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Sammanfattning 
I en allt mer konkurrenskraftig marknad blir det allt viktigare för tillverkande företag av 
högkvalitativa produkter att erbjuda kunden kompletterande tjänster till produkter för att 
differentiera sig från sina konkurrenter. Genom att kombinera produkter och tjänster kan kunden 
erbjudas en funktion. Genom att endast köpa funktionen kan kunden fokusera på 
kärnverksamheten och uppnå bland annat högre utnyttjandegrad samt minskad risk då ägandet av 
produkten inte övergår till kunden. Litteraturen kring erbjudandet av funktioner har tidigare 
fokuserat på fördelar och nackdelar samt hur ett sådant system kan designas. Dock har 
litteraturen på senare tid börjat ifrågasätta kundens behov av att köpa funktioner och visat att det 
inte alltid är uppenbart att kunden värdesätter en funktion högre än produkten. 

Målet med examensuppsatsen är därför att belysa kundens behov och vilja att köpa funktioner 
istället för produkter och kommer att svara på forskningsfrågan: Vad påverkar kundens behov 
och vilja att köpa funktioner istället för produkter?                             

Forskningsfrågan undersöktes genom en fallstudie mellan en maskintillverkare, Atlas Copco, 
och en kund, NCC. Fallstudien visar att det är svårt att erbjuda en kund, som tidigare enbart köpt 
produkter, en funktion. Speciellt då tjänsterna som tillverkaren vill sälja med produkten tidigare 
har hanterats av kunden själv så som reparationer och underhåll. För att lyckas med att sälja 
produkten som en funktion måste tillverkaren se hur denna på bästa sätt kan komplettera 
kundens befintliga verksamhet för att bygga upp förtroende för att med tiden kunna utöka sitt 
engagemang i erbjudandet och erbjuda kunden en komplett funktion. 

Nyckelord: Tjänstefiering, Product-Service System, Tjänsteorienterad verksamhet, 
Funktionsavtal. 
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Abstract 
In an increasingly competitive market, it becomes more and more important for manufacturers of 
high quality products to offer customers additional services to differentiate themselves from their 
competitors. When combining products and services it enables the producer to offer the customer 
a function. When the customer buys a function it allows them to focus on their core business and 
achieve higher efficiency within their production and reduce the risk since the owning of the 
product is not transferred to the customer. The literature of offering functions has earlier focused 
on advantages, disadvantages and how a system around a function can be designed. However, 
the literature in later years has started to question the customer need of buying functions and has 
showed that it is not always obvious to value a function higher than the product.  

The objective of this master thesis is to highlight the needs and willingness to purchase functions 
rather than products and through that answer the research question: What affects customer needs 
and willingness to buy functions instead of products? 

The research question was investigated through a case study of a machine manufacturer, Atlas 
Copco, and a customer, NCC. The case study shows that it is difficult to offer a function to a 
customer who previously has bought only products. This is especially difficult when the services 
that the manufacturer wants to provide were previously handled by the customer himself, such as 
repair and maintenance. To succeed in selling the product as a function, the manufacturer needs 
to be aware of how the function can complement the existing business in order to 
build confidence. Over time the offer could be expanded and in the extension the offer could 
represent a complete function.  

Key-words: Servitization, Service organization, Product-Service System, Performance based 
contracts. 
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1 Introduktion 
I detta inledande kapitel introduceras problembakgrunden samt frågeställningen som denna 
examensuppsats besvarar. 

1.1 Bakgrund 
I en allt mer konkurrenskraftig marknad blir det allt viktigare för tillverkande företag av 
högkvalitativa produkter att leverera mervärde till kunden. Förutom att erbjuda kunden värde 
genom produkter kan tjänster läggas till erbjudandet, för att på så sätt erbjuda mer värde till 
kunden och differentiera sig från sina konkurrenter. Idag grundas kundens val av leverantör 
inte enbart utifrån vem som erbjuder bäst produkt, utan även till stor del på vilka tjänster som 
erbjuds vid sidan om produkten. Detta kan bland annat göras genom att erbjuda kunden 
tjänster så som underhåll och reparationer som adderas till produkten. 

Ett sätt att differentiera sig är genom att erbjuda kunderna produkter och tjänster kombinerat. 
Ett exempel på en affärsmodell för att erbjuda kunden produkter och tjänster tillsammans är 
ett så kallat Product-Service System (PSS). Genom att tjänster erbjuds tillsammans med 
produkten ligger fokus på att sälja användandet, eller funktionaliteten, snarare än själva 
produkten. I ett fullt utvecklat PSS övergår aldrig ägandet av produkten till kunden, utan 
stannar hos leverantören (Baines et al., 2007). I och med detta ökar incitamenten för 
leverantören att utföra bra service, men ger även leverantören en möjlighet att utveckla 
service och underhåll för produkten (Bagnall et al., 1999), vilket leder till att kunden får en 
mer individanpassad lösning. Ur samhällsperspektivet sker en förbättring genom att 
producenten får incitament att återvinna och förbättra befintliga produkter (Mont, 2002). 

För att ett PSS ska vara effektivt måste systemet vara designat, tillverkat och levererat enligt 
varje enskild kunds önskemål och perspektiv (Baines et al., 2007). Men för att kunna leverera 
något enligt varje kunds specifika preferenser måste man som leverantör identifiera och förstå 
sina kunders behov och leverera ett erbjudande utifrån detta. En förutsättning för detta är att 
kunden är mogen för denna typ av erbjudanden samtidigt som leverantören förstår vad värdet 
är för kunden (Baines et al., 2007). 

Trots de hinder och svårigheter som ett införande av PSS medför är litteraturen sparsam med 
artiklar som behandlar hur en övergång kan ske eller utmaningarna som övergången kommer 
med. Det är inte heller klart på en strategisk nivå till vilken grad som service ska erbjudas 
eller vilka faktorer som måste tas hänsyn till när produkt- och tjänstemixen väljs (Oliva och 
Kallenberg, 2003). 

Även om litteraturen är överrens om att etablerade servicekontrakt reducerar variationer och 
oförutsägbarheter på maskiner och tjänster samt tillåter högre medelutnyttjandegrad av 
produkten (Oliva och Kallenberg, 2003; Mobley, 2002; Gupta et al., 2001), finns det inget 
motsvarande argument för varför användaren av produkten ska outsourca 
underhållsfunktionen (Oliva och Kallenberg, 2003; Alvizos och Angelis, 2012). Litteraturen 
har tidigare fokuserat på leverantörsperspektivet och antagit att det finns ett uttalat 
kundbehov. Forskningen har sedan koncentrerats till att sträva efter att optimera strukturen för 
dessa kontrakt (Alvizos och Angelis, 2012). Utifrån detta lyfte Alvizos och Angels (2012) 
kundbehovsantagandet och undersökte strategiska faktorer som påverkar kundens vilja att 
acceptera och köpa underhållskontrakt. Man fann att kunderna ser underhållskontrakt som 
outsourcing och att kundens förmåga eller vilja att köpa dessa kontrakt beror på viljan att 
outsourca den egna serviceorganisationen.  

Därför vore det intressant att undersöka vad som påverkar kundens behov och vilja att köpa 
funktioner snarare än produkter. För att undersöka det har det även undersökts hur en 
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leverantör kan hjälpa sina kunder med den specifika funktionen. I denna examensuppsats 
undersöks detta genom en fallstudie mellan en tillverkare som vill erbjuda produkter och 
tjänster som en funktion, Atlas Copco, och en potentiell kund, NCC. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna examensuppsats är att belysa komplexiteten i att erbjuda en kund tjänster 
adderat till en produkt och hur en maskintillverkare bör anpassa sina erbjudanden för att på 
bästa sätt möta sina kunders behov. Målet med examensuppsatsen är att belysa kundens behov 
och vilja att köpa funktioner i dagsläget och undersöka hur leverantören kan hjälpa sina 
kunder utifrån de behov de har. 

1.3 Frågeställning 
Från bakgrunden, syftet och målet med uppsatsen har en frågeställning samt underfrågor 
formulerats som: 

 Vad påverkar kundens behov och vilja att köpa funktioner istället för produkter? 
- Vilket behov har kunder av att köpa funktionen istället för produkten? 

- Hur kan en leverantör hjälpa sin kund med att utföra funktionen? 

- Vilka krav ställer det på leverantörens organisation? 

1.4 Avgränsningar 
Frågeställningen kommer att behandla PSS som en specifik affärsmodell för att kombinera 
produkt och tjänst i ett erbjudande. Fallet som undersöks är mellan en leverantör och en kund 
inom anläggningsbranschen. Examensarbetet behandlar alltså inte andra branschen än just 
anläggningsbranschen. 

2 Teori 
Då rapportens syfte är att belysa komplexiteten i att erbjuda en kund tjänster adderat till en 
produkt och hur en maskintillverkare bör anpassa sina erbjudanden för att på bästa sätt möta 
sina kunders behov, skall det teoretiska ramverket dels ge läsaren en förståelse för varför 
kunder så väl som leverantörer och samhället i stort vinner på att införa funktionsbaserade 
lösningar. Vidare beskrivs hur en övergång från produktorienterad till tjänsteorienterad 
verksamhet, det vill säga från en verksamhet som säljer produkter till en verksamhet som 
säljer funktioner, kan gå till. Det teoretiska ramverket kommer även behandla 
förutsättningarna för att kunder ska vilja köpa dessa funktioner. 

2.1 Service och tjänster 
Att erbjuda service och tjänster till produkter är ett högaktuellt ämne som många författare 
menar är vägen till stärkt konkurrenskraft och ett mer hållbart synsätt på produktens livscykel. 
I detta avsnitt presenteras fördelarna med att köpa eller sälja en funktion istället för en fysisk 
produkt.  

I en allt mer konkurrenskraftig marknad blir det allt viktigare för tillverkande företag av 
högkvalitativa produkter att leverera mervärde till kunden. Genom att leverantörer erbjuder 
tjänster tillsammans med produkten flyttas fokus från att sälja en produkt till att sälja 
användandet, eller funktionaliteten, snarare än själva produkten (Mont, 2002). Det är vanligt 
att maskintillverkare erbjuder grundläggande tjänster kring reparationer och underhåll för att 
övertyga sina kunder att köpa deras produkter. Detta gäller speciellt inom marknader där 
produkten ofta används som ett produktivitetsverktyg i kundernas processer som är deras 
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kärnverksamhet. I många branscher har dessa tjänsteerbjudanden erbjudits över tid för att 
inkludera mervärde så som utbildning, systemintegration och så vidare. Service har 
identifierats som lönsamma och stabila intäktsströmmar för att förbättra affärsbasen för 
produkten (ATOS CONSULTING, 2011). En tjänsteorienterad verksamhet inser värdet av 
tillgänglighet och har en prestandadriven inriktning där kunden betalar för utnyttjandet av 
produkten. I en tjänsteorienterad verksamhet är produkten och teknologin bara sätt att erbjuda 
funktionalitet. Idén med en tjänsteorienterad verksamhet grundas på uppfattningen att nyckeln 
till kundtillfredsställelse är funktionen, inte produkten i sig (Mont, 2002). Några ledande 
företag har gått ännu längre och tillämpar en affärsmodell som erbjuder kundanpassade 
lösningar till kunder, där tillverkningen inte längre är den differentierande processen (ATOS 
CONSULTING, 2011).  

Målet med en tjänsteorienterad verksamhet är att möjliggöra högsta möjliga användarvärde 
över längsta möjliga tid, och att konsumera så lite material, resurser och energi som möjligt 
till kunden (Stahel, 1997). Alltså att uppnå effektivitet för slutanvändarens processer 
relaterade till produkten snarare än att säkerställa funktionen och användandet av produkten.  

När ett företag lyckats med att övergå till en mer tjänsteorienterad verksamhet övergår aldrig 
ägandet av produkten till kunden, utan stannar hos leverantören (Baines et al., 2007). I och 
med detta ökar incitamenten för leverantören att utföra bra service, men ger även leverantören 
en möjlighet att utveckla service och underhåll för produkten (Bagnall et al., 1999). Ur 
samhällsperspektivet sker en förbättring genom att leverantörerna får incitament att återvinna 
och förbättra befintliga produkter (Mont, 2002). Det kan göra tillverkaren mer miljövänlig då 
denna får ta ansvar för produkten under hela produktlivscykeln, vilket möjliggör för 
leverantören att ta tillvara på de tillgängliga materialen och resurserna. Men förmågan att 
realisera denna potential är långt ifrån enkel. En lyckad utveckling av en tjänsteorienterad 
verksamhet kräver att tillverkare och serviceleverantörer utvidgar sitt engagemang och ansvar 
till att omfatta produktens hela livscykel, vilket traditionellt sett ligger utanför relationen 
mellan köpare och säljare. Vanliga ansvarsområden för produkter utvidgas genom ytterligare 
eller fördjupat ansvar för underhåll, inklusive ansvar för korrekta system för återtagande av 
produkter, system för återanvändning, renovering och återvinning och att utbilda kunden om 
hur de på ett effektivt sätt kan använda produkten(Mont, 2002). Ett exempel på en 
affärsmodell som bidrar till att en verksamhet kan utvecklas från en produktorienterad till en 
tjänsteorienterad är Product Service System och kommer att behandlas i kapitel 1.3, 1.4 och 
1.5.   

För att kunna bygga upp en tjänsteorienterad verksamhet måste grundläggande faktorer, så 
som kundens förtroende för leverantören, vara på sin plats om ett införande ska vara 
framgångsrikt (Bitner, 1995). I kapitel 2.2 kommer läsaren få ta del av betydelsen av 
kundrelationer.   

2.2 Kundrelationer 
Följande kapitel behandlar ämnen som är relaterade till kund och leverantörssamarbeten, 
relationer, uppfattning om vad som är bra servicekvalitet och hur leverantören ska göra för 
att leva cen 
kan vara bra eller dålig i förhållande till hur tillförlitlig, lyhörd, försäkrande, empatisk eller 
välvårdad en leverantör framställs eller uppfattas.  

För att det ska kunna existera en relation mellan leverantör och kund måste det vara 
fördelaktigt för båda parterna. Komplexiteten kring servicekvalitet är något som 
introducerades i slutet på 80-talet genom (Parasuraman et al., 1988) och som sedan 
behandlades i boken Delivering service quality: Balancing customer perceptions and 
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expectations (Zeithaml et al., 1990). Då kategoriserades servicekvalitet utifrån fem 
servicegap, se Figur 1. 

 
F igur 1: De fem servicegapen som påverkar servicekvalitet (Blanchard och Galloway, 

1994)  

De fem servicegapen visar på den höga komplexitet som finns inom ämnet service och de 
olika parter som innefattas för att säkerställa en hög kvalitet. För att minska dessa fem gap är 
en fungerande relationen mellan kund och leverantör en avgörande faktor.  

Enligt Grönroos (1990) handlar upprätthållandet av servicerelationer om att fullfölja löften 
som gjorts till kunder. För tjänsteleverantören handlar detta om tre väsentliga aktiviteter: 
skapa realistiska löften, hålla löftena som skapats under leveranstiden genom att möjliggöra 
för anställda och servicesystemet att kunna leverera löftena som skapats. För att båda parterna 
ska kunna bli nöjda måste alla tre punkter fungera samtidigt, och varje punkt kan länkas till en 
specifik kommunikationsaktivitet, och visas i Figur 2 (Bitner, 1995). 
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F igur 2. Servicelöften och relaterade marknadsföringsaktiviteter (Bitner, 1995). 

Förutom att kommunikationen intern, externt och interaktivt ska fungera är det viktigt att veta 
hur kvalitetsnivån är på de tjänster som ett företag erbjuder. Att kunna mäta kvaliteten på en 
tjänst har blivit av stor betydelse inom hanteringen av serviceorienterade verksamheter. 
Tjänstens kvalitet baseras på idén om att kundernas förväntningar på den service de ska få 
formar deras uppfattning om den mottagna servicen. Kunderna antas jämföra servicen de 
mottog med vad de förväntade sig av servicen. Om den mottagna servicen möter eller 
överträffar den vad de förväntade sig av servicen är sannolikheten stor att kunden är nöjd och 
vill återkomma i framtiden. Men samtidigt gäller det tvärtom om scenariot är det omvända, 
om den var under den förväntade nivån är det stor risk att kunden blir besviken och att denna 
inte återkommer i framtiden (Bains et al., 2011).  

Skapa löften  Extern marknadsföring 
Genom extern marknadsföring skapar en organisation löften till sina kunder om vad de kan 
förvänta sig av en tjänst och hur de vill ha tjänsten levererad. Denna typ av marknadsföring 
görs genom de klassiska marknadsföringsverktygen så som reklam, försäljning och 
prissättning. Oklara eller orealistiska löften kommer att leda till en osäker inledning på en 
relation. Därför är det viktigt att inte lova för mycket till sina kunder. 

Möjliggöra löften  Intern marknadsföring 
Nästa form av marknadsföring, intern marknadsföring, tillkommer vid möjliggörandet av 
löftena. För att de anställda och servicesystemen ska kunna leverera löftena måste de ha 
kompetensen, förmågan, verktygen och motivationen för att kunna göra detta. Den här formen 
av servicemarknadsföring är känd som intern marknadsföring. Löften är enkla att ge, men så 
länge de anställda inte tränas, ges de rätta verktygen eller de interna systemen eller belönas 
för hur de bra de lyckas erbjuda tjänsterna kanske löftena inte hålls (Bitner, 1995). 

Hålla löften  Interaktiv marknadsföring 
Att hålla sina löften görs via den tredje löfte-relaterade marknadsföringsaktiviteten, interaktiv 
marknadsföring, och det är den mest kritiska aktiviteten från kundens synvinkel (Bitner, 
1995). Tjänstelöften bryts eller hålls oftast av de anställda, eller i vissa fall av teknologin. Det 
fungerar som marknadsföringen när kunden interagerar med organisationen och är därför den 
dominanta vid relationsuppbyggnader. Det är här som löftena prövas och tillförlitligheten på 



 6 

tjänsten testas varje gång parterna möts. Det är vid dessa möten som tjänsterelationer byggs, 
ett möte i taget (Bitner, 1995). 

