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Sammanfattning 
Den här uppsatsen undersöker hur värdeerbjudandet hos lastbilstillverkare i Sverige har 
förändrats av att lastbilarna blir uppkopplade mot Internet. Vidare undersöks även vilken 
inverkan ett ökat tjänsteinnehåll hos lastbilarna har för lastbilstillverkarna och dess kunder 
(åkerierna). Undersökningen baseras på information inhämtad från vetenskapliga artiklar, 
företagshemsidor och intervjuer med personal på Scania och Mercedes. 
 
En kategorisering av produkter bestående av varor och tjänster används för att analysera 
branschens värdeerbjudande i dagsläget. Därefter undersöks vilka tjänster uppkopplingen av 
fordonen har möjliggjort, samt fördelar respektive utmaningar med dessa. Slutligen diskuteras 
framtida möjligheter som uppkopplade fordon medför. 
 
Lastbilstillverkarnas värderbjudanden kan till största del kategoriseras som 
produktorienterade, det vill säga att deras produkt- och tjänstekombinationer baseras på ett 
traditionellt försäljningsförfarande. Ägandet av produkten övergår till köparen vid 
försäljningen och den fysiska produkten utgör det huvudsakliga erbjudandet. Samtidigt 
erbjuds möjlighet att köpa till service- och konsultationstjänster. Uppkopplingen av fordonen 
har medfört nya tjänster bestående av positioneringstjänster, analystjänster och service- och 
underhållstjänster. Positioneringstjänsterna ger åkerierna möjlighet till större kontroll över 
fordonsflottan, genom att de kan se fordonens positioner i realtid. Analystjänsterna möjliggör 
minskat fordonsslitage och lägre bränslekostnader genom körstilsanalyser som visar åkerierna 
hur deras chaufförer kan optimera körstilen. Service- och underhållstjänsterna erbjuder 
direktkommunikation mellan fordonen och verkstäderna vilket kan effektivisera 
verkstadsbesöken. Framtidsmöjligheter är Platooning, Big Dataanalys och självkörande 
fordon. Detta är exempel på tjänster som är under utveckling och ännu inte slagit igenom. 
Platooning visar potential att minska bränsleförbrukningen vid transporter. Big Dataanalys 
kan bland annat användas för att förbättra nuvarande tjänster. Självkörande fordon kan bidra 
med drastiskt minskade personalkostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Abstract 
This candidate thesis examines how Swedish truck manufacturers’ value proposition has 
changed due to the fact that trucks are becoming connected to the Internet. Furthermore, it 
examines the impact of increased service content in truck manufacturers’ value proposition 
and how that affects both the manufacturers and their customers (hauliers). The thesis is based 
on information taken from scientific articles, company websites and interviews with staff at 
Scania and Mercedes.  
 
A categorization of products consisting of goods and services is used to analyze the industry’s 
current value propositions. Furthermore, an examination of which kinds of services that the 
connectivity of the trucks has made possible is done. It also elucidates the challenges as well 
as the advantages of the services. Finally, a discussion follows about the future opportunities 
enabled by connected trucks. 
 
The truck manufacturers’ value propositions could be categorized as product-oriented. 
Meaning that their product and service combinations are based on traditional sales processes 
where the ownership of the product passes to the buyer after the sale. Also meaning that the 
physical product constitutes the main part of the value proposition and additional services 
such as maintenance or consultation services is secondary. The connectivity of the vehicles 
has enabled several new services. In this paper they are referred to as positioning services, 
analysis services, and service and maintenance. Positioning services provide hauliers an 
opportunity to have greater control of their vehicle fleet by enabling fleet operators to see the 
vehicles positions in real time. Analysis services help reduce vehicle wear and lower fuel 
costs. Analysis services offer drivers the opportunity to optimize their driving style by 
analyzing their current driving techniques and suggesting areas of improvement. Service and 
maintenance services enable direct communication between the trucks and the workshops, 
which can streamline workshop visits. Future possibilities for connected trucks are many, for 
example, platooning, Big Data analysis and self-driving trucks. Platooning shows potential to 
reduce fuel consumption during transportation. Big Data analysis, could (among other things) 
be used to improve existing services. Self-driving trucks can contribute to drastically reduce 
hauliers personnel costs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Förord 
Den här rapporten är en kandidatexamensuppsats skriven av två maskinteknikstudenter med 
inriktningen Industriell produktion. Ett stort tack till vår handledare Bo Karlson som har 
stöttat och hjälpt oss på vägen. Vidare vill vi även tacka Scania och Mercedes som ställt upp 
på intervjuer. 
 
Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm maj 2016 
Kristoffer Birgersson, Pontus Skog 
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1 Inledning	
1.1 Bakgrund 

En fundamental förutsättning som är gemensam för alla industriellt tillverkande företag är att 
de måste utveckla och erbjuda produkter som tillför värde för kunderna. Det är en 
nödvändighet för att kunderna ska vara beredda att betala för produkterna. Företag erbjuder 
produkter som kan delas in i två olika kategorier; varor och tjänster. En renodlad vara är 
materiell, den kan lagras och transporteras, den produceras genom olika förädlingssteg och 
varans kvalitet är oftast relativt enkel att mäta. Det omvända gäller för renodlade tjänster. De 
är immateriella, de kan varken lagras eller transporteras, produktion och konsumtion sker ofta 
samtidigt och i nära kontakt med kunden och kvaliteten är oftast svårare att mäta. I praktiken 
förekommer vanligtvis en kombination av varor och tjänster. Exempel på detta kan vara en 
maskin som säljs tillsammans med ett serviceavtal, eller ett mobilabonnemang som tecknas 
varpå även en mobiltelefon ingår i köpet. I den här rapporten läggs fokus på hur tjänster 
kopplade till företagens varor ökar värdet för kunden.  
 
Ett företags konkurrenskraft avgörs av många faktorer. En viktig del är kombinationen av 
tjänster/varor som erbjuds, samt till vilket pris och kvalitet. Dessa benämns som företagets 
värdeerbjudande. Värdeerbjudandet utgör en av tre grundpelare i ett företags affärsmodell, där 
de andra två är värdeskapande och värdefångst. Hur värdeerbjudandet utformas är nära 
förknippat med företagets affärsidé och strategi (Engwall et al. 2014). Huvudsyftet för de 
flesta företag är att göra ekonomisk vinst, men strategin för att nå det målet skiljer sig 
väsentligt. Redan år 1988 diskuterades värdet av att addera tjänster till varor för att öka 
värdeerbjudandet till kunden (Vandermerwe & Rada 1988).  
 
På senare tid har utvecklingen gått mot att det blir allt vanligare att koppla olika tjänster till 
varorna då företagen har insett möjligheterna med detta. Att utvecklingen har gått mot en 
ökad grad av tjänster kopplade till varor råder det inget tvivel om, men vägen till en lyckad 
och lönsam tjänstefiering är inte helt lätt. Gebauer et al. (2005) uppmärksammar att det kan 
förekomma flera utmaningar såsom en ökad produktkomplexitet och framförallt en ökad 
kostnad förknippad med tjänsterna, men också att det finns en stor potential förknippat med 
detta. Den som lyckas med övergången har mycket att vinna. De skriver även att flera företag 
som har investerat mycket resurser för att öka tjänsteinnehållet hos sina produkter har 
misslyckas med att öka intäkterna i proportion till investeringarna (Gebauer et al. 2005). 
 
En annan trend är att allt fler varor och produkter blir uppkopplade mot Internet. 
Uppkopplade produkter kan ses som en naturlig del av tidigare nämnda utveckling rörande 
tjänster, då uppkopplingen möjliggör nya typer av tjänster. Smarta, uppkopplade produkter är 
ett område som har stor potential och allt fler branscher börjar erbjuda varor med uppkoppling 
mot Internet. Med de uppkopplade produkterna kan användardata från kunden samlas in och 
analyseras. De uppkopplade produkterna och den stora datamängd som kan samlas in och 
bearbetas från dessa (härifrån kallad Big data), är något som är aktuellt i dagsläget och med 
utgångspunkt i de två områdena ska lastbilsbranschen analyseras. 
 
En tredje trend är utvecklingen av sensorer. Dessa är en viktig del i de nya tjänster som 
lastbilstillverkarna kan erbjuda när fordonen blir uppkopplade. Utan sensorer samlas ingen 
användardata in. Sensorernas utveckling har påskyndats av visionen om att allt ska vara 
uppkopplat mot Internet. Sensorerna har blivit billigare, mindre och mer avancerade 
(Olofsson 2016).  
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Lastbilsbranschen används i denna rapport för att exemplifiera utvecklingen av hur 
tillverkande företag har förändrat värdeerbjudandena till kunderna. Lastbilar är intressanta att 
undersöka då utvecklingen är tydlig med avseende på sammankopplandet av varor och 
tjänster. I och med att de ständigt rör sig ställs det krav på trådlös kommunikation. I dagsläget 
sker en spännande utveckling av nya typer av tjänster i samband med att lastbilarna blir 
uppkopplade mot Internet och att allt mer mjukvara integreras i dem. 
 

