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Abstract 

This report aims to examine the relationship between coaching of drivers and fuel 

consumption. The goal was to use the data collected from the vehicles engaged in transport on 

different routes, measure and verify the reduction of fuel consumption that resulted from a 

project in eco-driving, which was intended to reduce fuel consumption by 6%. Based on the 

results, the goal was to develop a quantitative model that can show how great the reduction is 

at any given time. The second objective was to investigate attitudes towards eco-driving and 

examining the link between attitudes and driving behavior. A quantitative survey study was 

conducted with a focus on coaching and environment. The results showed no correlation, 

which probably was due to the low reliability of the survey. Both the haulage company and 

Volvo, which is the supplier of telematics equipment, were positive to our approach to the 

problem. Unfortunately there were no data saved far enough back in time to implement the 

plan we had. The possibility of either the haulage or Volvo, to complete the project with new 

data collection over a longer period remains. 
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Förord 

Följande rapport är ett examensarbete som utförts för magisterutbildningen inom Tillämpad 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bränsleförbrukning har alltid varit i centrum i transportbranschen, speciellt för vägtransporter 

där hela 30 % av utgifterna kan vara bränslerelaterade. I takt med bensin/dieselprisets 

uppgång blir förbrukningen en allt viktigare fråga, men på senare tid har det även blivit en 

självklar miljöfråga. För ett modernt logistikföretag finns det därför två anledningar till att 

uppnå minsta möjliga bränsleförbrukning. När det gäller den ekonomiska biten är 

bränsleförbrukning en konkurrensfaktor på kostnadsmässiga grunder. Genom lägre 

bränsleförbrukning får företagen ner kostnaderna, tjänar mer pengar och ökar sin 

konkurrenskraft. Men i takt med att miljömedvetandet i samhället ökat och krav på gröna 

transporter från kunder, har det även blivit en viktig anledning till ett mer miljömedvetet 

företag. 

 

För att sänka bränsleförbrukningen hos transportföretag som använder lastbilar finns det en 

uppsjö av angreppssätt. Effektivare fordon, smartare ruttplanering, gröna avgångar, ökad 

användning av intermodala transporter osv. Sparsam körning är en metod som många 

transportföretag engagerat sig i idag, som syftar till att föra fram ett fordon på bästa möjliga 

sätt med avseende på bränsleförbrukning. Med ett ökat utbud av telematikutrustning finns det 

idag stor potential till besparingar för transportbranschen. 

 

På transportföretaget driver man idag frågan om sparsam körning och man har som mål att 

minska bränsleförbrukningen med 6 %. Installationen av telematikutrustning har genomförts 

på de flesta fordonen och insamling av kördata och coachning av chaufförer har pågått sedan 

juni 2013. Den utmaning som företaget nu står inför är att ta fram en metod som där 

coachningen sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Att på sikt kunna använda sig av den 

kunskap och arbetssätt för implementering inte bara i den egna flottan utan även hos de 

externa åkerierna. Utifrån de data man fått ut har man kunnat se förändringar i förarnas 

körbeteende och därmed en reducering av förbrukat bränsle. 
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1.2 Syfte  

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka sambandet mellan coachning av 

chaufförer och bränsleförbrukning. 

 

1.3 Mål 

 Att mäta den faktiska reduktionen av bränsleförbrukning som förändringar i 

körbeteende åstadkommer. Baserat på det resultatet är tanken att ta fram en kvantitativ 

modell som verifierar reduceringen. 

 

 Att få en uppfattning om förändringar i den allmänna attityden mot sparsam körning, 

miljötänk och coachning, samt att undersöka om det finns samband med minskad 

bränsleförbrukning.  

 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer att enbart fokusera på relationen mellan coachning och körbeteende. 

Andra sätt att reducera bränsleförbrukning kommer därmed inte vara en del av arbetet.  

 

Alternativa telematiksystem och andra typer av datainsamling kommer vi heller inte behandla 

i det här examensarbetet. 

 

1.5 Metod 

1.5.1 Attitydundersökning med hjälp av enkät 

Enligt Höst, Regnell & Runeson (2006) finns det fyra metoder som är främst relevanta för 

examensarbeten inom vetenskapsområden. Den första är kartläggning som används till att 

beskriva en bred fråga, till exempel hur många som använder ett data program och vilka 

problem finns med det. Den andra metoden är fallstudie där man gör en studie på djupet i 

syfte att beskriva och förklara samtidiga fenomen. Den tredje metoden är experiment vars 

syfte är att isolera ett fåtal faktorer och manipulera dessa för att se deras inverkan på ett 
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fenomen. Den fjärde metoden kallas aktionsforskning och har i syfte att förbättra något 

samtidigt som man studerar det. 

 

I den del av arbetet där vi vill få en uppfattning om förändringar i attityden till sparsam 

körning är en kartläggande studie där vi har för avsikt att mäta attityder hos chaufförer och 

hitta samband med körbeteende.  

 

1.5.2 Mätning av bränsleförbrukning 

När man utför en experimentstudie vill man mäta en variabel vid två olika tillfällen för att se 

vad manipulation av den variabeln får för effekt. Problemet är då att man oftast har flera 

påverkande variabler.  

 

 

Figur 1. Experiment (Höst, Regnel och Runeson 2006). 

Enligt Höst, Regnel och Runeson (2006) är experiment fix design vilket innebär att de 

oberoende variabler man inte studerar måste vara låsta på fasta nivåer. Det innebär att det inte 

är nödvändigt att veta de oberoende variablernas påverkan. Det viktiga är att de inte förändras 

mellan försöken. 

 



4 

 

1.6 Validitet och reliabilitet 

Under mätningar och undersökningar uppkommer begreppet reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet handlar om hur stor tillförlitligheten är på resultaten utifrån mätningar eller 

undersökningar som utförts. Att resultatet är framtaget på ett trovärdigt sätt och om man till 

exempel utför samma undersökning två gånger, hur stor är då sannolikheten (reliabiliteten) att 

man får exakt samma resultat båda gångerna. Validitet handlar om att mäta rätt saker, att man 

mäter den egenskap som man har planerat att mäta (Andersson och Johansson, 2005). 

 

1.7 Läsanvisningar 

Nedan följer en översikt för rapportstrukturen och en kort förklaring av dess delar. 

 

Kapitel 1 – Inledning. I rapportens första kapitel finner man en bakgrundsbeskrivning om 

bränsleförbrukningens påverkan hos transportföretag. Här finns även syfte och mål med 

examensarbetet förklarat. 

 

Kapitel 2 – Nulägesbeskrivning. En beskrivning av transportföretaget där examensarbetet 

genomförts samt en förklaring av hur Volvos telematiksystem, Dynafleet, används och hur det 

i stora drag fungerar. 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram. Här finns en redogörelse för de abstrakta modeller som 

använts under arbetets gång för att uppnå målet. 