Uppbyggande av servicerelationer  ett möte i taget 
Varje gång en kund interagerar med en serviceorganisation, via telefon, mail eller person, 
uppstår ett servicemöte, (Shostack, 1984). Från kundens sida är det är vid dessa möten som 
servicerelationer byggs upp, genom att löftena, eller serviceorganisationens förmåga att hålla 
löftena, prövas vid varje möte. Det är även vid dessa möten som kunden får en liten inblick av 
serviceorganisationens kvalitet och bidrar till kundens tillfredsställelse samt vilja att göra 
affärer med organisationen i framtiden. För tjänsteorganisationen är varje möte en möjlighet 
att bevisa sin potential som tjänsteleverantör, genom att bygga tillit och för att öka 
kundlojaliteten, alltså att bygga en relation. Tyvärr innebär varje möte även en risk att sänka 
uppfattningen om kvaliteten, minska tilliten och att förstöra kundlojaliteten. För vissa 
organisationer kan en kunds hela uppfattning om tjänstekvaliteten grundas på ett fåtal möten, 
medan det för andra organisationer grundas på många möten över olika områden (Bitner, 
1995). 

Vilket möte påverkar relationerna mest? 
Det borde rimligtvis vara så att varje möte med kunden är lika viktigt för att kunna möjliggöra 
långsiktiga relationer. Men det har visat sig att för vissa organisationer är vissa specifika 
möten viktigare än andra för att bygga relationer. Ett exempel är om en organisation erbjuder 
exceptionell service, men där kunden sedan tidigare har en dålig uppfattning om 
serviceorganisationens kvalitet. Det kan leda till att kunden väljer en annan organisations 
serviceerbjudande, trots att det inte är lika bra. Det spelar alltså ingen roll om du har bäst 
service så länge kunden inte har den uppfattningen. Med detta kommer att första intrycket är 
extremt viktigt vid ett relationsbyggande. Ett dåligt första intryck kan leda till att allt upplevs 
dåligt. På samma sätt kan ett bra första intryck leda till en bättre övergripande åsikt om 
kvaliteten, samtidigt som att en rad positiva intryck helt förstöras av ett enda dåligt intryck. 
En kombination av bra och dåliga intryck kan också leda till en osäkerhet hos kunden. Det 
betyder att varje möte kommer att bygga upp kundens uppfattning om kvaliteten på servicen 
som en organisation erbjuder, och påverkar alltså relationen till kunden (Bitner, 1995). 

Anställda, processer och även kunder 
Från kundens sida är det ofta en anställd som antingen håller en organisations löfte eller inte. 
Kunden kommer att bedöma en anställds förmåga att återställa något som gått fel, hur bra de 
kan hantera särskilda önskemål samt deras förmåga att vara spontana. Det är uppenbart att den 
anställdes förmåga att leverera till stor del beror på processerna och verktygen som finns att 
tillgå, effektiv anställning och träning samt incitament för de anställda. Förutom detta spelar 
även kunden en roll för en organisations förmåga att hålla löftena, eftersom att kunden ofta är 
med när servicen överlämnas eller genomförs. Kunden kan påverka serviceorganisations 
produktivitet, kvalitet och i slutändan även deras egen uppfattning eller tillfredställelse av 
servicen. Om kunden kan spela sin roll på ett effektivt sätt kan även organisationen leverera 
servicen på ett effektivt sätt och kan enklare hålla sina löften (Bitner, 1995).  

Hur kunderna har nytta av servicerelationer 
Förutom den ekonomiska, kvalitets- och värdefördelarna som kunden upplever, har kunden 
nytta av långvariga servicerelationer eftersom att en associering till det kan bidra med en 
känsla av välmående och övergripande livskvalitet. En långvarig relation kan bidra till 
minskad stress då kunden lär sig vad denna kan förvänta sig. Om man som serviceerbjudare 
känner kunden och dess preferenser väl och har skräddarsydd service som passar kundens 
behov över tid, kommer ett byte av serviceleverantör kännas omständigt för kunden. Dels 
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kostar det mycket pengar, men det kostar även psykologiskt då det är krävande att starta en ny 
relation där man åter igen känner osäkerhet i vad man kan förvänta sig. Detta kan leda till att 
en kund inte väljer att byta serviceleverantör, trots att kunden vet om andra 
serviceleverantörer som har samma eller bättre kvalitet på sin service (Bitner, 1995). 

2.3 Tjänsteorienterad verksamhet genom PSS 
I detta avsnitt behandlas ett exempel på en affärsmodell där fokus flyttas från att erbjuda en 
produkt till att erbjuda en funktion. Denna affärsmodell benämns Product Service System 
(PSS) och skrivs om av bland annat författarna (Goedkoop et al., 1999, Baines et al., 2007, 
Stahel, 1997 och Mont, 2002), som ett lämpligt angreppsätt för tillverkande företag som har 
som ambition att gå mot en mer funktionsorienterad verksamhet.  

Traditionellt sett har produkter varit helt separerade från tjänster, men under senare år har det 
skett en tjänstefiering av produkter. Med PSS menas att funktionaliteten av en produkt utökas 
genom att addera tjänster till produkten som kunden köper. Fördelarna för kunden med detta 
är minskat risktagande, ansvar och kostnader som traditionellt sett förknippas med ägarskap. 
Risken samt ansvaret för att resursen kan utnyttjas överförs alltså till leverantören. Genom att 
ägandeskapet övergår till leverantören ökar dennes konkurrensförmåga då dessa erbjudanden 
klart skiljer sig från vanliga produkterbjudanden. Det kan även förbättra utnyttjandegraden, 
tillförlitligheten och designen på produkterna (Baines et al., 2007).  

PSS bör definieras som ett system av produkter, tjänster, nätverkssupport och infrastruktur 
som är utformade för att vara; konkurrenskraftigt, tillfredsställa kundbehov och ha en lägre 
inverkan på miljön än traditionella affärsmodeller (Mont, 2002). En betydande egenskap hos 
tjänstefieringsstrategier är att de ska ha ett tydligt fokus på kunden. Kunden ska inte enbart 
erbjudas en produkt utan en specifik lösning på sitt specifika problem. I de fall som 
undersökts i litteraturen erbjuder PSS ett värde som är nära det aktuella behovet hos kunden 
(Baines et al., 2007).  

Drivkrafter för tjänstefiering 
Det finns tre identifierade drivkrafter för tjänstefiering enligt Baines et al. (2007); finansiella, 
strategiska och marknadsföringsinriktade. De finansiella drivkrafterna för att övergå till en 
funktionsorienterad verksamhet är ökad lönsamhet och ökad stabilitet vad gäller inkomster. 
Inkomster till följd av service-aktiviteter kan fortsätta komma även om försäljningen av 
produkterna minskar, vilket leder till en förmåga att bättre klara lågkonjunkturer. Med en 
ökad livstid hos moderna komplexa produkter kan de mest betydande intäkterna trycka 
nedströms mot den egna service-hanteringen, vilket kan hjälpa till att säkra en regelbunden 
inkomst och balansera ut effekterna av en mogen marknad och oönskade ekonomiska 
svängningar (Baines et al., 2007).  

De strategiska drivkrafterna bygger på en stärkt konkurrenskraft genom att använda service-
elementet som en differentiering av tillverkningserbjudandet. Att stärka konkurrenskraften 
genom ökad service är ofta mer hållbar då den inte är visuell och beror i högre grad på den 
tillgängliga arbetskraften vilket gör att det är svårt att kopiera (Baines et al., 2007).  

Drivkrafterna som påverkar marknadsföringen är ett resultat av de förbättrade 
kundrelationerna och produktdifferentiering (Baines et al., 2007).  

 Företaget blir mindre känsligt mot prisbaserad konkurrens.  

 Trycket att skapa mer flexibla företag med smalt avgränsad kärnkompetens 
tillsammans med ökad teknisk komplexitet, leder till ett ökat tryck att outsourca 
den befintliga serviceverksamheten.  
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 Servicen sägs öka kundlojaliteten i den grad att kunden till slut är beroende av 
sin leverantör.  

 
kontaktmöjligheter med kunden vilket gör att leverantören får möjligheter att 
sälja andra produkter eller tjänster.  

 Genom att erbjuda service kan leverantören få en bättre förståelse för kundens 
behov och efter dessa skräddarsy lösningar.  

Drivkrafterna sammanfattas i Tabell 1 där fördelarna med en funktionsorienterad verksamhet 
räknas upp.  

Tabell 1: Fördelarna med en mer tjänsteorienterad verksamhet (Mont, 2002). 

T illverkaren/leverantören K unden Samhället/Mil jön 

Addering av värde till en 
produkt. 

Det skapas en 
tillväxtstrategi för 
innovation i en mogen 
industri. 

Förbättrade relationer till 
kunder genom ökad 
information om 
kundönskemål 

Minskad total 
livscykelkostnad för 
produkten  

Ökad marknadsföring 

Högre utnyttjandegrad på 
utrustningen 

Större bredd av 
valmöjligheter på 
marknaden (underhåll, 
reparationsservice mm.)  

Minskad risk genom att 
 

Individanpassade 
lösningar  

 

Ett minskat totalt antal 
produkter genom 
introduktion av nya 
scenarier där man 
exempelvis hyr ut, leasar, 
delar mellan 
konsumenter. 

Leverantören och kund 
får incitament att 
återvinna och förbättra 
befintliga produkter. 

 

2.4 Underhåll 
E tt naturligt sätt att erbjuda tjänster för ett tillverkande företag är att skapa tjänster kring 
underhåll för en produkt. Det är vanligt att organisationer förbättrar de befintliga tjänsterna 
som rör underhållsaktiviteter, efter att ha upptäckt att underhåll är en viktig del av 
kundnöjdheten (Oliva och Kallenberg, 2003). De flesta tillverkande företag erbjuder redan 
tjänster i form av underhåll som stödjer deras produkter så som reservdelsförsäljning och 
reparationer, vilket gör att de redan är inne på tjänstemarknaden. Detta kapitel ska ge läsare 
en grundläggande förståelse för vad underhåll är och hur underhåll kan bedrivas för att öka 
utnyttjandegrad- och livslängd hos en produkt.   

 vidmakthålla något, att 
se till så 

aktiviteter som behövs för att bevara och återställa en utrustning, en maskin eller ett system 
 

Fram tills nyligen har företagsledningar runt om i världen ignorerat effekterna av underhållets 
påverkan på produktens kvalitet, produktionskostnader, och ännu viktigare, på den totala 
vinsten för företaget (Mobley, 2002). Genom att bedriva underhåll på rätt sätt kan företag 
erhålla en hög tillgänglighet och en lång livslängd på sin utrustning samtidigt som 
kostnaderna för underhåll minskar. För att lyckas med detta krävs det att arbetet sker 
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systematiskt och noggrant (Johansson, 1997). Anledningen till att underhållsarbetet bedrivs 
ineffektivt beror ofta på brist på faktabaserad data som kan kvantifiera det faktiska behovet av 
reparation och underhåll (Mobley, 2002). 

För att lyckas med underhållsarbetet bör detta bedrivas enligt följande principer menar 
Johansson (1997): 

 Företagsledningens stöd och engagemang 

 Sätt kunden i fokus 

 Basera beslut på fakta 

 Arbeta med processer 

 Arbeta med ständiga förbättringar 

 Få alla att medverka 
Johansson (1997) tar upp ett lyckat exempel med en övergång från haveriorienterat underhåll 
till driftsäkerhetsorienterat underhåll. Utveckling beskrivs i Figur 3.   

 
F igur 3: Vägen till driftsäkerhet (Johansson, 1997 ursp. Franzen, (Utek-nytt nr 1-93)) 

Ett konstaterande som författarna gör är att ineffektiv underhållshantering gör det svårt att 
tillverka kvalitativa produkter och samtidigt vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden.  
Den dominerande orsaken till denna ineffektiva styrning är bristen på faktiska data för att 
kvantifiera det faktiska behovet av reparation eller underhåll av anläggningens maskiner, 
utrustning och system. Schemaläggning av underhållet har varit, och är i många fall 
fortfarande, baserad på statistisk trenddata eller på det oförberedda stoppen i 
anläggningsutrustningen (Mobley, 2002).  

Underhåll kan beskrivas i olika hög omfattning. Om ett företag inte ser någon vinning i att 
prioritera underhåll, utan reparerar i den stund det går sönder, tenderar de att ligga långt ner i 
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underhållstrappan, se Figur 3. Om företaget däremot ser underhållsarbete som ett sätt att 
effektivisera sin produktion och tillverkning klättrar de uppåt på underhållstrappan mot vad 
Johansson, 1997, ursprungligen Franzen, definierar som driftsäkerhet. Ur denna trappa 
kommer de tre mest centrala stegen behandlas; haveriorienterat underhåll, förebyggande 
underhåll och prediktivt underhåll, kortfattad beskrivning av nämnda tre underhållsfilosofier 
han utläsas i Tabell 2.  

Tabell 2: Underhållsfilosofier (Mobley, 2002). 
 Haver iorenterat Förebyggande Prediktivt 

Hur? Laga ingenting innan det 
går sönder. Bygger på att 
underhåll inte ska behöva 

genomföras. 

 

Underhåll baseras på 
driftstid 

 

Utnyttjar de verkliga 
operationsförhållanden av 
produktionens utrustning 

och system för att 
optimera driften för hela 

fabriksanläggningen. 

Haveriorienterad verksamhet 
Laga ingenting innan det går sönder, är en ledningsstrategi som var vanlig inom tillverkande 
företag. Det spenderas alltså inga pengar på underhåll innan något har gått sönder. Detta sätt 
att hantera underhåll bygger på reaktiv förfarande. Det är egentligen inte underhåll eftersom 
det bygger på att underhåll inte ska behöva genomföras. Detta synsätt är ofta väldigt dyrt. Det 

förebyggande uppgifter så som smörjning och maskinjusteringar med mera (Mobley, 2002).   

När ett företag arbetar haveriorienterat med underhåll på sina maskiner måste 
serviceteknikern kunna reagera på alla möjliga fel inom fabriken då inga försök görs att 
förutse underhållsbehovet. Denna reaktiva metod för hanteringen tvingar 
underhållsavdelningen till att upprätthålla omfattande reservdelslager som omfattar 
reservmaskiner eller åtminstone alla viktigaste komponenterna för all kritisk utrustning i 
anläggningen. Alternativet är att förlita sig på utrustningsleverantörer som kan ge omedelbar 
leverans av alla nödvändiga reservdelar. Även om det är möjligt, omedelbar leverans från en 
reservdelsleverantör, skulle insatser för snabbare leverans väsentligt öka kostnaderna för 
reservdelar och de driftstopp som krävs för att rätta till haverier. För att minimera påverkan på 
produktionen skapad av oväntade haverier, måste underhållspersonal också kunna reagera 
omedelbart på alla typer av haverier. Nettoresultatet av denna reaktiva typ av 
underhållshantering är högre underhållskostnader och lägre tillgänglighet av processmaskiner.  

Förebyggande underhåll 
Det finns många definitioner för förebyggande underhåll men det centrala är att förebyggande 
underhåll baseras på driftstid. Underhållsaktiviteter genomförs alltså efter hur lång tid en 
maskin har kört. Alla program för förebyggande underhållsstyrning förutsätter att maskinerna 
kommer att försämras inom en viss tidsram som är typisk för just deras klassificering. 
Problemet med detta tillvägagångssätt är att arbetssättet och systemet utsätts för 
anläggningsspecifika variabler som direkt påverkar den normala livslängden för maskinen. 
Medeltid mellan fel är inte samma sak för exempelvis en pump som hanterar vatten och en 
som hanterar slitande uppslamningar (Mobley, 2002). En risk med att arbeta med 
förebyggande åtgärder är då omfattande underhåll genomförs fast maskinen inte är i behov av 
detta, eller att maskinen går sönder innan den beräknade livslängden är nådd, trots att 
förebyggande underhåll genomförts. I dessa fall kan det bli mycket kostsamt. Analyser av 
underhållskostnader indikerar att reparationer som utförs i den reaktiva eller haveriorienterade 
verksamheten kommer i genomsnitt kosta cirka tre gånger mer än samma reparation inom en 
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schemalagd eller förebyggande aktivitet. Schemaläggning av reparationer minimerar 
reparationstiden och den tillhörande kostnaden för arbetskraft, vilket i sin tur minskar de 
negativa effekterna av brådskande transport och förlorad produktion (Mobley, 2002). 
Schemaläggning av reparationer minimerar reparationstiden och den tillhörande kostnaden för 
arbetskraft, vilket i sin tur minskar de negativa effekterna av brådskande transport och 
förlorad produktion (Mobley, 2002). 

Prediktivt underhåll 
Prediktivt underhåll är en filosofi eller en attityd som enkelt förklarat, utnyttjar de verkliga 
operationsförhållanden av produktionens utrustning och system för att optimera driften för 
hela fabriksanläggningen. Denna filosofi bygger på att hela verksamheten har en förståelse för 
betydelsen av underhåll och alla arbetar för att hela tiden förbättra hur underhållet bedrivs för 
att säkerställa att anläggningsutrustningen alltid har högsta möjliga tillgänglighet och 
effektivitet. Prediktiv utrustning används för att göra mätningar i realtid så att maskinerna kan 
övervakas och i god tid servas på det sätt som passar bäst. Detta skapar möjligheter för 
organisationen att arbeta proaktivt och på så vis optimera planering efter maskinernas verkliga 
behov av service (Mobley, 2002).  

Fördelen med ett omfattande prediktivt underhållsprogram är att det kan och kommer ge 
faktiska data om det baseras på det aktuella mekaniska förhållandet i varje maskin och 
drifteffektivitet i varje enskilt system. Dessa data förser servicechefen med information för att 
schemalägga rätt mängd och rätt typ av serviceaktiviteter (Mobley, 2002).  Fördelarna med ett 
prediktivt underhållssystem är alltså att det kan minimera de oplanerade stoppen. Systemen 
kan även identifiera problem innan de blir allvarliga. Många mekaniska fel kan minimeras om 
de identifieras och lagas i ett tidigt skede. Ett exempel på en enkel variant på ett prediktivt 
verktyg är vibrationssystemet. Vibrationssystemet bygger på två grundläggande fakta: att 
vanliga felförhållanden i komponenter har distinkta vibrationsfrekvenser som kan isoleras och 
på så vis identifieras, samt att amplituden hos denna vibrationsfrekvens kommer att hållas 
konstant ända tills det sker en förändring i driftsförhållandet hos maskinen. Fler exempel på 
prediktiva underhållsverktyg är vibrationsövervakning, övervakning av processparametrar, 
termografi, tribologi och okulärbesiktningar. Mätmetoder har tillhandahållit medel för att 
minska eller helt eliminera onödiga reparationer, förhindra katastrofala haverier, och minska 
de negativa effekterna av underhållsverksamheten på lönsamheten för tillverkning och 
produktion.  

