
DEGREE PROJECT, IN APPLIED MATHEMATICS AND INDUSTRIAL
, FIRST LEVELECONOMICS 

STOCKHOLM,  SWEDEN 2015

Kundens nytta av Scanias Grönt
Kort-avtal

LEDER GRÖNT KORT-AVTAL TILL FÄRRE
BESIKTNINGSANMÄRKNINGAR OCH
FÖRBÄTTRADE KUNDRELATIONER FÖR
SCANIA?

ANDREAS KÖRDEL

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

SCI SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCES





Kundens nytta av Scanias Grönt Kort-avtal 
 

Leder Grönt Kort-avtal till färre besiktningsanmärkningar 
och förbättrade kundrelationer för Scania? 

 
 

 

 

  
 

A N D R E A S  K Ö R D E L  
 
 
 

 
 

 
Examensarbete inom teknik:  

Tillämpad matematik och industriell ekonomi (15 credits)  
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (300 credits)   

Kungliga Tekniska Högskolan 2015  
Handledare på KTH Boualem Djehiche och Anna Jerbrant 

 Examinator Boualem Djehiche 
 
 

 
 
 TRITA-MAT-K 2015:17 
 ISRN-KTH/MAT/K--15/17--SE 
  
 
 
 
 Royal Institute of Technology 
 School of Engineering Sciences 
 
 KTH SCI 
 SE-100 44 Stockholm, Sweden 
 
 URL: www.kth.se/sci 
 
 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

Sammanfattning 
Denna rapport är uppdelad i två delar. Den första delen undersöker, med data från drygt 16 000 

lastbilar, om Scanias Grönt Kort-avtal minskar risken att få föreläggande vid besiktning. Utifrån dessa 

data undersöks även vilken typ av bilar som har Grönt Kort-avtal. Regressionsanalys görs med hjälp 

av logitmodeller. Resultatet tyder på att Grönt Kort-avtalet minskar risken för föreläggande. 

Resultatet visar även vilka faktorer som ökar sannolikheten att en kund har Grönt Kort-avtal. 

Den andra delen av rapporten undersöker hur Scania-Bilar Stockholm kan använda Grönt Kort-avtal 

för att förbättra sina kundrelationer, förbättra kundnyttan och därmed öka merförsäljningen av 

lastbilar och avtal. Detta görs genom intervjuer som kopplas till en litteraturstudie och mynnar ut i 

ett antal rekommendationer. 

Abstract 
This report is divided into two parts. With data from more than 16,000 trucks, the first part examines 

if Scania's Green Card agreement reduces the risk of getting an injunction at inspection. Based on 

these data this report also examines what kinds of trucks have Green Card agreement. Regression 

analysis is done by using logit models. The result suggests that the Green Card agreement reduces 

the risk of injunction. The result also shows the factors that increase the likelihood for a customer to 

have the Green Card agreement. 

The second part of the report examines how Scania-Bilar Stockholm can use the Green Card 

agreement to enhance their customer relationships, enhance customer value and thereby increasing 

sales of trucks and agreements. This is done through interviews linked to a literature study and 

culminates in a number of recommendations. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Scania-Bilar Stockholm (SBS) säljer, servar och reparerar lastbilar i Storstockholm. SBS tillhandahåller 

olika former av tillsynsavtal. Ett av avtalen är Grönt Kort-avtal (GK-avtal). Avtalet är ett heltäckande 

tillsyns- och reparationsavtal som Scanias kunder kan teckna upp till sju år och/eller 120 000 mil.1 

Avtalet kan tecknas från att bilen är ny och upp till 18 månader därefter. Kunden betalar en fast 

månadskostnad och då ingår tillsyn och service på bilen, samt Scania Max24, vilket innebär att SBS 

har 24 timmar på sig att reparera bilen vid ett akut driftstopp. Kunden får även rabatt på reparation 

och reservdelar. Om det vid avtalets utgång är ett överskott på kundens konto delar SBS och kunden 

på överskottet. Om det istället är ett underskott betalar SBS det. Förväntan är att detta avtal ska ge 

färre besiktningsanmärkningar, men SBS har upptäckt att bilar med GK-avtal har en relativt hög 

representation i Bilprovningens föreläggandestatistik. 

1.2 Syfte 

Den första delen av detta examensarbete undersöker om effekten av GK-avtalet är att det blir färre 

besiktningsanmärkningar för dessa lastbilar, allt annat lika. Det som då undersöks är om det finns 

någon bakomliggande förklaring till besiktningsanmärkningarna hos fordon med GK-avtal. Denna del 

av arbetet undersöker även vilka typer av kunder som väljer att teckna GK-avtal. Till exempel 

undersöks om sannolikheten att teckna GK-avtal är beroende av vilket segment lastbilen tillhör. 

Om det går att matematiskt säkerställa att GK-avtal ger färre besiktningsanmärkningar kommer SBS 

att kunna använda projektets resultat vid marknadsföring av GK-avtal. Om det inte går att visa något 

sådant finns det orsak till att vidare undersöka hur SBS kan utveckla sina tjänster för att avtalet ska 

bli bättre för kunderna. Genom kunskap om vilka kunder som väljer att teckna GK-avtal kan SBS rikta 

sin marknadsföring mot rätt kunder och även utveckla GK-avtalet så att det passar för alla. 

Den andra delen av arbetet har som syfte att undersöka hur SBS med hjälp av GK-avtal kan förbättra 

sina kundrelationer, förbättra kundnyttan och därmed öka merförsäljningen av lastbilar och avtal. 

Denna del behandlas separat i kapitel 6. 

1.3 Problemformulering 

Syftet mynnar ut i tre forskningsfrågor: 

 Vilken effekt har GK-avtalet på hur en bil klarar besiktningen? 

 Vilken typ av kunder tecknar GK-avtal? 

 Hur kan SBS utveckla sina kundrelationer med hjälp av GK-avtal? 

                                                           
1
 http://scania.se/tjanster/verkstadstjanster/avtal/grontkortavtal.aspx (hämtad 2015-03-27) 

http://scania.se/tjanster/verkstadstjanster/avtal/grontkortavtal.aspx
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1.4 Avgränsning 

Detta arbete avgränsas till undersökning av tunga lastbilar (mer än 16 ton) i Sverige och effekten av 

Grönt Kort-avtal. Förhoppningen är dock att slutsatser från denna rapport även ska vara tillämpbara 

för andra geografiska områden och till viss del för andra avtal som Scania erbjuder. 

