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Abstract 
The average price of commodities has over the past years increased significantly and already 

erased the real price fall seen during the 20th century. Humanity is today consuming 

resources corresponding to 1,5 earths which puts pressure on manufacturers to develop more 

sustainable and resource conservative business models. The current market for car tires is 

standing before a potential change in the tires conceptual design, which opens up for 

manufacturers to take advantage of the situation to develop a more sustainable proposition to 

customers. Research up until today has mainly focused on the supply chain without including 

the necessary business model. Lately the holistic concept Resource Conservative 

Manufacturing (ResCoM) has been developed to take the full grasp of the problem. This 

thesis therefore focuses on finding a range of favourable business model compositions for car 

tires from the perspective ResCoM. 

Initially, this thesis investigates the ResCoM model and its requirements on a business model. 

Furthermore the market for car tires and the product itself is investigated thoroughly to find 

elements that affect the business model composition. Afterwards a tool for evaluation of the 

joint effect of the products as well as the markets individual effects on the business model 

composition is developed in the form of a key figure. The key figure is used as an indicator 

for favourable business model compositions to meet the products, the markets and the 

ResCoM models requirements.  

Finally the key figure is analysed and a top and bottom border for the range of favourable 

business model compositions is defined. The result illustrates that the bottom border for 

favourable business model composition for car tires is located at rental, whereas the top 

boarder stretches to, but does not include, functional sales. The developed tool has some 

constraints when used and therefore the conclusion is that the purpose of the thesis has been 

fulfilled to a limited extent.  

  

  



 III 

Sammanfattning 
Det genomsnittliga priset på råvaror har under det senaste århundradet ökat signifikant och 

raderat ut den reella prissänkning som skedde under 1900-talet. Idag använder mänskligheten 

resurser som motsvarar 1,5 jordklot vilket sätter krav på tillverkare att utveckla mer hållbara 

och resurssnåla affärsmodeller. Marknaden för bildäck står idag inför en potentiell ändring av 

bildäckets konceptuella design vilket öppnar upp för tillverkare att dra nytta av denna 

situation och utveckla ett mer hållbart erbjudande till kunder. Forskning har fram till idag 

framförallt fokuserat på försörjningskedjor utan att inkludera lämpliga affärsmodeller. Det 

holistiska konceptet Resource Conservative Manufacturing (ResCoM) har den senaste tiden 

utvecklats genom att fullständigt angripa problemet och dess omfattning. Denna uppsats 

fokuserar således på att hitta gynnsamma affärssammansättningar för bildäck utifrån 

perspektivet ResCoM. 

Inledningsvis fokuserar uppsatsen på modellen ResCoM och dess krav på en affärsmodell. 

Vidare är marknaden för bildäck samt produkten i sig grundligt undersökt för att hitta element 

som påverkar affärssammansättningen. Därefter utvecklas ett verktyg för evaluering av de 

sammanlagda effekterna av de produkt- samt marknadsrelaterade faktorerna på 

affärssammansättningen i form av ett nyckeltal. Nyckeltalet används som en indikator för 

gynnsamma affärssammansättningar i syfte att möta kraven från produkten, marknaden och 

även ResCoM. 

Slutligen analyseras nyckeltalet där en övre och undre gräns definierar ett spann av 

gynnsamma affärssammansättningar. Resultatet illustrerar att spannet för gynnsamma 

affärssammansättningar börjar vid uthyrning och sträcker sig till, men inkluderar inte, 

funktionsbaserad försäljning. Det utvecklade verktyget kan även konstateras ha vissa 

begränsningar varpå det slutligen kan fastslås att syftet med arbetet i viss utsträckning 

uppnåtts. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Sedan år 2000 har en kraftig uppgång av det genomsnittliga priset på råvaror redan raderat ut 

den reella prissänkning1 som skett under 1900-talet (Ellen MacArthur Foundation 2012). 

Resursförbrukningen av material och energi i utvecklingsländer och i den redan 

industrialiserade världen ökar kraftigt på grund av den snabbt växande befolkningen och den 

ekonomiska utvecklingen. Ökningen har satt krav på framtagning av nya metoder för effektiv 

resursanvändning och konceptet Resource Conservative Manufacturing (ResCoM) har tagits 

fram. En av utmaningarna för att realisera ResCoM på företagsnivå har varit att konstruera en 

affärsmodell som möter de krav som ställs av konceptet. (Rashid et al. 2013) 

I dagsläget använder sig mänskligheten av resurser motsvarande 1,5 jordklot för att stödja 

människans konsumtion. Dagens konsumtion är redan ohållbar och förväntas öka de 

kommande åren. På grund av efterfrågeökningen och de redan överutnyttjade resurserna anses 

det lämpligt att arbeta för ett minskat resursberoende i framtiden. (Bocken et al. 2014) 

Däckindustrin är en bred marknad och är aktiv inom flyg-, vägtransport- samt bilindustrin 

(Lebreton & Tuma 2006). På den privata marknaden för bildäck har utvecklingen varit 

relativt trögrörlig men står idag inför ett potentiellt paradigmskifte. Däckens design har sett 

likadana ut sedan början på 1900-talet och först nu finns däckkoncept som skiljer sig 

signifikant från de traditionella däcken och dess utformning (Hankook Tires n.d.). En 

drivande kraft i konceptutvecklingen är hållbarhetsmedvetenhet som med hjälp av ny design 

skapar denna möjlighet i större utsträckning än dagens design. Möjligheten ställer nya krav på 

hur företagets verksamhet bör utformas och idag saknas det djupare forskning kring 

affärsmodellers utformning utifrån perspektivet ResCoM. Således är det intressant att granska 

denna lucka i forskningen vilket är syftet med detta arbete.  

1.2. Frågeställning 
Arbetet syftar till att besvara frågan: 

Vilka affärssammansättningar, dvs. graden av tjänstebaserad respektive försäljningsbaserad 

affärsmodell, är gynnsamma för att uppnå Resource Conservative Manufacturing av 

produkten bildäck? 

                                                        
1 Betyder utveckling av pris med hänsyn tagen till inflation och används för att kunna mäta 

den faktiska skillnaden. 
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Arbetes resultat ska vara att presentera ett spann av affärssammansättningar som är 

gynnsamma för Resource Conservative Manufacturing av bildäck. För att kunna svara på 

frågan behöver ett mätverktyg skapas som relaterar olika affärsmodeller till varandra. En 

specifik affärsmodells affärssammansättning definieras utifrån dess grad av försäljnings- och 

tjänstebaserad modell de utgörs av. Först besvaras frågan om vilka affärssammansättningar 

som är gynnsamma för ResCoM för att sedan definiera spannet för produkten bildäck. 

Denna rapport definierar försäljningsbaserad affärsmodell som ett utbyte, vid endast ett 

tillfälle, mellan kund och leverantör, där motsatsen är tjänstebaserad affärsmodell och 

karaktäriseras av att relationen mellan kund och leverantör är mer kontinuerlig. 

1.3. Avgränsning 
Konceptet ResCoM är både ett nytt och ett stort forskningsämne. Det kan ses som ett 

holistiskt koncept inom produktion som utgörs av fyra stycken perspektiv vilka tillsammans 

måste samspela eftersom att de påverkar varandra direkt. Dessa perspektiv är produktdesign, 

affärsverksamhet, återtillverkning och försörjningskedja. Omfattningen av konceptet är brett 

och synergierna mellan perspektiven är starka. Det innebär att diskussion av ett perspektiv lätt 

kan skifta fokus till diskussion utifrån ett annat perspektiv. Vid diskussion av exempelvis 

livslängd på produkter är det enkelt att skifta fokus till produktens design och återtillverkning. 

Resultatet av det skulle göra att omfattningen växte från ett kandidatexamensarbete till ett 

forskningsarbete. I syfte att kunna avgränsa ämnet till en anpassad storlek för arbetets 

omfattning behandlas endast affärsmodeller inom ResCoM och inte produktdesign, 

återtillverkning och försörjningskedjan. 

1.4.  Rapportens struktur 
Denna rapport består av ett antal kapitel som presenteras i en logisk ordning. Rapporten 

inleds med att beskriva bakgrunden till rapportens syfte för att sedan presentera arbetets 

frågeställning. Vidare introduceras konceptet ResCoM utifrån tidigare skriven litteratur med 

fokus på affären för att kartlägga vilka generella affärsbaserade faktorer som krävs för 

ResCoM. Befintliga affärsmodeller kartläggs för att användas som utgångspunkt för att skapa 

en skala uppdelad efter definierade affärssammansättningar. Att förstå de affärsbaserade 

faktorerna inom ResCoM är av stor vikt eftersom de indikerar vilka affärsmodeller som 

lämpar sig för att möta ResCoMs krav. 

Produkten bildäck undersöks sedan utifrån det affärsmässiga ramverk som bildäck omfattar 

idag för att sedan presentera en lista på produkt och marknadsrelaterade faktorer. Eftersom att 

konceptet ResCoM är så pass nytt och outforskat finns det inga precisa modeller och 

lösningar som beskriver hur kraven praktiskt ska uppfyllas. De produkt- och affärsrelaterade 

faktorerna för bildäck analyseras i relation till de generella variablerna för ResCoM, men 
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eftersom att dagens däck idag inte är utformade för ResCoM är detta inte en exakt vetenskap. 

Istället används regummering2 som en indikator för vad produktdesign och återtillverkning 

enligt ResCoM skulle kunna uppnå. Arbetet syftar därmed till att påvisa i vilken riktning och 

grad faktorerna påverkar affärssammansättningen i syfte att uppnå fördelarna med ResCoM. 

För att kunna sätta affärsmodellerna i relation till varandra utformas en skala som de placeras 

längs med. Denna används för att definiera inom vilket spann som gynnsamma affärsmodeller 

för ResCoM finns. Därefter definieras ytterligare ett spann utifrån de produkt- och 

marknadsrelaterade faktorerna som påvisar vilken affärssammansättning som är gynnsamt för 

produkten bildäck. 