1.2 Syfte och problemställning 

Utvecklingen som sker i lastbilsbranschen idag gör att det finns anledning att undersöka hur 
utvecklingen av uppkopplade fordon och förändrat tjänsteinnehåll påverkar 
lastbilstillverkarnas värdeerbjudande. Syftet med denna rapport är att ge en ökad förståelse för 
hur uppkopplade produkter kan öka ett företags värdeerbjudande. Följande forskningsfråga 
undersöks:  
 
Hur påverkas lastbilstillverkares värdeerbjudande av att lastbilarna blir uppkopplade och att 
tjänsteinnehållet ökas?  
 
För att besvara forskningsfrågan undersöks följande: 
 
Hur kan lastbilstillverkarnas värdeerbjudande kategoriseras? 
 
Vilka tjänster möjliggörs av uppkopplade fordon? 
 
Fördelar och utmaningar med uppkopplade fordon? 
 
Vad har drivit utvecklingen av uppkopplade fordon? 
 
Påverkar den nya tekniken åkeriernas resurseffektivitet? 
 
 

1.3 Definitioner 

I rapporten nämns begreppen vara, tjänst och produkt frekvent. För ökad tydlighet definieras 
dessa tre begrepp här. En vara definieras som något materiellt, som existerar i fysisk form. 
Den kan transporteras, användas och existerar från att den skapas till att den skrotas eller 
slängs. Ett exempel på en vara är en lastbil. En tjänst definieras som motsatsen. Något 
immateriellt, som inte existerar i fysisk form. Tjänsten upphör att existera när den är utförd. 
Ett exempel är reparation av en lastbil. En produkt definieras som en kombination av varor 
och tjänster. Till exempel en lastbil (vara) som säljs med tjänster som försäkringar, garanti 
med mera. 
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1.4 Avgränsningar 

Rapporten avgränsas till att behandla lastbilstillverkare som erbjuder sina produkter på den 
svenska marknaden och deras varor och tjänster. För att göra ytterligare avgränsningar 
undersöktes huvudsakligen två stora företag i branschen, Scania och Mercedes. 
Lastbilsbranschen är intressant då det är en bransch där det skett en markant utveckling på 
senare tid. De lastbilar som säljs idag är utrustade med sensorer och teknik som möjliggör 
många nya tjänster. Rapporten avhandlar inte tekniska detaljer kring hård- och mjukvara 
såsom sensorer och processorer. De är nödvändiga för uppkopplingen av fordonen, men är 
inte relevanta för forskningsfrågorna. Undersökningen utförs med huvudfokus på de tjänster 
som finns idag relaterade till uppkopplade fordon. Traditionella tjänster såsom reparation eller 
leasingavtal studeras inte utan fokus ligger på de tjänster som den uppkopplade lastbilen 
möjliggör.  
 
Även om lastbilsbranschen studerats i denna rapport anser vi att det finns lärdomar även för 
andra branscher. Detta då uppkopplade varor är något som kommer bli allt vanligare i 
framtiden och lastbilsbranschen är ett bra exempel på uppkopplade varors betydelse för både 
kund och tillverkare. Avgränsningen att titta på endast två lastbilstillverkare anses inte vara ett 
problem då de är stora aktörer i ledande positioner och anses vara representativa.  
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2 Metod 
För att undersöka hur ett lastbilstillverkande företags värdeerbjudande förändras när 
tjänsteinnehållet i produkterna ökar formulerades underfrågor för att avgränsa 
forskningsområdet. Därefter genomfördes informationssökning. Urvalet av relevanta artiklar 
är till stor del baserat på sökningar i välrenommerade databaser för vetenskapliga 
publikationer såsom Elsevier och Sciencedirect. Utöver det, har informationssökning 
genomförts på företagshemsidor och i årsrapporter. Nyckelord som ”Servitization”, 
”Functional sales”, “Connected products” och ”Product innovation” användes. 
 
Vidare gjordes en detaljerad granskning av två ledande företag i lastbilsbranschen, Scania och 
Mercedes. Båda erbjuder uppkopplade fordon i sitt produktsortiment. Två intervjuer 
genomfördes som en del av granskningen. Intervjuerna var 60 minuter långa. De spelades in 
och transkriberades. Intervjuerna utfördes i utforskande syfte med ett semi-strukturellt 
tillvägagångssätt. Frågorna till intervjuerna finns som bilagor i rapporten. Målet med 
intervjuerna var att få en djupare inblick i respektive företags syn på uppkopplade fordon och 
den utveckling som ägt rum inom detta område. Intervjun på Scania genomfördes med en 
person som arbetade med “Strategy & Business Development for Connected Services and 
Solutions”. På Mercedes genomfördes intervjun med en “Sales manager” för deras 
telematiksystem. Att endast två intervjuer genomförts har bidragit till att en större 
informationssökning på internet krävts. En metod inkluderande fler intervjuer hade varit ett 
alternativ men med given tidsram var det ej en möjlighet. Information om de frågor som ej täcktes 
av intervjuerna inhämtades från informationssökningen. De personerna som intervjuades är 
kunniga inom sina områden och vi bedömer därmed informationen som trovärdig. 
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3 Teori	
3.1 Kategorisering 

Alla företag försöker optimera sina värdeerbjudande för att locka kunderna att köpa deras 
produkter. Detta har lett till att det finns ett stort och varierat utbud av tjänster som är 
kopplade till varor av olika slag. För att möjliggöra en analys av hur olika företags 
värdeerbjudanden förändras med ökande grad av tjänstefiering behövs en kategorisering av 
affärsmodeller med kombinationer av tjänster och varor, framöver kallade ”product service 
systems” (PSS).  
 
I artiklar och litteratur som behandlar detta område föreslås olika modeller. Tre huvudsakliga 
indelningar av PSS återfinns dock genomgående (Tukker 2004). De kallas 
Produktorienterade, Användningsorienterade och Resultatorienterade. Tukker (2004) 
definierar även åtta karakteristiska arketyper av PSS inom de tre huvudkategorierna. Nedan 
ges en beskrivning av de tre huvudkategorierna samt av Tukkers arketyper. 
 
3.1.1 Produktorienterade	PSS	
Produktorienterat product service system (PSS), baseras på det traditionella 
försäljningsförfarandet där ägandet av varan övergår till kunden vid köpet. Varan är det 
huvudsakliga erbjudandet och tjänsterna är till för att först och främst säkerställa att kunden 
får tillgång till varan och möjlighet att använda den under dess livstid. Det finns ett flertal 
olika exempel på produktorienterade tjänster, detta är något som diskuteras av Gaiardelli et al 
(2014). Exempel på produktorienterade tjänster är hemleverans, installation, 
produktrådgivning, reparation, uppdateringar och återvinning av produkten. Dessa tjänster 
kan i sin tur delas in i kategorier, av Tukker (2014) kallade ”arketyper”. Tukker (2014) 
använder sig av arketyperna “Produktrelaterade tjänster” och “Råd och konsultation”. 
 
De företag som erbjuder produktorienterade tjänster skapar värde för kunden i samband med 
att varan levereras. Olika tjänster kan kopplas till den specifika varan för att höja värdet eller 
för att behålla tidigare skapat värde (till exempel underhållsrelaterade tjänster). Värdet 
levereras genom att kunden får full tillgång till varan och kan utnyttja den obegränsat och 
utefter kundens preferenser. Värdefångsten sker i samband med försäljningen av varan. De 
företag som anammar produktorienterade PSS tenderar att ha en mer distanserad kontakt till 
kunden jämfört med de andra två typerna. Det krävs att företaget arbetar med att utvärdera sitt 
tjänsteerbjudande så att det ständigt är anpassat till kundernas efterfrågan. 
 
Ett exempel på ett produktorienterat PSS är försäljning av en personbil. Kunden väljer den bil 
som ger mest värde, det vill säga den som uppfyller kundens preferenser bäst. När kunden 
betalar för bilen fångar producenten värdet, och kunden blir ägare av bilen som han/hon sedan 
kan använda efter önskemål. Efter en viss tid är bilen i behov av underhåll, kunden kan då 
välja att vända sig till tillverkaren som erbjuder tjänsten att reparera bilen. 
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3.1.2 Användningsorienterade	PSS	
Konceptet för användningsorienterade PSS innebär att tjänsteleverantören behåller ägandet av 
varan. Kunden hyr varan av leverantören under en tidsbegränsad period. Under tiden får 
kunden möjlighet att utnyttja varan. Även om varan inte står i fokus i samma utsträckning 
som i ett produktorienterat PSS så utgör varan fortfarande en central del av 
erbjudandet.  Detta medför vissa fördelar för kunden (Tukker 2004). Till exempel krävs 
initialt ingen stor utgift för att köpa varan, vidare lämnas varan tillbaks till leverantören efter 
användning vilket innebär att kunden inte behöver oroa sig för att varan ska vara outnyttjad 
och därmed bidra negativt till verksamheten. Varan är fortfarande i behov av underhåll, 
montering och liknande produktrelaterade tjänster som beskrevs ovan, men i detta fall är 
kostnaden för alla dessa tjänster oftast medräknade i försäljningspriset och sköts av 
tjänsteleverantören. 
 