2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs de matematiska modeller som används i arbetet. 

2.1 Logitmodellen 

När den beroende variabeln är en sannolikhet är det lämpligt att använda sig utav en logitmodell 

istället för en vanlig linjär regressionsmodell. 2 Den vanligare linjära regressionsmodellen är olämplig i 

dessa fall, då den inte är begränsad mellan 0 och 1 och det är meningslöst att estimera en rät linje 

genom data av ettor och nollor. 3 I detta fall handlar det om sannolikheten att en bil har godkänd 

besiktningsstatus. Specifikationen för logitmodellen är 

 
𝑦𝑖 =

exp(𝑥𝑖𝛽)

1 + exp(𝑥𝑖𝛽)
 

(1) 

där 𝑦𝑖  är en dummyvariabel 𝑑𝑖, där 𝑑𝑖 = 1 om bil i har godkänd besiktningsstatus och 𝑑𝑖 = 0 om 

bilen inte har godkänd besiktningsstatus, alltså fått föreläggande eller körförbud. 𝑥𝑖 är en radvektor 

innehållande kovariaten (de oberoende variablerna) för bil i. 𝛽 är en vektor innehållande de 

koefficienter som ska skattas. Alltså 

 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝑥𝑖1𝛽1 + ⋯ + 𝑥𝑖𝑛𝛽𝑛 (2) 

Koefficienterna 𝛽 skattas med hjälp av maximum likelihoodmetoden. Metoden går ut på att 

maximera sannolikheten att få de värden som erhållits. Denna sannolikhet fås genom att multiplicera 

ihop sannolikheterna 𝑦𝑖, eftersom observationerna kan anses vara oberoende. Den punkt där denna 

sannolikhet maximeras ger värdena på det estimerade 𝛽. Först tas likelihoodfunktionen fram genom 

 
𝐿(𝛽) = ∏ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1
= ∏ (

exp(𝑥𝑖𝛽)

1 + exp(𝑥𝑖𝛽)
)

𝑑𝑖𝑛

𝑖=1
(1 −

exp(𝑥𝑖𝛽)

1 + exp(𝑥𝑖𝛽)
)

(𝑑𝑖−1)

 
(3) 

Eftersom logaritmen är en monotont växande funktion har den sitt maximum i samma punkt som 

den ursprungliga funktionen. Det är dock enklare att derivera den logaritmerade funktionen, 

eftersom denna är en summa istället för en produkt. 

𝑙𝑛(𝐿(𝛽)) = 𝑙𝑛 (∏ (
exp(𝑥𝑖𝛽)

1 + exp(𝑥𝑖𝛽)
)

𝑑𝑖𝑛

𝑖=1
(1 −

exp(𝑥𝑖𝛽)

1 + exp(𝑥𝑖𝛽)
)

(1−𝑑𝑖)

)

= ∑ (𝑑𝑖𝑙𝑛(𝑦𝑖) + (1 − 𝑑𝑖) 𝑙𝑛(1 − 𝑦𝑖))
𝑛

𝑖=1
= ∑ 𝑙𝑛((2𝑑𝑖 − 1)𝑦𝑖 + 1 − 𝑑𝑖)

𝑛

𝑖=1
 

(4) 

                                                           
2
 Lang. Elements of Regression Analysis. 2014 

3
 Sainani. Logistic Regression. 2014 
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Detta är log-likelihoodfunktionen för logitmodellen, som maximeras av det estimerade 𝛽. 

2.2 AIC 

Akaike Information Criterion (AIC) används för att undersöka vilka kovariat som har betydelse för 

modellen. AIC används när det finns flera konkurrerande modeller och man vill undersöka vilken som 

bör användas. AIC definieras4 

 𝐴𝐼𝐶 = −2 ln(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑) + 2(𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑟 𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛) (5) 

och den modell som bör användas är den som ger lägst AIC. I detta arbete testas modeller med olika 

antal kovariat och AIC är ett verktyg för att bestämma vilken modell som är mest lämplig. 

2.3 Pseudo R2 

R2 används för att mäta hur väl data passar med modellen. För logitmodellen finns det inget exakt 

sätt att beräkna R2. Det finns däremot många sätt att beräkna ett pseudo R2 och det råder ingen 

enighet i vilken metod som är den bästa.5 Pseudo R2 fungerar på samma sätt som vanliga R2, alltså att 

ju högre R2 är desto bättre. I detta arbete kommer McFaddens R2 att användas. McFaddens R2 

definieras som6 

 
𝑅2 = 1 −

ln(𝐿𝑀)

ln(𝐿0)
 

(6) 

där LM är likelihoodfunktionen för modellen och L0 är likelihoodfunktionen för en begränsad modell 

där β1,…, βn är satta till 0. McFaddens R2 används i detta arbete för att jämföra modeller med olika 

antal parametrar. 

2.4 Klassifikationstabell 

Ett annat sätt att mäta hur väl modellen stämmer överens med verkligheten är att utifrån den 

estimerade modellen predicera vilka bilar som blivit godkända och jämföra det med verkligheten. Om 

𝑦𝑖 > 0,5 prediceras bil i som godkänd och annars som icke godkänd. Detta ger en tabell där bilarna 

som hamnar i diagonalen är korrekt predicerade. Sedan tas en procentsats fram för hur många bilar 

som blev rätt predicerade, 
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑛𝑛𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
. Denna siffra blir ett mått på hur bra modellen är.  