De produkt- och marknadsrelaterade faktorerna granskas individuellt och ges en riktningslinje 

och påverkandegrad på affärssammansättningen. Vidare beräknas ett medeltal av den 

sammanlagda påverkande faktorn vilken kommer ligga till grund för den slutliga analysen av 

vilket spann på skalan där gynnsamma affärssammansättningar finns i syfte att uppnå 

ResCoM. När detta spann är definierat ges sedan exempel på hur en affärsmodell praktiskt 

kan utformas, vilka begränsningar som modellen och arbetet har för att sedan kompletteras av 

förslag på hur resultatet kan användas för vidare forskning. En sammanfattning av rapportens 

struktur presenteras i Figur 1.   

Kapitel Innehåll 

Introduktion 
Kapitel 1 

• Bakgrund, forskningsfråga och mål. 

Litteraturstudie 
Kapitel 2 

• Generella affärsbaserade faktorer som krävs för ResCoM. 
• Presentation av befintliga affärsmodellers struktur.  
• Produktrelaterad data som påverkar affärsmodellen för bildäck 
• Affärsbaserade faktorer som påverkar affärsmodellen för bildäck. 

Metod 
Kapitel 3 

• Skalan definierad med utgångspunkt från befintliga 
affärsmodeller. 

• Modell för beräkning av den sammanlagda påverkan på 
affärssammansättningen 

Analys 
Kapitel 4 

• Gynnsamma affärssammansättningar för bildäck med 
utgångspunkt från affärsbaserade faktorer som krävs för ResCoM 
samt produkt och affärsbaserade variabler som påverkar 
affärsmodellen för bildäck. 

Diskussion och 
Slutsats 
Kapitel 5 

• Summering av resultat samt diskussion om förslag på fortsatt 
arbete.  

• Slutsats. 

Figur 1 - Rapportens övergripande struktur. 

                                                        
2 Ett däck som är tillverkat av ett tidigare använt däck och där slitbanan har bytts ut. 



 4 

2.  Litteraturstudie 

2.1. Resource Conservative Manufacturing 
Resource Conservative Manufacturing (ResCoM) är ett nytt koncept för utveckling av 

cirkulära modeller. Konceptet ResCoM ställer därmed ett antal krav på ett företags 

affärsmodell. Denna del presenterar konceptet grundligare och undersöker vilka 

affärsbaserade faktorer som krävs av ResCoM.  

2.1.1. Konceptet ResCoM 

ResCoM har sin utgångspunkt i traditionella cirkulärekonomiska modeller där uttjänta 

produkter förs tillbaka till marknaden efter att de nått slutet på sin livslängd. Det primära 

syftet för återförandet är att minska miljöpåverkan. Återförandet sker genom återanvändning, 

återtillverkning eller återvinning där återanvändning och återtillverkning anses vara det mest 

gynnsamma. Figur 2 beskriver utformningen av traditionella cirkulära tillverkningssystem. 

(Rashid et al. 2013) 

 

Figur 2 - Modell för cirkulär ekonomi (Rashid et al. 2013). 

Från detta har konceptet Resource Conservative Manufacturing utvecklats. ResCoM tar en ny 

synvinkel på problemet där fokus sätts på hantering av kvarvarande värde istället för 

hantering av avfall. ResCoM tar ett helhetsperspektiv där hela produktlivscykeln redan 

bestäms vid design och konstruktion av produkten. Tekniken, försörjningskedjan och 

affärsmodellen integreras med produktdesignen för att alla delar ska samverka för att nå de 

övergripande miljömålen för ResCoM, från designfasen till livscykelns slut. ResCoM 



 5 

introducerar därigenom konceptet med flera förutbestämda livscykler. Figur 3 beskriver 

utformningen av ResCoM. (Rashid et al. 2013) 

 

Figur 3 - Modell för Resource Conservative Manufacturing (Rashid et al. 2013). 

2.1.2. Generella affärsbaserade krav för ResCoM 

För att kunna analysera vilka affärssammansättningar som är gynnsamma för ResCoM måste 

de affärsbaserade kraven för ResCoM av en produkt definieras. Nedan presenteras dessa krav 

i form av problem som behöver kontrolleras och lösas. Dessa sammanfattas i Figur 4. 

Affärsbaserade problem och krav för ResCoM: 

(1) Osäker timing och kvalitet av returnerade produkter 

(2) Osäkerhet kring huruvida produkten kan återanvändas, återtillverkas eller 
återvinnas 

(3) Osäkerhet och variation av bearbetningstiden för återtillverkning 

(4) Mängden returnerade produkter behöver balanseras med efterfrågan 

Figur 4 - Sammanfattning av affärsbaserade krav för ResCoM (Rashid et al. 2013). 

Till att börja med ställer ResCoM och återtillverkning krav på timingen och kvaliteten av de 

återkommande produkterna (1). Problemen uppstår vid traditionell försäljning på grund av 

osäkerhet kring produktens livslängd och huruvida den returneras för återtillverkning samt i 

vilket skick den returneras. Produktens returnering är även en funktion av en stokastisk 
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säljprocess vilket gör att tidpunkten för returnering av en vara även utfaller som en stokastisk 

händelse. (Guide 2000) 

Om produktens kvalitet vid returnering inte kan kontrolleras leder det till ytterligare 

följdproblem som osäkerhet kring hur produkten kan återanvändas, återtillverkas eller 

återvinnas (2). Osäkerheten gör i sin tur lagerplanering och inköpsplanering komplicerat då 

två identiska returnerade produkter kan ge upphov till helt olika sammansättningar av 

komponenter som kan återanvändas, återtillverkas eller återvinnas. (Guide 2000) 

Vidare, om inte de returnerade produkternas skick kan kontrolleras och förutspås, leder det 

till stor osäkerhet och variation av bearbetningstiden för återtillverkningen (3) då olika 

operationer kan behövas beroende på kvaliteten av den returnerade produkten. Denna 

osäkerhet leder till ytterligare komplikationer kring lagerplanering, materialplanering, 

schemaläggning och verkstadsstyrningen än vid traditionell tillverkning. (Guide 2000) 

Slutligen behöver mängden returnerade produkter balanseras med efterfrågan för den 

återtillverkade (4) produkten för att minimera lagerhållningskostnader samt undvika 

materialbrist och slutligen maximera företagets vinst. (Guide 2000) 

2.2.  Affärsmodeller 

En affärsmodell inom företagsekonomi beskriver hur ett företag levererar värde till kunder, 

hur kunderna betalar för värdet och hur företaget tjänar på affären. Affärsmodellen 

återspeglar hur ledningen i företaget ser på vad kunder vill ha, hur dem vill ha det och hur 

företaget organiserar sig för att på bästa sätt leverera till kunder och få betalt för det nedlagda 

arbetet. (Teece 2010) 

Nedan beskrivs olika modeller för försäljning av produkter och utbytet mellan kund och 

tillverkare. Det finns en stor mängd affärsmodeller att använda sig av och de som används i 

arbetet är utvalda då de är väl använda samt vedertagna inom affärsverksamhet. Notera att 

teorin nedan är en förenkling, men beskrivningarna räcker för att uppfylla syftet med detta 

arbete och bör ses som definitioner som används i arbetet, snarare än en absolut beskrivning 

av den mer komplexa verkligheten. 

2.2.1. Produktförsäljning 

Två parter som gör ett utbyte där den köpande parten övertar ägandeskap av en produkt från 

den levererande parten mot monetära medel. Denna försäljningstyp är transaktionsbaserad 

och innebär att ett utbyte sker vid ett specifikt tillfälle. (Oxford Dictionary n.d.) 
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2.2.2. Produktförsäljning med buy-back 

Genom åren har den transaktionsbaserade produktförsäljningen utvecklas i takt med 

globalisering, ökad efterfråga på råmaterial och ett intresse från samhället att vara mer 

miljömedvetna. Likt traditionell produktförsäljning tillfaller ägandeskapet kunden vid den 

första transaktionen mot monetära medel. Skillnaden uppstår då produkten når End of 

Lifecycle (EoL) och inte längre går att använda. Tillverkaren köper därefter tillbaka 

produkten från kunden i syfte att återvinna komponenter. (Krikke et al. 1999) 

2.2.3. Leasing 

Leasing är ett brett och icke entydigt begrepp som beskriver hur en leasing-tagare lovar att 

betala ut pengar periodmässigt, exempelvis månadsvis, till en leasing-givare för rätten att 

nyttja en produkt. I regel bestämmer leasing-tagaren alla specifikationer på produkten, 

exempelvis vilket märke och modell samt vilken färg en bil ska ha, i syfte att fylla sitt eget 

behov eller för att lösa ett problem. Under hela avtalets löptid är det leasing-givaren som äger 

produkten och ett avtal mellan parterna reglerar villkoren såsom giltighetstid och regler kring 

nyttjande av produkten. I kontraktet specificeras även frågor som vilken part som har rätt till 

ägandeskapet och under vilka villkor efter kontraktet löpt ut samt vilken part som sköter 

underhåll och service under kontraktets löptid. (Brealy et al. 2006) 

Vanligt är att leasing används för att finansiera köp som kräver större monetära insatser för att 

vid löptidens slut, säljas från leasing-givare till leasing-tagare för ett förutbestämt belopp. 

(Sundin & Bras 2005) 

2.2.4. Uthyrning 

Begreppet är nära besläktat med leasing och beskrivs på olika sätt av olika källor. Således 

finns inte en entydig förklaring av skillnaden mellan leasing och uthyrning. Den definition 

som denna rapport utgår ifrån följer nedan. 

Med uthyrning menas att en hyrestagare under en kortare tid får rätten att bruka en produkt 

som ägs av en hyresgivare i utbyte mot monetära medel. Det är hyresgivarens uppgift att 

ansvara för service och underhåll av produkten och se till att den är brukbar då hyrestagaren 

använder den. När hyrestagaren är klar med användningen lämnas produkten tillbaka till 

hyresgivaren. Syftet för hyrestagaren är att ha tillgång till produkten under en tidsbegränsad 

period utan viljan att köpa produkten då kontraktet löpt ut. (Forbes Magazine 2014) 

Skillnaden mellan uthyrning och leasing i detta fall är att uthyrning i regel sker under en 

kortare period än leasing. Enligt kontraktet för leasing ansvarar leasing-givaren för en lägre 

nivå av underhåll och service av produkten än vid uthyrning enligt rapportens definition. Det 

är vidare hyresgivaren som bestämmer specifikationer kring produkten innan inköp till 
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skillnad från leasing, då det görs av leasing-tagaren för att efter kontraktet löpt ut möjligtvis 

köpa produkten av leasing-givaren.  