Trots att företag arbetar flitigt med övervakning och proaktivt arbete kan man inte helt 
undvika att oförutsedda stopp händer i alla fall. Därför måste underhållsorganisationer behålla 
sin förmåga att snabbt reagera på oväntade stopp (Mobley, 2002). 

2.5 Förutsättningar för ett införande PSS 
I följande kapitel behandlas de förutsättningar som krävs för att möjliggöra en övergång till 
en tjänsteorienterad verksamhet. Trots att litteraturen visar på otaliga möjligheter med en 
tjänsteorienterad verksamhet är det inte helt enkelt att genomföra en övergång för ett företag 
som tidigare varit produktorienterat. För att kunna övergå till en mer tjänsteorienterad 
verksamhet måste företagskultur, relationen mellan kund och leverantör, och sättet att 
värdesätta tjänster utvärderas och anpassas.   

Att ändra ett företags fokus från produkt- till tjänsteförsäljning betyder att de traditionella 
strategierna för marknadsdivisionen hos företaget måste ändras. Denna typ av förändring är 
något som ofta möts med ett psykologiskt motstånd (Mont, 2002).  Motståndet från företag att 
utöka sitt engagemang för en produkt efter försäljningstillfället är ett betydande hinder när 
tillverkaren ska ta ett större ansvar för sina produkter. Det utökade engagemanget leder till 
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förändringar inom organisationen och mellan organisationer, så som närmare samarbeten med 
andra aktörer i produkt- och tjänstekedjan. Detta sker delvis på grund av tröghet men också av 
rädslan för förändring (Mont, 2002).  

Övergången från tillverkare av produkter till en leverantör av tjänster utgör en stor utmaning 
för företagsledningen. Dels är de attribut som en tjänsteorganisation kräver nya för en 
organisation som tidigare endast tillverkat produkter. Förutom nya organisatoriska principer, 
strukturer och processer (Mont, 2002) kommer även affärsmodellen behöva ändra fokus från 
transaktionsbaserad till relationsbaserad. Utvecklingen av dessa nya förmågor kommer att 
kräva att både finansiella resurser och chefsresurser flyttas från tillverkning och 
produktutveckling som är de traditionella strategiska tyngdpunkterna i den tillverkande 
organisationen (Oliva och Kallenberg, 2003). För att utforma PSS krävs ett nära samarbete 
mellan alla olika aktörer som är inblandade under produktens och tjänstens livscykel. Ett nära 
samarbete, speciellt mellan tjänste- och tillverkningsorganisationen, gör det mer sannolikt att 
tillåta en tydlig överföring av de ekonomiska incitamenten, så att serviceverksamheten kan 
driva förändringar av tillverkning eller konstruktion (Mont, 2002). Vid omorganisering av ett 
företag mot PSS krävs omfattande skiften i företagskulturen och engagemang i marknaden, 
som i sin tur, kräver tid och resurser för att underlätta övergången (Mont, 2002).  

När företag byter system och källor för hur vinst skapas kan tillverkare avskräckas från att 
anamma PSS-konceptet. När försäljningspunkten övergår till en servicepunkt, som verkar 
över en längre tid, kan de traditionella incitamenten till försäljning misslyckas med att spegla 
de verkliga drivkrafterna för företagets vinst. Ett speciellt problem är övergången från 
kortsiktiga vinstrealiseringar vid säljtillfället till medel eller långsiktiga avskrivningsperioder. 
Utöver det är ett annat drag hos PSS, som påverkar synens på hur man gör förtjänst, är 
möjligheten att öka intäkterna genom effektiviseringsarbete istället för försäljning (Mont, 
2002). Det finns också hinder för företaget som ska genomföra övergången gällande sättet 
som pengarna tjänas. Företagen kan ha dålig erfarenhet vad gäller prissättning av dessa 
tjänster men även en rädsla att ta risken med att ansvaret av produkten inte går över till 
kunden. Det sista hindret är att organisationen saknar erfarenhet av att designa/konstruera en 
organisation som är kompetent att designa, skapa och leverera ett PSS. Ett effektivt PSS är 
samtidigt mer komplext än en traditionell säljstrategi av produkter, vilket kräver förändringar 
på det funktionella och systematiska planet (Baines et al., 2007). 

Relationen mellan företaget och kunden spelar en avgörande roll om PSS ska konstrueras och 
utnyttjas på ett effektivt sätt. Vissa företag har startat att arbete närmare sina kunder. Detta 
bidrar till att företagen får insyn i kundens behov, preferenser och regionala köpvanor. Dessa 
företag spelar en avgörande roll vad gäller att både tillfredsställa och skapa nya kundbehov 
för varor och tjänster. Ett nära samarbete med kunderna gör att betydelsen för 
marknadsdivisionen ökar. Detta medför ökade krav på en fungerande kommunikation mellan 
företag och kunder, vilket skapar behov av förbättrad informationsstyrning för att 
organisationens effektivitet och kundkommunikation ska fungera. I takt med att produkt och 
tjänsteutveckling pågår genom interaktion med kunder är det troligt att beslutsfattandet med 
tiden blir mer decentraliserat.  Med ett utvidgat samarbete med andra företag skapas behov av 
gemensamma resultatindikatorer och mänskliga resurser. Dessa intraorganisatoriska 
förändringar modifierar relationerna mellan affärsfunktionerna inom organisationen. Det kan 
bli aktuellt att skapa nya nätverk för att kunna utveckla PSS; exempelvis forskningsnätverk 
utreder marknadsförändringar och kundens efterfrågan, informationsdelningsnätverk för att 
dela information som är relevant för hela produktkedjan eller industrisektorn och regionala 
nätverk som knyter samman industrier som verkar i samma region, eller i samma bransch för 

- t 
material (Mont, 2002). Utanför organisationen måste sedan fler intressenter involveras i 
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processen, eftersom att konkurrenskraftiga och hållbara PSS-lösningar sällan kan erbjudas av 
en ensam organisation. Relationen mellan tillverkaren och kunden spelar en viktig roll för att 
ett PSS ska fungera effektivt. Ett tidigt engagemang mellan tillverkaren och kunden är 
väsentligt för att uppnå en lösning som kunden önskar och behöver (Baines et al., 2007).  

2.6 Övergången från produkt- till tjänsteorienterad verksamhet 
E tt sätt att systematiskt genomföra en övergång från en produkt- till en tjänsteorienterad 
verksamhet har Oliva och Kallenberg (2003) skrivit om och behandlas i följande kapitel. 
Övergången beskrivs i fyra steg; konsolidering av de produktrelaterade tjänsterna, ingång på 
IB-servicemarknaden, expansion av IB-serviceerbjudandet och att överta kundens jobb.       

Oliva och Kallenberg (2003) har undersökt hur organisationer har inkluderat tjänster i sina 
erbjudanden. De fann att övergången görs i ett antal steg, och utifrån dessa skapades en 
process för den här typen av övergångar. 

Första steget: Konsolidering av de produktrelaterade tjänsterna 
Det första steget i övergången är att konsolidera de produktrelaterade tjänsteerbjudandena. 
Det här steget drivs vanligtvis av en önskan att sälja mer produkter och målet med den är att 
förbättra prestandan på de funktioner som erbjuds och säkerställa att utlovad funktion eller 
tjänst levereras på utsatt tid. Se Figur 4 för utlösare, mål samt åtgärder för det första steget. 

 
F igur 4. Första steget för en övergång mot en serviceorienterad verksamhet (Oliva och 

Kallenberg, 2003). 

De flesta tillverkande företag erbjuder redan tjänster i form av underhåll som stödjer deras 
produkter (reservdelsförsäljning, reparationer eller dylikt), vilket gör att de redan är inne på 
tjänstemarknaden och känner därför delvis till marknaden för produktrelaterade tjänster. 
Dessa tjänster har dock traditionellt sett vuxit fram ur olika delar av organisationen och ses 
som en olönsam nödvändighet för att kunna sälja produkten. De företag som lyckades bäst 
med att utveckla funktionserbjudanden började med att samla existerande tjänsteerbjudanden i 
en ensam organisationsenhet. Det är vanligt för organisationer att genomföra den här fasen 
som ett första steg att förbättra de befintliga tjänsterna som rör underhållsaktiviteter, efter att 
ha upptäckt att underhåll är en viktig del av kundnöjdheten. Genom att samla 
tjänsteerbjudandena i en egen organisationsenhet kan även övervakning ske av enheten, alltså 
underhållets effektivitet. Internt skapar den nya enheten transparens av finansiell data. Externt 
skapar en förbättring av tjänsten ett förbättrat rykte bland kunderna vilket bidrar till att 
företaget uppfattas som en tillförlitlig leverantör av tjänster (Oliva och Kallenberg, 2003).  

Andra steget: Ingång på IB-servicemarknaden 
Det andra steget är att gå in på IB-tjänstemarknaden. Med IB, Installed Base, menas produkt 
och processrelaterat underhåll som krävs av slutanvändaren, under produktens livscykel, för 
att maskinerna ska fungera effektivt under körning. Detta steg sker då lönsamhetspotential 
identifierats eller för att öka kundnöjdheten. Målet är att hitta nya intäktsmöjligheter. Se Figur 
5 för utlösare, mål samt åtgärder för det andra steget. 
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F igur 5. Andra steget för en övergång mot en serviceorienterad verksamhet (Oliva och 

Kallenberg, 2003). 

Om ett företag identifierar vinstmöjligheter inom serviceområdet kan beslut tas om att gå in 
på IB-servicemarknaden. Det är vanligt att identifieringen av vinstmöjligheterna sker via 
övervakningen som möjliggjorts i den första fasen. Enligt Oliva och Kallenberg (2003) är 
tillvägagångssättet i den här fasen förutsägbart bland företagen, trots att orsakerna som utlöst 
initieringen skiljer sig.  

Enligt Oliva och Kallenberg (2003) finns det två stora utmaningar vid en ingång på IB-
servicemarknaden. Den första utmaningen är den kulturella förändringen, från en 
produktcentrerad organisation till en serviceorienterad organisation, som måste ske. Eftersom 
att tjänstemarknaden skiljer sig från produktmarknaden kommer säljorganisationen få det 
svårt att fokusera på mindre tjänsteerbjudanden vid sidan om produkten. För tillverkande 
företag kan vissa tjänster ses som tillägg som används i förhandlingar som -
att gå mot en funktionsorienterad organisation måste tillverkande företag värdesätta tjänsterna 
och lära sig hur dessa ska säljas, levereras och faktureras. Enligt Oliva och Kallenberg (2003) 
hade företag som lyckats med övergången skapat separata säljstyrkor skilda från säljarna av 
produkter, anställt egna servicetekniker och initierat ett nytt informationssystem för att 
övervaka den nya organisationen. De mest lyckade exemplen var de som drev den nya 
organisationen som en egen resultatenhet med ansvar för hur den presterar. Oliva och 
Kallenberg (2003) tolkade detta som att kulturer i den nya organisationens faktiskt skiljde sig 
från kulturen i den tillverkande organisationen.  

Den andra stora utmaningen är att skapa en global infrastruktur för tjänsterna som ska kunna 
svara på lokala behov. Det här är en utmaning som kommer med flera svårigheter. Till att 
börja med kommer ett investeringsbeslut som med största sannolikhet inte kommer att 
generera vinster direkt, vilket kommer att påverka de nyckeltal som investerare övervakar 
negativt. Sedan finns svårigheten med att driva ett effektivt underhållsnätverk. Företaget 
måste dels ha förmågan att sprida kunskapen mellan alla servicecenter, men även förmågan 
att hantera stora organisationer av servicepersonal. Till sist måste företaget även besluta till 
vilken grad som tjänsteerbjudandena ska standardiseras över marknaderna mot hur mycket 
man vill kunna erbjuda kundanpassning.  

Den första åtgärden i den här fasen är att man låter nuvarande tjänster få vinst- och 
förlustansvar. Företag tenderar därefter att expandera sina IB-serviceerbjudanden genom att 
antingen utöka tjänsteerbjudandena till andra produktcentrerade organisationer eller genom att 
överta mer IB-serviceerbjudanden och bli tjänsteleverantören för tredje parten. Internt 
fokuserar den här fasen på att bygga en väl funktionerande och effektiv serviceorganisation, 
medan organisationen externt fokuserar på att etablera sig som en aktiv aktör med ett rykte att 
leverera löftena som man ger. 

Tredje steget: Expansion av IB-serviceerbjuanden 
När den viktigaste funktionaliteten av serviceorganisationen är på plats kan expanderandet av 
serviceerbjudandena börja, vilket sker genom två distinkta övergångar. Den första övergången 
är ändringen av kundinteraktioner, från transaktionsbaserade till relationsbaserade. Den andra 
övergången ändrar fokus på värdeerbjudandet, från slutanvändarens produkteffektivitet, alltså 
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om produkten fungerar, till produktens effektivitet inom slutanvändarens processer. Se Figur 
6 för utlösare, mål samt åtgärder för det tredje steget. 

 
F igur 6. Tredje steget för en övergång mot en serviceorienterad verksamhet (Oliva och 

Kallenberg, 2003). 

Med övergången mot relationsbaserade kundrelationer ändras även prissättningen av 
servicetjänster, från att varje reservdel och arbetsinsats prissätts till ett fast pris som täcker all 
service som avtalet omfattar över en avtalad tidsperiod. Ett resultat av en sådan övergång är 
att serviceorganisationen måste anta sannolikheten för verktygsbrott. Relationsbaserade 
servicetjänster som utgår från produkten formas ofta som ett underhållskontrakt och prissätts 
efter operationell tillgänglighet och responstid vid maskinfel. Övergången till 
underhållskontrakt triggas ofta av en önskan att utnyttja serviceorganisationen på ett bättre 
sätt. Efter att serviceorganisationen är skapad är den huvudsakliga vinstdrivaren utnyttjande 
av kapacitet för erbjudaren av servicetjänster. Etablerade servicekontrakt reducerar 
variationen och oförutsägbarheten av efterfrågan på den installerade kapaciteten och tillåter 
högre medelutnyttjande av kapaciteten (Oliva och Kallenberg, 2003). 

För att göra erbjudandena gripbara för slutanvändaren måste de prissättas efter 
tillgängligheten av utrustningen, och inte efter leverantörens kostnad för övervakning av 
utrustning, utförande av schemalagt underhåll eller reparationer. Trots en imponerande 
teknisk utveckling har många organisationer haft svårt att sälja system för att övervaka 
produkterna på distans. Anledningen till detta är att övervakningen för sig inte adderar något 
värde för slutanvändaren. Det är inte förrän denna förmåga överförs till ett erbjudande om 
högre utnyttjandegrad av utrustningen, och med rätt prissättning, som slutanvändaren kan 
värdesätta erbjudandet. Prissättning av utnyttjandegrad för utrustning kräver att erbjudaren 
antar utrustningens operativa risk, vilket betyder att prissättningen kommer att baseras på 
antingen alternativkostnaden för maskinfel, eller den traditionella kostnaden för 
slutanvändarens serviceorganisation. Det betyder att lönsamheten för den här prismekanismen 
beror på hur exakt organisationen kan bedöma risken för fel på utrustningen. I Oliva och 
Kallenbergs studie (2003) var företagen villiga att skriva olönsamma kontrakt för att börja 
lära sig att prissätta kontrakten.  

Den största fördelen som tillverkande företag har över andra tjänsteorganisationer är deras 
kumulativa erfarenhet av att underhålla deras egen utrustning, och att använda deras 
produktutveckling och systemintegrationserfarenhet för att utveckla och leverera bättre rutiner 
för underhåll. Externt kräver den här fasen marknadsföringsinsatser och tid då organisationen 
behöver etableras pågående relationer med slutanvändare (Oliva och Kallenberg, 2003). 

Den andra övergången fokuserar, som nämnts, på produktens effektivitet inom 
slutanvändarens processer. Ju längre man går mot det här värdeerbjudandet, desto mer blir 
produkten en del av erbjudandet istället för att vara den centrala delen av värdeerbjudandet. 
Genom att centrera erbjudandet på slutanvändarens processer byter företaget fokus från 
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maskintillverkare till en lösningserbjudare, och utvecklar service och underhåll för att 
förbättra utnyttjandegrad och effektivitet på produkterna. Det stora steget i den här fasen är att 
underhålla dessa produkter under en hel livscykel och inte endast vid installationen (Oliva och 
Kallenberg, 2003). 

Etablering av processcentrerad service kommer med två viktiga utmaningar. Den första 
utmaningen är att upprätta HR- och kunskapsförmågor som har utvecklats över hela 
serviceorganisationen. Den andra utmaningen är marknadsföringen. Den nya 
serviceorganisationen måste utveckla ett närverk av nya distributionskanaler och nya 
kontakter inom slutanvändarens organisation (Oliva och Kallenberg, 2003). 

F järde steget: A tt överta slutkundens jobb 
Det sista steget är att övergå till en ren serviceorganisation, en organisation som antar operativ 
risk och tar fullt ansvar för slutanvändarens process. Övergången till operationell service, 
vilket inkluderar övertagande över slutanvändarens underhållsorganisation eller dess 
operationella organisation, är ett stort outforskat territorium för tillverkande företag inom de 
flesta industrierna, och ingen organisation i Oliva och Kallenbergs studie (2003) hade gjort 
övergången. Företag ska endast ta det här steget efter att deras serviceorganisation har 
etablerat sig själv stadigt på service och underhållsmarknaden. Som kan utlösas ur Figur 7 är 
det oklart vad som utlöser, vilka mål samt vilka åtgärder som finns inom det sista steget. 

 
F igur 7. Fjärde steget för en övergång mot en serviceorienterad verksamhet (Oliva och 

Kallenberg, 2003). 