 

 

 

 

                                                           
4
 Akaike. A new look at the Statistical Model Identification. 1974 

5
 Retherford och Choe. Logit regression. 1993 

6
  McFadden. Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. 1973 

 Predicerat godkänd  Predicerat icke godkänd  

Godkänd Sant Falskt 

Icke godkänd Falskt Sant 
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2.5 Multikolinearitet 

Multikolinearitet uppstår då ett kovariat kan approximeras av en linjärkombination av övriga 

kovariat. Det innebär att kovariaten inte är oberoende, vilket är ett brott mot regressionsanalysens 

antaganden. Multikolinearitet kan orsaka fel storlek och tecken på estimaten. En metod för att 

åtgärda detta är att ta bort det kovariat som visar hög kolinearitet eller att välja andra kovariat.7 

För att mäta multikolinearitet kan variable inflation factor (VIF) användas. VIF definieras som 

 
𝑉𝐼𝐹𝑖 =

1

1 − 𝑅𝑖
2 

(7) 

där VIFi är VIF för det i:te kovariatet och Ri
2 är R2 då en linjär regression av kovariat i görs på de övriga 

kovariaten. Enligt Menard bör ett VIF över 5 ses som ett bekymmer och VIF över 10 innebär med stor 

sannolikhet multikolinearitet.8 

3. Metod 

3.1 Datainsamling 

Data om de undersökta bilarna har tillhandahållits av SBS. Dessa data innehåller årsmodell, driftår, 

transportsegment, distrikt, vilken typ av serviceavtal bilen har, bilens nuvarande besiktningsstatus 

och mycket annat som kan anses vara irrelevant för detta arbete. För vissa bilar finns även antal 

körda kilometer med, vilket troligtvis har stor betydelse för sannolikheten att ha godkänd 

besiktningsstatus, men det är många bilar som saknar denna statistik. Därför tas inte antal körda 

kilometer med som kovariat. Bilens nuvarande besiktningsstatus visar om bilen nu har ett problem 

som har orsakat ett föreläggande vid besiktning. Då problemet åtgärdats återgår denna status till 

godkänd, vilket innebär de bilar som inte nyligen besiktigats har en underrepresentation bland 

bilarna med icke godkänd besiktningsstatus. Önskvärt vore att använda statistik på vilka bilar som 

under ett år fick besiktningsanmärkningar, men sådan data finns inte att tillgå. Datat är hämtat från 

SBS 2015-04-20 och innehåller 16 538 relevanta bilar, det vill säga Scaniabilar med åtta eller färre 

driftår. 

3.2 Kovariat 

De tillgängliga data styr vilka kovariat som kan tas med i detta arbete. För de olika modellerna kan 

följande kovariat tas med: 

 Segment 

Avgör vad bilen används till. Det kan vara anläggning, distribution, dragbil, fjärrbil, 

renhållning, tankbil, ODEF, skogsbil, brandbil eller annat. De fyra sistnämnda kategorierna är 

små och klumpas därför ihop till en kategori som får namnet övrigt.  

                                                           
7
 Midi, Sarkar och Rana. Collinearity diagnostics of binary logistic regression model. 2013 

8
 Menard. Applied Logistic Regression Analysis. 2002 
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 Driftår 

Denna siffra anger hur många år bilen har varit i drift. 

 Hyttsort 

En bil kan ha tre olika sorters hytter, R, P och G.  

 Distrikt 

Det finns 22 distrikt. Dessa är: Gävle, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, 

Karlstad, Kungälv, Lidköping, Linköping, Lycksele, Malmö, Motala, Oskarshamn, Skellefteå, 

Stockholm, Umeå, Visby, Värnamo, Östersund och Östra Ljungby. 

 Hästkrafter 

Anger antalet hästkrafter i bilen. 

 GK-avtal 

En bil kan antingen ha GK-avtal eller inte. 

 Besiktningsstatus 

En bil kan hos besiktningen få godkänt, föreläggande eller körförbud. Föreläggande och 

körförbud klumpas ihop och denna parameter kan vara antingen godkänd eller icke godkänd. 

Dummyvariabler används för segment, hyttsort, distrikt, GK-avtal och besiktningsstatus. Om alla 

segment, hyttsorter och distrikt tas med i modellerna uppstår perfekt multikolinearitet. Därför 

används segmentet övriga, hyttsorten R och distriktet Gävle som benchmark. 

3.3 Genomförande 

En regressionsanalys görs för att svara på om det finns någon bakomliggande orsak till de 

besiktningsanmärkningar som drabbar bilar med GK-avtalet. En logitmodell används, där den 

beroende variabeln är sannolikheten för att en bil blir godkänd hos bilprovningen. De oberoende 

variablerna hittas bland data från SBS. Vilka kovariat som bör användas avgörs med hjälp av AIC. 

Först testas en modell med samtliga kovariat. Därefter tas kovariat med låg signifikans bort. Om AIC 

då minskar är det en bättre modell. Detta upprepas tills dess att AIC inte längre minskar och den 

bästa modellen därmed är funnen. Hur bra modellerna är avgörs med hjälp av McFaddens R2 och 

modellens klassifikationstabell. VIF används för att undersöka om det finns multikolinearitet i 

modellen. Eftersom effekten av GK-avtal är det mest intressanta ska detta kovariat vara med i 

samtliga modeller. 

Samma metod används för att undersöka vilka typer av kunder som väljer att teckna GK-avtal. Den 

beroende variabeln är i det fallet sannolikheten att en bil har GK-avtal. Kovariatet för driftår bör vara 

med i alla tester, eftersom GK-avtal ibland endast tecknas i tre år. Därför bör ett ökat antal driftår 

minska sannolikheten att ha GK-avtal. 

Beräkningarna görs i den statistiska programvaran R. 

4. Resultat 
Nedan presenteras resultaten från uträkningarna. Först presenteras resultatet från modellerna med 

samtliga kovariat. Därefter presenteras den slutgiltiga modellen. 

I resultatet visas signifikansnivå med signifikanskoder: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 
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4.1 Modeller med sannolikheten att ha besiktningsstatus godkänd som 

beroende variabel 

4.1.1 Modell med samtliga kovariat  
AIC: 3 452,4 

Pseudo R2: 0,04638284 

                        Predicerat 

Sant 

Icke 

godkänd 
Godkänd 

Icke godkänd 0 371 

Godkänd 1 16167 

 

Coefficients: 

