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Abstract 

i 

Abstract 
… 

Safety, reliability and availability are important factors in the aviation industry. 
To fulfill this, systems of high quality are required and in order to ensure high 
quality in the long term, control and maintenance are important during the 
aftermarket. The greatest profitability in the aviation industry is in the 
aftermarket. 

This bachelor thesis has been carried out in cooperation with an Avionic 
company. The company is in an expansive phase where a new customer base 
and the launch of new systems create potential for a profitable business. 

The purpose of the thesis is to design a proposal for a business model for the 
aftermarket. Two questions were formulated that should lead to the purpose. 
The first question answers what creates value for customers in the civil aviation 
market. The second question answers which factors are important in designing 
a business model fitted for the aftermarket. The empirical data has been 
collected by examining aftermarket models in different industries and by 
examining trends and needs in the aviation industry. 

The thesis shows that structured aftermarket offers have a major impact on 
companies' profitability in the aviation industry. It is important to be part of the 
beginning of a business in order to design the aftermarket structure. Creating a 
support organization and get partners around the world are essential to be 
involved in competing for aftermarket services. 

One conclusion is that the offering of aftermarket services is affected by the type 
of system that the company intends to sell. The work resulted in three proposals 
for business models adapted for the aftermarket. The business models are 
designed according to the type of system that the company intends to sell. 
 



Sammanfattning 
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Sammanfattning 
… 

 
Säkerhet, pålitlighet och tillgänglighet är tre viktiga grundpelare i flygindustrin. 
För att uppfylla detta krävs system av högsta kvalitet och för att säkerhetsställa 
hög kvalitet på lång sikt krävs kontroll och underhåll på eftermarknaden. Den 
största lönsamheten i flygbranschen finns på eftermarknaden. 

I denna rapport beskrivs ett arbete som har utförts i samarbete med ett företag 
verksamma inom flygelektronik. Företaget är i en expansiv fas där en bredare 
kundbas och lansering av nya system skapar potential till en lönsam 
verksamhet.  
Syftet med arbetet är att utforma ett förslag på affärsmodell för 
eftermarknaden. Två frågeställningar formulerades som ska leda fram till 
syftet. Den första frågeställningen besvarar vad som skapar värde för kunder på 
den civila flygmarknaden. Den andra frågeställningen besvarar vilka faktorer 
som är viktiga vid utformning av affärsmodell anpassad för eftermarknaden.  
Empirin har samlats in genom undersökning av eftermarknadsupplägg i olika 
branscher och genom granskning av trender och behov i flygindustrin.  
Arbetet visar på att strukturerade eftermarknadserbjudanden har stor 
påverkan på företags lönsamhet i flygbranschen. Det är viktigt att vara med i 
början av en affär för att redan då utforma eftermarknadens upplägg. 
Uppbyggnad av en fungerande supportorganisation och partners runt om i 
världen är väsentligt för att vara med och konkurrera om 
eftermarknadstjänster. 
En slutsats är att erbjudande av eftermarknadstjänster påverkas av vilket typ av 
system som företaget avser att sälja. Arbetet resulterade i tre förslag på 
affärsmodeller anpassade för eftermarknaden. Affärsmodellerna är utformade 
efter vilket typ av system som företaget avser att sälja. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
Den civila flygmarknaden spås en framtid med stora volymer av producerande 
flygplan. Hög tillgänglighet och säkerhet är viktiga faktorer för flygbolag runt 
om i världen och därför efterfrågas system och komponenter av högsta kvalitet. 
För att bibehålla hög tillgänglighet över tid läggs ett stort fokus på 
eftermarknaden. Den civila flygindustrins eftermarknad har en betydande roll 
för många aktörer på marknaden och denna marknad ser ut att växa än mer i 
takt med fler producerande flygplan. [16] 
 

 
Figur 1: Förväntad utveckling av producerade flygplan 

 
Figur 2: Förväntat behov av eftermarknadstjänster som kommer med nya 

flygplansprogram 
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Ett företag med verksamhet i flygindustrin utvecklar tekniskt avancerade 
system och produkter inom flygelektronik. Företaget har flera år av erfarenhet 
från den militära flygindustrin som traditionellt sett varit drivande för 
teknikutvecklingen inom området. I dagsläget levererar företaget system även 
till civila OEM (Original Equipment Manufacturer). Företaget marknadsför sig 
med tonvikt på god kvalitet och avancerat ingenjörsarbete och arbetar idag mer 
mot kunder på den civila flygmarknaden än tidigare. Övergången från ett 
militärt synsätt på eftermarknad till ett civilt kräver inte enbart teknisk 
anpassning utan också innovation i företagets affärsmodell. Agerandet på 
eftermarknaden har stor påverkan på företagets lönsamhet. 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
Den civila flygindustrin karaktäriseras av långsiktiga avtal, intäkter som sprids 
över tid och ett stort behov av eftermarknadstjänster [20]. Ett flygplan kan vara 
i drift i uppemot 30 år och samma modell kan tillverkas i 15–30 år med mindre 
uppdateringar och förbättringar. Civila flygplan flyger fler timmar per år än 
militära flygplan och flygbolagen efterfrågar hög tillgänglighet. Varje timme ett 
flygplan står på marken är en förlorad timme i luften. Det är när flygplanen 
befinner sig i luften som flygbolagen kan tjäna pengar.  

För att en hög tillgänglighet ska vara möjlig krävs system och komponenter av 
absolut högsta kvalitet. Mycket kan inträffa under den period som ett flygplan 
är i drift och för att säkerhetsställa hög kvalitet och tillgänglighet på lång sikt 
måste flygplanens eftermarknad säkras. Efter att ett system har levererats till 
ett flygplan är det viktigt att det finns tydliga avtal över hur eftermarknaden ska 
skötas för att maximera flygplanets tillgänglighet och tillförlitlighet. 

I likhet med andra branscher, investerar flygindustrin stora resurser i forskning 
och utveckling, och merparten investeras i utveckling av teknik och förbättring 
av prestanda i befintliga produkter. Detta trots att modern forskning gjord av 
bland andra Larry Keeley [7] indikerar på att ett företag får större utväxling om 
de investerar i att utveckla sin affärsmodell.  

Det finns viktiga aspektrar att ha i åtanke för att förstå en affärs 
helhetskostnader. Vissa kostnader kan vara svåra för kunden att se och kan 
illustreras i form av ett isberg (se figur 3). För att öka möjligheterna att kunden 
får en helhetsbild av vad en affär kommer att kosta över tid är det viktigt att visa 
alla förutspådda omkostnader. Vid utformningen av en affärsmodell har 
företaget möjlighet att från början introducera en tydlig och strukturerad bild 
över affärens framtida kostnader.  
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Figur 3: Isberget – dolda kostnader 
 

Många företag med ett förflutet i militär flygindustri står inför stora utmaningar 
i hanteringen av civila industrins eftermarknadsbehov. Det är i många fall på 
eftermarknaden som företag i flygbranschen är som mest lönsamma. En del av 
leverantörer kan tjäna så mycket som 30% av sina totala intäkter på 
eftermarknaden. Prissättning av eftermarknadserbjudande har stor betydelse 
för en affärs långsiktiga lönsamhet. Stora inledande investeringar i utveckling 
och serieproduktion förutsätter en längre och lukrativ tid av 
eftermarknadstjänster. Med vetskap om det stora eftermarknadsbehovet på 
den civila flygmarknaden motiveras företag i branschen till att efterfråga 
affärsmodeller som genererar lönsamhet på eftermarknaden. 

Företaget som undersökts har likt flera andra bolag i branschen många år av 
erfarenhet från den militära flygindustrin. De lägger stort fokus på att delta i 
teknisk utveckling och utforma tekniskt avancerade och lönsamma system som 
ska genererar ett högt värde för sina kunder. En utmaning hos företag i 
flygindustrin är att tyda vad som skapar värde hos kunder på den civila 
flygmarknaden. När vetskapen väl finns om vad som skapar värde för kunden 
kretsar nästa utmaning kring hur kundens behov kan besvaras med hjälp av 
aktiviteter på eftermarknaden. Viktigt att ta reda på är vad som skapar 
kundvärde och vilka faktorer som är viktiga för att uppfylla kundens behov. 

Företaget är intresserade av en strukturerad och tydlig strategi över hur deras 
produkter och systems eftermarknad kan generera lönsamhet. Det är av 
intresse att undersöka hur företag i flygindustrin kan stärka sin långsiktiga 
lönsamhet med hjälp av affärsmodeller anpassade för eftermarknaden.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att utforma ett förslag på affärsmodell till ett företag inom 
flygelektronik och deras agerande på eftermarknaden. 

1. Vad skapar kundvärde på den civila flygmarknaden?  

2. Vilka faktorer blir viktiga vid skapande av affärsmodell åt ett företag med 
verksamhet i flygindustrin? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Arbetet har avgränsats till att undersöka och utveckla förslag på affärsmodell 
för eftermarknaden åt företag verksamma i flygindustrin. Förslagen på 
affärsmodell kommer att anpassas och avgränsas till den civila flygindustrin. 
Projektet avser inte att reducera några kostnader i företagens verksamhet och 
kommer inte att omfatta omkonstruktion av befintliga system och produkter. 
Examensarbetet berör inte hur företagen kan etableras på nya marknader eller 
möta nya kunder. Arbetet kommer enbart att resultera i förslag på hur 
affärsmodeller kan göra företag mer lönsamma på sina system och produkters 
eftermarknad. Projektet kommer inte att resultera i exakta siffror för hur 
mycket företagen ska ta betalt för sina produkter och tjänster på 
eftermarknaden. Kunder som kommer att undersökas och som förslag på 
affärsmodeller kommer avgränsas till är Boeing och Airbus då dessa är de två 
största aktörerna på den civila flygmarknaden [20].  Arbetet kommer inte att 
undersöka på djupet huruvida förslagen är applicerbara i praktiken.  

 

1.5 Disposition 
 

Denna rapport inleds med en bakgrund samt en problembeskrivning av vilka 
utmaningar som finns i dagsläget. Vidare kommer syftet med arbetet 
presenteras och vilka frågeställningar som ställts. Därefter kommer ett avsnitt 
som beskriver de avgränsningar som kommer göras i rapporten.  

Nästa kapitel behandlar den teoriinsamlingen som utförs för att stödja och ge 
svar på frågeställningarna. Följande avsnitt beskriver tillvägagångssättet för 
arbetet och vilka metoder som används. Empirikapitlet innehåller 
undersökning av andra branscher och struktureras genom en 
bakgrundsbeskrivning följt utav deras strategi och tillvägagångssätt för hur 
dessa tar betalt för produkter och tjänster. Den information som samlats in 
analyseras i nästa kapitel. Resultatet presenteras i form av förslag på 
affärsmodell som kommer följas upp av en diskussion och en slutsats kring 
arbetet. 
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2 Teoretiskt ramverk 
 
I arbetet med att utforma förslag på affärsmodell är teorier som berör 
industriell marknadsföring och B2B marknad relevanta att undersöka. För att 
skapa struktur kan modeller såsom Alexander Osterwalders ”Business Model 
Canvas” användas. Detta är en modell som utgår från vad som skapar värde för 
kunden och sedan strukturerar upp hur företaget ska gå till väga för att uppfylla 
kundens behov. Denna modell har kritiserats för att inte beröra yttre faktorer 
som kan påverka företaget. För att styrka det teoretiska ramverket kommer 
därför andra teorier såsom Larry Keeleys Ten types of innovation och Porters 
Five Forces undersökas. För att komplettera teoriavsnittet kommer verktygen 
gap-modellerna samt 3K att behandlas för att komplettera teorier och ramverk.  

 

2.1 Affärsmodell 
 
Enligt Osterwalder [6] är en affärsmodell hur ett företag beskriver hur de 
skapar, levererar och fångar värdet hos kunden. Affärsmodellen beskriver hur 
ett företag ska fungera i teorin och med hjälp av Osterwalders “Business Model 
Canvas” och dess nyckelfaktorer kan verksamheten få en logisk uppbyggnad.  
Affärsmodeller kan användas både för att bestämma det nuvarande läget för 
verksamheten men även för framtida planer och utgångslägen på marknaden.  
Innehållet i en affärsmodell kan variera men de tre grundpelarna är bland annat 
att en intäktsmodell ska finnas med, vilket beskriver hur intäkterna strömmar 
in till företaget. Vidare finns oftast en produktionsmodell med som beskriver 
tillvägagångssättet för hur tjänster och produkter tillverkas. Slutligen ingår det 
en leveransmodell som beskriver hur själva leveransen av produkten når 
kunden. 
 
 

2.2 Business Model Canvas 
 
Business Model Canvas [6] är ett verktyg som hjälper att göra nuvarande eller 
nya affärsmodeller mer påtagliga genom att ta fram dem mest huvudsakliga 
aspekter i en verksamhet. Med Osterwalders mall kan företagen lättare beskriva 
sin affärsmodell. 

Mallen utgår ifrån att förtaget ska bestämma vilka typer av kundsegment de 
inriktar sig på. Ofta finns det flera olika typer av kundsegment som kräver olika 
strategier för att nås och för att tillfredsställas. Vilket leder in på nästa block, 
värdeproposition som kommer skiljas sig åt beroende på vilket kundsegment 
det berör. När verksamheten vet vilka typer av kunder de har eller ska rikta in 
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sig på samt vet vad som skapar värde för de olika segmenten måste man ta reda 
på hur de vill bli nådda. Vilka kanaler vill kunden föra kommunikation genom 
och hur vill de ta emot produkten eller tjänsten. Nästa block handlar om att 
bestämma vilken relation man ska ha till kundsegment. Beroende på vad som 
skapar värde för kunden och val av kanal kan det efterfrågas en närmare 
relation med sin kund. Inom detta fält kan man även beskriva hur man får, 
behåller och utökar antalet kunder i sin verksamhet. Under nästa aspekt att 
undersöka är vad kunderna egentligen är villiga att betala för och på vilket sätt 
kommer de att vilja betala på. För att det ska vara möjligt för företaget att sälja 
produkter och tjänster kommer de behöva olika typer av resurser som ska skapa 
uppfylla det uppsatta värdet för kunden. Genom detta måste företaget 
bestämma vilka typer av aktiviteter som är avgörande för att tillfredsställa 
kunden. Eftersom ett företag sällan står för en hela processen kommer de att 
ställas krav på vilka nyckelpartners som kan leverera enligt samma 
affärsmodell. När verksamheten är införstådd med övriga aspekter kan de 
utreda vilka kärnkostnader som kommer uppkomma och genom detta har 
företaget skapat sig en logistisk överblick för att skapa och bibehålla värdet för 
kunden. Figuren nedan beskriver Business Model Canvas. (Se figur 4). 

 
Figur 4: Business Model Canvas 

Nyckelpartners: 

Vilka är de viktigaste partners och leverantörer samt vilka aktiviteter och 
resurser som används.  

Nyckelaktiviteter: 

Vilka typer av nyckelaktiviteter kommer företaget behöva utföra för att uppfylla 
kundvärdet? 

Nyckelresurser: 
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Vilka resurser kommer behövas för att ge kunden det värde som efterfrågas. 
Vilka fysiska, mänskliga och finansiella resurser.  

Värdepropositioner: 

Vilket värde levererar, eller vill företaget leverera till kunden och vilket behov 
vill de lösa åt kunden. Vilka typer av paketeringar av produkter och tjänster 
erbjuder vi kunden.  

Kundrelationer: 

Vilka typer av relationer mellan företaget och de olika kundsegmenten 
förväntas och hur är de integrerade med resten av affärsmodellen? 

Kanaler: 

Genom vilka kanaler kommer de olika kundsegmenten vilja nås igenom och hur 
ska företaget göra för att nå dem via dessa kanaler.  

Kundsegment: 

Vilka kundsegment finns hos företaget och vilka är de viktigaste kunderna.  

Kostnadsstruktur: 

Vilka är de viktigaste kostnaderna som företaget kommer att ha. Vilka är de 
viktigaste kostnaderna för givna resurser och aktiviteter. 

Intäktsströmmar:  

För vilket värde är kunderna verkligen villiga att betala för? Hur betalar de idag 
och hur skulle de vilja betala?  

Modellen kommer användas för att identifiera olika kundsegment och 
undersöka vad som skapar värde för dessa. Eftersom fallföretaget säljer både 
underhållskrävande och underhållsfria produkter kommer det krävas olika 
former av prissättning som ska tillfredsställa både kunden och det säljande 
företaget.  

Syftet med Business Model Canvas är att skapa struktur och tydlighet i en 
organisation. Canvas är ett innovativt verktyg som utgör ett kommunikativt 
värde för alla delar i försörjningskedjan, där leverantörer och parters ska få ta 
del av vad som skapar värde för slutkunden för att försörjningskedjan ska sträva 
mot samma mål. Mallen är uppbyggd på så sätt att den ska vara simpel och 
genomförbar att appliceras av företag, för att tydliggöra eller arbeta fram en ny 
affärsmodell. För att genomföra Canvas krävs dock god självkännedom om 
företaget och hög kompetens. Många gånger är det mer omfattande och mer 
komplicerat att tillämpa modeller och teorier i praktiken. Business Model 
Canvas behandlar endast de interna faktorerna i företaget, de som företaget 
själva kan påverka. Detta kommer att kompletteras med Ten Types of 
Innovation samt Porters Five Forces för att även beröra de externa faktorerna. 
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2.3 Ten types of innovation 
 
Ordet innovation har under senare tid fått dess mening förvrängt. Innovation 
handlar inte enbart om att uppfinna en ny produkt [7]. Det krävs en djupare 
förståelse för kundens behov, varför denna produkt skulle vara intressant för 
kunden, hur man kan arbeta ihop med parters för att få produkten att betala av 
sig själv över tid. Innovation beskriver även nya sätt att bedriva verksamheten 
och dess strategi för att tjäna pengar men också nya system för service samtidigt 
som nya interaktioner kan skapas mellan företaget och kunden. Vad som ofta 
tolkas fel är att en innovation måste vara något nytt på marknaden, majoriteten 
av alla innovationer är baserade på tidigare produkter.  
För företag gäller det att konstant skapa innovativa lösningar för att överleva 
på marknaden. Många företag som lanserar nya innovativa lösningar och 
produkter får ett försprång på marknaden men misslyckas sedan att följa upp 
för att bevara framgången. 
Ramverket [7] kan brukas för att undersöka eller berika en pågående process 
eller också för att analysera en redan existerande. Modellen ska hjälpa till att 
hitta utebliven information för att stärka konceptets egenskaper. Ramverket är 
uppdelat i tre sektioner där det första, till vänster, anger de interna 
pusselbitarna i företaget. Under arbetets gång avklaras bitarna åt höger där 
uppgiften blir alltmer riktat externt mot kunden (Se figur 5). 