2.2.5. Funktionsbaserad försäljning 

Funktionsbaserad försäljning innebär att en levererande part bestämmer hur en funktion ska 

fylla behovet hos en köpande part. Denna försäljningstyp är den som fokuserar mest på hur 

värde skapas för slutkunden och den funktion som faktiskt eftersöks. Den levererande parten 

äger produkten och istället för att hyra ut produkten som helhet tar denne betalt för 

funktionen. Exempelvis kan en levererande part tillhandahålla en skrivare på den köpande 

partens kontor. Den köpande parten betalar inte för skrivaren utan istället för antalet utskrivna 

sidor. (Sundin & Bras 2005) 

2.3.  Produkten ur perspektivet ResCoM 

I följande avsnitt presenteras en mängd faktorer som syftar till att beskriva produkten bildäck. 

Faktorerna: materialsammansättning, energibehov, livslängd, pris och teknologins 

utvecklingstakt behandlas på grund av att de utgör ResCoM-modellens, Figur 3, samtliga 

delar. På vilket sätt dessa faktorer påverkar den gynnsamma affärssammansättningen 

behandlas senare i avsnittet för analys. 

2.3.1. Materialsammansättning 

Ett genomsnittligt bildäck är uppbyggt av flertalet komponenter och har en 

materialsammansättning enligt Figur 5. För att tillverka ett nytt däck krävs ca 8 kg material 

till skillnad från ett regummerat däck som kräver mindre än 25 % av mängden material som 

krävs för nytillverkning, de exakta siffrorna illustreras i Tabell 1. 
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Figur 5 - Genomsnittlig materialsammansättning av bildäck (Lebreton & Tuma 2006). 

2.3.2. Energibehov 

Den genomsnittliga mängden energi som krävs för nyproduktion och återproduktion skiljer 

sig från varandra och illustreras i Tabell 1. Enligt den genomsnittliga tillverkningen krävs 

mindre än 25 % av energimängden för att regummera ett däck jämfört med nytillverkning. 

Notera att det undersökta däcket inte är designat för regummering och således identifieras ett 

potentiellt utrymme för en ytterligare reduktion av energianvändning vid återtillverkning om 

ResCoM implementeras fullständigt. (Lebreton & Tuma 2006) 

Tabell 1 - Energimängd och materialåtgång vid produktion av däck (Lebreton & Tuma 2006). 

Däcktyp Energi (kJ) Material (kg) 

Nytillverkat 72 000 8 

Regummerat 19 000 1,9 

 

2.3.3. Livslängd 

Att studera vilken livslängd ett däck har är viktigt på grund av flera anledningar. Dels ger det 

en indikation på hur lång tid däcket är brukbart för kunden men likväl en indikation på vid 

vilken tidpunkt regummering blir aktuellt. För sommardäck är den genomsnittliga livslängden 

3,5 år och för vinterdäck 4,85 år. (Lebreton & Tuma 2006) 

För en person som äger en bil är det nödvändigt att även köpa och använda bildäck. Köpet 

görs vid ett tillfälle och därefter används däcken till dess att mönstret slitits ut. Däcken säljs 

Naturgummi	  
24%	  

Nylon	  
1%	  

Övrigt	  
10%	  

Rayon	  
2%	  

Syntetiskt	  gummi	  
21%	  

Svartkol	  
26%	  

Stål	  
16%	  
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enligt en produktbaserad affärsmodell och vid tillfället då däcken slitits ut lämnar kunden 

tillbaka däcken till däckleverantören för återvinning samtidigt som nya däck köps. De däck 

som återlämnas har i regel en fullt fungerande grundstruktur vars potentiella livslängd, 

jämfört med mönstringens livslängd, sträcker sig till ytterligare två till tre livscykler och 

illustreras i Figur 6. (Continental Trucks n.d.).  

 

Figur 6 - Kärnstrukturens och mönstringens livslängdsförhållande. 

2.3.4. Teknologins utvecklingstakt 

Det första gummidäcket producerades under slutet på 1800-talet. Strukturen på däcket var lik 

dagens struktur med ett gummihölje som satt på en fälg av metall vilken i sin tur var 

monterad på bilens axel. Sedan det första däcket introducerades har utveckling skett. Ett 

mönster introducerades och blev den delen av däcket som kom i kontakt med ytan på vägen i 

syfte att skydda strukturen på däcket. Vidare har utvecklingen fokuserat på viktreducering, 

användning av nya material, däribland naturgummi, samt strukturella förändringar i däcket 

för ökad stabilitet. Under slutet på 1940-talet skedde ett stort genombrott då kordväven i 

däcket placerades 90 grader mot däckets rullriktning. Det är utifrån denna struktur som 

förbättringar har utvecklats från och ligger till grund för den ökade stabiliteten i däcket. 

(Hankook Tires n.d.) 

Under 1980-talet introducerades ”Run-Flat-Tire” vilken är utformad så att ett punkterat däck 

under limiterade omständigheter, begränsad sträcka och hastighet, fortfarande kan föra 

fordonet framåt. Utvecklingen betyder att en bil, vars däck utsätts för en plötslig punktering, 

minskar risken för oförutsägbara förändringar i bilens köregenskaper och bidrar till ökad 

säkerhet i trafiken. (Hankook Tires n.d.) 

Idag laborerar många däcktillverkare och utvecklar koncept med icke luftfyllda däck. De nya 

däckkoncepten använder sig inte av den traditionella strukturen på däck med fälg av metall 

och gummihölje. Istället används ny struktur med hårdplaster för att sprida ut trycket som 

bildas på ytan vid oförutsägbar kontakt med något på körbanan. Den andra fördelen med det 

icke luftfyllda däcket är att strukturen möjliggör en enklare återvinning av det använda 

materialet. (Hankook Tires n.d.) 

 

Kärnstruktur Livscykel    

Mönstring Livscykel 1 Livscykel 2 Livscykel 3 Livscykel 4 
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2.4. Marknaden för bildäck  
För att kunna rekommendera gynnsamma affärssammansättningar för bildäck behöver den 

befintliga marknaden och speciellt kundernas beteende i marknaden analyseras. I denna del 

beskrivs marknaden för bildäck utifrån Kotlers välkända marknadsföringsmix även kallad 4P. 

Marknadsföringsmixen består av produkt, påverkan, pris och plats och analyseras utifrån 

marknadens perspektiv. Samtliga delar av marknadsföringsmixen kommer att analyseras för 

att ge en bild av den befintliga marknaden förutom platsen då denna behandlar produktens 

försörjningskedja och distributionsnätverk vilket faller utanför arbetets avgränsning. (Kotler 

2003) 

2.4.1. Produkten 

I denna del beskrivs produkten utifrån Kotlers modell där produkten delas upp i tre nivåer: 

kärnprodukten, den verkliga produkten och den utökade produkten, se Figur 7. (Kotler 2003) 

 

Figur 7 - Kotlers tre produktnivåer (Kotler 2003). 

Bildäckets kärnprodukt består av den grundläggande funktionen att möjliggöra ett fordons 

förflyttning. Kärnprodukten kan därmed sägas vara bildäckets huvudsyfte och den produkt 

som löser det problem som kunden upplever. (Kotler 2003) 

Vidare består bildäckets verkliga produkt av subjektiva egenskaper hos det specifika däcket. 

Dessa subjektiva egenskaper utgörs av faktorer såsom däckets design, utformning och den 

säkerhet som däcket levererar till kunden. (Kotler 2003) 

Kärnprodukten Kärnprodukten  

Verkliga produkten 

Utökade produkten 

Kärnprodukten 
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Slutligen utgörs bildäckets utökade produkt av tillägg som erbjuds kring produkten men som 

inte tillhör själva huvudprodukten bildäcket (Kotler 2003). Inom marknaden för bildäck är 

dessa tillägg inte speciellt utvecklade jämfört med andra typer av produkter utan utgörs ofta 

bara av garanti- och leveransvillkor. Andra typer av tillägg som faller inom ramen för den 

utökade produkten kan till exempel vara servicevillkor eller liknande men dessa typer av 

tillägg är ovanliga på dagens bildäcksmarknad.  

2.4.2. Påverkan 

Bildäck har den grundläggande funktionen att möjliggöra ett fordons förflyttning, 

kärnprodukten, men enligt Lebreton och Tuma har tillverkarna ett annat fokus i sin 

marknadsföringskommunikation då de istället väljer att lägga vikt vid subjektiva egenskaper 

för att stärka sin position och differentiera sig på marknaden. Vidare argumenterar de för att 

det därmed är psykosociala faktorer, såsom säkerhet och design, som styr marknaden och 

kundernas köpbeteende och inte objektiva faktorer som rullmotstånd, livslängd och pris. Det 

är därmed den verkliga produkten som är dominant på marknaden och som företagen väljer 

att kommunicera till sina kunder för att påverka kunderna till köp. (Lebreton & Tuma 2006) 

2.4.3. Pris 

Priset på bildäck varierar över marknadsutbudet. En översikt av priset på bildäck i storleken 

P175/65R143 som är ett vanligt använt däck på marknaden ger resultatet att priserna varierar 

från €35 till €72 och från €45 till €80 för sommar- respektive vinterdäck. De billigaste nya 

däcken är importerade däck vilka inte behöver leva upp till samma kvalitets- och 

säkerhetsstandarder som europeiska däck. Regummerade däck kostar cirka €37 men då 

däcken inte ursprungligen är konstruerade för regummering innebär det att det finns ett 

potentiellt utrymme för kostnadssänkningar för regummeringsprocessen om däcken 

konstrueras för regummering från start. Tabell 2 visar en sammanfattning över prisnivån för 

bildäck. (Lebreton & Tuma 2006) 

Tabell 2 - Genomsnittliga priser för bildäck (Lebreton & Tuma 2006). 

Produkt Sommardäck (EUR) Vinterdäck (EUR) 

Första klass 72 80 

Mellansegmentet 50 55 

Import 35 45 

Regummerat 37 37 

                                                        
3  P: Personbil, 175: bredd i mm, 65: höjd/bredd-förhållande i %, R: radialdäck, 14: 

fälgdiameter i tum. 
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2.5. Sammanfattning av litteraturstudie 
I tillverkning av produkter kan ny forskning presentera hur företag kan bli allt mer 

resurseffektiva genom konceptuell utveckling av cirkulära tillverkningssystem. De beskriver 

ur ett holistiskt perspektiv hur produkter är en del av samt påverkar jordens ekosystem. 