Enligt Oliva och Kallenberg (2003) sker inte stegen i samma ordning, men vad varje lyckad 
övergång visade var en välstrukturerad och systematisk övergång. Något som Oliva och 
Kallenberg (2003) observerade var att misslyckade fall var då organisationer försökte sälja 
avancerade tjänster, exempelvis underhåll av utrustning, utan att ha utvecklat kompetensen 
internt för detta. Vidare visade studien att lyckade övergångar hade isolerat sina 
serviceorganisationer från den tillverkande organisationen. Med denna isolering uppstår dock 
frågan hur serviceorganisationen kan utnyttja den tillverkande organisationen, då den ser ut att 
minska bortom enklare tjänster. Oliva och Kallenberg (2003) föreslår att tillverkande 
företaget kanske måste anta horisontella strukturer för hur tjänsterna ska levereras, genom ett 
nätverk av tillverkare, underhålls- och logistikspecialister samt serviceorganisationer. 

Trots dessa hinder och svårigheter är litteraturen sparsam med artiklar som behandlar hur en 
övergång kan ske eller utmaningarna som övergången kommer med. Det är inte heller klart på 
en strategisk nivå till vilken grad som tjänster ska erbjudas eller vilka faktorer som måste tas 
hänsyn till när produkt- och tjänstemixen väljs (Oliva och Kallenberg, 2003). 

2.7 Varför ska kunden acceptera? 
Genom kapitel 2.2 och 2.3 har fördelar och förutsättningar för en övergång behandlats och 
genom kap 2.4 har ett exempel på hur en övergång till en tjänsteorienterad verksamhet 
redogjorts för. Givet att ett företag har kommit så långt är det trots leverantörens 
omorganisering inte säkert att kunden är villig att köpa en funktion. I detta kapitel behandlas 
varför kunden ska acceptera en funktion istället för en produkt.  

Litteraturen har tidigare fokuserat på leverantörsperspektivet och antagit att det finns ett 
uttalat kundbehov och sedan har forskningen koncentrerats till att sträva efter att optimera 
strukturen för dessa kontrakt. Utifrån detta är det intressant att lyfta kundbehovsantagandet 
och undersöka strategiska faktorer som påverkar kundens vilja att acceptera och köpa 
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underhållskontrakt. Enligt Alvizos och Angelis (2012), är kunderna överrens om att 
underhållskontrakt ses som outsourcing, och att kundens förmåga eller vilja att köpa dessa 
kontrakt beror på viljan att outsourca den egna serviceorganisationen. Det är alltså mycket 
viktigt för tillverkaren att förstå hur kunden värdesätter tjänsterna som erbjuds. (Baines et al., 
2007) Medan kapacitetsutnyttjandeargumentet förklarar varför en erbjudare av 
underhållstjänster ska överväga ett införande av underhållskontrakt, finns det inget 
motsvarande argument till varför slutanvändaren ska outsourca underhållsfunktionen (Oliva 
och Kallenberg 2003). 

Det är inte säkert att konsumenterna är entusiastiska över de ägarlösa köpen (Mont, 2002). 
Alla kunder är inte lika entusiastiska över att konsumera utan att äga något (Baines et al., 
2007). Många exempel på praktisk tillämpning av produkt-serviceidéer i den kommersiella 
sektorn har inte underlättat idrifttagande på den privata marknaden. De lyckade modellerna, 
så som bilmarknaden, är fortfarande begränsad till små marknadsnischar. Kundens behov och 
inköpsbeteenden tycks vara mer komplicerade än förväntat. Uppfattningen att kunder är mer 
intresserade av funktion än av ägandeskapet eller att denna letar efter funktionen snarare än 
produkten i sig själv representerar inte dagens verklighet (Mont, 2002). 

PSS är något relativt nytt och har inte ens på akademisk nivå skapats för den rent praktiska 
tillämpningen. Därför har en rad osäkerheter som rör PSS belysts bland annat; företagets 
förmåga att tillämpa PSS på företagets strategiska beslut samt kundens mognad för att 
acceptera PSS (Mont, 2002). 

3 Metod 
Det här kapitlet kommer att beskriva uppsatsens forskningsmetod som har valts utifrån syftet 
och frågeställningen för uppsatsen. Kapitlet kommer även att diskutera hur den valda 
metoden har påverkat kvaliteten av uppsatsens resultat och slutsatser. 

3.1 Metodval  
Då syftet med denna examensuppsats var att belysa komplexiteten i att erbjuda en kund 
tjänster adderat till en högkvalitativ produkt, krävdes dels en djup förståelse kring relevanta 
teorier, men även en djup förståelse för hur det såg ut i praktiken. För att åstadkomma denna 
djupa förståelse var en kvalitativ studie att föredra enligt Collis och Hussey (2009), och valdes 
därför som utgångspunkt för valet av metodik och därefter hur insamlingen av data gick till. 
För att undersöka ett visst fenomen i syfte att förstå ett sammanhang är en fallstudie att 
föredra enligt Collis och Hussey (2009). Därför var det lämpligt att använda sig av en 
fallstudie för att svara på forskningsfrågan, då detta är en undersökande utredning.   

F allstudien 
Fallstudien genomfördes hos Atlas Copco Construction Technique Scandinavia (Atlas 
Copco). För att hitta ett lämpligt fall att undersöka forskningsfrågan på söktes en produkt där 
fokus i dagsläget ligger på säljandet av produkten. Produkten som valdes var asfaltsläggaren 
och var intressant ur flera aspekter. Dels var det en produkt där eftermarknaden till största del 
endast bestod av reservdelsförsäljning, men även att de flesta kunderna av asfaltsläggare drev 
egna serviceorganisationer. Valet av kund gjordes tillsammans med eftermarknadschefen på 
Atlas Copco. Kunden som valdes var NCC Roads Beläggning (NCC) och valdes med 
anledning av att Atlas Copco har en bra relation med NCC som kund. 

De datainsamlingsmetoder som ingick i fallstudien var en litteraturstudie samt en empirisk 
studie bestående av intervjuer. Anledningen till att endast ett fall med en kund valdes var 
tidsbegränsningen på 20 veckor som examensuppsatsen hade. 
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Litteraturstudien 
För kvalitativa undersökningar är det viktigt att författarna förstår ämnet som undersökningen 
behandlar eftersom att det har en stor påverkan på resultatet av undersökningen (Collis och 
Hussey, 2009). Därför skapades ett teoretiskt ramverk utifrån litteraturstudien som låg till 
grund för analysen av det empiriska resultatet. Arbetet inleddes därför med att göra en bred 
inledande litteraturstudie kring en mängd sökord som kunde tänkas vara relevanta utifrån vår 
uppfattning om arbetet just då. Den inledande litteraturstudien behandlade sökord som: 
service, servicekvalitet och produkt-service-system. Efter den inledande litteraturstudien 
gjordes en utvärdering kring vad som var intressant för problemet som undersöktes och hur 
arbetet skulle fortsätta. Utifrån det gjordes en mer omfattande litteraturstudie som behandlade 
flera sökord som fanns intressanta för uppsatsen. Exempel på sökord som den omfattande 
litteraturstudien behandlade var: servicerelationer, serviceorganisationer och 
underhållsteorier. 

Data för litteraturstudien hämtades från sekundära källor som böcker, vetenskapliga artiklar 
och från hemsidor. Artiklarna söktes och hämtades främst genom databaserna; KTHB Primo 
och Google Scholar. 

Intervjuerna 
För att undersöka komplexiteten i att erbjuda en kund tjänster adderat till asfaltsläggaren 
behövdes först och främst en förståelse för vilket värde asfaltsläggaren skapar för slutkunden. 
Därför genomfördes intervjuer med en kund till NCC. Kunden som valdes var Trafikverket 
och valdes eftersom att Trafikverket är en stor kund av väganläggning. Intervjuer med 
Trafikverket genomfördes med två upphandlare av vägunderhåll samt en beläggningsexpert.  

Med förståelsen för vilket värde asfaltsläggaren skapar åt slutkunden genomfördes sedan 
intervjuer med NCC. Intervjuerna med NCC genomfördes för att undersöka vilka behov NCC 
har och vad de värdesätter vad gäller service, servicekvalitet, relationer till maskintillverkare 
samt olika typer av serviceavtal relaterat till asfaltsläggare. Valet av intervjupersoner gjordes 
tillsammans med en kontaktperson hos NCC. Tillsammans med kontaktpersonen 
identifierades alla positioner som berör asfaltsläggaren vad gäller planering, användning, 
underhåll samt inköp. Anledningen till att intervjuer genomfördes på NCC innan Atlas Copco 
var för att författarna inte skulle få en av leverantören färgad bild av kundens uppfattning.  

Intervjuerna med Atlas Copco gjordes för att identifiera vilka möjligheter samt hinder som 
finns för att erbjuda tjänster adderat till asfaltsläggaren. Intervjuer genomfördes med alla 
roller som skulle beröras av ett sådant införande med asfaltsläggarna. Valet av 
intervjupersoner gjordes i samråd med eftermarknadschefen.  

För att undersöka behov och värderingar är en blandning av ostrukturerad och 
semistrukturerad intervjumetod att föredra enligt Collis och Hussey (2009). Därför 
genomfördes alla intervjuer som semistrukturerade intervjuer. Det är vidare väsentligt att 
intervjuaren ställer frågor som kräver att intervjupersonen utvecklar sitt inledande uttalande. 
För att få en så klar uppfattning som möjligt av intervjupersonernas svar ställdes därför 
mestadels öppna, hypotetiska och jämförande frågor under de semistrukturerade intervjuerna. 
Intervjuerna som genomförts hölls mellan 60 och 90 minuter. 

Totalt genomfördes 16 stycken intervjuer. I Tabell 3 visas en sammanställning av de personer 
som intervjuats. 
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Tabell 3. Intervjupersoner. 
Företag Position Antal intervjuade 

personer 
Benämning 

N C C Lagbas 1 Lagbas 
 Platschef 3 Platschef 1, Platschef 

2, Platschef 3 
 Arbetschef 2 Arbetschef 1, 

Arbetschef 2 
 Servicechef 2 Servicechef 1, 

Servicechef 2 
 Inköpschef 1 Inköpschef 

Atlas Copco Eftermarknadschef 1 Eftermarknadschef 
 Maskinsäljare 1 Maskinsäljare 
 Planerare 1 Planerare 
 Servicetekniker 1 Servicetekniker 

T rafikverket Beläggningsexpert 1 Beläggningsexpert 
 Ansvarig för Underhåll 

av väg 
2 Upphandlare 1, 

Upphandlare 2 

Analys 
Utifrån det teoretiska ramverket sammanställdes resultatet från intervjuerna i tabeller där varje 
intervjupersons åsikter samlades. Utifrån tabellerna kunde gemensamma och skilda åsikter 
identifieras och grupperas för att kunna analyseras. Analysen strukturerades sedan efter 
forskningsfrågan med de tre underfrågorna där fallet Atlas Copco och NCC behandlas 
specifikt. Analysen av fallet fick sedan ligga till grund för diskussionskapitlet som ska 
beskriva frågeställningen utifrån ett generellt perspektiv. Utifrån diskussionen drogs slutsatser 
kring vad som påverkar en kunds vilja och behov av att köpa en funktion i stället för en 
produkt samt vilka framtida forskningsområden som är intressanta att undersöka. 

3.2 Validitet och tillförlitlighet 
Validiteten av en undersökning bestämmer hur precist forskningsresultatet speglar det 
undersökta fenomenet (Collis och Hussey, 2009). Med avseende på den begränsade tiden för 
examensuppsatsen valdes endast ett fall att undersökas. Genom att endast undersöka ett fall, 
mellan en kund och en leverantör, kunde det valda fallet undersökas grundligt där alla viktiga 
intressenter kunde intervjuas. För att minska påverkan från enskilda individers personliga 
åsikter intervjuades flera personer med samma roll där det fanns möjlighet till det. Genom att 
flera personer med samma post intervjuades kunde subjektiviteten i resultatet minskas och 
validiteten av resultatet ökas. För att inte missa något från intervjuerna spelades varje intervju 
in och kompletterande anteckningar till intervjuresultaten gjordes i direkt anslutning till varje 
intervju. Varje intervjuperson blev tillfrågad om tillstånd att spela in intervjuerna innan 
inspelningen började. Efter att resultatet från varje intervju sammanställts skickades resultaten 
till respektive intervjuperson för feedback. Detta ska enligt Collis och Hussey (2009) öka 
validiteten från resultaten av intervjuerna. 

Något som kan ha påverkat resultatet från intervjuerna var att alla intervjuer inte hölls enligt 
samma struktur. Vissa intervjuer var fysiska möten medan en del hölls över telefon. På grund 
av långa avstånd och ekonomiska skäl hölls en del intervjuer över telefon. Det finns därför en 
risk att resultatet från de olika intervjustrukturerna inte blev likvärdiga. 

Samtliga intervjuer med NCC hölls på plats hos NCC. Detta för att kunden skulle känna sig 
bekväm i situationen. Eftersom examensarbetet utfördes hos en leverantör till NCC kunde en 
del frågor upplevas som känsliga för intervjupersonerna att svara på. Varje intervju inleddes 
därför med en neutral presentation av oss själva och vår undersökning.  
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Om läsaren önskar dra generella slutsatser utifrån resultatet är det viktigt att ta hänsyn till att 
endast ett fall har undersökts. Vissa resultat kan exempelvis vara specifika för NCC, Atlas 
Copco eller för respektive individ.  

4 Resultat 
Resultatkapitlet är uppdelat i tre huvudområden; en beskrivning av anläggningsbranschen 
där asfaltsläggaren verkar, resultatet av intervjuerna med NCC samt resultatet av 
intervjuerna med Atlas Copco. 

4.1 Anläggningsbranschen 
Som beskrivits i metoden genomfördes intervjuer med Trafikverket för att få en förståelse för 
vilket värde asfaltsläggaren skapar för slutkunden. Det är även viktigt att förstå hur 
anläggningsbranschen är uppbyggd och hur processen för anläggning av vägar går till för att 
kunna svara på forskningsfrågan. Därför introduceras läsaren till anläggningsbranschen i detta 
inledande underkapitel. Resultatet kommer från intervjuerna med Trafikverket samt NCC.  

Sverige är ett väldigt speciellt land när det kommer till anläggning av vägar. Den långa 
vintern som råder i stora delar av Sverige leder till djup tjäle, som skapar sprickor när den 
släpper. Till råga på det har Sverige även tjälvänlig mark. Något annat som påverkar vägarnas 
skick är vilken typ av däck som bilarna kör med. I Sverige använder en stor mängd bilförare 
dubbdäck vilket sliter hårt på vägarna. Dessa hårda yttre förutsättningar har lett till att 
entreprenörer i Sverige har fått jobba hårt med att förbättra kvaliteten på vägarna. 

Sveriges vägnät delas in i allmänna och enskilda vägar, där de allmänna vägarna delas in i det 
statliga och kommunala vägnätet. När dessa vägar ska byggas eller underhållas involveras 
följande intressenter; beställare (slutkund), entreprenör, maskintillverkare samt samhället. 
Beställaren ställer krav på den slutliga produkten, vägen, genom att sätta upp gränser för 
exempelvis storlek, säkerhet, mängden partiklar som tillåts frigöras när bilarnas däck sliter på 
den eller tillåtna bullernivåer. Trafikverket ställer bland annat krav på att vägen ska vara 
homogen och hållbar. Homogeniteten av en väg påverkas av kvaliteten på asfaltmassan och 
hur utläggningsprocessen genomförs. Hållbarheten påverkas av asfaltmassan och anpassas 
efter vilken beläggningsgrad vägen kommer ha. Trafikverket har även börjat genomföra 
livscykelanalyser för att minska miljöpåverkan i hela beläggningsprocessen. Ett annat krav 
som Trafikverket ställer är tidpunkten för utförandet. När underhåll av stora trafikleder ska 
genomföras måste asfalteringen ske under kvälls- och nattid för att inte stoppa upp trafiken.      

Eftersom arbetet som beställs av Trafikverket tilldelas NCC samt övriga entreprenörer genom 
offentlig upphandling är alltid priset en avgörande faktor för vem som får utföra 
entreprenaden.  

När NCC vunnit en upphandling åt Trafikverket tilldelats NCC en kravspecifikation som 
definierar kraven på slutprodukten vad gäller homogenitet och hållbarhet på den färdiga 
vägen. Utifrån denna ansvarar de för att bygga vägen. Förutom att utföra själva utläggningen 
av asfalten tillverkar NCC även asfalten.  

Asfaltläggning är en löpande process som börjar i den stund asfaltverket startar sin 
tillverkning. Inför beläggningssäsongen, vanligen mellan april-oktober, schemaläggs alla 
arbetslag som lägger asfalten, de så kallade läggarlagen, efter alla vunna anbud. Inför varje 
uppdrag läggs en beställning på asfaltsmassa av läggarlaget vilket sätter igång kedjan av 
aktiviteter som ingår i det som kallas beläggningsprocessen. 

Det är viktigt att asfalten hålls varm tills dess att den är utlagd och packad. 
Temperaturskillnader i massan kan uppstå under transport och när massan lastas i 
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asfaltsläggaren. Asfalt som läggs vid för låg temperatur definieras som riskytor. 
Asfaltläggning bör helst ske vid utomhustemperaturer mellan tio till 30 grader och det bör 
heller inte regna eller snöa då fukten påverkar hållbarheten på den färdiga vägen.  

Asfaltsmassan levereras av speciella lastbilar som håller värmen på asfalten. Lastbilarna 
kopplas ihop med asfaltsläggaren och tömmer kontinuerligt ut den varma asfaltsmassan i den. 
Asfaltsläggaren fördelar sedan ut asfaltsmassan som sedan packas av asfaltsvältarna som kör 
bakom asfaltsläggaren. Vanligtvis är det två vältar som packar asfaltsmassan. Om 
asfaltsmassan inte packas tillräckligt bra uppstår mellanrum mellan stenar där vatten kan 
tränga in och detta påverkar i stor utsträckning vägens hållbarhet. Om asfaltsmassan har för 
hög temperatur finns det risk att bindemedlet åldras för snabbt, vilket leder till en sämre 
hållbarhet. Tiden från det att asfaltsmassan lämnar lastbilen till dess att den måste läggas ut är 
approximativt två timmar. Efter det måste asfalten kasseras.  