Figur 5: Ten Types of Innovation 

 
Självklara fördelar med modellen är att den behandlar både de interna 
aspekterna likasåväl de externa samtidigt som den ger en logistisk överblick hur 
verksamheten ska gå tillväga. Även om modellen talar för ett enkelt 
tillvägagångssätt är det inte givet att det är lika simpelt att utföra i praktiken. 
Det krävs en omfattande kompetens från hela företaget för att genomföra 
samtidigt som en omställning av verksamgetsstrategin kan vara utmanande. I 
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nuläget investerar en stor del av företaget i produktens prestanda och dess 
system och relativt lite i ”Configuration”, som är delarna som genererar högst 
avkastning (se figur 6,7).  

 
Figur 6: Vad företag generellt investerar i 

 

Figur 7: Vad som genererar högt avkastning 

2.4 Porters Five Forces 
 
Porters 5P [8] är en modell skapad av Mikael Porter som beskriver de ingående 
aktiviteterna och hur dessa påverkar företagets marknad. Verktyget kan 
användas som hjälp för att identifiera möjliga konkurrenter samtidigt som 
modellen kan ge svar på hur attraktivt en marknad uppskattas vara för det 
berörda företaget. Enligt teorin, blir lönsamheten för företaget begränsad ifall 
de 5 krafterna är starka.  
Den första kraften är Kundens förhandlingsstyrka. Denna kraft beskriver hur 
många företag kunden har att välja emellan. Är antalet högt, blir 
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förhandlingsstyrkan för kunden hög. Andra kraften är Leverantörens 
förhandlingsstyrka, som avgörs genom antalet möjliga leverantörer som i sin 
tur reglerar styrkan i förhandlingen. Den tredje kraften, Substitut för varan 
eller tjänsten, innebär produktens eller tjänstens utbytbarhet, ifall det finns det 
fler leverantörer som erbjuder likande utbud. Den fjärde kraften, Konkurrens 
från nya aktörer, beskriver utmaningen för andra företag att ta sig in på den 
berörda marknaden. Erhåller ett företag omfattande kompetens om exempelvis 
teknologi eller licenser, resulterar detta i att företaget kan undviker konkurrens 
och sälja produkten till ett högre pris. Den femte och sista kraften enligt Porter 
är Konkurrens mellan befintliga aktörer. Kraften styrs av konkurrenterna på 
samma marknad med likande eller produkter som uppfyller samma behov. Är 
kraften hög, sjunker priserna på grund av pressad konkurrens. Företagen i 
branschen tvingas ständigt att investera i utrustning och utveckling för att hålla 
mindre aktörer utanför marknaden. (Se figur 8) 
Porters 5P har kritiserats av akademiker och strateger som menar på att 
leverantörer, konkurrenter och kunder inte relaterar och integreras till 
varandra. De menar även på att när det råder osäkerhet på marknaden kan 
aktörerna förhålla sig till detta genom att planera om för eventuella 
förändringar i konkurrenterna agerande [9].  

I flygbranschen blir konkurrensen mycket hård mellan företagen eftersom 
aktörerna ständigt tävlar om att bli leverantörer till De två största 
flygplanstillverkarna, Boeing och Airbus [20]. 
 

 
Figur 8: Porters five Forces 
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2.5 Kundvärde 
 
Kundvärde kan definieras som ”Kundnytta är värdet en produkt skapar åt en 
kund” enligt Patrik Nordkvist [24]. Kan ett företag påvisa någon form av värde 
kommer detta generera ökad och mer lönsam försäljning än att endast ägna sig 
åt att visa vilka fördelar produkten eller tjänsten har. Skulle kundvärdet inte 
överträffa marknadsvärdet kommer kunden troligen inte att köpa produkten. 
Många gånger kan ett högre pris tas ut än konkurrenterna om kunden värderar 
det tillagda värdet som positivt [10]. 

Dilemmat för företagen är att utreda vad som verkligen skapar kundvärde. För 
att vara medveten om detta krävs god kännedom om kunden och vad den anser 
skapar värde. Det är lätt att falla in på vad som är fördelar med produkten och 
inte vad som skapar själva värdet för kunden. Patrik förklarar även med ett 
exempel gällande datorer. Fördelarna kan vara att modellen fått en ny hårddisk 
som inte blir lika varm vilket resulterar i att fläkten inte behöver arbeta lika 
mycket som i sin tur gör att datorn är tystare. Det verkliga värdet med den 
uppdaterade hårddisken är istället att den tillåter kunden att arbeta mer 
produktivt under längre perioder på grund av att datorn arbetar ljudlöst.  

Att skapar kundvärde är relevant för alla säljande företag som kan ge en 
vinnande konkurrensfördel i förhållande till andra aktörer inom branschen. 

 

2.6 Service och kundtillfredsställelse 
 
 I en artikel skriven av Seong-HyunNam, (2011) [1] visar undersökningen på att 
osäkerhet om kundens behov skapar missförstånd som påverkar företaget 
negativt genom att göra felaktiga servicebeslut. Den framkomna modellen ur 
artikeln beskriver företagets uppskattade optimala servicenivå av kundens på 
eftermarknaden. Detta är ett intressant perspektiv att utreda och jämföra med 
aktörer inom den civila flygindustrin då den bland annat beskriver olika 
scenario var informationen om kundens önskemål antingen fastnar eller 
avsaknads.  

En annan relevant undersökning som skrivits av S.Murali (2015) [2] beskriver 
hur kvaliteten på eftermarknaden mäts genom kundtillfredsställelse, -lojalitet 
och -bibehållande. Begreppet kundtillfredsställelse är något som alla företag vill 
uppnå, problemet kan dock vara hur man egentligen tillfredsställer sina kunder 
på bästa sätt. Vidare i artikeln sägs det att i många fall är det mer fördelaktigt 
och mer lönsamt att försöka behålla de nuvarande kunderna än att ständigt 
investera för att attrahera nya kunder. Därför satsar fler och fler företag på 
strategiska metoder, som bygger på lojalitet, för att behålla kunderna. Med 
ökad lojalitet från kunden medför det att i många fall att denna får fördelar från 
det säljande företaget som i sin tur gör att kunden fortsätter att handla på 
samma ställe över tid.  
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U. Dombrowski, & C. Malorny. (2015) [3] har gjort en undersökning som 
handlar om hur sambandet mellan OEM och eftermarknadsservice ger högre 
intäkter för företaget. Kombinationen mellan de primära produkterna och en 
stark eftermarknadsservice ger på sikt en god kundtillfredsställelse. Genom en 
Lean-baserad och standardiserad eftermarknadsservice ska processerna för 
kunderna ske på samma vis. Med metoder som smart service, industri 4.0 eller 
cyberfysiska system kan en ny nivå av eftermarknadsservice uppnås. Likt 
många andra företag har flygindustrin sin största vinst på eftermarknaden och 
bör därför utveckla ett system som blir lönsamt och som attraherar kunden.  

I en undersökning gjord av Kumar, S (1995) [5] skriver han att OEM-baserad 
tillverkning kommer göra att höga priser på eftermarknaden, blir mindre 
attraktivt för kunden och företagen kommer gå miste om affärer. Två scenarion 
kan uppstå på eftermarknaden, ifall kunden köper en produkt från ett företag 
och när denna behöver servas kan eftermarknadsdelar endast köpas av samma 
tillverkare. Om det finns fler företag som tillverkar samma del men till ett lägre 
pris kommer kunden välja det alternativet om inget mervärde ges hos 
originaltillverkaren. Information som originaltillverkaren besitter kan göra att 
kunden väljer att betala mer för att slippa själv att leta upp andra leverantörer 
och jämföra dessa. Detta är en variant för tillverkaren att ha ett högre pris och 
fortfarande vinna affärer.  

I en artikel från Europarlamentet [22] skrivs det att man vill göra produkter 
mer hållbara och enklare att reparera. Undersökningen visar bland annat att 77 
% av konsumenterna i EU föredrar att reparera sina gamla produkter framför 
att köpa nya. Pascal Durand säger följande, “Vi måste göra produkter som 
släpps ut på marknaden enklare att reparera. Vi måste också se till att batterier 
inte byggs in i en produkt, utan skruvas fast, så att vi inte måste kasta bort en 
telefon så fort batteriet går sönder.” Så tidigt som i desginfasen avgörs om eller 
hur enkelt det kommer bli att utföra en service av en produkt. Är designen 
komplex och en del är limmad istället för att den är skruvad, försvårar detta 
själva komponentbytet.   

I många industrisektorer möter OEM-tillverkare en utmanande och osäker 
framtid. Under de senaste åren har importpriserna sjunkit och tillväxten på 
tillväxtmarknader har avtagit och minskat försäljningen av ny utrustning inom 
industrier från olja och gas till jordbruk till kommersiell flygindustri. Till följd 
av detta ökar industriella OEM-företag sitt fokus på eftermarknadstjänster 
såsom tillhandahållande av delar, reparationer, underhåll och digitala tjänster 
för deras produkter. Tjänsterna ger stabila intäkter - och ofta högre marginaler 
än försäljningen av produkter [25].   

 

2.7 Eftermarknaden i andra branscher 
 
 I en artikel skriver PR Newswire Association LLC (2016) [19] att en 
eftermarknad som endast kräver uppdatering av mjukvaran kan med ett Cloud-
baserat system optimera sin prissättning av delar. Detta skulle medföra ökad 
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kommunikation mellan OEM och återförsäljarna samtidigt som det skulle bli 
mer överskådligt hur prissättningen går till. En intressant teori som möjligtvis 
skulle kunna hjälpa fallföretaget med att skapa en smart affärsmodell för sina 
produkter.   

 Rao, M & Sivakumar, S (2017) [16] har gjort en undersökning inom vitvarors 
eftermarknad då kunder idag anser detta som ett ansvar för företaget att 
erbjuda snarare än en tilläggsfunktion vid köp. Studien berör vitvarorna kyl, 
tvättmaskin och mikrovågsugn vilket visar sig kräva olika åtagenade på 
eftermarknaden. Undersökningen av kylens eftermarknad visade på att 
tillgängligheten på reservdelar och kompetenta tekniker är det som är viktigast 
för kunden medan eftermarknaden för tvättmaskiner var att en förbättrad 
kundtjänst via telefon efterfrågades. När det gällde mikrovågsugnar blev 
kunden tillräckligt tillfredsställd ifall specifikationerna stämde eller 
överträffade förväntningarna på produkten. Resultatet av studien var att man 
skapade en värdemarknadsstrategi för var och en av produkterna. 

 

2.8 Verktyg och modeller 
 

2.8.1 GAP-modellen 
GAP-modellen [23] är ett hjälpmedel som beskriver vad kunden anser fattas 
eller saknas på en produkt. Gapet kan skapa ett område som där kunden känner 
sig missnöjd och detta kan beskrivas utifrån 5 olika gap.  

1. Ett gap mellan kundens förväntningar och vad företaget uppfattningen 
om vad kundens verkliga förväntning är.  

2. Ett gap mellan den verkliga produkten och företagets uppfattning av 
kundens förväntningar.  

3. Ett gap som kan uppstå mellan den designade produkten och den 
verkliga. 

4. Ett gap där den verkligen produkten inte beskrivs likadant för kunden. 
5. Ett gap mellan den verkliga produkten och förväntningarna från kunden. 

I den bransch fallföretaget arbetar sätts tydliga specifikationer upp för vad 
produkten ska klara av vad som faller utanför. Att erbjuda utöver 
specifikationen kan resultera i förhöjt pris kunden inte är villig att betala för. 
Därför är man tydlig med vad kunden får och till vilket pris för att förhindra att 
gap ska uppstå mellan kunden och det säljande företaget. 

 

2.8.2 3K-modellen 
 

3K-modellen [17] är ett verktyg som beskriver sambandet mellan kostnader, 
konkurrens och kunder och hur man kan prissätta utifrån dessa faktorer (Se 
figur 9). Det lägsta priset bestäms genom tillverkningskostnaden. För att 
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verksamheten ska gå runt måste därför det lägsta försäljningspriset vara det 
samma som tillverkningskostnaden för en produkt. Under konkurrensfältet 
kan det högsta priset för en kund variera beroende på hur marknaden ser ut. Är 
konkurrensen låg och få företag tillverkar eller säljer en tjänst kan ett högre pris 
tas ut. Med ökad konkurrens faller priset nedåt då fler aktörer är med och 
konkurrerar om kunden.  

Ifall en verksamhet har låga självkostnader gör detta att de kan sälja samma 
produkter som andra företag tillverkar till ett lägre pris men till samma eller 
högre vinstmarginal. Detta tvingar dessvärre det företag som har högre 
tillverkningskostnader att sälja produkterna till ett högre pris för att uppnå 
samma vinstmarginal.  

 

Figur 9: 3K-modellen 

 

2.9 Prissättningsstrategier 
 

Värdeprissättning:  

Genom att ha bra relation med kunden och vad som skapar värde för denna, 
prissätter man efter värdet istället för vad det kostar att framställa produkten 
eller tjänsten [12]. Det handlar om att ta högre pris än konkurrenterna och få 
kunderna att välja denna produkt trots att denna är dyrare. Det måste finnas 
något bakomliggande värde eller upplevelse som inte finns hos konkurrenterna. 
Utgångspunkten är att vet vad kunden tycker om din produkt och vad denna 
värdesätter.   

1. Klargöra vilka styrker och svagheter som produkten eller tjänsten har.  
2. Införstådd vilka funktioner som kunden anser är viktiga.  
3. Därigenom fås var största delen av arbetet bör hamna.  
4. Detta ger en tydligare förståelse vad kunden värderar och ger företaget 

besked i god tid när åtgärder bör tas vid.  
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5. Kännedom om vad som bör förtydligas ifall kunden inte uppfattar 
budskapet.  

Känner kunden att man som företag värderar deras åsikter och tar dem på 
allvar kommer deras fokus övergå till upplevd känsla istället för priset. Målet är 
att förmedlar för kunden vilka fördelar denna kommer att få jämfört med 
konkurrenten. Med djupgående undersökning kommer förståelse för kundens 
intresse öka. Genom värdekartan kan man identifiera var sitt respektive andras 
företag befinner sig. Utgör man ett högre värde för kunden kan man också ta 
ett högre pris utan att kunden känner att den betalar för mycket. (Se figur 10).  

 

Figur 10: Värdekarta, sambandet mellan uppfattat pris och uppfattade fördelar 

Det är viktigt att förstå att värdet är det som kunden tycker, inte vad 
leverantören avser. Genom värdebaserad prissättning kan man skapa win-win 
situationer med kunden där man som företag kan tjäna mer samtidigt som man 
får en nöjdare kund.   
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver arbetets tillvägagångssätt. Metoden beskriver hur 
teoretiska modeller, branschundersökning och granskning av fallföretagets 
strategi bildar underlag som används i en Workshop (se figur 11). Arbetet är 
delvis en komparativ studie då branschundersökningen jämför och analyserar 
eftermarknadsavtal bland företag i olika branscher. Den jämförande 
branschundersökningen visar bland annat på hur företag med helt olika 
inriktning utformar liknande eftermarknadstjänster.  
  

 

Figur 11: Tillvägagångssättet för förslag på affärsmodell 

  

  

3.1 Intervjuer    
 
Arbetet inleds med en introduktion på fallföretaget där organisationens 
arbetssätt och strategier beskrivs. Detta är ett sätt för uppdragstagaren att 
erhålla kunskap om nuläget och företaget. De utmaningar som företag 
verksamma i flygindustrin står inför beskrivs i detta skede. Personal med 
kompentens inom området intervjuas och delar med sig av erfarenheter och 
insikter från branschen. Detta görs för att en tydlig bild av nuläget och 
företagets strategi ska vara möjlig att förstå. För att bredda samlingen av 
information intervjuas personal inom marknad, försäljning och utveckling.  

Intervjuerna dokumenteras med roller på företaget, datum och vilken typ av 
intervju som har gjorts. Under intervjuerna baseras frågor på hur företagen 
arbetar med eftermarknadsupplägg och frågor kring vilka tjänster som erbjuds. 
Intervjufrågorna utformas individuellt baserat på vilket företag och vilken roll 
som den tillfrågade har på företaget. Personalen på fallföretaget väljer att vara 
anonyma och detta kan bidra till att den information som samlas in får en lägre 
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trovärdighet i rapporten. Den information som uppges vid intervjuer kan till 
viss del stärkas med hjälp av andra källor som tyder på liknande trender och 
andra påståenden. Trots anonyma intervjuer ses detta som en säker källa av 
informationsinhämtning då den personal som intervjuas har flera år av 
erfarenhet från branschen och har kännedom kring hur stora aktörer på 
marknaden historiskt sett agerar.  

För att bredda den information som samlas in under arbetet görs även ett besök 
hos ett företag som har erfarenhet av att utveckla och sälja flygplan till den civila 
flygbranschen. Detta företag besitter en bred kompentens av civila flygplans 
eftermarknad och ses som en lämplig källa för att skapa en förståelse kring 
kundernas behov och hur detta uppfylls. Även här väljer intervjuade personer 
att vara anonyma vid namn. För att styrka den information som företaget delar 
med sig av kan undersökningar av tidigare studier kring ämnet vara till hjälp.  

 

3.2 Branschundersökning  
 
Parallellt med intervjuer görs en branschundersökning. Tanken med detta är 
att undersöka hur företag i andra branscher agerar på eftermarknaden. Här kan 
inspiration och förslag på redan existerande metoder undersökas och 
analyseras. Metoden går delvis ut på att ta kontakt med kunnig personal inom 
företag från olika branscher för att diskutera deras syn på prissättning i 
allmänhet och prissättning på eftermarknaden i synnerhet. I 
branschundersökningen görs även research via företags hemsidor för att 
undersöka vilka typer av eftermarknadstjänster och upplägg som erbjuds.  