ResCoM är ett koncept som påvisar hur produkter kan användas, uppgraderas och 

pensioneras genom återanvändning, återtillverkning och återvinning under dess livscykel. 

Konceptet sätter krav på företaget utifrån fler perspektiv där flertalet affärsmässiga 

utmaningar presenteras, såsom att förutsägbarheten i återflödet och kvalitén på återlämnade 

produkter, vilka behöver lösas vid utformning av affärsmodellen. 

Som tillverkare av produkter kan företag välja att utforma sitt affärskoncept utifrån flertalet 

olika modeller såsom traditionell produktförsäljning, produktförsäljning med buy-back, 

leasing, uthyrning och funktionsbaserad försäljning. Dessa fungerar på olika vis där 

ägandeskap av produkten samt vem som bestämmer produktens specifikationer avgör 

skillnaderna. I slutändan är dessa mer eller mindre relevanta för företag att använda sig av, 

om ResCoM ska implementeras. 

Vidare finns det produktspecifika faktorer som är intressanta att granska, både utifrån ett 

tillverkande- och marknadsperspektiv. Utifrån det tillverkande perspektivet utgör 

regummering en indikation av hur återanvändning och återtillverkning kan göra skillnad om 

ResCoM implementeras. Det visar sig att regummering ur tillverkningsperspektivet är mer 

resurseffektiv, både material- och energimässigt, jämfört med nyproduktion. Detta beror på 

att komponenter återanvänds och reducerar mängden material från 8 kilogram till 1,9 

kilogram och energibehovet från 72 megajoule till 19 megajoule. 

Teknologins utvecklingstakt visar sig vidare vara låg jämfört med andra industrier. 

Utveckling av säkerhet och tillförlitlighet har de senaste 60 åren varit utvecklingens 

huvudfokus. Idag är det dock många tillverkare som laborerar med alternativa koncept där 

designen ser radikalt annorlunda ut jämfört med dagens bildäck. 

De marknadsrelaterade faktorerna av bildäck granskas utifrån Kotlers modell 4P, produkt, 

pris, påverkan och plats. Dessa beskriver marknaden med fokus på kundens perspektiv. Först 

och främst är priset för regummering mindre än för ett däck från både första klass och 

mellansegmentet. Vidare påvisar modellen utifrån ett påverkandeperspektiv att tillverkarna 

väljer att lägga stor vikt på subjektiva egenskaper i syfte att stärka sin position på marknaden. 

En kund baserar ofta sitt beslut på faktorer som uppfattning av säkerhet och design snarare än 

mer objektiva faktorer som rullmotstånd och livslängd. 
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3. Metod 

3.1.  Befintliga affärsmodellers position på skalan  
För att kunna definiera en lämplig affärssammansättning och därmed en affärsmodell för 

bildäck behöver spannet av affärssammansättningar först definieras. I detta kapitel definieras 

den skala som illustrerar spannet av affärsammansättningar genom att placera ut de redan 

beskrivna befintliga affärsmodellerna: produktförsäljning, produktförsäljning med buy-back, 

leasing, uthyrning och funktionsbaserad försäljning på en skala från 0 % tjänst och 100 % 

försäljning till 100 % tjänst och 0 % försäljning. Placeringen på skalan sker med hänsyn till 

vart ägandeskapet finns och hur det möjligtvis kan skifta samt genom att analysera hur starkt 

förknippad försäljningen är till en specifik produkt. En tjänst kännetecknas med låg eller 

ingen koppling till en specifik produkt och att kunden inte har ägandeskap över produkten 

medan ren försäljning kännetecknas av mycket stark koppling till en specifik produkt och att 

kunden övertar ägandet permanent. De två ytterligheterna 100 % försäljning och 100 % tjänst 

kommer först att definieras för att sedan placera de kvarvarande affärsmodellerna i relation 

till dessa.  

Vid produktförsäljning övertar kunden det fulla ägandet av produkten och det finns inga 

intentioner hos säljaren att någon gång få tillbaka ägandet av produkten. Produktförsäljning är 

även enligt definition en försäljning där en specifik produkt byter ägande med monetära 

medel som ersättning. Produktförsäljning kan därmed definieras som 100 % försäljning.  

Vid funktionsbaserad försäljning åtar sig den levererande parten att uppfylla en viss funktion 

som kunden efterfrågar. Den levererande parten kan uppfylla denna på olika sätt och kunden 

kräver enligt definition inte någon specifik produkt utan istället bara en funktion. Det vill säga 

att funktionsbaserad försäljning inte har någon koppling till en specifik produkt och då 

ägandeskapet stannar hos den levererande parten kan funktionsbaserad försäljning definieras 

som en 100 % tjänst.  

Leasing är en affärsmodell där kunden har möjlighet att specificera specifika specifikationer 

på en specifik produkt. I och med detta kan det konstateras att leasing är kraftigt relaterat till 

en specifik produkt. Vid leasing behåller dock leasing-givaren ägandet av produkten under 

leasing-tiden men beroende på avtalsform kan ägandeskapet vara osäkert vid leasing-tidens 

slut då leasing-tagaren ofta erbjuds möjligheten att överta ägandeskapet gentemot ekonomisk 

ersättning till leasing-givaren. Med detta i åtanke talar ägandeskapet för en tjänst under 

leasingtiden men med en viss ovisshet vid leasingtidens slut och den starka kopplingen till en 

specifik produkt för en försäljning. Därmed definieras leasing som mittpunkten på skalan.  
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Produktförsäljning med buy-back har sitt ursprung i traditionell produktförsäljning och är 

därmed starkt förknippat med en specifik produkt. Även ägandeskapet flyttas initialt till 

kunden men säljaren har en intention att i framtiden återta ägandeskapet genom att erbjuda 

kunden ekonomisk ersättning. Kunden är däremot inte obligerad att sälja tillbaka produkten 

till den ursprungliga säljaren. I och med detta pekar den starka produktkopplingen och det 

initiala ägandeskapsbytet på en försäljning men då säljaren har en intention att återta 

ägandeskapet finns det en viss dragning mot en tjänstebaserad modell och produktförsäljning 

med buy-back placeras därav mellan leasing och produktförsäljning på skalan.  

Vid uthyrning behåller uthyraren enligt definition det fulla ägandeskapet av produkten. 

Kunden väljer vilken produkt den skall hyra men uthyraren har redan bestämt produktens 

specifikationer och kunden har därmed en mindre påverkan på den specifika produkten än vid 

till exempel leasing. Sammanfattningsvis är uthyrning delvis produktrelaterat och 

ägandeskapet stannar hos uthyraren vilket placerar uthyrning mellan leasing och 

funktionsbaserad försäljning på skalan.  

Figur 8 sammanfattar de befintliga affärsmodellernas: produktförsäljnings, produktförsäljning 

med buy-backs, leasings, uthyrnings och funktionsbaserad försäljnings placering på skalan.  

 

Figur 8 - Befintliga affärsmodellers position på skalan. 

3.2.  Presentation av skalan och dess användning 
Skalan som beskrivs i detta avsnitt ska användas för att finna en lämplig 

affärssammansättning för bildäck ur perspektivet ResCoM. För att ta hänsyn till kraven för 

ResCoM kommer det först undersökas hur väl de befintliga affärsmodellerna uppfyller kraven 

för ResCoM och därigenom definiera ett spann av affärsammansättningar som lämpar sig för 

ResCoM generellt. Vidare behöver produktens och marknadens totala påverkan på 

affärssammansättningen sammanfattas i en enskild påverkan. Denna sammanfattade påverkan 

samt det definierade spannet används sedan för att finna en lämplig affärssamansättning som 

tar hänsyn till både ResCoM och produkten samt dess marknad.  
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Produkten och marknadens totala påverkan sammanfattas genom att först kvalitativt analysera 

vardera produktrelaterad faktors egna påverkan på affärssammansättningen och sedan 

kvantifiera påverkan som låg, medel eller hög med tillhörande värden 1, 2 respektive 3. 

Faktorerna ges även tecknet negativ eller positiv påverkan där positivt pekar mot 

tjänstebaserad affärssammansättning och negativ mot försäljningsbaserad 

affärssammansättning. Även marknadens påverkan kvantifieras som låg, medel eller hög samt 

positiv eller negativ.  

Väldigt begränsad mängd forskning har tidigare gjorts kring vad som påverkar en lämplig 

affärsmodells affärssammansättning och på grund av brist på befintliga modeller antas de 

produktrelaterade faktorerna och marknadens påverkan vara jämbördiga. Den totala påverkan 

kan därmed beräknas med utgångspunkt i det aritmetiska medelvärdet enligt ekvation (1). 

𝑋 =
!!,!

!!
!!!
!!

!
!!,!

!!
!!!
!!

!
, (1) 

där np är antalet produktrelaterade faktorer, Pp,i är vardera produktfaktors individuella 

påverkan på affärssammansättningen, nm är antalet marknadsrelaterade faktorer och Pm,k är 

vardera marknadsrelaterad faktors individuella påverkan på affärssammansättningen.  

Denna kvantitativa metod har valts då den medför att ett tal för den sammanlagda påverkan 

kan beräknas fram vilket sedan kan översättas till en gynnsam affärssammansättning. På detta 

sätt fungerar den sammanlagda påverkan som ett nyckeltal vilket industrin och 

företagsledningar redan är väl bekanta med och vana att grunda sina beslut på. Därmed blir 

denna metod enklare att presentera för beslutsfattare än vad en rent kvalitativ metod hade 

varit. Det relativt stora antalet faktorer som påverkar affärssammansättningen gör det även 

svårt att med en kvalitativ metod finna en sammanlagd påverkan då argument behöver vägas 

mot argument vilket ett kvantitativt förfarande löser. Vidare gör den kvantitativa metoden det 

enkelt att se vardera faktors enskilda påverkan på affärssammansättningen vilket skulle vara 

svårt med en kvalitativ metod. Det aritmetiska medelvärdet har valts specifikt på grund av att 

det beräknar ett genomsnitt vilket är vad som söks då de individuella faktorerna ska vägas 

samman för att finna en sammanlagd och genomsnittlig påverkan.  

