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Sammanfattning 

Världsmarknaden för bussar växer ständigt och under 2012 har fler än 500 000 bussar producerats globalt. 

Utöver den växande bussmarknaden så drivs efterfrågan av internet ombord, fleetmanegment tjänster, TV, 

GPS, olika typer av radio och behovet av robusta tillförlitliga antenner för trådlös dataöverföring till och 

från bussar. Tillverkarna av bussar vill kunna erbjuda sina kunder dessa funktioner och bussoperatörerna 

satsar mer och mer på att kunna erbjuda trådlösa tjänster till sina kunder. 

Antennföretaget Smarteq Wireless ser en stor potential i denna marknad eftersom det idag inte finns något 

företag som uttalat satsar på antenner specifikt framtagen för bussar som kan möta kundernas krav på 

funktionalitet och robusthet. Utöver den potentiella marknaden så existerar också en eftermarknad som 

består av bussar som ständigt behöver uppdatera deras antenner. Smarteq ser här en möjlighet att utveckla 

en unik antennplattform anpassad till bussindustrin. 

Syftet med examensarbetet är att förse Smarteq med ett underlag som kan användas inför utvecklingen av 

den nya antennplattformen. Underlaget består av en omfattande marknadsundersökning, 

kravspecifikationer och en konkurrentanalys. Undersökningen syftar till att besvara vilka tekniska 

funktionaliteter en antennplattform för bussar bör innehålla för att attrahera tillverkare och operatörer på 

bussmarknaden. 

Arbetet har visat att det finns goda möjligheter på bussmarknaden för en ny antennplattform. 

Antennplattormen bör ha stöd för 4G, WiFi och GPS eftersom det har visat sig att dessa funktioner är mest 

efterfrågade. Den mest uppenbara delen av marknaden att fokusera på utifrån undersökningen är 

telematikleverantörerna. Detta eftersom de har en stark koppling till bussmarknaden där de flesta av deras 

system säljs dit. Att sälja en antenn tillsammans som del av ett system är enklare än att sälja antennen 

separat.  

Nyckelord 
Bussar, Antenner, Bussmarknad, Antennplattform, Marknadsundersökning, MIMO, LTE, 4G, GPS, 

Teknik. 
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Abstract 

The global market for buses is constantly growing and in 2012, more than 500,000 buses were produced 

globally. In addition to the growing bus market, the demand is driven by the Internet on board, 

fleetmanegment services, TV, GPS, various types of radio and the need for robust reliable antennas for 

wireless data transfer to and from buses. Bus manufacturers want to provide their customers with these 

functions and bus operators are investing more and more in order to offer wireless services to their 

customers. 

The antenna company Smarteq Wireless sees a great potential in this market because there are currently no 

other companies that produces antennas specifically designed for buses that can meet customer 

requirements for functionality and robustness. In addition to the potential market there is also an existing 

aftermarket consisting of buses that constantly need to update their antennas. Smarteq sees an opportunity 

to develop a unique antenna platform adapted to the bus industry. 

The aim of the project is to provide Smarteq with a theoretical basis that can be used for the development 

of the new antenna platform. The theoretical basis consists of an extensive market research, antenna 

specifications and competitor analysis. The study aims to answer which technical functionalities an antenna 

platform for buses should contain in order to attract manufacturers and operators in the bus market. 

The work has shown that there is great potential in the bus market with a new antenna platform. The 

antenna platform should have support for 4G, WiFi and GPS because it has been shown that these 

functionalities are the most requested ones. The most obvious part of the market to focus on, based on the 

survey is via suppliers of telematics. This is because they have a strong connection to the bus market, 

where most of their systems are sold. To sell an antenna together as part of a system is easier than selling 

an antenna individually. 

Keywords 

Buses, Antennas, Bus Market, Antenna Platform, Market survey, MIMO, LTE, 4G, GPS, Technology. 
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Förord 

Detta arbete hade inte varit genomförbart utan den interna och externa hjälp vi erhållit under projektet. 

Först och främst vill vi tacka Smarteq för att vi fick möjligheten och förtroendet att utföra detta 
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Dessutom vill vi även rikta tack till de anställda på Smarteq som alltid fått oss att känna oss välkomna och 

som behandlat oss som en del av företaget under hela resan. Att komma till jobbet och att alltid känna den 

positiva och uppmuntrande jargongen har varit till stor fördel. Vi vill heller inte glömma att tack vår 

handledare på KTH, Claes Beckman som presenterade arbete för oss och som under projektets gång gett 

oss feedback och kommit med råd till förbättring av arbetet. 

Slutligen så vill vi även tacka alla de personer som ställt upp i den marknadsundersökning vi genomfört i 

projektet och utan informationen från er så hade arbetet saknat relevant innehåll.  
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Definitioner 

RF – Radiofrekvens. 

ACEA – European Automobile Manufacturers Association. 

EU – Europeiska Unionen. 

Telematiksystem – System och elektroniklösningar som i vanligaste fall förser bussoperatörer med diverse information.  

Handelsbalans – Differensen som skiljer värdena av export och import. Kan vara positiv eller negativ. 

FOU – Forskning och Utveckling. 

FMS – Fleet Management Systems. 

GPS – Geographical Positioning System. 

GLONASS – GLObal Navigation Satellite System. 

GNSS – Global Navigation Satellite System. 

LPCA – Low Profile Combination Antenna. 

GSM – Globalt System för Mobil kommunikation. 

GPRS – General Packet Radio Services. 

UMTS – Universal Mobile Telecommunications System. 

HSPA – High Speed Packet Access. 

LTE – Long Term Evolution. 

CDMA – Code Division Multiple Access. 

WiFi – Wireless Fidelity, vanlig synonym till WLAN. 

AM/FM – Amplitude Modulation/Frequency Modulation. 

DAB – Digital Audio Broadcast. 

TETRA – Terrestrial Trunked Radio.  

dBi – Decibel gain för en isotropisk antenn. 

LPCA – Low Profile Combination Antenna. 

MIMO – Multiple Input Multiple Output. 

SISO – Single Input Single Output. 

DSP – Digital Signal Processing. 

M2M – Machine To Machine. 

PIFA – Planar Inverted F Antenna. 

IP – International Protection Marking. 

VHF – Very High Frequency. 

UN ECE – United Nations Economic Commission for Europe 

Mbps – Megabits Per Second 

PTS – Post- och telestyrelsen. 
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1. Introduktion 

1.1 Smarteq Wireless AB 

Smarteq är ett svenskt företag som utvecklar och producerar högkvalitativa antennsystem till en global 

marknad. Smarteq grundades 1996 och har genom förvärv av Allgon Applictions, Carant AB och Svenska 

Antennspecialisten AB formats till dagens företag med över fyrtio års erfarenhet inom trådlös 

kommunikation och utveckling av RF produkter. Smarteq fokuserar och levererar antennsystem främst till 

tre marknader, fordonsindustrin, maskin till maskin (M2M) och konsument.  

För att öka utvecklingskvaliteten på produkterna och förkorta lanseringstiden så samarbetar de ständigt 

med kunder, tillverkningspartners, universitet och andra företag för att kunna introducera nya innovativa 

produkter till marknaden som möter de krav som ställs utav intressenter[1]. Denna strategi har sett till att de 

står även i framkant när det gäller antennsystem med en portfölj på 25 aktiva patent där nya ständigt läggs 

till[2]. 

1.2 Övergripande bakgrund 

Smarteq fokuserar idag främst på tre marknader där en av dessa är fordonsindustrin. Inom fordonsindustrin 

är de en väletablerad leverantör av antennsystem. Med en rad olika produkter kan Smarteq möta kundernas 

specifika krav på system med både interna och externa antenner. Antennsystem levereras idag till bland 

annat Volvo Trucks, Renault Truks, VW, Scania och Bentley. Inom fordonsindustrin finns potentiellt plats 

för en ny typ av antenn för en specifik del av denna marknad, detta är bussmarknaden. Smarteq har idag 

ingen antenn som är specifikt framtagen för bussindustrin men har ett stort intresse av att ändra på detta. 

Världsmarknaden för bussar växer ständigt och under 2012 har fler än 500 000 bussar producerats 

globalt[3]. Utöver den växande bussmarknaden så drivs efterfrågan av internet ombord, fleetmanegment -

tjänster TV, GPS, olika typer av radio och behovet av robusta tillförlitliga antenner för trådlös 

dataöverföring till och från bussar. 

Tillverkarna av bussar vill kunna erbjuda sina kunder dessa funktioner och bussoperatörerna satsar mer och 

mer på att kunna erbjuda trådlösa tjänster till sina kunder. 2009 började Smarteq utveckla antennplattform 

för Volvos FH lastvagnar. Leveransen påbörjades 2013[2] och det visar att Smarteq kan hantera 

fordonsindustrins högt ställda krav på kvalité och leveransprecision. 

De ser en stor potential i denna marknad eftersom det idag inte finns något företag som uttalat satsar på 

antenner specifikt framtagen för bussar som kan möta kundernas krav på funktionalitet och robusthet.  

Utöver den potentiella marknaden så existerar också en eftermarknad så består av bussar som ständigt 

behöver uppdatera deras antenner. För projektet har Smarteq beviljats 500 000 kr från Vinnova i anslag för 

förstudier av nästa generations antennplattform framtagen för bussindustrin[3].  

Examensarbetet utförs i uppdrag av företaget Smarteq som kommer att eventuellt designa och konstruera 

antennplattformen. 
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1.3 Problemdefinition 

Det finns i dagsläget ingen tydlig bild av vad bussindustrin har för behov av antenner vilket är ett problem 

för Smarteq då de ser en potentiell marknad växa fram utan att ha en lösning på problemet. De vet vad som 

krävs för att lösa problemet vet inte hur lösningen ska utformas fullständigt. Det stora problemet i projektet 

är att ta fram den information Smarteq behöver till en fullständig lösning som kan appliceras på hela den 

växande marknaden. De vill nu undersöka och kartlägga marknaden för att få fram dess behov där 

problemet blir löst genom att besvara följande frågeställning:  

Vilka tekniska funktionaliteter ska en antennplattform för bussar innehålla för att attrahera tillverkare och 

operatörer på bussmarknaden? 

Detta är vad marknadsundersökningen leder till med hopp om att besvara frågeställningen. Det är många 

aspekter att ta hänsyn till där varje område på marknaden bryts ner och undersöks mer i detalj. Det gäller 

att hitta samband mellan de olika marknadssegmenten, operatörer, tillverkare, distributörer och 

monteringsföretagen för att ta reda på det verkliga behovet. 

1.4 Syfte 

Det utförda arbetet fungerar som ett beslutsunderlag inför en eventuell framtagning av den nya 

antennpaltformen. Om undersökningen resulterar i att det är möjligt att ta fram en efterfrågad produkt, till 

ett rimligt pris, kommer beslut tas om att gå vidare med ett FOU projekt. Beslut om att utveckla en 

antennplattform kommer ske på Smarteqs styrelsemöte i augusti 2015 där det är tänkt att projektet startar 

den 1 september 2015. 

1.5 Förväntade resultat 

Av den marknadsundersökning som genomförs så förväntas alla delmål uppfyllas samt att den 

huvudsakliga frågeställningen besvaras. Dessa bedrifter bygger på informationshämtningen i projektet där 

ett resultat förväntas som mynnar ut i att besvara dessa områden: 

 Hitta intressenter och potentiella kunder på bussmarknaden. 

 Vilka antennkonkurrenter till Smarteq finns på marknaden, hur ser deras produkter ut, vilka krav 

möter de och till vilka säljs de? 

 Hitta Smarteqs plats på marknaden. 

 Identifiera det gemensamma tekniska behovet utifrån genomförda intervjuer. 

 Hur ser dagens antennbehov ut, vilka funktioner kräver intressenterna? 

 Hur ser morgondagen behov ut från olika intressenter? 

 Vad finns det för krav och regler från dagens myndigheter? 

 

Intressenter och potentiella kunder till Smarteq hittas då detta är grundstenen och det som för projektet 

framåt. Detta ska identifiera en position på marknaden där det finns plats för en ny antennplattform som 

specifikt riktar sig mot bussmarknaden. 

Utifrån genomförda intervjuer så förväntas ett resultat som visar en generell kravspecifikation på den 

tekniska utformningen av antennplattformen samt hur dagens och morgondagens behov ser ut. 