I branschundersökningen granskas bland annat producerande företag men 
även tjänsteföretag. Företagen som väljs att undersöka har en viktig gemensam 
faktor, tillgänglighet är en viktig aspekt för deras kunder. Något som de 
producerande företagen har gemensamt är att mer fokus läggs på tjänster. 
Tanken är också att samla in data från helt olika branscher och på så sätt få en 
bredd i den data som samlas in. Därför väljs just dessa företag ut i 
undersökningen.  

Exempel på bransch som undersöks är försäkringsbranschen där konceptet om 
prissättning till den individuella kunden används. Försäkringsbolagen granskar 
sina kunder och bedömer olika premier till kunder som anses mer riskbenägna 
än andra. Branscher där långa produktlivscykler och dyra utvecklingskostnader 
står i centrum undersöks. Dessa branscher går att likna med flygindustrin och 
även om företagens produkter skiljer sig åt så kan likheter i strategi och 
affärsmodeller finnas. Att undersöka branscher med höga utvecklingskostnader 
och långa produktlivscykler ses som relevant. En studie gjord av Ulf Karlsson 
[4] tyder på att dessa typer av branscher står inför liknande situationer där 
exempelvis leasingavtal kan vara relevant. Branscher där 
mjukvaruuppdateringar och modifikationer står för en stor del av företagets 
lönsamhet undersöks. Detta ses som relevant då företag inom flygelektronik har 
möjlig potential att erbjuda liknande eftermarknadstjänster.  
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3.3 Tidigare teorier 
 
Arbetet omfattar bakomliggande teorier om affärsmodeller och hur olika 
företag och branscher resonerar kring prissättning utifrån olika krav och 
kunder. Det undersöks även andra relevanta studier inom området i samband 
om branschundersökningen.  

Sökning i högskolans databaser görs för att undersöka trender och andra 
strategier i flygindustrin. Strategier kring affärsmodeller och prissättning är i 
fokus. Betydelsen av eftermarknad och olika eftermarknadsupplägg undersöks. 
Studier som berörd prissättning på eftermarknaden är relevanta att undersöka 
tillsammans med arbeten kring strategier och affärsmodeller. Dessa studier 
bidrog med sekundärdata till arbetet. De artiklar som används i rapporten är 
en kombination av nyhetsrelaterade artiklar från flygbranschen och 
vetenskapliga artiklar som har koppling till området. 

Modeller som Alexander Osterwalders Business Model Canvas [6] används 
under arbetet för att skapa struktur och tydlighet vid utformning av 
affärsmodell. Struktur är viktigt för fallföretaget och därför ses denna typ av 
modell som lämplig vid framtagning av affärsmodell.  

Personal på Jönköping University med värdefull kunskap inom områden såsom 
marknadsföring och ekonomi används som rådgivning under arbetet. Det finns 
flera fördelar med att ta tillvara på den kunskap som skolan besitter och möten 
för att få tips och rådgivning för fortsatt väg framåt i arbetet. 

 

3.4 Workshop 
  

I samverkan med personal på företaget utförs en workshop som leder fram till 
förslag på affärsmodell för eftermarknaden. Personal med insyn i flygbranschen 
och vetskap om företagets nulägessituation. Under workshopen läggs fokus på 
att få följande frågor besvarade: 

• Vilka trender finns det att följa i flygbranschen? 
• Vad skapar kundvärde i flygindustrin? 
• Vilka aktiviteter skulle kunna generera värde hos kunder på den civila 

flygmarknaden? 

Utifrån dessa frågor kan analys av aktiviteter i en affärsmodell diskuteras. Med 
en god atmosfär i rummet ges alla inblandade möjlighet att delta i diskussioner 
och viktigt under idégenereringen är att inte kritisera idéer. Valet av workshop 
som metod för idégenerering ses som ett bra moment för att alla möjliga förslag 
ska lyftas fram. Efter utförd workshop analyseras förslag på aktiviteter och 
sorteras. De förslag som anses lämpliga utformas sedan för en affärsmodell. 
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3.5 Framtagning av affärsmodell   
 
Utifrån Business Model Canvas utformas lämpliga förslag på affärsmodeller. 
Modellen utgår från kundvärdet och bygger sedan på med aktiviteter som skall 
genomföras för att uppfylla kundvärdet. 

Arbetet utgår från att kombinera kunskaper från förvärvade kurser på 
högskolan med kunskaper och erfarenheter som fallföretaget delar med sig av. 
En kombination av studenternas entreprenörskap och innovationstänk ska 
tillsammans med företagets strategi och erfarenhet utforma förslag på 
affärsmodell för företag inom flygelektronik och dess eftermarknad. 
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4 Empiri 
  

I empiriavsnittet behandlas den insamling av data som är utförd under arbetet. 
Avsnittet berör bland annat en branschundersökning, trender i flygindustrin, 
undersökning av kunder och vad som skapar värde för dessa kunder. Den data 
som dokumenteras i empiriavsnittet skall ge underlag som kan svara på 
arbetets två frågeställningar: 

 

1. Vad skapar kundvärde på den civila flygmarknaden?   

  

2. Vilka faktorer blir viktiga vid skapande av affärsmodell åt ett företag med 
verksamhet i flygindustrin? 

  

Branschundersökning 

  

4.1 Försäkringsbranschen  

4.1.1 Bakgrund  
Ett svenskt försäkringsbolag undersöktes i arbetet. Bolaget är uppdelat i 23 
geografiska områden och personal med ledande roller inom ett av de 
geografiska områdena har intervjuats. De intervjuade personerna valde att vara 
anonyma och vill även att företagets namn inte ska lämnas ut i rapporten.  

  

4.1.2 Strategi  
I intervju med anställd på försäkringsbolaget beskrivs det att arbetet bakom en 
försäkring är komplext och det finns inarbetade modeller för hur priset på en 
viss försäkring tas fram. En försäkring kan omförhandlas och omkonstrueras 
över tid och kunden använder sig av försäkringsbolagen för att skapa en 
trygghet och kontroll över sig själva och sina ägodelar.  När försäkringsbolaget 
räknar fram en försäkringspremie på exempelvis en bilförsäkring så utgår de 
från flera olika parametrar för att klargöra hur mycket som ska betalas av en 
viss person.  

  

Aspekter som ingår vid beräknad kostnad är bland annat ålder då företaget har 
statistik på att personer i ung ålder har en större tendens till att råka ut för 
trafikolyckor. Vidare undersöks var någonstans kunden är bokförd och hur 
många mil som uppskattas köras om året, då det höjer sannolikheten att det 
skulle hända något ifall man bor i en större stad samt om man kör mycket. Vad 
som är avgörande på priset är också hur länge kunden har haft körkort, hur 
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brottsstatistiken ser ut där man bor och ifall man har tidigare varit med om 
olyckor. Försäkringen baseras även på vilken typ av bil det innefattar genom 
dess värde på marknaden och hur ofta biltypen historiskt sett har hamnat i 
olyckor. 

Som bilägare och kund till försäkringsbolaget finns det tre val av försäkring att 
täcka, nämligen trafik-, halv- och helförsäkring där det i olika steg avgör i hur 
stor grad man väljer att försäkra sitt fordon. Trafikförsäkring är ett måste för 
att fordonet ska få användas i trafik som skyddar dig genom skador du orsakat 
på andras egendomar.   

Försäkringsbolaget erbjuder tilläggstjänster som ligger utanför deras 
huvudsakliga försäkringsärende. Detta gör de genom exempelvis agera bank 
och sälja produkter för att förebygga säkerhet. De erbjuder även att vid 
återvinningsavtal, där de hämtar upp skrot och farliga avfall avgiftsfritt ifall 
1000kg överstigs.  

  

4.2 Maskintillverkning  

4.2.1 Bakgrund  
Ett företag med verksamhet inom maskintillverkning till potatis- och 
grönsaksutrustning undersöktes i arbetet. I en personlig intervju beskriver 
företagets ekonomichef hur de arbetar på eftermarknaden. Företaget har 
gedigen erfarenhet av maskintillverkning och har god kännedom av sin 
eftermarknad för reservdelar och service. Anledningen till varför intervju 
gjordes var för att undersöka deras synsätt på eftermarknadslösningar.  

  

4.2.2 Strategi  
Företaget konstruerar, tillverkar och färdigställer maskiner som sedan 
levereras till kund. Alla deras produkter kräver någon form av service då dels 
det förekommer att slitagedelar måste bytas. Företaget erbjuder god 
kundservice där kunden kan vägledas genom en process eller ett problem. 
Eftermarknaden för företaget sker antingen genom att kunden blir uppringd 
efter lämplig tid då en eller flera maskiner bör servas eller också att det har skett 
ett haveri. Kunden har även möjlighet att ringa för rådgivning och teknisk 
support. Företaget beskriver vikten av att kunna leverera reservdelar till 
kunder. När kunden är i behov av reservdelar har man i vissa fall ett litet 
reservdelslager ute hos kunden så att denna snabbt och enkelt kan göra ett byte 
utan att produktiviteten påverkas nämnvärt. Andra typer av reservdelar anser 
kunden vara dyrt att lagerhålla och därför måste företaget kunna leverera 
denna typ av reservdel inom rimlig tid.  

  

I nuläget använder sig företaget utav en prismatris för reservdelar där ett pålägg 
görs beroende på vilken typ av del som berörs. Ett högre pålägg görs på 
egenkonstruerade detaljer jämfört med inköpta halvfabrikat. Anledningen till 
att prismatrisen skapades var på grund av önskemål om att man snabbt skulle 
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kunna ge kunden pris på reservdelar. En enkel rutin skapades genom att utgå 
från vilken typ av del som berördes samt vad standard försäljningspriset var. 
Därefter får man ut vilken faktor som ska multipliceras med standardpriset. (Se 
figur 12).  

  

  

 

Figur 12: Prismatris företaget använder för reservdelar 

  

  

När maskinerna kräver större och mer omfattande service görs detta hos kund. 
Beroende på situationen och komplexiteten kan det vara så att en maskin är 
tvungen att monteras ner för att servas på företaget.  Företaget erbjuder även 
kunden att vid beställning av nya produkter, drar av restvärdet på de gamla 
maskinerna och serva dem och säljer dessa som begagnade. Detta är en 
möjlighet för mindre bönder som driver en mindre verksamhet att slippa köpa 
en ny linje.   

Idag använder sig företaget inte utav någon form av prismodell som tar högre 
betalt vid akuta lägen. De har haft diskussionen uppe men resonerade fram att 
kunden troligen skulle bli väldigt missnöjd med de förhöjda 
servicekostnaderna. Företaget har skapat ett rykte som är att oavsett dag 
kunden ringer och en linje ligger nere, åker servicetekniker dit och löser 
problemet. Förslaget om att flytta över de extrakostnaderna för akuta lägen till 
andra delar av försäljning genom att göra en överslagsberäkning på hur många 
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gånger per år maskinerna stannar på grund av akuta lägen. På så sätt får 
företaget ändå betalt för de merkostnaderna som akuta lägen skapar.  

  

4.3 Tågbranschen  

4.3.1 Bakgrund  
Ulf Karlsson [4] har undersökt tre olika verksamhetsområden, nämligen 
lastbilar, tåg och medicinsk utrustning. Dessa tre områden har likt flygindustrin 
långa livscykler där eftermarknaden står för största delen av vinsten. Detta 
tvingar företagen till att skapa eftermarknadsbaserade tillverkningsstrategier. 
Kunderna inom tågindustrin lyckades inte här få kontrakt på längre än 6 år från 
tillverkaren medan produktlivscykeln för ett tåg uppskattades till kring 30 år.  

 

4.3.2 Strategi  
Inom tågtillverkningen tvingades man ändra strategin till en mer 
eftermarknadsbaserad. Istället för att sälja tågen med 6 årskontrakt valde man 
istället att leasa ut tågen med 6 årskontrakt där man inkluderade service och 
tillverkaren förblev istället ägare över tågen. Detta medförde att kunden visste 
exakt hur mycket tåget skulle kosta under dessa 6 åren samtidigt som en win-
win-situation uppstod då priset att köpa ett helt tåg blev dyrare över tid än vad 
det skulle kosta för kunden att leasa samtidigt som tillverkare inte behövde 
skräddarsy tågen. Eftermarknadens potential anses bli stor då kostanden för 
försäljningen av produkterna endast är 4 % av kundens totala driftkostnad 
under produktens livscykel.   

Man låter reservdelarna tillverkas i delmoduler som ska underlätta att byta 
under natten då tågen i många fall står still. Genom ett installerat 
övervakningssystem i tågen tillåts lokföraren se vilken modul som behöver 
reperaras eller bytas och när detta måste göras. Därigenom kan tillverkaren av 
modulen kontaktas i god tid för att planera in när servicetekniker ska befinna 
sig på plats.  Eftersom leasingkontraktorn sätts till 6 års har man även kommit 
fram till att livslängden på reservdelarna ska var lika lång. Vissa av delarna 
tillåts att omarbetas medan andra byts vilken gör att man får ner antalet 
reservdelar och kan omstrukturera logistiken.  

  

4.4 Lastbilsbranschen  
 

4.4.1 Bakgrund  
Scania är en av de ledande lastbilstillverkarna som har en stor eftermarknad 
med reservdelar och service. Investeringarna för företag är stora vid inköp av 
lastbilarna och största delen av vinsten görs även här på eftermarknaden.  
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4.4.2 Strategi  
För att det ska vara möjligt för en större andel av kunderna att köpa lastbilar 
har man på Scania arbetat fram en strategi som tillåter kunden att låna pengar 
av Scania för att köpa nya lastbilar som de sedan betalar tillbaka med en ränta. 
På så sätt lyckas Scania agera bank, sälja lastbilar, service och reservdelar.  

Som kringtjänster [26] erbjuder Scania skräddarsydda servicelösningar för den 
individuella kunden för att uppnå hög tillgänglighet på lastbilarna (se figur 13). 
Oavsett var man befinner sig i världen har Scania byggt upp 
serviceanläggningar som snabbt ska kunna förse lastbilen med reservdelar 
dygnet runt för ökad tillgänglighet. I Scanias avtal ingår all reparation av 
slitagedelar vilket innebär att kunden vet exakt vad lastbilen kommer kosta över 
tid, då inga oförutsedda kostnader skall kunna tillkomma.  

 

Figur 13: Scanias servicealternativ 

Scanias erbjuder flera typer av avtal för att matcha kundens behov. Som 
grunderbjudande har Scania “Underhållsavtal” som innebär att man får ett fast 
pris per kilometer där planerade skräddarsydda underhåll för fordonen fås. 
Nästa avtal som Scania erbjuder är ett skydd för skador på drivlinan som gäller 
3 till 5 år upp till 120 000 mil. I detta avtal ingår även föregående 
underhållsplanering. För att utöka avtalet ytterligare kan man som kund välja 
till “Grönt kort-avtal" som innebär att man får en fast kostnad för reparation 
och underhåll. Här ingår även jour, utryckning och eventuell bärgning vid 
Scania assistans. Scanias sista och högsta erbjudande kallas “Scania Max24” 
som innehåller alla de tidigare nämnda avtalstyperna samtidigt som de 
försäkrar kunden mot oplanerade stopp genom att inom 24 timmar ska 
lastbilen vara i bruk. Lyckas inte Scania lösta problemet inom 24 timmar ersätts 
kunden per dygn. För att maximera tillgängligheten görs service och underhåll 
på slitagedelar innan de går sönder. Byts en del ut vid planerat underhåll 
undviker kunden risken att det förstörs mer utrustning på lastbilen samtidigt 
som chauffören inte riskerar stilleståndstid längs vägen i väntan på assistans.  
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4.5 John Deere  
 

4.5.1 Bakgrund  
John Deere är ett välkänt företag som tillverkar de flesta maskinerna och 
redskap för främst lant-, Skogs- och trädgårdsbruk. Företaget har varit aktiva 
sedan i början av 1830-talet och har idag stora marknadsandelar. John Deeres 
verksamhet bygger likt många andra företag, till stor del av 
eftermarknadsprodukter och tjänster där reservdelar och service står för en stor 
del av vinstmarginalen.  

 

4.5.2 Strategi  
I John Deeres [27] fall handlar det om att säkerställa hög tillgänglighet på deras 
produkter genom ett eget underhållsprogram för oförutsägbara underhåll. JD 
erbjuder bland annat utbildning i felsökning och diagnostisering som göra att 
servicetekniker inte behöver vara på plats för att undersöka ett fordon som är 
uppkopplat.  JD använder ett eget system som kallas JDLink Ultimate för att 
sköta fjärrdiagnostiken. Detta kan erbjudas som ett standardpaket som sedan 
går att utöka till något mer premium. Som utgångserbjudande “standard” har 
John Deere några tjänster som ingår i paketet med möjlighet att lägga till flera 
för att skräddarsy avtalet för kunden. För deras premiumalternativ krävs det att 
kunden skriver under ett serviceavtal där de endast får använda sig av John 
Deeres reservdelar, oljor och filter. På så sätt låser de ute andra konkurrenter 
att ta en del av eftermarknadsförsäljningen.   

  

4.6 Trähusbranschen  
  

4.6.1 Bakgrund  
För att få en bred datainsamling till empiriavsnittet och söka inspiration till 
idéer så genomfördes möte med en utav Sveriges största bostadsutvecklare. 
Företagets finanschef intervjuades och frågorna kretade kring hur företaget 
arbetar med prissättning sina produkters eftermarknad. Anledningen till varför 
detta företag undersöks är för att de är vertikalt integrerade och ansvarar för en 
stor del av sin försörjningskedja.  

 

4.6.2 Strategi  
Företaget strävar mot vertikal integration där de köper upp obebyggd mark 
utanför städer och bygger sedan bostäder från grunden och kan sedan sälja 
inflyttningsfärdiga bostäder till kund. Deras strategi är att vara med från början 
till slut. Företaget vill ha stor kontroll över hela försörjningskedjan och 
säkerhetsställa kvalitet i alla led. Under intervjun beskrivs hur företagets 
strategi mot mer vertikal integration ger dem möjlighet att sälja fler 
tilläggstjänster. De beskriver att några av deras produkters tillhörande tjänster 
kan generera större lönsamhet än vad produkten själv gör.  
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Företaget beskriver att det finns baksidor med att växa vertikalt i 
försörjningskedjan. Det gäller att vara förberedd på det ansvar som tillkommer 
och strategin blir alltmer mer viktig. Yttre faktorer som företaget inte kan 
kontrollera blir mer påtagliga. Ränta på lån och beslut om lån för kunderna är 
exempel på detta. Det betyder att en stor del av företagets försäljning och 
lönsamhet kretsar kring faktorer som de själva inte kan styra över. Att enbart 
utgå från Alexander Osterwalders Business Model Canvas vid skapande av 
affärsmodell är därför inte att rekommendera beskriver företaget.  