Det är även nödvändigt att definiera hur den sammanlagda påverkan, X, ser ut över spannet 

av affärssammansättningar. Om den sammanlagda påverkan är positiv och med styrka tre 

innebär det att samtliga faktorer pekar med högsta styrka mot en tjänstebaserad affärsmodell. 

I detta fall finns det inga incitament för att ha en försäljningsbaserad affärsmodell vilket 

innebär att en 100 % tjänstebaserad affärsmodell är det mest gynnsamma ur produktens och 



 17 

marknadens perspektiv. Med samma resonemang kan kopplingen mellan negativ sammanlagd 

påverkan med styrka 3 och 100 % försäljningsbaserad affärssammansättning dras.  

Vidare behöver den sammanlagda påverkans nollpunkt definieras i form av en 

affärssammansättning. Om den sammanlagda påverkan är noll innebär det att det finns lika 

delar incitament för en tjänstebaserad affärssammansättning som för en försäljningsbaserad 

affärssammansättning. Detta kan jämföras med affärsmodellen leasing som enligt definition 

har ägandeskap likt en 100 % tjänstebaserad affärssammansättning men koppling till en 

specifik produkt likt en 100 % försäljningsbaserad affärssammansättning. Det kan således 

sammanfattas att leasing innehåller lika delar försäljningsbaserad och tjänstebaserad 

affärssammansättning och den sammanlagda påverkans nollpunkt kan därmed placeras i 

området kring leasing på skalan av affärsammansättningar.  
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4. Analys av gynnsamma affärssammansättningar 

4.1.  De presenterade affärsmodellernas lämplighet för ResCoM.  
I detta kapitel analyseras hur lämpliga de befintliga affärsmodeller är för att implementeras 

som en del i ResCoM. Analysen täcker produktförsäljning, produktförsäljning med buy-back, 

leasing, uthyrning samt funktionsbaserad försäljning. Kapitlet avslutas med att sammanfatta 

analysen genom att presentera ett spann av affärssammansättningar som uppfyller kraven för 

ResCoM.  

Analysen nedan utgår från de i litteraturstudien funna kraven som ResCoM ställer på en 

affärsmodell, se kapitel 2.1.2. Samtliga befintliga affärsmodeller som presenterats i 

litteraturstudien: produktförsäljnings, produktförsäljning med buy-backs, leasings, uthyrnings 

och funktionsbaserad försäljnings lämplighet för att implementeras som en del i ResCoM 

utvärderas genom att analysera hur väl affärsmodellerna uppfyller vartdera krav som ResCoM 

ställer på en affärsmodell. För att en affärsmodell ska anses lämplig för att implementeras 

som en del i ResCoM krävs att samtliga ställda krav uppfylls av affärsmodellen.  

4.1.1. Produktförsäljning 

Produktförsäljning är en idag väldigt vanlig affärsmodell men det kan snabbt konstateras att 

modellen inte uppfyller de fundamentala kraven för ResCoM. ResCoM kräver att produkterna 

returneras till tillverkaren på ett kontrollerat sätt men produktförsäljning som modell har 

ingen mekanism för returnering av produkterna. Det är därmed tydligt att produktförsäljning 

inte uppfyller kraven för ResCoM och är därmed inte en lämplig affärsmodell ur ett ResCoM-

perspektiv.  

4.1.2. Produktförsäljning med buy-back 

Produktförsäljning med buy-back är ett försök att skapa ett ekonomiskt incitament för 

konsumenten att returnera en produkt. Modellen möjliggör för företaget att vid en viss 

tidpunkt erbjuda konsumenten en ekonomisk ersättning mot att de returnerar produkten. 

Företaget kan därmed kontrollera när de får tillbaka en produkt då de kan välja när den 

ekonomiska ersättningen erbjuds vilket medför att företaget har en möjlighet att balansera 

mängden returnerade produkter med efterfrågan.  

Buy-back ställer däremot inget krav på konsumenten om när och hur produkten ska 

returneras. Konsumenten kan även välja att inte alls returnera produkten eller anse att den 

ekonomiska ersättningen är för liten. Detta leder till stor osäkerhet kring tillgången och priset 

vilket företaget måste betala för att få tillbaka produkten. Vidare leder det till att företaget har 

svårt att kontrollera i vilket skick produkten returneras vilket leder till ytterligare 
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följdproblem så som osäkerhet kring huruvida produkten kan återanvändas, återtillverkas eller 

återanvändas samt osäkerhet och variation av bearbetningstiden för återtillverkning. 

Sammanfattningsvis kan det därmed konstateras att produktförsäljning med buy-back inte 

fullt möter kraven för ResCoM då kopplingen mellan säljare och konsument är för svag.  

4.1.3. Leasing 

I och med de kontinuerliga betalningarna från leasing-tagaren till leasing-givaren finns det 

under hela avtalets giltighetstid en kontinuerlig och nära kontakt mellan de två parterna som 

ingår leasingavtalet. Leasingtiden är även kortare än produktens livslängd vilket gör att 

produkten returneras till leasing-givaren innan produkten är uttjänt vilket stämmer överens 

med ResCoM.  

I och med den nära kontakten mellan leasing-givare och leasing-tagare har tillverkaren 

möjlighet att kontrollera och förutspå när och i vilket skick som en produkt returneras i. Detta 

medför även att tillverkare kan förutspå om återanvändning, återtillverkning eller alternativt 

återvinning är det mest lämpliga och osäkerheten samt variationen av bearbetningstiden 

minimeras.  

För att affärsmodellen ska fungera som en del av ResCoM krävs även att mängden 

returnerade produkter kan balanseras med efterfrågan. I leasing är mängden returnerade 

produkter är en funktion av antalet leasingavtal, dess giltighetstid och när de ingicks. Detta 

betyder att den framtida efterfrågan måste förutspås redan vid tiden då leasingavtalet ingås. 

Leasingavtal är generellt sätt relativt långa, upp till några år är inte ovanligt, vilket gör att 

balanseringen av mängden returnerade produkter med efterfrågan svår men inte omöjligt. 

Affärsmodellen ställer därmed hög krav på metoder för prognostisering av efterfrågan.  

Utöver detta används leasing ofta som en finansieringsmodell där leasingtagaren, vid 

leasingtidens slut, köper produkten från leasinggivaren genom att betala det återstående 

värdet. I dessa fall bryts kedjan och kontakten mellan tillverkare och köpare vilket förhindrar 

fortsatt ResCoM av produkten. Huruvida leasing-tagaren har rätt eller inte rätt att köpa 

produkten vid leasing-tidens slut regleras i leasingavtalet och detta betyder således att kraven 

för ResCoM kan uppnås med affärsmodellen leasing om leasing-tagarens rättigheter att köpa 

produkten efter leasingtidens slut begränsas. 

4.1.4. Uthyrning 

Uthyrning kan ses som en typ av leasing men i och med att uthyrningstiden generellt sätt är 

kortare än leasingtiden löser uthyrning flera av de problem som uppstår med leasing ur ett 

ResCoM-perspektiv. 
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Med en relativt kort uthyrningstid blir relationen mellan parten som hyr ut och parten som hyr 

mycket nära. Detta medför att den uthyrande parten lätt kan förutspå timing och kvalitet av 

returnerade produkter och planera om produkten ska återanvändas, återtillverkas eller 

återvinnas. Utöver detta leder den korta uthyrningstiden till att variationen av 

bearbetningstiden för återtillverkning minskar. Även tidsspannet över vilket efterfrågan måste 

förutspås minskas vilket gör det enklare för uthyraren att balansera mängden returnerade 

produkter med efterfrågan än om leasing hade använts. 

Då kunden även har ett invant beteende av att uthyrning involverar återanvändning av 

produkter anses uthyrning vara väl lämpat för ResCoM.  

4.1.5. Funktionsbaserad försäljning 

Funktionsbaserad försäljning är en affärsmodell som har en väldigt svag koppling till själva 

produkten. Kunden betalar för själva funktionen vilket gör att kopplingen mellan tillverkare 

och kund blir mycket nära. I och med att tillverkaren bara åtar sig att leverera en viss funktion 

behåller de det fulla ägandet av produkten och kan således byta ut själva produkten så som de 

själva önskar. Detta betyder att funktionsbaserad försäljning ger tillverkaren en väldigt stor 

frihet samtidigt som kunden alltid kan lita på att de kan utnyttja just den funktion som de 

betalar för.  

I och med den ökade friheten från företagets perspektiv gentemot kunden kan företaget enkelt 

balansera efterfrågan med mängden returnerade produkter då de själva väljer när produkten 

ska returneras eller bytas ut så länge som kunden inte säger upp funktionen. Detta medför 

även att företaget enkelt kan kontrollera timing och kvalitet av returnerade produkter och 

därmed samtidigt minska osäkerheten kring huruvida produkten kan återanvändas, 

återtillverkas eller återvinnas och även minska variationen av bearbetningstiden vid 

återtillverkning. Ur perspektivet ResCoM är funktionsbaserad försäljning en högst lämplig 

affärsmodell.  

4.1.6. Presentation av lämpliga affärsammansättningar för ResCoM 

Från analysen ovan framgår det tydligt att ResCoM inte är möjligt att genomföra med 

affärsmodellerna produktförsäljning och produktförsäljning med buy-back då relationen 

mellan säljare och kund är för svag under produktens livslängd. ResCoM är däremot möjligt 

med leasing beroende på avtalsvillkor, uthyrning och funktionsbaserad försäljning. Analysen 

visar även att ResCoM blir enklare att genomföra desto närmare man kommer 

funktionsbaserad försäljning på skalan, det vill säga att desto mer tjänstebaserad 

affärsmodellen är desto bättre för ResCoM av produkten. Spannet av affärsammansättningar 

från leasing till funktionsbaserad försäljning anses därav vara lämpligt för ResCoM och ett 

närmande mot en 100 % tjänstebaserad affärssammansättning är gynnsamt. Olika 
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affärssammansättningars lämplighet för användning som en del i ResCoM illustreras i Figur 9 

som är en vidareutveckling av Figur 8.  

 

Figur 9 - Lämpliga affärssammansättningar för ResCoM. 