Alla dessa yttre förutsättningar ställer krav på att beläggningsutrustningen är i bra skick när 
väderförhållandena är de rätta och när asfaltsmassan väl har skickats iväg från asfaltverken. 
För beläggningsprocessen är det absolut viktigaste att varje asfaltsläggare kan lägga asfalt när 
asfalt väl ska läggas. Asfaltsläggaren är den mest kritiska maskinen i beläggningsprocessen. 
Dels ingår endast en asfaltsläggare i varje läggarlag vilket gör den kritisk vid maskinfel. 
Sedan har den även mest inverkan på vägens kvalitet vilket betyder det att tillgängligheten av 
asfaltsläggaren är mycket viktig. 

Man klarar sig med en vält en dag men utan 
asfaltsläggaren Arbetschef 1).    

Utifrån dessa förutsättningar har entreprenörerna runt om i Sverige byggt upp sina 
beläggningsorganisationer.  

4.2 NCC  
I detta underkapitel presenteras resultatet från intervjuerna med NCC. För att läsaren ska få en 
förståelse för NCC som organisation inleds underkapitlet med en presentation av NCC. 

NCC 
NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som är verksam inom fyra affärsområden: 
NCC Construction, NCC Housing, NCC Roads och NCC Property Development. NCC 
utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga 
byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Under 2012 omsatte NCC 57 
Mdr SEK och hade 18 000 anställda (NCC Årsredovisning 2012). Enligt avgränsningarna är 
det NCC Roads Beläggning samt NCC Roads Beläggnings serviceorganisation som har 
undersökts och som presenteras i detta avsnitt. 

NCC Roads stod 2012 för 19 % av den totala omsättningen på NCC. NCC Roads är uppdelat i 
tre regioner: Syd-Väst, Öst och Nord. Varje region är indelat i fyra områden: beläggning, 
asfalt (asfaltstillverkning), vägservice samt kross. Inom NCC Roads Beläggning ingår även en 
serviceorganisation. Enligt NCCs årsredovisning satsar NCC Roads på att utveckla hållbarare 
produkter och tjänster (NCC Årsredovisning 2012).  

NCC Roads beläggningsorganisation kan beskrivas utifrån de roller som finns representerade, 
se Tabell 4 för en beskrivning av respektive roll.  
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Tabell 4. Roller inom NCC Roads Beläggning. 

Roller inom N C C Roads Beläggning 

Operatörer : Varje operatör i läggarlaget har sin arbetsuppgift och har ofta samma 
arbetsuppgift under en längre period. Den operatör som kör asfaltsläggaren kallas för 
maskinist, och är den som ansvarar för det dagliga underhållet för maskinen. 

Lagbas: Operativt ansvarig för utläggningen på plats. 

Platschef: Det är den person som är ansvarig för läggarlagen. Platschefen har även 
budgetansvaret för läggarlaget, maskinerna samt underhåll och reparationer av dessa. 

A rbetschef: Ansvarig för alla platschefer inom sitt geografiska område samt alla 
maskiner hos respektive platschef. 

Inköpschef: Ansvarar för inköp av beläggningsutrustning till hela Norden. 

Servicechef: Ansvarar för reparationer och underhåll av de maskiner som NCC Roads 
Beläggning äger. Utöver ansvaret för maskinerna ansvarar servicecheferna även för att 
utveckla sina serviceorganisationer och servicekoncept. 

För en övergripande bild gällande de olika rollernas relationer till varandra se Figur 8. NCC 
Roads beläggning benämns härefter som NCC om inget annat nämns. 

 
F igur 8. De ingående rollerna vid asfaltläggning. 

Underhåll 
Vad som utmärker underhåll på asfaltsläggare är att det är säsongsberoende, att det är hög 
beläggningsgrad på maskinerna under säsongen de används samt att det måste gå snabbt att 
lösa problem som uppstår på asfaltsläggarna. Produktionsstoppen är mycket dyra och NCC 
försöker maximera utnyttjandegraden av maskinerna. På sommaren är det framförallt 
avhjälpande underhåll som genomförs, alltså oplanerat underhåll. Något planerat underhåll på 
maskinerna utförs alltså egentligen inte under säsongen när maskinerna används. Det 



 23 

planerade underhållet utförs istället under vintern när asfaltsläggaren inte är belagd med jobb. 
Detta underhåll kallas för vinterunderhåll. 

Efter säsongen träffas platschef och lagbas för varje läggarlag för en besiktning av 
asfaltsläggarna. Tillsammans går de igenom asfaltsläggaren genom att plocka isär maskinen i 
verkstaden och undersöker hur mycket reparationer som måste utföras. Därefter tas beslut om 
vad som ska åtgärdas. Om kostnaderna för åtgärderna uppskattas bli för stora kan beslut tas 
om att maskinen ska bytas ut. Beslut tas i så fall av servicechefen i samråd med arbetschefen. 
Under vinterunderhållet byts ofta alla slitdelar, även fast de inte är helt slut. Om slitdelar 
måste bytas ut mitt under säsong finns det risk för att produktionstimmar går förlorade.  

När asfaltsläggaren är i behov av underhåll under säsongen de används är det oftast något av 
följande tre saker som har hänt; förslitning, förstöring (haveri på grund av dåligt underhåll, 
skadegörelse eller stöld) eller att någon kör på något. Det är väldigt sällan större problem, 
relaterat till exempelvis motorn, som uppstår, utan det är oftast mindre problem som kan 
justeras på plats. Vid problem kommunicerar därför lagbas med servicetekniker för att försöka 
lösa problem som uppstår. Det kan leda till att akut underhåll kan lösas över telefon, istället 
för att serviceteknikern måste åka ut till maskinen. När problem uppstår som läggarlagen inte 
kan lösa själva kallas dock NCCs servicetekniker till platsen för att försöka lösa problemet. 
Vid de tillfällen då NCCs servicetekniker inte kan lösa problemet själv eller vid 
datorrelaterade problem kallas leverantörens servicetekniker till platsen. Vad som är 
gemensamt vid alla typer av fel som uppstår är vikten av att avhjälpa problemen så fort som 
möjligt. Asfaltsläggare som ofta uppvisar fel eller är opålitliga är alltså inte att föredra. 

Under sommaren 2012 byttes en asfaltsläggare ut mitt 
under säsongen efter att den upprepade gånger fått fel på 
generatorer och pumpar. Anledningen till att den byttes 
ut var att den kändes för riskabel att förlita sig på  
(Platschef 1). 

Varje lagbas och maskinist ska veta vad som förväntas av dem i form av underhåll av 
maskinen. NCC vill inte att serviceteknikerna ska utföra något förebyggande underhåll på 
maskinerna, exempelvis byten av filter och olja efter ett visst antal drifttimmar, utan det ska 
göras av läggarlagen själva. De som ställer kraven på läggarlagen vad gäller underhåll på 
asfaltsläggarna är serviceteknikerna. Inom läggarlagen ansvarar varje operatör för en del av 
maskinen. Maskinisten ansvarar exempelvis för att kontrollera oljenivå och annat som är 
relaterat till den dagliga driften av asfaltsläggaren, skridoperatörerna kontrollerar skriden och 
vältförarna ansvarar för sina vältar.  

Då maskinerna slits olika på grund av olika stor utnyttjandegrad kräver varje maskin ett 
skräddarsytt underhållsprogram. En asfaltsläggare som lägger 300 ton asfalt per skift kräver 
exempelvis förre underhållstimmar än en som lägger 1000 ton per skift.  

Underhållskostnader 
Driftskostnaderna för en asfaltsläggare är relativt sitt inköpspris höga och varierar mycket 
från år till år för varje läggarlag inom NCC. När maskinerna är nya är underhållskostnaderna 
under kontroll, men när de blir äldre än tre år är kostnaderna svåra att förutse. Så fort 
underhållskostnaderna börjar stiga i höjden övervägs en nyinvestering för att undvika risken 
för att maskinen ger upp igen.  

För att få kontroll på vad varje maskin kostar under en livstid följs varje maskin upp mycket 
noggrant. Varje maskin får ett individnummer som NCC dokumenterar allt under utifrån 
kategorierna; förbättringar och ombyggnationer, maskinskador samt service. Efter varje år 
följer platschefen upp kostnaderna för varje maskin. När maskinen är slutanvänd, efter cirka 
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åtta år, sammanställs vad som har varit bra och mindre bra med maskinen. I dessa 
sammanställningar beaktas grunduppgifter, maskinkostnader och reparationskostnader för 
varje läggarlag. Läggarlag som sköter sina maskiner mindre bra rapporteras till platschefen 
som tar den diskussionen med det läggarlaget.  

Tidigare såg det annorlunda ut. Då låg ansvaret för maskinerna inom en maskinpool vilket 
gjorde att alla underhållskostnader klumpades ihop. Det fanns inte heller någon koppling 
mellan ett läggarlag och en asfaltsläggare, utan ett läggarlag hade olika asfaltsläggare från år 
till år. Läggarlagen hade då svårare att känna något ansvar för maskinen och det var svårt att 
följa hur varje läggarlag skötte sin maskin.  Idag är det platschefen som ansvarar för 
kostnaderna för ett visst antal maskiner och med det ett visst antal läggarlag. Läggarlaget får 
på så sätt ansvar för sina maskiner och utnyttjar detta till att kontinuerligt förbättra dem under 
maskinens livslängd.  

Vi kan se i vår utvärdering av de olika kostnaderna för 
varje läggarlag att kostnaderna har en tydlig koppling till 
hur väl maskinerna  
(Arbetschef 1).  

För platscheferna är genomgången under vintern ett orosmoment då det är svårt att veta hur 
maskinen har klarat sig under säsongen. För platscheferna skulle det vara en lättnad att veta 
hur stora underhållskostnaderna är på förhand.  

et är först när maskinen öppnas upp som man kan få 
en föraning om vad underhållskostnaderna kommer att 
sluta på  (Platschef 3). 

Eftersom platschefen har ansvaret för underhållskostnaderna för respektive läggarlag är det att 
föredra att kostnaderna håller sig på en jämn nivå under hela asfaltsläggarens livslängd. 

 Om underhållskostnaderna kommer sluta på tre 
miljoner för en asfaltsläggare med en livslängd på sex år, 
då vore det att föredra att betala 500 000 kronor varje år
(Platschef 3).  

Om platscheferna skulle få ett fast kostnadsförslag för drift och underhållskostnader för varje 
år skulle det dels underlätta planering av resurser men även lugna platschefen. 

Vad gäller att låta en extern part utföra vinterservicen på NCCs asfaltsläggare är osäkerheten 
kring slutkostnaden ett hinder i dagsläget. I dag kan NCC själva skruva isär maskinen och se 
om det skulle vara mer värt att köpa en ny maskin än att laga den, då många av 
reparationspunkterna hittas under demonteringen. Om en extern part skulle utföra 
vinterunderhållet skulle en första prisuppgift kunna hamna på 300 000 kr, men efter 
demonteringen kanske det slutgiltiga priset blir 600 000 kr. Om NCC fick ett fast pris att ta 
ställning till, där kostnaderna inte kommer gå över en viss nivå, skulle NCC kunna ta ställning 
till om det vore värt att genomföra vinterservicen eller inte.  

Tillgänglighet, responstid och flexibilitet 
Då det inte finns några dedikerade reservmaskiner att sätta in är närheten mellan läggarlagen 
och serviceteknikerna viktig för att få igång maskinerna så fort som möjligt. Detta förutsätter 
att en servicetekniker alltid måste finnas tillgänglig så fort en asfaltsläggare inte fungerar. 
NCCs serviceorganisation måste därför vara mycket flexibel och kunna svara snabbt när fel 
upptäcks på maskiner, eftersom det är mycket kostsamt när produktionen står stilla. Vikten för 
serviceorganisationen att kunna svara snabbt har lett till att NCC har valt att placera sina 
verkstäder där läggarlagen är placerade.  
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Leverantörerna av asfaltsläggare finns dock inte representerade på alla ställen där NCCs 
anläggningsverksamhet finns, vilket ofta leder till ett tidsglapp från att maskinen uppvisar ett 
fel till att leverantören är på plats.  Detta medför att man ibland måste köra dit en annan 
maskin som för tillfället inte är belagd med jobb eller som genomför ett jobb som är mindre 
prioriterat. Det är därför omfattningen av leverantörens servicenätverk värderas högt vid 
utvärdering av leverantörernas maskiner. Närheten mellan läggarlag och 
serviceorganisationen är även viktig ur miljösynpunkt, där transporter har en stor inverkan på 
miljön. Det blir mycket resande fram och tillbaka om inte serviceteknikerna finns nära 
produktionen. Även om faktorer som tid och kostnad är viktiga är också 
hållbarhetsperspektivet en viktig del i det hela. När vinterunderhållet genomförs spelar det 
dock mindre roll vart verkstaden ligger.  

När någonting har gått sönder så pass mycket att det måste bytas ut är även behovet av att få 
tillgång till reservdelen akut. Därför är tillgången, eller tiden det tar att få reservdelar viktig. 
Det tar dock ofta lång tid att få de reservdelar som man efterfrågar. I dagsläget är ingen 
leverantör bättre än någon annan när det kommer till snabba leveranser av reservdelar, då 
ingen leverantör lagerhåller reservdelar. En del i problemet att få tag på reservdelar är att 
leverantören stänger tidigt och inte går att få tag på efter kontorstider. Detta blir ett problem 
för NCC då produktionen ofta är igång även efter kontorstid.  

Vilka servicetjänster som köps in från leverantörer väljs utifrån hur leverantören finns 
representerad geografiskt. För att uppfattas som en leverantör med ett bra servicenätverk 
gäller det att leverantören finns representerad över hela det område som NCC täcker, inte bara 
på vissa lokala platser. Närheten till leverantörerna är även en faktor som beaktas vid inköp av 
nya maskiner.  

En stor del av det NCC idag köper av leverantören vad gäller underhåll är just teknisk 
expertis, alltså när dator behövs, för att diagnostisera felet. Därför skulle det vara till stor hjälp 
om det fanns möjlighet att kunna koppla upp maskinerna mot leverantörernas servicetekniker 
för en diagnos. Då skulle det sparas mycket tid på att vänta på utryckning från leverantören.  

Planering 
Vad gäller planering av underhåll under säsongen baseras den på serviceteknikernas och 
platschefernas erfarenheter. Genom kontinuerlig kommunikation mellan servicetekniker och 
lagbas angående maskinens skick planeras underhållet. Om något är på väg att gå sönder 
skickas en servicetekniker ut för att genomföra en analys och en bedömning av hur länge till 
det håller, och utefter det planeras det underhåll som krävs. Om samma fel uppstår flera 
gånger efter varandra genomförs en mer utförlig analys för att förstå orsaken och efter det 
sker en återkoppling till läggarlaget. Det är serviceteknikernas ansvar att se till att 
kommunikationen med läggarlagen samt besöken sker tillräckligt ofta. Enklare förebyggande 
underhåll, exempelvis byte av filter och olja, styrs enligt leverantörens anvisningar. 

Trots att schemat för all produktion under hela sommarhalvåret läggs tidigt på våren sker det 
så pass mycket förändringar i detta att schemat inte kan utnyttjas för att planera underhåll 
efter.  

Då det sker mycket ändringar i planeringen av 
beläggningsjobb blir det nästintill omöjligt att lägga in 
underhåll på vissa klockslag under högsäsong  
(Servicechef 1). 

Eftersom att det kostar mycket när produktionen står stilla försöker NCC därför göra åtgärder 
på maskinerna när läggarlagen inte jobbar. Jobben kan dock bli klara två dagar innan eller tre 
dagar sent. Därför är det viktigt att serviceteknikerna är flexibla i sitt arbete.  
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Det faktum att asfalt är en färskvara påverkar också planeringen då den måste läggas ut under 
en viss tid för att inte behöva kasseras. Det går alltså inte att stanna upp en pågående 
beläggningsprocess för underhåll då den varma asfalten redan är på väg. 

Genom att serviceteknikerna huserar i samma lokal inom NCC uppnår serviceorganisationen 
synergier med läggarlagen och kan på så vis även vara flexibla i sin planering. 

Leverantörssamarbete 
Det viktigaste för att få ett välfungerande kund- och leverantörssamarbete är att kund och 
leverantör finns nära varandra, exempelvis genom att dela verkstad. Detta för att underlätta 
kommunikationen dem emellan.  

Eftersom en del problem som uppstår på en asfaltsläggare är datorrelaterade och kräver stöd 
från leverantören finns det en rädsla i att inte nå leverantören. Idag är det svårt att få tag på 
rätt person snabbt hos leverantörerna. Därför vore det bra att ha en kontaktperson och veta att 
även om den personen går på semester finns det någon som tar över kontakten. En 
kontaktperson är något som måste finnas för att kunna samarbeta med leverantören, någon 
som lagbasen kan ringa för support när det behövs. Det finns även ett behov av en jourtelefon 
hos leverantörerna.  

På grund av de speciella omständigheterna kring asfaltläggning, vad gäller arbetstider och 
underhållet av maskinerna som sker innan måste NCC ha egna 
servicetekniker anställda som kan rycka ut när asfalt läggs. Det har testats att köpa in 
servicetjänster av en extern leverantör, men det var svårt att kräva att serviceteknikerna var 
tillgängliga under de tider då NCC arbetar.  

De bästa leverantörssamarbetena har varit när NCC har haft möjlighet att dela verkstad med 
leverantören. Då har möjligheterna varit stora för synergier dem emellan. Dessa samarbeten är 
något som har fungerat bra och gynnar båda parterna. 

Det kan vara svårt för en extern servicepart att veta vilket servicebehov som finns för olika 
asfaltsläggare då de belastas olika mycket under säsongen. En maskin som inte använts på en 
hel sommar vill man inte genomföra en fullservice på, samtidigt som den maskinen som haft 
en för hög beläggningsgrad förmodligen behöver mer underhåll än vad som avtalats.  

Platschef 3 är mottaglig för fullservicekontrakt om de är baserade på historisk data.  

