräva ökat kvalitativt 
stöd. Därmed krävs det att man ständigt minimerar källor som är orsak till varia-
tion. Det gäller då att först angripa det problem som är mest lönsamt, d v s har 
störst besparingspotential. När det är löst går man vidare till nästa. Detta kan de-
monstreras med Demings PDCA-cykel, se figur 2.5. Tanken är att man aldrig är 
klar med sitt arbete att förbättra processer, utan man fortsätter att gå runt i 
cirkeln. (Bergman & Klefsjö 2001) 
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Figur 2.5. Förbättringscykel inspirerad av Deming (Deming 1986). 
 

2.4.1 Effektiva verktyg vid införandet av Lean production 
Lean production kan beskrivas med t ex verktygen standardisering, Just-In-Time 
och enstycksflöde. (IVF)  

 Standardisering: En exakt beskrivning av varje arbetsmoment med specifi-
cerad cykel tid, takttid och totaltid för arbetssekvenserna och speciella 
uppgifter. Det är den hittills kända maximala kombinationen av manuellt 
arbete, maskiner, människa och material. I lagets uppgift ingår att 
förbättra denna standard.  

 Just-In-Time (JIT): Ett system för att producera och leverera rätt produkt, i 
rätt tid och i rätt volym. Detta gör enstycksflöden möjliga. Ett dragande 
system, flöden, standardiserat arbete och takttid är JIT-systemets nyckel-
faktorer. 

 Enstycksflöden: Ett system i vilket produkter förädlas en i sänder genom 
en serie av operationer i olika utrustningar och processer utan stopp och 
störningar. U-formad cell är en del och innebär uppställning av maskiner, 
utrustningar i sekvens för en-stycks-tillverkning i en u-formad cell. Ger 
bland annat möjlighet att öka och minska tillverkningsvolymen genom be-
manning med olika antal/slags medarbetare. 
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2.4.2 Sammanfattning av Lean 
Under 80-talet delades tillvägagångssättet för lean produktion in i tio olika regler 
som togs upp av många tillverkningsfabriker både i USA och i Europa. De tio 
reglerna kan sammanfattas som följer: 
 

1. Eliminera allt slöseri 
2. Minimera lager 
3. Maximera flöde 
4. Dragande produktion efter kundorder 
5. Möt kunders efterfrågan 
6. Gör rätt första gången 
7. Motivera medarbetare 
8. Designa för snabba omställningar 
9. Samarbete med leverantör 
10. Skapa företagskultur med ständiga förbättringar 
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3 Metod 
I detta kapitel redogörs val av forsknings- och undersökningsansats samt tillvägagångs-
sätten för att bearbeta det insamlade materialet. Slutligen presenteras de problem som 
uppstått.  
 
För att få en klar bild över hur examensarbetet ska genomföras upprättades en 
planering för tillvägagångssättet som resulterade i metodbilden nedan, se figur 
3.1. 
 

  

Skarpt kund-case 
Rapport 

Finna ett relevant 
kund-case för 
Demonstrator 4 

Litteratur-
studie

Hitta 
potentiell 
kund 

Parametrar 
Kundvärde 
(kvantitet) 

Enkät-
utformning 

Bearbeta 
material 

Kontakta/ intervjua 
lämpliga kunder 

Bearbetning 
av enkät 

Parametrar 
Kundvärde 
(kvalitet) 

 
Figur 3.1. Metodbilden beskriver det planerade tillvägagångssättet av examensarbetet. 

3.1 Forskningsansats 
Enligt Zikmund (2000) finns det tre typer av vetenskaplig studie; utforskande, 
beskrivande och orsak-verkan. Den utforskande är en undersökning som utförs 
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för att klargöra och definiera problemets natur och för att förstå vilka variabler 
som är intressanta. Ofta förväntas den utforskande undersökningen efterträdas 
av ytterligare undersökningar för att ge slutgiltigt stöd för den framkomna slut-
satsen. Vid en beskrivande studie är målet att mäta utan att ta fram några logiska 
konsekvenser och används ofta för att beskriva en population eller företeelse. 
Den försöker att svara på frågorna vem, vad, när, var och hur. Vid en orsak-
verkan studie handlar det om att undersöka sambandet mellan olika variabler. 
(Zikmund 2000) 
 
Den här undersökningen innehåller alla tre typer.  Den utforskande studien be-
stod av litteraturstudie för att definiera och beskriva vad termen funktionsförsälj-
ning av produktion innebär samt identifiera de parametrar som är av vikt för att 
realisera erbjudandet av Demonstrator #4. I den beskrivande studien genomför-
des intervjuer för att finna och utvärdera kundvärden på svensk industri. Orsak-
verkan studien handlade om att undersöka och analysera resultaten från inter-
vjuerna kopplade till teorin.  

3.2 Induktiv och deduktiv 
Beroende på relationen mellan teori (hypotes) och empiri (erfarenhet) finns det 
två alternativa tillvägagångssätt att genomföra en undersökning på. Thietart et al 
(2001) beskriver den induktiva och deduktiva metoden. Den induktiva metoden 
bygger på att man utgår från datainsamling och att man ur materialet försöker 
dra mer generella och teoretiska slutsatser. Det handlar inte om att härleda nya 
”lagar” utan om att föreslå nya teoretiska begrepp. Det karakteristiska för den 
deduktiva metoden är att den bygger på att teorier inom ett område testas och att 
de logiska slutsatser som följer är sanna. Slutsatsen kan vara en förutsägelse om 
hur en del av verkligheten kommer att bete sig.  
 
Dessa två metoder kompletterar ofta varandra och i denna undersökning ingår 
båda. Under de senaste fem åren har forskningen om begreppet funktionsförsälj-
ning ökat och undersökningen bygger till stor del på dessa teorier (deduktiv). 
Däremot påträffades inga undersökningar gjorda över vad som skapar kund-
värde vid funktionsförsäljning och slutsatserna grundas från det empiriska mate-
rialet i denna undersökning samt teorier från tidigare forskning (induktiv).  

3.3 Undersökningstekniker 
De vanligaste undersökningsteknikerna är bland annat enkäter, intervjuer, och 
observationer. I det inledande skedet av examensarbetet valdes enkäter och 
intervjuer som undersökningstekniker. 

 22



 
 
 

   

3.3.1 Enkäter 
Det finns många olika typer av frågeformulär, och de kan variera enormt när det 
gäller syfte, omfattning och utseende. Det finns aldrig några garantier för att man 
kommer att skapa ett bra frågeformulär bara för att man följer de praktiska rätte-
snören som finns, men de kan vara till stor hjälp. Frågeformulär ses som mest 
produktivt då man vill ha ett stort antal respondenter som befinner sig på olika 
orter samt då frågorna anses vara okomplicerade och korta. Det kräver att det 
sociala klimatet är tillräckligt öppet för att möjliggöra fullständiga och ärliga 
svar. Här tillåts tidsfördröjning, exempelvis av postgång och respondenternas 
eventuella senfärdigheter innan svaren erhålls. Även när man är i behov av 
standardiserad data från identiska frågor utan krav på personlig interaktion 
ansikte mot ansikte är enkäter lämpliga. (Denscombe 2000) 
 
Fakta eller åsikter 
Informationen från frågeformulär har benägenhet att kunna delas in i två olika 
kategorier. Dessa kategorier är ”fakta” och ”åsikter”. När man använder sig av 
frågeformulär måste man vara på det klara om man har med fakta eller åsikter 
att göra. Faktiska informationer kräver inte mycket i fråga om bedömningar eller 
personliga åsikter från respondenternas sida. Det kräver bara att respondenten 
lämnar information om adress, ålder, kön, civilstånd, antal barn etc. (ibid) 
 
Det finns en mängd olika sätt att ställa frågor på i ett frågeformulär. Ett sätt är 
variation som har två fördelar: För det första förhindrar det att respondenten blir 
uttråkad. För det andra hindrar det att respondenten hamnar i ett visst svars-
mönster t ex att han/hon på en skala 1-5 börjar svara 4 på alla frågor. En enhetlig 
stil ger åt andra sidan respondenten en möjlighet att vänja sig vid frågetypen, 
vilket gör att frågorna kan besvaras snabbt och med mindre risk för förvirring. 
(ibid) 
 
Öppna och fasta frågor 
Öppna frågor är sådana som låter respondenten själv formulera svaren, 
bestämma dess längd och den typ av innehåll som svaret ska bestå av. Frågan 
tenderar då att vara kort och svaret långt. (ibid) 
 
Fasta frågor strukturerar svaren genom att endast tillåta svar som passar in i de 
kategorier som i förväg har bestämts. I det fall instrueras respondenten att svara 
genom att välja bland de svarsalternativ som ges på frågeformuläret. (ibid) 
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3.3.2 Intervjuer 
En forskningsintervju kan utformas på många olika sätt, men den vanligaste 
inom ramen för surveyundersökningar är den strukturerade intervjun (Bryman 
2002).  
 
Det finns två perspektiv för att genomföra intervjuer, kvantitativ eller kvalitativ. 
Vid kvantitativa intervjuer får alla samma instruktioner, men det innebär inte att 
de betyder samma sak för alla, tvärtom är det troligt att informationen uppfattas 
mycket olika. Med ett kvantitativt perspektiv definierar man ett antal svars-
alternativ, exempelvis mycket missnöjd, missnöjd, neutral, nöjd och mycket nöjd. 
Kännetecknande för kvalitativt perspektiv är att man inte från början vet exakt 
vilka svar som är tänkbara. Det man vill studera är kvalitet och inte antal, fördel-
ningar eller exakta mätvärden. (Denscombe 2000) 
 
Intervjuer kan bli väldigt olika. Felkällor kan t ex vara det första intrycket, var 
intervjun äger rum och intervjuarens och intervjudeltagarens placering i rummet, 
hur man frågar och mycket annat. Ytterligare felkällor kan vara intervjuarens och 
deltagarens dagsform samt att det är olika personer som genomför intervjun. 
Genom att arbeta för att minimera dessa felkällor minskar variationen. 
(Thomsson 2002) 
 
Det finns i likhet med enkäter två alternativ att ställa frågor vid intervjuer, öppen 
eller sluten. På en öppen fråga kan respondenterna svara fritt, och på en sluten 
fråga presenteras de för ett antal fastställda svarsalternativ som de ska välja 
mellan. De problem det innebär att bearbeta svar på öppna frågor gör att man 
oftare föredrar slutna frågor (Bryman 2002).  
 