Användningsorienterade PSS delas av Tukker (2014) in i arketyperna “leasing”, “renting”, 
“sharing” och “pooling”. Vid “leasing” betalar kunden exempelvis ett fast pris varje 
månad/år. Under tiden får kunden utnyttja varan fritt men den tillhör fortfarande företaget 
som erbjuder leasingtjänsten. Vid “renting” väljer kunden en vara som passar preferenserna 
och därefter betalar kunden efter olika parametrar som kan vara utnyttjande eller tidsperiod. 
Biluthyrning är ett exempel på detta, där väljer kunden den bil som passar preferenserna 
(storlek, prisklass osv). Därefter betalas en avgift som tillåter kunden att använda bilen i x 
antal dagar och köra y antal mil. Bilen används sekventiellt av olika kunder. “Sharing” 
påminner om “renting” men skillnaden är att ett medlemskap krävs. Ett exempel på detta är 
Zipcar där medlemmar kan utnyttja bilarna och får betala en timvis/daglig avgift. Även vid 
“sharing” används en och samma produkt av flera olika kunder. “Pooling” innebär att flera 
kunder kan använda produkten samtidigt, ett exempel på detta skulle kunna vara om det fanns 
en tjänst för samåkning. 
 
Skapandet av värdet skiljer sig från produktorienterade PSS genom att leverantören investerar 
i ett flertal produkter som de sedan erbjuder kunderna, till skillnad från andra leverantörer 
som fokuserar på produktorienterade PSS som istället investerar i fabriker och säljer varorna. 
En stor skillnad är att kundens behov tillfredsställs under en bestämd tidsperiod i jämförelse 
med produktrelaterade PSS. Istället för att sälja en bil som kunden kan använda under en 
längre period så erbjuder företaget kunden möjligheten att använda en bil under den 
tidsperioden som avtalats och kunden faktiskt behöver bilen. 
 
3.1.3 Resultatorienterade	PSS	
Resultatorienterade PSS baseras på att kunden betalar för att få tillgång till en viss funktion 
eller ett resultat. Valet av produkt behöver inte vara en viktig del av erbjudandet utan kan 
skötas helt av tjänsteleverantören som då helt står för tillvägagångssättet för att uppfylla 
kundens behov. Tjänsteleverantören ansvarar för leverans, underhåll, reparationer och 
inställningar (Tukker 2004). Det vill säga allt som behövs för att varan ska fungera. Kundens 
grundbehov, till exempel möjligheten till transport, uppfylls. Värdet för kunden är att få ta del 
av de fördelar, det vill säga resultatet, som ägande av en produkt medför utan att behöva ta del 
av nackdelarna. Värdefångsten kan ske antingen genom fakturering per använd enhet eller 
genom förbestämda kontrakt där specifika funktioner eller resultat utlovas. 
 
Ett exempel utgörs av företaget car2go som erbjuder personbilar till konsumenter som 
behöver ett tillfälligt transportmedel. Värdet för kunden utgörs av tillgänglighet till fullt 
fungerande transportmedel. Det ger kunden möjlighet att transportera sig mellan två platser på 
ett smidigt sätt. Valet av bilmodell har liten betydelse för kunden, det primära behovet består 
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av att kunna förflytta sig smidigt. Värdefångsten sker genom att bilarnas 
användning övervakas och kunderna faktureras per använd minut. Andra exempel på 
resultatorienterade PSS är Philips “Pay per lux”, Xerox “Print services” och Rolls Royce 
“Power by the hour”. Philips erbjudande är att förse behaglig belysning. De erbjuder 
belysningslösningar till företagsbyggnader. Xerox erbjuder utskriftslösningar där ett 
specificerat antal utskrifter erbjuds. Rolls Royce ”Power by the hour” erbjuder kunderna 
lösningar för flygmotorer som faktureras per flygtimme. Gemensamt för alla är dessa är att 
leverantören står för installation, underhåll och reparationer; de levererar en tjänst snarare än 
en vara. 
 
Enligt Tukker finns det tre arketyper inom denna kategori. Den första kallas “Activity 
management/outsourcing”. I denna kategori hamnar erbjudande som är vanliga i outsourcing-
sammanhang, där utomstående företag anlitas för att sköta delar av ett företags verksamhet. 
“Activity management/outsourcing” klassas som resultatorienterat PSS på grund av att det 
oftast sker med specifika krav på resultat och prestationer. Den andra är Pay per service unit. 
Här hamnar erbjudanden som tar betalt per antal använda timmar eller använda enheter. 
Exempel utgörs av de tidigare nämnda tjänsterna som erbjuds av Car2go och Rolls Royce. 
Den tredje typen “Functional result” syftar till mer abstrakta erbjudanden av funktioner och 
resultat. Det vill säga, där tjänsteleverantören har större frihet angående hur resultatet ska nås. 
 

3.2 Uppkopplade varor 

Kundernas krav på produkter har blivit högre, vilket har lett till att det har skett utveckling 
gällande produkters komplexitet över tiden. Traditionellt fanns ingen möjlighet att 
kommunicera med produkterna då tekniken inte var tillräckligt utvecklad. Under en period 
fanns produkter som kunde samla in användardata offline för att sedan ha möjligheten att 
ladda upp informationen med hjälp av en dator. Ett exempel på detta är de handdatorer som 
användes i lastbilsbranschen innan uppkopplade fordon blev aktuellt. Idag gäller andra 
förutsättningar. Med kraftfulla processorer och ett välutvecklat mobilnät är konstant 
uppkoppling möjligt. Leverantörerna ställs därmed inför nya utmaningar gällande 
utvecklingen av varor som benämns som “smarta, uppkopplade varor” och tjänster relaterade 
till dessa. Varorna har i dagsläget inbyggda datorer med sensorer som kontinuerligt skickar 
information till producenterna via Internet. Ett exempel på detta är bilföretaget Tesla som 
erbjuder bilar som kopplas upp mot Internet och kan därigenom bland annat ladda ner 
mjukvaruuppdateringar (Tesla 2016). 
 
Utvecklingen öppnar upp stora möjligheter för företag, exempelvis för innovativa tjänster 
kopplade till efterförsäljningen. En uppdelning i tre kategorier brukar göras gällande vilka 
möjligheter smarta uppkopplade varor leder till. Till att börja med ökar servicemöjligheterna. 
Med så kallad proaktivt underhåll kan ett fel hindras genom att vidta förebyggande åtgärder 
redan innan felet uppstått, detta med hjälp av information från varan. Det leder i sin tur till en 
ökning av drifttiden. Vidare kan användandet av varan förenklas, till exempel genom att en 
maskin kan styras från långa avstånd som tidigare inte varit möjligt. Det vill säga en ökad 
tillgänglighet. Den tredje punkten gäller möjligheten att förbättra varan med hjälp av 
”feedback-loops” till utvecklingsavdelningen där information om hur kunden använder varan 
kan fås (Heppelmann & Porter 2014; Porter & Heppelmann 2014). 
 
Många av de nya möjliga tjänsterna kräver inte bara uppkoppling och kommunikation utan 
även kunskap och kapacitet att hantera mycket stora datamängder, så kallad Big Data. 
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Utvecklingen på senare tid har gått mot en ökad mängd smarta uppkopplade varor. 
Tillverkarna ställs därmed inför en ny utmaning. Med uppkopplade varor möjliggörs 
insamling av data från användandet av varorna. Den enorma mängden data som samlas in 
kommer inte i välsorterad och lättläslig form utan det krävs mycket arbete för att kunna 
använda den information som fås ut. Företagen behöver lägga ner resurser för att utnyttja 
informationen på ett bra sätt. I vissa fall kan det vara relevant för företag att utveckla en 
strategi i hur den stora mängden insamlad data ska analyseras och omvandlas till värdefull 
information. Med ett effektivt utnyttjande av den insamlade informationen från till exempel 
användning av en vara öppnas möjligheter för ökad värdefångst genom nya tjänster. Gebauer 
et al (2005) förespråkar en strategi för att förbättra företagets värdefångst när tjänsteinnehållet 
ökar. Följande steg ingår i strategin; etablera en marknadsorienterad och tydligt definierad 
tjänsteutvecklingsprocess, fokusera tjänsteerbjudandet på värdeerbjudandet till kunden, 
initiera relationsmarknadsföring, definiera en tydlig tjänstestrategi, etablera en avdelning som 
fokuserar på tjänster och till sist skapa en ”tjänstekultur” (Gebauer et al. 2005).  
 