Kravspecifikationen baseras på information hämtat från bussmarknaden.  
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1.6 Mål 

Målet med examensarbetet och det som blir produkten är den marknadsundersökning som genomförs under 

projektet. Det huvudsakliga målet med projektet är att besvara den ställda problemställningen dvs. vilka 

tekniska funktionaliteter ska en antennplattform för bussar innehålla för att attrahera tillverkare och 

operatörer på bussmarknaden. För att besvara denna fråga så har projektet delats upp i 3 delmål. 

Delmål 1: Detta är det första fasen av projektet och det som krävs för att sedan kunna uppnå delmål 2. 

 Vilka intressenter och konkurrenter finns på marknaden? 

 Vad finns det för krav och regler från myndigheter? 

 

Delmål 2: Efter delmål 1 är uppfyllt och underökningen genomförd så ska följande frågor kunna besvaras: 

 Vilka är de gemensamma tekniska faktorerna för intressenterna? 

 Hur ser dagens antennbehov ut, vilka funktioner kräver intressenterna? 

 Hur ser morgondagen behov ut från olika intressenter? 

 

Delmål 3: Det slutliga som besvaras i projektet tillsammans med den vetenskapliga frågeställningen. 

 Vart är Smarteqs plats på marknaden? 

 

1.7 Avgränsningar 

Den största avgränsningen för detta arbete och fortsatta arbete är att endast fokusera på konkurrenter och 

intressenter i Europa dvs. de företag vars produkter säljs och används på den Europeiska bussmarknaden. 

Även företag utanför Europa kommer att behandlas. Detta eftersom Smarteq, i det stora hela, är 

intresserade av hela världsmarknaden i kartläggningen men att fokus bör läggas på Europa när vi går in i 

mer detalj. Fokus läggs på kvalité och inte kvantitet gällande val av företag att studera i detalj då projektet 

är begränsat till 10 veckor. 

Fokus läggs på bussoperatörer, antenntillverkare, distributörer, bussmonteringsföretag och företag som 

sysslar med telematiklösningar. Endast de företag vars produkter ingår i Smarteqs värdekedja är av intresse, 

och väljer därför bort företag som sysslar med att tillverka chassin. Dock finns det ett undantag som t.ex. 

Volvo och Scania som båda tillverkar och monterar mycket av sina egna produkter.  

Marknadsundersökningen ska försöka besvara om det är tekniska möjligt att tillverka en antennplattorm 

som tillfredställer behovet av det som efterfrågas på bussmarknaden. Denna fråga kan inte besvaras 

eftersom det krävs kunskap om Smarteqs produktionsprocess och vad som är fysiskt möjligt att tillverka 

med dagens teknologi, därför är detta något de får besluta om i deras fortsatta arbete efter projektet. Att 

sätta sig in i detta är alltför tidskrävande och väljs därför bort. 

Kostnadseffektiviteten och producerbarheten av den nya antennplattformen tas inte med i arbetet. 

Frågeformuläret kommer att kunna ge en uppskattning av detta, men fortsatt är detta något Smarteq får 

studera närmre i deras framtida arbete efter projektet. 
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1.8 Rapportbeskrivning 

Kapitel 1  

Handlar om introduktion och introducering av de frågeställningar, problem, mål, syften, metoder och 

begränsningar som projektet innefattar. I detta kapitel presenteras relevant information om företaget och 

dess bakgrund samt en kort introducering av metodval. Kapitel 1 presenterar även det förväntade resultat av 

arbetet och de mål som sätts upp att arbeta efter.  

Kapitel 2 

Presenterar information om den tekniska bakgrunden till projektet och om bussmarknaden. I detta kapitel 

refereras det mycket till tidigare arbeten som gjorts inom samma område. Den tekniska bakgrunden 

innefattar produktbeskrivningar av konkurrenters antenner samt jämförelse mellan produkterna. I kapitel 2 

framgår det även tydligt vad läsaren behöver veta för att ta till sig och förstå rapportens innehåll. 

Kapitel 3 

Handlar om de vetenskapliga metoder som används i projektet. I kapitel 3 ges mer detaljerade 

beskrivningar av de metoder som används i projektet, dess beståndsdelar, tillvägagångssätt och varför dessa 

valdes att arbete efter. Detta kapitel handlar även om datan samlades in, hur den analyseras och dess 

tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med den marknadsundersökningen som gjorts. Marknadsundersökningen är 

den stora delen i projektet och det som leder till resultatet. Undersökningen består av ett flertal delar som 

presenteras nedan och kapitlet handlar om vad som görs och hur detta går till. 

Kapitel 4 

Presenterar resultatet i projektet där både en analys och en diskussion av resultatet genomförs. I kapitlet 

analyseras hur resultatet och det som görs i projektet ska utvärderas. Här analyseras också hur väl resultatet 

uppfyllde de uppsatta målen i projektet. Kapitel 4 avslutas med en diskussion av resultatet och de slutsatser 

som dras. 

Kapitel 5 

Handlar om slutsatser och framtida arbeten. I detta kapitel presenteras de begränsningar som stöttes på i 

projektet och hur resultatet påverkades av detta. Här beskrivs även vad som lämnats ogjort, vad nästa steg i 

projektet är samt ger tips till nästkommande person som följer upp detta arbete. Kapitlet avslutas med en 

reflektion över de relevanta ekonomiska, sociala, miljömässiga och etiska aspekter projekt innefattar. 

2. Bakgrund 
Att få en bredare kunskap och förståelse om antenner samt dagens bussmarknad är essentiellt för projektet. 

I detta kapitel presenteras situationen på dagens bussmarknad, vilka aktörer som är stora och hur 

värdekedjan från Smarteqs perspektiv kan tänkas se ut. Slutligen presenteras antenner som finns på dagens 

marknad och vilka krav som kan tänkas ställas på dessa i framtiden. Informationen i kapitel 2 är resultatet 

av den litteraturstudie som genomfördes under de 3 första veckorna i projektet. 

2.1 Antenner på dagens marknad 

Dagens antennsystem till bussar består i huvudsak av antenner för radiomottagare av AM/FM- radio[4] där 

funktionen utnyttjas framförallt av föraren,  ibland även på långfärdsbussar för distribution av FM/AM 

radio till passagerarna. Vidare används idag ofta en separat GPS- antenn för bussarnas navigationssystem 

men i allt större utsträckning används GPS tillsammans med någon typ av dubbelriktad kommunikation, i 

så kallade FMS [4]. 
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Fler lastbilstillverkare erbjuder idag någon typ av FMS originalmonterat men även eftermonterade system. 

För den dubbelriktade radiokommunikationen används idag ofta radio baserat på teknologierna 

GSM/GPRS/3G [4]. Utöver lastbilstillverkarna finns det ett flertal tillverkare av dessa system, TIER2 i 

värdekedjan som är Suppliers of telematics. 

 

Figur 1 - Visar grundprincipen för GPS positionering i realtid via satelliter eller GSM/GPRS nätverk[5]. 

I dagsläget erbjuds det i allt större utsträckning även internetuppkoppling för resenärer ombord på bussar. 

Dessa system baseras framförallt på radioteknologierna 3G/4G men även CDMA 450 [6]. Antennerna som 

används till bredbandsroutern är singelfunktions antenner som endast är avsedda till att användas 

tillsammans med routern. 

De antenner som dagen bussar och lastbilar använder sig av är antingen av typen singelfunktionsantenner 

eller multifunktionsantenner. Singelfunktionsantenner kan t.ex. vara en AM/FM antenn som endast 

används för detta och en multifunktionsantenn kan t.ex. innehålla funktionerna GSM/GPRS, LTE, GPS och 

WiFi i en och samma inkapsling[6]. Det är vanligt att man ser ett flertal antenner på dagens lastbilar och 

bussar, detta eftersom de kräver flera radiofunktioner som i dagsläget resulterar i flera antenner. 

Nedan beskrivs 3 multifunktionsantenner som finns på dagens marknad. Anledningen till att dessa antenner 

valdes ut var för att det är föredömliga exempel på multifunktionsantenner som riktar sig till 

bussmarknaden, men även andra verksamhetsområden. 

2.1.1 LPCA 

Det finns idag multifunktionsantenner framtagna för unika applikationer och marknader där ett exempel på 

detta är skogsindustrin. Där tog Smarteq fram multifunktionsantennen LPCA som idag sitter monterad på 

t.ex. John Deere skogsmaskiner. Denna antenn togs specifikt fram för skogsindustrin då deras föregående 

antenner med långa spröt hela tiden gick av p.g.a. de hårda arbetsförhållandena i skogen där en antenn med 

låg profil är mer optimalt. LPCA är IP67- klassad vilket innebär att den är tät mot solida objekt som t.ex. 

damm men också vattentät[7, 8]. 

LPCA är en kombinationsantenn med låg profil och robust design som finns i flera utföranden med olika 

funktioner och används till telematikapplikationer[9]. Antennen stödjer följande frekvensband, 400 + 

800/900/1800/1900/2100/2600 + 2400/5400 + GPS. LPCA är jordplansoberoende vilket innebär att ett 

jordplan är integrerat i antennen och möjliggör montering på metall, plast eller fiberglas utan problem. 

LPCA är baserad på en kombination av en PIFA och en patenterad variant av PIFA som är framtagen av 

Smarteq där längden av jordplanet är ca λ/4[6]. 
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Strålningsegenskaperna för LPCA är av klassen omnidirectional (inte GPS) eller runstrålande på svenska, 

vilket innebär att antennen strålar i alla riktningar i ett plan där utsänd effekt minskar med vinkeln/höjden 

mot planet. I bilden nedan så ser vi strålningsgrafen för LPCA där man mäter i det cellulära 

frekvensområdet 2400 – 2690 MHz och i figur 6 så ses prov på att den utsända effekten minskar med ökad 

vinkel. 

 

Figur 2 - Strålningsgraf för LPCA i de cellulära frekvenserna 2400 - 2690 MHz[9]. 

2.1.2 Dolphin Series Antenna 

Är en multifunktionsantenn med låg profil som utvecklades i sambandet med projektet iBus[10] i London 

där målsättingen var att modernisera Londons bussystem. Enligt tillverkaren själv, RF Technics så sitter 

deras antenner på över 1000[1] av Londons 8000 bussar som ingick i iBus projektet. Antennen kan 

användas på bussar, lastbilar och tåg om så vill och innehåller radioteknologierna VHF, GSM/GPRS, GPS, 

UMTS/3G and WLAN. 

Antennen är av klassen omnidirectional med undantag för GPS och IP67 klassad. Antennen är till viss del 

jordplansoberoende beroende på materialet den monteras på. Monteras den på metall så fungerar taket på 

bussen som jordplan, annars så följer det med ett externt kit för att jorda antennen om monteringen ska ske 

på t.ex. fiberglas. Ska antennen köra VHF så krävs ett jordplan på minst 1,5 m
2
 [12]. 

 

2.1.3 Sencity Road Antenna 

Är en rundstrålande multifunktionsantenn som utvecklats av Huber & Suhner som är avsedd att monteras 

på buss- och lastbilstak[13]. Sencity Road är en antennserie där produkterna skiljer sig åt gällande 

radiofunktioner där hela serien är hålmonterad och IP69K/IP68 klassad. Sencity Road serien innehåller 

följande radioteknologier, 2G/3G, LTE och LTE MIMO, GPS/GLONASS och WiFi [14]. 

2.1.4 Kort jämförelse mellan olika antenner 

Antenn 2G/3G LTE GPS GLONASS TETRA AM/FM  [VHF/UHF] WiFi Dimensioner [mm] 
L*B*H 

Vikt [kg] 

LPCA ● ● ●  ●   ● 280*120*50 0,56 

Dolphin ●  ●    ● ● 980*210*60 3 

SRA 0127   ● ● ●   ● 208*83*82 0,41 

SRA 0039 ● ● ● ●    ● 208*83*82 0,41 

SRA MIMO ● ● ● ●     208*83*82 0,5 
Tabell 1 - Visar en kort teknisk jämförelse mellan olika antenner. 

http://www.hubersuhner.com/ProdDet/4308891
http://www.hubersuhner.com/ProdDet/3850987%23Electrical
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2.2 Dagens marknad 

EU är världens tredje största producent av kommersiella fordon och står för en marknadsdel på 12,1 % av 

världsmarknaden där Kina och USA ligger i topp med 32,9 % respektive 15 %. Bussmarknaden är en 

växande marknad där produktionsländerna i EU har ökat sin produktion med flera procentenheter, närmare 

bestämt 2,2 miljoner fordon som motsvarar en ökning på 9,6 % jämfört med 2013[15]. Kommersiella 

fordon kan delas in i 3 kategorier nämligen, lätta fordon, tunga lastbilar och bussar.  