  

4.7 Bombardier Inc  
 

4.7.1 Bakgrund  
Det globala företaget Bombardier Inc är stora inom flyg- och 
transportsystemindustrin. Ett av företagets dotterbolag intervjuades under 
arbetet. Frågorna kretsade kring hur Bombardier arbetar med eftermarknad 
och tilläggstjänster. 

  

4.7.2 Strategi  
Trender i koncernen är att företagen går från att sälja en produkt till att sälja en 
produkt och tjänst. Huvudfokus ligger nödvändigtvis inte på produkten utan 
tjänster såsom service och uppdateringar blir allt viktigare i företagets 
affärsmodell. Innovativa tilläggstjänster och nya sätt att ta betalt för tjänsterna 
är något som företaget lägger mycket fokus på. Långa produktlivscykler och 
succesiva uppdateringar bidrar till att det mesta av lönsamheten finns på 
eftermarknaden.   

Bombardier [28] arbetar mycket med att erbjuda kunden immateriella attribut 
som ska öka värdet på produkt och tjänst. Serviceavtal och uppdateringar är 
exempel på aktiviteter som genererar lönsamhet hos företaget. På ett flygplan 
som ska vara aktivt i uppemot 30 år så är underhåll en stor och viktig kostnad 
för kunden. Både planerat och oplanerat underhåll. För att skapa en trygghet 
hos kunden arbetar företaget med att erbjuda kundanpassade serviceavtal. Ett 
av de viktiga säljargumenten är att kunden alltid ska känna sig trygg med att 
flygplanet alltid ska vara i flygsäkert skick även när något oförutsägbart 
inträffar.   

Upplägget på serviceavtalen anpassas efter kundens önskemål och kan liknas 
med försäkringspremie som betalas till ett försäkringsbolag. Kunden väljer vad 
serviceavtalet ska omfatta och vilka ingående delsystem och komponenter i 
flygplanet som ska täckas av kostnaden. Vanliga system att försäkra är bland 
annat landningsställ, alltså system som utsätts för slitage och påfrestningar. 
Dessa system är avgörande för att flygplanet ska vara i flygbart skick och ett 
fallerat system kan innebära höga kostnader och förseningar men även en 
säkerhetsrisk. Systemen kräver regelbunden kontroll och underhåll. När 
kunden valt vilka system som serviceavtalet ska innefatta så debiteras sedan 
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kunden ett pris per utförd flygtimme. Priset på premien räknar tillverkaren ut 
och det kommer att variera beroende på vem kunden är och vad kunden väljer 
att lägga in i serviceavtalet. Prispremien innebär att när det är dags för service 
eller om något oplanerat inträffar med exempelvis flygplanets landningsställ så 
täcks dessa kostnader av tillverkaren. Kunden har med hjälp av serviceavtalet 
och prispremien skyddat sig mot alltför stora förseningar och kostnader.   

Med ett utsatt fast pris per flygtimme får kunden kontroll över underhåll- och 
servicekostnader. Dilemmat som kunden står inför är vilka system som är värda 
att inkludera i serviceavtalet och vad som ses som onödiga kostnader. Här kan 
ännu en tilläggstjänst ta plats då företaget erbjuder personlig rådgivning och 
har en tjänst som gör det möjligt för kunden att oavsett tid på dygnet ta kontakt 
med tillverkaren och få rådgivning. Denna flexibilitet skapar ett kundvärde som 
ger företaget möjlighet att ta betalt för. Bombardier arbetar mycket med 
flexibilitet och konstant tillgänglighet för kunden. Kunden ska själv kunna 
skapa ett eget serviceprogram där alla tänkbara aspekter kan läggas in. En stor 
flexibilitet och kundanpassning är något som företaget tror mycket på.  

För reservdelsförsäljning på eftermarknaden så använder sig Bombardier av en 
kundportal online där kunden kan se när reservdelar finn tillgängligt och till 
vilket pris. Tanken med detta är att öka tillgängligheten på reservdelar och att 
det ska vara enkelt för kunden få en bild över hur fort en del kan vara på plats 
ute vid flygplanet. På så sätt kan kunden spara tid och planera utbyte av 
slitagedelar på ett enkelt sätt.   

Bombardier erbjuder även uppdateringar av flygplanets kabin och 
flygelektronik i cockpit. Dessa uppgraderingar kan få ett flygplan som varit i 
drift i 20 år att nå samma standarder som ett helt nytt flygplan. Uppgraderingar 
av flygelektronik i cockpit kommer ge piloterna samma förutsättningar vid 
flygning som i ett nytt flygplan. Dessa uppgraderingar kommer inte bara höja 
flygplanet till en ny nivå utan ger även ett högre värde på 
andrahandsmarknaden.  

 

4.8 Fartygsbranschen  
 

4.8.1 Bakgrund  
Wärtsiläkoncernen är en finsk industrikoncern som bland annat inriktar sig på 
tillverkning av dieselmotorer och kompletta drivsystem för fartyg. Wärtsilä har 
en stark ställning inom fartygsbranschen och levererar högt rankade fartyg 
världen över.  

 

4.8.2 Strategi  
Som fartygstillverkare [29] är eftermarknaden en stor del av verksamheten. 
Wärtsilä beskriver själva att de följer sina kundprojekt genom hela dess 
livscykel och satsar mycket på långsiktighet. De strävar efter att tillhandahålla 
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välutvecklade lösningar över hela den period som kunden äger fartyget. 
Företaget ser sina kunder som partners och påpekar att kunden kommer att få 
en mängd mätbara fördelar i och med ett partnerskap med Wärtsilä. 
Tillgänglighet, prestanda, produktivitetsvinster och kostnadseffektivitet är 
faktorer som företaget marknadsför som fördelar kunden erhåller. Wärtsilä 
marknadsför sig som ett företag som erbjuder kunden en helhet. De 
skräddarsyr lösningar utefter vad kunden efterfrågar och står för en stor del av 
ansvaret i hela försörjningskedjan.  

För att vara slagkraftiga på eftermarknaden har Wärtsilä servicestationer runt 
om i världen där kunderna kan ta sig för att genomföra service och underhåll. 
Oavsett om det är schemalagt underhåll eller akut underhåll så ska Wärtsilä 
kunna stå till tjänst för sina kunder. Wärtsilä erbjuder servicepaket som kan 
anpassas efter vad kunden begär. Servicepaketen kan täcka alltifrån uppstart av 
nytt fartyg, installationer, ingenjörsarbete, underhåll, och reparationer. Vid köp 
av servicepaket kan kunden ha kontroll över sina framtida driftskostnader och 
Wärtsilä säkerhetsställer regelbundna intäkter framöver. De garanterar sina 
kunder 12 månaders garanti på alla komponenter och arbete. Det finns även 
avtalad garanti för hur fort företaget kommer att svara på sina kunders 
förfrågningar.  

Wärtsilä erbjuder även något som de kallar för Dynamic Maintenance Planning 
(DMP). Det erbjuder kunden utökade service- och underhållsintervaller som 
ska optimera fartygets tillgänglighet. Istället för ett mer traditionellt system där 
underhållsintervallet räknas ut efter antal timmar i bruk, så använder Wärtsilä 
prestandaövervakning, mätningar och analys av fartygets system för att 
klargöra lämplig tidpunkt för underhåll. Wärtsilä och kunden kan på så sätt 
kontrollera fartygets skick och optimera fartygets tillgänglighet då underhåll 
och service kan planeras.  

 

4.9 Garmin  

4.9.1 Bakgrund  
Garmin [30] är en amerikansk tillverkare av navigation- och 
kommunikationsutrustning för ett stort antal användningsområden. Företagets 
breda produktsortiment förser bland annat flyg- och den marinamarknaden 
med navigation- och radarutrustning. Delar av Garmins produktsortiment är 
relevant att undersöka då de förser flygindustrin med flygelektronik. Garmin 
säljer cockpitlösningar till bland annat businessjet tillverkare. Vid försäljning 
av flygelektronik och instrument så kan uppdatering av kartor och mjukvara stå 
för en stor del av företagets lönsamhet. I ett sådant fall blir upplägget av 
affärsmodell viktigt och skapar möjligheter för hur företaget tar betalt för 
tilläggstjänster på eftermarknaden.  

 

4.9.2 Strategi  
Garmin beskriver sin affärsmodell som vertikalt intrigerad där alla processer 
för design, tillverkning och lagerföring sker i egen regi vilket ger dem bra 
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kontroll över tidsåtgång, kvalitet och service. Förutom produkter av hög kvalitet 
så beskriver företaget produkternas funktioner som ger kunden ett högt värde. 
För att dessa funktioner ska hålla hög nivå över tid så krävs uppdateringar på 
olika sätt. Navigationsutrustning kräver regelbundna uppdateringar med 
kartor och även Head-Up displays och andra cockpitlösningar kan erbjudas 
uppdateringar av mjukvara.   

Garmin erbjuder en tjänst via en funktion som heter Fltplan [31] där kunden 
kan köpa olika prenumerationer av något som kallas för Flight Tracker. Detta 
säljs till kunder som behöver hålla koll på sina flygplan och vill kunna se 
information inför nästa flygning eller historik av föregående flygningar. Det 
finns olika erbjudanden på månadsvis prenumeration av tjänsten och kunden 
kan likt köp av ett internetabonnemang välja det avtal som passar deras behov 
bäst.   

Garmin erbjuder flertalet uppdateringar av mjukvara i deras produkter. Det är 
dels frivilliga uppdateringar som kan göras men även uppdateringar som krävs 
för att produkterna ska behålla flygvärdigt skick. Företaget arbetar mycket med 
att ta fram förbättringar och nya versioner av mjukvara för att ge kunden ett 
ökat värde på den produkt eller system som de köpt men detta är även ett sätt 
att få företaget lönsamt på eftermarknaden.   

Via Garmins hemsida så finns möjligheten att ladda ner databas uppdateringar 
till några av Garmins produkter. Som kund av ett mindre hobbyflygplan som 
innehåller företagets produkter kan kunden själv gå in på hemsidan och få 
information om uppdateringar och kan enkelt genomföra dessa utan att behöva 
skicka iväg produkten.   

 

4.10 Saab Group 

4.10.1 Bakgrund 
Det svenska bolaget Saab Group [32] som är verksamma inom 
försvarsindustrin har erfarenhet från den civila eftermarknaden. Under 15 år 
tillverkades flygplanet Saab 340 som såldes i ca 460 exemplar till flygbolag 
världen över [13]. Det finns i dagsläget cirka 300 flygplan av typen kvar i drift 
och Saab Group arbetar med dess eftermarknad.  

 

4.10.2 Strategi 
I en intervju med Saab Group förklarades att de tror att planen kommer att 
hållas i drift kring 15 - 20 år till vilket gör att service och underhåll kommer att 
fortsätta efterfrågas på planen. I Europa fanns det många Saab-trogna kunder 
som valde att köpa till deras reperationsprogram medan andra valde andra 
möjliga leverantörer som var billigare på marknaden gällande service och 
underhåll. En av utmaningarna nu är att planen blir färre och färre i takt med 
att de skrotas vilket resulterar i att färre plan kommer att behöva repareras. 
Eftersom volymen av plan minskar blir priset på reservdelar högre vilket gör att 
det blir svårare att konkurrera på marknaden. Ett antal kunder väljer 
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fortfarande Saabs reservdelar och kan tänka sig betala kring 5 % mer än 
konkurrenterna med förklaringen att de får originaldelar och “Top of the line” 
produkter.   

När planen såldes erbjöd man kunden flera typer av supportupplägg där 
kunden kunde välja och sätta ihop olika servicedelar till ett paket som passade 
denna bäst. Man sålde till stor del reperationsprogram som gjorde att kunden 
försäkra mot akuta lägen. I många fall kom kunden med egna önskemål på typer 
av tjänster Saab skulle erbjuda, vilket gjorde att Saab arbetade flexibelt med 
tjänster. Enligt avtal ska Saab kunna leverera reservdelar så länge det finns 5 
plan i luften och för att Saab ska behålla denna kompetens och resurs tar man 
en avgift baserat på antal plan en kund har. Saab erbjuder även teknisk support 
24 timmar om dygnet.   

Idag arbetar Saab till stor del med Saab 340:s eftermarknad. Mycket av det som 
erbjuds kan återfinnas i deras produktkatalog som bland annat består av olika 
former av serviceavtal och underhåll. Så länge planen är i drift kommer det att 
behövas service av slitagedelar och reparationer av delar som kan innebära 
säkerhetsrisker vid flygning. Det erbjuds även underhålla och utbyte av 
inredning för estetisk uppfräschning. Nya stolar, belysning och mattor är något 
som erbjuds. Saab utvecklar ständigt nya lösningar och uppdateringar som rör 
cockpiten i form av olika navigeringssystem och displayer.  

  

4.11 Hilti  

4.11.1 Bakgrund  
Hilti är ett globalt företag grundat i Liechtenstein som bland annat tillverkar 
verktyg till byggindustrin. Företaget utvecklar verktyg som kan klara av tuffa 
krav och arbetar mycket med att utveckla tilläggstjänster som ska skapa ett ökat 
kundvärde. Företagets synsätt på eftermarknaden gör dem intressanta att 
undersöka. 

 

4.11.2 Strategi  
Hilti Tool fleet managemant [33] är skapat för att skydda hantverkare mot 
dolda kostnader som finns i verksamheter där entreprenörer använder sig av 
många verktyg. Trasiga verktyg och stölder är parametrar som stör företagens 
vardag och skapar oanade kostnader. Hilti erbjuder därför kunden en tjänst 
som ska underlätta ägandet av verktygsmaskiner. Kunden betalar en månadsvis 
kostnad som täcker användande, service och reparation av alla kundens Hilti 
verktyg. Hilti erbjuder kunden rådgivning över vilka verktyg som är optimala 
för kundens behov och dessa verktyg byts ut mot de senaste uppdaterade 
versioner allt eftersom. På så sätt kan kunden alltid säkerhetsställa att de 
använder sig av moderna verktyg och risken för utslitna och defekta verktyg 
minskar. Om kundens verktyg utsätts för stöld eller tappas bort så kommer Hilti 
ersätter kundens förlorade verktyg med nya. Allt detta täcks av den månadsvisa 
kostnaden. Detta ger ett värde för kunden då denna alltid är medveten om sina 
månadsvisa kostnader. Detta förenklar kundens planering av verksamheten 
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och tjänsten som Hilti erbjuder kan öka kundens produktivitet och 
kostnadseffektivitet.   

En annan tjänst som Hilti erbjuder sina kunder är ON!TRACK [34]. Detta är ett 
inventariehanteringssystem som hjälper hantverkare att få kontroll över sina 
verktyg. Ett företag i byggbranschen med flertalet anställda använder sig av 
flera olika sorters verktyg och i många fall även flera av varje sort. Detta kan 
göra det svårt att skapa struktur på arbetsplatsen och hantverkaren hittar inte 
de verktyg som de behöver. Som lösning på detta problem har Hilti skapat ett 
tracking system där kunden enkelt via en applikation kan skanna in sina verktyg 
med ett unikt serienummer. Via applikationen kan hantverkarna nu se 
verktygets historik och vart det befinner sig. På så sätt erbjuder Hilti kunden en 
tilläggstjänst som skapar struktur och förenklar kundens vardag.   

De båda ovanstående tjänsterna är exempel på tilläggstjänster som Hilti 
erbjuder som ska optimera och effektivisera kundens verksamhet. De arbetar 
likt flera andra företag med att både sälja en produkt och tjänst. Att sälja 
produkter till ett förmånligt pris och sedan ta bra betalt för innovativa 
tilläggstjänster som skapar ett högt kundvärde är trender som syns i flera 
branscher.  

 

4.12 Razor and Razorblades Model  
 

4.12.1 Gilliette  
En beryktad affärsmodell som har sitt ursprung 100 år tillbaka är den så kallade 
“Razor and Razorblades Model” [14]. Modellen grundar sig i att praktiskt taget 
sälja produkten utan vinst för att sedan tjäna på att kunden behöver köpa 
kompletterande produkter för fortsatt användning. Modellens start skedde i 
samband med King Gillette som började sälja billiga rakhyvlar med dyra, 
separata och förbrukbara rakblad. Eftersom enbart Gillettes rakblad passar till 
deras hyvel tvingas därför kunden köpa Gillettes dyra blad.    

Det räcker dessvärre inte att kunden blir bunden att köpa just den typen av 
rakblad eller patroner för det ska passa. Produkten måste ha hög kvalitet och 
andra fördelar för kunden för att köpen ska bli regelbundna. Gillette skapade 
stark lojalitet för sina kunder genom en hög kvalitet vilket idag troligen ligger 
till grund att de är marknadsledande.   

Det finns flera typer och exempel som använder sig av samma affärsmodell som 
Gillette. Inom branschen för tillverkning av skrivare och scanners väljer man 
att säja själva hårdvaran billigt för att sedan låta kunderna köpa patronerna för 
ett högt pris vilket är det som företaget gör största andelen vinst på. Lika så är 
det för företag som säljer kaffemaskiner med färdiga kapslar. Vid köp av 
maskinen får man med ett antal kapslar och anser att affären var en god 
investering men sen är man tvungen att köpa fler av de dyra kapslarna. Inom 
spelvärlden säljs själva konsolen till ett pris är företaget knappt gör någon vinst 
sedan tjänar man pengar på att speltillverkarna köper tillgången så att deras 
spel fungerar till konsolen.   
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Tillverkare av kopiatorer arbetar efter liknande modell. Man låter kunden köpa 
själva kopiatorn mycket billigt för att sedan ta ett högt pris för färgpatronerna. 
Fallet här är likande då det givetvis inte går att använda patroner från andra 
märken i en slags kopiator.   