                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)      3.555412   0.368407   9.651  < 2e-16 *** 
GK.avtal         0.371244   0.160836   2.308  0.02099 *   
Driftår         -0.044818   0.008443  -5.309  1.1e-07 *** 
G.hytt           0.165522   0.237157   0.698  0.48521     
P.hytt           0.597363   0.195760   3.052  0.00228 **  
Hästkrafter      0.005168   0.004462   1.158  0.24676     
Göteborg         0.513821   0.260065   1.976  0.04818 *   
Halmstad         1.488642   1.021118   1.458  0.14488     
Jönköping       -0.009016   0.291791  -0.031  0.97535     
Kalmar          -0.721153   0.390467  -1.847  0.06476 .   
Karlshamn       -0.362587   0.294844  -1.230  0.21879     
Karlstad        -0.143385   0.348359  -0.412  0.68063     
Kungälv          0.269354   0.539436   0.499  0.61755     
Lidköping        0.259412   0.309137   0.839  0.40139     
Linköping        0.777268   0.537295   1.447  0.14800     
Lycksele        -0.144924   0.457063  -0.317  0.75119     
Motala          12.733341 248.828558   0.051  0.95919     
Malmö            0.377564   0.284890   1.325  0.18507     
Oskarshamn      -0.074618   0.405871  -0.184  0.85413     
Skellefteå       0.560826   0.403201   1.391  0.16425     
Stockholm        0.086153   0.240268   0.359  0.71992     
Umeå            -0.185833   0.455729  -0.408  0.68344     
Visby           -0.300299   0.617607  -0.486  0.62680     
Värnamo         -0.499291   0.391936  -1.274  0.20270     
Örebro          -0.056002   0.254765  -0.220  0.82601     
Östersund        0.231031   0.358782   0.644  0.51962     
Östra.Ljungby   -0.116823   0.287516  -0.406  0.68451     
Distribution    -0.252165   0.253094  -0.996  0.31909     
Dragbil          0.011753   0.214060   0.055  0.95622     
Fjärrbil        -0.038145   0.184322  -0.207  0.83605     
Renhållning     -0.530446   0.294527  -1.801  0.07170 .   
Tankbil          0.311840   0.340060   0.917  0.35914     
Anläggning      -0.073149   0.181720  -0.403  0.68729  

 

4.1.2 Slutgiltig modell 
AIC: 3425,6 

Pseudo R2: 0,04210429 
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                        Predicerat 

Sant 

Icke 

godkänd 
Godkänd 

Icke godkänd 0 371 

Godkänd 1 16167 

 

Coefficients: 
              Estimate   VIF  Std. Error   z value  Pr(>|z|)     
(Intercept)   3.532208     0.266619     13.248   < 2e-16 *** 
GK.avtal      0.388901   1.048576    0.157176     2.474    0.01335 *   
Driftår      -0.056463   1.110051 0.005450    -10.361   < 2e-16 *** 
P.hytt        0.526772   1.680706 0.168203     3.132    0.00174 **  
Hästkrafter   0.006123   1.612333 0.004315     1.419    0.15587     
Göteborg      0.523348   1.028057 0.189122     2.767    0.00565 **  
Halmstad      1.531956   1.002252 1.003721     1.526    0.12694     
Kalmar       -0.685651   1.011134 0.347733    -1.972    0.04864 *   
Linköping     0.801681   1.005379 0.507131     1.581    0.11392     
Malmö         0.391439   1.025906 0.220036     1.779    0.07524 .   
Skellefteå    0.586464   1.010970 0.362121     1.620    0.10533     
Renhållning  -0.431232   1.186094 0.251215    -1.717    0.08606 .  

 

4.2 Modeller med sannolikheten att ha GK-avtal som beroende variabel 

4.2.1 Modell med samtliga kovariat  

AIC: 14 946 

Pseudo R2: 0,1553844 

Prediktionsförmåga: 78,50 % 

               Predicerat 

Sant 

Har inte GK-

avtal 

Har GK-

avtal 

Har inte GK-avtal 12 168 655 

Har GK-avtal 2 900 815 

 
Coefficients: 
                Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)     0.342961   0.233281   1.470 0.141517     
Driftår        -0.323916   0.010008 -32.365  < 2e-16 *** 
Distribution    1.167455   0.107636  10.846  < 2e-16 *** 
Dragbil        -0.005555   0.088571  -0.063 0.949989     
Fjärrbil        0.448025   0.073618   6.086 1.16e-09 *** 
Renhållning     1.002247   0.113109   8.861  < 2e-16 *** 
Tankbil         0.628710   0.109585   5.737 9.63e-09 *** 
Anläggning      0.160076   0.077169   2.074 0.038047 *   
Hästkrafter    -0.014744   0.003207  -4.598 4.27e-06 *** 
G.hytt         -0.256316   0.080864  -3.170 0.001526 **  
P.hytt         -0.587913   0.089426  -6.574 4.89e-11 *** 
Göteborg        0.456957   0.092981   4.915 8.90e-07 *** 
Halmstad        1.552466   0.165659   9.371  < 2e-16 *** 
Jönköping       1.041084   0.106106   9.812  < 2e-16 *** 
Kalmar         -0.443723   0.241270  -1.839 0.065898 .   
Karlshamn      -2.934533   0.512745  -5.723 1.05e-08 *** 
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Karlstad        0.422098   0.142149   2.969 0.002984 **  
Kungälv         0.611259   0.176153   3.470 0.000520 *** 
Lidköping      -0.184602   0.123002  -1.501 0.133407     
Linköping      -0.619212   0.196611  -3.149 0.001636 **  
Lycksele       -3.030217   0.716644  -4.228 2.35e-05 *** 
Motala          0.834021   0.251077   3.322 0.000894 *** 
Malmö           0.984323   0.097778  10.067  < 2e-16 *** 
Oskarshamn     -0.724771   0.205791  -3.522 0.000428 *** 
Skellefteå     -0.192010   0.147684  -1.300 0.193554     
Stockholm       0.794811   0.091649   8.672  < 2e-16 *** 
Umeå            1.134925   0.166764   6.806 1.01e-11 *** 
Visby           0.772784   0.260559   2.966 0.003018 **  
Värnamo        -2.098537   0.425032  -4.937 7.92e-07 *** 
Örebro         -0.187048   0.110091  -1.699 0.089314 .   
Östersund      -0.272924   0.150467  -1.814 0.069701 .   
Östra.Ljungby   0.380272   0.115184   3.301 0.000962 *** 

 

4.1.2 Slutgiltig modell 

AIC: 14 941 

Pseudo R2: 0,1549992 

Prediktionsförmåga: 78,51 % 

               Predicerat 

Sant 

Har inte GK-

avtal 

Har GK-

avtal 

Har inte GK-avtal 12 167 656 

Har GK-avtal 2 898 817 

 