Från början var tanken att först genomföra en enkätundersökning för att erhålla 
kvantitativa mätvärden för att sedan utforma underlaget till intervjun. Examens-
arbetets tidsperiod är begränsad, vilket var en faktor till att valet av undersök-
ningsteknik enbart föll på intervjuer. Genomförandet av intervjuer är ett tids-
krävande tillvägagångssätt men valdes på grund av önskan att erhålla så hög 
svarsfrekvens som möjligt. Genom att besöka företagen gavs även en möjlighet 
att presentera Factory-in-a-Box. 
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3.4 Urval av företag 
Förutom att undersökningen ska fokusera på företagen A, B och C så bör 
företagen ha viss manuell montering och gärna inom tillverkningsindustrin. En 
annan kategori vid urvalet av företag var att de skulle visa intresse för ny teknik 
samt införandet av nya produkter/varianter. Underleverantörer till 
fordonsindustrin är en kategori av företag som påverkas av att kunden kräver 
lägre priser och flexibilitet. Med beaktning på DAS-systemet har företag som 
exempelvis tillverkar elektronisk utrustning av olika slag valts. Dessa företag har 
ofta behov av att snabbt ställa om produktionen och krav på fåtal fel.  

3.5 Databearbetning  
Efter att undersökningstekniken och urvalen av företagen är bestämda kan arbe-
tet med datainsamlingen påbörjas. Bearbetningen av den erhållna kvantitativa 
datan genomfördes med hjälp av programmet Microsoft Excel för att skapa dia-
gram. Materialet har kodats och bearbetats med hänsyn till storleken av företag 
samt de olika kategorierna. Den kvalitativa datan bearbetades med hjälp av 
Microsoft Word där sammanställningen av respondenternas kommentarer och 
åsikter studerades. 

3.6 Metodproblem 
Validitet handlar om huruvida det erhållna mätresultatet överensstämmer med 
det man önskar mäta eller om resultatet också påverkats av andra faktorer. Det 
handlar om hur giltigt mätresultatet är. Reliabilitet handlar om graden av mät-
precision eller mätfel. Den grundläggande frågan är om man lyckats reducera 
mätfelen till ett minimum och i vilken grad som mätresultaten är stabila och 
precisa. Målet är att minimera fel och fördomar i en studie. (Befring 1994) 

3.6.1 Validitet 
Syftet med den utforskande undersökningen är att klargöra och definiera funk-
tionsförsäljning och vilka kundvärden som är intressanta för den fortsatta 
studien. Genom direkta iakttagelser av verkligheten och teorier samt intervjuer 
av personer inom forskningen, erhölls en tillräckligt sanningsenlig bild av verk-
ligheten för att ligga till grund för den fortsatta studien. Syftet med den här fasen 
anses vara tillfredställd och därmed att validiteten är hög. 
 
Syftet med den beskrivande studien är att beskriva verkligheten med både kvan-
titativa och kvalitativa data. Data insamlades genom direkta intervjuer med pro-
duktionsansvariga vid företagen. En kvantitativ fråga då det gäller automations-
nivån i företaget var i vissa fall svår att tolka för respondenterna. Här vägdes 
intervjuarnas iakttagelser och åsikter in i resultatet. Avvikande värden har inte 
exkluderats ur materialet men har noterats vid analysen. Mätresultaten anses 
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överensstämma med både teorin och verkligheten. Validiteten anses därmed 
vara tillfredsställd. 

3.6.2 Reliabilitet 
Efter genomförandet av intervjuerna jämfördes resultaten med teorin. De över-
ensstämmer väl och reliabiliteten anses hög. I och med att samma intervjuunder-
lag används vid samtliga företagsintervjuer kan det hända att vissa ord eller ut-
tryck i enkäten tolkas på olika sätt beroende på respondent. Eftersom frågorna 
var väl förberedda och det fanns en möjlighet att ta med reflektioner runt om-
kring bör inte resultatet påverkas nämnvärt. Anteckningar utöver de förberedda 
frågorna gjordes för att se om det förekommer oklarheter av något slag. Mät-
resultaten anses därmed ha tillfredsställd reliabilitet. 
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4 Marknads- och kundundersökning  
I det här kapitlet presenteras planeringen och utformningen av kundundersökningen. 
Avslutningsvis presenteras de kundvärden som är aktuella för Demonstrator #4 och har 
genererats från både teorin och de övriga ProViking projekten. 
 
Frågorna till intervjun utformades genom att först definiera vilka parametrar 
som är viktiga vid funktionsförsäljning. Därefter utvärderades vilka parametrar 
som kan kopplas till Factory-in-a-Box. Genom att analysera vilka variabler som 
är av relevans för den fortsatta undersökningen, utformades underlaget för inter-
vjun. Även de kundvärden som är kopplade till de ingående projekten i Factory-
in-a-Box beaktades.   

4.1 Intervjumetod 
Halvstrukturerade intervjuer har genomförts. När halvstrukturerade intervjuer 
används ramas intresseområdet för intervjun in, men det lämnas också öppet för 
respondenterna att utveckla områden som de tycker är viktiga. Genom det har 
frågeställningar och information kommit fram som inte på förhand kunde förut-
ses. Vi har valt att använda oss av både öppna och slutna frågor för att kunna 
erhålla mätbara svar samt respektive företags egna tankar om ämnet. Även vid 
vissa av de slutna frågorna erbjöds alternativ med öppet svar för att generera 
svarskategorier som kan vara viktiga eller som vi eventuellt har förbisett, detta 
genom svarsalternativet ”annat”.  
 
De intervjuer som genomfördes i detta projekt fördelades på två personer. För att 
inte påverka resultatet i för stor omfattning utarbetades en gemensam presenta-
tion av projektet och syftet med intervjun (se bilaga 1). Vid presentationen 
användes även beskrivningen som återfinns i figur 1.1. Även förklaringar av 
respektive fråga förbereddes för att minimera variationen. Eftersom intervjuer 
kan uppfattas som tidskrävande erbjöds deltagaren att själv välja tidpunkt. 
Underlaget för intervjun återfinns i bilaga 2. 
 
Totalt har 23 företag intervjuats och under intervjuns gång gjordes anteckningar 
utöver de förberedda frågorna, även yttre påverkan reflekterades. Intervjuerna 
har skrivits ned direkt efter intervjutillfället tillsammans med övriga kommenta-
rer och reflektioner. Svaren från respondenterna har därefter kodats för vidare 
analys, många av respondenterna önskade även vara anonyma. Företagen 
kodades i storleksordning, företag A är det största och W är det minsta företaget. 
De 23 företagen som har studerats är fördelade mellan 11 stora företag och 12 
små & medelstora företag. Företag med 1-249 anställda räknas som 
små/medelstora och 250< som stora. 
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4.2 Kundvärde 
Kundtillfredsställelse handlar om att nästa led i kedjan ska få sina behov upp-
fyllda. Genom att ta fram kundvärden har man möjlighet att kartlägga behoven. 
Kundvärdena i detta fall har tagits fram från både teorin kring funktionsförsälj-
ning samt från de ingående forskningsprojekten. Kundvärdena ligger till grund 
för intervjuunderlaget. 

4.2.1 Kundvärden för Funktionsförsäljning av produktion 
Kundvärden som är kopplade till funktionsförsäljning och som framförallt anses 
relevanta för Demonstrator #4 sammanställdes från teoridelen, även med hänsyn 
till FlexLink’s konstruktioner ur ett funktionsförsäljningsperspektiv. Hänsyn togs 
även till de andra boxarna.  
 
Antalet kundvärden kopplade till funktionsförsäljning är obegränsade och kan 
tillämpas inom alla områden, endast fantasin sätter stopp. När det gäller kund-
värden inom funktionsförsäljningen som är kopplade till produktionsteknik, är 
dessa svåra att definiera p g a att det ofta handlar om funktioner och tjänster. Det 
samma gäller i många fall även kvalitet med flera av dess underliggande dimen-
sioner, se tabell 5.1-5.2. Kunskap är ett annat värde som man bör utveckla ytter-
liggare inom funktionsförsäljning då det handlar mycket om bl a organisation 
och metoder. Produktlivscyklerna blir kortare och leveransprecisionen viktigare. 
Det är i många fall företagens främsta konkurrensmedel tillsammans med bra 
kvalitet.  

4.2.2 Kundvärden för ProViking projekten 
Kundvärden från de fyra andra pågående forskningsprojekten ExAct, 
DYNAMO, FlexAA och Robust Design & Variation Simulation inhämtades och 
sammanställdes utifrån perspektivet för Demonstrator #4. 
 
Kundvärden som projektet ExAct genererat är följande; 

 Möjlighet till tillståndsbaserat underhåll. 
 Tillgång till nya marknader. 
 Möjlighet att ta tillvara och överföra tyst kunskap och erfarenheter. 