    

4.13 Trender i flygbranschen  
I intervju [51] med fallföretagets marknadsansvarig som har god insyn i 
företaget förklarades trender i flygbranschen. Till flera av de trender som 
nämns finns ingen vetenskaplig forskning bakom som kan styrka att trenderna 
speglar verkligheten. De trender som beskrivs nedan anses vara relevanta och 
trovärdiga då den intervjuades erfarenhet är högt ansedd hos fallföretaget.  

4.13.1 Beskrivning av nuläge 
Eftermarknaden är som nämnt en viktig faktor i flygindustrin. I dagens läge så 
kräver inte det undersökta företagets produkter till den civila flygindustrin 
några särskilda underhåll eller förutsagda service. Produkterna har i dagsläget 
ingen funktion som kräver detta. Men det kan såklart se annorlunda ut när 
företaget får en bredare kundbas och nya produkter utvecklas.   

Idag baserar man försäljningspriset på en kostnadskalkyl där 
tillverkningskostnad och tillverkningstaken är inkluderad. Prissättningen är 
ofta konkurrensberoende och eftermarknaden är medräknad i priset. Företaget 
räknar fram hur många komponenter som beräknas återvända för reparation 
eller oförutsägbart underhåll. Denna siffra är svår att få exakt men med hjälp 
av historiska utfall och förväntningar görs ett överslag på detta. I kontraktet 
sätts en faktor på priset som avgör hur mycket man kan ta betalt för 
reservdelarna. Försäljning av reservdelar sker som en parallell process vid 
sidan av försäljningen av serieproduktion. 

Under intervjun beskrivs hur det är på eftermarknaden som stora leverantörer 
såsom flygmotortillverkarna Rolls-Royce och General Electric är som mest 
lönsamma. Motorer och andra system som utsätts för slitage är något som 
regelbundet måste underhållas och detta är leverantörerna duktiga att ta betalt 
för. Service och andra tilläggstjänster är det som sedan gör företagen 
lönsamma. Det beskrivs under intervjun hur Boeing vid tillfällen har lånat ut 
pengar till Rolls Royce i utvecklingsfasen av nya motorer då denna process är 
dyr och långdragen. Detta har sedan medfört att Boeing får stora rabatter på 
Rolls Royce motorer och Boeings kunder kan då med fördel välja att använda 
Rolls Royce motorer på sina flygplan. Det bidrar till ett läge där Rolls Royce är 
måna om att ta bra betalt på det underhåll som motorerna kräver under sin 
långa livslängd.  

Intervjupersonen beskriver även att när en leverantör blir mer vertikalt 
integrerad i försörjningskedjan så finns större chans att ta större del av 
eftermarknaden. När ett företag levererar stora system till flygplanen så ökar 
omfattningen av den eftermarknad som företaget kan förse med tjänster.  
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4.13.2 Trender  
Detta fanns en period i början av 2000-talet där OEM-tillverkaren outsourcade 
större system till underleverantörer än tidigare. Leverantörerna fick ta ett 
större ansvar och tillverkade fler helhetslösningar än tidigare. Detta gjordes 
framförallt under projektet med Boeing 787 [18]. Efter att förseningar och 
andra svårigheter i framtagningen av det nya flygplanet drabbade Boeing hårt 
så valde man senare att backa på denna strategi och ville i fortsättningen själva 
stå för de större helhetssystemen och var inte lika benägna att låta leverantörer 
ansvara för stora viktiga system i flygplanet. Komplexiteten att få allting att 
fungera och passa på monteringslinan är stor.   

Efterfrågan på nya mer bränsleeffektiva flygmaskiner är hög och flygbolag runt 
om i världen strävar mot att ha en ung och bränslesnål flotta [35]. Detta är 
viktigt ur marknadsföringssynpunkt ut mot kunder men framförallt för att 
överleva den tuffa konkurrensen och priser på flygbränsle. Nya flygplan har 
lägre bränsleutsläpp per passagerare än äldre flygplan. Att marknaden går mot 
modernare flygplan betyder också att maskinerna generellt sätt blir mer 
pålitliga och behovet av underhåll finns kvar men med längre intervaller och i 
vissa fall även mindre omfattande. Det finns ingen vetenskaplig forskning som 
bevisar detta men i samråd med anställda med insyn och kunskap i branschen 
beskrevs denna situation.    

En annan trend som finns på marknaden är att vissa flygbolag går ihop och 
delar reservdelspooler.[36] Detta ökar kostnadseffektiviteten för flygbolagen 
och de kan dela på kostnaderna av att ha reservdelar liggandes runt om i 
världen. Detta är bra för flygbolagen men kräver i viss del färre reservdelar ute 
runt om på reservdels pooler vilket bidrar till att leverantörerna av reservdelar 
hamnar i ett lite annat utgångsläge.   

 

4.13.3 Växande marknad  
Det genomsnittliga priset på komponenter till flygindustrin under det senaste 
decenniet har ökat med cirka 5% per år, vilket har ökat marknadens värde 
väsentligt [37]. Det finns en stor eftersläpning av kommersiella flygplan på 
flygmarknaden och OEM-bolagen misslyckas med att leverera reservdelar inom 
avtalad tid och detta förväntas ge eftermarknadsleverantörerna en stor chans 
att komma in på marknaden än mer.  

Den främsta orsaken till tillväxten på marknaden är att flygmarknaden växer 
och därmed efterfrågan på nyare flygplansflottor i framförallt Asien. Till 
skillnad från Nordamerika och Europa, som är väl förbundna med flyg, har de 
flesta länder i Asien och Stillahavsområdet historiskt sett haft begränsad 
flyganslutning. Tack vare den stigande disponibla inkomsten i regionen blir 
flygresande alltmer populärt. Som en följd av detta har Asien den högsta 
andelen av beställningar på nya flygplan och Asien förväntas ha en stor andel 
av eftermarknaden framöver.  Vetskapen om eftermarknadens värde finns och 
att utveckla produkter och affärsmodeller mer mot eftermarknaden kan 
generera lönsamhet.   
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4.13.4 Företag med fokus på eftermarknaden 
Lufthansa Technik [38] är exempel på ett företag vars verksamhet kretsar kring 
det civila flygets eftermarknad. Företaget utför bland annat service och 
underhåll åt flygbolag runt om i världen och hade år 2017 en omsättning på 
cirka 6.7 miljarder dollar. Lufthansa Technik visar på att det går att driva en 
lönsam verksamhet som inriktar sig på flygets eftermarknad och att denna 
marknad har ett högt värde.  

Boeing och Airbus vill ta större del av lönsamheten på eftermarknaden [39]. De 
är medvetna om deras leverantörers intäkter från eftermarknaden och satsar 
mycket på att ta en större del av marknaden. I en artikel skriven av Sean 
Broderick beskrivs en undersökning där 63% av tillfrågade service- och 
underhållsbolag märker en hårdare konkurrens från OEM-företag. Under 
intervjun så beskrivs det att det finns ett tydligt värde att äga certifikatet på ett 
flygplan. Det skapar barriärer för konkurrenter som måste ta en stor investering 
för att själva sälja till plattformen. Kunder med många plan och tillräckligt med 
pengar väljer helst att köpa all service från ägaren av certifikatet. Då vet de att 
certifikatsägaren har rätt verkstäder, kompetens etc.  

Att tillverkare såsom Boeing är ute efter att ta större del av eftermarknaden kan 
komma att påverka andra aktörer på eftermarknaden. Hur mycket pålägg på 
reservdelar som underleverantörer kan lägga kan regleras av Boeing och mer 
service och reparationsarbete kan komma att göras i Boeings namn. Vissa 
företag som idag får in en stor del av sina intäkter på eftermarknaden kan 
drabbas negativt av detta. Deras eftermarknadsintäkter understödjer 
utvecklingskostnaderna för nästkommande produkt och i en utveckling där 
OEM-tillverkare tar större del av eftermarknaden kan situationen bli 
förändrad.  

 

4.14 Eftermarknadskrav i flygbranschen  
Fallföretaget agerar leverantör till OEM-tillverkare i flygbranschen och kraven 
och standarden som krävs för att vara detta är hög, detta förklaras i en intervju 
med företaget. Det krävs mycket högkvalitativt arbete för att bli betrodd som 
leverantör och arbetet under eftermarknaden är viktigt för att behålla sin 
position i försörjningskedjan. Det finns tydliga standarder och restriktioner att 
följa i flygbranschen men de olika kunderna har även egna krav som 
leverantörer skall följa. Vissa kunder är mer mottagliga av förslag från 
leverantör på affärs- och eftermarknadsupplägg medan andra är väldigt 
styrande och specifika i vad de vill att leverantörerna levererar och vilka krav 
de lever upp till. Eftermarknadsavtalen görs ofta upp i samband med affär och 
det gäller då att vara införstådd i vilka krav som gäller och hur man som 
leverantör skall agera. Det kommer ge företaget en fördel att ha en 
värdeskapande affärsmodell för eftermarknaden och tydligt kunna visa kunden 
hur man som leverantör planerar att möta kundens eftermarknadskrav.   

 



 

 

 35 

4.15 Fallföretagets strategi  
Fallföretaget där arbetet utförts och som efterfrågar förslag på affärsmodell 
driver ett ständigt arbete med utveckling av nya tekniska lösningar för att möta 
sina kunders behov. Mycket fokus läggs på att stärka företagets position på väl 
utvalda marknader där deras spetskompetens kommer till rätta. I strategin 
läggs fokus på tre huvudområden, marknad, prestanda och innovation (se figur 
14). 

 

Figur 14: Fallföretagets strategi 

  

Fallföretaget strävar mot att ta en större del av flygindustrins eftermarknad. 
Med vetskap kring eftermarknadens potential till lönsamhet eftersträvas ett 
innovativt sätt att ta betalt för sina system och tjänster. Det finns tydliga 
skillnader med att sälja produkter till den militära och civila flygmarknaden. 
Den mer traditionella militära marknaden står för mindre volymer att sprida ut 
utvecklingskostnaderna på och sättet kunden betalar på skiljer sig mellan de 
båda marknaderna. I den militära branschen kan leverantören få betalt i 
förskott för att ta fram en produkt. I den civila branschen gäller andra avtal och 
leverantören får betalt först då produkten levererats till kund. Detta skapar ett 
annat utgångsläge. Det civila flygets eftermarknaden har stor potential till 
lönsamhet och därför företaget, likt andra företag i branschen, med att skapa 
en strategi som är mer lämpad att tjäna pengar på eftermarknaden än de 
historiskt sett gjort på den militära marknaden.   

Figuren nedan beskriver hur fallföretaget avser att utveckla sina 
eftermarknadstjänster över tid (se figur 15). Med större systemlösningar så 
kommer möjlighet till bredare eftermarknad med potentiell lönsamhet.  
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Figur 15: Fallföretagets vision gällande utveckling av eftermarknadstjänster 

Företaget är medvetna om vikten av att utveckla affärsmodeller som gör dem 
lönsamma på lång sikt. Fokus på utveckling av prestanda och effektivitet är 
viktigt men för att ett företag ska bli lönsamt på lång sikt krävs en bra 
affärsmodell. Detta beskriver bland annat Larry Keeley i boken Ten Types of 
Innovation.  

4.16 Stora aktörer i flygindustrin  
Boeing och Airbus är två stora kommersiella kunder som båda två har tydliga 
krav över vad de kräver från sina leverantörer. Att agera leverantör åt dessa två 
bolag är krävande men kan också vara mycket gynnsamt då den kommersiella 
flygindustrin i regel efterfrågar större volymer än militära kunder21.   

4.16.1 Boeing  
Boeing är med sina drygt 150 000 anställda en av de största aktörerna i 
flygindustrin. Bolaget tillverkar produkter till både den kommersiella och 
militära industrin. Boeing är organiserat i två större affärsenheter, 
kommersiella flyg och försvar, rymd och säkerhet. Över 10 000 Boeing-byggda 
kommersiella flygplan är i drift världen över och deras modellprogram är 
anpassat för att kunna förse flygbolag med flygplan som passar deras behov. 
Boeing säljer även fraktplan och cirka 90 % av världens flyggods transporteras 
av Boeing flygplan [44]. 

Boeing har närmare 5 800 order på flygplan från flygbolag runt om i världen 
och de närmsta 5 åren av produktion är bokad. Som en av de stora aktörerna på 
marknaden står Boeing för stora volymer av de flygplan som säljs och detta gör 
Boeing till en intressant kund. Stora volymer är något som kan säkra 
produktion och regelbundna intäkter hos ett företag i flygindustrin flera år 
framöver (se figur 16). 

 

Figur 16: Boeings order på flygplan 

Boeing satsar mycket på att ta vara på eftermarknadens potential och den 
lönsamhet som finns där. Det finns en tydlig trend bland OEM-tillverkarna att 
ta större del av eftermarknadens lönsamhet. Långivande avtal och flygplan i 
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drift uppemot 30 år ger stora möjligheter till eftermarknadstjänster. Boeing 
själva beskriver att de erbjuder oöverträffat eftermarknadsstöd till sina kunder 
världen över och levererar innovativa, omfattande och kostnadskompetenta 
servicelösningar [40]. 

  

4.16.2 Värde för Boeing  
Boeing strävar efter lösningar som ska sänka flygplanens 
tillverkningskostnader eller lösningar som kan skapa ett utökat värde för 
flygbolagen. Mer bränsleeffektiva flygplan står högt upp på kundernas 
önskelista och Boeing arbetar flitigt tillsammans med sina leverantörer på att 
ta fram lösningar som kan frambringa bättre bränsleeffektivitet. Nya 
vingkonstruktioner och större utnyttjande av lättviktsmaterial är exempel på 
detta. I framtida flygplansprogram efterfrågar Boeing en ny generation av 
interagerade cockpitlösningar och flygelektronik. Denna efterfråga kan gynna 
företag i flygindustrin.  

Att agera leverantör åt en kund som Boeing är utmanande och det gäller att 
kunna leva upp till de krav som kunden har. Boeing har tydliga krav på 
kostnader, initiala investeringar, kvalitet, tillförlitlighet, leveranstakt och 
leveransprecision. Det är en fördel att ha varit leverantör åt Boeing under en 
lång och lyckosam tid då kunden succesivt bygger upp förtroende hos sina 
leverantörer.  

 

4.16.3 Viktiga framtida faktorer  
Boeing vill reducera kostnaderna i försörjningskedjan. Tuff konkurrens med 
framförallt Airbus bidrar till en hård tävling med at vinna kundernas ordar. En 
viktig kamp är i det mellanstora flygplanssegmentet där Airbus har en stor del 
av marknaden. Dels med sin nyligen uppdaterade A320 Neo men även med 
projektet A220 som togs över från Bombardier.  

I intervju med personal på fallföretaget förklarades det att Boeing ser ut att 
arbeta fram en ersättare till deras tidigare tillverkade flygmodeller 757 och 767. 
Källor med insyn i flygindustrin tyder på detta men det finns i dagsläget inget 
bevis på detta. Efterfrågan på medelstora flyg blir allt större och flygbolagen vill 
ha bränsleeffektiva plan med lång räckvidd. På så sätt behöver inte flygbolagen 
sälja lika stort antal biljetter för att fylla en linje och göra den lönsam. En 
intervjuperson på fallföretaget förklarar att flygningar mellan Europa och 
Nordamerika med plan av mellanstor storlek har fått en ökad efterfrågan. 
Boeing 757 var länge populärt på mindre trafikerade linjer och marknaden ser 
ut att efterfråga en ersättare. Produktionstakten på både Airbus A380 och 
Boeing 747-8 har dragits ner och framtiden ser ut att gå mot aningen mindre 2-
motoriga bränsleeffektiva plan med lång räckvidd. Om företag inom 
flygelektronik lyckas bli leverantör till ett nytt modellprogram av Boeing så 
finns det en stor potential till att växa som företag. Viktigt att ha i åtanke är 
vilket typ av värde som leverantören kan erbjuda kunden. System med lång 
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livslängd och som erbjuder funktioner som ger upphov till lägre 
bränsleförbrukning än tidigare är exempel på värde som kan erbjudas.   

 

4.16.4 Airbus  
Airbus är en europeisk flygplanstillverkare som är baserad i Toulouse. I 
konkurrens med Boeing är Airbus en av världens största flygplanstillverkare. I 
likhet med Boeing så tillverkar Airbus produkter till både den civila och militär 
flygindustrin. Airbus strävar likt Boeing efter lösningar som ska reducera 
tillverkningskostnader alternativt lösningar som öka flygbolagens lönsamhet.  

Som leverantör finns det stor potential att utforma innovativa lösningar som 
kan öka värdet för flygbolagen. En utmaning är att lyckas leverera 
tilläggstjänster som ska öka värdet för flygbolagen. Airbus som är OEM kan på 
ett enklare sätt erbjuda tilläggstjänster till slutkunden.  

Ungefär 80% av Airbus verksamhet utförs av leverantörer [41]. Airbus utvecklar 
kontinuerligt sin leverantörsbas. Airbus har tydliga och strikta avtal vad gäller 
leverantörer. För att vara leverantör till Airbus gäller det att uppfylla dessa krav 
och det finns tydliga riktlinjer för hur leverantören ska agera. Avtalen omfattar 
även hur leverantören ska agera på eftermarknaden och vilka riktlinjer som är 
viktiga att arbeta efter.   

 

4.17 Flygelektronik 
Företag verksamma inom flygelektronik erbjuder högteknologiska 
komponenter och system till flygindustrin. Många företag i flygindustri som har 
ett förflutet inom den militära flygmarknaden levererar nu även produkter till 
den kommersiella flygindustrin som står för stora volymer och regelbundna 
leveranser.  

Fallföretaget har kompetens att utveckla komplexa flygsystem utifrån kundens 
krav och kan även sammankoppla egenutvecklad teknik med andra tillverkares 
teknik. Detta skapar en roll där företaget kan utveckla system som är väl 
fungerande med övriga system i flygplanet. Produkterna utvecklas har olika roll 
och funktion i flygplanen. Vissa produkter är övervakande system som aldrig 
ska behöva lämna flygplanet för reparation eller underhåll medans andra 
produkter har en större funktion och kräver underhåll och uppdateringar.  