För att kunna diskutera fullservicekontrakt är det en förutsättning att NCC får vara med i 
framtagningsprocessen av dem. Det kan vara svårt att komma överrens om vad som är 
handhavande fel och inte och därför skulle NCC vilja sitta tillsammans med leverantören och 
jämföra erfarenheter av maskinslitage för att kunna hitta den bästa överenskommelsen för ett 
fullservicekontrakt. Om fullservice ska erbjudas måste leverantören kunna lägga fram fakta 
som visar på att de inte tar till orimligt mycket i riskpeng. Det skulle kunna skapas en klausul 
inom ett serviceavtal, om ett sådant skulle skapas, som baserar mängden underhåll som utförs 
på det antalet körtimmar som maskinen gått under en säsong.  

Kompetens  
Då maskinisterna ansvarar för maskinen i sig är de ofta med under vinterservicen tillsammans 
med serviceteknikerna för att lära sig mer hur maskinen ska skötas. Genom att NCC driver en 
egen serviceorganisation går det enkelt att lösa detta. 

Att maskinisten kan vara med under underhållet av 
maskinen och då lära sig av serviceteknikerna är en av de 
största fördelarna med att ha en egen 

.  
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Förhoppningen med detta kunskapsutbyte är att läggarlagen själva kan göra serviceinsatser på 
plats ute i fält och på så vis minska stilleståndstiden.  

Hur väl asfaltsläggaren har underhållits kan ha en inverkan på resultatet på den lagda asfalten. 
Detta syns framförallt om man har slarvat med underhåll av stamparna. Då kan resultatet bli 
att asfalten blir sämre packad.  

Det vore värdefullt om leverantören kom och 
instruerade i hur man ställer in maskinen på rätt sätt och 
då skulle även utbildning i effektivare körsätt och 
underhåll kunna tas upp  (Platschef 3).  

En sommar kördes en asfaltsläggare med fel vinkel på skriden under en hel säsong, vilket 
ledde till slitage genom slitdelarna ända ner på chassit. Detta hade kanske kunnat upptäckas 
under ett rutinbesök från en säljare eller en servicetekniker.   

Genom att NCC har en egen serviceorganisation sker kunskapsutbytet mellan läggarlag och 
servicetekniker naturligt. Genom att vara med under exempelvis vinterunderhåll kan 
operatörerna lära sig asfaltsläggaren bättre. Därför vill man på NCC att maskinisten för varje 
läggarlag ska vara med en eller två dagar under vinterunderhållet. Kunskapsutbytet är något 
som befaras gå förlorat om en leverantör skulle ta över underhållet av maskinerna. Om en 
leverantör tog över vinterunderhållet skulle maskinisten i så fall skulle kunna vara med vid 
vinterservicens första vecka för att på så vis skapa förutsättningar för motsvarande 
kunskapsutbyte.  

Ett problem med att underhålla asfaltsläggarna är att de börjar bli så pass komplicerade att 
läggarlagen och serviceteknikerna inte reder ut allt själva, och måste få stöd från leverantören. 
De mer avancerade tjänsterna är något som NCC kommer att behöva även i fortsättningen. 
Farhågan är att maskinerna kommer bli ännu mer tekniskt komplicerade i framtiden. En stor 
utmaning för NCC är därför lära sig hur nya maskiner ska underhållas effektivt.   

En svårighet med underhållet för NCC är att maskinerna kommer från många olika 
leverantörer. Det kräver att NCCs egna servicetekniker kan alla maskiner när de åker iväg för 
att genomföra reparationer. Detta är något som även leverantören skulle ha svårt med.  

Då maskinens tillgänglighet är det viktigaste för NCC måste felen vara enkla att avhjälpa 
snabbt. Det ställer krav på leverantören att dels tillverka men också leverera maskiner som 
NCCs servicetekniker och läggarlag förstår sig på. 

Erfarenheter 
Det är ingen leverantör som klarar av att möta NCCs behov av tillgänglighet i dagsläget. 
Uppfattningen är att leverantörens underhåll har varit svår att få tag på vid behov, samt att den 
förväntade kompetensen hos leverantören saknades. Det är även ofta svårt att få kontakt med 
leverantören när man behöver dem.  

bland får man sätta en arbetsledare för att jaga en 
 (Platschef 3). 

Erfarenheterna av leverantörernas underhåll är att de inte når upp till förväntningarna och då 
är det framförallt närheten som leverantörerna har svårt att leva upp till. Arbetschef 1 har 

-
svårt att kunna genomföra underhåll eller fullservice. Enligt Arbetschef 1 har NCC svårt att 
lita på att leverantören ska kunna leverera utlovad kvalitet på underhåll, när 
maskinleverantörerna har svårt att leverera bra kvalitet på deras maskiner.  
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, 
hur ska man kunna hjälpa oss med underhåll ute i 

(Arbetschef 1) 

Vad gäller totalservice tog en leverantör fram ett koncept på totalservice för en fem till sex år 
sedan. Leverantören lovade att NCCs servicetekniker kunde sägas upp eftersom leverantören 
skulle sköta all form av underhåll. Det fungerade inte alls och om NCC hade följt det rådet 
hade det inte lagts någon asfalt alls den sommaren. Leverantörerna var aldrig nära att nå upp 
till den förväntade servicekvaliteten eller till det som utlovades. Försök med serviceavtal på 
asfaltsläggaren har även genomförts men resultatet har inte varit det önskade. NCC fick inte 
servicen så fort som NCC behövde, vilket gjorde att NCC valde att hitta en egen lösning. 
NCC upplevde även att NCC inte blev prioriterad av leverantören i dessa avtal. De avtal som 
faktiskt har fungerat har dock inte gynnat NCC, utan verkade mer gynna leverantören.  

Kostnaderna för en asfaltsläggare med fullservice över en femårsperiod har jämförts med en 
asfaltsläggare som NCCs egen serviceorganisation har tagit hand om och visat att det inte är 
dyrare än med ett fullserviceavtal. Det har alltså varit billigare att genomföra servicen själva 
vad gäller kr per timme eller kr per ton lagd asfalt. Det blev väldigt dyrt när NCC hade ett 
serviceavtal senast. En annan nackdel med serviceavtalet var att hänsyn inte togs till 
kringutrustningen och det var en anledning till att serviceavtalet inte levde upp till 
förväntningarna. 

De avtal som NCC har i dagsläget vad gäller underhåll är de som gjorts upp i inköpsavtal 
angående leveranstider för reservdelar, vilket är något, som enligt Arbetschef 1, i regel aldrig 
hålls. Det kan handla om att reservdelar ska levereras inom 6-, 12- eller 24 timmar.  

I dagsläget justerar leverantörerna sina priser på reservdelar reaktivt när de märker eller får 
höra att kunderna tycker att de ligger alldeles för högt i pris.  

Leverantörerna borde vara mer proaktiva vad gäller 
prissättningen av reservdelar .  

Detta är en anledning till att NCC köper en del reservdelar från andra leverantörer eller 
tillverkare. 

Organisation  
Ett samarbete med en leverantör skulle kunna innebära att leverantören tog över 
vinterservicen på beläggningsmaskinerna. NCC har dock fler maskiner utöver asfaltsläggare 
och vältar som behöver underhåll. Att låta leverantören sköta vinterunderhållet på 
anläggningsmaskinerna skulle alltså inte innebära att personal skulle frigöras. Till skillnad 
mot läggarlaget, som arbetar skift under sommarhalvåret och är ledig mellan säsongerna, 
måste NCCs servicetekniker vara helårsanställda och sysselsättas under vinterhalvåret när det 
inte sker någon produktion. NCCs serviceorganisation kombinerar därför underhåll av 
maskiner som är säsongsberoende på sommaren respektive vintern. 

En fördel med detta upplägg är att serviceteknikerna kan sysselsättas kontinuerligt över året. 
Det är det som gör NCCs serviceorganisation effektiv. Serviceorganisationen försöker hitta en 
balans och stötta andra delar av NCC när det inte är lika hög beläggningsgrad på 
serviceteknikerna. Det är dock viktigt för serviceteknikerna att inte binda upp sig för mycket 
då de måste kunna svara snabbt när deras kompetens behövs. Därför är det viktigt att ha en 
hög tillgänglighet på serviceteknikerna under sommaren.  

Beläggningsgraden för serviceteknikerna varierar dock och det kan bli stressigt under 
sommarhalvåret om maskiner går sönder på flera håll/orter samtidigt, då saknas det ibland 
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tillräckligt med folk för att täcka upp för underhållsbehovet. Då måste man ta in resurser från 
en extern leverantör och det kan bli dyrt.  

För att en leverantör ska kunna erbjuda ett underhållsavtal som fungerar måste man kunna 
erbjuda hela företaget det avtalet. Det är lätt att ha ett lokalt perspektiv, men om inte hela 
företaget kan använda sig av avtalet kommer man fortfarande behöva kompetensen. Om NCC 
ska sälja ut vissa delar av serviceorganisationen och fokusera på att lägga asfalt bör därför 
hela uppgiften säljas. Då måste avtalet kunna erbjudas hela företaget, från söder till norr.  

En annan svårighet med att teckna exempelvis fullserviceavtal för asfaltsläggarna är att det är 
fler maskiner som är med i beläggningsprocessen och som NCCs servicetekniker utför 
reparationer på i dagsläget. För att det skulle fungera i praktiken skulle NCC behöva teckna 
avtal för alla maskiner som ingår i anläggningsprocessen (fräsar, vältar, läggare och 
reparationsbilar och så vidare).  

Idag har vi fullserviceavtal på 20 saltspridare. Men vad 
händer med dem övriga 300 som företaget äger?
(Servicechef 1). 

Den som ansvarar för underhållet av maskinerna måste därför kunna ta över alla maskiner 
inom alla regioner, inte bara några stycken på en region. Annars måste NCC ändå ha en 
mekaniker, verkstad, och så vidare och då har NCC samma fasta kostnader eftersom en del 
underhåll ändå måste utföras.  

En annan aspekt är att det kan vara svårt att göra avtalen kostnadseffektiva om varje 
leverantör ska ha ett underhållsavtal på sin maskin på varje plats. Att flera 
underhållsleverantörer är inblandade kan göra att planeringen för olika typer av underhåll blir 
mer komplicerad NCC. 

Inköp 
Vid inköp av nya asfaltsläggare har NCC som utgångspunkt att betrakta den totala 
livscykelkostnaden. Då NCC upptäckte att många leverantörer inte alltid höll vad de lovade 
initierade inköpschefen en utvärdering av samtliga leverantörers asfaltsläggare. Utvärderingen 
resulterade i att ett antal leverantörer valdes bort då de inte nådde upp till en tillräckligt hög 
standard. De leverantörer som inte fick köpas in det året fick återkoppling kring vad som 
behövde förbättras för att NCC skulle överväga att köpa in deras maskiner igen. 
Utvärderingen undersökte bland annat asfaltsläggarens bränsleförbrukning, kvalitet, 
användarvänlighet och service. Av faktorerna som viktades var service viktigast tillsammans 
med operatörernas allmänna uppfattning om maskinen. Servicen är otroligt viktig för NCC då 
det kostar mycket att stå stilla samt att kostnaderna för service är en stor del av den totala 
kostnaden för asfaltsläggaren under dess livslängd. Vad som utvärderades inom begreppet 
service var bland annat kvaliteten på servicen, servicenätverket samt kostnaden och kvaliteten 
för reservdelar. Det skiljer inte mycket i varken pris eller kvalitet mellan leverantörernas 
asfaltsläggare. Det är istället servicen, bland annat, som är viktigt vid inköpet, och som gör att 
vissa leverantörer väljs framför andra.  

Vid leverans av nya maskiner sker idag en viss form av driftsättning där leverantören i princip 
ser till att man inte kör sönder den första veckan. Att leverantören är med vid uppstarten av 
den nya maskinen är något som NCC vill. Det sker dock inte någon utbildning på maskinerna, 
utan det är relativt sparsamt med det. 
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4.3 Atlas Copco 
I detta underkapitel presenteras resultatet från intervjuerna med Atlas Copco. För att läsaren 
ska få en förståelse för Atlas Copco som organisation inleds underkapitlet med en 
presentation av Atlas Copco. 

A tlas Copco AB 
Atlas Copco är en global industrigrupp som erbjuder högkvalitativa produkter inom fyra 
affärsområden: Kompressorteknik, Industriteknik, Gruv- och bergbrytningsteknik samt Bygg- 
och anläggningsteknik. 2012 omsatte Atlas Copco 90 533 MSEK med 39 113 anställda (Atlas 
Copco Årsredovisning 2012). Enligt avgränsningarna är det Atlas Copco Construction 
Technique Scandinavia som har undersökts och som presenteras i detta avsnitt. Atlas Copco 
Construction Technique Scandinavia stod 2012 för 14 % av den totala omsättningen på Atlas 
Copco. 

Atlas Copco bestod fram tills 2011 utav tre affärsområden: Kompressorteknik, Industriteknik 
samt Gruv- och bergbrytningsteknik. År 2011 skapades ett fjärde affärsområde, Bygg- och 
anläggningsteknik. Utifrån detta affärsområde skapades det skandinaviska säljbolaget Atlas 
Copco Construction Technique Scandinavia. Sedan skapandet av det nya affärsområdet har en 
mer serviceorienterad affärsplan införts. Tidigare har erbjudandet av anläggningsmaskiner 
fokuserat mer på säljandet av produkten, och inte speciellt mycket på 
eftermarknadserbjudanden, trots att eftermarknaden för bland annat asfaltsläggare är stor i 
relation till inköpspriset för maskinen. 

Dynapac 
Atlas Copco Road Construction Equipment är en maskintillverkare som erbjuder maskiner för 
anläggning av vägar, bland annat asfaltsläggare, vältar och fräsar under namnet Dynapac. 
Dynapac har haft ett antal ägare genom historien och köptes senast upp 2008 av Atlas Copco. 

Innan Dynapac togs in i Atlas Copcos organisation var underhåll av maskinerna en del av 
maskindivisionen. Man var fokuserad på att främst sälja maskiner, medan servicetekniker 
endast behövdes för att underhålla dessa. Det man erbjöd kunden kretsade runt produkten och 
det gjordes ofta ett paket som utgick från asfaltsläggaren. I dessa erbjudanden kunde Dynapac 
exempelvis bjuda på första underhållskostnaden eller andra eftermarknadstjänster. Det fanns 
inget fokus på att bygga en marknad kring eftermarknadstjänster och så länge nyförsäljningen 
höll kunde Dynapac gå runt på det. 

När Atlas Copco förvärvade Dynapac hade Dynapacs synsätt lett till att 
underhållsverksamheten knappt gick runt, utan fungerade endast som en support-del inom 
verksamheten. En anledning till detta tros vara att det inte fanns någon som ansvarade för 
resultatet kopplat till underhåll. 

Efter att Dynapac togs in i Atlas Copcos organisation påbörjades strukturella förändringar för 
att bland annat få kontroll på eftermarknaden, men underhåll av maskinerna ingick fortfarande 
i maskindivisionen. 

Organisationsförändringar 
Sommaren 2011 skapades ett nytt affärsområde inom Atlas Copco, Construction Technique. I 
samband med detta skapades ett säljbolag för att samla produktdivisioner som har kunder med 
liknande behov. Inom säljbolaget skapades samtidigt en servicedivision som skulle stödja 
produkterna som ingår i säljbolaget med underhåll av maskinerna. Den nya 
serviceorganisationen ansvarar även för resultat kopplat till eftermarknadstjänster. Atlas 
Copco Construction Technique Scandinavia benämns härefter som Atlas Copco om inget 
annat nämns. 
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I november 2011 var ledningsgruppen på plats och den nya organisationen sjösattes.  
Organisationen är idag fortfarande ung och det är mycket nya människor på nya positioner, 
säger Eftermarknadschefen.  

 (E ftermarknadschef), F igur 9. 

 
F igur 9: Servicemängd över tid. 

Vad Atlas Copco har fokuserat på sedan den nya organisationen skapades är att sälja tjänster 
ihop med reservdelar exempelvis. Det är enkelt för kunden att jämföra reservdelar från olika 
leverantörer och inse att det inte skiljer mycket. Men genom att sälja reservdelar med 
montering kan värde adderas vilket kan leda till att kunden känner sig trygga. Man har även 
jobbat med att servicetekniker samt maskinsäljare ska kunna vara med i försäljningen av 
eftermarknadstjänster. Atlas Copcos serviceorganisation ska börja med att erbjuda 
grundläggande underhållstjänster för att i framtiden kunna erbjuda kunden en 
funktionsbaserad lösning genom lager-på-lager tjänster.  

A tlas Copco Construction Technique Scandinavia Service 
Serviceorganisationen är uppbyggt kring tre centrala områden; försäljning, genomförande och 
teknisk service, se Tabell 5. 

Tabell 5: Roller inom Atlas Copco Construction Technique Scandinavia. 
Områden Roller (Antal) Beskrivning 

Försäljning Försäljningschef (1) 
Säljsupport (1) 

Reservdelsförsäljare (8) 

Eftermarknadsförsäljning, utveckling av 
eftermarknadstjänster och reservdelssupport. 

Genomföra
nde 

Servicechef (2) 
Servicetekniker (36) 

Planerare (7) 

Operativa sidan, genomför och planerar underhåll på 
beläggningsutrustning. 

Teknisk 
Service 

Teknisk Service (3) Är ansvariga för alla tekniska frågor. De för dialog med 
fabriken när genomförandesidan eller försäljningssidan 

behöver teknisk support. 
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ervice  finns som experter för servicetekniker och 
planerare att fråga om det är problem som de inte kan lösa på egen hand. Tanken är att 
Teknisk Service ska ha en övergripande bild över alla problem som uppstår, från söder till 
norr, och kan på så vis sprida teknisk kompetens vidare till serviceteknikerna på de olika 
orterna vid behov. Tidigare fanns det inga tydliga processer. Det gjorde att serviceteknikerna 
ringde direkt till fabriken själva. Idag är det till exempel Teknisk Service som är ansvariga för 
att sköta kommunikationen med fabrikerna. 

På genomförandesidan har man jobbat väldigt mycket med löpande service, alltså när något 
har gått sönder, vilket är det mesta man gör i dagsläget åt kundernas underhållsrelaterade 
problem. Här vill Atlas Copco arbeta på nya sätt.  