Coefficients: 
                Estimate   VIF  Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)     0.175011    0.211295   0.828   0.407512     
Driftår        -0.324048   1.167561   0.010003 -32.394    < 2e-16 *** 
Distribution    1.173547   2.395025 0.098422  11.924    < 2e-16 *** 
Fjärrbil        0.453869   1.646612 0.056555   8.025   1.01e-15 *** 
Renhållning     1.008971   1.743681 0.105304   9.582    < 2e-16 *** 
Tankbil         0.632313   1.191827 0.099943   6.327   2.50e-10 *** 
Anläggning      0.167098   1.601982 0.061551   2.715   0.006632 **  
Hästkrafter    -0.014602   4.633457 0.003178  -4.595   4.33e-06 *** 
G.hytt         -0.259087   1.265957 0.080546  -3.217   0.001297 **  
P.hytt         -0.583266   3.805782 0.087324  -6.679   2.40e-11 *** 
Göteborg        0.611682   1.420154 0.065359   9.359    < 2e-16 *** 
Halmstad        1.707677   1.065880 0.151974  11.237    < 2e-16 *** 
Jönköping       1.195908   1.233853 0.083088  14.393    < 2e-16 *** 
Karlshamn      -2.780530   1.005589 0.508515  -5.468   4.55e-08 *** 
Karlstad        0.576695   1.090754 0.126032   4.576   4.74e-06 *** 
Kungälv         0.766166   1.058418 0.163300   4.692   2.71e-06 *** 
Linköping      -0.464348   1.041669 0.185262  -2.506   0.012196 *   
Lycksele       -2.873807   1.002767 0.713510  -4.028   5.63e-05 *** 
Motala          0.988331   1.024659 0.242348   4.078   4.54e-05 *** 
Malmö           1.138781   1.341496 0.071224  15.989    < 2e-16 *** 
Oskarshamn     -0.569978   1.039482 0.194919  -2.924   0.003454 **  
Stockholm       0.949243   1.566575 0.063259  15.006    < 2e-16 *** 
Umeå            1.290342   1.064342 0.153108   8.428    < 2e-16 *** 
Visby           0.927212   1.022948 0.251996   3.679   0.000234 *** 
Värnamo        -1.944029   1.008807 0.419887  -4.630   3.66e-06 *** 
Östra.Ljungby   0.534664   1.179653 0.094476   5.659   1.52e-08 *** 
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5. Analys och diskussion 

5.1 Modeller med sannolikheten att ha besiktningsstatus godkänd som 

beroende variabel 

Endast 371 av 16 539 bilar i statistiken har besiktningsstatus icke godkänd. Det innebär att 

underlaget är begränsat, vilket tar sig uttryck i de låga R2-värdena. Till exempel fås extrema värden på 

koefficienten för Motala, vilket beror på att samtliga bilar i distriktet Motala har besiktningsstatus 

godkänd. 

Resultatet visar, med hög signifikansnivå, att ett ökat antal driftår ökar risken att ha besiktningsstatus 

icke godkänd. Det är inte ett oväntat resultat, eftersom bilar slits när de används. Det vore möjligtvis 

än bättre att ha ett mått på hur mycket bilarna använts, till exempel antal körda kilometer, men som 

tidigare diskuterats finns dessa data inte att tillgå i tillräckligt stor utsträckning. Resultatet tyder på 

att bilar med P-hytt har lägst risk att ha besiktningsstatus icke godkänd, därefter G-hytt och slutligen 

R-hytt, även om signifikansnivån där är lägre. 

Resultatet tyder på att risken att ha besiktningsstatus icke godkänd minskar för de bilar som har GK-

avtal. Detta kan bero på två saker. Antingen ger GK-avtal bilarna en större chans att klara 

besiktningen eller så är bilar med GK-avtal snabbare på att åtgärda besiktningsanmärkningarna och 

på så sätt snabbare återställer besiktningsstatusen till godkänd. 

På resultatet ser det ut som att bilar i Göteborg har större chans att ha godkänd besiktningsstatus 

och att bilar i Kalmar har lägre chans att ha godkänd besiktningsstatus. Detta kan dock bero på en 

slump. Eftersom 22 distrikt testas är det inte osannolikt att något eller några distrikt sticker ut. 

Med tanke på modellens dåliga passform och låga prediktionsförmåga bör resultatet ses som en 

indikation på verkligheten och det bör inte dras för stora slutsatser. Troligtvis saknas det kovariat 

som skulle göra modellen bättre. Till exempel skulle modellen sannolikt bli bättre om det fanns 

tillgänglig data på antal körda kilometer för fler bilar. 

Enligt VIF finns det ingenting som tyder på multikolinearitet. 

5.1.1 Endogenitet/Self selection bias 

Ett problem som kan finnas i denna undersökning är endogenitet på grund av self selection bias. Det 

skulle bero på att de kunder som har valt att teckna GK-avtalet gör det på grund av något som inte 

går att mäta. Resttermen skulle då bli beroende av kovariatet för GK-avtal, vilket innebär 

endogenitet. 

Self selection bias kan uppstå om de kunder som känner att de inte själva kan ta hand om sina bilar 

är mer benägna att teckna detta avtal. Om man inte vet hur man ska ta hand om sin bil bör risken 

vara större för besiktningsanmärkningar. Det skulle även kunna vara tvärtom, så att de kunder som 

är mer försiktiga med sina bilar även vidtar en försiktighetsåtgärd genom att teckna GK-avtal. Om 

man är försiktig bör man ha färre besiktningsanmärkningar. Om en kund har tecknat GK-avtal kan det 

vara så att kunden känner sig trygg och blir mindre försiktig när den använder bilen. 
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5.2 Modeller med sannolikheten att ha GK-avtal som beroende variabel 

Nästan alla kovariat har hög signifikansnivå och bidrar till en förbättrad passform för modellerna. I 

den modell som enligt AIC är bäst är pseudo R2 0,1554 och prediktionsförmågan på 78,51 %, vilket 

kan anses godtagbart. 

Enligt förväntan minskar antalet driftår sannolikheten att en bil har GK-avtal. Det beror på att det 

bland de äldre bilarna finns bilar där GK-avtalet har löpt ut. Ett ökat antal hästkrafter minskar 

sannolikheten att ha GK-avtal. Det kan bero på att avtalet blir dyrare för de kunder som har tunga 

körningar och därför behöver kraftfulla bilar. Det kan innebära att dessa kunder blir mindre benägna 

att teckna GK-avtal. 