 

Kapitel 4 – Empiri. Fjärde kapitlet innehåller en förklaring om hur examensarbetet har 

genomförts, hur data och fakta samlats in och hur målet har uppfyllts. 

 

Kapitel 5 – Analys. De data som samlats in med hjälp av använda metoder analyseras i 

analyskapitlet. 

 

Kapitel 6 – Slutsats. Här redovisas slutgiltiga resultatet av examensarbetet och vad 

transportföretaget kan dra för nytta utav det. 
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Kapitel 7 – Diskussion. En diskussion om validiteten, reliabiliteten och varför resultatet blev 

som de blev. 

 

Kapitel 8 – Rekommendationer. Här presenteras rekommendationer för fortsatt arbete till 

åkeriet och vad den kvantitativa modellen kan användas till. 
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1  Företagsbeskrivning 

Transporföretaget är verksamt inom bland annat vägtransport och har idag ett eget åkeri. 

Åkeriet har en fordonsflotta med omkring 60 lastbilar och ungefär 110 lastbilschaufförer som 

i första hand kör fjärrtransporter utifrån bland annat Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, 

Gävle, Stockholm, och Norrköping. När chaufförerna kör fjärrtrafik skiftar de oftast lastbil 

med varandra utefter vägen då körtiden annars bryter mot de fastställda kör- och vilotider. På 

grund av dessa byten kommer oftast inte chaufförerna tillbaka till sin startpunkt (som oftast är 

deras hemstad) efter att de slutat för dagen. Om så är fallet kan chaufförerna övernatta på en 

annan ort där åkeriet har investerat i en övernattningslägenhet. Eftersom lastbilarna inte körs 

samma rutt varje dag kan chauffören som övernattat/vilat på en ort köra tillbaka till den stad 

han kom ifrån med en annan lastbil. Sammanfattningsvis leder detta till att en lastbilschaufför 

kör många olika lastbilar under en begränsad tid. En nackdel med att chaufförerna inom detta 

åkeri är så pass utspridda från norr till söder är att det blir svårt för transportförtaget och 

åkeriet att nå ut med bland annat coachning och utbildning inom sparsam körning 

(Transportföretagets hemsida, 2014). 

 

2.2 Dynafleet 

Volvotrucks egna telematiksystem Dynafleet har köpts in av åkeriet och installation av 

utrustning i hela åkeriets flotta sker löpande. Systemet har två stycken användargränssnitt mot 

brukaren, Dynafleet online som används via datorer och en app som finns att ladda ner till 

mobiltelefoner och surfplattor.  

 

2.2.1 Dynafleet online 

I Dynafleet online kan användaren se var fordonen befinner sig i realtid, deras 

bränsleförbrukning, förartider, serviceintervall och mycket annat. Volvo skräddarsyr 

produkten efter kundens behov och ger fyra funktioner kunden kan välja. 

 Fuel & Environment 

 Driver times 

 Positioning 

 Messaging 
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Fuel & Environment presenterar data per fordon eller per förare som är relaterad till 

bränsleförbrukning och miljö. Detta i syfte att förbättra och följa upp körbeteende. Driver 

times används för att hålla koll på föraraktiviteten. Till exempel används den här funktionen 

för att säkerställa att arbetsdirektiv inte bryts och att lagstiftning följs. Positioning används för 

att spåra lastbilarna i syfte att snabbt hitta ledig kapacitet och ge kunderna möjlighet att spåra 

sin last i realtid. Messaging systemets användningsområden är att snabbt informera förarna 

om ändrade planer samt att integrera med ordersystemet så att arbetsorder kan skickas direkt 

till förarna. 

 

Figur 2. Dynafleet online (www.dynafleet.com, 2014). 

 

2.2.2 Dynafleet appen 

Appen är i första hand ett grafiskt hjälpmedel för varje enskild förare där de kan följa sin 

egen körning genom fyra delpoäng samt ett slutresultat. Poängen en förare erhåller genom 

sin körning är baserad på kördata som genereras. Poängskalan är från 0 till 100 och består 

också av tre zoner, röd, gul och grön där grön är den bästa. Poänggränserna för de olika 

zonerna kan åkeriet själv ändra efter behov. 
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Figur 3. Dynafleet appen. 

 

Hur poängen beräknas håller Volvo hemligt men till grund för den beräkningsmall de har 

skapat ligger stora mängder kördata som samlats in från flera åkerier. Viktigt att förstå är 

att poängskalan inte har ett direkt samband till reducering i bränsleförbrukning. Det vill 

säga att korrelationen mellan de två faktorerna är varierande och därför svår att beräkna. 

Detta innebär dock inte att ökade poäng i systemet inte leder till reduktion i 

bränsleförbrukning, bara att det är svårt att ta fram en exakt siffra på reduktionen med 

poängen. 

 

Poängsättningen är helt baserade på kördata så som hastighetsanpassning, antal 

inbromsningar, tid inom ekonomiskt varvtal och tomgångskörning. Då dessa variabler 

leder till reducerad bränsleförbrukning innebär det inte att den kan användas vid 

beräkning av reducerad bränsleförbrukning. Anledningen är att besparingspotentialen för 

varje körning är unik och skulle behöva en anpassad beräkningsmall för just den 

körningen för att reducering i bränsleförbrukning ska ha ett linjärt samband med 

poängskalan. Enligt Volvo (2013) är det därför viktigt att förstå att poängen bara visar hur 

förarna förbättrar eller försämrar sitt körbeteende, inte hur stor reduceringen i 

bränsleförbrukningen är. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Sparsam körning 

Enligt Beusen (o.a., 2009) står vägtransporter för en väsentlig del av koldioxidutsläppen i 

industriländer. Vidare menar de att utbildning och träning av förare inom sparsam körning är 

ett effektivt sätt att både minska utsläpp och bränslekostnader. Koldioxidutsläppen som 

orsakas av vägtransporter har blivit en allt viktigare fråga både inom miljöområdet och inom 

företagen. Detta på grund av växthuseffektens ”genombrott” i media samt höjningen av 

oljepriserna. Förbränningsmotorns miljöpåverkan har dock diskuterats ända sen den för första 

gången togs i bruk (Sandberg, 2001). 

 

För svenska åkerier har bränsleförbrukning blivit en kärnfråga då bränsleutgifterna idag 

uppskattas stå för ungefär 25 % av transportkostnaderna samtidigt som man ser nyttan av att 

kunna marknadsföra sig som ett miljömedvetet företag (Aldos Åkeri, 2013). Ett tydligt tecken 

på att företag har blivit mer miljömedvetna är att detaljister skriver in villkor i kontrakten 

gällande bränsleförbrukningen med distributören (McKinnon, Stirling, & Kirkhope, 1993). 

Bränsleförbrukningen har även blivit en politisk fråga där bland annat EU har beslutat att de 

27 länder som ingår i EU ska uppnå en 20 procentig reducering av växthusgaser fram till år 

2020 jämfört med nivån år 1990 (Regeringskansliet, 2012). 