Dessa kategorier särskiljs då siffror och annan statistik är baserad på den kategori fordonen faller under. 

Produktionen av lätta fordon i EU ökade med 13 % från 2013 till 2014, tunga lastbilar minskade med 3,9 % 

och bussar ökade med 1,4 % som tillsammans stod för en ökning på 9,6 % som tidigare nämnt.  

Europas bussmarknad har brutits ner i mindre delar för att studera produktionen för varje land individuellt. 

Tabellen nedan visar den totala produktionen av kommersiella fordon för varje land individuellt där 

informationen är hämtad från den senaste ACEA rapporten "Economic and Market Outlook, EU 

Automobile Industry"[15]. 

Land Produktion 2013 [st] Produktion 2014 [st] Förändring [%] 

Spanien 458 950 565 596  +23,2  

Tyskland 482 336 506 865 +5,1 

Turkiet 519 693 466 321 - 10,3 

Frankrike 346 233 406 539 +17,4 

Italien 250 838 275 432 +9,8 

Polen 185 047 187 526 +1,3 

Ryssland 254 434 171 134 ‐32,7 

UK 75 921 75 921 ‐19,5 
Tabell 2 - Visar individuell produktion av kommersiella fordon för varje land från år 2013 och 2014 samt förändringen i 

procent. 

Produktionen ökat signifikant i Europa, speciellt i Spanien med 23,2 % som nu står för 25 % av den totala 

produktionen i Europa. Vi ser också att Ryssland minskat kraftigt med 32,7 % som troligtvis beror på det 

politiska och militära läget i landet[15]. 

Import och export är två ekonomiska faktorer som påverkar produktionen. Trotts att exporten i Europa 

minskade med 11,8 % från 2013 till 2014 så erhölls en positiv handelsbalans[15]. Mer än hälften av alla 

fordon som importerades till EU- länder kom från Turkiet, närmare betstämt 227 381 fordon som står för 

en ökning med 2,6 %. Detta resulterar i att Turkiet är Europas största exportör av kommersiella fordon. En 

markant ökning av import utanför Europa har noterats, importen från USA har ökat med 9,3 % och från 

Thailand med 51,7 % och totalt importerades 397 180 fordon till EU- länder under 2014[15]. 

Ukraina är den största importören av kommersiella fordon och är det trotts den kraftiga minskningen på 

37,1 %, samma gäller för Ryssland som minskat sin import från EU- länder med 48,6 %. Detta beror som 

tidigare nämnt troligtvis på det politiska läget i landet och spänningarna mellan Ryssland och Ukraina. 

Dessa stora nedgångar av import resulterar i en total minskning för hela EU med 24 %. 

2.3 Stora aktörer på bussmarknaden 

Det finns många aktörer på den europeiska marknaden där några av länderna utmärker sig speciellt och 

dessa länder är de som producerar mest i Europa och som listades tidigare i rapporten. I varje land så finns 

det oftast ett eller flera företag som verkar på bussmarknaden men det kan även vara så att ett företag är 

verksamma i flera länder t.ex. Volvo och Scania som även finns i Polen. Detta är väldigt vanligt då man 

oftast flyttar produktionen utomlands pga. billigare arbetskraft.  
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De största aktörerna på marknaden är oftast multinationella företag som finns i flera länder, nedan så listas 

de största aktörerna i de olika delarna av marknaden. Dessa företag har identifierats i den litteraturstudie 

som genomfördes. 

  TIER1 TIER2 TIER3 TIER4 

 Operatörer Montörer Telematiksystem Distributörer Antenntillverkare 

Sverige SL, Nobina, 

Netbus 

Scania & Volvo Icomera, 

Fältcom, Oxyfi 

Malux Smarteq Wireless 

Tyskland BVG MAN, EvoBus, 

Neoplan 

Cofely, MEN, 

Telic 

 Kathrein 

UK Arriva Alexander Dennis, 

Optare 

Blue Tree 

Systems, Delphi 

ROK 

Brothers 

Taoglas, RF 

Technincs, Panorama 

antennas 

Frankrike Eurolines, 

RATP 

IVECO  Kathrein  

Spanien ALSA Irizar   Azimut 

Italien Eurolines, Sena IVECO   Calearo 

Polen GPN Solaris   Fiamm antennas 

Turkiet Kamil koç  Otokar    

BeNeLux De Lijn, 

Eurolines 

Van Hool, VDL Logena   

Ungern BKV Ikarus    

Portugal  Salvador Caetano    

Schweiz  Carrosserie Hess   Huber & Suhner 

Ryssland  GAZ (GOLAZ)    

Vitryssland  MAZ    

Tjeckien  Skoda    

Tabell 3 - Visar några av de största aktörerna på bussmarknaden. 

2.4 Värdekedjan från Smarteqs perspektiv 

För att kunna kartlägga bussmarknaden har den delats in i 4 olika områden, TIER1, TIER2, TIER3 och 

TIER4. Dessa områden representerar olika delar av marknaden där varje område bidrar med en viss 

produkt eller lösning till bussmarknaden. Smarteq placeras längst ner i värdekedjan då de är 

utgångspunkten i marknadsundersökning och rent teoretiskt fungerar det på så sätt att TIER4 levererar till 

TIER 3, TIER3 till TIER2 och TIER2 till TIER1. Figuren nedan visar värdekedjan. 

 

Figur 3 - Värdekedjan från Smarteqs perspektiv. 

Högst upp i värdekedjan finns TIER1 där slutmonteringen av bussarna sker. Företag i TIER1 tillverkar och 

monterar slutprodukten som sedan levereras till slutkunden. Antingen tillverkas karosser eller både 

karosser och chassin för att sedan monteras. TIER2 är leverantörer av telematiksystem (Suppliers of 

telematics). Företag i TIER2 tillverkar telematiksystemen som TIER1 sedan använder i slutmonteringen av 

lastbilen eller bussen. 

Distributörer kallas TIER3 och sysslar med distribution av antenner i det här fallet, oftast är det så att 

företag som sysslar med distribuering har en annorlunda och eventuellt mer utbredd kundkrets som TIER4 

kan dra nytt av. Eftersom TIER4 är antenntillverkare, konkurrenter eller Smarteq själva så hamnar de som 

http://www.hess-ag.ch/en/busse/busse.php
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tidigare nämnt längst ner i värdekedjan. Detta är grundprincipen och det vi utgår ifrån i inledningen av 

marknadsundersökningen. Denna bild av värdekedjan kommer troligtvis att förändras när undersökningen 

är klart och bussmarknaden är kartlagd.  

 

Figur 4 - Ett exempel på hur värdekedjan skulle kunna se ut när marknaden är kartlagd. 

2.5 Tekniska funktioner 

Bussars tekniska funktioner kan skilja mycket från varandra. Bussoperatörer kan välja att köpa bussar med 

en rad olika funktioner som till exempel 3G, 4G, GPS, AM/FM, TV, GLONESS, WiFi och andra 

funktioner. Detta kapitel skall ge en överblick över funktionerna som kan appliceras på antennsystem för 

bussar. 

2.5.1 Mobil kommunikation 

2G är ett samlingsnamn för andra generationens mobilnät även kallat GSM-nätet. GSM står för Global 

System for Mobile Communications där det första samtalet på nätet gjordes 1991. Via GSM nätet sker röst 

och datakommunikation mellan enheter med väldigt låg datahastighet enligt dagens standard. GSM var inte 

ämnat att användas som ett överföringsmedium för multimedia utan för röst och begränsade 

textmeddelanden, vilket är en av orsakerna till den begränsade hastigheten.  

Antalet användare minskar pga. av 3G och 4G alternativet som bland annat erbjuder högre datahastigheter 

[5]. GSM är verksam på 900MHz/1.8GHz – bandet i Europa medans den i USA är verksam på 

1.9GHz/850MHz bandet[16]. GSM nätet uppgraderades 2001 med GPRS även kallat 2.5G för att förbättra 

datahastighet. Med GPRS, General Packet Radio Service introducerades högre hastigheter för 

kommunikationen mellan mobila enheter och förbättrade kvalitén på nätverket. Detta eftersom man inte 

behöver ha en “linje” öppen då kommunikationen sker genom att informationen skickas i mindre delar så 

kallade “paket”[17, 18]. 

 

UMTS står för Universal Mobile Telecommunication System även känd som tredje generationen system 

för trådlöskommunikation (3G). UMTS utvecklades med målet att kunna tillhandahålla användaren med 

applikationer som klarat av att sända videosamtal i ett trådlösnätverk. För att multimediafunktioner skall 

kunna ske över ett sådant nätverk måste datahastigheten vara betydligt högre jämfört med det som 

GSM/GPRS erbjuder[16]. Idag klarar 3G nätverk att leverera en medelhastighet på cirka 14Mbps[19] och 

verkar inom frekvensområdet 1885MHz - 2025MHz samt 2110MHz -2200MHz. UMTS har sedan 

vidareutvecklats med tekniken HSPA för att effektivisera datakapacitet. 3G nätverk är ett alternativ för 

bussar som vill ha tillgång till ett säkert och snabbt kommunikationssystem. 

LTE står för Long Term Evolution och är den senaste standarden för trådlös kommunikation även känd 

som fjärde generationens kommunikationssystem (4G).  LTE är utvecklat utifrån äldre standarder som 

GSM/ UMTS och lanserades officiellt 2011. Beroende på vilket land man befinner sig i så kan LTE 

fungera på frekvenserna mellan 700MHz- 2.6GHz[16]. Med ett 4G nätverk kan man idag skicka och ta 

emot data betydligt snabbare jämfört med 3G nätet vilket gör 4G till ett lämpligt alternativ i framtiden. 
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LTE-Advanced är en naturlig vidareutveckling av LTE standarden där den största skillnaden är högre 

datahastigheter. De nya funktionerna för LTE-Advanced är Carrier Aggregation och förbättrad MIMO som 

resulterar i att data kan laddas ner från fler källor samtidigt[20]. 

 

Figur 5 - Utvecklingen av standarder för trådlös kommunikation 

CDMA450 är en “multiple access” teknik som gör det möjligt för flera sändare att sända data samtidigt 

över en enda kommunikationskanal. Detta tillåter flera användare att dela ett frekvensband. CDMA450 

representerar en familj som använder sig av “multiple access” tekniken som fungerar inom 410 – 490 MHz 

området. Eftersom CDMA450 använder sig av 450 MHz bandet ger det upphov till en mycket bättre 

täckning från en basstation. Att utsändningen sker på 450MHz bandet ger det en begränsad datakapacitet 

men är användbar inom områden där täckningen är svag, till exempel på landsbygden[21]. 

Med WiFi på bussar kan mobila enheter ansluta sig trådlöst till bussens “egna” nätverk för att få tillgång till 

internet. Detta sker genom en router eller ett modem som tar emot 3G/4G signaler för att sedan sända ut via 

WiFi till passagerarna. WiFi använder sig av 2.4GHZ och 5GHz bandet[22].  

TETRA står för Terrestiral Trunked Radio och är en standard för mobilkommunikation utvecklad främst 

för kommunikation vid nödsituationer. TETRA används idag av flera länders räddningstjänst, tågtrafik, 

militär och andra organisationer[23]. TETRA används på UHF bandet från 380 MHz upp till 470 MHz[24].  

Fördelar: 

 Användning av lägre frekvenser ger bättre geografisk täckning med färre sändare.  

 Pålitlig och krypterad kommunikation. 

 Låg fördröjning. 