För de olika hyttsorterna gäller att bilar med R-hytt har störst sannolikhet att ha GK-avtal, därefter G-

hytt och minst är sannolikheten för bilar med P-hytt, allt annat lika. En liknande rangordning kan 

göras för segment. Ordningsföljden för segmenten sorterade efter sannolikhet att ha GK-avtal, allt 

annat lika, är: 

1. Distribution 

2. Renhållning 

3. Tankbil 

4. Fjärrbil 

5. Anläggning 

6. Övriga 

7. Dragbil 

På samma sätt fås ordningsföljden för distrikt sorterade efter sannolikheten att ha GK-avtal, allt 

annat lika, med början på det distrikt som ökar sannolikheten mest: 

1. Halmstad 

2. Umeå 

3. Jönköping 

4. Malmö 

5. Motala 

6. Stockholm 

7. Visby 

8. Kungälv 

9. Göteborg 

10. Karlstad 

11. Östra Ljungby 

12. Gävle 

13. Lidköping 

14. Örebro 

15. Skellefteå 

16. Östersund 

 

17. Kalmar 

18. Linköping 

19. Oskarshamn 

20. Värnamo 

21. Karlshamn 

22. Lycksele 

 

Notera att signifikansen för vissa segment och distrikt är låg. Därför är dessa listor ungefärliga. 

Enligt VIF finns det en antydan på att det kan finnas multikolinearitet för kovariaten hästkraft och P-

hytt. Det kan bero på ett beroende mellan vad en bil används till, alltså vilket segment en bil tillhör, 

och hur kraftfull bil som behövs, samt vilken hyttsort som bilen har. Dock är VIF mindre än 5 för både 

hästkrafter och P-hytt, därför ses inte detta som något problem. 

5.3 Rekommendation 

5.3.1 Förbättringar 

Detta arbete stöder tesen att GK-avtal ökar sannolikheten för en bil att ha besiktningsstatus 

godkänd. SBS bör ta med detta i sina samtal med kunder och potentiella kunder i marknadsförings-

syfte. 
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SBS bör fortsätta att arbeta på det sätt de gör med kunder inom segmenten distribution och 

renhållning. Däremot bör SBS se över hur de kan förbättra avtalet för kunder inom segmenten 

anläggning, övriga och dragbil, så att dessa kunder upplever att GK-avtal även är någonting för dem. 

Kunskapsutbyte bör ske mellan olika distrikt, så att alla distrikt blir lika bra på att sälja GK-avtal. 

5.3.2 Fortsatt undersökning 

För att utreda om GK-avtalet ger färre besiktningsanmärkningar eller om bilar med GK-avtal är 

snabbare på att åtgärda besiktningsanmärkningar bör SBS göra dessa undersökningar med statistik 

från ett helt års besiktningsanmärkningar. Samtliga bilar som är i trafik måste varje år genomgå 

besiktning, därför skulle statistik med besiktningsanmärkningar från ett helt år vara mer rättvisande. 

SBS bör ta reda på vilka besiktningsanmärkningar som bilar med GK-avtal drabbas av. Med den 

kunskapen skulle SBS kunna förbättra sin service. 

6. Kundrelationer 
Denna del av arbetet har som syfte att undersöka hur SBS med hjälp av GK-avtalet kan förbättra sina 

kundrelationer, förbättra kundnyttan och därmed öka merförsäljningen av lastbilar och avtal. 

6.1 Metod och genomförande 

6.1.1 Litteraturssökning 

Sökning efter litteratur har i huvudsak gjorts genom KTH Bibliotekets söktjänst Primo, som söker 

genom ett stort antal databaser. Vissa sökningar har gjorts i Google Scholar. Lämpliga vetenskapliga 

artiklar har valts ut och studerats. Urvalsprocessen har byggt på relevans och publikationsår. Nyare 

artiklar är att föredra, eftersom de ofta är mer relevanta för hur det ser ut idag. Sökord som 

användes var bland annat CRM, customer relationship management och B2B. 

6.1.2 Intervjuer 

Inblick i SBS organisation har fåtts genom fyra intervjuer med nyckelpersoner som är kunniga om GK-

avtalet. Intervjuerna är semistrukturerade med öppna frågor. Frågorna handlar om 

kommunikationen mellan olika delar inom organisationen, kontakten med kund, för- och nackdelar 

med GK-avtalet, vad som görs för att bilarna ska klara besiktning och vad informanten tycker kan 

förbättras generellt. Alla intervjuer har spelats in med ljudupptagning och under intervjuerna togs 

anteckningar. Intervjuerna renskrevs efteråt med hjälp av ljudupptagningen. De personer som 

intervjuas är: 

Niklas Karlsson, Servicechef Kungens Kurva 

Ser till så att allting fungerar på verkstaden i Kungens Kurva. Det innebär bland annat att stötta 

medarbetare och många kundsamtal. 

Anders Grenrud och Tomas Damgaard, Servicemarknadssäljare Scania-Bilar Sverige 

Servicemarknadssäljare för centrala kunder, vilket är stora nationella kunder. Det innebär få kunder 

(cirka 30), men många bilar. 
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Stefan Berglund, servicemarknadssäljchef Scania-Bilar Stockholm 

Ansvarar för de fem servicemarknadssäljare som finns i Stockholm, dessa sitter på verkstäderna i 

Hosjö, Häggvik, Jordbro, Kallhäll och Kungens Kurva. Uppdraget är att sälja tjänster kopplade till 

lastbilar, bland annat GK-avtal. 

Jörgen Magnusson, servicemarknadssäljchef Scania-Bilar Sverige 

Ansvarar för försäljningen av tjänster kopplade till lastbilar i Sverige. Ansvarar bland annat för 

utformningen av GK-avtalet. 