Fallföretagets produktportfölj består av elektroniska och mekaniska 
komponenter och systemlösningar. Nedan följer en beskrivning av några 
system:  

 Företaget levererar bland annat fiberoptiska system som övervakar läckage i 
flygplanskroppen. Detta övervakande system har inga rörliga delar som slits ut 
efter en viss tid av användning och systemet kräver ingen regelbunden service 
eller underhåll. Systemet ska inte behöva lämna flygplanskroppen såvida något 
inte är defekt.  
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 Produktportföljen innehåller även Head-up displayer (HUD) och system som 
ska underlätta flygning i dåliga väderförhållanden (EFVS). Dessa system ses 
som en viktig faktor i moderna flygplan och ska skapa en högre tillgänglighet 
och göra det möjligt att flyga i väderförhållanden med bristande sikt. 
HUD/EFVS systemen har pålitliga sensorer som gör det möjligt för piloten att 
se landningsbanan i displayen och på så sätt kunna landa flygplanet säkert trots 
bristande sikt.   

 Företaget tillverkar elektromekaniska manöverdon som kan användas för att 
styra flygplanets vingklaffar. Designen är robust och produkterna är slittåliga. 
Dessa komponenter som ska placeras in på ett flygplan utsätts för mycket 
krävande tester för att säkerhetsställa att de kommer att klara av den tuffa 
påfrestning som de kommer att utsättas för under flygplanets livstid. Tanken 
med dessa produkter är att de inte behöver bytas ut under flygplanets livscykel. 
De elektromekaniska manöverdonen kompletteras av motorkontrollenheter 
som övervakar och kontrollerar enheterna.   

 Fallföretaget utvecklar likt en del andra företag i flygbranschen fullt 
integrerade cockpitlösningar. Den erbjuder kunden touchskärmar och 
programvara som kan anpassas efter kundens behov.   

Företag kan också leverera system till andra funktioner hos flygplanen. 
Systemen marknadsförs ofta som pålitliga, kostnadseffektiva och 
viktbesparande. Viktbesparing på ett flygplans ingående komponenter skapar 
ett högt värde åt slutkunden då detta betyder att det finns potential till lägre 
bränsleförbrukning.   

 

4.18 Utmaningar i flygbranschen 
Flygtillverkarnars största utmaning och krav är att producera bränslesnåla plan 
där koldioxidutsläppen ska vara på ett minimum. På grund av hård konkurrens 
i flygbranschen vill varje tillverkare få ut sina plan på marknaden så fort som 
möjligt med de senaste tekniska lösningarna för minskad förbrukning.   

Eftersom miljöaspekten blir mer aktuell med tiden samtidigt som människor 
överväger andra transportmedel som är med miljövänliga tvingar detta 
flygbolagen att arbeta mer mot att marknadsföra sig som plan som är 
miljövänliga. Med detta menar man att desto fler människor som flyger 
samtidigt desto lägre blir utsläppen per passagerare. För att lösa klimatfrågan 
vill man ständigt förbättra tekniken, ingenjörskunskapen och fortsätta utveckla 
artificiell intelligens.   

Gällande tekniken på Boeing 737-Max 8 som nyligen vid två tillfällen kraschade 
på grund av att ingen tydlig gräns och utbildning fanns för vad tekniken skötte 
och vad piloten ansvarade för. Enligt en artikel hos Transportstyrelsen beskrivs 
det att det finns delar i pilotutbildningen som inte tar upp väsentliga delar av 
vissa system i plan [46].  
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Tillsammans med miljöaspekten står säkerheten som högsta prioritet där varje 
plan som lyfter även ska landa säkert. Som slutkund och passagerare i planet 
vill givetvis kunna flyga billigt men också miljövänligt [43].   

Flygen har även börjat ta efter bilbranschen gällande batteridrivna fordon. 
Ännu är inte batterierna utvecklade för att leverera samma typ av prestanda 
som de nuvarande motorerna. Airbus uppskattar att om 10 år ska det finns 
regionalflyg som ska kunna transportera upp mot 100 passagerare på flygplan 
som drivs helt på el [44], [45].   

 

4.19 Sammanställning av empiri 
 
Branschundersökningen visar på att flera av de företag som undersöks arbetar 
mot att sälja tjänster som kompletterar deras produkter. Tilläggstjänster står 
för en stor del av de undersökta företagens lönsamhet. Ett 
eftermarknadsupplägg som flera av de undersökta företagen har gemensamt är 
att kunden erbjuds att betala en fast avgift som sedan ska täcka produktens alla 
omkostnader. Detta gör man för att maximera kundens tillgänglighet och 
minimera variationer i underhållningskostnader. Eftersträvan av hög 
tillgänglighet till fast kostnad genomsyrar flera av företagens 
eftermarknasstrategier.  
I intervjuer med personal på fallföretaget beskrivs det att följande faktorer är 
viktiga för kunder i den civila flygindustrin: 

• Säkerhet 
• Pålitlighet och tillgänglighet 
• Bränsleeffektiva flygplan 
• Produkter och system med låg vikt 

• Service och underhåll hos originaltillverkare av system/produkt 
• Skräddarsydd service  
• Kontroll på kostnader 

 
Under intervjuerna beskrivs det att det finns en stor fördel att vara 
certifikatägare av ett system och att tillverkning av större system med mer 
omfattande funktioner kan ge fler naturliga skäl till eftermarknadstjänster. 
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5 Analys och resultat 
 

I detta avsnitt analyseras empiriavsnittet. Data från empiriavsnittet kopplas till 
de ställda frågeställningarna och kapitlet analyserar hur frågeställningarna kan 
besvaras.  

 

1. Vad skapar kundvärde på den civila flygmarknaden?   

  

2. Vilka faktorer blir viktiga vid skapande av affärsmodell åt ett företag med 
verksamhet i flygindustrin? 

 

5.1 Analys av branschundersökning 
I branschundersökningen framkommer det att företag i olika branscher arbetar 
mycket med att gå från att sälja en produkt till att sälja en produkt tillsammans 
med en tjänst. Innovativa tjänster ska komplettera produkten och öka värdet 
för kunden. Exempel är där företag tar en relativt låg avgift för produkten för 
att sedan ta mer betalt för tilläggstjänster kring produkten som ska skapa ett 
värde för kunden.  

Bombardier Inc [53] som beskrivs i empiriavsnittet är ett exempel på hur god 
kännedom om kundens behov kan användas i en tjänst. I serviceavtalet där 
kunden själv väljer vilka av flygplanets system som ska omfattas räknas ett “pay 
per hour” pris ut där kunden betalar en avgift för varje flygtimme. På så sätt 
räknas priset på serviceavtalet ut beroende på hur mycket kunden använder 
flygplanet. Det blir en personlig lösning för kunden som betalar för de timmar 
som flygplanet befinner sig i luften. Skräddarsydda lösningar verkar vara något 
som kunderna uppskattar.  

Branschundersökningen visar på att flera företag vill visa kunderna hur 
produkternas helhetskostnader ser ut och erbjuder tjänster där kunden ska 
maximera produktens tillgänglighet och samtidigt få kontroll på 
helhetskostnaden. Scania Max24 [26] och Hilti Tool Fleet Management [33] är 
exempel på sådana tjänster. Kunden betalar en årlig eller månadsvis kostnad 
som täcker produktens omkostnader. På så sätt får kunden en klar och tydlig 
bild vad ägandet kommer att kosta, även om något oförutsägbart inträffar som 
kräver underhåll. Erbjudanden av denna karaktär kan utformas helt efter 
kundens behov och detta ger det säljande företaget möjlighet att ta bra betalt 
för det som kunden efterfrågar. Ett upplägg av liknande karaktär kan vara 
tillämpningsbar i flygbranschen. Utformningen av serviceavtal eller 
garantiprogram kan vara applicerbart på flygelektronik.  

Branschundersökningen tyder på att eftermarknadstjänster genererar högre 
lönsamhet än försäljning av produkter och detta är intressant att ha i åtankevid 
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utformning av affärsmodell. Hur kan fallföretaget utforma tjänster som 
genererar kundvärde och lönsamhet. Företag som i många fall levererar 
delsystem till andra systemleverantörer står inför en utmaning hur tjänster kan 
utformas som skapar värde för slutkund (se figur 17). 

 

Figur 17: Försörjningskedjan från fallföretaget till flygtillverkaren 

Leverantörer av delsystem bör överväga samarbete med leverantör av system 
för hur garantier och serviceavtal till slutkund kan utformas. I dagsläget 
utvecklar företag inom flygelektronik en del system som inte kräver något 
underhåll. En del system kan benämnas som “fit and forget” vilket betyder att 
systemet installeras på flygplanet och ska sedan vara i funktion under hela 
flygplanets livslängd utan planerade underhåll. Detta typ av system kan ses som 
mindre bra anpassat till att erbjuda kunden ett “pay per hour” serviceavtal likt 
det Bombardier Inc erbjuder sina kunder. Då systemet inte kräver något 
planerat underhåll bör företaget fokusera på andra typer av aktiviteter som kan 
höja kundvärdet på detta typ av system. Andra system i företagets 
produktportfölj som kräver en viss typ av underhåll eller som kan uppdateras 
över tid kan ses som mer lämpade för tjänster kring uppdateringar och 
underhållsavtal. En anpassning utifrån vilket typ av system det är som kunden 
efterfrågar kan vara lämpligt och eftermarknadsupplägget kan komma att se 
annorlunda ut från affär till affär.  

5.1.1 Koppling till frågeställningar 
Branschundersökningen ger ett visst underlag till hur frågeställningarna kan 
besvaras. Vilka faktorer som blir viktiga vid skapande av affärsmodell för 
företag i flygindustrin kan skilja sig från andra branscher. 
Eftermarknadsaktiviteter som är lyckosamma i en typ av bransch behöver 
nödvändigtvis inte vara lika lämpliga för företag som tillverkar flygelektronik. 
Det krävs utformning och anpassning av eftermarknadsaktiviteter för att ett 
koncept ska bli fördelaktigt.  

En gemensam faktor som branschundersökningen visar på är att utformning av 
skräddarsydda avtal för kunden genererar värde. Andra tjänster där kunden får 
kontroll över sina omkostnader och maximerar systemets tillgänglighet är 
också något som företag i flera branscher fokuserar på. Företag i flygbranschen 
kan utforma garanti och serviceavtal som erbjuder kunden just detta. 
Frågeställningarna kan delvis besvaras. 

 

1. Vad skapar kundvärde på den civila flygmarknaden?   
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• Maximerad tillgänglighet 
• Skräddarsydd service  
• Kontroll på kostnader 

2. Vilka faktorer blir viktiga vid skapande av affärsmodell åt ett företag med 
verksamhet i flygindustrin? 

• Garanti- och serviceavtal. Maximera tillgänglighet till en fast kostnad 
• Skräddarsydda avtal som uppfyller individuell kunds behov  

 

5.2 Analys av prissättningsmodeller 
Det finns flera modeller och strategier för företag att välja mellan för att 
prissätta deras produkt eller tjänst. Olika prissättningsmodeller ger olika utfall 
och därför bör företag välja metod utifrån önskat utgångsläge.  

I Gillette´s [7] fall handlar försäljningen om väldigt stora serier med kunder 
över hela världen. Detta göra att företagets och konsumentens fysiska relation i 
princip inte existerar jämfört med exempelvis försäkringsbranschen eller Hilti. 
Gillette´s prissättningsmodell utgår ifrån att själva huvudprodukten går att 
köpa till ett billigt pris men för att fortsätta använda denna måste rakbladen 
köpas på nytt till ett högt pris. Här har man kommit fram till att få kunden att 
tro att den gjort en bra affär genom en billig och högkvalitativ rakhyvel, där 
denna kunden sedan är tvungen att fortsätta köpa Gilliette´s rakblad. Metoden 
kan vara aktuell för fallföretagets produkter som erhåller någon form av 
eftermarknad där vinsten kan tas ut. Dilemmat är att i det nuvarande läget finns 
endast ett fåtal produkter som kräver någon form av service eller underhåll på 
eftermarknaden vilket gör det svårt att tillämpa denna modell idag. I en 
eventuell framtid med förändrad strategi och ett bredare sortiment med 
eftermarknadstjänster, skulle det vara möjligt att använda denna modell.  

Företaget arbetar i största utsträckning med ett få antal kunder som binder 
dessa under en längre tid då produktlivscyklerna är väldigt långa. Detta gör att 
relationen mellan tillverkare och kund blir allt mer relevant. Med en god 
relation och kommunikation till kunden kan det vara fördelaktigt att påvisa alla 
fördelar för kunden så att denna med tiden väljer att betala för den upplevda 
känslan, framför det verkliga priset enligt värdeprissättning. Seong-HyunNam, 
[1] undersökning visar just på att utebliven information i försörjningskedjan 
kan bidra till att kundens budskap om värdet inte når tillverkaren, vilket gör det 
svårt att uppfylla ett högt värde för kunden och därigenom ta ett högre pris än 
konkurrenterna.  

Varje enskild produkttyp som företaget tillverkar hamnar oftast bara hos en 
specifik kund och en flygplansmodell där konkurrensen mellan olika typer av 
system kan variera. Genom att ha god koll på marknaden och vilka 
konkurrenter man strider med kan man prissätta efter detta, enligt 3K-
modellen. Finns det få eller inga företag som tillverkar ett specifikt system, 
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öppnar det en möjlighet att ta mer betalt för produkten. Är konkurrensen högre 
kommer det vara svårt att ta ett högre pris än andra på marknaden utan att 
erbjuda någon form av mervärde för kunden.  

En koppling till Porters Five Forces [8] kan dras till de två stora aktörerna 
Boeing och Airbus. Deras förhandlingsstyrka blir hög eftersom de har ett flertal 
leverantörer att välja emellan. Leverantörerna står inför hårda krav från 
kunden där man tvingas acceptera en stor del av deras krav för att ha en chans 
att överhuvudtaget vara med och konkurrera. Eftersom flygplan har lång 
livscykel, binder sig kunden till en leverantör under långt tid vilket i sin tur gör 
det viktigt att vinna affären. Detta resulterar i att leverantörens 
förhandlingsstyrka försvagas. 
 

5.2.1 Koppling till frågeställningar 

En direkt koppling mellan frågeställning 1 och den här analysdelen är komplex 
att utforma då den inte rör det civila flygets kundvärde. Grundprinciperna för 
kundvärde kan däremot generaliseras för hur man ska gå tillväga för att uppnå 
kundtillfredsställelse. Genom olika prissättningsstrategier kan olika utfall och 
relationer fås med kunden, vilket gör det relevant att bestämma i tidigt skede 
hur denna relation ska byggas och använda en lämplig prismetod efter detta. 
För att uppnå ett högt kundvärde krävs att relationen till kunden är stark nog 
att värdet på något sätt når tillverkaren och att denna kan omvandla värdet in i 
produkten eller tjänsten.  
Genom att analysera prissättningsstrategier kan kopplingen till frågeställning 
2 göras, angående vilka faktorer som är viktiga vid skapandet av en 
affärsmodell. Utifrån Canvas, där relationen bestäms mellan kund och företag, 
avgörs också vilken typ av prissättningsmetod som lämpar sig bäst. För 
företaget vars två största kunder, Airbus och Boeing, kan det vara avgörande 
om vem som erbjuder mest värde bland leverantörerna. Vissa av produkterna 
som företaget säljer är konkurrensen lägre på och behöver inte lägga lika 
mycket fokus på mervärde kan andra faktorer bli viktiga. Faktorer som handlar 
om att minska tillverkningskostnaderna och justerad strategi för att ligga i 
framkant och inte låta konkurrenter arbeta ikapp.  
 

5.3 Analys av tidigare studier 
Det har gjorts ett flertal tidigare studier angående olika utfall av servicebeslut 
och tillvägagångssätt för hur företaget bör agera på eftermarknaden för att 
uppnå kundtillfredsställelse. I Rao, M & Sivakumar, S [16] undersökning, där 
man studerade olika vitvarors eftermarknadsbehov, visade det sig att olika krav 
från kunden ställdes på produkterna trots att alla var vitvaror. Genom att 
undersöka vad kunden verkligen värderar på eftermarknaden kan en högre 
tillfredsställelse ges. Risken är annars att tillverkaren erbjuder 
eftermarknadstjänster som de tror kunden efterfrågar, vilket endast kostar 
pengar och energi lägg på icke värdeadderande moment. Detta är något som 
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bör undersöka inom snar framtid för att säkerställa att rätt erbjudande når rätt 
kund och produkt. 

Inom tågtillverkningen hade kunden problem att få kontrakt på längre än 6 år 
medan livslängden på ett tåg kunde gå upp mot 30 år [4]. Därigenom ändrade 
man strategin och leasade ut tågen till kunden och erbjud service i priset. Detta 
gjorde dels att kunden slapp tänka på underhållet av tåget samtidigt som denna 
visste exakt vad tågen kostade över tid. Fallföretaget står inför liknande 
processer med långa produktlivscykler där en form av leasingavgift med 
inkluderat underhåll hade kunnat erbjudas mot kund. Eftersom inte alla deras 
produkter idag kräver någon form underhåll kan det vara svårt att locka med 
ett leasingavtal som inte erbjuder något mervärde för kunden.  

De potentiella kunderna är relativt få om man ser till OEM:s, vilket gör det 
viktigt att utreda hur man tillfredsställer dessa så att de fortsätter att handla. I 
undersökningen gjord av S.Murali [2] studeras kvaliteten på eftermarknaden 
som mäts genom lojalitet, tillfredsställelse och bibehållande av kunden. Fler 
företag går över från att ständigt investera på att marknadsföra sig för att få fler 
kunder, till att justera sin strategi för att skapa lojalitet och behålla de kunder 
företaget i det nuvarande läget har. Detta i teorin gör att kunden troligen 
återvänder vilket bör vara av största intresse för företag med få kunder.  

5.3.1 Kopplingar till frågeställningar 
Genom undersökning av andra studier, visar detta på att trots produkter inom 
samma område, kan kraven på eftermarknaden variera. Det innebär att alla 
fallföretagets produkter troligen inte kräver samma typ av tjänster på 
eftermarknaden. Därför bör varje enskild produkt undersökas som kunden 
erhåller för att utreda om eller vad som efterfrågas på denna.  