Nackdelar: 

 Begränsad datahastighet 

I kombination med LTE kan TETRA användas för att få högre datahastigheter, vilket flera länder har valt 

att göra. I framtiden kan all kommunikation ske med LTE men idag finns det ingen standard som kan 

erbjuda TETRA rösttjänster[25]. 
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En teknik för att öka länkkapaciteten i kommunikationssystem kallas MIMO som står för Multiple Input 

Multiple Output där man drar nytta av fenomenet flervägsutbredning[26]. Den viktigaste fördelen med 

MIMO är att den ökade kapaciteten i näten, tillåter fler användare och högre datatakt. Kapaciteten i nätet 

ökar linjärt med antalet antenner i systemet [27] och man talar om SMG “Spatial Multiplexing Gain” som 

är en av flera modulationstekniker för MIMO. SMG är en rumslig modulationsteknik för MIMO[28] som 

realiseras genom att dela upp och sända enskilda dataströmmar parallellt från varje sändarantenn[29]. 

Dataströmmarna delar samma bandbredd och skickas på en viss bärfrekvens genom luften. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Blockschema över ett kommunikationssystem med flera antenner[30]. 

Den rumsliga modulationstekniken SMG fungerar på så sätt att den data som ska skickas, först delas upp i 

S parallella strömmar som görs m.h.a. en seriell-till-parallell konverterare, se bild 6. Efter konverteringen 

moduleras varje enskild ström och skickas på separata sändarantenner. På mottagarsidan så detekteras, 

demoduleras och kombineras strömmarna m.h.a. en MIMO algoritm som består av avancerade 

signalbehandling[30]. För tillförlitlig separering av den mottagna datan på mottagarsidan så krävs M ≥ S  

där M är antalet mottagarantenner och S antalet sändarantenner[29]. 

En av anledningarna till att MIMO fungerar är p.g.a. flervägsutbredningen där signalerna reflekteras mot 

olika objekt i omgivningen innan de når mottagarantennerna. En annan anledning är antennernas placering 

och avståndet till varandra. Det krävs ett specifikt avstånd för att antennerna inte ska störa ut varandra och 

hämma effekten av MIMO. 
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2.5.2 Radiokommunikation 

Frekvensmodulering (FM) är en teknik för att sända och ta emot ut ljud på “FM bandet” mellan 87,5 och 

108,0 MHz (VHF bandet).  Amplitudmodulering är en annan teknik för att sända ut ljud genom att 

amplitudmodulera signaler. AM sänds på 535 -1705 KHz bandet. AM radio har sämre ljudkvalité och 

påverkas lättare av störningar jämfört med FM radio, men tekniken är billigare och kan sändas ut på längre 

sträckor. De flesta fordon är idag utrustade med AM/FM radio som gör det möjligt att ta emot dessa 

radiosignaler[31]. 

 

DAB står för Digital Audio Broadcast och är en digital radioteknik som används i flera länder för att sända 

och ta emot ljud från radiostationer. Flera länder investerar idag i DAB för att göra det till den nya 

standarden inom radio och ersätta AM/FM. Digital radio ger bättre ljud och är driftsäkert jämför med 

dagens AM/FM radio[31]. Norge planerar att släcka ner AM/FM nätet 2017 för att istället endast använda 

sig av DAB[32].  

2.5.3 Positioneringstekniker 

GPS står för Global Positioning System och är ett satellitbaserat navigationssystem som idag används inom 

bl.a. fordonsindustrin. Fordon utrustade med GPS kan positionera sig med hög noggrannhet geografiskt, 

denna information kans sedan tillämpas på flera sätt. Ett vanligt användningsområde för GPS är att tillämpa 

erhållen positionsdata med kartor för att kunna navigera i länder och städer. Inom industrin används 

positionsdata från bussar till att bland annat uppdatera tidtabeller (på display), ge resenärer tillgång till att 

kontrollera tidtabell via internet och att övervaka fordonets position[33]. 

GLONASS är ett ryskt satellitbaserat navigationssystem likt det amerikanska GPS. GLONASS ägs och 

underhålls av den ryska regeringen. GLONASS används i Ryssland och tillämpas på samma sätt som 

GPS[34]. GNSS är ett samlingsnamn för satellitbaserade navigationssystem som GPS, GLONASS och 

Galileo. Antennsystem som stödjer GNSS möjliggör positionsinmätning från flera satelliter[34,35]. 

2.6 Troliga krav på framtidens antenner 

Bussmarknaden är en ständigt växande marknad vilket leder till att högre krav ställs på de inblandade i att 

leverera nya innovativa och pålitliga system/produkter. Det som eftersträvas är oftast något som är pålitligt, 

uppfyller kundens förväntningar i form av önskvärda tekniska funktioner och något som är enkelt att 

montera. De krav som kommer ställas på framtida antenner är svåra att förutse men det kan komma att 

handla om skalbarhet mellan olika radiofunktioner som t.ex. GPS, AM/FM, 2G, 3G, 4G, WiFi samt 

MIMO[27] för LTE.

 

Figur 7 - Smarteqs patenterade lösning där antennen fästs i fordonen med hjälp av en hake[36]. 
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Förutom att antenner ska innehålla de önskade radiofunktionerna så ska monteringen i produktionslinan 

vara enkel, eventuellt efteråt med hjälp av standardverktyg. De flesta av dagens antenner är antingen 

hålmonterade dvs. med hål i karossen och fastskruvade från insidan eller så limmas de fast. Men det finns 

även mer innovativa lösningar där antennerna monteras från utsidan där lösningarna ofta är patenterade. Ett 

exempel på detta är Smarteqs antenn utvecklad speciellt till Volvo, där antennen hakas fast med en hake på 

utsidan av fordonet där kroken dras sedan åt med en enda skruv. 

2.7 Krav och regler för elektronik i bussar 

De senaste åren har säkerheten på bussar ifrågasatts pga. ett flertal bränder i bussarnas motorutrymmen. 

Bränderna uppstår oftast av elfel eller av överhettning i motorutrymmet [37] men orsaken till brandens 

uppkomst är inte något som behandlas här. Det som är intressant är de krav och regler som finns och har 

inverkan på de produkter Smarteq tillverkar, där antennkablar hamnar i fokus. 

UNECE står för United Nations Economic Commission for Europe och är en kommission som ansvarar för 

bland annat miljö, tekniskt samarbete och handel. Utöver själv antennen som antenntillverkarna förser 

bussen med så brukar de även producera antennkablar som vid montering ska dras i väggarna på bussen. 

Dessa kablar blir därför en del av bussens elektronik vilket resulterar i att samma krav ställs på dessa kablar 

som bussens resterande kablage. I dagsläget handlar majoriteten av dessa krav om passagerarnas säkerhet 

och miljön aspekten har åsidosatts under många år.  

Enligt Bo Nilsson, ansvarig för fordonsteknik på Regelinformation Fordon hos Transportstyrelsen så 

handlar de krav och regler som finns om att all inredning i bussen ska brinna så långsamt som möjligt för 

att passagerarna ska hinna ta sig ur den brinnande bussen. Han säger också att det för tillfället inte finns 

några miljömässiga krav angående brandemission dvs. utsläpp av giftiga ämnen vid brand. Kablaget i 

bussen ska alltså brinna så långsamt som möjligt och enligt UN avtalet för fordon i föreskrift 118 som 

handlar om brandmotstånd i bussens inredning finns information om detta. 

I föreskrift 118 sektion 6.2.6 hittas informationen “Elkablar ska genomgå testet om spridning av eld som 

beskrivs i ISO standarden 6722: 2006, paragraf 12” [38] som nu också har reviderats till ISO 6722: 

2011[39]. Kablarna måste alltså genomgå och klara vissa tester för att bli godkända för användning i 

fordon. 

2.8 Grunden till framtidens behov, Netflix och Spotify 

I både marknadsunderökningen och litteraturstudien ses prov på det framtida behovet från företag och 

konsumenter. Detta avsnitt undersöker vad grunden och orsaken till detta behov är och varför det har 

uppstått. Förutom att undersöka och spekulera kring uppkomsten till behovet så räknas det på ett scenario 

som tekniskt visar konsekvenserna av behovet i form av kapacitet, bandbredd och vad som fysiskt behövs 

för detta. 

Teknikens utveckling går snabbt framåt[40] där det handlar om förbättringar i både hård- och mjukvara och 

man talar gärna om “internet of things”[41], att allt ska vara uppkopplad mot internet. Den moderna 

människan vill ständigt vara uppkopplad mot internet och alltid vara tillgänglig oavsett om det gäller 

telefonen, datorn, surfplattan eller klockan. I dagens samhälle så förväntar sig människor att alltid ha 

tillgång till internet där uppkopplingen ska vara snabb, stabil och säker. Konsumtionen av rörlig media via 

internet är större än någonsin i form av film, serier, TV och musik eftersom teknologin finns tillgänglig. 

 

 

http://www.transportgruppen.se/Global/BuA/Sveriges%20bussf%C3%B6retag%20bransch/Pdfer/brand_2012.pdf?epslanguage=sv
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Tillskillnad från bara för några år sedan så har finns nu möjlighet att konsumera på fler platser. Det är 

konsumenterna som driver utvecklingen framåt, där deras krav på ständig uppkoppling resulterar i att 

företagen vill mätta behovet och på så sätt driver utvecklingen framåt. Utvecklingen drivs också framåt av 

innovation och viljan att utveckla nya produkter till konsumenterna, just för att man kan men att man i 

grund och botten såg att det fanns en möjlighet till att ta sig till nya nivåer. 

Konsumtionen ses dagligen där varje svensk nu har minst en mobiltelefon vilket innebär att 

penetrationsgraden är över 100 procent. Mobiloperatörerna utökar ständigt datamängden i kundernas 

abonnemang och det beror inte enbart på kundkrig mellan operatörerna, utan även att utvecklingen drivs 

framåt där basstationer och annan teknik uppgraderas och möjliggör detta. I tidigare samtal med Mats 

Granryd, VD för Tele2 så erhölls informationen att operatörerna sitter på så mycket spektrum att de 

beräknar att kunna täcka det framtida behovet från konsumenterna där han också nämner att inom några år 

så kommer vårt internetanvändande förmodligen ha tiodubblats. Nedan beskrivs det case vi genomförde: 

Målet med caset är att ta reda på hur stor bandbredd och kapacitet som krävs på en buss med 50 

passagerare under en timmes resfärd. Antagandet gjordes att 30 % av passagerarna lyssnar på Spotify, 60 % 

tittar på Netflix och 10 % är inte uppkopplade. Film och musik streamas i hög kvalité via bussens WiFi- 

nätverk.  

Bithastigheten som krävs för varderas tjänst i hög kvalité: 

 Netflix á 1 person = 5 Mbps [42]. 

 Spotify á 1 person = 0,320 Mbps [43]. 

 

Beräkningar: 

 60 % Netflix = 30 pers. 

 30 % Spotify = 15 personer. 

 

 Total bithastighet för Netflix = 30*5 = 150 Mbps. 

 Total bithastighet för Spotify = 15*0,320 = 4,8 Mbps. 

 

 Total Netflix och Spotify = 154, 8 Mbps 

1 Byte = 8 bitar  154,8 / 8 = 19,35 MB/s  19,35*60*60 = 69660 MB/h = 69,9 GB/h. 

 Total förbrukning under 1 timme = 69, 9 GB. 

 

Resultat av case: 

För att kunna förse bussens resenärer med dessa tjänster och erbjuda den hastighet som krävs för detta så 

behöver vi en nedlänk på minst 155 Mbps. För att göra det enkelt att avgöra vilken bandbredd som krävs 

för detta så används PCTEL undersökning “Maximazing LTE performance through MIMI 

https://support.spotify.com/se/learn-more/faq/%23!/article/What-bitrate-does-Spotify-use-for-streaming
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Optimization”[44] där en graf ur undersökningen kan ses i figur 8.

 

Figur 8 - Maximal genomströmning för en LTE nedlänk med singel och multi dataströmmar[44] 

 

Erhållen bithastighet på y- axeln beroende på x- axelns bandbredd ses i figur 8. Trotts att detta motsvarar 

ideala förhållanden så anses detta som en godkänd uppskattning. De olika dataströmmarna står för hur 

många mottagar- respektive sändarantenner som används där 2 och 4 dataströmmar motsvarar MIMO och 1 

dataström motsvarar SISO. Eftersom resultatet visade att det krävs 155Mbps så finns 2 lösningar att välja 

på. 