 
Ett kundvärde som projektet DYNAMO genererade var graden av automations-
nivå. Det handlar om fördelningen av olika funktioner mellan människa och 
maskin/teknik. Den nio gradiga skalan översattes fritt till en sex gradig skala för 
att passa skalan av de övriga svarsalternativen. 
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Kundvärden som projektet Robust Design & Variation Simulation genererat är 
följande; 

 Att virtuellt kunna verifiera monteringskoncept med avseende på 
toleranser och geometrisk variation (slippa testa fysiskt i boxen och märka 
att det inte går att montera). 

 Att snabbt kunna generera kollisionsfria banor för montering av detaljer, 
med och utan robot. 

 
Projektetet FlexAA handlar om ett ramverk med anpassningsbara fixturpunkter 
som snabbt ska kunna ställas om, vilket är en fördel vid små produktionsserier. 
Detta projekt genererade inget specifikt kundvärde för Demonstrator #4. 
 

 29



 
 
 

   

 30



 
 
 

   

5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av det empiriska materialet från intervjuerna. De 
viktigaste resultaten presenteras även med diagram och kompletterande diagram 
presenteras i bilaga 3. Avslutningsvis presenteras företaget som har visat intresse av att 
tillämpa konceptet Factory-in-a-Box #4. 
 
Tillverkningen vid branscherna fordonsindustrin och trucktillverkare är mycket 
lika varandra och har grupperats tillsammans vid sammanställningen av 
resultaten. Det samma gäller företagen med elektroniktillverkning och de som 
tillverkar medicinsk utrustning. Det är två företag som har något annorlunda 
produktion och har grupperats under övriga. De olika branscherna har 
grupperats och namngivits, fordon/truck, el/medicin och övriga. Företag A är 
det största företaget och företag W det minsta.  

5.1 Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerheten är en viktig faktor och är ett mycket betydelsefullt 
konkurrensmedel för alla 23 respondenterna. Fyra av dem mäter den inte men 
anser sig ändå ha god kontroll över den eftersom deras kunder oftast kräver 
leverans i tid. De flesta mäter leveranssäkerheten i antal sena order eller antal 
order i tid.  
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Figur 5.1. Diagrammet visar hur viktigt respondenterna anser att leveranssäkerheten är 
för deras respektive kund. 
 
Diagrammet i figur 5.1 visar hur viktig leveranssäkerheten är för responden-
ternas kunder inom alla branscher. Svarsalternativ sex betyder att de ser leve-
ranssäkerheten som en orderförlorare och svarsalternativ fyra betyder att det är 
en ordervinnare. Orderförlorare innebär att företaget förlorar order om de inte 
uppfyller kundkraven och ordervinnare innebär att man genom detta kan vinna 
order. Hälften anser här att leveranssäkerheten är en orderförlorare, en fjärdedel 
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anser att den är en ordervinnare och den andra fjärdedelen ser den som något 
mittemellan. Det visar relativt tydligt att det är en mycket viktig faktor för alla 
respondenter, de större företagens kunder anser att leveranssäkerheten är något 
mer relevant än de mindre företagens kunder. Diagrammen i figurerna 1-2, 
bilaga 3, åskådliggör resultaten från de olika branscherna och de visar att leve-
ranssäkerheten är något viktigare för företagen inom fordon/truck.  

5.2 Leveranshastighet 
12 av de 23 respondenterna mäter inte sin leveranshastighet, d v s från inkom-
mande order till leverans. Av dessa var 75 % från kategorin el/medicin. Leve-
ranshastigheten är ändå något som är mycket viktig ur kundens perspektiv. 
Större delen av respondenterna anser att det är en ordervinnare eller en orderför-
lorare. Svarsalternativ sex betyder att det är en orderförlorare och svarsalternativ 
fyra att det är en ordervinnare. De flesta har ändå tidsramar för att producera 
sina produkter även om det inte mäts. 
 

Leveranshastighet

1

2

3

4

5

6

A C E G I K M O Q S U W
Företag

Sv
ar

sa
lte

rn
at

iv

Alla branscher

Linjär (Alla
branscher)

 
Figur 5.2. Diagrammet visar hur viktigt respondenterna anser att leveranshastigheten är 
för deras respektive kund. 
 
Diagrammen i figurerna 3-4, bilaga 3, åskådliggör resultaten från de olika bran-
scherna. De visar att leveranshastigheten är något viktigare för företagen inom 
fordon/truck. För el/medicin är det de större företagen som har kunder vilka 
anser att leveranshastigheten är viktig. 

5.3 Produktion 
De flesta, 87 %, av respondenterna har produktionstoppar som överskrider 
maxkapaciteten. För kategorin el/medicin är produktionstopparna periodvis 
eller säsongvis och de löser oftast problemet genom att lägga ut på kontrakts-
tillverkning. När det gäller kategorin fordon/truck strävar många efter att ligga 
på överkapacitet och löser detta genom inhyrd personal eller extra skift. 
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5.3.1 Nuvarande automationsnivå 
Ett av de kundvärden som togs fram, och som genererats från ProViking pro-
jektet DYNAMO, var företagens automationsnivå samt önskan om framtida 
automationsnivå. Den nio gradiga skalan som DYNAMO använder sig av över-
sattes fritt till en sex gradig skala för att anpassas till de övriga frågorna. 
 
Den sex gradiga skalan översattes till följande svarsalternativ: 

1. Fullständigt manuellt fysiskt arbete  
2. Manuellt fysiskt arbete med stöd av flexibelt verktyg 
3. Manuellt fysiskt arbete med stöd av automatiserat verktyg  
4. Styrning/övervakning av maskin/robot som utför uppgiften 
5. Styrning/övervakning av maskin/ robot från kontrollrum 
6. Fullständig fysisk automatiserat arbete där maskin/robot löser problem 

själva 
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Figur 5.3. Diagrammet visar hur hög respondenternas nuvarande automationsnivå är. 
 
Genom att studera diagrammet i figur 5.3 observeras en stor variation mellan 
de större företagen då det handlar om vilken grad av automation som är 
tillgänglig för dem i nuläget. Många av de större företagen tillhör kategorin 
fordon/truck där variationen är som störst. Kategorin el/medicin har en 
ganska jämn fördelning då det ofta handlar om manuellt fysiskt arbete med 
stöd av automatiserat verktyg, se figurerna 5-6 i bilaga 3. 

5.3.2 Framtida automationsnivå 
Diagrammet i figur 5.4 visar att ca 45 % av respondenterna var nöjda med sin 
automationsnivå, alternativt kunde inte se hur de skulle kunna öka automatise-
ringen. Större delen av dessa tillhör kategorin el/medicin.  
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Figur 5.4. Diagrammet visar respondenternas önskan om högre automationsnivå.  
 
En närmare analys av de olika grupperna visar att 77 % av de stora företagen vill 
öka sin automationsnivå medan det är 42 % av de små och medelstora företagen. 
Det är 63 % som tillhör kategorin fordon/truck och 46 % tillhör el/medicin utav 
de som vill öka sin automationsnivå i framtiden.  
 
De hinder eller svårigheter som respondenterna ansåg sig ha för att öka auto-
matiseringen var främst ekonomiska hinder samt risken att binda kapital. 

5.3.3 Flexibel utrustning 
En studie av företagens framtida önskan angående flyttbar utrustning visar att 
intresse finns. Diagrammet i figur 5.5 visar att ungefär hälften av de tillfrågade är 
intresserade av att öka flexibiliteten på sin utrustning med utgångspunkt från 
hur flexibel den är idag. Svarsalternativ sex betyder att det är mycket viktigt och 
tre betyder att det ses som ganska viktigt. 
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Figur 5.5. Diagrammet visar skillnaden mellan företagens önskan av att ha möjlighet till 
flexibel utrustning och hur det ser ut på respektive företag idag. 
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Figur 5.6. Diagrammet visar vikten att snabbt ha möjlighet att flytta utrustning i 
nuläget.  
 
Diagrammet i figur 5.6 förtydligar att det framför allt är inom kategorin 
fordon/truck som den största möjligheten av flexibel utrustning finns. 
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Figur 5.7. Diagrammet visar respondenternas framtida behov av att kunna flytta 
utrustning. 
 
En jämförelse mellan figur 5.6 och figur 5.7 visar att det är främst inom kategorin 
el/medicin man har en önskan att i framtiden ha en mer flexibel utrustning. 
 
Diagrammet i figur 5.8 visar att 12 av de 23 respondenterna såg mer eller mindre 
en fördel i att produktionsenheterna skulle vara mobila, d v s att de kan flyttas 
till olika delar av lokaler/fabriker eller till andra orter. Det är främst inom for-
donsindustrin som man ser det som mer intressant.  Svarsalternativ ett betyder 
att det inte är intressant, tre betyder ganska viktigt och sex att det är mycket 
intressant. 
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Figur 5.8. Diagrammet visar respondenternas önskan av mobila produktionsenheter. 

5.3.4 Eget underhåll 
Diagrammet nedan i figur 5.9 visar att många av respondenterna sköter till stor 
del sitt underhåll själv. En sexa i detta fall betyder att de sköter allt underhåll. En 
femma ska tolkas som att man använder sig av serviceavtal av viss utrustning. 
De flesta av respondenterna har schemalagt förebyggande underhåll.  
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Figur 5.9. Diagrammet visar hur stor del av underhållet respondenterna sköter själva i 
dagsläget.  

5.3.5 Önskan av simulering 
Ett kundvärde som togs fram, vilket även har genererats från ProViking 
projektet Rubust Design and Variation Simulation, var företagens önskan att ha 
möjlighet att simulera nya monteringskoncept med avseende på toleranser och 
geometrisk variation.  
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Figur 5.10. Diagrammet visar hur önskvärd tjänsten att kunna simulera är för att 
underlätta införandet av nya produkter. 
 
Av de 23 respondenterna var det 16 stycken som inte har möjlighet att simulera 
nya monteringskoncept till produktionen med avseende på toleranser och 
geometrisk variation. Diagrammet i ovanstående figur 5.10 visar att fåtalet av de 
som anser tjänsten av att kunna simulera införandet av nya produkter som 
önskvärd främst är från kategorin el/medicin. 