Produkter som kräver eftermarknadstjänster skapar en form av förlängd 
relation med kunden. I många fall och branscher råder det konkurrens var 
kunden väljer att underhålla sin produkt, exempelvis bilservice. Enligt S.Murali 
[2] kan lösningen var att modifiera strategin för att OEM ska få sina kunder att 
köpa eftermarknadstjänsterna hos dem framför konkurrenternas. Viktiga 
parametrar blir då att kunden känner sig tillfredsställd och att det skapas 
lojalitet mellan kund och företag.  

 

5.4 Analys av trender i flygbranscher  
Ett större ansvarstagande på eftermarknaden av företag inom flygelektronik 
kan gynna dem på lång sikt. Då OEM-tillverkare arbetar mot att ta större del av 
eftermarknaden kan leverantörer av delsystem gynnas på eftermarknaden. Att 
äga certifikatet av ett system gynnar dess eftermarknad. Stora kunder av en 
produkt föredrar att utföra underhåll och service hos dem som äger certifikatet 
och har skapat produkten. Fallföretaget spås ha goda förutsättningar för att 
agera leverantör till stora OEM-aktörer såsom Airbus och Boeing och om de kan 
utveckla ett etablerat samarbete kan det tillåta företaget att ta en större roll och 
leverera system med en mer betydande och omfattande roll till industrin. 
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En aspekt som kom fram genom undersökning av trender i flygbranschen är att 
ju större system som en leverantör ansvarar för, desto fler naturliga skäl till 
underhåll- och servicetjänster blir det. När en leverantör tillverkar ett komplext 
och omfattande system till flygplanet så har denna även i regel ett stort 
eftermarknadsansvar och kan därför ta bra betalt för detta. När en leverantör 
blir mer vertikalt interagerad så finns det möjlighet att ta större ansvar på 
eftermarknaden som kan genereralönsamhet. Företaget blir mer exponerat mot 
kunden och andra intressenter i försörjningskedjan men möjligheten till att 
växa kommer också med ökat ansvar. Figuren nedan illustrerar hur 
eftermarknadspotentialen växer beroende på vilken nivå en leverantör befinner 
sig i flygbranschen (se figur 18). Om ett företag levererar komponenter till ett 
flygplan är möjligheten till lönsam eftermarknad relativt liten. Om en 
leverantör utvecklar hela system finns det en större möjlighet att ta ett stort 
eftermarknadsansvar som kan generera lönsamhet. Figuren är framtagen i 
samarbete med fallföretaget. 

 

 

Figur 18: Egen framtagen modell av eftermarknadspotentialen för olika nivåer av 
leverantörer i flygbranschen 

 

5.4.1 Koppling till frågeställningar  

1. Vad skapar kundvärde på den civila flygmarknaden?   

Reducerade kostnader är något som enligt arbetet skapar värde för kunder på den 
civila flygmarknaden. Exempel på hur leverantörer kan bidra till detta är genom att 
tillverka system som gör flygplanen mer bränsleeffektiva och produkter och system 
med hög tillförlitlighet och pålitlighet.  
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2. Vilka faktorer blir viktiga vid skapande av affärsmodell åt ett företag med 
verksamhet i flygindustrin? 

Att som leverantör vara ägare av sina systems certifikat är enligt intervjuer på 
fallföretaget en viktig framgångsfaktor. Utveckling av större systemlösningar 
kan ha positiv påverkan på potentialen att bedriva en lönsam eftermarknad. 

 

5.5 Analys av fallföretagets Strategi 
 

Företaget arbetar med att främja innovationstänk och en del i strategin är att ta 
sig högre upp i försörjningskedjan. Företaget vill bli mer vertikalt integrerade 
och leverera mer omfattande system till kund. Att klättra i försörjningskedjan 
och skapa sig en större helhet är enligt intervjuer med anställda på företaget en 
stor utmaning.  

Företaget har som framtida mål att ta större del av flygindustrins eftermarknad 
och att utforma innovativa systemlösningar. Tidslinjen som visas i 
empiriavsnittet illustrerar hur företaget har som mål att utvecklas. Att lägga 
fokus på utformning av affärsmodeller som gynnar eftermarknaden är viktigt. 
Med vetskap kring eftermarknadens potential så är företaget rätt ute. Frågan är 
hur de ska klara av att bygga upp en supportorganisation som klarar av att 
hantera kundernas behov på eftermarknaden. Ett större eftermarknadsansvar 
betyder även större exponering mot kund.  

Ett sätt att klara av detta inom rimlig tidsram är att samarbeta med koncernens 
andra bolag. Bombardier Inc som beskrevs i empiriavsnittet, samarbetar en del 
mellan koncernens bolag för att skapa en generisk modell över hur man bygger 
ett framgångsrikt koncept. Detta kan fallföretaget ta lärdom av och undersöka 
samarbete med övriga koncernbolag.  

Fallföretagets strategi tyder på vetskap kring eftermarknadens värde och vad 
kunder efterfrågar. Service av hög kvalitet och ett väletablerat servicenätverk är 
faktorer som väger tungt. System som kan öka flygplanets säkerhet eller 
reducera kundens kostnader är av värde. 

 

5.6 Analys av frågeställningar 
 

1. Vad skapar kundvärde på den civila flygmarknaden? 

Enligt empiriavsnittet och efter analys är det övergripande svaret att 
tillgänglighet och pålitlighet är det som skapar värde på den civila 
flygmarknaden. Viktiga faktorer är: 

• Säkerhet 
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• Pålitlighet och tillgänglighet 
• Bränsleeffektiva flygplan 
• Produkter och system med låg vikt 
• Service och underhåll hos originaltillverkare av system/produkt 
• Skräddarsydd service  
• Kontroll på kostnader 
• Långsiktiga lösningar som går att uppdatera över tid 

 
2. Vilka faktorer blir viktiga vid skapande av affärsmodell åt ett företag med 

verksamhet i flygindustrin? 

Då eftermarknaden har en oerhört stor betydelse i flygbranschen så är det 
viktigt för företaget att redan i början av en affär möjliggöra en affärsmodell 
som ger goda förutsättningar att tjäna pengar på eftermarknaden. 
Branschundersökningar och intervjuer med representanter på företaget 
beskriver att fler bolag går från att sälja en produkt till att sälja en produkt 
tillsammans med tillhörande tjänster. Därför kommer tjänster på 
eftermarknaden vara viktiga faktorer att ha i åtanke vid utformning av en 
affärsmodell. Tilläggstjänster är väsentliga faktorer vid skapandet av 
affärsmodell då det skapar värde för kunden på eftermarknaden och 
genererar lönsamhet åt leverantörer. 

• Att erbjuda tjänster som gör att kunden kan använda sin produkt till dess 
fulla potential och slippa stå still på grund av haveri.  

• Värdebaserad betalningsmetod för produkter och tjänster 
• Produktbaserade eftermarknadstjänster 

 

 

 

 

 

6 Åtgärdsförslag och diskussion 
 
Utifrån analysen formas ett förslag på affärsmodell. Nedan beskrivs aktiviteter 
och förslag som kan komma att ingå i affärsmodellen.  

6.1 Uppdelning av kundsegment 
För att skapa struktur över nuvarande och potentiella framtida kunder kan 
dessa delas upp i kundsegment. Kunder med olika behov och krav skiljer sig åt 
och bör därför delas in. Till exempel så har de två stora aktörerna på den 
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kommersiella flygmarknaden Airbus och Boeing har liknande behov och 
efterfrågar likartade egenskaper hos produkter men enligt fallföretaget 
erfarenhet så finns det skillnader i hur upplägget av affärer görs. De båda 
tillverkarna har affärsområden inom både civilt och militärt flyg och det kan 
finnas skillnader med affärsupplägget mellan företagets affärsområden. Det 
kan därför vara nödvändigt att noggrant granska kunderna och notera hur 
respektive kund föredrar upplägget av affär och sedan tillämpa lämplig 
affärsmodell efter kundens behov. Andra faktorer som är viktiga att ha i åtanke 
vid affär är exempelvis ordervolym, leveranstakt, avtalets längd och andra krav 
från kunden. Vilken typ av produkt/system som kunden efterfrågar är också en 
viktig parameter att tänka på vid val av lämplig affärsmodell.  

 

6.2 Uppdelning av produktsegment 
Fallföretaget tillverkar produkter av varierande funktion och till olika 
användningsområden. Att dela in produkterna i segment kan skapa tydlighet 
och struktur vid val av lämplig affärsmodell för produkt. Produkter med olika 
användningsområden och funktion kan kompletteras med tilläggstjänster och 
dessa tjänster kan variera beroende på vilken typ av produkt det gäller. 
Produkter som har en övervakande roll i ett flygplan och saknar rörliga 
komponenter kan passa ihop med en typ av affärsmodell medan en produkt 
som utsätts för mycket påfrestningar och slitage passar bättre in i en annan typ 
av affärsmodell.  

Frågor som kan undersökas är:  

• Hur ser systemets konkurrenssituation ut? Vilka konkurrerande system 
kan kunden välja mellan. 

• Hur skapar systemets egenskaper värde för kunden? 
• Vilka typer av tilläggstjänster kan erbjudas till systemet? 
• Är systemet lämpat för erbjudande av underhållsavtal? 
• Är systemet lämpat för uppdateringar och uppgraderingar över tid? 
• Finns det andra eftermarknadsaktiviteter som kan öka systemets värde 

för kunden? 

 

Efter undersökning och analys av de produkter och system som utvecklas, så 
skiljer sig lämplighet av potentiella eftermarknadstjänster beroende på 
produkt/system. En indelning där lämpliga eftermarknadsaktiviteter och 
erbjudanden anpassas efter produktsegment kan vara lämplig. 

 

6.2.1 System med övervakande funktion 
System med övervakande och passiva funktioner som installeras på flygplan är 
i vissa fall utvecklade på ett sådant sätt att de inte kräver något planerat 
underhåll under flygplanets livslängd. Marknaden efterfrågar system av hög 
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kvalitet och pålitlighet som ska klara av flygplanets livscykel. Det är viktigt för 
fallföretaget att säkerhetsställa systemets kvalitet och pålitlighet och även 
belysa systemets konkurrensfördelar. Beroende på systemets egenskaper bör 
företaget lägga mycket energi på ett personligt kundbemötande och övertyga 
kunden om systemet positiva egenskaper som kommer generera ett högt värde 
och pålitlighet över hela flygplanets livslängd. Om företaget kan marknadsföra 
systemet på rätt sätt och även garantera pålitlighet så bör företaget även kunna 
ta bra betalt för systemet.  

 

6.2.2 Cockpit- och assistanssystem 
Fallföretaget tillverkar som tidigare nämnt produkter och system som på sikt 
kan ge upphov till uppdateringar och uppgraderingar. Denna möjlighet bör 
utnyttjas. Företaget Garmin som undersöktes i branschundersökningen 
arbetade mycket med att erbjuda sina kunder uppdateringar för att hålla 
systemen aktuella och aktiva under lång tid, exempelvis cockpit-lösningar som 
med tiden kan uppdateras [30]. Detta skapar värde för kunden som inte 
behöver investera i nya system för att hålla sig uppdaterad. Företaget bör 
erbjuda liknande lösningar där kunden kan betala en prenumerationsavgift och 
på så sätt erbjudas uppdateringar i mjukvara som höjer värdet och förlänger 
systemets livslängd.  

Denna produktgrupp kan karaktäriseras av en prissättningsmodell där 
systemen i kundens ögon säljs för ett relativt lågt pris och kunden sedan betalar 
en avgift som beror på vilka uppdateringsprogram denna väljer investera i. 

Head-up- och andra cockpitsystem är exempel på system som är lämpliga för 
uppdateringar i mjukvara över tid. Uppdateringar kan exempelvis erbjuda 
kunderna uppdaterade kartor och utvecklad grafik. 

 

6.2.3 Rörliga system 
Det finns även produkter och system som kommer att hamna under en tredje 
produktgrupp. I denna grupp hamnar komponenter och system som kräver 
underhåll och service. I dagsläget är det bara en liten del av fallföretaget 
produktportfölj som hamnar under detta segment men det kan komma att 
förändras i framtiden. Om företaget tar ett steg upp i försörjningskedjan och 
levererar mer omfattande system till flygindustrin så kommer fler system kräva 
underhåll. Rapporten visar på att service och underhåll är något som kan 
generera god lönsamhet och därför bör företaget satsa på att bygga upp en 
support- och serviceinfrastruktur för att kunna bemöta sina kunders behov.  

System som lämpligen hamnar i detta segment är sådana som utsätts för 
påtagligt slitage och påfrestningar och som har tillhörande komponenter med 
en livslängd kortare än flygplanets livscykel. Till detta segment att flera 
eftermarknadstjänster erbjudas. Serviceavtal och midlife-upgrade kan vara 
lämpliga tjänster för dessa system. 
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6.3 Uppbyggnad av supportnätverk 
 
För att ta en större roll på eftermarknaden krävs det en organisation som är 
uppbyggd på ett sådant sätt att kundens behov kan uppfyllas. Det är viktigt att 
sträva mot en helhetslösning och bygga upp ett servicenätverk som kan hantera 
eftermarknaden. Det kan erfordras stora investeringar för att bygga upp ett 
supportnätverk men på lång sikt har en välutvecklad supportorganisation goda 
förutsättningar att hålla företaget lönsamt på eftermarknaden. Figuren nedan 
illustrerar hur en del av försäljningsintäkterna kan gå till att bygga upp en 
supportorganisation och hur design och produktion har en viktig del för att 
detta ska vara möjligt (se figur 19). Design och produktion är två vitala delar för 
att företaget skall kunna sälja sin produkt/system. Om detta fungerar och 
försäljningen lyckas så kan en del av försäljningsintäkterna gå till att bygga upp 
en högkvalitativ supportorganisation. 

 

 

 
Figur 19: Teori hur en serviceorganisation kan byggas 

En supportorganisation har flera områden att fokusera på. För att företaget ska 
vara konkurrenskraftiga på eftermarknaden och uppfylla kundens behov måste 
alla områden fungera. Det krävs en fungerande helhet. De produkter och 
system som säljs ska alla bidra till att täcka supportorganisationens kostnader. 
AOG (Aircraft On Ground), reservdelar, testutrustning, anställda i 
supportorganisationen och servicetekniker ute i fält är exempel på områden 
vars kostnader som ska täckas av försäljning och eftermarknadstjänster (se 
figur 20) 
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Figur 20: Intäkterna som ska täcka supportorganisationens kostnader 

Dessa kostnader kan beskrivas med isberget som beskrivs i figur 3. Det är 
kostnader som är tillsynes dolda för kunden men som är viktiga att visa och 
förtydliga organisationens olika områden som ska täcka kundens behov. Att 
sätta ett högt försäljningspris på en produkt eller ett system som ska täcka alla 
framtida omkostnader kan vara en utmaning och är inte optimalt för att vinna 
kundens förtroende. Intäkter över tid kan hålla supportverksamheten levande 
och av hög kvalitet och intäkter bör spridas ut över tid med hjälp av erbjudande 
av tilläggstjänster. 

Det är viktigt för det säljande företaget att ha en supportorganisation som redan 
i början av en upphandling är med och utformar ett eftermarknadsavtal som 
kommer att vara gynnsamt för båda parter. Intervjuer på fallföretaget beskriver 
hur detta kan påverka dem positivt. Likt Larry Keeleys modell [7] över en 
affärsmodells påverkan på framtida lönsamhet kan tidig påverkan på 
eftermarknadsupplägget påverka fallföretaget positivt. 

Vid uppbyggnad av supportnätverk krävs det att företaget kan försörja sina 
kunder med reservdelar. I intervju med företaget verksamma i 
maskintillverkningsindustrin beskrivs vikten av reservdelsförsörjning till 
kunder.51 Företag i flygindustrin måste kunna förse sina kunder med 
reservdelar inom avtalad tid. För att detta ska vara möjligt krävs 
samarbetspartners runt om i världen med reservdelspooler. Uppbyggnad av 
dessa pooler är en stor investering men ger även företaget möjlighet att agera 
på eftermarknaden och uppfylla till marknadens behov vilket kan generera 
lönsamhet.  

6.4 Utformning av servicekatalog 
  

Som företag i flygbranschen kan det vara bra att på ett strukturerat och tydligt 
sätt visa upp företagets tjänsteutbud. Att bygga upp ett servicenätverk och 
utforma utbud av tjänster lämpliga för kunder i branschen kan gynna företagets 
eftermarknad. Pålitlighet och tillgänglighet är två viktiga faktorer för kunder på 
flygmarknaden och en strukturerad katalog av tjänster kan beskriva vad 
företaget erbjuder för att maximera pålitlighet och tillgänglighet.  

Porters five forces beskrivs i rapportens teoretiska ramverk [8]. Den tredje 
kraften, Substitut för varan eller tjänsten, innebär produktens eller tjänstens 
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utbytbarhet, ifall det finns det fler leverantörer som erbjuder likande utbud. Om 
företaget kan samla sina erbjudanden av tjänster på ett strukturerat sätt så 
kommer det öka möjligheten att kunden finner det den söker utan att 
genomföra service eller underhåll hos annan aktör. 

En servicekatalog kan vara uppbyggd med huvudrubriker kring vilka tjänster 
som erbjuds och sedan en mer beskrivande del som förklarar tjänsternas 
betydelse och hur de kan anpassas efter kundens behov. Viktigt att förmedla i 
katalogen är att tjänsterna är till för att maximera tillgänglighet, garantera 
service och kontrollera livscykelkostnader. Rubriker i katalogen kan vara: 

• Service- och underhållsavtal 
• Reservdelar 
• Utbildningstjänster 
• Teknisk support 
• Mid-life upgrades 

 

6.5 Service- och underhållsavtal 
 

Branschundersöknigen beskriver hur bolag erbjuder serviceavtal. Grundtanken 
med detta är att garantera kunden hög tillgänglighet och kontroll och sina 
framtida omkostnader. Tillgänglighet och kontroll är två viktiga parametrar 
inom flygindustrin. Service- och underhållsavtal bör vara applicerbart hos 
företag inom flygelektronik.  