Användandet av stora datamängder har som diskuterats ovan stora möjligheter. Inte bara i 
utvecklandet och underhållet av varan eller för att förbättra kundupplevelsen utan även när det 
gäller att utveckla helt nya produkter relaterade till den insamlade datamängden. Denna typ av 
nya tjänster ökar värdeerbjudandet hos det tillverkande företaget och information som tidigare 
varit svåråtkomlig kan öppna upp nya möjligheter. Detta genom att företaget utnyttjar den 
insamlade datamängden på ett bra sätt. 
 
Den här utvecklingen förväntas påverka värdekedjan i många branscher. Tidigare har varan 
setts som en central del i värdekedjan där varan först tillverkas hos producenterna för att 
sedan transporteras till leverantörer som i sin tur tar varan till återförsäljare där den till sist når 
kunden. Varan sågs som ett “ointelligent objekt” som flyttades omkring i en värdekedja. Med 
smarta uppkopplade varor utmanas denna syn och varan blir en deltagare i sin egen 
värdekedja. Varan kan kommunicera med kunden men också med tillverkarna. Tillverkarna 
får en närmare relation med kunden, genom varan.  (Porter & Heppelmann 2014). 
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4 Resultat	
I nedanstående kapitel redovisas resultat från intervjuerna på Scania och Mercedes. Även 
information från företagshemsidor och information från teorikapitlet används. 

4.1 Vilken typ av PSS återfinns typiskt i lastbilsbranschen? 

Om lastbilsbranschen beskrivs utifrån en av PSS-kategorierna passar det produktrelaterade 
PSS bäst. Även om inslag av de andra kategorierna kan observeras och att det finns företag 
som skiljer sig från mängden beskriver det produktrelaterade perspektivet branschen bäst. I 
det produktrelaterade perspektivet står produkten i fokus och ägandet av varan övergår från 
producent till kund vid köpet. Kunden, som ofta är åkerier, gör en initial stor investering och 
köper in ett antal lastbilar med egenskaper anpassade efter åkeriets behov. En annan typ av 
PSS som skulle kunna tänkas är det resultatorienterade PSS. Då hade åkerierna betalat 
lastbilstillverkarna på exempelvis månad- eller årsbasis, eller per transport eller liknande. Om 
ett resultat- eller användningsorienterat PSS använts hade lastbilstillverkarna fortsatt äga 
lastbilarna. Även om detta är verkligheten i enstaka fall utgörs majoriteten av affärerna på ett 
traditionellt sätt där kunden investerar i en lastbilsflotta och innehar därefter äganderätten av 
lastbilarna, i analogi med ett produktrelaterat PSS. 
 
Vidare bedrivs försäljning av tjänster relaterade till lastbilarna i form av tillägg, det vill säga 
de är oftast inte inräknade i priset vid köpet av en lastbil, vilket hade varit fallet om ett 
användnings- eller resultatorienterat PSS använts. En trolig anledning till att majoriteten av 
lastbilstillverkarna baserar sin verksamhet på produktorienterade PSS är att det lever kvar 
sedan branschens uppkomst. Användningsorienterade och resultatorienterade PSS är 
affärsmodeller som tillkommit på senare tid. 
 

4.2 Utvecklingen som lagt grunden för uppkopplade lastbilar 

Lastbilsbranschen är ett bra exempel på hur uppkopplade varor sakta men säkert integrerats i 
värdeerbjudandet. Det har skett en konstant utveckling sedan 90-talet då de första 
handdatorerna till lastbilarna introducerades. Handdatorerna samlade in användningsdata från 
användningen av lastbilen, insamlandet skedde endast lokalt till handdatorn för att sedan tas 
till kontoret för att där kopplas upp mot internet via en dator. I och med att lastbilarna inte var 
uppkopplade är detta inte ett exempel på en uppkopplad vara men däremot ett steg i den 
riktningen. Vid denna tidpunkt skedde mobiluppkoppling mot Internet via GSM, andra 
generationens mobilnät (2g). Det innebar att uppkopplingen var dyr och opålitlig. Ett 
välutvecklat tjänsteerbjudande relaterat till uppkopplade fordon var vid denna tidpunkt inte 
möjligt på grund av de tekniska aspekterna. I samband med nyheten att nästa generation 
mobilnät skulle lanseras (3g) påbörjades en satsning inom de ledande lastbilsföretagen på 
uppkopplade fordon. I samband med lanseringen av det nya, mer pålitliga mobilnätet (3g) år 
2001 lanserades även de första tjänsterna relaterade till uppkopplade fordon. Detta var ett 
resultat av utvecklingen av mobilnätet, men också ett resultat av att hårdvaruutvecklingen 
gjort stora framsteg. Processorerna vid denna tidpunkt var snabbare och kunde hantera mer 
information jämfört med tidigare.  
 
Lanseringen och användningen av de första tjänsterna relaterade till uppkopplade fordon var 
dock inte problemfri. Det nya mobilnätet öppnade upp nya möjligheter som inte 
mobiloperatörerna var vana vid. Exempel på detta var att samarbete med roaming-partners i 
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andra länder var outvecklat, vilket kunde leda till problem relaterade till uppkopplade lastbilar 
i andra länder. 
 
Utöver denna utveckling inom mobilnätet och hårdvaran (exempelvis processorerna) finns 
ytterligare en faktor som påverkat utvecklingen mot uppkopplade fordon. Det är det faktum 
att den mekaniska utvecklingen av lastbilarna pågått en längre tid och har redan kommit långt. 
Den icke-mekaniska utvecklingen (utveckling relaterat till uppkopplade tjänster) är i ett tidigt 
skede. Där finns fortfarande stor potential att hämta till skillnad från exempelvis ytterligare 
utveckling av motorerna som under längre tid utvecklats för att bli slitstarkare, 
bränsleeffektivare och kraftfullare. Med införandet av uppkoppling och tillhörande teknik kan 
förbättringar hos användandet av motorn nås. Vilket kan minska bränsleförbrukning och 
slitage. Tidigare har användandet av motorn inte utvecklats i samma utsträckning som den 
mekaniska aspekten av motorn. 
 
Utvecklingen inom både hård- och mjukvara har lett till att nätet är pålitligare och snabbare, 
processorerna likaså men framförallt har denna typ av teknik blivit billigare. Det har bidragit 
till att tjänsteerbjudandet till de uppkopplade lastbilarna utökats markant och i dagsläget 
erbjuder de större lastbilstillverkarna Internettjänster relaterade till lastbilarna. De lastbilar 
som säljs idag från Scania och Mercedes är förinstallerade med möjligheten att koppla upp sig 
och det är upp till kunden själv att välja. Uppkopplade fordon har alltså blivit till standard och 
företagen ser ingen anledning till att denna utveckling skulle stanna utan snarare att det blir 
mer och mer aktuellt (Scania 2014; Daimler 2015). 
 

4.3 Uppkopplade tjänster 

Flera nya tjänster som använder uppkoppling mot Internet erbjuds inom lastbilsbranschen 
idag. De möjliggörs av tidigare nämnd utveckling och genom att lastbilstillverkarna har valt 
att utrusta bilarna med sensorer och teknik som möjliggör uppkoppling mot Internet. En av de 
ledande aktörerna i branschen initierade sina satsningar på uppkopplade fordon med målet att 
kunna erbjuda lastbilar med längre serviceintervall. Tjänsterna kan delas in i 
positioneringstjänster, analystjänster och service- och underhållstjänster.  
 
4.3.1 Positioneringstjänster	
Positioneringstjänsterna bygger på GPS-teknik och ger möjlighet för åkerierna att se exakt var 
lastbilarna i deras flotta befinner sig vid varje givet tillfälle. Det medför att det har blivit 
mycket enklare för åkerierna att ha kontroll över sin flotta. Tidigare var bilparkschefen 
tvungen att ringa runt till chaufförerna för att få information om deras positioner. Den 
underlättade kontrollen av lastbilarnas positioner ger även förutsättningar för att effektivisera 
åkeriernas logistik. Ett exempel är att det ger möjlighet för åkerierna att fördela nya uppdrag 
till chaufförer som redan är på uppdrag, det vill säga att de utför extra uppdrag på vägen. 
Positioneringstjänsterna innefattar även tjänster som underlättar för chaufförerna i deras 
arbete. Chaufförerna kan exempelvis få information om vägförhållanden och tips om bästa 
sätt att köra på aktuell väg. 
 