5.4 Kvalitet 
22 av de 23 respondenterna har kvalitetskontroll under tillverkning vilket gör att 
frågan om det fanns någon önskan att ha detta under produktion blev mindre 
relevant. De kvalitetsdimensioner som valdes ut och som respondenterna fick 
möjlighet att välja maximalt tre av, återfinns i tabell 5.1. Driftsäkerhet och 
felfrihet ansågs vara de två viktigaste dimensionerna. Skillnaden i relevans 
mellan de övriga är inte lika markant. Vid frågan om de ansåg att något av 
alternativen var mera betydelsefull för dem, svarade 22 av 23 driftsäkerhet 
respektive felfrihet. Fördelningen mellan de båda är jämn. Skillnaden mellan de 
större och mindre företagen är marginell.  
 
Tabell 5.1. Visar de nämnda kvalitetsdimensioner som företagen anser är viktigast.   
Kvalitetsdimensioner, produkt                        
Driftsäkerhet                                 
Möjlighet till förebyggande underhåll                        
Utseende på produkten                          
Felfrihet                                   
Miljövänlighet                            
                        
   Fordon och truck                  
   El & medicin                   
   Övrigt                     
   

 37



 
 
 

   

Kvalitetsdimensioner kopplade till tjänst valdes ut och respondenterna fick 
möjlighet att välja maximalt två av dimensionerna som återfinns i tabell 5.2. Vid 
frågan om man ansåg att något av alternativen är mer betydelsefull för dem blev 
gensvaret varierande. Man kan inte med säkerhet säga vilken av dessa som är av 
störst betydelse för respondenterna men pålitligheten är något högre. Skillnaden 
mellan större och mindre företag är marginell. 
 

Tabell 5.2. Visar de nämnda kvalitetsdimensioner kopplade till tjänst som företagen anser har 
störst relevans. 
Kvalitetsdimensioner, tjänst                
Pålitlighet                      
Trovärdighet                 
Tillgänglighet                   
Kommunikationsförmåga                 
                
   Fordon och truck          
   El & medicin           
   Övrigt             

 

5.5 Kunskap 
Ett kundvärde som togs fram, vilket även är relaterat till ProViking projektet 
ExAct, handlar om i hur stor omfattning respondenterna sparar och återan-
vänder kunskapen inom respektive företag. Med det menas hur de verkligen 
analyserar och tar tillvara dokumentationen. Resultatet är svårt att tyda då det 
gav varierande svar. Inga tydliga trender syns, se figur 7 i bilaga 3. 
 
Många av respondenterna, 16 av 23, anser sig ha bra rutiner när det gäller att 
spara och återanvända kunskapen inom företaget. De flesta har egna system som 
är skräddarsydda för deras verksamhet och en del använder sig av koncernernas 
system. Flera av respondenterna är certifierade enligt standarden ISO 9000 
respektive ISO 9001 och tillämpar det tillhörande systematiska tillvägagångs-
sättet. Det är en stor del av respondenterna som använder sig av förebättrings-
verktygen som bl a ingår i Six Sigma, Lean och TQM. 

5.6 Funktionsförsäljning 
En kort förklaring till vad funktionsförsäljning innebär, se bilaga 2, presenterades 
för respondenterna för att ge dem en förståelse av vad som i detta fall innebär 
hyra/leasa tjänster av produktion.   

5.6.1 Tjänsten extra kapacitet 
Diagrammet nedan i figur 5.11 visar att det finns ett relativt stort intresse av 
möjligheten att hyra/leasa tjänsten extra kapacitet, även om intresset varierar. 
Svarsalternativ sex betyder att respondenterna anser tjänsten som mycket intres-
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sant. Endast två av respondenterna har valt svarsalternativ ett, vilket betyder att 
det inte är intressant. När det gäller elektronikföretagen anser vissa att de redan 
idag använder sig av tjänsten genom att lägga ut på kontraktstillverkning. En del 
av de tillfrågade ser tjänsten extra kapacitet som att hyra/leasa extra personal. 
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Figur 5.11. Diagrammet visar intresset av att kunna hyra/leasa tjänsten ”extra 
kapacitet” vid produktionstoppar för att t ex klara en tillfällig order. 

5.6.2 Tjänsten förebyggande underhåll 
När det gäller att hyra/leasa tjänsten förebyggande underhåll visar det sig att 
intresset inte är stort, se diagrammet i figur 5.12. Många av respondenterna har 
bra fungerande rutiner samt att de vill att kunskapen ska finnas kvar inom verk-
samheten. Nio av de totalt 23 respondenterna ser inte denna tjänst som intres-
sant. Svarsalternativ sex betyder att tjänsten är mycket intressant och en etta 
betyder att det inte är intressant.  
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Figur 5.12. Diagrammet visar hur intressant det är att kunna hyra/leasa tjänsten 
förebyggande underhåll. 
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5.6.3 Tjänsten effektiv dokumentationshantering 
Diagrammet i figur 5.13 visar att det finns ett visst intresse av att hyra/leasa 
tjänsten att på ett effektivt sätt återanvända erfarenheter och kunskap inom 
företaget. De större företagen visar störst intresse av tjänsten, se figur 8 i bilaga 3. 
Här handlar det främst om att på ett effektivt sätt spara och ta tillvara erfaren-
heter med hjälp av förbättringsrutiner. 
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Figur 5.13. Diagrammet visar hur intressant det är att kunna hyra/leasa tjänsten att på 
ett effektivt sätt återanvända och spara kunskap inom företaget. 

5.6.4 Nå nya marknader med Factory-in-a-Box 
Alla 23 respondenterna strävar efter att nå nya marknader, men sex av dem 
anser inte att Factory-in-a-Box är ett alternativt medel för att åstadkomma detta. 
De anser att det inte är lämpligt för dem men kanske för andra företag. De som 
ser Factory-in-a-Box som ett alternativ menar bl a att det kan vara aktuellt när de 
ska starta upp i ett nytt land eller att underleverantören är en Factory-in-a-Box. 
Andra kommentarer är att det är nytt och oprövat men ingenting är omöjligt.  

5.6.5 Fördelar med att hyra/leasa tjänsten produktion 
Vid frågan vilka fördelar respondenterna såg med hyra/leasa tjänsten produk-
tion fick man många olika reaktioner. En vanlig kommentar var att de ser 
fördelen av flexibiliteten, d v s att man kan utnyttja detta för att komma åt nya 
marknader och möjligheten att ligga nära kund samt snabba omställningar i pro-
duktionen vid upp- och nedrampningar. Andra kommentarer var att det ger 
möjlighet att fokusera på den egna kärnkompetensen, att man tar kostnader när 
det finns intäkter och på så sätt går man runt stora investeringar samt möjlighet 
att dela kunskap mellan samarbetsparter. 
 
Övergripande ses denna tjänst som positiv. Många inom elektronikbranschen 
använder sig av nätverk för kontraktstillverkning och liknar detta vid att leasa 
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tjänsten produktion. De större företagen ser även möjligheten att flytta produk-
tionen ut på den globala marknaden och fortfarande ha kvar kontrollen över 
den. Det finns då möjlighet att enkelt ta hem tillverkningen igen eller flytta till 
annan ort. 

5.6.6 Nackdelar med att hyra/leasa tjänsten produktion 
Många av respondenterna har svårt att se några nackdelar med att hyra/leasa 
tjänsten produktion. Det som ändå uppmärksammandes var risken att förlora 
kompetens samt risken att kvaliteten skulle bli lidande. Många av företagen som 
är tillfrågade har just kvalitet som främsta konkurrensmedel, andra menar att 
deras produkt är så komplex att det skulle var svårt för någon annan att kunna 
komma in i produktionen tillfälligt. Man har även svårt att se hur man ska lyckas 
få konceptet lönsamt rent ekonomiskt.   

5.6.7 Synpunkter på Factory-in-a-Box 
Vid frågan vad respondenterna tycker om Factory-in-a-Box är de flesta mycket 
positiva. Man ser gärna att produktionen stannar i Sverige och att detta i vissa 
fall kan vara ett alternativ till outsourcing. Några anser att det är viktigt att före-
tagen samarbetar för att behålla det unika som svensk produktion en gång stod 
för. Man ser även möjligheten att tillfälligt flytta produktionen till kund vid 
behov. De större företagen menar att konceptet främst lämpar sig för mindre 
företag som står inför att investera i ny produktionsutrustning och de mindre 
företagen anser det mest lämpligt för de större företagen.  

5.7 Skarpt kund-case 
Vid genomförandet av intervjuerna blev ett av företagen extra intresserade av att 
delta i projektet. Företaget har sofistikerade produkter och är precis på väg att 
introducera en ny produktserie för den globala marknaden. De står inför valet att 
antingen ha kvar produktionen i Sverige eller tillfälligt flytta den till utlandet. 
Eftersom en ny produkt ofta har barnsjukdomar ser de fördel i att ha möjligheten 
att starta upp produktionen i Sverige nära produktutvecklingen. Det ger dem 
möjligheten att i ett senare skede tillfälligt flytta produktionen till utlandet. 
 

 41



 
 
 

   

 42



 
 
 

   

6 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet av det empiriska materialet som presenterades i 
föregående kapitel samt i bilaga 3. Först presenteras analysen av alla kundvärden från 
intervjuerna med koppling till teorin samt övriga intryck från intervjuerna. Till sist 
analyseras kopplingen mellan DAS systemet och Lean. 