Lösning 1 är att använda 2 antenner dvs. totalt 4 antennelement med en bandbredd på 20MHz som ger en 

ungefärlig bithastighet på 172,1 Mbps, 172,1 > 155 vilket också ger en god marginal. Lösning nummer 2 är 

att använda 4 antenner med totalt 8 stycket antennelement och en bandbred på 10MHz vilket ger en 

ungefärlig bithastighet på 161,1 Mbps, 161,1 > 155 som ger en liten mindre marginal. 

Vilken lösning man väljer beror dels på hur många antenner man vill ha på busstaket men också på vilken 

operatör bussens moden är kopplat till. Anledningen till att det beror på operatören är för att de olika 

mobiloperatörerna i Sverige har köpt spektrum och olika bandbredder på aktion från PTS, Sveriges 

telekomregulator. De flesta av dagens bussar har modem där roaming[45] kan ske mellan olika operatörer 

pga. varierande eller bristande täckning mellan operatörerna. Detta används för att säkerställa att 

resenärerna alltid har den uppkoppling som utlovas. 
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3. Metod 
Kapitel 3 handlar om de vetenskapliga metoder som används i projektet. I kapitel 3 ges mer detaljerade 

beskrivningar av de metoder som används i projektet, dess beståndsdelar, tillvägagångssätt och varför dessa 

valdes att arbete efter. Detta kapitel handlar även om datan samlades in, hur den analyseras och dess 

tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med den marknadsundersökningen som gjorts. Marknadsundersökningen är 

den stora delen i projektet och det som leder till resultatet. Undersökningen består av ett flertal delar som 

presenteras nedan och kapitlet handlar om vad som görs och hur detta går till. 

3.1 Tillvägagångssätt  

Examensarbetets karaktär och omfattning har lett till att använda kvalitativ forskning för att få en 

helhetsbild över bussmarknaden. Kvalitativ forskning innebär inhämtad information baserat på intervjuer 

och enkäter med öppna svar. Denna metod har hjälpt att kartlägga och knyta ihop hur de olika aktörerna på 

bussmarknaden relaterar till varandra. Med öppna frågor får intervjuobjekten möjlighet att berätta om hur 

marknaden ser ut från deras perspektiv, där slutna frågor också används för att göra det enklare och 

snabbare för intervjuobjekten att svara. De slutna frågorna ger information om hur antennfunktioner 

används idag och en bild över vilka funktioner som kommer att behövas i framtiden. 

För att uppnå målen och svara på projektets frågeställning tillämpas följande steg: 

 Datainsamling inkluderat litteraturstudie och intervjuer 

 Dataanalys 

3.2 Datainsamling 

Den datainsamling som görs till rapporten består av två delar, primära och sekundära källor. Det är viktigt 

att skilja på dessa då det har inverkan på varandra. De sekundära källorna innebär de delar som 

litteraturstudien innefattar vilket är:  

 Informationshämtning om bussmarknaden och dess aktörer. 

 Datablad för antenner och dokument med antennteori. 

 Statistik från myndigheter i Europa. 

Tanken och målet med de sekundära källorna är att fungera som en grund till de primära. De sekundära 

källorna resulterar i en mindre bild av hur marknaden ser ut, vilka företag som är stora, hur värdekedjan ser 

ut, vilka antenner som är vanligast och hur de fungerar. Detta används till att erhålla information om 

företag och vilka som bör kontaktas för att inhämta primärdatan.  

Primärdatan hämtas in från de primära källorna. Denna information hämtas genom att genomföra intervjuer 

med aktörer från marknaden, TIER1 till TIER4. Intervjuerna genomförs med ett frågeformulär som består 

av båda öppna och slutna frågor med en icke ledande formulering. Anledningen till att frågorna formuleras 

på detta sätt är för att erhålla så opåverkad och detaljerad data som möjligt då intervjuerna genomförs på 

telefon, Email och via personliga mötet med företagen. 

För många företag är information känslig och ibland är detta företagshemligheter. Detta är viktigt att ta 

hänsyn till och kan göra det svårt för personer att delta i intervjuerna. Känslig information behandlas med 

största varsamhet och svaren bör helst vara konfidentiella om inget annat sägs. Primärdatan är intern på 

Smarteq och publikt sett så presenteras intervjuobjektens svar i en stor sammanställning där man förblir 

anonym.  
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Den intervjumetodik som används är en kvalitativ metod i form av semi- strukturerade intervjuer och går ut 

på att intervjuaren och intervjuobjektet ingår i en formell intervju [46, sid 177]. Intervjuaren förbereder 

frågor i förväg med ett förbestämt ämne, detta tillåter även intervjuobjektet att formulera sig fritt kring en 

fråga om han eller hon anser detta nödvändigt. Det vanligaste är att frågorna som ställs är öppna och ej 

ledande för att skapa utrymme för intervjuobjektet att bidra med nya tankar och funderingar gällande 

ämnet, men även enklare ja och nej frågar tillämpas. 

Anledningen till att denna metodik väljs är för att semi- strukturerade intervjuer fungerar bäst när man inte 

får mer än en chans att intervjua någon och genomför många intervjuer parallellt[46, sid 177]. Denna 

metodik skapar också enkelhet för intervjuobjektet samtidigt som det resulterar i kvalitativ och jämförbar 

data. Ostrukturerade intervjuer lämpar sig bäst för erfarna intervjuare. 

Eftersom en kvalitativ metodik används där vi intervjuar och samlar in data via ett frågeformulär, så är det 

viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna. Intervjuerna genomförs genom att först försäkra 

respondenterna om att deras svar förblir anonyma där respondenterna tydligt informeras om vad denna 

undersökning syftar till. Svaren som erhålls från frågeformulären används endast för vårt examensarbete 

och internt på Smarteq, vilket respondenterna är medvetna om. Frågorna är inte obligatoriska att svara på 

för att genomföra intervjun eller formuläret. Respondenterna får även möjlighet att avsluta intervjun när de 

känner för det. 

3.3 Litteraturstudien 

För att kunna genomföra projektet så krävs det en grundläggande litteraturstudie om bussar, dess marknad 

och antenner. Detta görs för att erhålla den kunskapsgrund som krävs för att kunna uppfylla de mål och 

uppgifter projektet innefattar. Litteraturstudien görs i inledningen av projektet, består av två veckors arbete 

och är en del av litteraturstudie som genomförs. 

Litteraturstudien inleds med att studera hur bussar tillverkas, vem som tillverkar vad, vilka antenner som 

finns idag och vilka företag som är aktiva inom dessa områden. Informationen hämtas mestadels på internet 

men även muntlig från Smarteq tillsammans med interna dokument. När intressenter väl hittas så delas den 

ostrukturerade marknaden upp i olika delar. Denna uppdelning görs tillsammans med Michael Nyqvist och 

när indelningen är gjord så fortsätter sökandet efter intressenter. 

I början av projektet erhålls ett dokument med ett fåtal intressenter som Smarteq har sedan innan. Detta 

dokument omstruktureras där kategorier skapas efter land och del av marknad. Dokumentet fylls sedan på 

med fler intressenter under denna fas och efter två veckor innehåller dokumentet ca 60 företag som alla ska 

kontaktas. Det är dessa företag som senare ska kontaktas och intervjuas för att kartlägga marknaden och 

svara på projektets problemställningar. 

Dokumentet med intressenter delas upp så att vi får ungefär lika många var att kontakta. För att få svar på 

de intervjufrågor som skapats krävs det att rätt person nås, som i det här fallet är tekniker i första hand och 

säljare i andra. Kontaktinformationen till dessa personer hittas i bästa fall på företagens hemsida men för 

det mesta så kontaktas företagens växel där rätt person erhålls. 
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3.4 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna konstrueras med hjälp av Michael Nyqvist och Mattias Hellgren på Smarteq. De har ett 

förslag på hur frågorna kan se ut vilket används som grund för att sedan lägger till flera relevanta frågor om 

antenner och bussmarknaden. Frågeformuläret är bifogat i rapporten, se appendix B. Frågorna konstrueras 

med både öppna och slutna frågor, där inga frågor är obligatoriska för att genomföra formuläret. Slutna 

frågor används till frågor med enklare svar för att göra det lättare att svara, vilket uppmuntrar respondenten 

att verkligen delta. De slutna frågorna är ja/nej frågor som ger information om vilka antennfunktioner som 

används på dagens bussar och vilka funktioner som troligen kommer att tillämpas i framtiden.  

De slutna frågorna består även av ett övrigt alternativ utifall något alternativ saknas. Öppna frågor 

användes då vi ville ge deltagarna friheten att själva få avgöra hur svaren ska formuleras. Dessa frågor tar 

längre tid att svara på vilket göra att flera deltagare väljer bort att svara på dessa. Intervjufrågorna 

presenteras sedan med hjälp av Google Forums som är ett webbverktyg som tillåter användaren att skapa 

formulär på internet. Formuläret distribueras sedan till relevanta personer inom buss och antenn 

marknaden. Mycket arbete läggs ner på att hitta rätt person från företagen som skulle få svara på 

formuläret. 

3.5 Intervjuer 

Frågeformuläret fungerar även som stöd vid intervjuer. Som tidigare nämnt i metodavsnittet utförs 

intervjuerna kvalitativt och semi- strukturerat. Intervjuerna utförs antingen via telefon eller genom 

personliga möten. Respondenterna får tidigt veta vilka frågor som ska ställas under intervjun så att de ska 

kunna förberedda sig. Att utföra intervjuer via telefon eller personliga möten visar sig vara mer 

informationsgivande än att endast be respondenterna att svara på ett frågeformulär. Att prata med 

respondenterna ger möjligheten att förklara otydliga eller komplicerade frågor, ställa följdfrågor och på så 

sätt få mer detaljerade svar. Intervjuerna kompletteras med frågeformuläret och egna observationer ger den 

information som behövs för att svara på projektets frågeställning. 

3.6 Tillförlitlighet och validitet av insamlad data 

Validitet kan definieras som relevansen av insamlad data för den givna frågeställningen där begreppet 

förklarar hur övertygande, hållbar och giltig forskning är [47, sid 80-81]. Validitet är viktigt att tillämpa för 

att göra en bra undersökning. Validitet bör tillämpas vid två tillfällen. Det första tillfället är när 

undersökningsprocessen utformas, i vårt fall blir det viktigt att utforma intervjufrågorna med hög validitet. 

Det andra tillfället är när insamlad data från undersökningen ska utredas, genom en validitetsprövning.  

För att uppnå hög validitet undviks ledande frågor. Vid ledande frågor så styr den som utför intervjun 

respondenten i en riktning vilken kan skada tillförlitligheten. För att få så tillförlitliga svar som möjligt så 

läggs tid på att hitta den mest relevanta respondenten att intervjua inom ämnet. Med hjälp av 

respondenternas svar kan vi besvara studiens frågeställning. En rapport med hög validitet så bör läsaren 

kunna se hur alla delar av undersökningen gått till, vilka övervägande som har gjorts och varför, hur 

intervjuer gjorts och vilka slutsatser har dragits[48]. 

Undersökningarna bygger främst på kvalitativ forskning där den intervjuade svarar på både öppna och 

slutna frågor. Detta tillvägagångssätt kan ge en låg reliabilitet eftersom öppna svar från respondenter kan 

skilja beroende på när intervjuerna utförs. Reliabilitet innebär att andra personer ska kunna utföra precis 

samma undersökning under samma förutsättningar och därmed få samma resultat[47, sid 77-79]. 

Reliabilitet kan ses som ett uttryck på noggrannhet i undersökningen. Eftersom ämnet som undersöks 

handlar om dagens och framtidens situation så är det inte säkert att samma resultat ges om undersökningen 

genomförs på nytt om ett år, detta eftersom marknadssituationen ständigt förändras. För att öka arbetets 
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reliabilitet så struktureras och redovisas svaren från respondenterna på ett noggrant och tydligt sätt. Svaren 

från frågeformuläret och intervjuerna analyserats ytterligare för att säkerställa en så god reliabilitet som 

möjligt. 

3.7 Planerad dataanalys 

Den planerade analysen av den inhämtade datan baseras på induktivt resonemang. Induktivt resonemang 

går ut på att härleda slutsatser utifrån observationer och sedan dra slutsatser utifrån detta. En induktiv 

slutsats behöver inte vara sanningsenligt, men i detta fall görs antagandet att ett induktivt resonemang är 

sanningsenligt. Detta eftersom datan består av företags åsikter och tankar där man utgår från att de talar 

sanning.  