4.3.2 Analystjänster	
Analystjänster innefattar bland annat körstilsanalyser, vilka innebär att chaufförers körstil 
analyseras för att undersöka hur de använder lastbilen. Syftet med körstilsanalyser är att 
hjälpa kunderna att använda lastbilarna optimalt så att bränsleförbrukning och slitaget 
minimeras. Det kan innebära stora kostnadsbesparingsmöjligheter för kunderna. Besparingar 
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på upp till 15 % av bränslekostnaderna kan uppnås med hjälp av analystjänster (Daimler 
2013). En reducering av bränsleförbrukningen med 15 % motsvarar ca 0,4 liter per mil.  För 
ett svenskt åkeri av genomsnittlig storlek, med en flotta bestående av fyra lastbilar och 12 000 
mil i genomsnittlig årlig körsträcka ger det ca 50 000 kr i besparingar per år (Daimler 2013).  
Körstilsanalyserna resulterar i att chaufförens körstil blir betygsatt och att 
förbättringsområden identifieras. I samband med dessa tjänster erbjuds förarutbildning för att 
underlätta för chaufförerna att förbättra sin körstil. En förbättrad körstil leder inte bara till 
lägre bensinförbrukning, det leder även till ett minskat slitage av drivlina och däck samt ökad 
trafiksäkerhet (Scania 2014).  Andra tjänster som erbjuds är att ge kunderna rapporter med 
driftsdata och bränsleförbrukning i realtid. 
 
 
4.3.3 Service-	och	underhållstjänster	
En viktig aspekt för kunder när de köper lastbilar är tillgången till bra verkstäder (Mercedes, 
intervju). Detta då underhållskostnader såsom reparation och service är en stor utgift för 
åkerierna. Under reparation står lastbilen dessutom stilla vilket innebär förlorade intäkter. 
Uppkopplade lastbilar möjliggör service- och underhållstjänster som möjliggör 
direktkommunikation mellan lastbil och verkstad i realtid. Kunden kan med hjälp av vissa 
tjänster se tekniska felkoder samtidigt som informationen delas med kundens serviceverkstad 
och möjliggör proaktiva åtgärder hos verkstaden. Det gör så att verkstaden kan ställa 
feldiagnoser och beställa reservdelar redan innan lastbilen kommer dit. Det medför också att 
prognostisering av serviceintervallen kan göras baserad på fordonens faktiska kondition och 
att serviceintervallen då ofta blir längre samtidigt som risken för oförutsett haveri minskar. 
Detta till skillnad från tidigare då underhåll utfördes efter antal körda mil eller då lastbilen 
gått sönder. Det minimerar tiden som lastbilen behöver vara hos verkstäder (Scania, intervju). 
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5 Analys	
Det råder enighet hos Scania och Mercedes att utvecklingen på senare tid har gått mot ett ökat 
tjänsteinnehåll i värdeerbjudandet (Scania 2014; Daimler 2015). De uppkopplade fordonen 
spelar en central roll i denna utveckling. Uppkopplade fordon möjliggör tjänster som annars 
inte varit möjliga (se resultatavsnitt). Med det ökade tjänsteinnhållet i värdeerbjudandet 
tillkommer fördelar men också vissa svårigheter och utmaningar som företagen behöver ta 
hänsyn till. 
 

5.1 Utmaningar med uppkopplade lastbilar 

Tre huvudsakliga utmaningar har identifierats utifrån intervjuerna. Till att börja med är 
lastbilsbranschen gammal och har sett liknande ut under en längre tid. På grund av den 
tekniska utveckling som skett på senare tid behöver lastbilstillverkarnas verksamhet anpassas. 
Detta gäller exempelvis vilken kompetens företaget behöver utveckla. Det finns även en 
utmaning i att få åkerierna att anpassa sig och börja använda sig av den nya tekniken. Det 
finns ofta motstånd mot förändringar vid introduktion av ny teknik som påverkar ett företags 
verksamhet. Ett exempel på detta är att få åkerierna/chaufförerna att överhuvudtaget börja 
använda de nya tjänster som erbjuds. Det är en övergångsprocess tills användandet är en del 
av rutinerna. Då är det viktigt att tydligt presentera vilka förbättringar tjänsterna tillför 
verksamheten, såsom att minska bränsleförbrukningen med upp till 15 % genom att använda 
sig av körstilsanalys och förarutbildning.  
 
En annan utmaning för lastbilsföretagen ligger i att få upp försäljningsvolymen av tjänsterna. 
I samband med utvecklingen av tjänster relaterade till de uppkopplade fordonen tillkommer 
stora kostnader i investeringar och utbildningar av personal. Ett exempel är proaktiv service. 
För att lastbilstillverkaren ska kunna erbjuda proaktiv service krävs det att de har 
välutvecklade system för hur reservdelar ska skickas och att personalen är utbildad i 
användning av den nya tekniken. Det innebär att investeringarna i den nya tekniken är en 
satsning som genererar intäkter på längre sikt. 
 
När lastbilen blir uppkopplad medföljer dataintrångsrisker då mjukvarudelen av lastbilen får 
en allt större roll i funktionerna av lastbilen. En modern lastbil har idag upp till 25-30 
styrenheter och dubbelt så mycket kod som en Windows-dator (Scania, intervju). I dagsläget 
är lastbilens trafiksäkerhet beroende av mjukvaran, och att mjukvaran beter sig på önskat sätt. 
Genom ökad implementering av mjukvara och uppkoppling öppnas möjligheter för otillbörlig 
påverkan då alla gränssnitt utgör en möjlig intrångsplats. Dels kan intrång leda till risker för 
otillbörlig påverkan av lastbilen över internet men även stöld/utnyttjande av 
transportinformation från åkerierna (Scania, intervju). 
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5.2 Fördelar med uppkopplade lastbilar 

Utöver tidigare nämnda svårigheter och utmaningar medför uppkopplade fordon värde inom 
flera områden för aktörerna i lastbilsbranschen. Både för kunderna och för tillverkarna.  
	
Fördelar	för	kunderna	
För kunderna innebär det att värdeerbjudandet har utökas till att innehålla flera helt nya 
tjänster samt även att existerande teknik som tidigare endast fanns tillgängliga genom köp av 
andra produkter inkluderas. De helt nya tjänsterna (till exempel analys- och 
positioneringstjänster) innebär tillfört värde genom att tillgodose behov som kunden inte varit 
medveten om tidigare. Tjänsterna fungerar även som en stödfunktion för åkerierna att göra sin 
verksamhet mer lönsam (sänka kostnaderna). Införandet av dessa tjänster och funktioner som 
tidigare endast har kunnat tillgodoses genom köp av produkter från andra leverantörer har 
ökat tillgängligheten till en lägre kostnad. Som tidigare tagits upp gör positioneringstjänsterna 
att åkerierna kan ha en avsevärt ökad kontroll av lastbilarna i sin flotta på ett sätt som tidigare 
inte var möjligt på ett ekonomiskt försvarbart vis. Exempelvis skulle konstant telefonkontakt 
med alla chaufförer inte vara en möjlighet. Nyttan med information om deras positioner i 
realtid skulle inte överväga kostnaderna. Nuvarande teknik möjliggör konstant kontakt med 
lastbilarna till överkomligt pris. I och med att uppkopplingen finns där, möjliggör det för 
kunden att kolla lastbilarnas positioner vid minsta behov. På sikt leder det till en ökad 
användning av positioneringstjänsten men inte till ett ökat pris. Vilket kan sammanfattas i att 
kunden får ett ökat värdeerbjudande. 
 
Körstilsanalyser och förarutbildningar ger kunderna förutsättningar att minimera 
bränslekostnader och minimera fordonslitaget vilket utgör stora kostnadsposter för åkerier. En 
fördel med datoriserade analyser av chaufförernas körstil är att de är objektiva. Objektiv 
bedömning är ofta lättare att ta till sig. Uppkopplingen medför dessutom att prognostisering 
av service och underhållsbehov har förbättrats vilket också leder till lägre 
driftskostnader.  Driftstopp innebär uteblivna intäkter för ett åkeri och är kostsamma. Genom 
bättre möjlighet till planering av verkstadsbesök kan tiden hos verkstäder minskas och då 
minskas även tiden som åkeriernas fordon är ur drift. Det innebär att åkeriernas 
leveranssäkerhet blir bättre och därmed minskar även risken för förseningsavgifter. Utöver det 
görs inte bara ekonomiska besparingar med tjänsterna utan även en minskad miljöpåverkan 
fås. 
 