6.1 Leveranssäkerhet 
Studien visar att leveranssäkerheten anses som det betydelsefullaste kundvärdet 
och är ett viktigt konkurrensmedel för samtliga respondenterna. Samtliga av 
respondenterna menar att deras kunder ser detta som en betydelsefull faktor i 
val av leverantör. En orsak är att många är underleverantörer till företag som 
arbetar mot kundorder vilket även de berörs av. 11 av de 23 respondenterna ser 
det som en orderförlorare om man inte lyckas hålla utlovad leveranssäkerhet till 
deras respektive kund. Ett steg för att öka leveranssäkerheten är att ha bra 
rutiner och utrustning för att underlätta omställningar samt bra underhålls-
aktiviteter för att minimera risken för haveri. De större företagen arbetar i större 
utsträckning mot kundorder, då främst inom fordonsindustrin. Därmed blir 
leveranssäkerheten en viktig faktor. Genom att bland annat minska lager frigörs 
kapital och behovet av lokaler minskar. Onödiga lager kan t ex dölja problem i 
form av obalans i produktionen. Elektronikföretagen har i regel enklare att 
använda sig av lager i och med att de producerar mindre produkter som är 
lättare att lagerhålla till skillnad från fordonsindustrin.  

6.2 Leveranshastighet 
De större företagen ser leveranshastigheten som något viktigare för deras kunder 
än vad de mindre företagens kunder gör. De flesta anser att de måste uppfylla 
sina mål som kunden ställer men ser ingen anledning i att mäta leveranshastig-
heten i och med att de klarar detta. Anledningen till det är att de anser sig ha 
kontroll över sina ledtider. Precis som Nordell (2003) beskriver, har många 
företag börjat samarbeta och bilda nätverk för att öka leveranshastigheten och 
minska ledtiderna. Man ser det främst inom elektronikföretagen. För att förbättra 
leveranshastigheten är ett annat alternativ att ligga nära kund. Man har då 
möjlighet till snabbare och billigare transporter samt ökar potentialen till ökat 
samarbete. 

6.3 Produktion 
För att lösa problemet med överkapacitet, vilket 87 % av respondenterna har, 
använder sig företagen idag av kontraktstillverkning, inhyrd personal eller extra 
skift. För att lösa problem som uppstår då man har säsongsvariationer arbetar en 
del mot lager under lågsäsong för att inte behöva stå med överkapacitet under 
längre tider. Det är tänkt att gynna både personal och utnyttjandegrad av utrust-
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ning. Vid överkapacitet ser respondenterna i första hand extra skift eller kon-
traktstillverkning som en lösning. 

6.3.1 Nuvarande automationsnivå 
Det finns ingen tydlig trend mellan större och mindre företag och deras nuvaran-
de automationsnivå. Däremot är spridningen på svaren större bland de större 
företagen än för de mindre. En anledning till detta kan vara att de flesta av de 
mindre företagen är elektronikföretag som har likartad produktion. Att de större 
företagen har en stor spridning av sina svarsalternativ kan bero på den varie-
rande produktionen. Vid närmare analys av dessa kan man se att företag med 
mycket montering som kräver hantverksarbete har låg automationsnivå. 

6.3.2 Framtida automationsnivå 
Anledningen till att det är de stora företagen som till störst grad önskar att öka 
sin automationsnivå är att de vill öka flexibiliteten. Att produktlivscyklerna 
minskar och att de arbetar mer mot kundorder medför behov av högre flexibili-
tet.  63 % av respondenterna som önskar öka sin automationsnivå tillhör katego-
rin fordon/truck och 46 % tillhör el/medicin. Det beror troligen på att fordon/ 
truck har ett större behov av flexibilitet emot kund, medan el/medicin i regel har 
mindre komponenter som kräver manuell montering. Anledningen till att företa-
gen önskar att ha högre grad av automation är att de vill minska kostnader och 
ledtider. Där tillkommer även möjligheten till minskande av ställtider.  
 
Av dem som anser sig vara nöjda med sin automationsnivå, hade en del svårt att 
se hur de skulle kunna öka sin automationsnivå rent praktiskt samt att de ansåg 
att det skulle bli stora kostnader. Här kan noteras att det ofta är brist på kunskap 
om vilka möjligheter som finns gällande automatisering. Vissa känner även ett 
motstånd till att montörerna på detta sätt kan förlora sin frihet. Det kan i vissa 
fall vara resultatet vid automatisering av linor där operationerna ligger i direkt 
förbindelse med varandra. 

6.3.3 Flexibel utrustning 
Analysen visar att ungefär hälften av de tillfrågade är intresserade av att öka 
flexibiliteten på sin utrustning med utgångspunkt från hur flexibel den är idag. 
Vissa av respondenterna anser det vara lättare att flytta på sina verktyg och 
artiklar än på sin utrustning. Detta gäller främst inom kategorin el/medicin. Här 
har man i regel ingen önskan av mer flexibel utrustning. De större företagen ser 
problem när det gäller komplex utrustning som t ex kräver fast montering av 
olika anledningar.  Att göra den som flexibel ses som problematisk. Större 
företag har möjlighet att planera sin tillverkning ut efter sin produktionslinje. 
Ofta har de större företagen även mer komplex utrustning men möjlighet till 
flexibilitet finns ofta inbyggt i systemet.   
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6.3.4 Eget underhåll 
Ungefär hälften av respondenterna sköter sitt underhåll själva. Man ser ingen 
tydlig trend mellan kategorierna eller beroende av storlek på företagen. Anled-
ningen till att många företag vill sköta sitt underhåll själva är att man då anser 
sig behålla kunskapen om de egna processerna. Driftsäkerheten är en av de vikti-
gaste kvalitetsdimensionerna som företagen arbetar med. Den delen som man 
inte sköter själv gäller främst komplex utrustning som kräver specialkompetens. 
Ofta antas leverantören ha bättre förutsättningar att sätta in förebyggande repa-
rationer och underhåll.  

6.3.5 Önskan av simulering 
Intresset var svagt gällande kundvärdet tjänsten att kunna simulera för att 
underlätta införandet av nya produkter. De mindre företagen tycker att det inte 
finns något behov av denna tjänst i och med att deras produktion är enkel i sin 
planering. De större företagen har oftast egna avdelningar där den möjligheten 
redan förekommer.  Däremot var intresset större av att kunna simulera produkt-
flödet hos kategorin el/medicin. Detta kan tänkas bero på att de inte har sett det 
lönsamt att investera i simuleringsutrustning tidigare men om möjligheten finns 
att hyra tjänsten så är intresset ett annat. 

6.4 Kvalitet 
Kvalitet är något som är väldigt centralt för många av respondenterna. De ser 
detta som deras främsta konkurrensmedel mot den globala marknaden. En 
anledning till att dimensionen möjlighet till förebyggande underhåll anses var 
mindre viktigt är antagligen på grund av att man anser att denna dimension 
ligger under dimensionen driftsäkerhet. Anledningen till att dimensionen utse-
ende på produkten fick ett lågt värde är att de produkter som många av de 
tillfrågade företagen producerar är integrerade i en större enhet och ofta inte är 
synliga efter slutmontering. Även miljövänligheten fick mindre respons, trotts ny 
lagstiftning angående användandet av bly vilket påverkar många elektronik-
företag. Miljöfrågan är viktig vid produktutveckling, då inte minst för att redan 
här planera för dess återvinning. Detta miljötänkande är något som produk-
tionen idag inte berörs av i lika stor grad. Ett nära samarbete mellan leverantör 
och producent skulle underlätta arbetet med de miljökrav som industrin ställs 
inför. Av de föreslagna dimensionerna anses att driftsäkerhet och felfrihet var av 
störst relevans. Detta kopplas direkt till det krav som finns på svenska företag 
angående kvaliteten vilket tidigare nämnts.   
 
Kvalitetsdimensioner relaterad till tjänst varierar inte så mycket mellan kategori-
erna av företag. Tjänster är inte lika konkreta som produkter och det kan därför 
vara svårt att förklara, specificera och mäta innehållet i en tjänst vilket kan vara 
en anledning till mindre variation. Pålitlighet anses ändå som den viktigaste 
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dimensionen. Med pålitlighet menas jämnheten i resultat, till exempel punktlig-
het och precision vad avser information och faktureringsrutiner och att det som 
lovats faktiskt blir utfört. Därefter kommer trovärdighet och tillgänglig som 
viktiga parametrar. Med trovärdighet syftas det till om man kan lita på sin 
leverantör och med tillgänglighet hur lätt det är att få kontakt med sin leveran-
tör. Minst relevans av parametrarna i tabell 5.2 är kommunikationsförmåga. Med 
kommunikationsförmåga menas förmågan att kommunicera med kunden på ett 
sätt som är naturligt för kunden och som kunden förstår. Många ansåg att 
dimensionernas betydelse var lika och därmed svåra att tolka, vilket kan ha på-
verkat resultatet. 
 
För respondenterna handlar kvalitet om att sätta kunden i centrum, överträffa 
deras behov och förväntningar samt vara flexibla i sin roll som leverantör. Det 
handlar även om leveransprecision samt att noll fel är livsviktigt. Man har en 
önskan om att vara marknadsledande och att vara bland de första med nya 
produkter. Detta genom att arbeta med ständiga förbättringar både då det gäller 
produkter och produktion.  

6.5 Kunskap 
Det visar sig att många av respondenterna anser sig ha bra rutiner när det gäller 
att spara och återanvända kunskapen inom företaget. Det finns en strävan av att 
bli ännu bättre på detta. Många av företagen arbetar med ständiga förbättringar 
antingen med hjälp av egna system eller mer kända tillvägagångssätt så som t ex 
ISO 9000 eller Lean. En observation är att företagen är duktiga på att dokumen-
tera men det hela brister när de ska gå vidare för att analysera sin dokumenta-
tion. Anledningen till det verkar vara oklara rutiner för hur man bearbetar 
dokumentationen samt återkopplingen är bristfällig. Problemet grundar sig i att 
vetskapen om vad som bör göras finns men att få har resurser att sätta sig in i 
problematiken och utföra arbetet. 