 

Den största delen av forskning inom bränsleförbrukning läggs på tekniska aspekter så som 

effektiviteten i motorer och vindmotstånd medan föraren och dennes roll underskattas. 

McKinnon, Stirling och Kirkhope (1993) hävdar att forskare endast tittat på datorsimulationer 

där miljöomgivningen inte påverkar bränsleförbrukningen, istället för att göra observationer i 

verkligheten hos till exempel åkerier. Författarna har gjort en egen studie i Storbritannien där 

de ansåg att åkerier haft två olika sätt att minska bränsleförbrukningen. Den ena sättet är att 

minska den totala sträckan som lastbilarna kör och på det viset minska den totala 

förbrukningen. Det andra sättet är att istället titta på hur mycket bensin/diesel en lastbil drar 

per kilometer. Själva studien genomfördes dels via en enkätundersökning hos åkerierna men 

det gjordes även en empirisk studie hos ett åkeri som vidtagit bränslesparande åtgärder och 

även lyckats med dessa. Enligt enkätundersökningen lade över 70 % av de tillfrågade 

åkerierna stor vikt vid att minska bränsleförbrukningen. Hur detta sedan ter sig hos åkerierna 
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är författarna tveksamma till då det alltid är lättare att svara på en fråga teoretiskt än att 

omsätta den praktiskt. 

 

I enkätundersökningen fick de åkerier som deltog ranka 6 olika åtgärder som de ansåg ge 

störst effekt för att spara bränsle, resultatet från enkätstudien blev följande; 

1. Bättre underhåll av fordon  

2. Utbildning och träning av förare  

3. Hjälpmedel för aerodynamik 

4. Riktlinjer för utbyte av gamla fordon  

5. Incitament till förare  

6. Hastighetsbegränsare  

(McKinnon, Stirling, & Kirkhope, 1993). 

 

Följande punkter är vad sparsamkörning innebär och dessa punkter är de som förarna ska 

utbildas och tränas inom.  

 Planera körningen – undvika hinder och stopp 

 Utnyttja terrängen – försök hålla jämn hastighet 

 Kör på så tung växel som möjligt 

 Växla effektivt – växla upp så fort som möjligt 

 Sänk varvtal och hastighet i motlut 

 Motorbromsa – använd rörelseenergin 

 Kör inte för fort – håll dig till hastighetsbegränsningen 

 Undvik tomgång 

(Trafikverket, 2013) 

 

 

 

Generellt sett så går sparsam körning ut på att föraren kör på ett planerat och kontrollerat sätt 

där de nyttjar motorns energi på bästa sätt och inte överanstränger motorn. Från och med år 
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2008 ingår sparsam körning i alla behörigheter i den svenska körkortsutbildningen 

(Trafikverket, 2013). 

 

Trots att utvecklingen av tunga fordon idag har kommit långt fortsätter man att aktivt jobba 

med att minska bränsleförbrukningen och ersätta dagens fossila bränslen med förnybara 

bränslen. Som vi tidigare nämnt har den största delen av forskningen fokuserats på teknik, 

men ett exempel på att förarens prestationer hamnat i fokus är en världsomfattande 

förartävling arrangerad av Volvo Lastvagnar – ”The Drivers Fuel Challenge by Volvo 

Trucks”. Detta är en tävling som uppmuntrar förarna till att köra på ett bränslesnålt sätt och 

utser en förare till världens bränsleeffektivaste förare. Tävlingen går ut på att köra på ett så 

bränsleeffektivt sätt som möjligt på en bestämd tävlingsslinga. Först tävlar man mot andra 

chaufförer från samma ort, vinnaren går sedan vidare till en landsfinal. Föraren med bäst 

resultat i sitt land får vara med och tävla i finalen som hålls i Göteborg. Tävlingen är till för 

alla lastbilschaufförer som är yrkesverksamma, dock inte de som är anställda inom Volvo 

Lastvagnar, dess återförsäljare eller övriga AB Volvo-bolag. Efter finalomgången i Göteborg 

år 2011 har Volvo värderat att det är möjligt att en förare som kör sparsamt kan sänka 

bränsleförbrukningen med så mycket som 5-10 % jämfört med en genomsnittsförare. På detta 

sätt vill Volvo belysa förarens vikt i jakten på ett miljövänligare transportsätt (Volvo Trucks, 

2013). 

 

 

Sparsam körning för transportföretag är alltså ett effektivt sätt att påverka 

bränsleförbrukningen. För företags vinning innebär detta att kostnaderna minskar samtidigt 

som företag som sänker bränsleförbrukningen får en konkurrensfördel då de kan 

marknadsföra sig som ett miljömedvetet företag. Förarnas körstil och beteende är även en av 

få möjligheter som företag har att påverka bränsleförbrukningen. Eftersom åkerierna inte kan 

ta fram egna lastbilar eller forska/utveckla tekniken i dem är användandet tillsammans med 

underhållet deras enda sätt att påverka lastbilarnas bränsleförbrukning. Detta gör att 

utbildning av förarna är och kommer att bli en allt vanligare del av åkeriers 

förbättringsarbeten. 
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   3.1.2 Sparsam körning i dagens samhälle 

Som tidigare nämnt är miljöpåverkan en allt viktigare faktor för logistikföretagen både 

nationellt och internationellt. Sverige anses vara ett miljötänkande land där allt mer inom både 

vardag och politik handlar om miljö- och hälsotänk vilket gör att miljötänkandet blir allt mer 

viktigt för företag i Sverige. Kunder väljer företag som tänker miljövänligt, politiker beskattar 

miljöbovar (till exempel bensin/diesel) allt hårdare och företagen profilerar sig allt mer som 

miljövänliga och gröna företag. Ett konkret exempel på hur viktigt låga utsläpp är för åkerier 

är att kunder har börjat ställa krav vid upphandlingar att enbart åkerier som uppfyller vissa 

utsläppskrav får vara med och konkurrera om avtalet. Ett åkeri som kan minska utsläppen blir 

därmed ett konkurrenskraftigare alternativ i kundernas ögon. Åkerier kan minska sina utsläpp 

på flera sätt men ett av de enklaste och mest ekonomiska sätten är att påverka sina chaufförer. 

Genom att köra sparsamt minskas utsläppen från lastbilarna samtidigt som de drar mindre 

bränsle, alltså når företaget en miljövänligare drift samtidigt som minskar sina kostnader och 

kan därmed nå en högre lönsamhet. Då sparsam körning kan användas utav alla åkerier och 

transport företag oavsett storlek, och dessutom utan större investeringar, blir det ett väldigt 

aktuellt ämne för berörda företag. Eftersom detta arbete belyser hur chaufförer ställer sig till 

coachning och sparsam körning kan det ge viktig information till företag som nyttjar 

vägtransporter om hur de ska kunna motivera sina förare till att köra mer sparsamt. Många av 

de mindre företagen i logistikbranschen har svårt att göra de teknologiska investeringar som 

automatiskt sänker både utsläpp och bränslekostnader och för deras del kan en 

implementering av sparsam körning bland chaufförerna bli en avgörande faktor för deras 

fortlevnad. Genom att få reda på hur chaufförer tänker kring ämnet sparsam körning kan de 

välja en metod som är anpassad till förarnas inställning. (Åkerihandbok, 2013). 