6.2 Teoretisk referensram 

6.2.1 Customer Relationship Management (CRM) 

CRM är en affärsfilosofi som handlar om organisationen kring ett företags kundrelation. I CRM ingår 

allt från kundsupport och marknadsföring till hur man lagrar information om kunden och anpassar sin 

verksamhet efter kundens behov. Anledningen till att CRM finns är att det anses dyrare att hitta nya 

kunder än att behålla de redan befintliga. CRM går ut på att ha kunskap om kunden och därigenom 

bygga en relation med kunden, så att den blir lojal till företaget.9 

Rodriguez och Honeycutt lägger fram fyra fördelar med CRM hos B2B företag; CRM leder till ökad 

kundnytta, CRM leder till ökad säljeffektivitet, CRM ökar förmågan att samarbeta inom företaget och 

samarbete inom företaget ökar kundnyttan. De visar att samarbete leder till en ökad kundförståelse, 

vilket leder till möjligheten att erbjuda unika kundlösningar. 10 

Enligt Kannan och Tan anser många företag att det viktigaste vid inköp är objektiva faktorer, såsom 

pris och funktionalitet. Även om dessa är viktiga visar Kannan och Tan att det som kan ha ännu större 

betydelse för det köpande företagets framgång är mjuka faktorer, såsom engagemang hos 

leverantören och en ömsesidigt långsiktig relation mellan köpare och leverantör. Kannan och Tan 

menar att kunderna ofta anser att det inte är viktigt att dela med sig av information till sin 

leverantör, men att just det är en viktig framgångsfaktor för kunden.11 

Enligt Hansotia handlar CRM om att, utifrån kunskap om kunden, implementera en kundfokuserad 

strategi. Målet med strategin ska vara att knyta kunden till sig, så att relationen till kunden både blir 

bredare och djupare. CRM bör genomsyra hela organisationen, bland annat kundtjänst som bör ha 

single point of contact (SPOC). Det innebär att kunden har en kontaktpunkt i organisationen och att 

denna kontakt ska ha kunskap om kunden, kunskap om verksamheten och möjlighet att fatta 

beslut.12 

                                                           
9
 Baran, Zerres och Zerres. Customer Relationship Management. 2014 

10
 Rodriguez och Honeycutt. Customer Relationship Management (CRM)'s Impact on B to B Sales Professionals' 

Collaboration and Sales Performance. 2011 

11
 Kannan och Tan. Attitudes of US and European managers to supplier selection and assessment and 

implications for business performance. 2003 

12
 Hansoita, Gearing up for CRM: Antecedents to successful implementation. 2002 
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Coltman, Devinney och Midgley lyfter fram vikten av att ha balans i sin strategi för kostnads-

minskningar respektive intäktsökning för att ett företag ska vara framgångsrikt med CRM. CRM 

minskar kostnaderna eftersom företag med välfungerande CRM kan fokusera sin marknadsföring 

mot existerande kunder och därmed bli effektivare. Coltman, Devinney och Midgley visar dock att ett 

företag som använder CRM endast för att minska kostnader tenderar att vara mindre framgångsrikt 

än ett företag som har en mer balanserad strategi.13 

Kunder investerar mycket tid och kunskap vid upphandlingar av varor och tjänster. Kunderna är i och 

med detta villiga att hjälpa till att utveckla produkten som de köper för att den ska passa deras behov 

så bra som möjligt. Jaakkola och Alexander menar att företag bör ta tillvara på denna resurs för att 

både skapa värde för kunden och hos det egna företaget. Kunder som känner att de får bidra blir mer 

engagerade i företaget och kommer att bidra till dess framgång. En kund som har fått bidra i produkt-

utvecklingen kommer med stor sannolikhet att fortsätta vara kund hos företaget och kan även locka 

andra kunder med liknande behov till företaget.14 

6.2.2 Intern kommunikation 

Enligt Ruck och Welch är ett företags framgång beroende av effektiv intern kommunikation. Ruck och 

Welch presenterar en modell för hur kommunikation kan öka engagemanget hos anställda. I 

modellen ingår sex punkter15: 

 Anställda får veta vad som händer i företaget. 

 Anställda får det stöd de behöver. 

 Anställda kan identifiera sig med företagets värderingar. 

 Anställda känner till sin roll, sitt ansvar och hur de bidrar till företaget. 

 Anställda får veta om de gör ett bra jobb och vet vilka utvecklingsmöjligheter som finns. 

 Anställda får sin röst hörd. 

6.3 Resultat 

Det framgår tydligt vid intervjuerna att GK-avtalet finns av två anledningar. Den ena är att fylla 

verkstäderna med jobb. Om en kund tecknar ett GK-avtal i fem år, så har verkstaden säkrat jobb i 

fem år. Den andra anledningen är att knyta kunden till sig, så att kunden nästa gång den ska köpa 

lastbil väljer att köpa av Scania. Under avtalstiden kommer kunden att låta SBS sköta alla 

reparationer och all service på bilen, vilket innebär många tillfällen att bygga en relation med 

kunden. 

På frågan om vad som är det bästa med GK-avtal för kunden, svarar alla informanter att det är 

tryggheten för kunden. Kunden får en fast månadskostnad och vet att den vid ett akut driftstopp har 

möjlighet att få hjälp i hela Europa. Tanken är även att det ska vara förmånligare för kunden att 

                                                           
13

 Coltman, Devinney och Midgley. Customer relationship management and firm performance. 2011 

14
 Jaakkola och Alexander. The Role of Customer Engagement Behavior in Value Co-Creation: A Service System 

Perspective. 2014 

15
 Ruck och Welch. Valuing internal communication; management and employee perspectives. 2012 
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teckna GK-avtal, eftersom kunden då får rabatt på timmarna i verkstaden och på reservdelar.  

Argument för att inte teckna GK-avtal kan vara att det anses för dyrt, att kunden inte vill binda upp 

sig eller att kunden har ett stort eget kapital och inte vill låna ut pengar till Scania. 

 

 

Figur 1. En överblick över organisationen. De pilar som inte pekar mot något representerar de delar som inte 
studeras i detta arbete. Från Scania CV handlar det om olika länder, från Scania-Bilar Sverige om olika distrikt 
och från SBS om olika driftställen. 

Scania är en stor organisation, vilket kan göra att kommunikationen mellan de olika delarna 

försvåras. Problem kan uppstå på olika plan. Dels uppstår det ibland problem när olika avdelningars 

roller inte är tydligt definierade. Ett exempel på det är när kunden vänder sig till sin servicemarknads-

säljare för att hantera problem med sin färdskrivarnedladdning och andra tekniska bekymmer.  Det 

kan också uppstå problem om olika avdelningar strävar mot olika mål. Det kan vara att 

lastbilsåterförsäljare har sina mål med försäljning och inte lägger fokus på att samtidigt marknadsföra 

GK-avtal. Underlaget i detta arbete är för litet för att avgöra om detta är en generell uppfattning 

inom SBS. 