6.6 Funktionsförsäljning 
Flera av respondenterna känner till beskrivningen av funktionsförsäljning och 
några arbetade till viss del med detta. De flesta anser att funktionsförsäljning är 
det uttryck som bäst beskriver tjänsten av de alternativ som nämndes, se fråga 44 
i bilaga 3.  Många instämmer med att man måste sträva efter att öka värdet för 
kund på nya sätt samt att funktionsförsäljning är ett bra alternativ för att 
åstadkomma detta. Resursförbrukningens relevans för företag är störst för dem 
som inte kan konkurrera med låga löner. Det är att föredra att arbeta med att 
hålla nere sin resursförbrukning, men som konkurrensmedel börjar detta 
tankesätt minska i relevans i och med att de flesta gör det idag. Däremot kan 
mycket göras när det kommer till kundservice. Här finns det möjlighet att skapa 
mervärde för kund utan att skapa ytterliggare resursförbrukning. Genom att gå 
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mot funktionsförsäljning från produktförsäljning har man möjlighet att binda 
kunden till sig och skapa en långvarig relation utan att det påverkar produk-
tionen nämnvärt. 

6.6.1 Tjänsten extra kapacitet 
De flesta av respondenterna är mer eller mindre positiva till möjligheten att 
hyra/leasa tjänsten extra kapacitet. Det som var oklart i detta fall var om det 
även handlade om personal. Då vissa av de tillfrågade redan använder sig av 
inhyrd personal anser de sig redan hyra/leasa tjänsten extra kapacitet. En del 
jämförde detta med kontraktstillverkning, andra var tveksamma till detta p g a 
att de anser sig ha så komplex produktion vilket skulle försvåra implemente-
ringen från utomstående aktörer. Rädslan för att kvaliteten ska bli lidande ligger 
även här som grund för osäkerheten inför detta kundvärde.  

6.6.2 Tjänsten förebyggande underhåll 
Det visade sig att intresset för tjänsten förebyggande underhåll inte är särskilt 
stort. Detta beror mycket på att respondenterna sköter sitt underhåll själva idag. 
Att anlita extern personal för att sköta driftsäkerhet kräver ofta att leverantören 
ges nödvändig access till kundens personal och anläggning. Detta kräver stort 
förtroende för varandra, vilket, enligt Fransson (2004) är ovanligt inom industrin. 
Många använder sig av serviceunderhåll på vissa maskiner och jämför det med 
hyra/leasa tjänsten. Detta kan inte i full utsträckning jämföras med funktions-
försäljning, se figur 2.3, men vart gränsen går kan vara otydlig. Kategorin 
el/medicin är de som ser denna tjänst som minst intressant. Detta p g a av att 
deras underhåll inte är särskilt komplicerad i och med enklare utrustning.  

6.6.3 Tjänsten effektiv dokumentationshantering 
Det finns ett intresse av att kunna tillhandahålla tjänsten effektiv dokumenta-
tionshantering. Anledning till att det ändå är 8 av 23 som svarar att de inte är 
intresserade av en sådan tjänst är p g a att de anser sig redan ha effektiv doku-
mentationshantering och förbättringsrutiner. De som ser denna tjänst som intres-
sant känner att de skulle vinna på att bli bättre på att analysera sin doku-
mentation på ett effektivare sätt. Det saknas klara rutiner för hur man bearbetar 
sitt material vilket gör att processen stannar vid dokumentation. Det finns ofta en 
brist på återkopplingen till personalen samt rutiner för erfarenhetsutbyte.   

6.6.4 Nå nya marknader med Factory-in-a-Box  
Samtliga respondenter strävar efter att nå nya marknader varav 17 av dessa ser 
Factory-in-a-Box som ett medel för detta. Övriga anser inte det lämpligt för dem 
själva men kan tänka sig att det skulle fungera för andra företag. De som inte ser 
Factory-in-a-Box som ett medel att nå nya marknader kommer samtliga från 
kategorin el/medicin. Anledningen till att samtliga kommer från samma kate-
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gori kan bero på att de inte är i något större behov av flexibla arbetsstationer, de 
anser att det är enklare att flytta verktyg och artiklar.  
 
Kommentarer som nämnts är att de gärna ser att deras underleverantörer är en 
Factory-in-a-Box eller att de inte anser sig själva vara rätt målgrupp. De som ser 
Factory-in-a-Box som ett bra alternativ menar att det t ex kan vara aktuellt vid 
outsourcing. Detta ger möjlighet att starta upp produktionen nära produkt-
utvecklingen i Sverige för att sedan flytta den utomlands eller nära kund. Det ger 
även en möjlighet att flytta runt sin produktion till de länder som är 
gynnsammast då det handlar om t ex personalkostnader.  

6.6.5 Fördelar med att hyra/leasa tjänsten produktion 
Fördelarna som respondenterna ser med att hyra/leasa tjänsten produktion var 
många. Den fördel som de flesta anser vara viktig är flexibiliteten, d v s möjlig-
heten att nå nya marknader och möjligheten att ha närhet till kund samt snabba 
omställningar vid upp- och nedrampning i produktionen. Den globala konkur-
rensen medför att livscykeln för nya produkter har blivit kortare och kraven på 
bra kvalitet till låg kostnad har ökat. Företagen måste minska kostnaderna och 
öka leveranshastigheten vilket innebär ett behov av att bl a korta ledtiderna i 
produktionen.  
 
En annan fördel respondenterna ser är att de kan gå runt stora investeringar och 
därmed ta kostnader när det finns intäkter.  Det ger företagen möjlighet att 
återlämna kapaciteten då efterfrågan minskar och därmed slipper de stå med 
oanvänd dyr utrustning. De kan med andra ord alltid ha hög utnyttjandegrad på 
den egna utrustningen, oberoende av säsongsvariationer och produktionstoppar. 
Ytterligare en fördel med detta är att det inte förekommer några oväntade 
utgifter vid t ex haveri i och med att ansvaret ligger på leverantören.  
 
De ser även fördelen med att ha möjligheten att fokusera på den egna kärn-
kompetensen samt möjligheten att dela kunskap mellan samarbetspartner. Som 
tidigare nämnts, ser många av respondenterna också fördelarna med möjligheten 
att även vid outsourcing ha kvar kontrollen över produktionen. Outsourcing blir 
i och med detta en temporär lösning och inte permanent, vilket ofta är fallet vid 
outsourcing idag. Slutmonteringen står för en liten del av förädlingen vilket gör 
att det lönar sig att ligga nära kunden. I och med att produktionens strategiska 
betydelse för företagens förmåga till utveckling och förnyelse förtydligas och 
synliggörs minskar risken att värdefulla produktionskompetenser förloras.  

6.6.6 Nackdelar med att hyra/leasa tjänsten produktion 
Övergripande ses denna tjänst som positiv och respondenterna har svårt att 
uppfatta några nackdelar. I likhet med fördelen av samarbetet ser man även 
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risken att förlora kompetens samt risken att kvaliteten ska bli lidande. Många av 
de intervjuade företagen har kvalitet som sitt främsta konkurrensmedel och ser 
en risk med att förlora viss kontroll genom att överlåta delar av produktionen till 
utomstående aktörer. Kraven på bra kvalitet till låg kostnad har ökat samt att 
snabbt kunna ställa om produktionen är en viktig drivkraft till funktionsför-
säljningen. De små och medelstora företagen har inte lika mycket resurser som 
de stora företagen och såg inte hur man ska lyckas få konceptet lönsamt rent 
ekonomiskt. 

6.6.7 Synpunkter på Factory-in-a-Box  
Målet med Factory-in-a-Box, att behålla produktionen i Sverige, ser många av 
respondenterna som mycket positivt. Några av respondenterna anser att om 
konceptet ska vara lönsamt för alla aktörerna bör det vara sofistikerade produk-
ter som produceras. De menar att det kan vara svårt att tillämpa Factory-in-a-Box 
på de mindre elektronikföretagen i och med detta. Vid elektronikföretagen an-
vänder man sig av mycket manuell montering vilket gör att man i större ut-
sträckning behöver extra personal. I det här fallet ses inte kapacitet i första hand 
som detta.  Respondenterna med en mer sofistikerad produkt ser att det finns 
ekonomi i tjänsten som Factory-in-a-Box erbjuder samt fördelar i möjligheten att 
vinna marknadsandelar genom detta. Det bör tilläggas att många av respondent-
erna trots den positiva responsen inte verkar vilja se möjligheterna som Factory-
in-a-Box kan erbjuda just dem. De har lättare att se fördelar för andra. Detta 
anses i stor del bero på informationsbrist och för mycket oklara detaljer runt 
Factory-in-a-Box.  

6.7 DAS systemet kontra Lean konceptet 
Några av de förhållanden mellan DAS och Lean som överensstämmer är att man 
identifierar värdeflödet för varje produktfamilj och undviker många former av 
slöseri så som lager och mellanlager. Genom att ständigt sträva efter det perfekta 
tillståndet kan man specificera och förstärka värdet för slutkund, samt ordna så 
att produkterna håller sig i rörelse. Detta skapar ett dragande flöde. 
 
Även effektiva verktyg som standardisering, Just-In-Time och enstycksflöden 
som används vid införandet av Lean, kan jämföras med DAS systemet. Vid 
implementering av DAS systemet kan man med dessa argument säga att ett steg 
tas mot Lean production. Att DAS systemet är Lean kan man däremot inte säga. 
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7 Diskussion 
För att erhålla en bild över marknadsbehovet för Demonstrator #4 krävs det att 
man vet vilka parametrar som är av störst vikt för kund och varför. För att 
utveckla en affärsmodell som är lönsam krävs det att det finns en grundfunktion 
som tillfredsställer grundbehoven. Grundbehoven måste kartläggas och viktiga 
faktorer analyseras. De kundvärden som bör vara av intresse för Demonstrator 
#4 har tagits fram med hänsyn till flera aspekter. Detta har gett en klarare bild av 
de olika branscherna och deras behov. Det är även en viss variation av behov 
mellan de större och mindre företagen.  
 