 

4.2.  De produktrelaterade faktorernas påverkan på 
affärssammansättningen 

Den gynnsamma affärssammansättningen för bildäck påverkas i högsta grad av modellen för 

ResCoM varför den ligger som grund för analysen nedan. De utvalda faktorerna är delvis 

baserade på de nödvändiga input-elementen som krävs i modellen, men också de faktorer som 

är relevanta för hur modellens cirkulära flöde ser ut. Dessa faktorer är produktens livslängd, 

energibehov och materialåtgång vid tillverkning samt teknologins utvecklingstakt. 

Både materialåtgång och energibehov utgör grunden för tillverkningen av bildäck. Modellens 

fundament, Jord och Ekosystem, bygger på resurser såsom material och energi vilka 

illustreras i Figur 3. Utifrån det affärsmässiga perspektivet blir det således intressant att 

granska hur både tillgången och priset på dessa två element ser ut idag, men också i 

framtiden. Granskningen indikerar efter analysen om och varför det finns incitament att 

implementera ResCoM. 

I en produkt som består av mer än en komponent påverkar deras individuella livslängd 

produktens funktionalitet. Går en av komponenterna sönder kan funktionaliteten av 

produkten, i värsta fall, reducerats till den utsträckningen att den inte går att använda. 

Modellen för ResCoM bygger på att komponenter ska kunna bytas ut samt uppgraderas vid 

behov vilket illustreras av den gröna cirkeln i Figur 3. Med förutsättning att designen av 

produkten tillåter utbyte och uppgradering av komponenter blir det intressant att se på hur 
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förhållandet i livslängd mellan enskilda komponenter skiljer sig och hur de påverkar den 

gynnsamma affärssammansättningen. 

Den sista relevanta faktorn vid analys av produkten är hur teknologins utvecklingstakt sett ut. 

Vid Användning och service i Figur 3 kan en produkt snabbt bli omodern och icke önskvärd 

för en kund beroende på hur utvecklingstakten ser ut. Den har således inte bara direkt 

påverkan inom den gröna cirkeln men också vid Pensionering samt Återvinning i modellen. 

Utvecklingstakten ger även en indikation på hur svårt det är för ett företag att implementera 

ResCoM, varför denna faktor är relevant i analysen. 

4.2.1. Livslängd 

En produkts livslängd avgör hur länge den är användbar och funktionsmässigt duglig. Vidare 

är produkter uppbyggda av flertalet komponenter som samverkar för att tillsammans fungera. 

Granskas dessa komponenter är det vanligt att de individuellt har olika livslängder. Beroende 

på vilken komponent som når End of Lifecycle (EoL) först påverkar det funktionaliteten mer 

eller mindre. Byts den trasiga eller icke längre fungerande komponenten ut kan således den 

totala livslängden på produkten förlängas ytterligare. Ju större spannet är mellan 

komponenternas livslängder desto mer värde finns det kvar i produkten då den första 

komponenten nått slutet av sin livslängd. Detta sätt att uppgradera eller byta ut komponenter 

betyder att tillverkaren kan ta vara på mer värde i de fortfarande fungerande komponenterna 

hos produkten och utnyttja större del av den totala potentiella livslängden. 

I bildäck skiljer sig livslängden mellan de två huvudkomponenterna, kärnstrukturen och 

mönstringen, sig signifikant från varandra. I syfte att ta till vara på det återstående värdet är 

incitamenten för ResCoM höga vilket innebär att livslängden har en stark positiv påverkan 

mot en mer tjänstebaserad affärssammansättning.  

4.2.2. Energibehov 

En förutsättning för produktion i fabrik är tillförseln av elektricitet. Dess pris har direkt 

påverkan på produktionskostnaden av produkten och utgör även en av ResCoM-modellens 

inputs. Det är således intressant att granska hur en prognos för prisutvecklingen ser ut. 

Den reella prisutvecklingen i Europa på elektricitet för industrier är prognostiserad att öka 

från 92€/MWh år 2015 till 104€/MWh år 2025, alltså en prisökning med ca 13 % (Capros et 

al. 2010). Det betyder att tillverkare som hittar sätt att kunna minska sin energiförbrukning 

därmed kan öka sin lönsamhet. 

Tillverkning av däck kräver en stor mängd energi och således blir det intressant att se hur de 

tillverkningsprocesserna: nytillverkning och regummering skiljer sig åt över en längre tid. För 

att tydliggöra jämförelsen är den uppdelad i två fall. Fall ett, då mönstret på ett nytillverkat 
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däck nått EoL ersätts den med ett nytillverkat under totalt fyra livscykler. Fall två, då 

mönstret på ett nytillverkat däck når EoL regummeras det under totalt tre gånger innan den 

når den totala potentiella EoL. Det fullständiga resultatet illustreras i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3 - Skillnad i energiåtgång för nytillverkning och regummering. 

Energiåtgång (MJ) Livscykel 1 Livscykel 2 Livscykel 3 Livscykel 4 

Nytillverkat  72 72 72 72 

Totalt 72 144 216 288 

Regummerat 72 19 19 19 

Totalt 72 91 110 129 

Total skillnad 0 53 106 159 

Total procentuell skillnad 0 37 % 49 % 55 % 
 

Ett däck som regummeras räknas kunna göra det mellan två till tre gånger innan 

kärnstrukturen i däcket når EoL. Regummering av däck indikerar således att det i regel går att 

spara upp till 55 % av energiförbrukningen över däckets totala potentiella livslängd. 

ResCoM per se uppnås inte med hjälp av regummering, men indikerar att det går att minska 

energibehovet väsentligt över ett däcks totala potentiella livslängd. Implementering av 

ResCoM och därmed en mer tjänstebaserad affärsmodell hos däcktillverkande företag är 

således gynnsamt för att möta utvecklingen på energimarknaden. Slutsatsen kan dras att 

energiåtgången har en positiv medelstor påverkan mot en tjänstebaserad 

affärssammansättning.  

4.2.3. Materialåtgång 

Tillverkare av produkter är starkt beroende av råmaterial i sin värdeskapande process. Både 

tillgång och pris på råmaterial har en stor inverkan på tillverkarens tillverkningskostnad. 

Vilka material som således i framtiden ökar i pris på grund av knapp tillgång eller hög 

efterfrågan på marknaden, påverkar gynnsamhet för tillverkaren att bli mer tjänstebaserade i 

syfte att uppnå ResCoM. 

Materialen som undersöks: järnmalm, råolja och naturgummi är utvalda för granskning 

eftersom däck består sammanlagt till nästan 90 % av dessa råmaterial. De material som 

används i mindre skala anses ha mindre påverkan på produktionskostnaden. 
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Stål består nästan uteslutande av järn vilket utvinns från järnmalm. Prisutvecklingen av 

järnmalm har den senaste tiden minskat drastiskt från $128/dmt4 år 2013 till $71/dmt år 2015 

och prognostiseras stiga under en 10 års period upp till $88/dmt år 2025 (The World Bank 

2015). Historiskt sett har priset på järnmalm varit stabilt över flera årtionden men började i 

mitten på 2000-talet både stiga och variera kraftigt från år till år (The World Bank n.d.). 

Eftersom att ett bildäck består av ca 16 % stål, vilket till skillnad från råolja (beskrivet nedan), 

inte påverkar produktionskostnaden lika mycket vid drastiska förändringar. Således bedöms 

inverkan av stål ha låg påverkan för tillverkare att bli mer tjänstebaserade. 

Cirka 50 % av råmaterialet som däck härstammar från kommer från råolja eftersom både 

syntetiskt gummi (Simens Industry Inc 2013) och svartkol (Crump 2000) utvinns därur. 

Råvarupriset och dess utveckling har således stor påverkan inom ramen för materialåtgång 

vid däcktillverkning. 

De senaste åren har det reella priset på råolja minskat drastiskt från $98,1/fat år 2013 till 

$50,3/fat år 2015. Faktum är att priset på olja inte bara påverkas av utbud och efterfråga utan 

även starkt av politiska beslut runt om i världen vilket gör den svår att prognostisera över en 

längre tid. Den framtida prognosen av det reella priset på olja väntas under en 10 års period 

att stiga från $50,3/fat 2015 till $82,9/fat år 2025. (The World Bank 2015) 

Trotts att priset på råolja idag är förhållandevis lågt jämfört med för två år sedan, förväntas 

den att öka och även bevisat sig ha en volatil prisegenskap. Detta faktum i kombination med 

att cirka 50 % av däcket härstammar från råolja anses ha en medelstor påverkan att bli mer 

tjänstebaserad och dra nytta av fördelarna med ResCoM. 

Bildäck består till nästan 25 % av naturgummi och utgör alltså en relativt stor andel av 

däckets materialsammansättning. Sett till prisutvecklingen på råvaran gummi har den under 

de senaste åren reducerats från $2,63/kg år 2013 till $1,61/kg år 2015. Under en 10 års period 

prognostiseras priset på gummi dock att stiga till $2,09/kg år 2025 vilket är en procentuell 

ökning på ca 30 %. Till synes är denna ökning stor men jämförs den med prisutvecklingen på 

olja som är det materialet som däck består mest av, är både den absoluta och den procentuella 

prisökningen mindre. Således dras slutsatsen att naturgummi har en låg positiv påverkan mot 

en tjänstebaserad affärssammansättning trotts att däcket består i stor utsträckning av detta 

material.  (The World Bank 2015) 

                                                        
4 Dry metric tonne: enhet som används vid prissättning på järnmalm. 
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Sammanfattningsvis har materialsammansättningen en positiv medel påverkan mot en 

tjänstebaserad affärssammansättning på grund av råoljans stora del av 

materialsammansättningen.  

4.2.4. Teknologins utvecklingstakt 

Inom områden där teknologins utveckling sker snabbt är ResCoM svårare att införa än bland 

produkter där teknologins utveckling är mer trögrörlig. Där det hela tiden sker stor utveckling 

införs nya standarder och paradigmskiften gör att teknik snabbare kan bli föråldrad även fast 

produkten designas med en viss grad uppgraderingsbarhet. Kunder som köper en tjänst av 

dessa produkter drar dock fördel då de hela tiden får den senaste tekniken tillgänglig. 