Målet med denna metod är att analysera den inhämtade datan i syftet att få en bredare kunskap och bild av 

antenner på bussmarknaden. Analysen skapar djupare förståelse om bussmarknaden och dessa aktörer, det 

framtida behovet av funktionalitet hos antenner, hur värdekedjan ser ut utifrån Smarteqs perspektiv och hur 

de kan dra nytta av detta. 

En konkurrentanalys görs där analysmetoden SWOT används som är ett verktyg för att t.ex. utvärdera ett 

företags positiva och negativa egenskaper. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och 

Threats[49] som är en 2x2 matris där Strengths, Weaknesses syftar till företaget och Opportunities och 

Threats syftar till externa faktorer från marknaden.  

3.8 Sammanställning av data 

I sammanställningen så utgår man från den information som samlas in med hjälp av intervjufrågorna och 

formulären tillsammans med övrig information från möten med intressenter och muntliga samtal med 

Smarteq. Förutom det som presenteras i sektion 4.1 resultat som är den publika delen av 

sammanställningen så görs en mer detaljerad konkurrentanalys och kravspecifikation som enbart är för 

Smarteq och deras vidare arbete i projektet. 

Konkurrentanalysen genomförs med den analysmetod som planerades att användas dvs. en SWOT analys. 

Det som görs är att för varje företag, spalta upp styrkor och svagheter samt de möjligheter och hot som 

finns på marknaden. Det sker även en sammanställning av intervjufrågorna som enbart presenteras för 

Smarteq.  

Kravspecifikationen är en detaljerad beskrivning av de funktioner och krav som intressenterna önskar se i 

en komplett antennplattform. En liten del av denna kan ses i sektion 4.1 resultat medan den detaljerade 

versionen endast är internt för Smarteq. Kravspecifikationen görs tillsammans med Mattias Hellgren och 

följer den mall de använder i dagsläget för olika typ av specifikationer. Specifikationen ligger till grund för 

eventuell vidareutveckling av antennplattformen. 
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4. Analys 
I detta kapitel sammanställs resultatet av projektet och två olika analyser görs där det beskrivs hur analysen 

av resultatet går till. Kapitlet avslutas med en diskussion där slutsatser och resultatet diskuteras.  

4.1 Resultat 

Resultatdelen delas in i 4 olika områden där varje del beskriver resultatet i detalj. Detta är projektets 

resultat och det som resulterar i produkten. Kapitlets syfte är att presentera dagens och framtidens behov, 

den verkliga värdekedjan och Smarteqs plats på marknaden. 

4.1.1 Dagens trender och behov 

Efter att 16 personer deltagit i undersökningen och svarat på frågor om antenner och deras system gällande 

elektronik, mekanik, produktion, montering och logistik så har värdefull information erhållits.  Tabell 4 

visar vilka antennfunktioner som används mest på lastbilar och bussar i dagsläget. GPS och 3G är de 

vanligaste funktionerna följt av 2G, 4G LTE (2600-bandet) och WiFi på båda banden. Det som är intressant 

att titta på är de alternativ som intervjuobjekten lagt till själva, nämligen VHF/UHF, LMR och CB radio. 

Detta är något som inte fanns i åtanke när alternativen skapades och används mest troligt till den interna 

kommunikationen mellan bussar/ lastbilar. 

 

Tabell 4 - Visar vilka antennfunktioner som används idag av operatörer och tillverkare. 

Den vanligaste monteringen av antenner är hålmontering som även bevisades i undersökningen. Mer är 

hälften av intervjuobjekten påstår att hålmontering är vanligast och ett fåtal svarade att de limmas fast eller 

fästs med magnet. Trotts de innovativa lösningarna med krokar som finns på marknaden så föredrar 

fortfarande majoriteten hålmontering, detta kan mycket väl bero på de kostnader som tillkommer vid 

användandet av andra monteringslösningar än hålmonterade antenner. Det är ungefär lika många som 

svarar att de antenner som används är jordplansberoende som oberoende och de vanligaste IP- klasserna är 

69K och 68 tätt följt av 67 men detta verkar helt bero på vart och hur man avser att använda antennen. 
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Antennens profil är en annan aspekt att ta hänsyn till där det markanta är att lågprofils antenner är 

populärast och mest förekommande. Detta bekräftas även i undersökningen där majoriteten anger att det är 

den lösning som förekommer mest. Frågan ställs även om en separat antenn används för AM/FM där svaret 

är att det faktiskt ser ut på så vis, det är alltså ovanligare att AM/FM antennen är integrerad tillsammans 

med andra funktioner inom samma konstruktion. 

Krav och standarder ställs på underleverantörerna där kunden och miljön ofta är i fokus. Det finns även 

kvalitetsledningssystem för fordonsindustrin som vissa leverantörer måste vara certifierade för. De 

vanligaste krav som ställs på underleverantörer är att se till kundens behov och att uppfylla de ställda 

miljökraven. Inte lika många ställer krav på standarder gällande kvalitetsledningssystem för 

fordonsindustrin och gifter i elektronik. 

4.1.2 Framtidens trender och behov 

Tabell 5 visar på en del förändringar i vilka funktioner som används i dagsläget till vilka funktioner som 

beräknas behövas i framtiden. Majoriteten tror sig använda 4G och GPS där 3G och WiFi också hänger 

med som viktiga funktioner. 2G, AM/FM och DAB har alla minskat och kan bero på att de tror att t.ex. 

radio och annat i framtiden körs över 3G eller 4G. Några av funktionerna är i stort sett oförändrade som 

t.ex. CDMA 450, Satellit TV, Glonass och VHF/UHF. En ny funktion som efterfrågas är MIMO, speciellt 

för LTE/4G för att uppnå höga hastigheter. 

 

Tabell 5 - Visar vilka antennfunktioner som operatörer och tillverkare tror sig behöva i framtiden 

Intervjuobjekten får frågan vilka antennfunktioner de skulle vilja se tillsammans i en komplett antenn. 

Svaren är relativt varierande men det är några funktioner som hela tiden återkommer. De flesta vill se 

följande i samma plattform: 2G, 3G, 4G MIMO (alla band), GPS, GLONASS, AM/FM och WiFi (2,4 och 

5 GHz). Vissa vill även ha in TETRA och CDMA450 frekvenserna i plattformen och andra ville ha DAB 
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istället för AM/FM så det varierar en hel del. Många visar även intresse för CDMA450 vilket förmodligen 

beror på att det finns planer på att göra om CDMA450 till LTE450.  

Det alla är överens om är att 4G MIMO och GPS är något som måste finnas i antennerna vilket också 

återspeglas i grafen ovan. När det kommer till den IP klass de förväntas använda i framtiden så erhålls 

ingen konkret information, vilket antingen kan tolkas som att de som används idag även kommer användas 

i framtiden eller så betyder det att det helt beror på hur och var antennen ska användas.  

En viktig fråga som ställs är vad de sett för uppkommande trender inom antennindustrin. Det som märks 

direkt är att det finns väldigt blandade åsikter som går rakt emot varandra. Det som de flesta är överrens om 

är i alla fall att multibands kombinationsantenner innehållande GPS är vanligt på dagens marknad. Många 

talar om att 4G MIMO är framtiden och något som är på väg att bli stor i branschen medans andra säger att 

det i allmänhet inte finns något behov för 4G just nu,  att MIMO inte kommer bli stort inom de närmsta 10-

15 åren för att det krävs så stort avstånd mellan antennerna för att det ska fungera tillräckligt bra. 

Designen av antennen är en viktig del av processen och frågan ställs om det finns några speciella önskemål 

gällande design. Generellt sett så är de flesta intresserade av en strömlinjeformad, robust antenn med låg 

profil, gärna lägre än 10 centimeter. Hålmontering har enligt undersökningen blivit vanligast inom 

industrin och de flesta efterfrågar hålmonterade antenner i dagsläget, det verkar vara det mest 

kostnadseffektiva alternativet om man jämför med andra monteringar. Även kablarna är en viktig del av 

designen enligt många där högkvalitativa kablar med låg dämpning efterfrågas, kablarna får gärna komma i 

flera olika längder och vara brandgodkända dvs. inte innehålla några giftiga ämnen. Att antennen och 

kablar är brandgodkända är efterfrågat och kommer troligtvis vara ett krav i framtiden då det i dagsläget 

inte finns några krav eller regler för detta.  

Utöver designen så har även antennleverantörerna vissa krav på sig i form av miljökrav som antennen 

måste uppfylla där kraven kommer från beställaren eller bestäms av tillverkaren själv. För att bli godkänd 

på dessa krav så måste antennen klara specifika tester. Av de tillfrågade i undersökningen så är det endast 

vissa som svarade på frågan om vilka miljökrav de ställer på antenner. Det vanligaste var vibrations- och 

temperaturkrav passade för tunga fordon medans andra svarande med olika kravstandarder: 

 SAE J1455: Omfattande test utformat för fordonsindustrin gällande t.ex. vibration, stötar, 

interferens och luftfuktighet. 

 

 EN15055: Standard för montering på buss eller lastbil. 

 

 IEC 60068-2-6: Klara vissa angivna sinusvibrationer utan att förändra produktens prestanda. 

 

 IEC 60068-2-27: Klara av repetitiva eller icke-repetitiva stötar utan att förändra produktens 

prestanda.  

 

 IEC 60068-2-64: Klara av dynamiska belastningar utan oacceptabel försämring av produktens 

funktionalitet. 
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4.1.3 Den verkliga värdekedjan 

Innan undersökningen så görs ett försök till att skapa en bild av hur värdekedjan såg ut med hjälp av en 

litteraturstudie och de anställda på företaget. I undersökningen vill man också ta reda på hur marknaden 

faktiskt ser ut, vilka konkurrenter de olika företagen har, vilka leverantörer de föredrar och vilka de säljer 

sina produkter till. I figur 12 visas detta grafisk där man också ser hur mer komplex kedjan har blivit sedan 

start. Detta tack vare den information som erhållits från undersökningen. 

 

Figur 9 - Visar hur den nya värdekedjan ser ut efter undersökningen och vilka Smarteqs intressenter är. 

Två nya element har dykt upp vilket är distributörer av telematik som tidigare inte kändes till och 

operatörer som var känt men som inte hade en tydlig plats i värdekedjan. Tydligen så är det även så att 

leverantörerna av telematik inte bara säljer sina system till slutmontörer utan även till distributörer. TIER2 

har kontakt med operatörer som får sina bussar levererade med den standardutrustning de önskar. Vill 

operatörerna skräddarsy sina system så får de lösa problemet på egen hand eller ta hjälp av företag som 

t.ex. Vix Technology som har installerat SL access system i Stockholm. 

Operatörer beställer sina bussar från slutmontörer som bygger ihop bussen där delar köps in från olika 

segment av marknaden. Det vanligaste för TIER2 är att de säljer sina produkter direkt till produktionslinan 

dvs. slutmonteringen och att det är mindre vanligt att det säljs via distributörer. Det är också vanligare att 

produktionen av system sker till kommunaltrafik och långdistansbussar snarare än till lastbilar. 

De gröna pilarna i figur 12 pekar på de segment av marknaden som Smarteq och andra antenntillverkare 

kan rikta sig till. Vanligast är det att TIER4 säljer sina produkter till TIER3 och TIER2 snarare än till 

TIER1. Detta beror av två anledningar, den första är att för att det är lättare att sälja in en antenn som en del 

i att system än som en fristående produkt vilket gör det lättare för kunden i slutändan, kunden vet vad de 

vill ha och resten löser leverantören. Man kan säga att TIER2 förädlar produkten och ger den ett 

sammanhang, denna anledning stöds även av statistik från vilka antenntillverkarnas största kunder, vilket är 

företag inom TIER2 och TIER3. 
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Den andra anledningen är att TIER2 och TIER3 oftast har ett större kontaktnät med kunder vilket gör det 

lättare att sälja in antennerna. Detta underlättar även för antenntillverkarna i form av att tid och pengar 

sparas, istället för att leverera till t.ex. tre olika kunder så levereras endast till en distributör som tar hand 

om de extra kostnader som tillkommer. Det är även så att det finns specialfall där avtal sluts mellan 

antenntillverkare och montörer där en speciell antennlösning efterfrågas, detta brukar röra sig om antingen 

design eller implementering där antennen är avsedd för ett speciellt ändamål. 