Fördelar	för	lastbilstillverkarna 
Sett ur lastbilstillverkarnas perspektiv finns det flera positiva aspekter av de tjänster kunden 
erbjuds i samband med de uppkopplade fordonen. Till att börja med utgör de en viktig aspekt 
för tillverkarnas konkurrenskraft gentemot andra tillverkande företag. De kompletterar 
varorna och stärker på så sätt värdeerbjudandet samtidigt som det kan bidra till att göra 
varorna mer unika.  En av de största drivkrafterna till satsningen på uppkopplade fordon 
under tidigt 2000-tal var att öka serviceintervallet för kunderna. Med tanke på att 
lastbilsföretagen får stora intäkter från just underhåll kan detta låta paradoxalt men i och med 
att kunden får en lägre servicekostnad innebar det samtidigt en konkurrensfördel för 
lastbilstillverkarna. När det gäller de uppkopplade tjänster som erbjuds idag fyller de samma 
funktion; att vara till stöd för kunderna och göra deras verksamhet mer lönsam. Detta kan 
göras genom att exempelvis minska bränsleförbrukningen eller, som tidigare nämnt, förlänga 
serviceintervallet. 
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Lastbilsföretagen har gått från att enbart sälja varan lastbil, till att samtidigt inkludera tjänster 
som underlättar för kundens verksamhet i stor utsträckning. De nya tjänsterna har även 
bidragit till en närmare kundrelation. Tidigare skedde mötet med kund mer sällan, exempelvis 
med femårsintervall när det var dags att uppdatera lastbilsflottan. I dagsläget sker kontakten 
mer frekvent vilket ger lastbilsföretagen en större inblick i åkeriernas verksamhet. Från att 
enbart ha en “säljrelation” till en mer interaktiv relation där kundens verksamhet står i fokus 
(Scania, intervju). Den närmare kundrelationen och insamlingen av kundspecifik 
användarinformation är även värdefulla för företagen sett ur ett marknadsföringsperspektiv. 
Det kan ge företagen information om när det är dags för kunderna att göra nya inköp vilket 
indikerar när det är passande att öka säljinsatserna mot kunden. Utökning av 
tjänsteinnehållet i värdeerbjudandena bidrar även till att minska lastbilsföretagens 
konjunkturkänslighet. Vid lågkonjunkturer tenderar företag att ha låg vilja att investera i ny 
utrustning. Inom lastbilsbranschen leder det till att försäljningen av lastbilar minskar. 
Underhåll och service av åkeriernas lastbilar kan däremot inte undvikas även om det är 
lågkonjunktur. Tjänsterna bidrar också till att kunden blir mer uppbunden av 
lastbilsleverantörerna, dels via diverse abonnemang av tjänster, även när de hjälper till i större 
utsträckning att göra kundens verksamhet mer lönsam. Detta sätter lastbilsleverantörerna i en 
bättre förhandlingssits. 
 
Ytterligare en fördel för lastbilstillverkarna är teknikutvecklingen gällande telefonnätet samt 
hård- och mjukvaror. Denna utveckling har möjliggjort och sänkt kostnaderna för “break-
even” för uppkopplade tjänster. Sänkta kostnader för framtagning/användning av tjänsterna 
samtidigt som efterfrågan ökar innebär goda framtidsutsikter för lastbilsföretagen. 
Produktionskostnaderna för uppkopplade tjänster är dyra i utvecklingsstadiet men sedan 
skalbara i en stor utsträckning, det vill säga kostnaderna för att sälja ytterligare en tjänst till en 
kund är låg. 
 
 

5.3 Framtidsutsikter uppkopplade lastbilar 

I framtiden väntar spännande möjligheter som dagens utveckling med uppkoppling av fordon 
möjliggör. Ett område som det forskas på idag är samspel mellan flera lastbilar genom 
bildande av konvojer, så kallad platooning och hur det kan minska bränsleförbrukningen. 
Platooning går ut på att lastbilarna kör i ett led med syftet att lastbilarna ska dra fördel av ett 
mindre luftmotstånd vid körning tätt bakom ett annat fordon. För att det ska vara möjligt ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv krävs att lastbilarna kommunicerar och samspelar så att positionerna 
i leden hålls och att kollisioner undviks vid inbromsningar. Luftmotstånd står för 25 % av en 
lastbils totala bränsleförbrukning (Volvo 2016). Flera genomförda och pågående projekt har 
visat att det är möjligt att minska bränsleförbrukningen med mellan 5-20% beroende på 
avståndet mellan lastbilarna. Ett test som genomfördes av Daimler på tyska autobahn med 
avstånd på ca 15 meter mellan lastbilarna i konvojen, visade att upp till 7 % bränslebesparing 
var möjlig (Hirsch Jerry 2016). Det innebär besparingar på ca 23 000 kr för det 
genomsnittliga åkeriet bestående av fyra lastbilar från exemplet i kapitel 4.3.2.  
 
Andra områden som det forskas kring är hur uppkopplade fordon kan bidra till att optimera 
transportflödet och på ett effektivare sätt att hantera och analysera de stora datamängder som 
samlas in av de uppkopplade fordonen. Helautomatiserade, förarlösa fordon skulle innebära 
en revolutionerande förändring för branschen. För åkerierna skulle det innebära väldigt stora 
kostnadsbesparingar i form av drastiskt minskade personalkostnader. Ur 
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ett samhällsperspektiv skulle det dock innebära att väldigt många jobb riskerar att försvinna 
inom åkeribranschen. 
 
Big data är ett område som i framtiden kommer att få allt större betydelse för 
lastbilsföretagen. De uppkopplade fordonen möjliggör att information blir tillgänglig i realtid 
och det innebär att stora datamängder kan samlas in för att sedan analyseras för att hitta 
avvikelser/samband. Ett exempel på en sådan framtida tjänst är att lastbilen skickar 
information om exempelvis varvtal eller hastighet när den kör på en väg. Efter att flera olika 
lastbilar kört på samma väg och skickat information om körningen kan datan analyseras för 
att hitta den optimala körstilen på varje väg. Denna typ av tjänst kräver uppkoppling av 
fordonen och en väl utvecklad strategi för företaget att analysera och behandla stora 
datamängder. Ett annat område där Big Dataanalys kan hjälpa lastbilstillverkaren att förstärka 
sitt värdeerbjudande mot kunden är förbättrad analys av användandet av motorerna. På så vis 
kan de svagaste komponenterna i motorerna identifieras och därefter utvecklas.  
 
Ett annat område med stor utvecklingspotential är uppkoppling och kommunikation mellan 
fordonet och andra enheter i dess omgivning, såsom andra lastbilar/trafikljus/fordon. Ett 
exempel på det är platooning, som diskuterats ovan, vilket ställer höga krav på 
kommunikationen mellan de uppkopplade fordonen. Detta visar på möjligheterna som finns i 
att lastbilen kommunicerar med omgivningen i realtid. Big Dataanalys kan även bidra med att 
ge en överblick av transportaktivitet och transportflöden, information som är intressant för 
åkerierna. Flöden kan optimeras och väntetider elimineras. Med uppgifter om antal körda mil 
och fyllnadsgrad ges en indikation för kortsiktiga förändringar i efterfrågan och en bild av 
affärsklimatet (Scania 2014). 
 

5.4 Ökat tjänsteinnehåll och resurseffektivitet med ett resultatorienterat PSS 

Att tjänsteinnehållet har ökat i lastbilstillverkarnas värdeerbjudande nämndes tidigare men 
affärsmodellerna i lastbilsbranschen bygger fortfarande i huvudsak på varu- och 
tjänstekombinationer som kan kategoriseras som produktorienterade.  Uthyrning och 
leasingstjänster (användningsorienterat PSS) finns dock. Det är något som på senare tid har 
blivit ett vanligare erbjudande hos lastbilstillverkarna. Däremot finns få exempel på företag 
inom branschen som erbjuder resultatorienterade PSS. Det finns flera potentiella fördelar för 
ett skifte mot eller inkluderande av resultatorienterade affärsmodeller i lastbilstillverkarnas 
strategier. Med resultatorienterade PSS behåller återförsäljaren ägandet av varorna vilket 
bland annat möjliggör att tillverkaren kan välja att återanvända delar av varorna som 
fortfarande är av god kondition efter tillbakatagande av varan vid avtalets slut. Kännedom om 
att varan kommer tillbaka innebär incitament för tillverkarna att designa varorna för ökad 
återanvändning. Bland annat kan varorna designas så att det blir lättare att rekonditionera och 
för att hålla längre. Återanvändning istället för nytillverkning medför potential till att 
tillfredsställa kundefterfrågan med lägre materialanvändning genom att varornas funktionella 
livslängd blir längre (Sundin & Bras 2005; Sundin et al. 2000). Ur kundernas perspektiv är 
konceptet tilltalande då kunderna får ta del av ägandets fördelar utan att behöva ansvara för de 
negativa aspekter som ägandet innebär. Företag som tänker på sin miljöpåverkan tilltalar 
dessutom allt fler kunder. Allmänhetens medvetenhet om pågående miljöproblematik ökar 
och företag som ej är miljömedvetna riskerar att bli utpekade av kritiska konsumenter och av 
massmedia (Ottoson, Mikael 2015) vilket negativt inverkar på företagets image. 
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Ytterligare en fördel med resultatorienterat PSS är att utgifterna är lättare att överblicka för 
kunden. I dagsläget, vid ett köp av lastbilar, gör kunden oftast en stor initial betalning vid 
köpet. Utöver den initiala investeringen i lastbilsflottan tillkommer sedan kostnader för 
underhåll och liknande. Med ett resultatorienterat PSS får kunden en bättre överblick över 
kostnaderna då kunderna antingen betalar ett fast belopp per använd enhet (pay per service 
unit) eller ett fast belopp för ett fördefinierat resultat (activity management). 
 