Där teknikutvecklingen går långsammare är det istället lättare för tillverkare att använda sig 

av ResCoM. Kunderna i detta fall kommer inte ha samma krav på uppgraderingsbarhet då 

skillnaden mellan den nyutvecklade och den senast utvecklade produkten inte är signifikant. 

På marknaden för bildäck sker inte teknikutvecklingen i snabb takt och det kan jämföras med 

exempelvis telekomindustrin där takten är betydligt högre. För däckproducenterna innebär det 

att det är lättare att implementera en mer tjänstebaserad affärsmodell då däcken liknar 

varandra. Under däckets totala potentiella livslängd riskeras inte dess struktur att, rent 

tekniskt, bli föråldrad i förhållande till mönstringen. Tillverkare kan således dra nytta av 

produktens uppgraderingsbarhet och möjligheten till utbyte av trasiga komponenter över en 

längre tidsperiod i syfte att utnyttja så mycket värde som möjligt i produktens komponenter. 

Slutsatsen kan således dra att teknologins utvecklingstakt har en låg påverkan för tillverkare 

att implementera en mer tjänstebaserad affärsmodell. 

4.3.  Marknaden för bildäcks påverkan på affärssammansättningen 
I detta kapitel analyseras marknadens påverkan på affärssammansättningen genom att i tur 

och ordning undersöka de tre relevanta delarna av marknadsföringsmixen: produktens, 

påverkans och prisets inverkan på affärssammansättningen. Analysen görs genom att 

utvärdera hur kunderna påverkas av en övergång till en affärssammansättning som är 

tjänstebaserad till en högre grad än dagens affärssammansättning med utgångspunkt i teorin 

presenterad i kapitel 2.4.  

4.3.1. Produkten 

Bildäck har en stark och tydlig kärnprodukt och verklig produkt men en betydligt svagare 

utökad produkt på dagens marknad. Kärnprodukten och den verkliga produkten är starkt 

kopplat till den fysiska produktens egenskaper vilka kan erbjudas oavsett 

affärssammansättning. Ett bildäcks specifika kärnprodukt och verkliga produkt sätter heller 

inga hinder för någon affärssammansättning då de i grund och botten bara består av en 
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funktion samt en utformning och kan därmed erbjudas både som en tjänst eller som en ren 

produktförsäljning. Ett bildäcks kärnprodukt och dess verkliga produkt verkar således inte 

påverkas av affärssammansättningen och det kan därmed sammanfattas som att 

kärnprodukten och den verkliga produkten har en neutral påverkan på 

affärssammansättningen.  

Den utökade produkten är per definition inte kopplad till den fysiska produkten utan består av 

någon typ av villkor eller tjänst som erbjuds tillsammans med den fysiska produkten. På 

grund av den utökande produktens utformning kräver den därmed en löpande kontakt mellan 

köpare och säljare för att den utökade produkten, tex. ett serviceavtal, ska kunna levereras. 

Det finns inget som säger att en utökad produkt inte alls går att leverera om själva fysiska 

produkten sålts i en 100 % försäljningsbaserad affärssammansättning men då den utökade 

produkten kräver en kontinuerlig kontakt mellan säljare och köpare är den mycket enklare att 

leverera genom en mer tjänstebaserad affärssammansättning då det redan finns en etablerad 

kontinuerlig kontakt. Den utökade produkten synes således vara mycket enklare att leverera i 

en mer tjänstebaserad affärssammansättning men då bildäck har en svag utökad produkt i 

dagens marknad har säljaren inga stora behov av att kunna leverera en utökad produkt till 

kunden. På grund av att den utökade produkten pekar mot en mer tjänstebaserad 

affärssammansättning men inte kraftigt då bildäckets utökade produkt är svag och då 

kärnprodukten och den verkliga produkten har en neutral påverkan på affärssammansättning. 

Det kan sammanfattas att produkten har en medelstark positiv påverkan mot en tjänstebaserad 

affärssammansättning.  

4.3.2. Påverkan 

På marknaden för bildäck baseras kundernas köp på den verkliga produkten vilket innebär att 

faktorer så som design och säkerhet är de mest signifikanta vid analys av kundernas 

köpbeteende. Detta har till följd att däckens primära funktion är något åsidosatt vilket måste 

tas hänsyn till vid utformning av en lämplig affärsmodell. Vid hög grad tjänstebaserad 

affärssammansättning säljs en funktion och inte en produkt vilket kan skapa problem mot 

kundernas mer produktrelaterade köpbeteende i dagsläget. Det bör dock noteras att faktorer 

som ingår i den verkliga produkten även kan premieras och marknadsföras i en kraftigt 

tjänstebaserad affärsmodell. Faktorer som säkerhet kan till exempel kombineras med att 

tillverkaren erbjuder en funktion och därmed byter ut däcken med jämna mellanrum vilket 

garanterar rätt mönsterdjup och likande. På samma sätt kan en tjänstebaserad 

affärssammansättning premiera kundernas designkrav då däcken oftare kan uppdateras än vid 

en rent försäljningsbaserad affärsmodell. Således kan säljaren med en mer tjänstebaserad 

affärssammansättning enklare och bättre möta vad kunderna efterfrågar.  
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För bilägare är även däck en nödvändighet vilket det i sin tur påverkar kundens köpbeteende. 

Kunden behöver enligt lag ha en viss kvalitét på sina däck vilket tydligt begränsar ett däcks 

livslängd och tvingar kunden till regelbundna köp av däck med en viss frekvens. I och med 

denna regelbundenhet är kunden redan van med upprepande kostnader för produkten och 

övergången till en mer tjänstebaserad affärsmodell, där kunden löpande betalar för 

funktionen, närmare än om köpet hade varit ett engångsköp.  

Då säljaren enklare och bättre kan möte det kunden efterfrågar med en tjänstebaserad 

affärssammansättning och då kunderna redan är vana med upprepande kostnader med en viss 

frekvens kan det därmed sammanfattas att påverkan har en hög positiv effekt mot en mer 

tjänstebaserad affärssammansättning.  

4.3.3. Pris 

Produktens pris påverkar hur användaren beter sig vid ett köp men måste även relateras till de 

andra kostnader som uppstår vid bruk av produkten. I fallet då en bilägare köper däck är det 

en nödvändig produkt men är inte den dominerande kostnaden vid bruk av bilen. När 

bilägaren väl brukar bilen är till exempel kostnaden för drivmedel större än den för däck. 

Större köp och kostnader resulterar också i större engagemang från kundens sida. 

Kostanden för regummering i jämförelse med helt nya däck är lägre än för både första klass-

däck och mellansegmentet. Anledningen till att importerade däck inte jämförs i analysen är på 

grund av att de inte behöver uppfylla samma krav som övriga däck. För sommardäck, där den 

minsta skillnaden uppstår jämfört med vinterdäck, är regummering ca 50 % av kostnaden för 

första klass-däck och ca 75 % av kostanden för däck från mellansegmentet. Den procentuella 

skillnaden är påtaglig men den absoluta skillnaden i förhållande till kostanden för bruk av 

bilen i sig är väldigt liten.  

Att ändra ett köpbeteende kräver att kunden gör ett aktivt val i syfte att vinna kundnytta. 

Priset för nya däck bedöms inte vara så pass stort att en finansieringsmodell, såsom leasing, 

ändrar kundens köpbeteende. Det beror på att däckens kostnad är relativt liten i förhållande 

till den totala kostnaden för bruk av bilen. Istället är det enklare för kunden att fortsätta med 

sitt nuvarande köpbeteende vilket därmed gör att priset på däck har en låg negativ inverkan på 

tillverkares incitament att gå mot en mer tjänstebaserad affärsmodell. 

4.4. Den sammanlagda påverkan på affärssammansättningen 
I detta kapitel beräknas och presenteras de produktrelaterade faktorernas och marknadens 

sammanlagda påverkan på affärssammansättningen. Den sammanlagda påverkan används 

sedan för att finna ett spann av gynnsamma affärsammansättningar inom det redan 
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definierade ResCoM-spannet. Figur 10 visar en sammanfattning av de produktrelaterade 

faktorernas och marknadens påverkan på affärssammansättningen. 

 Faktor Påverkans riktning Påverkans vikt 
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Produkt + Medel 

Påverkan + Hög 

Pris - Låg 

Figur 10 - Sammanfattning av de produktrelaterade faktorernas och marknadens påverkan på 

affärssammansättningen. 

Data från Figur 10 samt ekvation (1) ger att den sammanlagda påverkan på 

affärssammansättningen blir +1,7, se Appendix A, det vill säga knappt medel påverkan mot 

en tjänstebaserad affärssammansättning. På den definierade skalan av sammanlagd påverkan 

indikerar +1,7 en affärssammansättning mellan uthyrning och funktionsbaserad försäljning. 

Det bör noteras att denna affärssammansättning bara är en indikation på var spannet av 

gynnsamma affärssammansättningar bör ligga och inte nödvändigtvis en definition av den 

mest gynnsamma affärssammansättningen för bildäck. Detta är på grund av att den 

kvantitativa modellen kan innehålla felkällor.  

Enligt Figur 10 har samtliga faktorer en positiv påverkan mot en tjänstebaserad 

affärssammansättning förutom den marknadsrelaterade faktorn priset som istället pekar i 

motsatt riktning. Eftersom att det bara är priset som har en negativ påverkan mot en 

tjänstebaserad affärssammansättning är det också priset som sätter den övre gränsen för 

spannet av gynnsamma affärssammansättningar för bildäck. Enligt analysen ovan är priset för 

bildäck lågt jämfört med övriga kostnader relaterade till bilen vilket medför att kundens 

engagemang för köpet är lågt. Samtliga affärsmodeller kräver någon typ an initialt 

engagemang då produkten antigen måste specificeras och köpas eller då en leverantör som 

tillgodoser funktionen måste hittas.  

De olika affärsmodellerna kräver dock olika grad av kontinuerligt engagemang från kundens 

sida. Ren produktförsäljning kräver egentligen inget kontinuerligt engagemang från kunden 

gentemot säljaren och produktförsäljning med buy-back kräver endast engagemang, utöver 

det initiala engagemanget, då produkten ska köpas tillbaka av säljaren. Vidare kräver leasing 

en låg grad av kontinuerligt engagemang då kunden endast behöver engagera sig vid 
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eventuella betalningar med en viss frekvens och då produkten ska återlämnas till säljaren. Till 

skillnad från leasing kräver uthyrning en högre grad av kontinuerligt engagemang då 

uthyrningsperioderna, per definition, är kortare än leasingperioderna vilket innebär att 

produkten hämtas ut och återlämnas oftare. Slutligen kräver funktionsbaserad försäljning en 

väldigt nära kontinuerlig kontakt mellan köpare och säljare. Därmed behöver köparen vara 

kontinuerligt engagerad i köpet för att affärsmodellen ska fungera.  