 

Sparsam körning är även intressant för företag inom andra marknader som nyttjar lastbilar och 

andra bilar till transport. Då den öppna globala marknaden utsätter företagen för allt mer 

konkurrens blir varje besparingsmöjlighet viktig för företagen då minskade kostnader leder till 

ökad konkurrenskraft. Så oavsett om företagen är tvungna att minska sina utsläpp för att bli 

mer miljövänliga eller om de vill minska sina kostnader är sparsam körning ett enkelt sätt att 

uppnå båda delar samtidigt. (Åkerihandbok, 2013). 
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3.2 Faktorer som påverkar bränsleförbrukningen 

Ett av de vanligaste sätten att mäta bränsleförbrukning är liter per mil och kanske mer 

använt bland personbilar, då den inte tar hänsyn till varken utsläpp eller lastvikt. Vanligt 

inom transportbranschen är att mäta bränsleförbrukning per tonkilometer vars syfte är att 

visa hur mycket bränsle som förbrukas per flyttat gods. 

 

Vilka faktorer som avgör hur mycket bränsle som förbrukas under en transport är lätta att 

mäta, men svåra att förutse. Det vill säga att förhållandet för en specifik körning skiljer sig 

alltid från ett annat. 

 

Det påverkande faktorerna som diskuteras nedan är viktiga för att förstå problematiken 

med att mäta bränsleförbrukning samt svårigheten med att mäta varje enskild faktor i fält. 

För ett åkeri finns inte möjligheten att utföra sådana mätningar med den 

telematikutrustning som finns vilket gör att det inte går att kompensera för beräkning av 

bränsleförbrukning. De variabler som påverkar bränsleförbrukningen kan summeras under 

fyra rubriker. Körsträcka, fordon, väder och körstil. 

 

3.2.1 Körsträcka 

Körsträcka syftar framför allt på topografi, hastighetsbegränsning och trafiksituation (se 

figur 4, sidan15). Enligt Volvo (2013) kan körning i tätort eller i kuperad terräng öka 

bränsleförbrukningen med 50 %. Tio stopp per tio kilometer innebär en ökad 

bränsleförbrukning med hela 130 %. 

 

3.2.2 Teknik 

Fordon syftar på tekniken i bilen, fabrikat, lastvikt, släp, service etc. Olika lastbilar av 

olika fabrikat och årsmodell drar olika mycket bränsle under likartade förhållanden då 

utvecklingen av nya fordon sker löpande. Hur ett åkeri sedan väljer att utrusta lastbilen 

med släp och hur de lastar den påverkar också bränsleförbrukningen. Enligt Hanna 

Larsson (2009), går det inte att säga hur mycket mer bränsle en tungt lastad lastbil 

förbrukar då den variabeln snarare förstärker de andra variablerna. Det vill säga att en 

tungt lastad lastbil förbrukar mer under ett stopp och mer i en uppförsbacke än en lätt 
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lastad lastbil. Service är en faktor som enligt Volvo (2013) kan öka bränsleförbrukningen 

med 10 %. Det vill säga om bilen inte får den rekommenderade servicen. 

 

3.2.3 Väder 

Vädrets inverkan på bränsleförbrukningen varierar mycket mellan olika tillfällen. Överlag 

ser dock åkerier hur bränsleförbrukningen ökar under vintermånaderna. Enligt Volvo 

(2013) ligger snöns inverkan på bränsleförbrukning på mellan 10 % och 20 %. Regn har 

också mellan en inverkan på 10 % och 20 % på bränsleförbrukningen. Vindens inverkan 

varierar naturligtvis med styrkan, men enligt Volvo (2013) innebär 10 sekundmeter 

motvind en ökning i bränsleförbrukning på 18 %. 

 

3.2.4 Körstil 

Körstilens inverkan på bränsleförbrukning är liten i förhållande till de övriga variablerna, 

men en viktig variabel då den är relativt lätt för ett åkeri att manipulera. Enligt Volvo 

(2013) kan ett förändrat körbeteende spara upp till 6 % bränsle. De variabler åkerier 

arbetar med för att minska bränsleförbrukningen är utnyttjandet av växlarna och motorn, 

det vill säga att köra på låga varvtal. Att minska tiden stillastående med motorn igång och 

att öka framförhållningen i miljöer där många inbromsningar och stopp görs. 
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Figur 4. Faktorer som påverkar bränsleförbrukning. 

 

3.3 Enkätundersökning 

Enkätundersökning är en tidseffektiv metod om respondenterna är geografiskt utspridda, 

eftersom man kan skicka ut enkäten via mail eller post. För att erhålla största möjliga 

svarsgrad från respondenterna är det viktigt att syftet med enkäten förklaras på ett enkelt sätt. 

Då frågorna formuleras till enkäten finns det två alternativ att utgå från. Antingen används 

öppna frågor där individen får skriva sina egna svar, eller frågor där svarsalternativen är fasta 

och utformade med hjälp av en valfri skala. Oftast består enkäter av båda svarsalternativen där 

öppna svar och fasta svarsalternativ blandas. Frågornas ordning och formulering har stor 

betydelse för individernas tolkning av enkäten. Det man ska tänka på först och främst är att 

både inleda och avsluta enkäten med neutrala frågor. Vill man ta reda på individernas 

inställning till en specifik produkt eller en förändring är det ett tips att använda sig av omvänd 

tratt-teknik. Omvänd tratt-teknik innebär att enkätundersökningen inleds med specifika frågor 

för att sedan avslutas med generella frågor (Patel, R., Davidson, B., 2003). 
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Figur 5. Strukturering av data (Patel, Davidson 2003). 

 

Beroende på hur man vill analysera data från en intervju eller enkät kan man strukturera och 

standardisera intervjuerna eller enkäterna för att passa den önskade analysmetoden. 

Standardisering är hur öppen intervjun är gällande de frågor som ställs. Strukturering är hur 

öppna svar respondenten kan ge på frågorna, förvalda alternativ eller öppna frågor där 

respondenten kan svara med egna ord. Som bilden ovan visar kan därför standardisering och 

strukturering kombineras på fyra olika sätt. Hög standardisering och hög strukturering passar 

en kvantitativ analysmetod medan motsatsen passar en kvalitativ analys bättre (Patel, R., 

Davidson, B., 2003). 

 

Enligt Patel och Davidson (2003) är följande punkter viktigt att undvika i 

frågeformuleringarna; 

 Långa, svåra och främmande ord 
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 Fackuttryck 

 Värdeladdade ord 

 Oklara tvetydiga ord 

 Oklara frekvensord: ibland, ofta, regelbundet, endast. 