I intervju med fallföretaget beskrivs ett vanligt scenario i branschen där 
reperationsavgifter baseras på produktens kostnad. Man delar in reparationer 
i olika klasser för att få kontroll över hur omfattande de är. Därefter räknas ett 
procentuellt pris ut (se figur 21). Problemet med detta är att ett lågt 
procentpålägg inte ger tillräckligt med täckning för arbetet och ett för högt 
pålägg avskräcker kunden att reparera hos företaget.  
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Figur 21: Ett vanligt prisupplägg på reparation i flygbranschen 

 

6.5.1 Årlig kostnad 
Verktygstillverkaren Hilti [33] erbjuder ett program där kunden betalar en 
månadsvis kostnad som sedan täcker alla kundens verktygskostnader. Om 
något oförutsägbart händer med produkten så är kunden skyddad. Den trasiga 
enheten byts ut och repareras. Under tiden får kunden en låneenhet och 
kundens verksamhet kan fortlöpa utan extra kostnad. Detta kan vara 
applicerbart även i flygbranschen.  

För en årlig kostnad så kan kunden försäkra sig om att maximera produktens 
tillgänglighet och få kontroll över vilka kostnader som produkten kommer att 
stå för. Om något behöver åtgärdas så är kunden försäkrad om att inte behöva 
betala mer än den årliga kostnad som är överenskommen (se figur 22). 

 

 

 
Figur 22: Förslag på upplägg vid årlig avgift 
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Ett erbjudande av denna typ kan finnas att välja på olika nivåer. Kunden välja 
mellan olika grader av kostnadstäckning. Erbjudandet ska gå att skräddarsy 
efterkundens behov. Beroende på vilken typ av produkt/system affären gäller 
så anpassas avtalet. 

De olika nivåerna kan omfatta inom vilken tidsram som en reservenhet kan vara 
på plats hos kunden och hur mycket kunden behöver betala för felsökningar 
och underhåll.  

Den översta nivån kommer att ha högst årlig kostnad men kommer erbjuda 
kunden maximerad tillgänglighet och alla tjänster är inkluderade i den årliga 
avgiften. Företaget garanterar kunden service av högsta kvalitet genom hela 
avtalsperioden. Kunden behöver inte betala något vid felundersökning som 
resulterar i “No Fault Found” och om en enhet behöver repareras kommer en 
reservenhet ersätta den defekta enheten utan extra kostnad. Det blir en 
förlängd kundgaranti.  

I avtalet ingår även en supporttjänst där kunden kan ringa leverantören oavsett 
tid på dygnet för rådgivning och stöd.  

6.5.2 Reservdelsflöde 
För att uppnå ett högt kundvärde kan företag i flygindustrin erbjuda sina 
kunder att ingå i ett så kallat reservdelskretslopp (se figur 23). Tanken är att de 
enheter som byts ut och repareras senare ska ingå ett i kretslopp där de agerar 
ersättningsenhet. Vid ett felutfall så ska en ny enhet ersätta den defekta 
produkten så fort som möjligt och på så sätt till att flygplanet blir tillgängligt 
utan större försening. Den defekta enheten felundersöks och skickas till 
företaget för analys. Är fallet så att enheten kan repareras ska detta göras och 
när enheten är testad och klar är denna redo att bli en ersättningsenhet ute hos 
reservdelspool. En produkt kan därför flyga i ett flygplan i fem år för att sedan 
vid felutfall plockas ut, återställas och sedan monteras i ett annat flygplan vid 
behov. 
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Figur 23: Reservdelskretslopp 

 

 

6.5.3 Riskanalys av kunder 
Enligt intervju med ett försäkringsföretag beskrivs det att företag som erbjuder 
service- och underhållsavtal för sina kunder kan lämpligen göra en riskanalys 
av kunden. Denna analys kan liknas med hur försäkringsbranschen räknar ut 
en försäkringspremie åt sina kunder som beskrevs i branschundersökningen. 
Företagen bör alltså granska sina produkter och systems slutkunder för att 
undersöka deras hantering av produkter och se om det finns några mönster som 
kunderna verkar ha. Lämpliga faktorer att vikta hos kunden anses vara: 

• Hur ser flygbolagets skadehistorik ut? 
• Finns det antydan på hur kunden hanterar sina produkter? 
• Vilken historik har flygbolaget med att plocka ut “No Fault Found” 

produkter? 
• Hur många timmar kommer kunden flyga? 

När en fullständig riskanalys gjorts på kunden som grundar sig på historisk 
statistik, kan kunden placeras in under tre kategorier (se figur 24). Visar 
historiken att kunden utgör en högre risk enligt ovanstående punkter, kommer 
även prispremien att bli högre.  
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Figur 24: Kategorier vid riskanalys av kund 

 

Premien kan använda vid pris på service- och underhållsavtal och skapar en 
trygghet för leverantören att veta om att priset på serviceavtalet kommer att 
täcka kundens förväntade kostnader. 

 

6.6 Utformning av CloudLink 
 

Allt fler företag tar del av den digitaliserade utveckling som ständigt pågår. 
Många företag har internetbaserade kundcenter där kunden i många fall kan 
tas sig fram och lösa sitt problem själv. John Deere [27] erbjuder sina kunder 
ett felsökningsprogram som tillåter serviceteknikerna att undersöka vad som 
utgör ett fel och vilken komponent som måste bytas på maskinen. Detta skulle 
kunna vara ett förslag för fallföretaget som hade kunnat erbjudas till kunden 
som ett tillval vid försäljning av produkter. Genom detta hade företaget tillåtits 
att kontrollera deras produkter när de fortfarande sitter i flygplanen. Detta hade 
visserligen gjort att man inte hade kunnat ta betalt för produkter som skickas 
för reparation med “No fault found”. Däremot hade man försäkrat kunden om 
där finns något fel på företagets produkter eller inte, då man tidigare blivit 
felaktigt utpekade för att det skulle vara produkter som det är fel på. Kostnaden 
man går miste om för “NFF” hade då istället fått tas ut genom deras 
felsökningsprogram. I felsökningsprogrammets plattform skulle det även 
kunna erbjudas att ladda ner mjukvaruuppdateringar för cockpit-system för en 
utökad avgift.  

Ur studien som är skriven av Dombrowski, U. & Malorny, C. [3] visar på att 
framtiden eftermarknadsstrategi är digitaliserad och uppkopplad för att 
tillgodose kunden på ett nytt plan. Behovet finns inte idag från fallföretagets 
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kunder men kan företaget förmedla dess fördelar kan ett behov ha skapats från 
tillverkarens sida.  

 

6.7 Träning och utbildning 
Något som kunde introducerats i fallföretagets produktkatalog är erbjudandet 
av utbildning och träning för kunden. Tillsammans med utbildningen blir 
kunden certifierad att sköta underhåll och service på produkter som anses 
kunna hanteras av kunden själv.  Med hjälp av felsökningsprogram kan enklare 
underhåll skötas av kunden utan att fallföretaget ska behöva befinna sig på 
plats.  

Skräddarsydd utbildning på felsökningssystem, certifikat och byte av 
komponenter kommer då att erbjudas i olika former. Kurser och träning kan 
erbjudas online samtidigt som utbildning kan hållas hos kunden eller hos 
fallföretaget själva, utifrån vad kunden önskar.  

Utbildningen skulle medge ökad tillgänglighet och produktivitet genom att 
onödiga stilleståndstider skulle kunna undvikas.  

 

6.8 Personliga säljare och kontaktperson 
För att erhålla god relation med kunden rekommenderas användning av 
personlig säljare och kontaktperson. Varje kund har en person på företaget som 
ansvarar för dem. Denna person är förslagsvis en säljare som i samråd med 
ingenjörer kan ge rådgivning och personlig service när det önskas. 
Tillgänglighet är viktigt i flygbranschen och därför bör företag alltid finnas 
tillgängliga för sina kunder. Kontaktpersonen ska även vara disponibel att 
kunna besöka kund vid behov och finnas tillgänglig för frågor och rådgivning.  

 

6.9 Servicetekniker ute i fält 
Ett förslag är att fallföretaget ska använda sig av servicetekniker och utföra 
underhållstjänster ute hos kunden, likt hur företaget i maskinbranschen 
arbetar med service. Fördelarna är då att kunden slipper arbetet med att 
demontera och skicka delen till fallföretaget samtidigt som när teknikern är ute 
hos kund kan denna identifiera fler potentiella affärer gällande uppdateringar 
och servicearbeten.  

Ett scenario kan då vara att fallföretagets framtida felsökningsprogram kan 
utföras av kunden som visar på vilka komponenter som behöver ersättas. 
Serviceteknikern får då en direkt lista på reservdelar som denna behöver ha 
med till kund. Servicetekniker kan även ha en säljande roll där de förklarar 
fördelar med uppdateringar och byte av komponenter.     
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6.10 Mid Life Upgrade 
För att erbjuda kunden trygghet och pålitlighet genom hela produktlivscykeln 
kan företag erbjuda så kallade Mid Life Upgrade. Uppdateringar som 
säkerhetsställer produkten/systemets tillgänglighet genom att byta ut 
komponenter som har en maximal livslängd eller utföra förbättringar som kan 
höja värdet för kunden. 

I empiriavsnittet beskrivs hur servicebolag i lastbilsbranschen [26] regelbundet 
byter ut slitagedelar för att minimera risk att något mer omfattande går sönder 
och ska drabba övriga system i lastbilen. Liknande genomgångar av ingående 
komponenter kan leverantörer till flygbranschen göra. Granskning av ingående 
komponenter och om några av dessa komponenter har beräknade livslängder 
kortare än övriga systemet kan vara att föredra. Företaget kan undersöka 
historiska felutfall och skapa en lista av “Mean time between failures” för att 
skapa kontroll över komponenternas benägenhet att behöva bytas ut.  

Om det gäller ett nytt system där ingen tidigare historik kan styrka slitagenivån 
på ingående komponenter, kan företaget istället göra en uppskattning av när 
komponenter kan behöva bytas ut. Allt detta görs i förebyggande syfte för att 
säkerhetsställa hög tillgänglighet. Effekten av att byta ut en komponent innan 
den riskerar att bli defekt och påverka övriga systemet kan ha en positiv 
kostnadseffekt för kunden. Kan slitagedelar bytas ut vid planerade underhåll 
blir stilleståndstiden kortare och billigare samtidigt som tillgängligheten på 
fordonet blir högre (se figur 25). 

 

Figur 25: Samband mellan tillgänglighet och kostnad över tid 

 

Hos typer av system som inte utsätts för slitage kan Mid Life Upgrade användas 
i annat syfte. Uppdateringar som ökar systemets användbarhet eller ger 
utökade funktioner kan generera kundvärde. Företaget Garmin [30] som 
beskrivs i empiriavsnittet erbjuder sina kunder att själva ladda ner 
uppdateringar och betala en avgift för att få tillgång till de senaste 
uppdateringarna.  

I ett Cockpitsystem kan uppdateringar erbjudas över tid. Uppdaterad mjukvara 
med nya förbättrade funktioner kan ge kunden ett ökat värde och förlängd 
användning av systemet. Till dessa typer av system kan företag erbjuda 
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prenumerationer av uppdateringar. Denna modell ger kunderna möjlighet att 
ständigt operera aktuella system och företaget erhåller regelbundna intäkter. 

Prenumeration på uppdateringar och byte av slitagekomponenter kan erbjudas 
att i ingå service- och underhållsavtal. Vid erbjudande av underhållsavtal 
kommer kunden att erbjudas regelbundna undersökningar av systemet för att 
säkerhetsställa hög tillgänglighet.  

 

6.11 Design anpassad för service 
För att underhåll och service på system skall vara genomförbart till rätt kostnad 
är det viktigt att systemet är designat på ett sådant sätt att det är genomförbart. 
En stor del av de producerande branscher vars produkter i någon form behöver 
uppdateras eller byta ut slitagedelar, kräver att detta kan ske på ett enkelt och 
därmed lönsamt sätt. Första steget för att det ska vara möjligt för 
serviceteknikern att byta en komponent är att den som designat produkten 
utformat denna så att det är möjligt att utföra en reparation.  

Europaparlamentet [22] skrev en artikel angående produkters förmåga att vara 
enkla att reparera och att dessa bör vara mer hållbara. När en komponent eller 
del går sönder ska man inte behöva byta hela produkten när resterande delar 
fortfarande fungerar.  Det kan vara så att produkter eller komponenter kan 
behöva designas om för att en fullskalig och lönsam service ska kunna utföras.  

Någon form av bedömning kommer fortfarande göras ifall det sparar pengar åt 
kunden att reparera en enhet eller det blir billigare att byta hela produkten. 

 

6.12 Business Model Canvas  
 
Syftet med arbetet var att utforma ett förslag på affärsmodell för ett företag med 
verksamhet i flygindustrin och deras agerande på eftermarknaden. Med utgång 
från empirin och analys av dess innehåll har tre förslag på affärsmodell skapats 
utifrån Business Model Canvas. Valet att skapa av tre olika affärsmodeller 
gjordes efter analys av produktsegment där det framkommer att agerande på 
eftermarknaden bör variera beroende på vilket typ av system som affären gäller. 
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6.12.1 System med övervakande funktion 

 

Figur 26: Affärsmodell för system med övervakande funktion 

 

6.12.2 Cockpit- och assistanssystem  

 

Figur 27: Affärsmodell för cockpit- och assistanssystem 
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6.12.3 Rörliga system  

 

Figur 28: Affärsmodell för rörliga system 
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6.13 Diskussion 
 
Det går att ifrågasätta huruvida förslagen på affärsmodell är genomförbara i 
praktiken. Det finns ingen tidigare forskning som styrker att de 
eftermarknadstjänster som är lönsamma i en bransch skall ge liknande effekt i 
andra branscher. Det kan vara så att fallföretagets kunder inte är beredda att 
ingå i ett underhållsavtal eller prenumeration av uppdateringar. Kunder i 
branschen är tillsynes konservativa gällande nya former av affärsupplägg och 
det blir en utmaning att som leverantör påverka en stor OEM-tillverkares syn 
på eftermarknadsupplägg. 
Det finns också risk att företagets system och produkter inte är lämpade för 
dessa typer av eftermarknadsupplägg. Underhållsavtal kan vara mer 
applicerbart på affärer gällande system som utsätts för mer påtagligt slitage än 
flygelektronik. Det blir en utmaning att utforma avtalen på ett sådant vis att de 
blir lönsamma och samtidigt attraktiva för kunden. 
 
Det kan vara så att det finns system och produkter som inte går att placera i 
något av de tre segment som förslagen presenterar. Företaget kan då få 
svårigheter med att utforma eftermarknadstjänster som blir relevanta för den 
specifika typen av system.  
För att bli en större aktör och ta mer ansvar på eftermarknaden krävs en 
välutvecklad supportorganisation. Något som kan ifrågasättas är inom vilken 
tidsram som en sådan kan formas och fungera. Om företag erbjuder garantier 
och tjänster på eftermarknaden men sedan inte kan leva upp till dessa så kan 
det bli kostsamt. För att förslagen på affärsmodell ska vara genomförbara måste 
supportorganisationen fungera. På så sätt kan förslagen kritiseras då det krävs 
en väletablerad supportorganisation för att applicera affärsmodellens 
aktiviteter.  
Yttre faktorer, såsom pris på flygbränsle, nya lagar och politisk instabilitet är 
sådant som företag i flygbranschen inte kan påverka och är också något som 
kan hindra framgångar med förslagen på eftermarknadsupplägg.  
Arbetets validitet och reliabilitet anses vara god. Branschundersökning och 
analys av flygmarknaden och fallföretaget utfördes för att ge arbetet ett bra 
underlag att utforma affärsmodell på. Den information som samlats in anses 
vara relevant och kunna besvara frågeställningarna. Förslagen på affärsmodell 
anses vara av god kvalitet. Den kritiska frågan är hur anpassningsbara de är för 
flygelektroniksystem.  
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7 Slutsats 
 
Syftet med arbetet var att utforma ett förslag på affärsmodell för ett företag med 
verksamhet i flygindustrin och deras agerande på eftermarknaden och detta 
syfte anses ha uppfyllts. Arbetet resulterade i förslag på affärsmodeller 
anpassade för eftermarknaden och förslagen anses vara välutformade och 
bygger på förvärvad kunskap från eftermarknadenupplägg i flera olika 
branscher och erfarenhet från detta. 

De två frågeställningarna som användes för att leda fram till syftet med arbetet 
anses vara besvarade. Säkerhet, pålitlighet och tillgänglighet är tre viktiga 
grundparametrar för kunder på den civila flygmarknaden. Faktorer som är 
viktiga vid skapande av affärsmodell för ett företag med i flygindustrin och dess 
eftermarknad anses vara aktiviteter som uppfyller kundens behov, säkerhet, 
pålitlighet och tillgänglighet. För att bibehålla dessa tre grundpelare över tid 
erfordras eftermarknadstjänster.  

Arbetet visar på att strukturerade eftermarknadserbjudanden har stor 
påverkan på företags lönsamhet i flygbranschen. Långa produktlivscykler tycks 
vara en gemensam faktor bland företag som fokuserar alltmer på 
eftermarknadsbehovet. Det är viktigt att vara med i början av en affär för att 
redan då utforma eftermarknadens upplägg. Uppbyggnad av en fungerande 
supportorganisation och partners runt om i världen är väsentligt för att vara 
med och konkurrera om eftermarknadstjänster. 

Vikten av att stå som ägare på ett systems certifikat har visat sig ha ett väsentligt 
värde för kunder i flygindustrin. Vid service och underhåll kontaktar gärna 
kunder leverantören som äger certifikatet och har utformat systemet. En 
förutsättning för att kunna erbjuda detta är att de system som säljs är 
utformade på ett sådant sätt att underhåll och modifikationer är möjligt. 

En slutsats är att erbjudande av eftermarknadstjänster påverkas av vilket typ av 
system som företaget avser att sälja. System har varierande behov av 
eftermarknadstjänster och upplägget skall anpassas efter segment av system 
och produkt. Arbetet resulterade i tre olika affärsmodeller som baseras på 
vilken typ av system som säljs. Vilken typ av kund som affären berör är också 
relevant att ha i åtanke vid utformning av eftermarknadsupplägg.  

Förslag till vidare forskning är att undersöka hur flygindustrins behov kan 
komma att förändras över tid. Hur kan framtida behov utvecklas och vad kan 
företag med verksamhet i flygelektronik göra för att möta framtida efterfrågan. 
Något som fallföretaget kan undersöka djupare är hur förslagen på affärsmodell 
ska appliceras i praktiken och hur tjänster och avtal skall prissättas. 
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