De kundvärden som de deltagande företagen anser vara av högst prioritet är 
leveranssäkerhet, leveranshastighet, kvalitetssäkring, flexibilitet, tillgång till 
extra kapacitet samt intresset av att nå nya marknader. Främsta konkurrens-
medel av de nämnda är kvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet. Alla vill kon-
kurrera på den globala marknaden och ser att de kan vinna stora fördelar med 
dessa kundvärden.  
 
Kundvärden som visade sig vara av lägre prioritet och som ansågs ha koppling 
till Demonstrator#4 var tjänsten förebyggande underhåll, önskan av simulering 
samt i viss mån tjänsten effektiv dokumentationshantering. Att tjänsten effektiv 
dokumentationshantering har lägre prioritet kan tänkas bero på flera orsaker. 
Antingen anser de sig ha bra rutiner eller också kan det bero på att de är värnar 
om sin sekretess. 
 
Målet med projektet Factory-in-a-Box är att företag i slutändan ska ha möjlighet 
att hyra/leasa tjänsten produktion vid behov. Företagens inställning till detta 
koncept var övervägande positivt. De såg fördelarna att kunna gå runt stora 
investeringar, möjlighet att fokusera på den egna kärnkompetensen samt flexi-
biliteten som Factory-in-a-Box-en kan erbjuda. De såg även fördelarna med det 
nätverk som skapas och därmed möjligheten att dela kunskap mellan de med-
verkande aktörerna. 
 
Det övergripande gensvaret var positivt för Factory-in-a-Box och respondenterna 
hade svårt att se några större nackdelar. Det fanns dock oro att Factory-in-a-Box-
en inte skulle klara de kvalitetskrav som företagen har på sina produkter samt 
risken att förlora kunskap p g a  minskat inflyttande i vissa delar av processen. 
Tydligt är att det måste finnas klara regler och avtal mellan aktörerna. 
 
De större företagen såg den främsta fördelen med Factory-in-a-Box vid out-
sourcing.  Konceptet ger dem fördelar att konkurrera på den globala marknaden 
i och med att produktionen kan utföras var som helst i världen, men utrust-
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ningen tillhör ändå företaget i Sverige. På det sättet ger man inte bort kunnande 
till andra utan man hyr endast ut kompetens och utrustning. När arbetet är klart 
kan man enkelt plocka hem sin produktion igen. Detta är även ett av målen med 
Factory-in-a-Box. Det medför att vi utökar och bibehåller en stark teknikutveck-
ling och konkurrensförmåga gentemot andra länder, och kan samtidigt utnyttja 
den för att ge företag som satsar i Sverige mycket goda konkurrensfördelar. 
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8  Slutsats  
Resultaten från det empiriska materialet visar att kundvärdena generellt är vik-
tigare för de stora företagen än för de små och medelstora. En jämförelse mellan 
de två kategorierna fordon/truck och el/medicin visar att det är den första kate-
gorin som har något högre värden. Det är önskan att simulera och tjänsten extra 
kapacitet som är något högre för de små och medelstora företagen samt katego-
rin el/medicin. Det beror antagligen på att de stora företagen ofta planerar sin 
produktion för överkapacitet och att fordon/truck har egna forsknings- och 
utvecklingsavdelningar där de har möjligheten att simulera. 
 
Det krävs en Factory-in-a-Box som är anpassningsbar för olika typer av produk-
tion. Det finns en eventuell risk med att boxarna kundanpassas mer än nöd-
vändigt. En allt för kundanpassad modul blir kostsam. För att göra modulerna så 
lönsamma som möjligt bör affärsmodellerna ha en viss likhet. Det kunden oftast 
lyssnar till är t ex intäktsökning eller kostnadsminskning. Utmaningen här är att 
få kunden att förstå värdet av de tjänster runt omkring som erbjuds. För att 
åstadkomma det krävs tillgång till kundens tid och uppmärksamhet. 
 
Funktionsförsäljning innebär att man övergår från fokus på effektiv produktion 
till fokus på att skapa värde för kunden. Det är viktigt att erbjudandet fokuserar 
på Factory-in-a-Box’s tre nyckelbegreppen flexibilitet, snabbhet och mobilitet. 
Andra relevanta kundvärden som erbjudandet bör innehålla är omkringservice i 
form av t ex utbildning och service samt att man framhåller vad det minskade 
risktagandet innebär för kund. Det viktigaste kundvärdet av alla är kvalitet. Det 
bör poängteras att kvaliteten inte blir lidande utan istället framhålla att 
kontrollen blir bättre. För företagen har kraven på bra kvalitet till låg kostnad 
ökat. En viktig drivkraft för funktionsförsäljningen är möjligheten att snabbt 
kunna ställa om produktionen.  
 
En klar beskrivning över hur respektive affärsmodell fungerar och dess fördelar 
måste formuleras. I och med att ett skarpt kund-case har utformats finns möjlig-
heten att skapa en modell som kan ligga till grund för att nå nya kunder. Under-
sökningen i den här rapporten beskriver verkligheten inom produktionen för i 
huvudsak två kategorier av företag. Produktionen skiljer sig mellan dessa två 
kategorier och det är tydligt att grundfunktionerna bör vara olika. Fortsatta 
studier av övriga branscher är att föreslå.  
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Bilaga 1 Presentation av projektet och intervjun
 
Introduktion vid intervju av företag angående 
funktionsförsäljning av Factory-in-a-Box 
 
Factory-in-a-Box är det största och avslutande projekt i forskningsprogrammet 
ProViking som bedrivs av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Projektet 
finansieras av SSF och de deltagande företagen ABB Robotics, Pharmadule 
Emtunga, Svenska Gjuteriföreningen, FlexLink, Bombardier och Volvo. De 
deltagande universiteten/högskolorna är Chalmers, Linköping, Jönköping och 
Mälardalen. Bakgrunden till Factory-in-a-Box är att realisera resultaten från fyra 
andra pågående forskningsprojekt inom ProViking. (Dessa projekt är ExAct, 
DYNAMO, FlexAA och Rubust Design och Variation Simulation.)  
 
Svensk produktion flyttar allt mer till låglöneländer. Om företagen får tillgång 
till alternativa lösningar är målsättningen att denna trend ska vända. Factory-in-
a-Box ska demonstrera att det går att konkurrenskraftigt producera produkter i 
Sverige. Genom att utveckla flexibla, mobila och snabba produktionsmoduler 
(Factory-in-a-Box-ar) som kan kombineras och ställas om, går det att snabbt 
hantera en ny produkt eller en volymförändring. Det går att producera förserier 
snabbt och nära produktutvecklingen. Produktionskapacitet kan transporteras 
till en temporär produktionsplats eller inom en verkstad. När t ex orderingången 
är svag i en fabrik kan den mobila anläggningen flyttas till en annan. I 
förlängningen ska det gå att hyra eller leasa produktionskapacitet, det vi idag 
kallar funktionsförsäljning av produktion. 
  
Anledningen till denna intervju är att, så långt det går, ta reda på vilka värden 
inom funktionsförsäljning som är av störst vikt för respektive kategori av kund. 
Tanken är att detta ska ge en större kännedom om vilka delar inom 
funktionsförsäljning som är av störst relevans för kund.  
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Bilaga 2 Intervjuunderlag
 
Presentation av oss och boxen!!!! 
Om kunskap saknas inom något område skall den frågan lämnas obesvarad. 
 
Företag _____________________________________________________ 
 
Avdelning ___________________________________________________ 
 
Antal anställda ____________________ 
 
Omsättning/år _____________________ 
 
Vilken verksamhet bedrivs inom Ert företag? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Vill ni att era svar skall vara anonyma? 

a) Ja 
b) Nej 

 
Leveranssäkerhet/-hastighet 
1. Mäter ni leveranssäkerhet? Med leveranssäkerhet menas om ni kontrollerar om ni 

håller utlovad tid för leverans till kund. Om nej, gå till fråga 3. 
a) Ja  
b) Nej  

 
2. Hur mäter ni leveranssäkerhet? (Företagets ev mätning i siffror inom parantes) 

a) Procent sena order (_______%) 
b) Antal sena order (_______st per timmar/dagar/veckor/månader) 
c) Hur sena order är (_______timmar/dagar/veckor/månader) 
d) Annat ___________________________________________________ (_______) 

 
3. Hur viktig är leveranssäkerheten för Er kund? 

Inte viktigt  Ganska viktigt Vikigt  Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 6 
  Kvalificerare Ordervinnare  Orderförlorare 

 
4. Mäter ni leveranshastigheten? (t ex från order till leverans) Om nej, gå till fråga 6. 

a) Ja  
b) Nej  
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5. Hur mäter ni leveranshastigheten? (Företagets mätning i siffror) 
a) tid det tar från ordermottagning till leverans (____timmar/dagar/veckor/månader) 
b) ledtid i produktion (_______timmar/dagar/veckor/månader) 
c) annat ____________________________________________________ (_______) 

 
6. Hur viktig är leveranshastigheten för Er kund? 

Inte viktigt  Ganska viktigt Vikigt  Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 6 

 
Produktion 
7. Har ni produktionstoppar som överskrider maxkapacitet? Om nej, gå till fråga 9. 

a) Ja 
b) Nej 

 
8. Hur stort är behovet av överkapacitet, d v s hur ofta går ni över maxkapacitet 

(dagligen, veckovis, månadsvis, årsvis)? 
________________________________________________________________________ 
 
9. Har ni montering/paketering i Er produktion? 

a) Ja 
b) Nej 

 
10. Hur hög automationsnivå har ni, manuell/robot? På en skala 1-6 där 1 är fullständigt 

manuellt fysiskt arbete och 6 är fullständigt fysiskt automatiserat arbete där 
maskin/robot löser problem själv. 
Ingen Viss 

automatisering 
Ganska 

automatiserat 
Ganska hög 

automatisering 
Hög 

automatisering 
Helt 

automatiserat 
1 2 3 4 5 6 

Fullständigt 
manuellt 

fysiskt arbete 

Manuellt 
fysiskt arbete 
med stöd av 

flexibelt 
verktyg 

Manuellt 
fysiskt arbete 
med stöd av 

automatiserat 
verktyg  

Styrning/ 
övervakning av 
maskin/ robot 

som utför 
uppgiften 

Styrning/ 
övervakning av 
maskin/ robot 

från 
kontrollrum 

Fullständig 
fysiskt 

automatiserat 
arbete där 

maskin/ robot 
löser problem 

själv. 
 