 Ledande frågor 

 Negationer 

 Dubbelfrågor: stannar ni hemma på semestern eller åker ni bort? 

 Förutsättande frågor: Har ni slutat dricka alkohol? 

 

För att respondenterna inte ska tappa motivationen eller fastna i ett mönster när dem svarar på 

frågorna är det viktigt att variera svarsalternativen. Graderade skalor kan vara udda eller 

jämna. För att undvika att individerna väljer mittalternativet för ofta kan man använda jämna 

skalor eller fler antal steg. 

 

När svaren är insamlade är det dags att sammanställa och behandla svarsmaterialet för att 

sedan presentera resultatet. Det finns två övergripande metoder att välja på för att bearbeta 

respondenternas svar, antingen statistiska metoder (kvantitativ bearbetning) eller metoder för 

att tolka textmaterial (kvalitativ bearbetning). Då den kvalitativa metoden används 

sammanställs och bearbetas den insamlade texten från till exempel en intervju eller analys. 

Inom den kvantitativa metoden använder man sig utav siffror för att ge en sammanställning av 

de insamlade svaren. Innan siffrorna är sorterade och bearbetade kalls de för rådata. Siffrorna 

ackumuleras sedan i en tabell för att slutligen redovisas i till exempel ett stolpdiagram, 

cirkeldiagram eller ett histogram. Stolpdiagram och histogram är de två vanligaste typerna av 

diagram. Om variabeln är kontinuerlig, de vill säga att den kan anta alla värden inom sitt 

intervall på en skala, skall histogram användas. Är variabeln däremot diskret, det vill säga att 

den endast kan anta särskilda värden på en skala och inget där emellan, lämpar sig 

stolpdiagrammet bättre (Patel, R., Davidson, B., 2003). 

 

 



20 

 

3.4 Korrelation 

Körner och Wahlgren menar att om man gör en undersökning där flera variabler mäts på en 

population är det naturligtvis intressant att ställa upp varje variabel för sig och mäta 

medelvärde, median och spridning samt att plotta upp de i ett diagram. Vad som dessutom kan 

vara intressant är att fråga sig: 

 Finns det något samband mellan variablerna? 

 Hur ser i så fall detta samband ut? 

 Hur starkt är sambandet? 

 

Till exempel om vi mäter längden och åldern på barn kan vi se ett positivt samband mellan de 

båda variablerna då den ena variabeln ökar med den andra. Det vill säga att det finns en 

positiv korrelation mellan de båda. Om den ena variabeln istället minskar när den andra ökar 

är det också ett samband, men det uppstår en negativ korrelation. 

 

När man talar om samband mellan två variabler måste man fråga sig om det är ett ensidigt 

samband eller ett ömsesidigt. Ett ensidigt samband innebär att den ena variabeln påverkar den 

andra, men inte tvärtom. Ett sådant samband skulle kunna vara korrelationen mellan antalet 

resenärer på tunnelbanan och biljettpriset. Sänkt biljettpris leder till fler resenärer, men fler 

resenärer betyder inte nödvändigtvis att biljettpriset sänks. 

 

 

Figur 5. Spridningsdiagram (Körner och Whalgren 2006). 
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När man vill veta hur starkt ett samband mellan två variabler är tittar man på spridningen. Om 

vi tittar på figur 5 ser vi att både material A och B har en negativ korrelation men att material 

B har en större spridning vilket innebär att material A har ett starkare samband. 

 

 

 

 

Figur 6. Beräkning av korrelation (Körner och Whalgren 2006). 

 

Korrelationskoefficienten r är ett mått på det linjära sambandets styrka, och det beräknas 

enligt formeln ovan. Alla värden större än noll innebär en positiv korrelation och alla negativa 

värden innebär en negativ korrelation. Ju närmre 1 eller -1 r ligger, ju starkare är 

korrelationen. Det vill säga att 0,95 och -0,95 är starka korrelationer medan 0,05 och -0,05 är 

svaga. 
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4. Empiri 

4.1 Genomförande 

Första steget är att kartlägga de oberoende variablerna i vår studie och ta reda på deras 

inverkan på bränsleförbrukningen. Detta i syfte att illustrera vilka variabler som är viktigast 

att låsa på fasta nivåer. 

 

Kördata som sedan hämtas från Dynafleet struktureras utifrån en rad kriterier för att skapa 

hundratals små provceller. Nedan förklaras hur ett sådant system skulle kunna se ut, men 

siffrorna är påhittade för exemplet. 

 

Figur 7. Exempel på matris för strukturering av bränsleförbrukning. 

  

Låt oss säga att vi samlar in data under två veckors tid där vi är ute efter varje körnings 

medelbränsleförbrukning. När förare nummer två kör med fordon nummer 17 på sträcka 

nummer 10 på dagen 2013-06-04 så matas bränsleförbrukningen in i korresponderande cell 

som i bilden ovan. Om vi sedan tittar på samma rad (översta raden) så ser vi att denna körning 

sker igen 2013-06-07, 2013-06-10 och 2013-06-12. 

 

Steg två är sedan att beräkna förändringen vid varje körning mot baseline som alltid är 

medelvärdet för en körcell under en angiven tidsperiod. Viktigt att påpeka är att detta är 

enbart medelvärdet för en körcell och inte medelvärdet för samtliga körceller. Beräkningen 

görs med följande formel. 
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Figur 8. Beräkning av förändring i bränsleförbrukning. 

 

Resultatet kan sedan ställas upp i samma typ av matris som visas nedan. 

 

Figur 9. Förändring i bränsleförbrukning mot baseline. 

 

När vi har varje körning i procentuell förändring mot sin körcells baseline, räknar vi ut 

medelvärdet för alla körningar som skett en viss dag. Eftersom varje värde representerar 

förändringen på olika långa sträckor måste detta kompenseras för enligt följande formel. 

         
                                          

                             
 

 

Målet med studien är att påvisa och mäta sambandet mellan körstil och bränsleförbrukning 

med oberoende variabler som fordonstyp, lastvikt, väder och topografi. Problemet som 

uppstår direkt är att vi inte har en provcell att genomföra vårt experiment på. Det vill säga 

tillfälle att låta en chaufför köra en bil på en stängd bana och jämföra resultatet från två olika 

körningar. Vi har istället ett åkeri som arbetar över hela landet med transporter av olika 

storlekar, fordon från olika tillverkare och chaufförer som cirkulerar mellan lastbilarna. 

Vår approach till att lösa det här problemet är att låsa oberoende variabler genom att gå så 

nära en provcell det går att komma. Att låsa en variabel på en fast nivå innebär att variabeln 
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har samma påverkan vid två separata tillfällen. Till exempel kan lastvikten vara konstant när 

mätningarna utförs vid separata tillfällen och därmed ha samma påverkan. Är variabeln låst är 

det också ointressant att mäta den, det vill säga att vi inte behöver veta vad lastvikten är, så 

länge vi vet att den är oförändrad. Målet här är att genom rätt struktur på data låsa så många 

faktorer som möjligt för att därpå se vad manipulationen av körbeteende har gett för resultat, 

det vill säga coachningen av förarna. 