Om man bara sitter och väntar på telefonsamtalet 
kommer det att fortsätta vara löpande service som 
kunderna efterfrågar. Det gäller att ha en kontinuerlig 
dialog med användarna av maskinerna, vad de jobbar 
med och hur de planerar sitt jobb att man kan åka dit och 
utföra service när de står stilla exempelvis  
(Eftermarknadschef). 

Visioner 
Det olika från kund till kund och från år till år vad kunderna grundar sina inköpsbeslut på.  

Vissa kunder är väldigt fokuserade på pris, medan andra 
är mer fokuserade på reservdelar och kvalitet  
(Maskinsäljare).  

Ett viktigt steg för Atlas Copco mot att öka försäljningen på eftermarknadssidan är att bli mer 
proaktiva som organisation. För att få till ett bra samarbete med kunden kring asfaltsläggarna 
kan antalet maskinfel minskas. Att arbeta proaktivt på just asfaltsläggaren är dock inte helt 
enkelt. De fel som uppstår är ofta fel som är svåra att förutse.  

Det kan vara en säkring som gått eller ett elfel som 
egentligen inte går att förutse  (Servicetekniker).  

Varje asfaltsläggare har idag ett individnummer och på det registreras underhåll som 
genomförts på asfaltsläggaren. När serviceteknikerna är ute på ett jobb och utför underhåll på 
en maskin märker de om maskinerna skulle behöva ses om för exempelvis en 1000-timmars-
service och i de fallen rekommenderar serviceteknikern kunden att genomföra en sådan. Det 
gäller att Atlas Copco är proaktiv och tar kontakt med kunden och planerar in service och 
underhåll.  

I dags är det svårt för Atlas Copco att planera sina resurser eftersom att serviceverksamheten 
bygger på akutservice, vilket är svårt att planera efter. 

Det är svårt att bli en bra leverantör av akutservice om 
man inte har kontinuitet i exempelvis filte
Eftermarknadschef.  

När Atlas Copco väl har en grund att stå på kan Atlas Copco även bistå sina kunder med 
akutservice. Det är detta som inte har fungerat under säsongerna som asfaltsläggarna går. sker 
All planering sker löpande för att snabbt kunna anpassa sig efter kundernas önskemål. Det är 
dock svårt för Atlas Copco att reagera snabbt eftersom kunderna alltid ringer just när något 
gått sönder och då kanske teknikerna redan är belagda med jobb, vilket leder till att kunden 
får vänta. Då kunderna endast ringer när det går sönder, leder det till att de även måste vänta 
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på reservdelar i vissa fall och blir då missnöjda. Om Atlas Copco kan erbjuda förebyggande 
underhåll, exempelvis besiktning, finns möjligheten att hjälpa kunderna i ett tidigare skede.  

Om serviceteknikerna skulle vara ute varannan månad 
och besöka kunden skulle de kunna upptäcka att 
asfaltsläggaren har andra skador än dem som de är där 
för att titta på, och skulle då kunna rekommendera vad 
maskinen behöver för åtgärder Eftermarknadschef).  

Efter att en produkt har sålts vill Atlas Copco ha kvar kontakten med kunden. I dagsläget 
finns det mycket produkter ute på marknaden som Atlas Copco inte har någon kontakt med 
och kunderna utför i dagsläget mycket underhåll på maskinerna själva. Kontakten kan 
exempelvis säkras genom avtal på reservdelar. I dagsläget är det inte mycket mer än tillbehör 
och förlängd garanti som erbjuds kunderna vid säljtillfället. Fokus på tilläggstjänster har dock 
ökat och det märks att det finns en vilja från Atlas Copco att tillhandahålla service. Men det är 
väldigt sällan kunderna köper serviceavtal.  

 

Något som är en utmaning för Atlas Copcos serviceorganisation är förtroendet då de har haft 
stora problem med reservdelsleveranser.  

reservdelar, ibland blir vi tvungna att skicka de egna 
(Planerare). 

För att avtalen ska fungera måste varje part som ingår vara medvetna om vad som gäller, från 
säljaren av tjänsten till serviceteknikern. Det är även viktigt att köparen av avtalen är med på 
vad avtalet avser. Det har tidigare skrivits en hel del serviceavtal inom Dynapac, framförallt 
efter att Dynapac kom att ingå i Atlas Copco-gruppen. Tyvärr blev resultatet inte det önskade. 
Det man misslyckades med var att skapa tydliga avtal. De fullserviceavtal som skapades 
kunde dock tolkas på flera sätt, och köparen förstod det som att allt inkluderades, oavsett vad 
maskinen varit med om och vem som bar ansvaret. Detta ledde till att avtalen gick back 
eftersom att allt möjligt kunde ingå i avtalet. Det gäller även att få alla anställda hos Atlas 
Copco att faktiskt förstå och jobba efter avtalen så att de fungerar. 

Om man ska sälja serviceavtal är det även viktigt att säljarna och eftermarknadssidan är 
överens och att man kan avtalen på detaljnivå säger Maskinsäljaren.  

(Maskinsäljare).  

Vid försäljningar vore det därför bra med en närmare kontakt med eftermarknadssidan, 
speciellt när det kommer till detaljfrågor.   

(Maskinsäljare). 

För att kunna sälja serviceavtal är det viktigt att kunna kan belysa nyttan för kunden i att ha 
ett serviceavtal. Det är även viktigt att ha ett tydligt verktyg som kan förklara kostnaderna.  

Vi behöver ett verktyg för att kunna visa för kunden vad 
de vinner på att Atlas Copco utför förebyggande 
underhåll och be
(Maskinsäljare). 



 34 

För att klara av detta krävs det mycket internt. Ska Atlas Copco sjösätta ett antal serviceavtal 
är det viktigt att de fungerar. Annars tappar kunderna snabbt förtroendet.  

Något som kunden har anmärkt vid kundundersökningar är att Atlas Copco har varit bristande 
i sin återkoppling. Detta är något som Atlas Copco jobbar med och bli bättre på.  

 och informera om förseningar är 
bättre än att bara dra ut på det .   

I dagsläget har Atlas Copco inte för avsikt att bygga ut sitt servicenätverk, utan har en 
ambition om att förbättra samarbetet kring underhåll med sina kunder utifrån deras befintliga 
serviceorganisation.  

5 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet från intervjuerna tillsammans med det teoretiska 
ramverket i relation till forskningsfrågorna. Analysen är uppdelad i tre kapitel, som var för 
sig svarar på de tre underfrågorna, för att svara på forskningsfrågan. 

5.1 Vilket behov har NCC av att köpa funktionen istället för produkten? 
För att svara på den första underfrågan om vilket behov kunder har av att köpa funktioner 
istället för produkter analyseras de faktorer som påverkar NCCs behov av att köpa funktionen 
att lägga asfalt i detta underkapitel. Analysen utgår från hur NCC har byggt upp sin 
organisation för att i dagsläget genomföra asfaltläggning samt vilket värde NCC ser i att köpa 
den funktionen från en leverantör. 

Enligt flera författare är uppfattningen om att kunden är mer intresserad av funktionen än 
själva produkten något som inte speglar verkligheten (Mont, 2002; Alvizos och Angelis, 
2012). Frågan är om de fördelar som Mont (2002) belyser; högre utnyttjandegrad på 
utrustningen, större bredd av valmöjligheter på marknaden (underhåll, reparationsservice 
mm.), minskad risk  individanpassade lösningar även är 
fördelar som NCC ser. 

I dagsläget använder sig NCCs servicetekniker tillsammans med läggarlagen av en så kallad 
haveriorienterad verksamhet (Mobley, 2002) vad gäller underhåll av asfaltsläggare. Att bygga 
upp sin organisation genom en haveriorienterad verksamhet är dock dyrt och ineffektivt. 
Enligt Mobley (2002) kräver haveriorienterade verksamheter omfattande reservdelslager, 
reservdelar eller förlitar sig på leverantörer av reservdelar att leverera snabbt. Dock har 
varken NCC eller någon leverantör av asfaltsläggare i dagsläget något reservdelslager eller 
några reservmaskiner.  

I branscher med höga produktionskostnader och stilleståndskostnader är det en betydande 
faktor att bedriva passande underhåll för att öka driftsäkerheten (Johansson, 1997). Detta är 
något som inte utförs av NCC i dagsläget.  

Även om litteraturen är överrens om att etablerade servicekontrakt reducerar variationer och 
oförutsägbarheter på maskiner samt tillåter högre medelutnyttjandegrad av maskinerna (Oliva 
och Kallenberg, 2003; Johansson, 1997; Gupta et al., 2001), finns det inget motsvarande 
argument för varför användaren av produkten ska outsourca underhållsfunktionen (Oliva och 
Kallenberg, 2003; Alvizos och Angelis, 2012). Anledningarna till varför NCC i dagsläget inte 
vill outsourca sin underhållsverksamhet grundas i att de har ett stort behov av att 
serviceorganisationen kan svara när hjälp behövs. NCC ställer bland annat höga krav på 
tillgänglighet och flexibilitet hos serviceteknikerna för att kunna svara under de tider som 
asfaltläggning pågår. Detta är något som NCC har uttalat att ingen leverantör klarar av att 
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leverera i dagsläget. Uppfattningen om att leverantörerna av asfaltsläggare inte klarar av att 
leverera den servicekvalitet som har förväntats är en följd av att flera leverantörer har 
misslyckats med det tidigare enligt NCC. Detta kan kopplas till Bitners (1995) teorier om 
servicerelationer angående hur viktigt varje kundmöte är för att bygga servicerelationer 
mellan en kund och en leverantör. En annan anledning till att NCC inte vill outsourca sin 
serviceorganisation är för att den även ansvarar för att underhålla utrustning som hör till andra 
delar av NCC vilket gör att de värdesätter sin egen serviceorganisation än mer. Då NCCs 
serviceorganisation har en hög geografisk täckning förstärks deras övertygelse ytterligare om 
att en leverantör har svårt att kunna svara bättre på deras akuta behov, då alla leverantörer har 
en, relativt NCC, låg geografisk täckning. 

Vad gäller variationer i underhållskostnaderna under en maskins livstid påtalar NCC ett behov 
av att få kontroll på dessa. Genom att ingå i funktionsavtal eller serviceavtal kan kunden få 
kontroll över hur mycket den totala kostnaden för användandet av en produkt under en livstid 
kommer att bli (Mont, 2002). NCC har dock påtalat dåliga erfarenheter av olika typer av 
serviceavtal som har lett till att kostnaderna för underhåll av maskiner har blivit högre än den 
avtalade kostnaden.  

Behovet och viljan av att köpa funktioner istället för produkter som innebär att kunden måste 
outsourca sin underhållsfunktion är enligt Alvizos och Angelis (2012) bland annat i viljan att 
outsourca underhållsfunktionen. Eftersom att NCC i dagsläget inte vill outsourca sin 
serviceorganisation kommer en funktion som innebär att serviceorganisationen måste 
outsourcas vara svårt för NCC att se värdet i.  

Hållbar produktion 
Då NCC förespråkar hållbar produktion, talar det för att NCC har behov av en funktion som 
är hållbar. I den stund NCCs asfaltläggningsprocess stannar upp längre än två timmar måste 
asfalten som ska läggas ut kasseras. Detta innebär alltså stort slöseri för NCC vid längre 
produktionsstop. Om dessa stopp skulle elimineras skulle hållbarheten av NCCs produktion 
öka. 

NCC menar att de tar mer och mer hänsyn till livscykelperspektivet i samband med nyinköp 
av asfaltsläggare. Ett sätt att få en än mer hållbar produktion är genom att säkerställa att den 
befintliga utrustningen är i bästa möjliga skick att livslängden på den inte förkortas på grund 
av undermåligt underhåll utan snarare kan förlängas genom att arbeta med prediktivt 
underhåll som Mobley (2002) beskriver. NCC byter i vissa fall reservdelar i förväg, trots att 
det finns livslängd kvar, då de inte vill riskera att behöva stanna upp produktionen för ett 
reservdelsbyte. Genom att planera byte av slitdelar så att de används hela livslängden skulle 
det leda till ett hållbarare underhåll av asfaltsläggaren.    

5.2 Hur kan Atlas Copco hjälpa NCC med asfaltläggning? 
För att svara på underfrågan om hur en leverantör kan hjälpa sin kund med att utföra sina 
funktioner kommer Atlas Copcos förmåga att hjälpa NCC med att utföra funktionen att lägga 
asfalt att analyseras i detta underkapitel. Analysen utgår från hur Atlas Copcos organisation är 
uppbyggd och den kompetens som finns tillgänglig inom Atlas Copco för att hjälpa NCC med 
att lägga asfalt. 

Även om det i dagsläget finns intentioner från Atlas Copco att börja sälja olika typer av 
underhållsavtal med asfaltsläggaren, fokuserar värdeerbjudandet idag kring Atlas Copcos 
kvalitativa produkter. Enligt Oliva och Kallenberg (20023) måste fokus på värdeerbjudandet 
flyttas så att produkten blir en del av erbjudandet för att en leverantör ska kunna gå mot att bli 
en lösningserbjudare. 
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Då det i det undersökta fallet med NCC har det visat sig att NCCs egen serviceorganisation 
spelar en stor roll i deras förmåga att utföra funktionen att lägga asfalt, vilket även påverkar 
NCCs behov av att köpa funktionen istället för produkten, gäller det för Atlas Copco och 
identifiera hur Atlas Copco kan hjälpa inte enbart NCC, utan även NCCs serviceorganisation. 
Detta är en förutsättning för att ett PSS ska fungera effektivt (Baines et al., 2007).  

Vad gäller NCCs haveriorienterade verksamhet finns det möjligheter för Atlas Copco att 
hjälpa NCC med att nå en hög utnyttjandegrad och driftsäkerhet. Enligt NCC utsätts deras 
maskiner för onödigt slitage på grund av felaktiga inställningar eller felaktigt körsätt av 
läggarlagen. Detta skulle kunna förhindras om Atlas Copco tog ett ökat ansvar för att utbilda 
läggarlaggen i ett mer effektivt underhåll och körsätt. Genom att utföra ett mer effektivt 
underhåll på asfaltsläggarna kan oförutsägbarheten på felen som uppstår minskas samtidigt 
som utnyttjandegraden av maskinen ökas (Mobley, 2002).  Samtidigt kan Atlas Copco vid 
dessa utbildningstillfällen bättre lära känna NCC och på så vis utveckla nya tjänster utifrån de 
nya behov som uppstår, som Baines et al. (2007) belyser som en av drivkrafterna för att införa 
en mer tjänsteinriktad verksamhet. Ett stort steg mot det är enligt Oliva och Kallenberg (2003) 
att underhålla utrustningen man erbjuder under hela livscykeln och inte endast vid 
installationen vilket är det som görs i dagsläget mellan Atlas Copco och NCC.  

Enligt Oliva och Kallenberg (2003) är vikten av att ha passande informationssystem en 
framgångsfaktor för att införa en tjänsteverksamhet. Atlas Copco har dock i dagsläget inga 
utvecklade system för att samla informationen kring kundernas asfaltsläggare och deras 
underhåll. Genom att utveckla informationssystem kring asfaltsläggarna skulle Atlas Copco 
kunna hjälpa NCC med att planera in underhåll på deras maskiner.   

I dagsläget har Atlas Copco en, relativt NCC, låg geografisk täckning på serviceverkstäder. 
Detta leder till att det i nästan samtliga fall tar längre tid för Atlas Copcos servicetekniker att 
rycka ut och hjälpa NCC när problem uppstår. Detta ställer till problem för Atlas Copco då 
NCC har ett starkt behov av att åtgärda fel som uppstår på asfaltsläggarna snabbt. Atlas 
Copco dock påtalat att en tätare geografisk täckning inte är möjlig i dagsläget. Enligt Oliva 
och Kallenberg (2003) är en utav utmaningarna med att erbjuda funktioner att skapa en global 
infrastruktur för servicen som ska kunna svara på lokala behov. Atlas Copco måste därför 
hjälpa NCC på andra sätt än att öppna fler verkstäder.  

Något som NCC har påtalat är att asfaltsläggarna blir allt mer tekniska och det blir allt 
vanligare med fel som endast kan åtgärdas om leverantören kommer till platsen för att åtgärda 
felet. Detta är något som Atlas Copco kan hjälpa NCC med genom att avhjälpa dessa problem 
på ett mer effektivt sätt än vad som görs i dagsläget. NCC har efterfrågat om inte maskinerna 
går att koppla upp mot leverantörernas servicetekniker på distans. Genom att skapa 
förutsättningar för att diagnostera datorrelaterade fel på distans kan diagnosen för problemet 
sättas i ett tidigare skede och rätt resurser kan tillsättas tidigare, istället att Atlas Copcos 
servicetekniker ska behöva besöka maskinen innan en diagnos kan göras. Då kundernas 
uppfattning om leverantörens servicekvalitet påverkas vid varje kundmöte enligt Bitner 
(1995), är det viktigt för Atlas Copco att inte göra NCC missnöjd till följd av lång tid för att 
diagnostisera dessa datorrelaterade problem. Dessutom kan ett förtroende för Atlas Copco 
byggas i samband med dessa möten (Bitner, 1995). 

Hållbar funktion  
Enligt Mont (2002) kan leverantören hjälpa kunden att bli bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Atlas Copco kan hjälpa NCC på flera sätt för att nå en mer hållbar produktion i sina 
asfaltläggningsprocesser. Atlas Copco kan bland annat hjälpa NCC genom att förhindra att 
deras asfalt måste kasseras på grund av stopp genom att övervaka och besikta deras maskiner. 
Genom regelbundna besiktningar kan Atlas Copco upptäcka riskområden på maskinerna i tid, 
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innan det leder till ett maskinstopp. Atlas Copco kan även hjälpa NCC med en mer hållbar 
funktion genom att underhålla maskinerna på ett mer effektivt sätt. I utsträckningen av PSS 
övergår aldrig ägandet av produkten till kunden (Baines et al., 2007), vilket innebär att Atlas 
Copco skulle ansvara och säkerställa att produkten håller högsta möjliga kvalitet och 
prestanda under dess livslängd. Detta leder enligt Mont (2002) till en förbättring ur 
samhällsperspektivet genom att producenten får incitament att återvinna och förbättra 
befintliga produkter. 