6 Diskussion	
 
Den traditionella synen på varor och tjänster som två separata delar har förändrats. Idag 
behöver tjänster och varor sys ihop för att tillfredsställa kundernas behov. Att dagens lastbilar 
är uppkopplade ses allt mer som en självklarhet. Uppkopplingen har en central roll i 
skapandet av nya tjänster relaterade till fordonen och på senare tid har en utveckling mot ett 
större tjänsteerbjudande ägt rum. En indikation på detta är antalet anställda på Scania, som på 
senare tid har ökat och de delar av organisationen där personalantalet har vuxit mest är 
avdelningar relaterade till tjänster (Scania, intervju).  
 
Utvecklingen av uppkopplade tjänster är i tidigt stadium och indikationer finns på att det 
kommer bli en allt mer central del i framtiden. Big Data visar stor potential att förbättra de 
uppkopplade tjänsterna men även skapa nya tjänster. I dagsläget finns teknik för att samla in 
väldiga mängder data men utmaningar finns i att analysera den.  
 
Med den uppkopplade tekniken fungerar lastbilen idag som en länk mellan kunden och 
lastbilstillverkaren. Lastbilen kan kommunicera med verkstad, åkeri, lastbilstillverkaren men 
även andra fordon. Idag fortsätter kommunikationen även efter försäljningen till skillnad från 
tidigare. Möjligheterna med det är att utveckling som tidigare inte varit möjlig kan ske, 
uppkopplingen utgör en viktig förutsättning för framtida utveckling. 
 
 

6.1 Hur kan lastbilstillverkarnas värdeerbjudande kategoriseras? 

Lastbilstillverkarnas värdeerbjudande kan kategoriseras enligt det produktorienterade PSS. 
Lastbilsbranschen är ett bra exempel där ägandet av varan övergår till kunden vid försäljning. 
Typiska tjänster inom det produktorienterade PSS såsom ”råd och konsultation” återfinns hos 
studerade lastbilstillverkare, exempelvis förarutbildningar. Andra tjänster som underhåll 
erbjuds av lastbilstillverkarna, den tjänsten kan klassificeras som ”produktrelaterade tjänster” 
som återfinns inom det produktorienterade PSS.  
 
Som tidigare nämnt kan ett skifte mot ett resultatorienterat PSS i framtiden vara ett alternativ 
för att ytterligare stärka konkurrenskraften. Lastbilarna skulle exempelvis kunna erbjudas till 
kunderna i form av kompletta tjänster. 
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6.2 Vilka tjänster möjliggörs av uppkopplade fordon? 

Positioneringstjänster: Ger åkerierna möjlighet till större kontroll över fordonsflottan, genom 
att åkerierna kan se fordonens positioner i realtid. 
 
Analystjänster: Möjliggör minskat fordonsslitage och lägre bränslekostnader genom 
körstilsanalyser som visar åkerierna hur deras chaufförer kan optimera sin körstil. 
 
Service- och underhållstjänster: Erbjuder direktkommunikation mellan fordonen och 
verkstäderna vilket kan effektivisera verkstadsbesöken. 
 

6.3 Fördelar och utmaningar med uppkopplade fordon 

De fördelar uppkopplade fordon medför är tillkomst av flera nya typer av tjänster som 
effektiviserar verksamheten för åkerierna och sänker driftskostnaderna. För 
lastbilstillverkarna innebär de nya tjänsterna en närmare relation till kunden då de ger 
tillverkarna anledning till tätare kontakt med åkerierna. De nya tjänsterna kompletterar 
lastbilarna vilket gör lastbilstillverkarnas värdeerbjudande mer attraktivt. 
 
Utmaningar ligger bland annat i att behålla säkerheten för chaufförerna och åkerierna när 
lastbilen kopplas upp mot Internet då de kan utsättas för dataintrång. En annan utmaning 
ligger i att få åkerierna att anpassa sig till den nya tekniken.  
 
 

6.4 Vad har drivit utvecklingen av uppkopplade fordon?  

Det finns ett flertal olika orsaker till varför uppkopplade fordon är aktuellt i dagsläget, en av 
anledningarna är den teknikutveckling som har skett utanför lastbilsbranschen, det vill säga 
utveckling av mobilnätet och hårdvaruutvecklingen av processorer och dylikt. I och med att 
uppkopplade fordon är ett nytt område finns en stor utvecklingspotential vilket gör det 
lönsamt för lastbilstillverkarna att satsa på utvecklingen. Uppkopplingen kan öka företagets 
värdeerbjudande genom att det möjliggör lägre bränsleförbrukning, större kontroll över 
lastbilsflottan.  
 

6.5 Påverkar den nya tekniken åkeriernas resurseffektivitet? 

Flera av de tjänster som studerats i rapporten bidrar till ökad hållbarhet och resurseffektivitet 
hos åkerierna. Tjänster som finns idag (till exempel förarutbildning) eller som förväntas 
komma inom kort (till exempel platooning) är exempel på tjänster vars huvudsyfte är att 
sänka kostnaderna för åkerierna genom att minska bränsleförbrukning. Ytterligare positiv 
påverkan fås av de tjänster som minskar slitaget på lastbilen då livslängden på åkeriernas 
lastbilar ökar. 
 
De nya tjänsterna relaterade till uppkopplade lastbilar kan även bidra till bättre 
resurseffektivitet för lastbilstillverkarna. Ett tydligt exempel är tjänsten för lastbilarnas 
underhåll. I och med uppkopplingen kan felkoder från lastbilen visas i närmsta verkstad, detta 
medför att verkstäderna kan förbereda tillgängliga reservdelar och personal 
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(personalkompetens). Väntetiden för kunden minimeras och effektiviteten för verkstäderna 
ökas, resurseffektiviteten stiger därmed både för lastbilsföretagen och åkerierna.  
 

6.6 Hur påverkas lastbilstillverkares värdeerbjudande av att lastbilarna blir uppkopplade 
och att tjänsteinnehållet ökas? 

Värdeerbjudandet till kunden ökas på olika sätt när tjänsteinnehållet i varorna ökar. De 
uppkopplade tjänsterna hjälper åkeriernas verksamhet. Till att börja med bidrar tjänsterna till 
lägre driftskostnader (till exempel bensinkostnader och slitage). De minskar även risken för 
stillastående fordon (då en ökad kännedom om lastbilens tillstånd fås) vilket i sin tur ökar 
åkeriets leveranssäkerhet. Utöver det får åkerierna större möjlighet till kontroll över 
lastbilsflottan vilket kan förenkla och effektivisera åkeriernas logistik. Kundernas bild av 
åkerierna kan även förbättras i och med att deras miljöpåverkan blir lägre. 
 
Med de uppkopplade fordonen följer även vissa aspekter som kan upplevas som negativa. 
Exempelvis kan en ständig uppkoppling och registrering av fordonsdata upplevas 
ansträngande för chaufförerna. Det finns en aspekt av att känna sig övervakad och iakttagen 
vilket kan ha negativa konsekvenser på sikt. En annan aspekt är att tekniken innebär nya 
risker i form av dataintrång. 
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8 Bilagor	
 

8.1 Intervju Scania 
 
INLEDNING 
 
Vi tänkte böja med att fråga om din nuvarande position som Senior Business Developer, vad 
innebär den tjänsten? 
 

HISTORIA TJÄNSTER 
 
Hur har det sett ut historiskt i Scania, som vi förstod det lanserades de första uppkopplade 
lastbilarna på tidigt 2000-tal och dessa låg grund för utvecklandet av Fleet management och 
förarutbildning, år 2011 infördes uppkopplade lastbilar som standard för Scania.  
Hur såg det ut innan dess? Vilka typer av tjänster relaterade till lastbilarna erbjöd ni?  
Hur har utveckling skett därifrån? (Gällande tjänsterna) 
Har de nya tjänsterna ersatt de gamla eller finns de kvar?  
Hur ser ni på framtiden? Kommer stort fokus ligga i att utveckla nya tjänster relaterade till 
lastbilarna? Har ni gjort någon utvärdering gällande vad tjänster tillför värdeerbjudandet? 
 