 

 

4.2 Faktainsamling 

4.2.1  Enkätundersökning 

För att ta reda på chaufförernas inställning till sparsam körning utfördes en 

enkätundersökning som skickades hem till chaufförerna som deltar i projektet sparsam 

körning. Eftersom de saknades information om mailadresser till de flesta chaufförerna 

skickades enkäten ut via post med ett svarskuvert och betalt porto för att förhoppningsvis öka 

svarsfrekvensen. Enkäten var utformad så att respondenterna fick markera med ett ”x” på en 

linjerad skala där påståendet stämde in bäst på dem. Svarslinjen under påståendet där ”x” 

skulle sättas uppmättes med en linjal till 8 cm långt vilket fick motsvara ett svarsindex från 0 

som lägst (stämmer inte alls) och 80 som högst (stämmer helt). När svaren började komma in 

sammanställde vi dessa i ett Excel dokument där respondenterna delades upp i grupper utifrån 

städerna. När slutliga datumet som var satt för respondenterna att svara hade passerats, gick vi 

vidare och räknade ut det totala medelvärdet för chaufförerna respektive städerna. Slutligen 

räknades korrelationen ut mellan respektive fråga individuellt, medelvärden för 

miljörelaterade frågor, medelvärden för coachningsrelaterade frågor mot förarnas körpoäng 

och ålder. Syftet med det var att se om det fanns ett samband mellan deras inställning till 

miljö och coachning, deras körbeteende och ålder.  

 

 

4.2.2 Sparsam körning 

Kördata från de installerade telematiksystemen fanns sparad på Volvos server. Vi åkte till 

Göteborg för att få träffa den ansvariga från Volvo och diskuterade vår approach till 

problemet. Slutsatsen från mötet var att de data vi behöver fanns tillgänglig och vi skulle få 

den hjälp vi behövde för att få tillgång till den. De data vi fick ut bestod av två listor med 
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information som var väsentlig för resultatet. Den första listan bestod av rådata och den andra 

av ”trackingdata”. Anledningen till att vi behövde få ut båda listorna var att rådata innehöll all 

nödvändig information förutom start- och stopposition, då dessa fanns i ”trackingdatan”. 

Målet var att slå ihop de båda listorna till en och samma databas där de skulle delas upp i två 

delar, identifikation och kördata. Identifikationsdelen skulle då bestå av följande information: 

 Fordonets registreringsnummer 

 Förarens för- och efternamn 

 Körningens startposition 

 Körningens starttid 

 Körningens stopposition 

 Körningens stopptid 

 

Delen med kördata skulle innehålla följande information: 

 Sträcka 

 Tid 

 Bränsleförbrukning 

 Tomgångskörning (tid, bränsleförbrukning) 

 Ekonomisk körning (tid, sträcka, bränsleförbrukning) 

 Antal inbromsningar 

 Lastvikt 

 

När vi hade fått klart för oss vilken data vi ville ha från Volvos servrar visade det sig att 

trackingdata (GPS-data) endast sparas tre månader tillbaka i tiden på Volvos servrar. Detta 

innebar att vår plan inte skulle gå att utföra då vi inte kunde jämföra data från tiden innan 

projektet sparsamkörning rullades ut. När vi inte kunde få tag på trackingdatan innebar det att 

det inte gick att identifiera start- och stoppositionerna på körningarna. De data som fanns 

beskrev endast var ett fordon befann sig vid en viss tidpunkt tre månader tillbaka i tiden, 

vilket var förståligt eftersom Volvo inte känner till åkeriets körschema. 

 

Detta medförde att vi strukturerade de befintliga data på följande sätt (steg för steg): 
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1. Eftersom baseline för åkeriets projekt är juni 2013 sattes medelvärdet för den månaden 

som baseline. 

 

2. Steg två var att beräkna förändringen för varje dag i bränsleförbrukning mot baseline 

och plotta den i en graf (se bilaga 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Beräkning för förändring av bränsleförbrukning. 

Resultatet ses av beräkningen nedan i diagramformat och beskriver åkeriets genomsnittliga 

förändring i bränsleförbrukning dag för dag jämfört med juni månad 2013. Tidsspannet är 

mellan 2012-06-01 och 2014-01-11. 

 

Figur 11. Diagram över åkeriets förändring i bränsleförbrukning. 
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5. Analys 

5.1 Enkätundersökningen 

Utifrån korrelationen från enkätundersökningen mellan frågorna och förarnas poäng i 

Dynafleet kan det konstateras att det inte finns något direkt samband. Ingen siffra i matrisen 

(bilaga 5) är större än 0,36 vilket även den är en låg korrelation i sammanhanget. Istället för 

att leta efter korrelationer, valde vi att utvärdera medelvärdet som sammanställdes utifrån 

frågorna. 

 

Som enkätundersökningen (se bilaga 2-6) visar tycker chaufförerna som deltog att sparsam 

körning är ett bra sätt att reducera miljöpåverkan. De flesta chaufförerna kan tänka sig att köra 

sparsamt för att främja miljön. Dock var det lägsta indexet på 16 betydligt lägre i denna fråga 

jämfört med tidigare fråga där det lägsta indexet låg på 56. Alltså tycker chaufförerna att 

sparsam körning är ett bra sätt att reducera miljöpåverkan men alla är inte villiga att köra 

sparsamt. Att chaufförerna värnar om miljön och anser att de i sina jobb kan påverka 

transportföretagets miljöpåverkan ses som positivt i allmänhet men det hela blir dubbelsidigt 

då de inte i samma utsträckning kan tänka sig att göra någonting åt det. 

 

Inställningen till projekt med coachning var överlag positiv vilket visar på att en viss vilja till 

förändring och anpassning till en ny körstil finns. Antalet timmar som chaufförerna ansåg sig 

behöva för att åstadkomma denna förändring var i snitt mindre än en timme (cirka 50 minuter) 

per månad, vilket får anses vara en liten insats om det kan ge en önskad effekt. Regelbunden 

kontakt med en personlig coach var dock inte lika populärt som coachning i allmänhet. 

Tilltron till coacherna var i vissa fall på en väldigt låg nivå. Fråga nummer 5 visar däremot att 

coachningen för något positivt med sig, nämligen att det är ett bra sätt att lära sig om den nya 

tekniken som finns i lastbilarna. 

  

Med ett svarsindex på 56 på fråga nummer 8, kan man se att mer än hälften av respondenterna 

tycker att den nya utrustningen är användbar för att köra sparsamt, vilket är positivt. Det som 

måste kommas ihåg är att köra sparsamt är ett odefinierat uttryck som individerna själva 
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väljer hur de ska tolka. Vad sparsam körning därmed innebär kan därför skifta mellan 

chaufförerna och därmed även påverka hur de svarat i undersökningen. 