5.3 Vilka krav ställer det på Atlas Copco som organisation? 
För att svara på den sista underfrågan om vilka krav, att erbjuda kunden funktioner istället för 
produkter, ställer på leverantörens organisation kommer de krav som ställs på Atlas Copco 
som organisation för att erbjuda NCC funktionen att lägga asfalt att analyseras. Analysen 
utgår från på de sätt som Atlas Copco kan hjälpa NCC med funktionen samt hur Atlas Copcos 
organisation är uppbyggd i dagsläget. 

Atlas Copco har som mål att förändra sin affärsmodell mot ett PSS från den tillverkande 
organisation som råder idag. Atlas Copco har genomfört tydliga organisatoriska förändringar 
för ett ökat fokus på eftermarknaden, bland annat genom skapandet av det nya affärsområdet 
samt en separat serviceorganisation år 2012 (Eftermarknadschef). Att separera 
serviceorganisationen från den tillverkande organisationen är enligt Oliva och Kallenberg 
(2003) ett vanligt första steg mot att övergå till en tjänsteorganisation. Genom att skapa en 
separat enhet där serviceerbjudandena samlas kan övervakning av tjänsternas effektivitet 
mätas och utefter det förbättras. Genom den nya serviceorganisationen på Atlas Copco kan 
även nya vinstmöjligheter identifieras och ligga till grund för vilka produkter och till vilken 
grad som Atlas Copco vill gå in på IB-servicemarknaden (Oliva och Kallenberg, 2003).  

Ingången på IB-servicemarknaden kommer dock med ett flertal svårigheter för företag (Oliva 
och Kallenberg, 2003). En av svårigheterna är den kulturella förändringen, från 
produktcentrerad organisation till en serviceorienterad organisation. Servicemarknaden skiljer 
sig från produktmarknaden, vilket kan göra det svårt för säljare att värdesätta mindre 
erbjudanden, som filtersatser på ett avtal till en asfaltsläggare. Inriktningen mot att vara 
serviceorienterad upplevs som ny för de anställda hos Atlas Copco (Maskinsäljare). Enligt 
Maskinsäljaren på Atlas Copco känns det inte helt bekvämt att erbjuda serviceerbjudanden 
vid säljtillfället, då det är ett relativt nytt fokusområde för organisationen. Enligt säljaren vill 
denne känna sig trygg i den bemärkelsen att man själv har kompetensen kring de produkter 
och tjänster som erbjuds. Det kan vara reservdelar eller detaljer kring ett serviceavtal. Men det 
kan även vara känslan av att den egna serviceorganisationen inte klarar av att leverera det man 
lovar kunden. För att ingången ska vara lyckad måste Atlas Copco lära sig att dels värdesätta 
servicetjänster, men även att sälja, leverera och fakturera dessa. 

Enligt Mont (2002) måste de traditionella strukturerna brytas inom företag som vill erbjuda ett 
PSS. Detta kommer att innebära nya ansvarsområden och nya roller för anställda som de 
kanske inte känner sig bekväma i. För att Atlas Copco ska lyckas med att gå in på IB-
servicemarknaden måste den nya organisationen skapa en kultur som kretsar kring service. Ett 
alternativ är att skapa separata säljstyrkor för eftermarknadsförsäljning som är skilda från 
säljarna av produkter, något som Oliva och Kallenberg (2003) såg i lyckade exempel av 
ingångar på IB-servicemarknaden. De mest lyckade exemplen i Oliva och Kallenbergs studie 
(2003) var de som drev serviceorganisationerna som separata resultatenheter. De tolkade det 
som att kulturen i den nya organisationen skiljde sig från den tillverkande organisationen. De 
här typerna av kulturförändringar är något som ofta möts av psykologiskt motstånd enligt 
Mont (2002) och är något som måste utföras av Atlas Copco på ett sådant sätt att de anställda 
känner sig bekväma med den nya organisationen.  
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Något som Oliva och Kallenberg (2003) observerade var att misslyckade fall var då 
organisationer försökte sälja avancerade tjänster, exempelvis underhåll av utrustning, utan att 
ha utvecklat kompetensen som krävs för det internt. Detta är något som är av yttersta vikt för 
Atlas Copco för att en expansion av IB-serviceerbjudanden ska lyckas. NCC har erfarenheter 
av leverantörer som misslyckats med att leverera det som har lovats och kommer att vara 
kritisk till liknande förslag i framtiden. Om inte alla roller som berörs av exempelvis ett 
serviceavtal har informerats eller utbildats på rätt sätt kommer leveransen av tjänsterna som 
ingår i avtalet troligtvis att misslyckas, och utgången av avtalen kommer inte bli det önskade. 
Detta gäller servicetekniker, planerare, säljare och så vidare inom Atlas Copco.  

För att PSS ska kunna införas för Atlas Copcos produkter krävs att kommunikationen internt 
och mot kunden är väl utvecklad. Idag upplever NCC att det är svårt att få tag på Atlas Copco 
när de väl behöver hjälp. NCC upplever bland annat att Atlas Copcos inte har anpassat sina 
arbetstider efter hur NCC arbetar. Detta gör att Atlas Copco får minskat förtroende av sina 
kunder då denna kontakt är en grundläggande faktor för kundnöjdheten (Oliva och 
Kallenberg, 2003). 

Med expansionen av IB-serviceerbjudandena kommer även en del svårigheter som måste 
övervinnas för att expansionen ska lyckas. För att lyckas med expanderandet måste Atlas 
Copco bland annat lära sig att prissätta tjänsterna (Oliva och Kallenberg, 2003). Tjänsterna 
kan prissättas efter operationell tillgänglighet och responstid vid maskinfel. Med detta 
kommer bland annat att sannolikheten för verktygsbrott måste antas för att göra en korrekt 
prissättning (Oliva och Kallenberg, 2003). Då NCC har fört utförlig dokumentation på vad en 
asfaltsläggare kostar under dennes livstid borde NCC involveras när dessa uträkningar 
genomförs. 

För Atlas Copco handlar det även om att göra dessa erbjudanden begripliga för 
slutanvändaren och måste alltså prissättas efter tillgängligheten av utrustningen, och inte efter 
kostanden för övervakning av utrustning, utförande av schemalagt underhåll eller reparationer 
(Oliva och Kallenberg, 2003). Något som flera personer från NCC betonade var att man ville 
se vad som kostar vad och hur kostnaderna beräknas i avtal som skrivs med leverantörer, 
vilket betonar vikten av att ha prissättningar som är begripliga för kunden, och som kunden 
kan se värdet i. Lönsamheten för dessa erbjudanden kommer att påverkas av hur exakt Atlas 
Copco kan bedöma risken för fel på utrustningen, viket även ställer höga krav på 
uträkningarna. 

Enligt NCC har man dåliga erfarenheter från andra leverantörer vad gäller underhållskontrakt 
för asfaltsläggare. Även Eftermarknadschefen på Atlas Copco hävdar att man misslyckats 
med ansvarsfördelningen i tidigare försök till serviceavtal, vilket ledde till missnöje hos båda 
parterna. Asfaltsläggaren påverkas av många yttre faktorer som är svåra att förutse. Därför är 
det viktigt att båda parterna kommer överrens om vilket ansvar respektive part har, och att alla 
inblandade parter är informerade om detta. För att Atlas Copco ska kunna få sina kunder att 
vilja köpa mer underhåll krävs att de bygger upp ett förtroende, genom att visa dem att de kan 
hålla sina löften (Bitner, 1995). Relationen mellan företaget och kunden spelar även en 
avgörande roll om funktioner ska konstrueras och utnyttjas på ett effektivt sätt menar (Bitner, 
1995).   

6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras analysen av de tre underfrågorna i ett bredare perspektiv. 

Även om leverantören tror sig veta vad kunden värdesätter har det visat sig att det inte är helt 
enkelt att skapa ett erbjudande kring den funktionen. En kund som har en egen 
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serviceverksamhet kan bland annat ha svårt i att se värdet av en tjänst som innebär att 
underhåll till en viss del utförs av leverantören. Motståndet av att låta leverantören utföra 
underhållet kan komma från kundens vilja, eller ovilja, att outsourca sin egen 
serviceverksamhet (Alvizos och Angelis, 2012). Men det kan även handla om en rädsla för att 
låta leverantören ta ansvar för exempelvis utnyttjandegraden av maskinerna.  

I dessa fall gäller det för leverantören att skapa ett erbjudande där kunden ser värde på andra 
sätt. I de fall där kunden har en egen serviceorganisation visar det sig att det inte finns något 
behov av att fullt ut köpa en funktion men för kunder som inte har en serviceorganisation är 
behovet sannolikt ett annat. Därför är det viktigt för en leverantör att förstå hur kundens 
organisation är uppbyggd och hur deras processer säkerställer kvalitet i deras slutresultat. 
Mobley (2002) menar att det i verkligheten inte går att helt undvika oförutsedda stopp trots att 
företag arbetar flitigt med övervakning och proaktivt arbete. Därför måste 
underhållsorganisationer behålla sin förmåga att snabbt reagera på oväntade stopp. För att 
kunden ska kunna värdesätta funktionen gäller det även att de risker som kommer med att 
överlåta ansvaret för bland annat utnyttjandegraden av maskinerna till en extern part beaktas 
av leverantören.  

Det behov som har identifierats hos kunden NCC är utnyttjandegraden, detta gäller särskilt 
om produkten, asfaltsläggaren, är den kritiska länken för att kunna bedriva kärnverksamheten. 
Därför bör utgångspunkten för en leverantör av denna typ av produkt vara att erbjuda en kund 
funktioner som möjliggör en ökad utnyttjandegrad av kundens produkt. Om kunden har en 
egen serviceorganisation kan leverantören erbjuda stödjande funktioner så som utbildning, 
övervakning eller besiktningar. I utbildningen skulle instruktioner kring förebyggande 
underhåll kunna ingå för att lära kunden hur de ska ta hand om produkten under säsongen. 
Detta skulle medföra en ökad livslängd för produkten samt att operatörerna lär sig hur 
produkten bör hanteras för att minska det slitage som denna utsätts för eller för att öka 
effektiviteten i utnyttjandet (Mobley, 2002). Utbildningen skulle även kunna innehålla 
utbildningar för hur produkten ska hanteras för bästa resultat och hållbarhet, vilket är något 
som är av betydelse för kundens kund. Om kunden inte har en egen serviceorganisation finns 
möjlighet för en leverantör att skapa en funktion som även innebär att leverantören fortsätter 
äga produkten så att kunden enbart betalar för funktionen att kunna bedriva sin 
kärnverksamhet. För att kunna erbjuda en kund en funktion istället för en produkt krävs det att 
kunden har ett förtroende för leverantören och att leverantören kan ta betalt på ett sådant sätt 
att kunden förstår vad som ingår för att båda parterna ska vinna på samarbetet.  

Oavsett om kunden har en egen serviceorganisation eller inte är det viktigt att ta betalt på ett 
sådant sätt som gör att kunden förstår vad denna betalar för. För att kunden ska se och förstå 
värdet i det som leverantören erbjuder måste det kommuniceras på ett sätt som kunden förstår. 
Fallstudien i denna examensuppsats tar upp flera exempel på situationer där 
kommunikationen har brustit. För leverantören handlar det dels om brister i den externa 
marknadsföringen mot kunderna som Bitner (1995) beskriver. Men det kan även ha att göra 
med att kunden inte förstår vad som ingår i ett erbjudande, vilket gör det svårt för kunden att 
värdesätta erbjudandet. Ett sätt att minska denna misskommunikation är att involvera kunden 
när avtalen tas fram. Om kunden får delta med sin erfarenhet kan erbjudandena utvecklas och 
bli mer korrekta, för båda parterna. Samtidigt kan kunden förstå värdet i erbjudandet och kan 
då skapa sig en uppfattning om erbjudandet är fördelaktigt eller inte. 

I samtliga fall är det viktigt för leverantörer att leva upp till de löften som ges till kunderna. 
Det är alltså viktigt att inte lova mer än vad man som leverantör klarar av att leverera. För att 
leva upp till dessa löften krävs det att leverantören är förberedd internt för att leverera och 
hålla löftena. Detta görs genom intern marknadsföring (Bitner, 1995) och är något som 
leverantören måste lyckas med för att långsiktigt kunna erbjuda tjänster. Om organisationen 
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inte är mogen för att erbjuda eller leverera tjänster kommer missnöjda kunder bli svårare och 
svårare att övertygas om att nästa tjänst som erbjuds är bra.  

Hållbarhet 
Hållbarhet är ett hett ämne dessa dagar. Alla vill stå för ett hållbart perspektiv på sina 
processer, sina investeringar samt sina sätt att hantera avfall. Inom området PSS eller 
tjänstefiering finns det stora möjligheter för ett företag att göra realitet av viljan att arbete på 
ett mer hållbart sätt och den som lyckas kan även påverka andra parter att ta ett ökat ansvar.  

Stahel (1997) beskriver att målet med en tjänsteorienterad verksamhet att möjliggöra högsta 
möjliga användarvärde över längsta möjliga tid, och att konsumera så lite material, resurser 
och energi som möjligt till kunden. Att uppnå effektivitet för slutanvändarens processer 
relaterade till produkten snarare än att säkerställa funktionen och användandet av produkten. 
Skulle en leverantör av högkvalitativa produkter, som erbjuder en kund en funktion, lyckas 
med att tjänstefiera sin produkt skulle det bidra till att leverantören, kunden och kundens kund 
så väl som samhället i stort påverkas positivt ur ett hållbart perspektiv. Ökar livslängden och 
effektiviteten på produkten och produktionen minskar slöserier inom kundens processer vilket 
gör att kundens kund kan förses med en slutprodukt i tid och sannolikt med en högre kvalitet 
genom att kunden fått behålla en kontinuitet i sina processer.  

7 Slutsats 
I detta avslutande kapitel presenteras slutsatserna som har dragits från diskussionen samt 
framtida forskningsområden. 

För att svara på forskningsfrågan ställdes tre stycken underfrågor som har behandlats i 
analysen. Den första underfrågan, vilka behov en kund har av att köpa funktionen istället för 
produkten, har visat sig vara komplex. Litteraturen är här överens om att det finns många 
fördelar med att köpa funktioner istället för produkter, samtidigt som en del forskare på senare 
tid har börjat ifrågasätta varför kunden ska göra detta. Resultatet av fallstudien i denna 
examensuppsats visar på att det inte är helt enkelt för kunden att svara på detta. Framförallt 
handlar det om hur kunden värdesätter funktionen. Hur kunden värdesätter funktionen beror 
på flera faktorer som tas upp i analysen och diskussionen, men vad som är centralt är vad 
funktionen innehåller och den funktion som den ersätter. I fallstudien som presenterats i 
denna examensuppsats har kunden svårt att lita på leverantörer för att leverera det som 
värdesätts, utnyttjandegrad. Rädslan i att låta en leverantör ta över ansvaret för underhållet av 
maskinerna har därför lett till att kunden har svårt att se om det finns ett värde i ett erbjudande 
som innebär detta. Därför måste ett erbjudande utformas mer explicit för att kunden ska kunna 
se värdet på andra sätt än att leverantören har för avsikt att helt ta över ansvaret för 
utnyttjandegraden och på sätt bilda ett behov hos kunden av att köpa funktionen istället för 
produkten. 

Den andra underfrågan, hur kan en leverantör hjälpa sin kund med att utföra funktionen, har 
visat sig bero på dels hur kundens organisation är uppbyggt, men även hur leverantörens 
organisation är uppbyggd. Det finns en mängd sätt att för leverantören att hjälpa sin kund med 
att utföra funktionen, men det gäller i samtliga fall att den hjälp som erbjuds är 
individanpassad för respektive kund, då var kund behöver hjälp med sin sak. 

Den sista underfrågan som examensuppsatsen har sökt svar på är vilka krav det ställer på 
leverantörens organisation. Här finns det en mängd hinder, men vad som är centralt för 
organisationer som vill införa ett funktionserbjudande är att hela organisationen måste 
genomsyras av service. För att en leverantör av funktioner ska kunna leverera det som kunden 
förväntar sig av funktionen är det av yttersta vikt att hela organisationen har en 
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serviceapproach till allt de gör. Annars riskerar leverantören att misslyckas med att leverera 
löftena som getts vilket kan leda till att kunderna inte kommer tillbaka. Framförallt om den 
produkt som funktionen kretsar kring är central för utnyttjandegraden av funktionen. 

De tre underfrågorna ställdes för att svara på forskningsfrågan: Vad påverkar kundens behov 
och vilja att köpa funktioner istället för produkter? Denna examensuppsats har visat att det 
finns en mängd faktorer som påverkar kundens behov och vilja att köpa funktioner istället för 
produkter. En faktor som har visat sig ha en stor inverkan på kundens vilja är tidigare 
erfarenheter om leverantörens förmåga att leverera löften som getts. Då ett erbjudande av en 
funktion innebär löften om en fungerande funktion ställer det höga krav på att löftena infrias. 
Något som påverkar kundens behov är även hur dess organisation är uppbyggd vad gäller 
underhållet av maskinerna som ingår i funktionen. Fallet som undersöktes i denna 
examensuppsats omfattade en kund som innehar en egen serviceorganisation vilket påverkar 
behovet av att köpa en funktion i stor utsträckning. I de fall där kunderna driver egna 
serviceorganisationer gäller det för leverantörerna att erbjuda kompletterande tjänster som 
hjälper inte enbart produkten och produktionen, utan även serviceorganisationerna. 

7.1 Framtida forskningsområden 
Denna studie är som nämnts tidigare en kvalitativ studie. För att kunna dra mer generella 
slutsatser skulle en kvantitativ studie kring samma forsningsfrågor behöva genomföras. I en 
sådan studie skulle kunder av olika storlekar undersökas för att se hur storleken påverkar 
kundens behov av att köpa funktioner istället för produkter. I det undersökta fallet hade 
kunden en egen serviceorganisation. Det vore därför intressant att göra en ny studie med en 
kund som inte har en egen serviceorganisation för att se hur kundens innehav av 
serviceorganisation eller inte påverkar behovet och viljan av att köpa funktioner istället för 
produkter. 
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