Sammanfattningsvis kräver en mer tjänstebaserad affärsmodell också mer engagemang från 

kundens sida. Då priset talar för att kunden har ett relativt lågt engagemang för köpet av 

bildäck synes det inte vara troligt att kunden kommer att bidra med det engagemang för köpet 

som funktionsbaserad försäljning kräver. Uthyrning kräver däremot enligt ovan bara 

engagemang vid återlämning och uthämtning vilket är betydligt lägre grad engagemang än 

vad som krävs för funktionsbaserad försäljning. Uthyrningsperiodens längd kan även 

anpassas efter kundernas befintliga beteende så att uthyrningen i sig inte ökar kravet på 

kontinuerligt engagemang speciellt mycket jämfört med dagens marknad. Exempelvis kan 

uthyrningsperioden på den nordiska marknaden anpassas efter sommarsäsong och 

vintersäsong då ett däckbyte ändå måste genomföras. Det anses även möjligt att öka 

kundernas engagemang för att göra affärsammansättningar som är något mer tjänstebaserade 

än uthyrning möjliga. Detta då ökningen av det kontinuerliga engagemanget är relativt litet så 

länge som affärssammansättningen inte per definition kräver en kontinuerlig kontakt mellan 

köpare och säljare. Den övre gränsen på spannet av affärsammansättningar definieras därmed, 

på grund av prisets negativa påverkan, till mellan uthyrning och funktionsbaserad försäljning.  

När det gäller den nedre gränsen för gynnsamma affärsammansättningar blir ResCoM den 

styrande faktorn på grund av att ResCoM tydligt gynnas av en mer tjänstebaserad 

affärssammansättning enligt analysen ovan. Desto närmare en fullständigt tjänstebaserad 

affärssammansättning desto kortare blir tiderna mellan utlämning och återlämning av 

produkten. Vid funktionsbaserad försäljning är det även säljaren som dikterar villkoren för 

utlämning och återlämning då denna endast åtar sig att leverera en viss funktion till köparen. 

Eftersom att efterfrågan måste balanseras med tillgången på återkommande produkter för att 

möta kraven för ResCoM och då antalet samt timingen av återlämnandet är en funktion av 

försäljningen för leasing och uthyrning behöver efterfrågan prognostiseras lika långt tid 

framåt, eller längre, som affärsmodellen specificerar att kunden har tillgång till produkten.  

Vid leasing är denna tid ofta lång, upp till några år, enligt definitionen vilket gör 

prognostiseringen mycket svår. Detta till skillnad från uthyrning där tiden är kort relativt 

leasing vilket medför att prognostiseringen blir mycket enklare. Sammanfattningsvis är 

ResCoM möjligt för alla affärssammansättningar mellan leasing och funktionsbaserad 

försäljning, enligt analysen ovan, men då ResCoM är betydligt mycket enklare att genomföra 
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med uthyrning än med leasing sätts uthyrning som den undre gränsen för spannet av 

gynnsamma affärssammansättningar.   

Därmed kan spannet mellan uthyrning och upp till funktionsbaserad försäljning men ej 

inklusive funktionsbaserad försäljning definieras som gynnsamma affärssammansättningar ur 

perspektivet ResCoM. Figur 11 illustrerar spannet av gynnsamma affärsammansättningar för 

ResCoM av bildäck.  

 

Figur 11 - Gynnsamma affärsammansättningar för ResCoM av bildäck. 
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5. Diskussion och slutsats 

5.1.  Presentation av arbetets resultat 
Slutligen bör arbetets huvudsyfte och fråga besvaras. I kapitel 1 ställdes följande fråga som 

arbetet syftat till att besvara:  

Vilka affärssammansättningar, dvs. graden av tjänstebaserad respektive försäljningsbaserad 

affärsmodell, är gynnsamma för att uppnå Resource Conservative Manufacturing av 

produkten bildäck? 

Arbetet har resulterat i att ett spann av gynnsamma affärssammansättningar, från uthyrning 

till, men ej inklusive, funktionsbaserad försäljning, för produkten bildäck. Trots detta resultat 

är det diskutabelt om arbetet uppnått sitt fulla syfte då det ”mätverktyg” som utvecklats har 

vissa begränsningar och osäkerheter som bör tas hänsyn till. Dessa beskrivs nedan. Givetvis 

kan det i detta stadie heller inte bekräftas huruvida metoden kan komma att accepteras eller ej 

av beslutsfattare inom näringslivet. 

I arbetet har de marknadsrelaterade och produktrelaterade faktorernas påverkan på 

affärssammansättningen antagits vara jämnvärdiga i brist på annan information. Detta 

begränsar metodens noggrannhet och i fall då mer information finns tillgänglig bör viktningen 

av marknadsrelaterade och produktrelaterade faktorer jämfört med varandra justeras för att 

öka metodens noggrannhet.  

Vidare begränsas metodens noggrannhet även av den information på vilken analysen baseras. 

Om korrekt och relevant information används i metoden på ett riktigt sätt kan metoden ge en 

god och noggrann indikation på en gynnsam affärssammansättning.  

Slutligen har metoden vissa begräsningar då extremfall behandlas och beräknas. I ett fall där 

alla marknadsrelaterade faktorer har en hög påverkan mot en försäljningsbaserad 

affärssammansättning och alla produktrelaterade faktorer har en hög påverkan mot en 

tjänstebaserad affärssammansättning indikerar det kvantitativa mätverktyget att leasing skulle 

vara en gynnsam affärssammansättning. Faktum är att i alla fall där det är stor spridning 

mellan de individuella faktorernas påverkan ger det kvantitativa mätverktygen ett genomsnitt 

på de individuella faktorernas påverkan som sedan indikerar en gynnsam 

affärssammansättning.  Detta visar att, i fall med stor spridning av de individuella faktorernas 

påverkan, har mätverktyget svårt att ta hänsyn till den fulla komplexiteten och det blir därmed 

svårt att, med mätverktygets hjälp, finna ett spann av gynnsamma affärssammansättningar. 

Således bör mätverktyget i dessa fall användas med försiktighet och en mer kvalitativ modell 

bör övervägas.  
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Arbetet har presenterat ett spann av gynnsamma affärsammansättningar och det kan därmed 

vara intressant att även reflektera över vad detta kan innebära i termer av konkreta 

affärsmodeller. Att finna en optimal affärsmodell för bildäck ur perspektivet ResCoM ligger 

utanför detta arbetes omfattning men med den analys som gjorts kan man reflektera över hur 

en sådan möjligtvis skulle kunna se ut. Alla faktorer som undersökts indikerar, i olika grad, 

att ett närmande mot en tjänstebaserad affärsmodell är gynnsamt förutom priset. Priset 

indikerar att en försäljningsbaserad affärsmodell är gynnsam då priset på däck är lågt jämfört 

med andra kostnader kopplande till bilen vilket gör att kundens vilja att betala genom 

frekventa och upprepande betalningar är låg. Vidare gynnas ResCoM kraftigt av ett närmande 

mot en 100 % tjänstebaserad affärsmodell. Med detta i åtanke skulle en konkret affärsmodell 

kunna innebära funktionsbaserad försäljning när det gäller alla delar förutom priset som 

istället för att baseras på mängden använd funktion baseras på en viss tid som liknar den 

frekvens som kunderna idag är vana att betala för nyinköp av bildäck. Detta skulle även kräva 

en lägre nivå av engagemang från kunden än vad funktionsbaserad försäljning kräver.  

Mätverktyget har utvecklats för att användas inom marknaden för bildäck men då de faktorer 

som behandlats är generella föreslås det att metoden även kan användas inom andra 

marknadsområden. Vid denna typ av användning kan dock mindre anpassningar behöva göras 

för att ta hänsyn till eventuella marknadsspecifika faktorer som påverkar 

affärssammansättningen.  

5.2. Förslag på vidare arbete 
Avgränsningen beskrev inledningsvis att affärsmodeller uteslutande diskuteras i rapporten på 

grund av omfattningen av konceptet ResCoM. Eftersom att perspektiven försörjningskedja, 

produktdesign och återtillverkning inte har behandlats är det lämpligt att fortsättningsvis 

behandla även dessa. Många tillverkare laborerar idag med nya design- och funktionskoncept, 

exempelvis med däck utan lufttryck och plast istället för metall i fälgens struktur. Detta 

potentiella paradigmskifte inom däckdesignen öppnar upp för en mer holistisk granskning av 

den framtida verksamheten och marknaden för ökad hållbarhet. 

Arbetets omfattning har resulterat i ett spann av gynnsamma affärssammansättningar grundat 

på en generell lönsamhetsanalys utifrån de påverkande faktorerna. För att utforma den 

optimala affärsmodellen bör en grundligare lönsamhetsanalys göras i syfte att kunna 

presentera konkreta lönsamhetssiffror. Eftersom ett företags ägare drivs av avkastning på 

insatt kapital behövs denna djupare analys innan företagsledning kan ta ställning om den nya 

affärsmodellen bör implementeras eller ej. 
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Appendix A 
Ekvationen används vid beräkning av medelvärdet för affärssammansättning. Nedan redogörs 

hur ekvationen används samt vilka värden som används vid uträkningen. Formeln för 

uträkning av medelvärdet illustreras nedan. 
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Summa av produktrelaterade 
faktorer 

𝑃!,!
!!

!!!
= 3 + 2 + 2 + 1 = 8 

Antal produktrelaterade 
faktorer 

𝑛! = 4	  

Summa av marknadsrelaterade 
faktorer 

𝑃!,!
!!

!!!
= 2 + 3 − 1 = 4	  

Antal marknadsrelaterade 
faktorer 

𝑛! = 3	  

 

𝑋 =

𝑃!,!
!!
!!!
𝑛!

+
𝑃!,!

!!
!!!
𝑛!

2 =   
8
4+

4
3

2 = 1,7 