 

Figur 10 - Visar hur många av de tillfrågade som föredrar en viss antenntillverkare. 

Frågan ställs till distributörer och telematikleverantörer vilken eller vilka antennleverantörer de i dagsläget 

föredrar. Av de tillfrågade företagen så svarar majoriteten att de i dagsläget föredrar Huber&Suhner som 

antennleverantör. Detta är inte så konstigt då de är ett av de största företagen på marknaden och är 

verksamma globalt. Det som däremot är intressant är att alla av de tillfrågade också säger att det kan tänka 

sig att byta leverantör av antenner om det adderar något värde vilket innebär en produkt som är minst lika 

bra i fråga om pris, funktionalitet och design. Av distributörerna så är det inte många som säljer antenner 

till bussmarknaden medans hos telematikleverantörerna där majoriteten säljer sina system till bussar eller 

lastbilar. 

4.1.4 Smarteqs plats på marknaden 

Efter kartläggningen av bussmarknaden och den information som fås från samtal och intervjuer kan 

Smarteqs plats på marknaden fastställas, i alla fall den eller de platser vi anser gynnar dem mest. Som 

tidigare nämnt så finns tre potentiella segment Smarteq kan rikta sig till vilket är TIER2, TIER3 och TIER1 

där många andra antenntillverkare har valt att rikta in sig på TIER2 och TIER3. I dagsläget så levererar 

Smarteq antenner till båda dessa segment precis som många andra men här handlar det mer om att fastställa 

det segmentet som ger störst vinning för en antenn riktad till bussmarknaden. Det som är viktigt att tänka 

på är vilka för och nackdelar varje segment har för det finns både positiva och negativa aspekter att ta 

hänsyn till. 

Den mest uppenbara delen av marknaden att fokusera på utifrån det som sett och hörts är 

telematikleverantörerna. Detta eftersom de har en stark koppling till bussmarknaden där de flesta av deras 

system säljs just dit. De förädlar också produkten som vi nämnde tidigare där det är lättare att sälja en 

antenn tillsammans med ett system än antennen individuellt. Men det vore också att göra som alla andra 

redan gör vilket ställer höga krav på produkten eftersom det är en svår marknad att etablera sig på. Det 

gäller då att Smarteq utvecklar en konkurrenskraftig antenn som uppfyller den efterfrågan och de krav som 

finns på dagens marknad. 
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Att rikta sig till distributörer är också ett bra alternativ då de oftast har en stark och utbredd kundkrets. 

Trotts att de enligt undersökningen inte har en lika stark produktkoppling till bussmarknaden så finns 

potential. Smarteqs utveckling av en ny antennplattform öppnar möjligheter för nya intressenter till 

distributörerna som skulle gynna alla parter. Det svåra i detta är att veta hur distributörerna ställer sig till att 

ta in en ny produkt, skulle de ta in en ny produkt utan att efterfrågan finns och på så sätt attrahera nya 

kunder eller krävs det efterfrågan först innan en ny produkt tas in. 

En av anledningarna till att vi inte valt att ta med operatörerna som en intressent till Smarteq är pga. att 

problemet redan ligger hos montörerna. När operatörerna köper in bussar med nya antenner och system 

från montörerna så kommer de inom en snar framtid även vilja byta ut detta på den befintliga flottan. 

Eftersom deras nya bussar har antenner som valdes hos montörer eller telematikleverantörer så kommer de 

mest troligt vilja fortsätta med dessa antenner och system på de befintliga bussarna eller lastbilarna. Detta 

baseras på information från operatörer och det finns säkert undantag gällande detta där andra antenner 

används när uppgradering sker. 

Där av att det i så fall gäller att få in en fot redan hos telematikleverantörerna eller montörerna för att sedan 

kunna leverera antenner till operatörerna i framtiden. Eftersom vi inte fått någon konkret information från 

bussmontörerna gällande vilka de köper antenner från så är det också svårt att dra några slutsatser kring 

detta och eliminerar för nu TIER1 som en intressent. Utifrån våra resonemang så ser vi att Smarteq 

fokuserar på antingen TIER2 eller TIER3 beroende på problemet vi tidigare nämnde med distributörerna 

och i så fall endast på telematik leverantörerna när det kommer till bussantenner. 

Vi har också till uppgift att göra en kravspecifikation där en sammanställning görs av de funktioner, krav, 

design och montering vi tror är värt att satsa på. En mer utförlig kravspecifikation görs tillsammans med 

Smarteq som kommer användas internt i projektets nästkommande fas och som inte kommer presenteras i 

rapporten. Nedan presenteras den kortfattade kravspecifikationen. 

Elektriska krav: 

 Huvudsakliga antennfunktioner: Cellulära MIMO (698-2690MHz), GPS (1575. 42 MHz), WiFi 

(2400-2485 & 4900-5900 MHz), CDMA450 (410-470 MHz). 

 

 Sekundära antennfunktioner: AM/FM, GNSS, TETRA (380-470 MHz). 

Mekaniska krav: 

 Huvudsakliga krav: Hålmontering, IP69K, Strömlinjeformad, låg profil. 

 Sekundära krav: Brandsäkra kablar, kontakter med låg dämpning i olika längder. 
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4.2 Tillförlitlighets- och validitetsprövning 

Eftersom vi själva har konstruerat mätinstrumentet (frågeformuläret), bör reliabilitet observeras. För att öka 

mätinstrumentets trovärdighet har reliabilitetsprövningar utförts på frågeformuläret och insamlad data. 

 För att pröva svarens reliabilitet har halveringsmetoden använts[47, sid 79]. Svaren har deltas upp i 

två slumpmässiga grupper och jämförts med varandra. Ju mindre svaren avviker från varandra 

desto bättre reliabilitet. Svar från undersökningen visar en tydlig koppling till varandra, med få 

avvikande svar. Denna metod visar att svaren från undersökningen håller en god reliabilitetsnivå. 

 

 Vi har använts oss av fem frågeformulär där varje är specifikt anpassad för de olika 

marknadssegmenten. Utgångspunkten för dessa formulär är tänkta att mäta samma sak. Visar det 

sig att svaren från formulären har en tydlig koppling tillvarandra ökar reliabilitet. Svaren från 

frågeformuläret och intervjuerna har kunnat förse oss med en tydlig och logisk bild över 

bussmarknaden, de olika svaren har tydligt pekat ut hur marknaden ser ut vad gäller konkurrenter 

och aktörer. Denna koppling ger det insamlade data högre reliabilitet. 
 

 Frågeformuläret innehåller flera frågor som har anknytningar till varandra. Om en fråga besvaras 

på ett visst sätt måste även nästa fråga besvaras på samma sätt för att logiskt kunna gå ihop.  Några 

respondenter har svarat på ett sätt som går emot varandra vilket indikerar att de har lagt ner lite tid 

på att svara på frågeformuläret vilket indikerar låg reliabilitet. De svaren med låg reliabilitet har 

observerats. 
 

 För att undersökningens data ska anses ha hög reliabilitet bör undersökningen och intervjuerna 

kunna utföras på nytt under samma förhållande och på så vis ge upphov till samma svar. Om 

svarsskillnaden blir för stor kan undersökningen misstänkas ha låg reliabilitet. Svarskillandet vid 

återtestning påverkas av flera faktorer. Läsaren bör beakta tidsfaktorn och att fordonsmarknaden 

ständigt förändras. En felkälla som inte går att undvika är att en och samma person kan ha andra 

åsikter vid en ny undersökning. Detta på grund av att personen har fått större erfarenheter eller 

påverkats av något annat. Denna undersökning kan bli svår att återskapa i framtiden vilken minskar 

arbetets reliabilitet. För att motverka att arbetes reliabilitet minskar är vi tydliga med vårt 

tillvägagångssätt och sammanställningen av datan. 

 
En validitetsprövning är svårare att genomföra än reliabilitetsprövning och kan endast ske om man har 

något annat mått på det man mäter att jämföra med[47, sid 82]. Eftersom vi inte har andra mått utan bara 

prediktioner av hur våra resultat kommer att se ut, utgår vi ifrån det. Prediktionerna är att intressenterna 

ställer större krav på antennfunktioner, vilka av dessa som ska ingå i antennen och designen. Prediktionerna 

stämmer till stor del bra överens med de svar vi har samlat in. Med hjälp av insamlad data kan vi svara på 

projektet frågeställning vilket är en av definitionerna för validitet. 
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4.3 Diskussion 

Resultat visar tydligt de funktioner en antennplattform bör innehålla för att attrahera tillverkare och 

operatörer på bussmarknaden. Resultatens trovärdighet är något vi funderar över där vi använder vissa 

analysmetoder som tidigare beskrivits för att bedöma detta. Vi bedömer resultatet som trovärdigt men det 

är inte säkert att andra skulle hålla med pga. undersökningens svarsomfattning. Vi bedömer resultatet 

trovärdigt dels för att vi anser svarsomfattningen som godkänd med hänsyn till tidomfånget i projektet men 

också för att reliabilitetsanalysen tyder på detta. 

Som tidigare nämnt så kan resultatets reliabilitet ifrågasättas och tolkas som icke trovärdigt. Detta skulle 

betyda att alla resonemang och slutsatser blir missvisande eftersom dessa bygger på svaren från 

undersökningen. Resultatet kan också tolkas som trovärdigt eftersom det är representanter från stora företag 

som deltagit och som är kunniga inom området. Det viktiga att tänka på här är att dessa svar endast 

representerar en liten del av den stora massan men att det fortfarande är fullt giltiga att använda som 

beslutsunderlag. Eftersom informationen hämtats från olika delar av marknaden där kunniga personer från 

olika företag lagt ner tid och deltagit i undersökningen så är resultatet inte helt missvisande.  

Konsekvenserna av resultatet är omfattande och viktiga för båda parter, Smarteq och intressenter. För 

Smarteq är resultatet viktigt eftersom det fungerar som ett beslutsunderlag till den eventuella 

antennpattformen och för intressenter är det viktigt för att de får vara med också påverka de produkter som 

finns på marknaden. Resultatet resulterar också i att en kravspecifikation och en konkurrentanalys 

upprättats. Vad hade då konsekvenserna varit om resultatet inte existerade dvs. inga företag hade ställt upp 

i undersökningen? 

För det första så hade det inte funnits något beslutsunderlag i form av kravspecifikationer och 

marknadsfärsk information om det framtida behovet av funktioner. Smarteq hade då fått utgå från den 

informationen de redan har om marknaden. Detta hade resulterat i ett försvårat arbete och bristande bevis 

på marknadens behov som hade försvårat beslutstagandet om antennen ska tillverkas eller inte. För det 

andra så hade vi inte haft någon tydlig bild av marknaden och till vilka marknadssegment Smarteq bör rikta 

sig. Med resultatet i hand så finns en tydligare bild av marknaden från flera perspektiv och har på så sätt 

gett oss en bredare uppfattning. 

Hur väl stämmer resultatet med vad Smarteq trodde innan undersökningen? Eftersom resultatet nu visar 

vad marknaden eftersträvar i framtiden så kan det vara intressant att jämföra detta med vad de trodde för att 

se hur väl det stämmer överens. De hade på känn att skalbarhet mellan olika radiofunktioner, enkel 

montering med standardverktyg från utsidan av fordonet och utbyggnad av fler funktioner skulle vara 

eftertraktat. Detta är egentligen vad undersökningen bekräftat där det nu finns en mer detaljerad bild av vad 

marknaden vill se.  

Den enda markanta skillnaden var uppfattningen om monteringen, självklart kan det i framtiden bli aktuellt 

med monteringslösningar där antennerna enkelt monteras utifrån med standardverktyg men för tillfället är 

dessa lösningar komplexa vilket innebär höga priser. Utifrån resultatet där hålmontering anses som 

standard inom industrin och det som efterfrågas så är nog detta något att arbeta på, går det att hitta en 

billigare lösning som är mer effektiv än hålmontering så kan det komma att bli den nya standarden, annars 

inte. Detta beror ju också på vad kunderna värderar och hur produkterna värderas. Vissa kanske är villiga 

att betala mer för något som är enklare att montera och byta ut medan andra värderar låga priser.  

