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Uppdragsbeskrivning för Examensarbete på Goovinn 

Titel  

Från produktfokus till tjänstefokus – möjligheter och utmaningar 
 

Introduktion 

Många företag möter idag problematiken med ökad konkurrens när produkterna på 
marknaden blir mer homogena och standardiserade. Tillverkningsföretag som under många 
år av hårt arbete lyckats öka sin resurseffektivitet, behöver förändra sitt sätt att se på 
verksamheten för att kunna behålla sin konkurrens- och innovationskraft. Att gå från att ha 
den tekniska produktionen i fokus till att sätta kundens verksamhet i centrum tror många kan 
vara ett sätt att skapa mervärde som går att ta betalt för. Fokus skiftar från att sälja en 
produkt till att sälja en tjänst vilket även leder till behovet av en förändrad affärsmodell.  
Digitalisering, vilket innebär att utnyttja digitala data, modeller och verktyg för att skapa 
värden och nytta för individer, företag och samhälle har blivit en viktig motor i den här 
utvecklingen. Frågor företagen ställer sig är bla ”Hur uppkopplade kan vi göra våra maskiner, 
personal och säljorganisation”? och ”På vilka sätt kan vi förbättra dialogen med kunderna”?  

Syfte 

Syftet med det här uppdraget är att förstå vilka olika vägar industriföretag kan ta för att göra 
resan från att vara produktproducent till att bli tjänsteproducent. Det slutliga uppdraget 
formuleras tillsammans med projektteamet. 

Frågeställningar 

För att uppfylla syftet med denna studie så ska följande frågeställningar besvaras: 

 Vad är målet med att gå från produkt- till tjänstefokus? Vad vill företagen 
åstadkomma? 

 Vilka olika tillvägagångssätt och steg på vägen finns det för företag med utpräglat 
produktfokus att bli mer tjänstefokuserat? 

 Vilka hinder kan företagen möta samt hur har de övervunnit dessa? 

 Vilka olika affärsmodeller finns det för industriella tjänster? 

 Hur jobbar man med att skapa digitala modeller av företagets produkter och 
produktionssystem?  

 Hur har man identifierat och prioriterat potentiellt starka tjänsteområden att satsa på? 

 Hur har man jobbat med behovsanalyser och hur har man skapat starka 
kundinsikter? 

 Vilka olika tjänsteområden har företagen satsat på?  

 Vilka är de starkaste interna och externa drivkrafterna, tex spara tid, kompetens, 
helhetslösningar, skapa upplevelser, öka lönsamheten eller skapa kundlojalitet?  

 Vilket/vilka mervärden har skapats för kunden genom ökad tjänstefiering? 

 Vilken roll har digitalisering och konnektivitet, genom mjukvaruutveckling, haft för 
arbetet med att gå från ett produktfokus till ett mer tjänstefokus? 
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Metod 

Metoden för det här projektet kommer att inkludera informationssökning och benchmark från 
artiklar, internet, relevant forskning m.m. för att kunna svara på frågeställningarna ovan. 
 
Det kommer även inkludera flertalet intervjuer med företag med olika mognadsgrad i sin 
tjänsteutveckling för att förstå drivkrafter, möjligheter och ev. utmaningar och hinder för att gå 
från ett produkt- till ett mer tjänstefokuserat erbjudande. Fokus i arbetet kommer att vara 
medelstora tillverkningsföretag inom Göteborgsområdet. 

Preliminär tidplan  

Examensarbetet önskas starta under våren 2018. Den exakta tidsplanen fastställs vid 
uppstart. 
 
Planeringsrapport: vecka 3 
Halvtidsrapport: vecka 9 
Diskussion om analysen: vecka 13 
Rapportera färdigt uppdrag: vecka 18 
Rapportpresentation, Goovinn/Högskola: vecka 20  
 

Kontakt 

Kristina Stråhle Öhlén     Ann-Catrin Karjel 
kristina.strahle.ohlen@goovinn.se    ann-catrin.karjel@goovinn.se 
+46 739 83 93 87     +46 705 22 27 38 

mailto:kristina.strahle.ohlen@goovinn.se
mailto:ann-catrin.karjel@goovinn.se

