
Fastelaboratoriet är ett VINNOVA Excellence Center, som fått tio 
år på sig att arbeta med forskning och utveckling av funktionella  
produkter. Lennart Karlsson är professor vid Luleå Tekniska 
 Universitet och föreståndare för centret och med sin långa 
 erfarenhet av att bygga upp forskningsenheter, där industrin spelat 
en viktig roll, är han ovärderlig.
  
– Vi samarbetar med BAE Systems Hägglunds, Gestamp 
HardTech, Hägglunds Drives, LKAB, Sandvik Coromant, 
 Volvo Aero, Volvo Cars och Volvo Construction Equipment. 
Flera av dessa samarbeten startade redan i mitten av 90-talet 
när vi  byggde upp Polhemslaboratoriet, som var ett VINNOVA 
 kompetenscentrum. Fastelaboratoriet har nu kommit till slutet av 
 andra etappen, av totalt fyra, och vi är väldigt nöjda med  
resultatet  så här långt, säger professor Lennart Karlsson.

Traditionellt sett säljer leverantören en hårdvara och en del 
tilläggstjänster, såsom service, utbildning eller reparationer. 
 Funktionella produkter, som är Fastelaboratoriets huvudområde, 
 innebär att leverantören äger hårdvaran och säljer tjänsten, 
 nyttjandet, av maskinen eller motorn. 

Tillsammans med hårdvaran kan man välja att ha personal 
från leverantören som sköter  maskinen,  eftersom  leverantören 
förmodligen är den som bäst förstår hårdvaran. Ett sådant här 
tillvägagångssätt innebär att leverantören har ansvar för hela 
kedjan under hårdvarans livscykel. Då blir det också av intresse att 
redan från början fundera på hur man ska hantera den uttjänta 
produkten, för att få en så hållbar utveckling som möjligt.   

– Det ställer 
nya krav på 
produktutveckling 
av till exempel 
flygmotoreroch
hydraulmotorer och 
tjänsterna som tillkommer. 
I vår forskning lägger vi stort 
fokus på tillgängligheten, vilket innebär 
att vi ska skapar beräkningsmodeller så att tillgängligheten hos 
den funktionella produkten kan förutsägas, varpå oplanerade 
stopp kan undvikas. Hela arbetet syftar till att skapa en win-
win-situation för leverantören och kunden, där båda tjänar på 
att använda affärsmodeller baserade på Funktionella Produkter. 
Det blir effektivare och mindre risker för kunden, samtidigt som 
 leverantören också tjänar ekonomiskt på affären, där en större del 
avansvaretfinnsmediavtalet,sägerMagnusKarlbergdocentvid
Luleå Tekniska Universitet samt medlem av ledningsgruppen och 
koordinator vid Fastelaboratoriet.

På centret arbetar man inom tre kunskapsområden; 
utvecklingsprocesser för den funktionella produkten, 
simuleringsdriven utveckling och distribuerat ingenjörsarbete, som 
betyder att man skapar metoder och datasystem för att arbeta på 
stora avstånd, med teknologi för ändamålet. 

– På lång sikt hoppas vi att vi har en väl fungerande 
utvecklingsprocess, som våra samarbetspartners har nytta av. 
Vår forskning utgår från industrins behov men har samtidigt 
akademiskt djup. Våra samarbetspartners kan fasa in resultatet 
av våra gemensamma ansträngningar, samtidigt som vi kan 
skriva vetenskapliga artiklar. Samarbete är helt avgörande för vår 
forskning och vårt arbete, säger professor Lennart Karlsson.

The Faste Laboratory

Fastelaboratoriet (The Faste Laboratory) på Luleå 
Tekniska Universitet är på god väg att utvecklas till 
ett världsledande centrum för forskning och ut-
veckling av så kallade funktionella produkter. Föru-
tom duktiga forskare har centret en annan viktig 
förutsättning – ett långvarigt och nära samarbete 
med industrin. Målet med arbetet är att utveckla 
funktionella produkter som bidrar till en hållbar ut-
veckling med stort kundvärde.

Ett forskningssamarbete för 
 nyskapande affärsmodeller
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”Funktionella produkter, som är Fastelaboratoriet s 
 huvudområde, innebär att leverantören äger  hårdvaran 
och säljer tjänsten, nyttjandet, av maskinen eller 
 motorn. Tillsammans med hårdvaran kan man välja att 
ha  personal från leverantören som sköter maskinen, 
 eftersom leverantören förmodligen är den som bäst 
förstår hårdvaran.”