Som synes i figur 1 är det många hos SBS som har kontakt med kunden. Kontakten sker i olika 

skeenden och med olika personer hos kunden. Alla kunder är olika, med olika bilar, olika sätt att 

kommunicera och olika arbetstider. Det som är gemensamt för alla kunder är att den tid då bilen står 

still kostar mycket pengar för kunden. 
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Utöver regelbunden service gör SBS ingenting extra i sin service eller serviceplanering för att 

motverka besiktningsanmärkningar. Däremot erbjuder SBS kunden att göra en förbesiktning innan 

bilen ska åka till den riktiga besiktningen. Detta är till för att kunden ska kunna slippa onödiga 

besiktningsanmärkningar. 

När informanterna själva fick berätta vad som kan göras bättre var svaren spridda. Det som då kom 

fram var kommunikationsproblem, att det behövs tydligare roller, att tillsynsplaneringen inte alltid 

fungerar (men att ett nytt system ska implementeras hösten 2015) och att det skulle behövas en 

central support som kan stöda servicemarknadssäljarna när kunden kommer till dem med problem. 

6.4 Diskussion 

GK-avtalet ger SBS en bra möjlighet att bygga en relation med sina kunder. Enligt Kannan och Tan 

lockas kunden av pris och funktionalitet, vilket de får med GK-avtalet.16 Det viktigaste för kunden är 

dock, enligt Kannan och Tan, de mjuka faktorerna. GK-avtalet ger SBS 3-7 år att bygga en ömsesidig 

relation till kunden, att visa engagemang och arbeta för kundens bästa. Genom att SBS gör ett bra 

jobb ökar chanserna för att kunden kommer fortsätta att köpa bilar av Scania och teckna GK-avtal. 

Det är viktigt att alla hos SBS jobbar mot samma mål, känner till sin roll och sitt ansvar och har en 

möjlighet att göra sin röst hörd. Enligt Ruck och Welch leder det till en förbättrad intern 

kommunikation, vilket företagets framgång är beroende av.17 Resultatet från intervjuerna tyder 

däremot på att det kan finnas olika mål hos olika delar av SBS och att rollerna utåt mot kunden inte 

alltid är tydligt definierade. Literaturen säger att CRM bör genomsyra hela organisationen. Därför bör 

alla inom SBS, oavsett var i organisationen man befinner sig, alltid ha kundnyttan i fokus. Om SBS 

arbetar med CRM bör de, enligt Rodriguez och Honeycutt, öka kundnyttan, säljeffektiviteten och 

förmågan att samarbeta inom företaget.18 

Literaturstudien visar att det är viktigt att ha en balans mellan strategier för kostnadsminskning och 

intäktsökning.19 Om GK-avtalen används på rätt sätt och kunderna i framtiden väljer att fortsätta vara 

kunder till SBS kommer SBS kunna reducera sina kostnader, men samtidigt bör målet med GK-avtalet 

vara att öka intäkterna. Enligt Coltman, Devinney och Midgleys teori blir alltså SBS som mest 

framgångsrikt om de både ser GK-avtalet som en tjänst som ökar intäkterna och som ett sätt att 

bygga relationer som minskar kostnaderna. Det kan vara ett incitament för SBS att utveckla 

tilläggstjänster kring GK-avtalet. 

Det var tydligt i den statistiska undersökningen att vissa segment är mer villiga än andra att teckna 

GK-avtal. Dragbil, övriga och anläggning är de segment som är minst benägna att teckna GK-avtal. 

                                                           
16

 Kannan och Tan. Attitudes of US and European managers to supplier selection and assessment and 

implications for business performance. 2003 

17
 Ruck och Welch. Valuing internal communication; management and employee perspectives. 2012 

18
 Rodriguez och Honeycutt. Customer Relationship Management (CRM)'s Impact on B to B Sales Professionals' 

Collaboration and Sales Performance. 2011 

19
 Coltman, Devinney och Midgley. Customer relationship management and firm performance. 2011 



19 

 

Detta skulle enligt Jaakkola och Alexander kunna åtgärdas genom att engagera kunder inom dessa 

segment och att utnyttja den tid och kunskap som de är villiga att investera i uppköp av lastbilar och 

avtal.20 På det sättet skulle SBS kunna erbjuda bättre avtal till fler kunder och dessutom få kunderna 

att känna sig delaktiga, vilket leder till stärkta relationer. GK-avtalets utformning sker centralt i 

Sverige, men de som säljer avtalen sitter (till största del) runt om i landet. Dessa servicemarknads-

säljare har troligtvis en stor kunskap om kundernas behov och önskemål. Denna kunskap bör SBS 

utnyttja. 

6.5 Rekommendationer 

Denna del av arbetet mynnar ut i ett antal rekommendationer till SBS: 

 SBS bör tillse att alla inom företaget arbetar mot samma mål. Dessa mål bör alltid ha kund-

nyttan i fokus. 

 SBS bör tydliggöra de roller som finns och systematisera det sätt på vilket information mellan 

olika delar kommuniceras. Rollerna bör även tydliggöras utåt, så att kunden alltid vet vem 

den ska kontakta. 

 SBS bör se på möjligheten att utöka sammarbetet mellan lastbilsåterförsäljare och service-

marknadssäljare.  Man bör även titta på möjligheten att slå ihop dessa tjänster för att få en 

starkare kundrelation. 

 Ett kunskapsutbyte bör ske mellan olika distrikt. De statistiska resultaten visar tydligt att vissa 

distrikt är bättre än andra på att sälja GK-avtal. Anledningen till detta bör utredas och ett 

kunskapsutbyte skulle kunna minska denna skillnad. 

 SBS bör försöka skapa tilläggstjänster till GK-avtalet. Målet med tilläggstjänsterna bör vara 

att öka kundnyttan och att öka intäkterna. 

 SBS bör utnyttja den tid och kunskap som kunder investerar vid köp av lastbilar och avtal, 

framförallt i segmenten dragbil, övriga och anläggning. Detta i syfte att utveckla avtalen och 

få kunderna engagerade, vilket bör leda till bättre kundrelationer.  

                                                           
20

 Jaakkola och Alexander. The Role of Customer Engagement Behavior in Value Co-Creation: A Service System 

Perspective. 2014 
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