 
UPPKOPPLADE FORDON 
 
Hur kommer det sig att uppkopplade fordon (och tjänster kopplade till dessa) är aktuellt i 
dagsläget? Vi har förstått att utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik är en 
viktig del av detta, men på vilket sätt? Vad har möjliggjort utvecklingen? 
 
Svårigheter/Risker med den här utvecklingen? 
 
I årsrapporten för 2015 nämns att ni har ca 170 000 uppkopplade lastbilar i dagsläget och att 
det innebär att ni har nått den kritiska massa som behövs för att dra nytta av uppkopplingens 
möjligheter. Vi undrar vilka möjligheter som det syftar på? 
 
Produktorienterad/Resultatorienterad PSS 
 
I dagsläget består lastbilsförsäljningen av en stor del av era vinster, kunden gör en investering 
och äger därefter lastbilen och Scania hjälper kunden via service etc. Hur ser Scania på 
framtiden? Tror ni att vi kommer gå mot ett mer “Resultatorienterat” PSS där kunden inte 
äger lastbilen. Scania erbjuder hela transporttjänsten till kunden som kanske betalar per 
transport eller månadsvis? 
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Big data 
 
Ni nämner i er årsrapport vikten av Big Data och de fördelar det kan medföra. Vad ser du/ni 
för potential i detta område? 
Hur ser du att Big Data bidrar till att höja ert värdeerbjudande till kund? 
Hur använder ni Big data i dagsläget? 
Vilka utmaningar finns?  
((Hur går ni till väga för att omvandla Big Data till kunskap?)) 
Hur får ni tillbaka era investeringar när ni ökar ert värdeerbjudande till kunden? (T ex 
licensering etc) 
Använder ni informationen själva (utveckling av fordon/motorer)?  
Är det stora kostnader förknippade med hanteringen av dessa stora datamängder? 
 
Vi har läst i årsredovisningen om Big Datas roll i att förbättra logistiken. Vad innebär en 
förbättrad logistik för er? 
 
Det beskrivs att det finns ett behov av smartare logistik, vad har uppkopplade fordon/Big Data 
för roll här? 
 

Hur kan uppkopplade fordon/Big Data bidra till en ökad fyllningsgrad i era lastbilar?  
Längre fordonskombinationer? 
 

TJÄNSTER INOM SCANIA IDAG 
Vi har läst om Fleet management, Ecolution by Scania, förarutbildning, finns det några fler 
(tjänster relaterade till era uppkopplade fordon)?  
Vilken av dessa anser du är viktigast?  
Vilka tjänster är populärast bland kunderna?  
Som vi har uppfattat det så ökas tjänsteinnehållet i Scanias produktutbud kontinuerligt, 
stämmer det?  
Hur ser Scania på utvecklingen mot ökat tjänsteinnehåll i produkterna?  
Påverkar det ökade tjänsteinnehållet era vinstmarginaler på produkterna? (Tjänsteparadoxen) 
Vad är det positiva, dels ur Scanias perspektiv men också kundens perspektiv?  
Vad är det negativa?  
Varför tror du efterfrågan på service/tjänster har ökat på alla marknader? 
Hur upplever ni att relationen till kunden har förändrats i samband med det ökade 
tjänsteerbjudandet? 
 

SCANIAS ARBETE RELATERAT TILL TJÄNSTER 
 
Hur ser det ut på Scania? Är det en stor del av de anställda som jobbar på denna typ av 
utveckling, är det högt prioriterat i organisationen? 
 

Hur stor vikt lägger ni på utvecklingen av tjänster (såsom förarutbildning, Fleet management, 
Ecolution by Scania osv) i jämförelse med annan typ av utveckling (t ex utveckling av 
motorer)? Hur tror du Scanias värdering gällande detta liknar konkurrenternas? Är denna 
satsning gemensam för hela bilindustrin? 
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8.2 Intervju Mercedes 
Historia tjänster 
Hur har det sett ut historiskt på Mercedes, när började Mercedes använda sig av FleetBoard 
och uppkopplade lastbilar? 
Hur såg det ut innan dess? Vilka typer av tjänster relaterade till lastbilarna erbjöd ni?  
Hur har utveckling skett därifrån? (Gällande tjänsterna) 
Hur ser ni på framtiden? Kommer stort fokus ligga i att utveckla nya tjänster kopplade till 
lastbilarna?  
 
Uppkopplade fordon 
Hur kommer det sig att uppkopplade fordon (och tjänster kopplade till dessa) är aktuellt i 
dagsläget? Vi har förstått att utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik är en 
viktig del av detta, men på vilket sätt? Vad har möjliggjort utvecklingen? 
Svårigheter/Risker med den här utvecklingen? 
 
Hur många uppkopplade lastbilar har Mercedes i dagsläget? I årsrapporten nämns att ca 150 
000 lastbilar är uppkopplade och använder “Detroit Connect”. Hur många lastbilar totalt är 
uppkopplade och använder FleetBoard? 
 
Var hämtar ni hem kostnaderna relaterade till uppkopplade fordon? (Försäljningspriset, 
tilläggstjänsterna, annat?) Påverkan på lönsamheten för er?  
Vilka möjligheter ser ni att förbättra logistiken inom transportbranschen m.h.a. uppkopplade 
fordon och den nya tekniken som utvecklas? 
Hur kan uppkopplade fordon bidra till en ökad fyllningsgrad i era lastbilar?  
Från årsrapport: “FleetBoard is installed in nearly half of all new trucks in Europe today. “ 
Installeras det bara i hälften av lastbilarna i dagsläget? 
 
Big data 
(När vi pratar om Big Data syftar vi på den stora mängd information som genereras från 
användandet av lastbilar med Fleetboard och Detroit Connect) 
Använder ni Big Data för att utveckla era lastbilar? Om ja, hur används den? 
Är det stora kostnader förknippade med hanteringen av dessa stora datamängder? 
Hur ser du att Big data bidrar till att höja ert värdeerbjudande till kund? 
Vad ser du/ni för potential inom detta område? 
Vilka utmaningar finns? 
Vilka risker finns?  
Hur går ni till väga för att omvandla insamlad information till kunskap? 
 
Produktorienterad/Resultatorienterad product-service-system 
I dagsläget utgör vanligtvis ägarövergången av lastbilarna en stor del av värdeerbjudandet. 
Kunden gör en stor initial investering och äger därefter lastbilen och Mercedes hjälper kunden 
via service etc. Hur ser Mercedes på framtiden? Tror ni att vi kommer gå mot ett mer 
“Resultatorienterat” PSS där t.ex. kunden inte köper lastbilen utan istället köper resultatet 
“transportkapacitet” Dvs, där kunden inte behöver ansvara för allt det negativa som ägandet 
av fordonet innebär, där ägarövergång till kund inte sker och erbjudanden till kunden helt 
består av tjänster? 
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Tjänster inom Mercedes idag 
Vi har läst om Fleetboard och tjänsterna “FleetBoard Bränsle”, “FleetBoard Tid”, 
“FleetBoard Service & Uptime” och “FleetBoard Mapping” finns det några fler tjänster 
relaterade till era uppkopplade fordon?  
Vilken av dessa anser du är viktigast?  
Vilka tjänster är populärast bland kunderna? 
Vi letade i er årsrapport (Daimler 2015) men hittade inget angående detta, har du någon 
uppfattning om hur stor del av intäkterna som kommer från tjänster i jämförelse med andra 
intäkter (försäljning av lastbilar)? 
 
Vilka är det på Mercedes som jobbar med utvecklingen av exempelvis FleetBoard och 
liknande tjänster?  
Från årsrapporten: “We are extending our range of digital services also at Daimler Trucks.” 
Hur ser ni på Mercedes på utvecklingen gällande uppkopplade fordon och de tjänster relaterat 
till detta?  
Lägger ni stor vikt på att utveckla/forska kring nya typer av tjänster? Vad/vilken typ av 
tjänster är detta?  
Hur ser ni på utvecklingen gällande “Platooning”? Är det något ni tror på? Lägger ni mycket 
resurser på utvecklandet av teknik relaterat till detta? 
Hur tror du Mercedes syn gällande utvecklingen av tjänster relaterat till uppkopplade lastbilar 
står sig i förhållande till konkurrenterna? 
 
Skulle du säga att det tjänsteinnehållet i ert produktutbud har en ökande trend? 
Om ja, hur ser ni på utvecklingen mot ett ökat tjänsteinnehåll i produkterna?  
Om ja, varför tror du utvecklingen har gått åt det hållet? 
Hur upplever ni att relationen till kunden har förändrats i samband med det ökade 
tjänsteinnehållet hos era erbjudanden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