 

5.2 Reduktionen i bränsleförbrukningen 

Grafen som tagits fram utifrån den strukturerade data visar inte en reduktion i 

bränsleförbrukning vilket vi hade hoppats på. Den visar istället varför det inte går att påvisa 

en reduktion i bränsleförbrukning med sparsam körning nämligen den stora variationen dag 

för dag som är mellan 10 % och 15 % om man bortser från extremvärdena. Den trend i kurvan 

som går att se är årstiderna. Den var inte oväntat och stämmer överens relativt bra med teorin. 

I teorin beskrivs hur snö kan öka bränsleförbrukningen mellan 10 - 20 %, och då vi har en 

skillnad på ca 10 % mellan sommar och vinter i grafen tror vi att det är en rimlig differens.  

 

Tittar man sedan på kurvans utformning under kortare tidsperioder och bortser från 

extremvärdena så har den en variation mellan 10 - 15 %. Det var den här variationen vi hade 

förväntat oss att reducera till rimliga nivåer eller helt få bort för att kunna påvisa effekterna av 

sparsam körning. Volvo hävdar att en korrekt implementering av deras system och upplärning 

av förarna ska kunna ge en reduktion på 6 %. Om vi antar att åkeriet kommit halvvägs med 

sin implementering och uppnått en reduktion i bränsleförbrukning på 3 % skulle det vara svårt 

att påvisa den i en graf där kurvan varierar upp till 15 %. 
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6. Slutsatser 

Baserat på det resultat vi fick kan vi inte dra några slutsatser om hur stor reduktion i 

bränsleförbrukning företaget fått genom sitt projekt sparsam körning på grund av de stora 

variationerna i kurvan under kortare tidsperioder. Vi hänvisar därför till rekommendationer 

för fortsatt arbete i frågan. 

 

6.1  Enkätundersökning 

Enligt enkätundersökningen kunde vi inte påvisa ett samband mellan attityden och 

körbeteendet hos chaufförerna. Då chaufförerna i en mindre utsträckning tyckte att coachning 

var ett bra sätt att lära sig köra sparsamt visar det mer på en ovilja att själva lägga ner energi 

på att främja miljön och även spara bränsle åt företaget. Detta kan visa på en attityd där man 

inte vill förändras som chaufför utan anser sig kunna ”bäst själv”. Ett alternativ för de 

svarandena kan vara att de anser att en enskild individs beteende inte kan påverka miljön. Om 

de istället skulle se sig som en grupp där varje del bidrog skulle möjligtvis intresset öka och 

leda till att de även på individnivå känner sig manade till förändringen. Regelbunden kontakt 

med en personlig coach var dock inte lika populärt som coachning i allmänhet. Detta kan 

eventuellt innebära att coachning inför grupper skulle vara populärare än en individuell 

variant och därför även ha påverkat svaret på denna fråga. Möjligtvis skulle detta även kunna 

vara applicerbart på ”körjournal-nivå” då individerna inte skulle känna sig lika utpekade utan 

mer anonyma. Detta följer samma linje som tidigare nämnts med fokus på gruppen istället för 

fokus på enskilda individer, både resultat som coachnings mässigt. 

 

Tyvärr visade det sig att tilltron och attityden för coacherna inom sparsam körning var relativt 

låg och negativ. Dock är det värt att nämna att trots denna relativt negativa inställning anser 

de flesta av respondenterna att coachning är ett bra sätt att lära sig mer om telematiksystemet i 

fordonen. Att ett fåtal chaufförer anser att enskilda personers agerande spelar en liten roll för 

miljön, kanske är ett tecken på att det är via tekniska nyheter som chaufförer vill minska sin 

förbrukning och inte genom att själva ändra på sitt beteende. Då tekniska lösningar är ett 

betydligt enklare sätt för chaufförerna att minska förbrukningen kan det vara anledningen till 

att detta anses vara populärare än coachning. Det får dock inte glömmas bort att inställningen 
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till att köra sparsamt var väldigt positiv. Möjligtvis kan vissa av respondenterna redan anse att 

de kör sparsamt och därmed finns det ingenting att lära sig från coacherna. 
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7. Diskussion 

7.1 Enkätundersökning 

Validiteten i undersökningen är relativt hög då frågorna var relevanta till det avsedda ämnet. 

Dock kan tilläggas att risken alltid finns att respondenterna tolkar frågorna olika och svarar 

därmed på olika frågor. Eftersom frågorna var lätta att förstå och innehöll relevanta ord till 

ämnet borde inte spridningen i tolkningen av frågorna var särskilt stor. 

 

Reliabiliteten i undersökningen var däremot låg. Först och främst tror vi att det var svårt för 

en respondent att sätta en siffra på hur positivt- eller negativt inställd denne är till en fråga 

eller ett ämne. Detta har eventuellt lett till att många valde att se svaren som ett eller noll, 

alltså att de enbart svarade ”instämmer helt” eller ”instämmer inte alls”. Enkäten innehöll 

även öppna frågor där respondenten kunde svara med egna ord och komma med förslag. 

Några respondenter svarade utförligt med genomtänkta svar, vissa hade korta svar, medan 

vissa valde att inte svara på frågorna överhuvudtaget. Detta skulle kunna ses som ett mått på 

intresset för undersökningen, vilket då skulle innebära att ett relativt lågt intresse för 

undersökningen. Vi ser det som ytterligare en anledning till att reliabiliteten inte kan ses som 

särskilt hög. 

 

Att inställningen i stort är väldigt positiv till att reducera utsläppen är en förutsättning för att 

projektet skall lyckas. Det som enkäterna dock tyder på är att inställningen till själva 

coachningen inte alls är lika positiv vilket gör det till någonting som behöver förändras. Det 

kan vara så att svaren på de första två frågorna är ”automatiska” det är de svar som förväntas 

av respondenten och representerar således inte den svarandes egentliga åsikt. När frågorna 

senare blir mer personliga och inte lika ”laddade” blir möjligtvis svaren mer ärliga Kanske 

visar dessa mer hur inställningen till sparsam körning och coachning egentligen är. Hade 

respondenterna fått vara anonyma vid undersökningen kunde detta eventuellt gett fler ärliga 

svar eftersom respondenterna kanske är rädda för att bli utpekade då de skulle ange sitt namn. 

Svarsfrekvensen kunde möjligtvis blivit högre om enkätundersökningen skulle varit anonym. 
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Sparsam körning är intressant och viktigt eftersom det är aktuellt för alla företag som 

använder lastbilar eller vanliga bilar till transport samtidigt som företag i alla storlekar kan 

implementera det.  Att sparsam körning dessutom ger företagen fördelar på två olika plan 

samtidigt gör att företag med olika intressen kan börja tillämpa det av olika anledningar. Dels 

minskas utsläppen vilket gör företagen mer miljövänliga samtidigt som kostnaderna minskas 

då bränsleförbrukningen minskas. Företagen får därmed två konkurrensfördelar genom att få 

chaufförerna att köra mer sparsamt.  Genom vår undersökning kan företag få en bild av 

chaufförers inställning till sparsam körning, miljön och coachning som implementeringsväg. 