11. Hur mycket högre automationsnivå strävar ni efter? Om 1, gå till fråga 13. 

Ingen Viss 
automation 

Ganska 
automatiserat 

Ganska hög 
automatisering 

Hög 
automation 

Helt 
automatiserat 

1 2 3 4 5 6 
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12. Vilka hinder eller svårigheter anser ni att ni främst har för att öka automatiseringen? 
(Välj högst tre alternativ) 
a) Ekonomiska 
b) Areal 
c) Tid 
d) Kunskap 
e) Organisatoriska motsättningar 
f) Risk (binda kapital) 
g) Annat ___________________________________________________________ 

 
13. Krävs det ställtider i produktionen? D v s tid för omställning och verktygsbyten för bl 

a maskiner, robotar och transportbanor. Om nej, gå till fråga 16. 
a) Ja 
b) Nej 

 
14. Hur ofta genomförs omställningar? (dagligen, veckovis, månadsvis) ______________ 
 
15. Hur lång tid beräknas omställningarna till? __________________________________ 
 
16. Hur många nya produkter introducerar ni per år?  _____________________________ 
 
17. Hur många olika produkttyper producerar ni? ________________________________ 
 
18. Hur många olika produktvarianter producerar ni? _____________________________ 
 
19. Hur viktigt är det för er att snabbt kunna ändra flödet genom att flytta utrustningen 

inom produktionen idag? 
Inte viktigt  Ganska viktigt Vikigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
 
20. Hur aktuellt skulle det vara att i framtiden kunna flytta utrustningen?  

Inte viktigt  Ganska viktigt Vikigt  Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 6 

   
21. Har ni idag möjlighet att simulera nya monteringskoncept till produktionen med 

avseende på toleranser och geometrisk variation. Om ja, gå till fråga 23. 
a) Ja  
b) Nej 

 
22. Hur önskvärd skulle denna tjänst, att kunna simulera, vara för att underlätta 

införandet av nya produkter? 
Inte alls  Ganska 

önskvärd 
önskvärd  Mycket 

önskvärd 
1 2 3 4 5 6 
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Kvalitet 
23. Genomförs kvalitetskontroll av produkterna? Om nej, gå till fråga 25. 

a) Ja 
b) Nej 

 
24. När genomförs kvalitetskontrollen av produkterna? Om a eller c, gå vidare till fråga 

26. 
a) Under produktion 
b) Efter produktion 
c) Under och efter produktion 
d) Annat___________ 

 
25. I hur stor grad skulle det vara önskvärt att ha kvalitetskontroll under produktionen? 

Inte alls  Ganska 
önskvärd 

önskvärd  Mycket 
önskvärd 

1 2 3 4 5 6 
 
Kunskap 
26. Hur genomförs underhållsaktiviteterna i produktionen idag? Om b, gå till fråga 28. 

a) Konsulter 
b) Egen personal 
c) Både konsulter och egen personal 
d) Annat___________ 

 
27. Hur stor del av det förebyggande underhållet sköter ni själva idag? 

Ingenting  Till viss del Till stor del  Allting 
1 2 3 4 5 6 

 
28. I hur stor omfattning sparar och återanvänder ni kunskapen inom företaget, d v s 

verkligen analyserar och tar tillvara dokumentationen (så att systemet lär sig och blir 
bättre)? Om 1, gå till fråga 30. 
Inte alls  Till viss del Till stor del  Allting 

1 2 3 4 5 6 
 
29. Vilka metoder, tekniker och verktyg använder ni er av för att effektivt återanvända 

erfarenheterna?  
________________________________________________________________________ 
 
30. Är det en fördel i er produktion om produktionsenheterna skulle vara mobila, d v s att 

ni kan flytta dem till olika delar i lokalen/fabriken eller till annan ort? 
Inte viktigt  Ganska viktigt Viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 
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Funktionsförsäljning  
Det har blivit svårare att enbart konkurrera med produkter, vilket leder till strävan att öka 
värdet för kund på nya sätt. Funktionsförsäljning handlar ofta om tillgång till kundens tid 
och uppmärksamhet. Man satsar mer på kunskap och utbildning, och mindre på 
tillverkning och hårdvara. Det vill säga, man övergår från fokus på effektiv produktion 
till fokus på att skapa värde för kunden. Exempel på detta är Volvo Aero som säljer 
flygtimmar istället för flygmotorer. Vid funktionserbjudanden är det därmed kunden som 
använder hårdvaran medan leverantören ansvarar för dess funktion.  
 
31. Hur intressant skulle det vara att kunna hyra/leasa tjänsten ”extra kapacitet” vid 

produktionstoppar för att t ex klara en tillfällig order? 
Inte intressant     Mycket 

intressant 
1 2 3 4 5 6 

 
32. Hur aktuellt skulle det vara att ha möjlighet till att hyra/leasa tjänsten förebyggande 

underhåll? 
Inte intressant     Mycket 

intressant 
1 2 3 4 5 6 

 
33. Hur betydelsefullt skulle det vara för er att erbjudas tjänsten att på ett effektivt sätt 

återanvända erfarenheter och kunskap inom företaget? 
Inte alls  Till viss del Till stor del  Mycket 

1 2 3 4 5 6 
 
34. Finns det en strävan hos Er att nå nya marknader? 

a) Ja  
b) Nej 

 
35. Kan ni i framtiden se Factory-in-a-Box som ett medel att nå nya marknader? 

a) Ja 
b) Nej 

 
36. Vilka fördelar ser ni med att kunna hyra/leasa tjänsten produktion? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
37. Vilka nackdelar ser ni med att kunna hyra/leasa tjänsten produktion? 
________________________________________________________________________ 
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38. Hur viktigt anser ni att följande kvalitetsdimensioner är för er? Välj tre av följande 
alternativ som för er är av störst relevans.  
a) Driftsäkerhet; som handlar om hur ofta det inträffar fel och hur allvarliga dessa 

är.  
b) Möjligheten till förebyggande underhåll.  
c) Utseende på produkten.  
d) Felfrihet; inga fel eller brister på varan.  
e) Miljövänlighet; produktens inverkan på miljön, återvinningsbarhet, miljöaspekter 

under produktionen.  
 
39. Är någon av dessa mer betydelsefull för 

Er?___________________________________ 
 
40. Hur viktigt anser ni att följande kvalitetsdimensioner, som är kopplade till tjänst, är 

för er? Välj två av följande alternativ som för er är av störst relevans.   
a) Pålitlighet; avser tjänstens jämnhet i resultat.  
b) Trovärdighet; syftar på om man kan lita på leverantören.  
c) Tillgänglighet; hur lätt man får kontakt med leverantören, hur snabbt man får 

leverand/respons. 
d) Kommunikationsförmåga; Kommunicera med kunden på ett sätt som är naturligt 

för kunden och som kunden förstår. 
 
41. Är någon av dessa mer betydelsefull för 

Er?___________________________________ 
 
42. Finns det någon annan dimension som vi inte har nämnt som är speciellt viktigt för er 

verksamhet? 
________________________________________________________________________ 
 
43. Vad tycker ni om Factory-in-a-Box? 
 
________________________________________________________________________ 
 
44. Vilket av följande uttryck tycker ni bäst beskriver tjänsten som vi kallat för 

funktionsförsäljning? 
a) Kapacitets leasing 
b) Produktionsförsäljning 
c) Tjänsteproduktion 
d) Produktions-servicesystem 
e) Funktionsförsäljning 
f) Annat_____________________ 

 
45. Är det okej om vi kontaktar er igen om vi har någon kort kompletteringsfråga? 

a) Ja 
b) Nej 
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Bilaga 3 Kompletterande diagram 
.
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Figur 1. Diagrammet visar hur viktig leveranssäkerheten för kund hos fordon/truck 
industrin är. 
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Figur 2. Diagrammet visar hur viktig leveranssäkerheten för kund hos el/medicin 
industrin är. 
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Figur 3. Diagrammet visar hur viktig leveranshastigheten för kund hos fordon/truck 
industrin är. 
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Figur 4. Diagrammet visar hur viktig leveranshastigheten för kund hos el/medicin 
industrin är. 
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Nuvarande automationsnivå
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Figur 5. Diagrammet visar graden av den nuvarande automationsnivån hos kategorin 
fordon/truck. 
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Figur 6. Diagrammet visar graden av den nuvarande automationsnivån hos kategorin 
el/medicin. 
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Figur 7. Diagrammet visar i hur stor omfattning respondenterna sparar och återanvän-
der kunskapen inom verksamheten, det vill säga verkligen analyserar och tar tillvara 
dokumentationen. 
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Figur 8. Diagrammet visar intresset inom samtliga branscher av att hyra/leasa tjänsten 
effektiv dokumentationshantering.  
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