Den viktigaste slutsatsen vi kan dra av studien är att det finns ett behov att mätta av nya framtidssäkra 

antenner. Antenner som stödjer och kan utnyttja den teknik framtiden har att erbjuda där lösningen är 

innovativ och konkurrenskraftig. 
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5. Slutsats och framtida arbeten 
Efter resultatet har analyserats och presenterats kan slutsatser dras om projektet. I detta kapitel presenteras 

de begränsningar som stöttes på i projektet och hur resultatet påverkades av detta. Här beskrivs även det 

som lämnats ogjort, vad nästa steg i projektet är samt tips till nästkommande person som följer upp detta 

arbete. Kapitlet avslutas med en reflektion över de relevanta ekonomiska, sociala, miljömässiga och etiska 

aspekter projekt innefattar. 

5.1 Slutsatser 

Det är sedan tidigare känt att delmål satts upp i projektet och för att ta sig vidare i projektet så måste alla 

delmål uppfyllas. Av de 6 delmål som sattes upp i projektet så har alla uppfyllts där det stora målet var att 

kartlägga bussmarknaden där problemet skulle lösas genom att besvara den vetenskapliga frågeställningen i 

projektet. Detta har uppnåtts och kan ses i sektion 4.1 resultat. 

Projektet har gett kunskap om hur bussmarknaden är uppbyggd, från antenn till färdig buss och vi har också 

sett prov på hur samarbete mellan olika företag leder till realisering av beslut. Vi har lärt oss om 

marknadens olika segment och dess funktion i värdekedjan samt vilken roll och funktion antenner har i 

dagens samhälle. För att uppnå detta så har vi också varit tvungna att lära oss att interagera och föra 

professionella dialoger över olika medier med företagsrepresentanter från hela Europa. Detta har i sin tur 

har hjälpt oss att analysera, dra slutsatser och resonera kring fakta och åsikter från olika människor. 

Vårt största förslag till andra som arbetar inom samma område är att vara ute i god tid oavsett vad man ska 

göra eller vad man vill uppnå. Vi märkte tidigt att företag är upptagna och att det kan ta flera veckor innan 

man får något svar, därför märkte vi att det mest effektiva var att ringa företagen och boka möten med 

dessa om det är möjligt. Upplägget med formulären fungerade bra men där kan man tänka på att vara ännu 

tydligare i formuleringen av intervjufrågorna så att det inte uppstår några missförstånd, detta slipper man 

också om man genomför intervjun via telefon eller via personliga möten. Detta är även det vi skulle gjort 

annorlunda i projektet men överlag så är vi nöjda med vårt arbete som är resultatet av en välgjord 

planering. 

5.2 Begränsningar 

Många av de företag vi kontaktade består av flera avdelningar vilket gör det svårt att hitta en person som 

kan svara på alla våra frågor. Flera företag väljer även att inte publicera sina anställdas kontaktuppgifter på 

internet vilket gör det svårare för oss att få kontakt med rätt person. De flesta respondenterna lovar antingen 

att ställa upp på intervju vilket sedan inte sker eller så dröjer det lång tid innan de är tillgängliga. Resultatet 

blir därför begränsat till de personer som deltar och de svar vi lyckas samla in. 

5.3 Framtida arbete  

Som vi tidigare nämnt så har vi inte tagit reda på producerbarheten och kostnadseffektiviteten för 

antennplattformen och därför lämnat detta ogjort i projektet. Av det vi planerade att göra så har vi inte 

undersökt eventuella krav och regler från myndigheter lika noggrant som vi hade velat eftersom det var 

extremt svårt att hitta relevant information gällande detta. Utöver dessa saker så har vi gjort det vi 

planerade att göra under projektet och därför inte lämnat så mycket ogjort. 

Den nästa uppenbara saken att göra för Smarteq är att gemensamt ta ett beslut om produkten ska 

produceras eller inte, baserat på information från undersökningen och den kravspecifikation som tagits 

fram. Utifrån kravspecifikationen så bör en bedömning göras om det är möjligt att producera en sådan 

antenn och i så fall besluta om hur den ska se ut och vilka funktioner den ska innehålla. Efter detta så är det 

högst relevant att ta fram en prototyp av hur konstruktionen av antennen kan tänkas se ut. Hade vi fortsatt 
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med arbetet så hade det mest uppenbara för oss vara att samla in ännu mer information från marknaden för 

att göra resultatet mer detaljerat. 

Vårt tips till nästa person som följer upp detta arbete är att titta mer på marknader utanför Europa där Asien 

och USA har stor potential. Asien är en av världens största marknader för bussar och USA har även de en 

stor bussmarknad. Både Asien och USA är även stora på antennmarknaden så detta kan vara intressant att 

göra någon liknande undersökning på. Det kan även vara intressant att undersöka myndigheter i världen 

mer om vad som kan tänkas hända i framtiden gällande krav och regler för antenner och tillhörande 

elektronik. 

 

5.4 Reflektion  

Miljö 

Det utförda arbetet har inte krävt någon materialanvändning som är direkt skadlig för miljö eller naturen. 

Arbetet har krävt att tillgång till dator och telefon vilket leder till att påverkan på miljön kan försummas. 

Däremot leder arbete till att Smarteq eventuellt väljer att producera en ny antennplattform och vid 

tillverkning av antenner eller annan elektronik så uppstår en viss påverkan på miljön. Smarteq har flera 

certifikat som visar att företagets miljöledning och kvalitetsledning följer vissa regler och standars. Smarteq 

uppfyller ISO 14001 som är ett samlingsnamn för de standarder som handlar om miljöledning [50]. Att 

uppfylla denna standard innebär att företaget tar hänsyn till flera miljöaspekter. Miljöaspekter som: 

 Ökad processeffektivitet. 

 Minskad användning av resurser och material per levererad nytta. 

 Minskad avfallsproduktion. 

 Ökad andel förnybara resurser och system används. 

De är även ISO/TS 16949 certifierade som innebär att företag som leverera produkter till fordonsindustrin 

uppfyller de standards som finns på kvalitetsledningssystemet[51]. Vilket innebär främst att företaget 

leverera produkter av hög kvalité och har låga förluster i försörjningskedjan. 

Social 

Den rapport som ska till Smarteq innehåller konfidentiellt material som inte tas med i slutrapporten till 

KTH. Det konfidentiella materialet består av namn på respondenterna, svaren från frågeformulären, 

konkurrensanalys och en kravspecifikation på antennplattformen. Detta material kommer inte att tas med 

eftersom produkten är ämnad endast för Smarteq. Flera konkurrenter har visat intresse för vårt arbete och vi 

väljer även därför att inte publicera slutrapporten på Diva som är en databas för examensarbeten. Detta för 

att förhindra och försvåra att konkurrenter läser arbetet.  

Rapporten till Smarteq pekar på de möjligheter som finns på bussmarknaden och de funktioner som 

eftertraktas av intressenterna. Rapporten är begränsad till nuet eftersom marknadssituation förändras och 

intressenternas krav på funktionalitet blir annorlunda med åren. 
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Ekonomi 

Smarteq har av Vinnova beviljats 500,000kr i anslag för studier av nästa generations multiantenn för 

bussindustrin. Vinnova är en svensk förvaltningsmyndighet som driver program för att stärka 

innovationskraften i Sverige. Vinnova har tre huvudinriktningar där Smarteqs antennprojekt faller under 

programmet “strategiskt viktiga kunskapsområden” med inriktning mot transport. Efter detta anslag har 

Smarteq bestämt att anlita två examensarbetare som ska få göra den förstudie som ska användas som 

underlag för utvecklingen av antennplattformen. Den produkt som vi tar fram för Smarteq har inte kostat 

något att ta fram mer än den arbetstid vi lägger ner på arbetet. 
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Appendix A – Nyckelegenskaper hos antenner 

Bandbredd 

Bandbredd är en grundläggande antennparameter som beskriver frekvensområdet över vilket antenner kan 

utstråla eller ta emot signaler. Ofta är den önskade bandbredden den avgörande faktorn när man väljer en 

antenn[50]. 

Strålningsmönster 

Strålningsmönster är en illustration över hur radiovågorna utbreder sig från ett utsändande antenn. 

Strålningsmönstrets karakteristik kan variera om man har en isotropisk antenn, rundstrålande antenn eller 

en riktad antenn[50]. 

Isotropisk antenn 

En isotropisk antenn är en antenn som strålar lika mycket i alla riktningar, se figur a. 

Rundstrålande antenn 

Rundstrålande antenn strålar lika mycket i det horisontella planet med minimal utstrålning i det vertikala. 

Denna typ av antenn passar bra för fordonsindustrin då man inte behöver rikta strålarna vertikalt, det 

horisontella planet är av större betydelse. Strålningsmönstrets karakteristik blir format som en “munk”, se 

figur b. [50]. 

Riktad antenn 

En riktad antenn strålar mot en önskad riktning, se figur c. Detta sker på bekostnad av reducerad 

effektivitet i andra riktningar, vilket kan vara önskvärt i vissa tillämpningar. Riktade antenner är lämpliga 

för punkt till punkt länkar och tillämpas inom radarsystem för fordonssäkerhet där en smal riktad stråle kan 

upptäcka i hinder i närheten[50].  

 

 

Figur 11 - Visar strålningsmönster för olika typer av antenner[50]. 
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Appendix B – Frågeformulär 

Appendix A innehåller de frågor vi ställde till TIER2 i undersökningen. Frågorna är ställda på Engelska 

och består av 6 delar med 29 stycken frågor. Nedan ser vi de frågor som ställdes i undersökningen. 

Company facts 

1. In which countries do you operate? 

2. How many employees do you have in total? 

3. Total turnover in 2014: 

Electronical 

1. Which antenna functions do you use today? 

 2G Mobile 

 3G Mobile 

 4G LTE (2600-band) 

 4G LTE (700-band) 

 4G LTE (800-band) 

 CDMA 450 

 GPS 

 Glonass 

 Satellite TV 

 WIFI 2400-band 

 WIFI 5000-band 

 AM/FM 

 DAB 

 TETRA  (380 - 410 MHz) 

 TETRA  (410 - 430 MHz ) 

 TETRA  (450 - 470 MHz ) 

 

2. Future needs of antenna functions: 

 2G Mobile 

 3G Mobile 

 4G LTE (2600-band) 

 4G LTE (700-band) 

 4G LTE (800-band) 

 CDMA 450 

 GPS 

 Glonass 

 Satellite TV 

 WIFI 2400-band 

 WIFI 5000-band 

 AM/FM 

 DAB 

 TETRA  (380 - 410 MHz) 

 TETRA  (410 - 430 MHz ) 

 TETRA  (450 - 470 MHz ) 
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3. What kind of antenna functions would you like to see together in one complete antenna platform? 

4. What would your target price be for such an antenna platform? 

Mechanical 

1. What kind of mounting are you using for your antennas? 

 Hole mounting 

 Adhiesive mounting 

 Other 

 

2. Are the antennas ground plane dependant? 

 Yes 

 No 

 

3. Which IP class (International Protection Marking) are you currently using? 

4. Which IP- class are you interested in? 

5. Do you use a separate antenna for AM/FM? 

 Yes 

 No 

 

6. What kind of antenna profile are you using today? 

 Low profile (disc antennas) 

 Rod antennas 

 

7. Any environmental demads? 

8. Future needs in mechanical design: 

Production 

1. To which markets do you produce your products today? 

 Buses 

 Coaches 

 Trucks 

 

2. In which countries do you produce your products? 

3. How do you distribute your products? 

 Via distributors 

 Directly to the assembly line 

 

4. How many systems have you sold in 2014? 

Logistics and sourcing 

1. Who is your preferred antenna supplier today? 

2. Can you consider to change if a new supplier adds value? 

 Yes 

 No 
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3. Do you use European antenna suppliers? 

 Yes 

 No 

 

4. How many suppliers of antennas do you have today? 

5. Which of these companies is related to the bus market? 

 EXW - Ex Works 

 DDP - Delivery Duty Paid 

 FOB - Free On Board 

Miscellaneous information 

1. Do you have any particular quality demands on sub suppliers? 

 ISO TS 16949 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 

2. Have you noticed any particular and upcoming market trends in the antenna sector? 

3. Is there anything else you would like to add? 
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