Genom att även titta på sambanden mellan körstil och inställning till sparsam körning kan 

företagen få en bild av hur förares inställning till sparsam körning och dess körförmåga 

samspelar. Därmed bör denna undersökning kunna vara en del av den grundinformation som 

företag använder när de väljer hur de ska implementera sparsam körning. 

 

7.2 Bränsleförbrukning 

Mätningen av bränsleförbrukningen gick inte att genomföra som tänkt och gav därmed inte 

det resultat vi hade hoppats på. Hade vi fått den data vi ville, hade vi behövt göra ett etiskt 

ställningstagande till hela mätmetoden. Vår grundidé var alltid att mäta åkeriets 

genomsnittliga förändring i bränsleförbrukning, men metoden skulle lika väl kunna användas 

för att mäta individens förbättringar eller försämringar. Det öppnar en helt ny dörr då ett åkeri 

kan sätta ett värde på förarens prestation. Det finns naturligtvis redan andra branscher där man 

arbetar med provision under relativt lika villkor. I ett åkeri kan det vara svårare att göra 

rättvisa bedömningar då olika transporter har olika stor besparingspotential. 

 

Ur ett investeringsperspektiv är den här metoden dock central. Telematiksystem har redan 

funnits på marknaden ett bra tag och många åkerier använder de på ett mycket effektivt sätt. 

Det är dock bara åkerier med relativt fasta transportsträckor som lyckats genomföra bra 

mätningar av förändringar i bränsleförbrukningen. För att den del av transportbranschen som 

har en mer varierande verksamhet, inte ska avskräckas från investeringar i telematiksystem 

behövs en mätmetod även för dem. Även om det är lätt att inse att de nyckeltal åkeriet arbetar 

med i Dynafleet, som leder till reducerad bränsleförbrukning, kan det vara svårt för folk i 

beslutsfattande situationer att acceptera att det inte går att mäta hur mycket pengar som 

sparas.  
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8. Rekommendationer 

Möjligheten att fullfölja och testa vår approach finns i allra högsta grad. Det kommer dock 

kräva en omstart avseende insamlingen av data. Den främsta anledningen till detta är att 

trackingdata idag inte sparas mer än tre månader och den är väsentlig för att få fram rutten 

som en lastbil har kört. Med tanke på detta vill vi föreslå att åkeriet startar ett nytt projekt för 

att bygga upp ett API
1
 i syftet är att samla in och strukturera data löpande under en mycket 

längre tid än som idag. 

 

Under vårt möte med Volvo i Göteborg redogjordes för att de erbjuder kunder möjligheten att 

göra egna datainsamlingar från deras servrar, med andra ord, nödvändig dokumentation för ett 

sådant projekt finns tillgänglig. Volvo har ca två veckors verifieringstid innan ett API kan tas 

i drift och en månadsavgift.  

                                                 
1
 Application Programming Interface. En förordning om hur en programvara kan kommunicera med en annan 

programvara. 
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I 

 

Bilagor 

Enkätundersökning - sparsam körning 
 

Hej! 

Vi heter Susanne och Fredrik och vi är två studenter från KTH som just nu skriver vårt 

examensarbete inom logistik på ett transportföretag. För att kunna genomföra detta 

examensarbete behöver vi få din hjälp genom att få svar på några frågor om miljö och 

coachning. Examensarbetet handlar i grunden om sparsam körning och syftet med 

undersökningen är få veta hur chaufförer ser på läget idag. Svaren kommer bara att vara 

tillgängliga för oss två och inga individer kommer att pekas ut på något sätt. 

 

Att företag ska värna om miljön har idag blivit en viktig fråga för hela samhället och särskilt 

för företag som sysslar med transporter. Ditt svar är viktigt för oss och spelar en stor roll för 

oss på KTH och för transportföretagets framtida utveckling. Tveka inte att fråga oss om det är 

någonting du undrar över. 

 

Vi hoppas att det inte innebär för mycket besvär och att du postar ditt svar i svarskuvertet 

senast den 13 december. 

 

Vi tackar för din medverkan! 

 

Bästa hälsningar, 

Susanne Kujala & Fredrik Lundberg 

 

 

 

 

 

 

Susanne Kujala 

070 291 48 02 

skujala@kth.se 

Fredrik Lundberg 

076 245 96 36 

frlund@kth.se 



II 

 

Namn:_______________________________ 

Sätt ett kryss på linjen där du tycker det passar dig 

1. Sparsam körning är ett bra sätt att reducera miljöpåverkan. 

(Sparsam körning innebär att man använder gaspedal, växelspak och motorbroms på 

effektivt och medvetet sätt.) 

 

Stämmer inte alls --------------------------------------------------------------- Stämmer helt 

 

 

2. Jag kan tänka mig köra sparsamt för miljöns skull. 

Stämmer inte alls --------------------------------------------------------------- Stämmer helt 

 

 

3. Vad kan motivera dig att köra sparsamt? Ge förslag. 

  

 

 

 

 

 

4. Åkeriet borde lägga sina resurser på andra projekt för att främja miljön. 

Stämmer inte alls --------------------------------------------------------------- Stämmer helt 

 

 

5. Vad ska åkeriet jobba med för att främja miljön? Ge förslag. 

  

 

 

 



III 

 

6. Enskilda personers agerande spelar liten roll för miljön. 

Stämmer inte alls --------------------------------------------------------------- Stämmer helt 

 

 

  

7. Coachning är ett bra sätt att lära sig om den nya tekniken i bilarna. 

Stämmer inte alls --------------------------------------------------------------- Stämmer helt 

 

8. Den nya utrustningen i fordonen är användbar för att köra sparsamt. 

Stämmer inte alls --------------------------------------------------------------- Stämmer helt 

 

9. Jag tycker/tror coacherna har den kompetens som behövs. 

Stämmer inte alls --------------------------------------------------------------- Stämmer helt 

 

10. Coachning är ett bra sätt att lära sig köra sparsamt. 

Stämmer inte alls --------------------------------------------------------------- Stämmer helt 

 

11. Finns det andra sätt att lära sig sparsam körning? Ge förslag. 

  

 

 

 

 

12. Regelbunden kontakt med en personlig coach kan hjälpa mig upprätthålla en sparsam körstil. 

 

Stämmer inte alls --------------------------------------------------------------- Stämmer helt 

   

13. Hur många timmar coachning i månaden tror du att du kan tänkas behöva för att köra 

sparsamt? 

 

_________ timmar 

  

Tack för att du tog dig tiden!



IV 

 

Sammanställning av enkätundersökning 
 

 

 



V 

 

Sammanställning av enkätfrågor 
 

 

 



VI 

 

Undersökning av korrelation 
 

 

 

 

  



VII 

 

Förslag från chaufförerna 
 

 

  



VIII 

 

 

Förslag på struktur 
 

 


